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Nr 208.
A. HANS

IN EN UIT DE GEVANGENIS.
":

I.

Ergens. in Limburg, dichi bij de .Maas, stonden de
iroeven van Roels en Rijpels dicht bij elkaar.

't 'Was Zondagavond eri Grietje, het veertienjarig
t{ochtertje van Rijpels zat met haar zusje, Bertha op
c'en dijk. Sedert moeders dood was ze de kleine huis.
lrouds'ter en rverkt,e hard, ja veel te hard voor een
Ljnd. Vader zag het niet of gaf er niet om... Vader
k.ôn soms zoo ruw zijn. En't ergste was dat hij dik,
wijls dronken uit de herberg i<wam. Grietje vond dat
vreeselijk. Ze lag meermalen te weenen in haar bed.

En er was pog iets akeligs. Vader leefde in ruzie
r,ret Roels, den bur.rrman. Ze hadden al vier maal ge-
vochten. Hoe zou dat afloopen. Grietje. kon er zicir
roo bezorgd om maken.

Ze vertelde nu aan Bertha van kaboutertjes. 't Was
.een vreclige herfstavond. .. Kalm vloeide de Maas
tusscher: de weiden en populieren. Dat kon 's Winters
.r.nders zij,n. Dan durfde de Maaq, wel eens een dijk
l:reken en haar schuimend water ver ever het lancl
sluren.
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De zon ging onder... Hoe mooi was het nog rond

de hoeven' Maar dan zonk de avond neer'

- 
Nu moeteR we naar huis, zei Grietje tot Bertha'

Ze volgàe een pad. P'lots hoorde ze lawaai'

-_ 'g l, vader die roept, zei Bertha. Hij is al thuis'

Gewoonlijk was Rijpels 's Zondags heel laat uit'

Crietje schxok' Dat larvaai begreep ze"' Vaderhad
lveer ruzie met Ro.els... Maar de stemmen zwegen'

-,'1 
ts al gedaan, dacht het meisje.

Ze zou voor vader gauw het avondeten bereiden'

Toen ze bij de hoeve kwam, zag ze hern in huis loo-

pen en dadelijk weer br.riten treden. Grietje ontstelde

nog meer dan daar straks. Vader had aen lang mes

ir de hand. En hij snelde naar de hofstede van Roels'

- 
Vader ! riep Grietje.

Maar hij hoorde het niet, of wilde het niet hooren"

Grietje liet haar zusje staar-r. Ze rende naar de hoe=

ve yan buurman. Ze weesde dat er iets wreeselijks

zou gebeuren,
Hijeend beteikte zii àe hofstede. De deur van de

*"oning stond open. Binnen werd er luid geschreeuwd

en getierd...
Grietje zag haar vader... En tegenover hem stontl

Roels, wiens vrouw schreiend vroeg toch niet te vech'
ten. Roels had al een stoel naar Rijpels gesmakt.

- 
Nu moet het voor goed gedaan zijn, treitenaar,

nietwaard I raasde Grietje's vader. Ik, vermoord u.. '
;- l(qrn maar af, zoô ge durft I Ih zal u rnijn stok

doen voelen, dronkelap ! bulderde Roels.

, i *4*

- 
We zullen zien, wie de sterkste is... maar eeir

van ons moet dood t beweerde Rijpels' Ge loopt me

al te lang in den weg...

- 
Niet vechten, niet vechten I schreide vrouw

i{oels.
Grietj,e sprong binnen. Ze sloeg vader het mes uit

.le hand, raapte het snel op en wierp het buiten'

- 
Maak dat ge weg komt ! snauwde de woedende

rnan haar toe.

Hij eaf Grietje een klaP.

- 
Lafaard, uw eigen kind slaan,.' 't Is nog niet

Benoeg dat het heele dagen moet z\i!'oegen, en ge tê

gierig zijt een meid te huren ! hoonde Roels'

- 
Twiig nu toch vermaande zijn vrouw'

- 
Voor dien langen' mageren slungel, die me in

mijn eigen huis komt aanvallen, zwijg iL niet" '

- 
Vader, ga mee I smeekte Grietje.

Ze trak hem bij de hand' Rijpels <luwde het meioje

brriten.

- 
Ca naar huis ! gebood hij.

Maar daar naderde |tolf, de visscher, die heel den

dag aan de Maas gezeten had, en het leven oolr hoor'
de. Hij was een sterk gespierde kerel en in een, twee,

drie rukte hij Rijpels buiten de woning.

- 
Ha, gij helpt dien ellendigen Roels ! schreeuw-

cre Rijpels.

- 
Ik h,elp niemancl, maar gij hebt op deze hoeve

geen zalien. Ge zijt weer dronken en ik zag dat ge uw

eigen braaf Lind sloegt'
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* Dat raakt u.niet...
Rijpels gaf Rol,f een stamp.
Roels lçwam nu aan de deur. Vlug nam hij het mei

()p.

- 
p31 zal ik aan de politie toonen. Daarmee komt

gij mij bedreigen in mijn eigen huis ! Wacht een b,eet-
je, 't loopt voor u slecht af | -

Rolf, kreunde van de. pijn. De schop had hem in de
lenden getroffen.

* Ik zal den hond eens op dien woeateling los
laten! dreigde Roels. Hij kan hem een paar ferme

Leeten geven.

- 
Niet doen, niet doen ! srneekte Grietje.

- 
Dan rhoet uw vader dadelijk mijn hoeve verla-

ten.
* Ik zal u wel vinden I verzekerde Rijpels.
Maar blijkbaar vreesde hij den grooten hond, die

ai woedend aan zijn ketting rulcte.
En Rijpels ging scheldend heen.

-_ Ik bteng dit rnee aan de gendarmen, zei Roels.

- 
NJs6n, neen... dan wordt het hier nog erger.

sprak zijn vrouw.

- Ju, breng het, ried Rolf aan. Die wildeman rnoet
eena een harde lea krijgen.

- 
lk zat in 't Veerhuis, vertelde Roels. Hij kwam

er binnen en begon ruzie te maken. De waard stak hem
buiten. En daarom was Rijpels nu zoo kwaad. Toen ik
naar huis ging, rprong hij uit een andere herberg.

o6-

Scheidend ie hij me gevol,gd. Hij wilde np mijn hof
komen. Ik smeet hem een etuk hout tegen zij beenen.

I-lij liep toen weg en ik dacht, dat alles uit wae' Maar
aan hwam hij met dat lange mes en hij wou me ver"

moordçn. Nu gaat het te ver... De gendarmen ztrllen

alies weten

- 
Toe, blijf thuis I drong de vrouw aan. Gij zult

hem iâ 't Veerhuis ,:ok wel leelijke dingen gezegcl

hebben.

- 
lk moet'me zeker als een lafaard van alles la-

ten verwijt,en. Ik heb hem natuurlijk eoed geantwoord.
N4aar hij was begonnen.

- 
'En mij stampt hij, dat ik de kramp kreeg I

kloeg Rolf. De pijn is nu wat over. Maar. Rijpels ver-
clrent eens te brommen achter de grendels.

- 
Ik ga naar de gendarmen, hernam Roels.

-" Ge zult ook straf krijgen. Waar twee Lijven,
hehben beiden sc.huld,.., waatsehuwde zijn wrouw.

Doch Roels i,uisterde niet naar haar raad, eh ver.
g,e,zeld door Rolf, den wisscher, begaf hij zich naar het
ciorp. Hij narn het rnee als bewij*stuk mee...

't 'Was wel een droevige Zondaeavond.

II.

Grietje was haar vader gevolgd. Bertha stond ang-
stig bij de deur.

Rijpels keek niet naar zijn kinderen. Hij liep heen
cn weer tusschen huis, stal en schuur. En Grietje zag
lvei, dat hij niet bedaarde.
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Ze trok haar Zondagsche kleeren uit en ging in haar
werkpakje, de koe rnelken.

Ze hoorde vader daarnaast in zich zelf spreken.

- 
Ik zal zijn kot in brand steken, zei cie verbit-

terde man. Ruineeren wil ik hem.
Grietje hoopte dat vader toch zou kalrneeren.
Die ruzie duurde nu al twee jaar:. Ze was begon-

rren om een stukje land, dat Rijpels en Roels beiden
begeerden.

R.oels had meer geboden en ,het gekregen. En zulks
','ergaf Rijpels hem niet.

Grietje bracht de melk in huis. Dan zette ze het
eten gereed, Ze fiep vader.

- 
Ik moet ,niet eten ! snauwde de toornige man.

Np de maaltijd verrichte Crietje het stalwerk. Dan
hielp ze Bertha te bed. Ze deeà naasr haar 

.zusje 
het

avondgebed en ze vroeg dat God vrede zou brengen
i.T huis en met den buurrnan.

Crietje zat dan in de lçeuken... O, wat miste ze
haar goede moeder ! Het was nu zoo eenzaam.

Rijpels kwam binnen. Hij sprak geen woord en zat
c.raar met norsch gelaat.

Zijn dronkenschap scheeri toch niet erg geweeft te
zijn. Hij was in de macht geweesr van drift.

Plots traden twee gendarmen binnen.
Grietje schrok geweidig. Ze vreesde dat die man-

nen vader kwamen halen, En ze begon te weenen.* Scheid uit I gebood haar vader. Wat moet ge

lrier ) vroeg hij aan de gendarnren. Roels is zeker bij
u komen liegen.

- 
Hij heeft ons een groot mes gebracht.

Een der gendarmen haalde het uit zijn tasch.

- 
;Pa1 is het uwe, hé ? vervolgde hij.

- 
Maar heeft die valschaard u ook verteld, dat

irij mij verweten heeft voor alles wat leelijk is. En ver-
icden week schoot hij mijn kat dood. 'En altijd treitert
hij mij.

- 
We praten nu over dat mes. Rolf, de visscher,

trok u buiten. En ge hebt hem gestampt dat hij een
rvonde heeft.

- 
Hij moet maar geen parfij trekken voor dien

gemeenen Roels,

- 
Rijpels, wât voert ge toch allemaal voor domme

dingen uit.

- 
O en Roels is onschulclig, hé i

- 
\[/aay twee kijven, hebben gewoonlijk beiden

schuld. Maar iernand met den dood bedreigen, is ers
En ge bekent het. Ge zult er verder van hooren...

- 
Ik zal n:e wel verdedigen voor den rechter.

Rijpels toonde geen berouw. De gendarmen gin_
gen heen.

En Rijpels voer weer hevig over zijn buurman uii.
I{ij sprak vreeselijke woorden. En woedend joee hjj
Grietje naar bed.

Bertha lag al in diepe rust. Maar Crietje begreeg,
c:at zij niet zou kunnen slapen. Ze legde zich gekleed
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op haar bed en luisterde. Ze lroorde vader heen err

v'eer loopen.
Dat duurde wel een uur. De groote I'lok in de keu-

lien sloeg tien...
Vader opende de voordeur en trok ze toe.
Grietje hield het nu niet meer uit. Bevend stond

ze op. Ze had een vreeselijk vermoeden.

- 
O, God, heip me toch ! bad ze.

Ze rnaakte een kruisteeken. Vlug claalde ze de trap
aL Ze verliet het huis langs de achterdeur. Ze sioop
r,ver het hof.

Vader was al op den weg naar Roel's hceve...
Grietje volgcle hern. Ze was nu vlak achter b,ern.

Ze zag dat vader de petroieumkan rne+genomen
h:rd.

Plots greep Grietje vaders arm.
Rijpels schrok geducht en uitte een kreet, maar

toen zag hij, dat zijn dochtertje naasi hem stond.
* Wat is dat ? vroeg hij ruw.
*- O vacier, doe het niet t smeekte Crietje. Cie

zult u zelf en ons ongelukliig maken,., Het is een
aroot kwaad.

__ Wat... wat...
* Buurrnans hof in brand steken... 0, neen. va-

cler... Denk aan moeder... Ge hieldt zoo veel va;r
haar... toen moeder gestorvell was, he'bt ge zoo veel
geweenci. Ii< cioe toch mijn best Gm moeder te ver-
)'angen. Berthatje en ik beminnen u zoo...

Rijpels keerde zich om.

- r0 -

* l(6p1, we gaan naar huia, zei hij.
Grietje had overwonnen' Ze zette de oliekan weer

op haar plaats. Ze stak de lamP aan.
* Vader, eet wât, vroeg ze.

- 
Neen, ik heb geen honger...

--- fen kop koffie drinken dan...

- Ja...
En Grietje liet het water l<oken en schonk den drani*

,,:p. Vader ging daarna naar zijn kamer en Grietje naar
L-- oven.

Bertha had niets bemerirt. Nos langen tijcl lag he;

ti r,ul'e huisho-.ldstertje te luisieren.
Maar vader blee{ binnen. En nu ontkieeddre Grietje

zich ook en eindelijke kon ze de zoo vercliende ru*t
vinden.

'fegen den avond moest Grietje boorl,.chapp.:n
âoen. Ze ging naar de gendarmen. Ze vroeg aan den
lr<.rnmandant de zaak van.Zondas zoo tt" iatr:n. .\.'Iaar

de parpieren wareil al weg. De kom'mandant was vrien-
delijl< genoes, doch kon :-,iets beloven...

Eenige weken verliepen,
's Maandags ging Rijpels aan 'l werk. Hij scheen

Leschaamd. Hij was vriendelijk tot de kinderen.
Rijpels vermeed Roels en he.t was rustig op de hoe-

ven.
Maar een maancl na het gebeurde moest Rijpels

naar de rechtttank te llasselt.
's Av,r;rds krvarn hij thuis. En weer was hij woe-
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ctend. De rechter had hem tot een maand gevange'

r:isstraf veroordeeld.
Rijpels voer hevig over Roels uit' Dien avoncl

hield Grietje weer de wacht. Maar vader bleef binnen'

Den volgenden dag kwam er een nicht van Stock-

heim. Ze,sprak rnet vader... En ze zei dan tot Griet-
je dat zij op d,e hoeve pou komen, zoo lang vader in

c{e gevangenis zat.
Crietje had veel verdriet.
Tegen het einde van de week, toen het meisje op-

stond, w'as vader al gekieed om uit te gaan.

- 
Vandaag ga ik naar de gevangenis, zei hij.

Straks homt nicht Dora...
Grietje begon te rveenen. Rijpeis liep nog een tijrl

zenuwachtig heen en weer,
Te acht uur walr de nicl"rt er reeds. Toen kuste Rij-

pels Bertha en Grietje, die hem om den hals i<lemde.
Vader rukte zich los. Hij liep weg... Maar op den

./:reg barstùe hij ook in tranen uit...
Roels, zijn vijanci stond achter een struik. Hij zag

zij'n buurman vertrelçken. Hij wist, dat hij vandaag
naar de gevangenis moest. Maar hij lachte 'nlet...

En wonder, dien dag ploegde Roels een stuk land
van Rijpels om... Nicht )Dora vernarn het.... en was
ook vetbaasd maar tevens tevreden, want anders had
ze iemand voor dat werk moeten huren en het kostte
;eld...

Roels boo{ meer hulp en steeds op bescheiden
rdjze.

_t2-

Grietje ging op een middag naar den burgemeester'

Ze vroeg of hii niets voor vader kon doen' Ze haâ

zulk een cliep medelijden met hem"' Het moest ake'

hg zijn in de gevangenis' En cle menschen die er over

habbelden..._-t" 
burgemeester beioofde eens 114âr Hasselt te

gaan, omdat Grieije zoo flinh haar best deed thuis"'
- 

Droevig zat Rijpels in zijn cel' iEn hier dacht hij

veel n.a'.' En het was of zijn vrouw hern verweet' dat

hij zoo d.e kinderen aan hun lot overliet' Flij toonde

,,.1, .llk*ijls zoo hard voor dat 'brave Grietje' Hij

had'dien Zondag een moordenaar of brandstichter

kunnen worden. En w-aarom? Om een domme veete'-'

om een kinderachtigheid"' Omdat Roels een stukje

iand gekocht had, dat ook hij begeerde' Was dat een

reden om het leven van zijn kinderen en het zijne en

ook dat van Roels en diens vrouw te vergiFtigen I

Rijpels kreeg geweldig berouw' De dagen duurden

lang. De nachten waren nog erger.

Maar er gebeurde een gïoote verandering bij hem'

Fln aan den aalmoezenier en voor God beloofde hij

zijn. leven te beteren.
ôp ".r, morgen kwam de cipier hem halen' Rijpels

:"at nu veertien dagen g".ttttg"tt. FIij moest bij den be-

stuurder komen' Die begon ook over zijn gestorven

rrrouw en over Grietje, het huishoudsteltje- En Rii-
pels was nu toch geen man om in de gevangenis te

zitten...
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Hij mocht vandaag naar huis. Zijn dochtertje en da
burgemeester'hadden voor hem ten beste eesprokely,
in er was ook een brief van Roels en R',If, den vis-
scher. gekomen. Die.hadtlen spijt de klacht ingediend
te hebben. tr*let moest nu anders worden ginds aan de
,\4aas.

O, hoe vlug keerde Rijpels naar huis terug..,

- 
Vader ! juichte Grietje, die juist rdekarnd ha .

.,.r hern over het hof zag komen.
7e vloog i'rem tegemoet.

- 
Vade!"1 juichte Grietje, Cre juist eekarncl had,

terr-rg. goed. soed,kind... Nu zal ik anders zijn..
-- O, vader, ik houd zoo veel van u...
Beriha krvam ook aangeloopen. Rijpels kustc zij n

kil:cler.en en datht aan lnoeder.. Ën nicht Dora ver-
lelde dan hc,,e Roels geholpen had orn de hceve i,:
lfang te houclen.

'sr A.,.onii.s begaf Ilijpels zich naar zijn buurmar:
itoeis en zijn vrouw zaten in de i<euken.

Rijpels ging op zijn vroeqeren vijand toe, en stak'
hem de hancl toe.

- 
Roels, zei hij, ik had ongelijk".. ik ben rnet de

rirzie l:egonnen over dat land...
-_ Willen we er niet meer over spreken, gebnur i

F-n in vrecle en vriendschap leven. Ih liep te rap naa"
dc gendarmen... ik had er later spijt van...

-- Maar ik kw-am hier rnet mijn mes..,
- 't. Is al vergeten.,"

En Grietje's gebed was verhoord, I)e verzc'ening
(iwam. Iln er lt'as nu vrede op de hoeven aan de Maas'

i:n m.rr wc,ondç gelukliig Lrij elkaar,

DE OUDE LAAR.S.

t.

Iiobert l)oorn was een jongen van eenvoudige otl-

crers; zijn rrader was een schoenrnaker, die niet veel

Llanten had en dus weinig verdiende, Zijn moeder

l:achtie hierin zoo veel mocelijk tegemoet te icomen.

cloor hier er, daar uit werken te 1qàa.n. Ondanks ai dien

z,\{aren arbeicl en allerlei kommertris vr'aren de ou-

rlers toch eelukkirr en hun groote vreugde in het le^

ven, was hun eeniqe zoon.
Robert wa.s vluq van gêest. Z-ijn onvermoeide leer-

iust, zijn nooii. rustende viij t deden henr ,:p school
aitijd de eerste zijn. Nllaar zijr-r figuur en zijn smal

l ieek gezicht toonden tnaar al te goed aan, dat hij
r,iet met hzrrder-, arbeicl zijn brood zou i<unnen ver'-

dienen. I-{em laten voortleqren } Dat w-as de weg
ciien ziin rneesiers hern aanrieclen; namelijk clen weg
raar de hc,ogeschoc,l. N4aar dit kostte veel geld. D:
cuders wisten dat Rol:ert volkomen in staat was, groo-

te moeilijtkheden . te overwinnen. Vader en moeder
*_ 15 --
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besloten er dus toe, hun kincl te helpen en zoo werd
de arme schoenmakersjongen student. En ;'aar op jaar

vervulde Robert trouw de verwachtingen, die men vdn

l,em koesterde, en bleef Frij de beste zoon en de beste

leerling.
Het huisje, dat de familie Doorn bewoonde, en waar

Lroven den ingang een laars van blik aan een ijzerer,
stang bengelde, was ondanks al de arrnoede die daav

woonde, toch een oord van vrede en geluk. Alles'was
zrndelijk en glimrnend, cle kleine ruitjes flikkerden als

spiegels in de zon. Alleen de bliklcen laars.hing daar
verroest, maav dat kwam door de regen. Naast de
deur was een bank en daar had Robert menig sprooi<-'

;e uit moeders mcnd, en menig gàed, verstandiq
rvoord gehoord, dat zijn vader er gesproken had.

Op zekeren, d,ag za,t llobert 'weer op de oude bank,
rnaar niet welgernoed als anders. Zijn gezicht, dat
::oo vriendeiijk kon zijn, zag er treurig uit. I-{et was
Il'iei, en alle bloesems waren ontloken en de vogeltjer
kwinkeleerden.

Morgen was hei de jaarlijksche feestdag. Dan re-
clen de studenten rnet broers en zusters en kennissen
naar hei bosch, t\^'ee uur van hier. Daar ging' het dan
vroolijk toe. tredere student moest een rijtuig huren"
lfn ook in de herberg aan het bosch werd vèel ver-
teerd, want riaar at en dronk men letrrker, R.obert kon
er niet aan denken mee te gaan. Voor zulke feesten
hadden vader en moeder geen geld. De jonge man

- t6 *

lvist het hoe zuinig ze leefden om hem te laten studee'

ren,
Toch was Ràbert wat treurig, omdat hij geen deel

kon nemen aan het feest. Hij wilde het echter niet
toonen. Hij had vader en moeder over het feest hoo-
ren fluisteren. Het speet hun zeker ook, dat hij niet
r:..ee kon.

Plots stapte moeder hem haastig voorbij. Ze spoed-
:ie zich door de straat. En plots begreep Robert wat
re ging doen.

Hij liep haar achterna.

- 
Moeder, wat gâat ge doen ? vroeg Robert.

Ze werd zoo verlegen dat ze niet dadelijk iets wist
te antwooiden. Doch Robert vermoed.de wel, wat
ntoeder in haar mandje droeg en wat zij daarm,ee be-
grnnen wilde.'- 

Moeder gaat . ge naar een uitdrager om onzr
cude kloh te verlcoopen, zoodal ik morgen met mijn
.vrienden naar buiten zou kunnen rijden, zei Robert
terwijl hij haar hand greep en weernoedig glimlachte,

Vrouç' Doorn werd boos, omdat haar zoon de:
v''aarheid geraden had, en daarom zeide zij ongedul-
uig : << Waar haalt ge dat van d,aan ) Wie zegt u, dat
cle kloi< in 't mandje ligt ? >>

_- Ik hoor ze tikken, en moeder ge verkoopt ze
;m mij een ri-ituig te laten huren. Ik wil dat niet.

*. Maar jongen lief, ge hebt bijna niets van al
clatgene, wat de anderen genieten, antwoordde vrouw
l)oorn en de tranen sprong'en haar in cle oogen,
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Roberl leidde moeder terug naar huis' \"ader was

nlet weinig teieurgesteld, dert e'r van 't plannetje, di:t

hi; en zijn vrouw gemaakt hadden, niets kornen zou'

lAaar fiobert verze]<erde zijn ouders, dat hij cm da:

i-"eele uitstapje n!ets qaf. en zet[e '{e kl.rk weer op

Lraar plaats, met het dringend verzoek onr ze toc'h

nooit n;rar een uitc{raeer te }:rengen. Die klok was een

vrierrcl. Robert lachte..' Hij kon morgen best thuis

L.,ijven.
Nlaar de feestdag brak aan. Robert wilde zich goe'i

houden. En hij ging 's morgens op de bank aan dtr

deur zitten orn de rijtuigen voorbij te zien rijden, Daa:
i;wamen ze. En uit al de koetsen klonk vroolijk ge-

sehater en blij gezang. Sornmige studenten vruif den

rraar Robert. I{ij knikte terug. Maar zijn hart rvas treu-
rig.

Flet laatste rijtuig draaide orn den hoek. Jan Ver-
laat, cie zoon van een koopman zat er in.

* Wel, Rcbert, gaat ge niet mee ) riep Ëij. G.,
rrroet zeker op die l,aerrs, daar L:oven uw hoo{d passen.

Fcei, wat is ze verroest. Poeis ze maar eens gced op,
tcgen ciat lve vanavond terug keeten.

Llr l<lonk iuic{ getrach. Roberi was beschaairid. Waar-
c,m, ach 1vâarom was hij ook maar d.e zoon van eelr
drmen schoen,maker ! Dat scheen hem nu plotseling
ecn c,ngelul<, eene schande toe, en hij schaanrde zich,
v'oor de eerste rnaal van zijn leven, over zijn nederiqe
e,fhornst. Toornig heek hij naar de roestige laars bo-
ven zijn hoofd, waarnree men hem gehoond had, en

: lg ":

onwillekeurie lichtte hij den arm op, en gaf de laar*
e.en slag. Ze werà terdege heen en weer geschrrd. Wel
staakte de jongen dacielijk zijn kinderachtig spelletje
en hij liep, rnet een rr:od gezicht en met tranen in de

ooÊten, weer 't huisje in,
Hij hoorde 't niet, dat de keukendeur snel gesloter

r,verd en hij wist niet, dat zijn moeder weenend daar'-
a'chter stond en rnet diep medelijden aan hem dacht.

De vrouw haci alles sezien en gehoord.
Maar aan den overkant is eï ook iemand die alles

;lehoord heeft. IJaar woonde de ouc{e ciokter Veriaai.
Fiij is een l:roer van koopman Verlaat en dus een

com van Jaa, die zoo schanclelijk den schoenrnakeis-
zrron bespotte, De dokter is, e1: over verontwaarcligd.
F-{ij sci:aamt zich o..'er zij'n r-ree$. Ha, bestailt jan ai,
:rc.o ? Ereer dan de dokter wisi. Maal nu weet hij
het... .E,n hij gluurt naar het huisj e van de overzijde.

Warryr dringen cle zonnestraien in de oude straat,
c)ie nu geheel ledig is. Maar de dokter maalct zich ge-
ree6l orn uit ie gaan. Doch aerrr de deur biijft hij tocl:
€ven staan. War gebeurt er aan den overk,ant bij
s.:hoenmakel Doorn ?'

Robeyt iigt rnet zijn hal're lichaarn uit het zolder-
venstertje en zijn blanke studentenhanden zijn met eel-i
vronderlijk werkje bezig. Haastig strijken zij mer een
kwast or,e. d. verroeste laars van zijn vaders winkel.
Viug er: rap wordt de laars met zer'ârte verf bestretr<er.,
die in 't zonnelicirt schirtert. Zorgvuidig, bliji,baar re-
vreclen, eindigt Roberr zijn werk en verdwijnt dan
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van lt venster. De dokter stapt dan lachend tle straat
over e:l treht den schoenmakerswinkel in.

- 
Goeden dag, baas Doorn ! Zaa alleen thuis )

Met deze woorden begroet hij den eenzamell
schoenmaker, die hern eerbiedig ontvangt en met een
zucht antwoordt.

- 
O neen, dokter ! Robert is thuis, hij wilde niet

rnee naar buiten, kwam er benepen uit, en spoedig
weet de goede dokter wat gisteren gebeurçl is. Ook
hoe zijn zoon beleedigd werd, vertelt de gekrenil<te
rnan, doch hij verzwijgr wie het heldenstukje verricht
heeft. Vervolgens spreken beiden over Robert's toe-
kc,mst, en vader Doorn's gezicht ziet er heel bezorgd
uit, als hij hierover nadenkt" De dokter echter lacht
en meent, dat er toch wel middelen te vinden zullen
zijn orn den flinken jongen verder te helpen. Nog spre-
ken beide mannen, als Robert binnen treedt. Hij
lrrengt zijn moeder mee en men ziet hem aan, dat hij
wat op 't hart heeft.

- 
,Komaan, .daar hebben we nu onzell brav.en stu-

dentl zeg'6 dre dokter vriendelijL.
Roberts v/angen beginnen te gloeien.

- 
Braaf ? Neen dokter, dat ben ik niet, want juist

vandaag heb ik me 
- 

voor de eerste en, ook voor de
laalste maal, dat is zeke.r * o\rer het werk geschaarnC,
clat mijn beste, eerlijke vader u,itoefent. Ih kwarn dan
,roL hier om hem daarvoor vergiffenis te vragen. Va_
aer, ik heb spijt over rnijn gedrag.

-24* - ?! ._

De oude Doorn glimlacht en mocder voegt haar
ranen af.

- 
Ce zijt altijd een goede zoon geweest, zegt

f)oorn, en claar n,et heeft uw moeder mij verteld, hoe
?e u getergd hebben.

En nu reikt hij Robert de hand en deze zegt :

- 
Vader, ik heb het zoo goed mogelijk weer her-

steld. Kom eens mee naar buiten.
Daar stapten ze alien gezamenlijk 't huisje uit en

Icijhen naar de laars die in haar niéuwen glans prijù<t
[,n de dolcter legt zijn hand op Robert's schouder en
zegt :

* Ik heb alles gezien en gehoord. Ik heb ook i"r
uw hart gèkeken en mij daarover verheugd. Uit der-
ge lijke handelwijze ziet men eerst, wat iernand waard
is. En,nu gaaÈ ge eens met mij uitrijden... En vader
en moeder moeten ook mee,

Dat was een plezier i Ze reden een anderen kanr
'-,it, dan het bosch en genoten veel.

Maar ondeïwege had de dokter voorname dinge,n
r.erteld. Hij zou Robert steunen in zijn studie. De jon-
ten wilde geneesheer worden. En dokter Verlaat be-
r*eerde, dat de knaap zijn opvolger moest worden.

Hij had veel zorgen bij d* ouders weggenomen.
Nog vroolijker dan zij 's morgens uitgereden wa,

ren, kwamen de studenten van hun uitstapje tenrg.
Het eene rijtuig na het andere ratelde over de i<.e._

en.



IVeder rvas Jan Verlaats rij,tuig het laat,ste in de rij,
.Jan hacl dat zoo hepaald, want hij vond h,et heel def-
tig en voornaâm, zich door de aangapen.de voorbii
gangers heel lang te laten v,,achten. Toen het rijtuig
de straat inreed, keken de inzittenden lachend naar hei
schoenrrnalcerswinkeltje, Ter wiilen van den koopmans"
zoon toonden zich ooi< de kameraadjes in het rijtuig
qler:eigd, Robert Doorn, die voor allen op sehool eerr

lastige medeeiinger was, ncg een iaeetje te pla.gen.

-.. Kijkt de laars eens glimmen I kijkt eens ! rie-

tr:en zij reeds van verïe, en naderbij koirrenCe. spotte

Jun, die de schoenmakersfamiLe vc,or de deui zaq
zitten:

-* Wel, n,el I wat is die laars rnooi gepoctst !

* Ja !En het schoensmeer kornt u duur te staarri
aritwoordde de krachtiee stem van den dokter, aan
cien r:verlcant.

De oude heer was bij die -rroorden opgestaan etr
I eek Jan heel bcos aan, wien piotseling alle lust om
* ::rder te plagen, verEiaan was. Hij zonk heei bleek op
z jn bankje neer. tr{ij had zijn oom daar niet verwacht.
Fln wat bedoelde hij nu rnet die woorden ?

Itr.

De teruggeke,eril.e ri jtuiren brachten de f eestgan-
gcrs naar huis.

Jarr Verlaat r,r"oonde op den hoek van de markt.
Zijn vader was koopman. Maar hij had .geen schitte-

1,.;:1: 
r.n"", al deed hij zich vool een voornaine pi:l

-?2-

Jan had de verwaandheid van zijn vader geieerd

i!'loeder, de zuster van den doi<ter, was eenvoud'iger.

Zij leefde zuinig. En ze had verdriet, zoowel over den
l,oogmoed van den- vader als van den zoon. Zij wisi
r..el, dat er waarlijk geen reden bestond tot biuffen...

Jarr studeercie, rnaar rnet de hulp van oom, den
c.okter. In het stadje wist niemand het. Maar koo1.i.
inan Verlaat kon de studiekosten niet betalen. In-
tegendeel, oom, de dokter, die niet gehuwd was, sta.li
oerk dikwijls voor het iruishouden, zijn zuster een sorn.
ri.retje in de hancl.

Jan wist dat wel, maar waande zich toch een d,er
\/ùornaamste jonkers van de stad.

Zijn vader had dezelfde streken. Oom, de dokter.
ergercle zich er veel aan, ïnaar zweeg terwilli, van zijn
zuster.

jan had met zijn vrienden nog een uurtje in een
iokaal van de stad vertoefd. Maar hij rvas er niet
nreer zoo vroolijk en opgewonden geweest als tijciens
cie reis.

'foen hij thuis i<w-am sloeg hem de schrik om het
i:;'rt. Hij hoorde de stern van oom.

* Ge mpet in uw studeericarner gaan, zei Aaitje,
rie meid, die de r:leur geopend had.

Daar stonden zijn ou.d.ers en oom.
*.- FIa. daar is tie voornarne jonge heer, die nede-

r;ge mensehel bespot, zei de dokter.
..* O, Jan, wat schaam ik me oveï u ! klceg moe-
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oer. Ge moogt feest vieren en ge beleedigd Roberr
Doorn, omdat hij geen geld bezit, om koetsen te hu-
ren.

- 
Maar ik meende dat zoo erg niet, beweerde

Juo.

- 
Zoo oordeel ik er ook over, sprak zijn vader,

-lie echter toch beteuterd lceek.

- Ja, ge.meendet het wel, zei oom streng, want
anders zoudt ge berouw gevoeld hebben over dien uit-
val. Integendeel bi; uw terugkeer heb,t ge de spotternij
,erhaald. De familie Doorn verdient eer'bied. Door
zuinigheid laten de ouders hun zoon studeeren. Ro.
tert heeft geen oom die helpen kan. Ih wist wel, dat
Be een verwaande bluffer zijt. Maar vandaag heb ik
eens heel duidelijL in uw karakter kunnen lezen en
ik schrok er van. Het wordt hoogtijd u nederigheid te
leeren, Ge zult een deel van uw studiegeld verdienerr.
Ih verwacht u elken avond een uur om bij mij flesch-
jes te spoelen en gen'eesmiddelen weg te brengen. Dat
zal trouwens veel nuttiger zijn dan te wallebakken in
uu' lokaal.

- 
Fleschjes spoelen en loopjongen zijn ! Ik ) riep

Jan beleedigd uit.

- Ja, gij ! bevestigde oom.

- 
Dat doe ik niet !

- Ju* I vermaande mevrouw Verlaat,
._ Moeder, ge zoudt het ock niet r+,ilien. hernarn

Jan. Hoe zou ik uitgelachen worden.,.

*24*



- Gij iacht een ander wel uit. Maar Robert l)oorii
l'eeft -zich groot getôond. Hij poetste de oude laarr:

.:,p, herstelde ze in eer, om te Loonen, dat hij zich niet
,rver het handwerk van zijn vader schaamt. En waar-
om zou hij dat ook doen ? Alle eerlijike arbeid ver-
ciient achting: Wei, wel, de dappere jopge heer Ve"
iaat, die anderen bespot, wil zelf niet uitgelachen ri"or-
clen. Ge wilg geen fleschjes spoelen en E{een bood-
s,:happen voor rnij doen ) vroeg oom.

- 
P61 past niet bij onzen stand.

- 
lk heb het in mijn jeugd ook gedaan en l:en ir'

.ru niet minder om, sprak oorn. trk verwacht u mor-
lTen avond...

* Neen, oom, dat kunt ge niet eischen.,,

- 
't Is toch hard, meende ook vader.

- 
$7e zullen er niet over twisten, zei de dokter'.

Als Jan niet gehoorzaamt, trek ik mijn hulp in. Da'r
rnoet hij zijn studie opgeven. En van den wind zal hij
nret kunnen leven.

- 
Ih ben het met u eens, sprak moeder. Het ,s

rvaarliik tijd, dat Jan eerbied leert voor den arbeicl.
en hij zijn hoog'moed krr"ijt raakt... .1.n, beloof dat
qe zult komen,..

- 
O, moedel hoe kun,t ge dat nu aari mij vragen !

riep de zoon uit. De rnenschen zullen denken dat lvc
aim geworden zijn.

* Jongen, feitelijk zijn we oôk arm, merkte nre-
't'rouw Verlaat op.

-26*

-* N'iet overdrijven, zei haar man. Ik heb gee-',

geluk in mijn zaken, dat erken ik. Maar arm.. '

- 
Jan mag nu weten, dat oom heel wat van onze

schulden heeft betaald, sprak moeder. En zonder oonr

zou ik niet begrijpen, hoe we er door spartelen. Het
is nu een ernstig . oogenbiik voor onzen zoon. Oor.rt

heeft gelijk : Jans karakter moet veranderen. Jar
r-iroet er van overtuigd worden, dat hij niet boven de

menschen staat, die door arbeid, hun brood verdie-
nen.

-_ Jul kan nu k,iezen, spral< de dokter. Voort stu-

cieeren en bij mij werken of geen hulp meel ontvanger
Ën't is niet noodig mij te komen soebatten of smee-

ken van mijn plan af te zien... Ik wil, dat mijn voor-
waarde aangenomen word.,. Ik help niet mede orrr

.l;rn tot een snoeshaan en pronker op te leiden, die een
r ederig mensch minacht. Dus, ik verwacht Jan mor.
gen avond te vijf uur.

Oom ging heen.
* Ik doe het toch niet ! riep Jan nijdig uit" Oom

vernedert me om dien. schoenlappersjongen, 't is een
schande.

- 
Dan zult ge van de studie moeten afzien, zci

moeder. 'Wij kunnen het n'iet betalen,

- 
Maar morgen is uw broer kalmer, sprak de heet

Verlaat tot zijn vrouw. Als gij dan eens naar hem toe
gaat en wat praat, laat hij dien belachelijken eisch wql
vallen.

--, Ik denk. er niet aan. Vooreerst ben ik het rnet
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Gom eens, dat Jan duchtig moei verandere'n. En dan

ze.l mijn broer zijn woorden niet intrekken... Ik ken

hem beter.

- 
Ik flesohjes spoelen,... wat denkt oom nu I raas'

de de student. En boodschappen doen... rnedicijnetr
cn poeders weg brengen.... Oom heeft daarvoor een

knecht I lk loop niet voor spot..'

- 
't Is dwaas ook, meende vader. Het ware ve:-

r.ederend ook voor ons, vrouw !

- 
pal zie ik niet in... We leven nu dwaas... W'e

cloen als rijke menschen, tenrnrnste naar buiten, Maar
ik zit hier thuis met den last. Nooit toekomen...

De heer Verlaat durfde hierop niet te veel zeggen.

Hij wist het wel, dat hij nooit ernstig in zijn zaken wair

geweest.

- 
En dat nu all'es om een grapje, hernam Jan.

\/oor die verroeste laars aan Doorns huis... Die
.rchoenlapper is het zeker aan oom gaan vertellen, En
r om luistert naar dien kerel in plaats van hem vier-
kant aan de deur te gooien,

- 
Oom heeft yan ochtend alles gehoord. vertelde

moeder. En hij zag Robert Doorns droefheid... Ro-
bert was eerst beschaamd ovelzijn vader. Maar het
duurde niet lang. Om te toonen dat hij vaders werli
eerde, ging hij de blikken laars poetsen. Dat zag oom.

* '1 S16af zoont'je t \Vat zouden mijn vriendeu
zegtgen als ik met het doktersmandje door de stad
draafde... Jun Verlaat is loopjongen van zijn oorn.

--28- -29-*

lk hoor ze 't al aan el'kaar vertellen. Maar ik doe het
niet.,.

- 
Dan moet ge naar een kantoor, want van stu-

deeren is er*geen sprake meer, als oom niet helpt
l'ermaande mevrouw Verlaat. En leeg zitten dat zal
ii< niet dulden. Denk dus na..,

Moeder verliet de kamer.

- 
Vader'ga u dan naar ooiïr toe ! drong Jan aan,

Z.eg, dat zoo'n werkje mij niet past...

- Jongen, 't is onnoodig... Uw moeder heeft ge-
i,jk... Oom ve6andert niet. Hij kan erg koppig zijn.
Ge zult moeten doen wat hij vraagt.

- 
Dat is tyrannie...

Jan starnpte met den voet. Zijn vader had hem een
Craai om de ooren moeten geven. IVIaar hij toondr:
liever medel,ijden met het bedorven zoontje.

't Was voor Jan een akelig eind van het feest. Nu
begreep hij, wat oom bedoeld had met de woorden
.t Het schoensmeer komt u duur te staan >>.

Dien nacht droornde hij van de laars en van flesch-
jes en poeders...

't Was vijf uur. En Jan Verlaat belde bij zijn oom
aan, Karel, de knecht, Iiet hem binnen. [{ij was al
een oude rûan.

* Zoo, jcnge heer, komt ge me aflossen, zei hij,
Ifat is goed. N{ijn beenen worCen wat stram. Wat heb



ii< al jaren door de stad gedraafd. En dan naar buiterr

Dikwijls i.n regen en wind, door sneeuw of modder'

- 
Klets niet I 'lV'aar is oom ! snauwde Jan,

--- Flier is uw oorn! klonk de stem van den dok"

ter. En begin met beleefd te zijn" Het past u niet Ka'
rtl te zegggen dat hij kletst.

- 
Oom, kan ik u spreken ) vroeq Jan.

- 
Wel, wat is er ? Zeg maar op... Of ik van mijn

eisch afzie, wilt ge vragen. Neen, neen ! Kom achter,

rie fleschjes staan klaeir. En dan is er een heei lijstjt:
L. oodschappen.

- 
Qe6, ik zai nooit rneer met menschen spotterr

.n ik rvrl nederig zijn.

- 
$es1 jolgen ! Toon het dan door eerlijk werli

ie verrichten. Ik zal u de fleschjes wijzen..'
__ IL heb mijn tijd zoo noodiq voor de studie'..

- 
En dâarom zit ge zooveel in 't lokaal.'.

_ Ik zai meer leeren.."
__ 'fp1, lut, ge verliesi tijd.-. Veel iîenscheu *nach-

tcn op hun rnedicijn.

- 
Maar oom...

- 
Wilt ge, ja of neen ! Zanik nu niet langer ! lk

v;il, clat ge 't werk doet en eiken dag of anders ge

l')eet het...
Jan ging rnee... Zijn laatste hoop verviel. [-lij wilde

gaarne advokaat worden en zonder de hulp van oom
kon dat niet.

Hij moest dus gehoorzamen. Oom braeht hem in
!,et waschhuis.

-30-

-',- 'l-relc uw jas uit en doet dit blauw schôrt vcJoi,

zei de dokter. Zuinig zijn op uw kleeien,
Hij wees Jan, hoe hij handelen moest. En mei

lvoede in 't hart verrichtte de student het opgeiegde
v"'erk.

Daarna kreeg hij een iijstje van de patienien, die

liij moest bezoeken. En in een rirandje zaten de flesch'

;es en pakjes. Op ieder stoncl een naanl.
't Was zeven uur, toen hij terug keerde.

-_ Nu kunt ge naar huis gaan, sprak cle dokter.
lvlorgen om vijf uuï weer op uw post. hoor.

De vrienden rvisien het na eenige dagen, dat Jarr
\r'erlaat in ciienst was van zijn ,:om, tweè uui per dag.

Och, slechts enkelen lachten er hem om uit, ever',

riv;aze klungels als hij. De meesten vonclen het heel
gewoon. Er waren veel studenten clie thuis ook de
iranden uit d.e mouwen staken. Antoon Blornmaert.,
een boerenzoon, werkte in de vacantie wel bij zijn
vader op het land. En dat eerde hern !

Jan Verlaat werd aan zijn n,ieurve taak gewoon.
Niet dat hij in den eerstel tijd zoo veel nederiger
rverd, maar de ies remde toch al zijn zucht tot biuffen.

Robert Doorn mccht ook stud,eeren op kosten val
den dokter.'t'Was voor ele ouders een groote ver-
lichting.

Na jaren was hij dokter. En hij vestigde zich met
zijn ouCers in het groote dolctershuis. De oude genee;
heer betrok een villa, vlak bij het stadje Hij haâ
zijn rust verdiend' 

* 3l 
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Robert had in zijn studeerkamer, want hij ondei-
zocht en leerde nog, de blikken laars aan den muur

ueihangen, Die laars verd,iende een eereplaats.
Vader Doorn mocht nu wandelen. Hij bracht vrij-

willig dikwijls medicijnen voor zijn zoon weg.

Jan Verlaat was advokaat geworden. Hij verhuisde
naar een groote stad. Daar leerde hij meer de men-
schen kennen en â. .tm..rl.ving. Hij kwam in aan-
rnking metr allerlei lieden,, waarvan velen voor de
rechtbanlc verschenen door een verkeerde opvoeding.
Ile advokaat onderzocht ,hun zaah. Dan dacht hii
dikwijls na. En ten slotte was hij oom, den dokter,
toch dankbaar voor de les, die hem in zijn verwaand-
heid geremd had.

Door zijn hoogmoed had hij ook op verkeerde we-
gen kunnen raken.

Eens bij een bezoek aan 't geboortestadje, bekend::
hij dit aan zijn oom, die er hartelijk verheugd om
was.

En toen ging Jan Verlaat ook naar Robert en zijn
ouders en sloot hij vriendschap rnet den zoon van, den
schoenmaker,

Hij zag er de oude laars en zei :

- 
Die heeft dan toch tot ons beider geluk meege-

werl,t.
(Vrij naar de Kindercourant).

EINDE.


