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Nr. ilr.
Tweedre dru,k. A. HANS

HET AYOilTUUR IIER KER$TZAI{GERS

I.

De sc'hool va,n he't Engelsch dorpje Tinburn
was uit ,en, d,e kirnder,en liepen jroel,e'nd h,e,en. He,t
sneeuw,de ,a,l s'ediert e€rn uur, en da,t vonde'n ze
plezi'eri,g.

- 
We kunn,en een sne,euwman maken! riep

Bob Grre,an , hiet zoot:ltjrg va,n dtgn ,r,en,trn,eest€r.

- 
Ja, ja! klonk het.

En reenige jo,ngen,s stel,dren zich ,aan het werk.
Bob was hun aa,nvoerdler. Hirj voelde zich v,o,or-
natam. Z'ijn v,ad,er was opzicht'er over d,e goede-
rdn va,n dlen, rij,ken hreer Sparker, dri,e ,buiten het
dorp op eern la:ndlgoed woond,e. En zoo ha'd B'ob
nog al dikwij,ls veel praats.

- 
Kijk, hirqr mo,et d,e ma,n staanl beval h,ij.

Vooruit... daa,r tege,n dre hraag ,ligt er a,l ve,e I
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silrecuw. iames Vy'ell,er, gij m'o,ogt nir,t rneé
,cl,o,en... IJr.v va,dierr zit in die gevangenis. '.
IVla,alk, da,t ge weg komtl vervo,lgd:e trij op ruwen
toon.

Een airmroedi,g, maar tocFr zindrel'ijk gekleedie
jon,g,sn, sprong n,u drirftig vroor Bo,b.

- 
G. rno'e;t zwijgefl ,o,v€( mijrn vad'e"r, zoi hii,

en zijin oiogen fonkeLden.

- 
Ik zeg, dlat ge niet mee dtotet. (Jw vader

is ,e,en slechte mran! En wij willretn niet met u
spe[en.

Brob tirok zich toichr wâ't ach'teruit bij twe'e

vrienrdje,s, die ve,el, bij h,em, in h'et sahoo,ne h'uis
van den,rÊn'ûrn/e'€ster,, kwa'm'en.

Ja,m.es V/'el,ler -,qrre€p Boib vast.

- 
Ge moet zwijgen oYer mijn vade,rl krre€t

hiii.

- 
Ni'et ve,chrtron! ktronk het, en een dorpelirng

tr,ad snEl nadter.

- 
J2m,ss Wre,ll'er is b,elgonn'en, b,eweetrde Bo,b.

Hij is kwaa,dl om'd1a6 ik frrem zei, (lia,t zijn vlder
in de geva,ngenis z'it. Bn dat weet toch ie,d'e,re'en.

Met eàn jrorngen v,a;n zurlk e,en slechten man speel

ik niet...

- 
Dat is hieel leelijk vâtl u, hrerrnam de d,or-

p'eling. Ge m,oes't u schamen' Bob Green. En ik
zal Ttet ârân uw vadler z'eggen.

- 
O, ge moqgt gerrus,t. Vader is o,ok kwa,ad

op Wellerl *2-

- 
Laf aa'rd! s,nauwd,e Ja,m,es d'en ha,rteloazlen

knaap toe.

_. Dan liep hij h'een. E,r waÉen m,eer jo,ngens,
die hem raâ,r aatflkeke,n, ,omdat zij,n vader t,e
Col,cheste,r irn de g,evêinigeni s zÀ:t.

Buiten het drorp schreidie James... Door de
sn€ieuw ging hij na,a,r h'u,is, da,t te la,ndre stonrd,
bij n-o,g eenige ârflrder€, kl,ein,e w,o{nirng,en van veld-
arrb,eidiers,-

James na,m zich voor ,niets van hiet gebeurd,e
aan moed,or te ve'rte'1ilen. 7e zou te veel ve,rd,riet
hd bjen.

Zijnbrc,ertje Willy was arl binn,en. En Esrhcr,
het zuqje, ging nog niet naar sch,oorl.

ïWil,ly spr,ak juist van hret Kerstfe,es,r, d,at ,ov?r
een'ige da,g,u,n gevi'erd zou worden.

- 
V/'e 2ullsn geern Kerstfeest-ho,ude,n, zei

m,oed,er Weller tot hraar kinder,en. Dat kan va,n
h'et .j'a,7,x ni,et. We hiebh;en geen geldi. (Jw vad,er
zit i'n db geva'nglenis, en heeft dus in een rnârand
niets ve,r,dien'd. Ons spa,argel,d is op" Wees blij,
da,t vad,er morrg,e,n thuiis komt, R1l w€er zal wei-
ken,, an,d,e,rs zaten we m,et Kerstmlis zalfs zond,er
brood.

Het was dlro,e'vi,g ni,euws v,o,or d,e jrongrgn5 ,sn
rhret m'eisje. Ln Engel,and wordit Keistmis wel
twee, drie dalgen, ja doo,r somrmiirgcrn e,e,n h,ere,lre

week 
_ 

gevi,erd... Dan rnaakt men pudidiing,en
gereed, en ba'kt rm,en koreken ,en tnart.n. G,roo-
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ten'en kle'inen krijgen g,eschen,ken. Ieder is v,roo-
lijk,

Ma,ar i'n het hui,sjre van dtern lan,darbeidler Sy'eJ-

I'er z'alu hret triestig en sotn'ber zijin.
Ja, viadrer z,a,t in de gevangenis... Hij had

een haas gev,ange,n 'op het la'ndigoed van mijn-
heer Spa,rker. E,n die ,ei,gonââr betrapte hem.
Hlj zei, dat hij Weller een prooes zoû aan-
d,oen, T,oe,n w,erd'Wellrer kwaad, e'n hiij gaf mij'n-
h,eer Sparrk€r ,cr€;n paa,r kl,app'en. Tw,e'e knech'ten
bevriijrdd,en hun meosûerr, die hrevig ve,ronûwearr-
d[gd1 wa,s.

W,ell,er we,rd t,ot rei€fi fiiâtârnd geva,n,gernisrstraf
veroordleelid vo,or stnoio,pen en gew,eld. In het
dorp hadd,en sommigen to,c,tl m,edelijde'n met
hern,

Ja, 'Wreilller kon zeerr d'riftig en :gewetdig zijn,
maag mlijrnhee,r Sparrker w,as Ean hoogharti,g rr,ân,,
dtire w,eirn'ig va,n ere,n arim 'miensch verdrrioeg. En de
str,a,f was zwaar!

D,e ki,ndenen ha,ddten ,geschreidi, to,e,fl vad,er
ûâar de stad gevoerd werd,. En moeder was aù

dien tiijd niiet me'er vr,o,oilijk gew,oest. Nu lag de
zolrg 6p haar gelaat.

G'een Korstmis vier,en!
Tri,estig sl,oop James hre€n. H,et was een uur

o'f v,ijrf. Het hruilsje, stohidr, zooals \À/,€ r,eeds veir-
teldte,n, bij eenige arndler;e kleine woning,en, buÏ,te,n
het d,orp. _4-

Jam,es ging in een diier huis.jres... De ka,chel
ronkte er vroolijk. Ki,nderen speel,dtn op den
vl,o,er. Hier z,ou mren Jâmes n,iet uitscheldân. i;
e'en bo,eik was eein jongen ,a,an 't lcnutselein.

-_ Wat maiakt ge- mch, Richard? ,rr.eg
Jam,es.

--_ Ee,n [amta,a,r,n... Morgen gaan v,ie Kerst_
liediere,n zingan... pauJ, Tî,m,-Berna,rd;, peter
'ernr norg__'e)en p,aair a,nder,an behoOr,e,n tot mijn
gryep. We zairne,len, ge,ld in v,oor a,rme mernsch,e"n.
Mevr,ouw Davi,ds hre,eft h,et gurro"rgd, Kom o"k
nn,Ee, Jamies,l

- 
Ja, d,at is goed,!

. ,-We zijn ftl,pr v;€rschi,llende gro?pen... En
reder krr;gt 3en r,+,ijk va,n h,et d,orp. Mroro.rw
Davids ,hreeft dat .,ger,egetd,. En o,vermo,rg,e,n is er
da.n e,e,n fe,estje. W;rt!i; h,et nierl O, î,*.", e.zijt niet op de vergadreiiÂrg geweesr.

James was e,r niet durv*ei h*un gaan, al had
de meestrer_op school or"er clie verla,d.ring g;l
ffloken Maar zij,n va,der zat i,n de-gevanfen"is.
ivtrsschren zou mevrouw Davids hem rurel w,eg_gestuurd hebbren. ZÀj kwam dikwijls ùi; â*
fa,rnilie Sparker.

-- Ga toch mee! drong Richard aan.

- 
Ja...

Ovrermo,rglern
Opgetoge,n

dlie ze zoudlen

wars vadrertr weer thuis.
sprrak Richarrd ove,r de roûde,
maken,. Het gel,d moest in een
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beursje, 'en h,et zort aam mievr'ouw Davi'ds

;;b;;:;, *oodnn. Di:e kon d{an de arm'en bede'e-

len.
Tege,n zen{en u'u,r k"eer'de Ja'mes îaat huils

,"rig7bi,ng€'rl 'om- gel'd op te halen.voo'r d'e a'ttne

*."î.fr."tin thuË' wasïet zoo ell'e'nrdig gestreld'

d'atm'o,edtergieenKerst'feestkioinvieren'Maar
;;;-;;;-dËt niet aan ziin kamalr'adle'n vert€l-

i.n. ffij wa,s ,n'o'g fie'r, die jongen van d'e'n gevan-

,gene.

Mo,ede,r hra'd het soh'e'r a'vondmaal gereed ge-

zet,

- 
Mor,g en zal' h'et toch p'lezieri'g z'ijin' als

vad'er thui's is, zei ze''tJr*.t 
d'u'rfde niet ro\r'er het pla'n van zijn'

uoi"rrJ-,. sprerken' Ergenli'ik h'ad h'i;j a'l spijt'

àr- nî: ï.,f""f'a htd ttîut t'e gaan' L,itn'gen" ' als

.t 
" 
A"t giee'n Krerst' edst was! Zingen vootr

ander,en, .t *o.a.'r z'ei', diat ze zelf geen.geld

ffi;:^M;t;"; ôt"idt zau hiet wel ni'ets b'en-

.@tt Vade,r ,^r-iÀ^'u'rs rirll' de gevangen'i's' E'n

Ëii^ r, ta'-iiîr,"'.i Sf tnk'''t' den ri jken heer' g'esla -

gen.o--Mrar 
Jam,es fi6d ;niret durven w'eigeren aan

Richa,rd.'*'îi*irlg girng hrij te acht uur naar bed' Ver-

leden jaar' *'o- ht' zao pl'ezierig rnet Kerst-

mis! En iûu zo'tl het n'e't ee'n st'ille dag ziin" '

Vad,er mo€st ;;k;*;-rmorsen en den' dag

daatna nog h,arrdr w.,ri.e,n om gen gewo,o,n stui<
brood o,p Kerstmis in huis te h,ebben.

Zoo Lag James te d,enk,en o'p zijn z'o,lderka,-
m'errtjie. Hij viel in slaap...

II.

Bob Gr,een zat in dre karm,er zi,j,n sch,o'oiwerk
te malkan. Zijtn va'd'er la,s: re,en d,agb,la,dl Moe-
drer wâ,s ui,t gewees,t o,m'bioodschapp,en 'en k,e,erde

nu, teru{g. B,o,b hoord'e ze juist 1lââr d,e keu-
ken gaa,n. Ze bad zek'er het no,o,dig,e gehaald
v'oio,r dre kerstpu'd'diing. Dan trad' m'evlrouw
Grfean ,irn de k,a,m,sr. Ze kepk z,eer boos naar h,aar
zoo'fi.

- 
$y'2,1 h,oorde ,ik da,ar in de,n winke,l? zei

ze. Ge hre,bt w1ee,r d'ien, Jarnn,es Well,er uitge-
s'choldlen, o,mrd'art ziSxn vad'er i;n die gevangen,is zit.
En die arme jo'ngen rno,chf van u niet me'eh,elpen
Om e,e'n Sfl€'€UWfil;ârn t'e makren.

Mijnheer Green zag bo.os van zijtn gazet op.

- 
Zijt ge waarlijk zao la,f gewerest, Boibl

vroeg hirj.
Bob keek nij;di'g als eern,spin:
-'__ Die Ja,mes Welrtrer wilde

weerd'e hijt

- 
Maa,r eersr hadlr ,gij h.em
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va,d,er verwet,en, h,erfJlâfil moredqr. Ik Weet all,es
hiee'l goed. Jarvin,s hÉleft u beidren geschei'dtern.

James 'We,l,lier had u gezegd., dat ge over zijrn
vaidler m,o,es,t zwij,{efi, €rn ge herhaaldret 'nog
eens uw loel.ijke wroord,e'n. Ik sch,aam ,m'e z,e'e,r

over u!

- 
En ilk virnd h'et o,oik ge.meren, v'erzek'erdc

de h,eer Grre,ern, Voo,re,erst k,a,n d'ire, jo,ng,e,n het
niet lrrerlpren, da,t zi'1n va,dler verororrdieeld, is
gewo'rd,en, En, a,l be,n ,ik rre,ntmreester vam mijnr-
h,eerr Sta'rk€{r, ro,ch vi,ndt ik, dat deze Vy',e,ltre'r te
zwaar heeft bresrchuldigrd. Ne,en, S/eller fir;aS
ge'e'n h,aa,s pakken, ern het was brruta,al van' h,em,
om mijnh,eer Spa'rker t,e sla,an, ûo,en 6*rs hrem
ovrer een proc,es spriak. M,aarr rnijnh'e,er Sparke'r
h,eeft h'et j,uist voorgrs5ls[d, alsof Wel,l'err h,e,m

wi,lde v€Efirooriden. Dr€ twee kn,eclr,te,n maak,terr
h,et ook vee,ll e'rgrs,1. Nu, zitj zij,n betd,en ka,rak'
terloroze kereils. Ge rno,es't med,elijdren hebben
nr,et Ja,mes. Die jûngein ,lrijdt al ,gen,û,erg, :na zijn
v,ader weg is. Àls urv rverk af is, ma,rch)eert ge

'op naalr bed! En als,'strâf, zult ,ge rnorrrgern niet
met de kers'tzange{s ûliee gaanl Zing's,n,o'vre,r h,et
Kindeke van Betleheim, goie'den wil en vred,e" om
,a,rm,e m'gnschre,n elen krersltgrave te bezo,rgen, e,n

tegelij,k ee,n orng,ellukk'igen j,qnrg,en zo,o hoio'nie,n.
G'e blijft diarn napuurrlirj,k ook wr€g Vân h,et f,eestje
bij m,evrouw Davids.

Mijnhre,err Gireen yîU.:.h str,eng. Hij wis!



we,l, dat zij:n zo'a,ntje altijd trotsch €n ov€rmo,e-
d'ig was.

Bo,b rvas woedendr, toen hij naar zijin kamer
gi,ng.

__ lzlij zo,o b,eha,nd,elren voo,r dierr jcngen va,n
een boef ! bromde hij.

Mijnhreer en me'v.ro.uw spr'aken ova( hem.

- 
We m,oe,tern meerr o,p Bob rleft'ern, zei dç

vaderr. Hii rv'i,l herersichre'n ,ovierf âodere kinderen.
Ik z,a,l mo,rg'en ilog rs'rls miet h,em ,ovrer 'WeIIer

sprek'en.

- 
!a1 is ,e,en o'ngelukkig geval en o,ok fir,o€i-

lijk voo,r u.

- 
Omd;at ik i,n d,i,enst ben van mi,jnheer

Spa,rker? Maar rech,t is rech,t. Weller kee,ft m'is-
daan, d,och werd ve,sl te kr,ard aan,gepakt. En
dat v,erb'itûert. Mi jrnh,eeir Sparker rno,esit tlro,u-
wr€ns lniee'r eerbied hebben vqqr de w,erkliieden.
Hij wa,ant zich te voro,rna,am. Hij wordt wel
gevroesd, rna,ârr ni'et bemind. En zo,oln û1â,tr ârl,s

h,ij kon een zegten 7irj1n vo,or het d,c,rp !

- 
Dat is waar...

- 
Gelukkig kan ik hem soms t,ot rninder

stre,ngh,eid beweq,en. Maar toÊn ûret Weller had
ik gee'n ka,ns'. < De ven,t zal b'a,ete,n... m,ij dur.
ven slaa,n! >> z,ei Spairk,e'r. Het was gekrenkte
hoogmoed. En dat is ook ni,et goredi. Wij m,oe-
tr€fl o,flz,efl jongen rechtvaardiger leetren oo,rd,e,e:;

!,en. t0-

- 
Dire vr,ouw Weller za;l het nu arrm h'eb-

$,s6, z'ei m€vrrouw Green,.

- 
lk ga h,a,a'r moirg,en wat b,re,ngen. He,t is

Ifursttij'di.
_ Ja, d,o,e dra,t, Maar a,ls mij,nh,ee,r Spark,er

het hoor,t?

- 
Dat ka,n me ,niet ,sch'el,e'n. Ik b'e'n ,e'e,n vrrij

mien,sch,, e,n niem,and zaû tne b,eltette,n rvel te doen.
Ja, m,or'gefl wâ,trd'e.l iik eens langs daar. Ën ik
neem Bob mree. Da,t zal ee,n goed,e les zijrn.

Mijnhreer G,re'e,n nam zijtn dagbl,ad we,er op...

III.

V/ij moeten nu te,rlugkeeren to,t den mid-
dag.

- 
Weller,

d'e cipier, die
opeind had,,

PE v2rd,gJ van Jam'es, Willy 'en Esth,e,r r,e'es

oP.
-- Ge rn,o,et zoro, g1,i66ig ,niet kiiken, h'er-

narm d.e bewaker. E'r i,s goed ,ni'euWs voro,( u.

- 
Qs1gd, nieuws? Dat ik m,or'genavond vrij

kom! Ja, mirjn tijd is om. De maa,nd heeft lang
Brc,tlor€g ged'uurd. En arls er d,a,n thuis e,en v(rotlw
'en drrie kindleren tï"iI 

_

k'o'm m'e,e naarr den biestuur'der,
in de ,stads,g€vangenis een cel

zei
ge-



- 
Ja, rnan, daf hadt ge 96116119,1 tîIo,e,t,€,fl beden-

ken. K,om nu mee!
Welljer wer,d ina,ar het bureel va,n dien b,e,sruur-

der d'er gevangenis geleid.

- 
Well,er, z'ei d,eze,, uw tijd' is pas morgen-

av,ond orn. Maar we zij,n in den Kersmijd. Ge
m,ûogt rnu naar huis,.

_- Dank u, mij,nllieetr, antwo,o,rdde We,lier.

- 
2o6,9, drat g€ ni,e,t m,eer te,rug bij ons

keer't... Beheers,ch, u z'elf , en heb 'e,erb,ied vo,o,r
de wetten... Hier is lret geld, dar ge in die
rnaand vrerdd,end, h,ebt, S/ees v'û,ortaa,n v/erscian-
digerl Ge hebt nu kunnen nadrenken over dre
gevol'gen van one,erii.jkheid en drift" V/,eller, ik
wensch u toch eren grelukkig kerstf,eest.

Weller rilro,c$t nrog even [,erug na,ar zijn ceù,
Ee,n kwa,rtier later, sto,nd hij op straiat. Diep
ademde hij. O, wac deed d,i,e frissclre buiten-
lucht h,em goedl En hi;j rnochr naar huisl

- 
Maar ik ben vo,or de me'n,schen t,o,ch e,en

boef, d,acht hij. Hen rn,a;and tussch,en vier mu-
rien... Dat l-"reeft die eilendige Sparker rnij aan-
g,edia,an. F{ij stikt van het geid, en hij vraragr
niet, hrore rn,ij,nL vrouw ren kineiieren aan den kost
m\oreten k,oûniefl... En da,t allres voror 1e,en haasi
Hij zend eir karrenvo'l naar Londernl Nire-
mand we'et, wat ik in die w'eken geleden heb. Ik
haat Sparker. Ik zal bet dorp varlaten. Ik wii
niet sch,eef b,ekieken word,e,n. fuI,aar aerst zdlt2-

Sparker guto.iur, war hij m,e â,a,n'ge,daan h,e,efti
Ja, ik ha,at bem!

Heel di,e maand h,ad Werll,er zîtten wrokken.
Verbittering ern wraakzuch,t waren in zij,n hrart
ges'lopen.

Hij sl'oeg nu den weg in naar ùLjn do,rp. Het
was drie uuir gaia,nsl Tegen \tirgr uur kon hrij.thui,s
zij:,n. Even krre'eg hij' ..n betrer gevoeil, to,en hi.j
zich voorsûeld,e, diat hrijr v,ro(uw en kinderen z'ou
terug zi'en, trdaarr dte nijd, w,sn het.

-- Z,e hebben misschien h,onger ge{liedein dbor
Spark,er's, sch,uld, siste W,elll,er. O, di,e ellende-
ling! Zljn kn,echt,en hebben rne toch sl,agen t'erug
gegevetn. Waa,rom ,filo'est hrij rne l,a,ten veroord'ee-
len en mijrn schuld v'e,rzw,air,enl

W,eller kwam do,o,r re'en d,orp.

- 
Vraag het aan ,dien zw,Erver; als h,ij nÉet

tre ,lui is, kan hij wat verrdirên€n, h'o,o,rd,e Hj
iemand z'eggen.

Welil'er keek op. Daar s,tornden twee man,nen
voo,r 'een bakk,erij, blrijkbaar ba,as en lcnEcht.

- 
l(sn1 gij een karweitjie d,oen? vr,oeg dre

eÉrs,tie.

S/efler willdle ruw weige,r,en, maar h,ij bedacht
zi,ch. Het moesrt tbuis wel krrap zijn, en in de
gevangenis bet;aaldie m,en nief vel v,oo,r het
werk. Nqg.wat ge'lld zou welkom zijn.

- 
Ja, rik hieb ri,jd, ,anrwoord'de hij. V/at h,ebt

ge voor miij te dben?
13 -



- 
Er moet bij de'n boschwachter ,e,en l,adiqg

hro,u't 'o,pgeladen worrd,en. Het is drie kwar;ûi,er
van hrirer.

-- We,l, ik b,en klaar om tre ver,tr,ekken,
baas.

- 
Edwirn, hra,al dan d,en lsagen biji pachtcr

Lanson,. 't Is vr,oreg donker. Man, ga ma.a,r met
den knecht mree. Ov,er h'et lroion zurlf ,ge tev,reden
z|j,n... het is kersttijd.

'\Vel,[er 
v,ergez,e,lde den b'akkerskn,echt,

Reisn ge Enge,land r,ondl vroeg d,eze,
nl'euwsgrerlg.

-- Ik? Wiel neen. Ik k,om van de stad, en
m'o,et rnaar T,inburn; rnaar als ,een, bu,itenman ,in
den Winter 'iets kan verdi,enren, mag hij dat ni,et
laren.

-'1Is 
wa'ar. Neem me ni,e,t kwalijk, maar

ik zag u vo,o,r e,en land'looper aan. Eigenlijk ziit
ge $ te goed gekl,eed, vo,orr. De baras kan ni,:t
m,ee gaan... hij heeft h,et te d,ruk. Die verdient
ze nvl Er wordt mret Kerstmis en Nieuwjraar
n,ûgâl' wat ,gesrnuld, hé?

- 
Niet dtoo,r iedrereern I

- 
Kom, k,om, hebt ge't m,isschi'en zo,o arm,

vriendi

- 
Smullefi z,a:,|ik niet veel m,o,eten doen.

- 
Ik zal d,ën b,aas \ry,el wat in h'et o,o:r fl,uis-

terqn. Er zitten juris't groote ko,eken in dre,n
,oven. Z;e' zij,n fi'jrn. Ik heb z,e'l'f veel suiker, kren-

14 
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t'en,, succa,de in be,t de,eg

deren ?

- 
Ja, d;r,ic...

- 
\trvr,e,lnu, ik belôof

smu'llen.

Be,da,an. Hebt gij ki'n-

u, dat ze we',l zullen

- 
Gre zi.jt oen brave ke,rel.

- 
O, ik gun i,edcr vreugd,e. Ik ben ze,lf o,ok

gârâfln€ ge,lukkig.... Erfl, ûlre,t Kerstmis mro,et er
over,ajl plæ'zier zi,,jtni. lk zaL nooit Kerstzangers
wegzedden. Er zi,,jn w,el v-an die gietrrige p,inn,en,
ook bij o,ns. Gie kunt ze kefl,ron. Ze h,ebb,on een
gezicht ,al,s dto,ort,rorkk,e,n mtet azijtn Hier is de
hro,€ve wala,r w,e d,En wagen huren om het hou,t
rc halen,.

Ze stapten d,oo,r ,e,en h,ek. De parch,ter kwam
âârn dre dr€Utf.

- 
9.22s Lans,o,n. mijtn b,aas vraa,Bt o,f ge den

wagern ern ,eie'n p,ara'rd kurpt 6,i55€fi Voro,f een p,aar
uur? vroeg die knecht.

- 
J,a, Ed;win, i,k wre,et ,e,r \nan, g'e firrcief om

hout. Ik zal dadelijk irnspan'n'en, a,ntworo,r/dld€
de b,oe,r.

-- Men't ge ztelf? vroeg Wel,l,er aarn den bak-
kersknecht.

- 
O, ja. M,a'ar 't is een knol, die liiev,er doo,d

zo'u v,a,llen dan op h'ol tre s'l'aa,n. Gevaar is er niet
aan; hirj vr,a,agt arll,een v,ee,l gedruld'.

Welldirra .s,toinid dre wâgr€'n k'laar e,n Edwin en

lV,elll,er s,teg.en s1 ap. Zij s'lo,egen nu reen 'ee1;1vz,a-t5-



mrêfl w€B iin, dire naar rt boscb leidtd'e. De kn,ech't
b,leef even sp,raakzaam.

't DuUfd'e w'e,l e'eln uu,f oef ze bij dlen hrou,t-
vestrer aa,nkwa,m{ern.

D,eze stap,fe uit ziijn huisj'e.

- 
Ei'nrd,eilijk zi.it ge dara,r, zei, bi,j, Ik dacht,

d,at uw b,a'as zijn vfardtrrt ver,getlen was, Edwin!
Nu lhet h'out ,i,s er te d:roger d'o,or.

- 
Neen, 'or€€n, verg,ete'n hieeft dre baas h,et nie,t,

hij kan zi jrn ove,n rtrorch niet met kre'ien s,t,okern !

Maa,r we ilr,ebben het druk tegenwororrdig. 't Is
Kersttijid.

- 
Laad d'a'n m,aar op.

- 
J,a., jla, miaiar oerst dlrinkren w,e e,en' kop

thre,e e'n ,eûem we ,een st,uk k,oek, Ik ruik 'dat uw
v'r1ouw ,er j,uist een hree'ft gebakken! riep Edwin
u,i,t.

- 
fss gij dat nogl

- 
O. z'ekerl

-- Ge zit t'och altijii' te rniidden van ,lekk,ers.
Kornt d,an biei,den bin,non ! G,e zul,t three en ko'ek
krijgen.

Woller vo,e'ld,e zich v,re'ernd' te moede, toien
hij in, d'e gezellrige lhu,i,s,kamrer zat, waa$ de t$ec
geurig rrook. Hij drach,t a,a'n d,e sromber,e, ,eng,e

cel.

- 
Uw kam,ar,aad k,ern ik niet, z,ei, die h,out-

vester, dlie niieuwsgiierlig ,naar Wjeltrer keek.
--- Ik erigenlijk orolk rnie;t, antwo'or,dde Ed|
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wiin. Een uurr gelre'd(e'n rvist ik n'og ni'et da't hlij
I'eefde.

E'n h,ij vert,eldp, hne Wel'ler voor de karw'ei
gehuurd-w,e-rd, qo,en h,ij orp weg was v'an d'e sta;d

naa,r Ti,n,bur,n.

-- Z'oa, woo,nt gij t'e Tinbu,rn'? vro'eg dh

tlourtvester aa'n'W'eltrer.

- 
Ja...

-- Dain kent g'e mijirrlrerer Sparkrer well

- of ik!
f)at kllornk zoo ilrreftig, En dte h{o'u,tvest'eff glim-

lachte.
.- E'en lia,s,riig h€rer. hé? h,arflâln hij' Ja' ik

wee't hp,t; hij k,omt hier wrel ean,s bij rnlijm m'ees-

l_-t.

- 
Een tirr,arn is hijl spra'k Well,er o'p verbit-

terd,en trororn. Hij veracht h,et armre vo'lkl

- 
\,r'cs,1 zulk ee,n b,ââs ztou ik niret vqillr'en wer-

krernl brew,eerde Ed\vrin' Een knecht verdi'ent ook
een go'cdle belratn,dlelliing. E'en baas is 'e'e'n l-'aas, en

reern kniecht is eren kn'ec,ht, rna^r beiden moet'en

fatsoenlijke menschie'n zijtn.
Mern dro,nk threre en at een stukj'e k-erstk'oek.

- 
We zitten,hrirer g'ezel'l:ig, h'ernam Edwin'

Maar hret hrout za7'niiet van ze'\f op dren vr'ag'en

kruipen. E,n 't is vrroteg ,{,q'nfte1'

- 
J,x, dat is waar. En i'k idrank, da't w,e sn,ereuw

krïjgterr, z,ei Cle h,o'utvester. Ik zal u een hand'jq

he'!p,en.

- 
17 
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Maar h,er iaden duurde toch vrii ltarng. De wa-gon reed eind,elijk ûerug.

- 
Oud,e knrol,. schiet \\râr[ ,op! riep Edwi,ntot her paard, Hij d,oer het nieT vervolgde hij.Hij is dorof aan"ziJn d;;; 

^;,;;_;, 
arls ,sre van,,!g,^rq s,prr,e,ekr. En s"rlaan, *if ;I',.àn haesr ni,et.Her karn zich ntet.verdedigen, i, n",lËil;;'-nen is... Ern gewelrj, o, n.Ëo,'i;;; houd ik n:i,erVâ(I.

_ 
.-_ Gre heb,t nroO,it_te drosn geh,ardi m,et e,:,n k,?,r,e,lals Sparkrer, da,ch,t We,l;l,er. 

ç>-^--'-

Het sch,emerdie rreedis, toe,n dre wa,gen hret do,rpbin,n,en ,reecJ.

-- Nu rrlorer ik den knrorl bii de,n breid,elniemren, aind,e,rs trrekt hij .ucht na,a,. au foeu*,,en hij zoa d,an. wol t un,""i 
-'ià,op.,n... 

Hijruikr ziXn xa|, zeri Ecl,wiÀ. 
-"

Hij_sprong van d;en wagen.

- Langs hier, vrie.ndt rïep,hi,j rot her paard.Eerst naar d,e bakk,erij. D;;[;'d., diat w[.i dlen\r'agen zelf naar ginder s,leuren?-No-g n.n Ë..i.;uged.uld. Luia,ar,d,, "ge 
bebr i;;;; ilrnr'.r rmmirstoch bri.lna, ni,ets ,Ë a".l- l" Ë^tiirkr varn ver_heid.

Het, pa,ard geLloorza4rnde, ,sn d,e wagen h;elrlvoor de bakkerij stiil. De b,r,r, kwr,_, ûararr bui_ten.

";T,it;ijrr: 
zeû h.i1. We zu,l.len rap lroasen,

l8 -_

Het h,out we'1d' i,n ,e,en srdhug,r opgesttaip€l'd. De
zoon valn dlsirtr pârchrt€rr was ,na,a( 'e'en winlke'l ge'
w,eest ,en Ina,m dlernr wagein' rrt,€e.

- 
pis1s1 wa,t ,et€,n 

'en dan uw loon 'ontvrarngien,
zei'd)e bakker to't Weller. Ge moogt niet hroul-
ge'rig verdieï ûeizetfl.

Ze'ging,en;n dlan wi,nke'I. Er stond juist ,een

landloo,per.
Dat b,rooidj'e kan wel in mijn hollein

,tand, bflo,md,e hiij bruuaal trot d,e bakktersvr'ouw,
die herm een flink stuk br,oodl 'geschio,nken ha,d,
en nu 'onrtkrutst keek,

- 
Niet t,evredren, vrirend,l vrio€g dle bak-

ker.

- 
Kan ,er rniiert ,eie,n ,stuk geld b,ij? Ge ver-

dirEnt irn 'dteze'n tijd ,g'gns,egl b,ew,e,erde d,e zwer-
ver.

-- Maa,r d,k werk er ha,rd vo,olr, te,,rwijl gij
he,ele dagen wand'elt... Eigen'lijk moestien we u
nie,ts geven. Ge ku,nt werkre'n a,ls eein arnd,er vtc,r
uw kost.

Ik b,eln rente,niiier vân rnijln ambachtl
qpo'tte de la,ndtloop,er. Dat is toch nog bet,er dian
krijt in het meel te meng€n en zulk een rnis-
lukt baksiel als go,ed brrroo,d t'e verko,open.

- 
Maak, diat ge r,vreg k,o'm,t! schro'oit de ba,k-

ker nijd'ig uit.

- 
Will ik uit hret brrandhrout andiers een srte-

vig stuk hal,en? vrro,eg E,dwi'n, Ik ben werl niec
19-



v.o,or gew,eld, m,a;a,r zul,k oen,bru,tal;en vlegel hebik nooit orrltfirro€t.

- De l,andilooperr ke,erdje zich om n,aa,r d,en
k,n,gçlrt. To,en zag hij V/,eller.

- 
Wel, ,ee,n, ,o,ude kennis, zel hij, Vriend, ik

bP r i,n de geva:ngre,nis valn Col,ch,escer orrrr.rloer.
Zi,jt ge ,oork ,on,tslagenl

De bakk,er, zijn v,rouw en Edwiin sclrrrrokk,en
en gaapûen We,llcrr onts,teld aan.

, -_- Komt ,ge uirt de gievamgierni,sl vroeg Edwin
d,an.

- 
Ja I ,â,rlrtw,oorddre We'llerr heftig.

- 
En ik rre,ed met u langs driren ee,nzamen

weg! Fen ûrreflsch w,eet toclh nàoit, met wellk een
vreemdeling hij op pad is.

_- _Vo'el rr,ârâ( erens of uw horloge norg i,n uw
zak zit! zeû d,e lan,dl,oo,perup"tænà. Iem"a,nd diieuit het kot kom,t, is soÂs nrog handigerr dan roen,hij er'in ging.

V/ell,er wierp den kerel op straat.
Ed,wiin, l:o,op om db pàlidiel gilde de trak_

k,ersvrouw, Ze zaùlen hiei veclr,nen"!
-_ Ne,en, siteldle Weller haar gerust, nra,ar d€

b,a,kke'r,in k,erek hem bang aan.

- 
Ik zal a uw lo,orn ui,tbetallien , zei ù,e ba,kker

haastig.
Hij sprak nie.t m,eer orv,e,r ,e,en rnaaltijd,.

. ; Dat is go,ed, hernam Welle,r. Ji ;;l froUin dle geva,rgernis g€z€te,n... ro,ch beho,eft ;. ;;
-20-

niet tre vtaez;en, Maar dat zutt 61e ni,et wilrl,en
gel;otovenl Laat ik heern gâ,an!

De b,akke,r bret'aa,lde mildr, ook wel w,at uit
a'ngst.

V/elleir stre,ek h,et geld op. Edwin z\,r/,e,eg over
Cen belcofden k ek.

- 
Gored,'efl ,âvofl,d I gro'ette Wel,l'err en h,ir.i ver-

liet d,en wi,nk,el.
D,e la,ndlo,oper, di,e biijkbâ,ârr n,o,g me,er kl,ap-

p,en ver\{/achtt'e, had zich a,l uit d'e vo'eten, ge-
maakt.

Wreller trok uit htet do,rp.

- 
Ftret b,ergint ail, mompeldre hij. Ze s'cûlu-

wen me I ze bezien rne als een dief of een (noor-
d,eln,ara,r. Ze ware,n bi,ij, dat ik he,en gi,ng. Zroro

z:alh&t,overal zij,n, Fil.a, elilendrige Sparker, drat is
uw schurld !

Weer l,aa'idc de haat ,op.

't Begon nu t1e s,fl,€euw',efl ,en 'Weltl,er 
bo,og hEt

hoofd en stap,t,e ov,er dlen w,eg, di,e weld'ra wir
lag. E,eln, vroruw sloo,t d,e, lulken van h,a,ar huisje
,en w,enschte h'ern goedie,n avond.

- 
Moies,t z,e w.eten, d,at ilk uit de g,evange,nis

kom, ze z,oiv nia,a,r bi,nfle,n vluchtenl sist'e V/el-
I'er Ik b,en ges,cb,a,ndivlekt voro,r altijd. (Jr,v schurld,
Sparker !

Hij ging zoio' sn,erl ,nie,t me'e'r. Hij vo,eld'e zictt
verm,o,eid.

--- Di'e cel breeft nTte vetfzwak,t, m,ompelifl;s lrrij.
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Had.[r,et nog. lan,ger geduurd, ik z,ou ,e,r ziek ,ge-
woir,den zijin !

, Hij verlan,gde n,a,ar friuis. To,ch was hij r,evr,e-
d,en n,o,g wat gedrd, verdirendr te hebben.

Het ble'ef s,neieu,wenr, En de h,egJe stre,ek lagblank. Weller schreed maar voorr. D; ;;; ;i;i
hem lang. E.indielijk riorch naderde hij ,iil?".p:Lichten bdonrk,en in h,et d'ui,srer. WellËr tlËi
staan.

-_ De l,i,clh,t,en, van Sparker's huis! siste hij.
D'a,a,r wrûrorn,t de rijke mlan, d,e tiran. Hii-*.ii
nie,t, wa,t ,e,en ce,l is,.

Welrler ba,ld,e de vuisten._- Met u mo,e,t ik rcdh n,og afreken,en I zehij. Maair darn zullie n z.e tr.e ,i;.i t"ipp;;. ltzal wal vo,orzich,ti.g zijn. Ge hrebt tni 
".: 

n.*gemaakt, dra,t ik u haat. Nu Lren ik terug, en iaderzal me schuw ,bezicn.'t I,s uw schuHf
De verbitterd,e m,a,n, ging verderr. En dtan be_reikte hrs zijtn w,o,n,ing. ruif tt"pt,e a,^n.-- Wiie is er,d,a,a,rl vroeg-zijn vrouw, die kou_

sen zÀt te stopp€n.

- 
Doe ma:ar opefl.

-- Frredl, giji?
.- Ja...

_ D_ re grend,els wer.d,en weggesdhoven. En S/,el_ler begroe tte zijn .ch,tgeno,àie.

- 
Ik hiad u pas morg,en verwacht, zei devrouw' 

- 
.).,) 

-

- 
Ik mrocht een dag vro€gor vertrekk€,n'. Eén

dag op een hre,ele m,aand.
-- Kom, zet v bij h,et vuur; ge zij't na,t van

de s,n,e,eulv. Ik zal u dradelijk ,et,en en drinken
$Eveil.

- 
Hob is h'et met d,e kinderr'en?

- 
Heel goed... La'at ze na slapen. 

'Wa'ch't,

ik zal Fr,et vuu',r wa,t ,orps,tloik,en. G'e zi jt z'eket etg
nnoe ?

- 
Ja'. Hebt ge ,armo,edle geledien?

- 
Met zuinig te leven, kon ik er ko'm,e,n.

Maar mu is all'es o,p.

- 
Het beetje gerld, dat w? zao zuiniig ge-

spa,ârrdi hlebbe,n. Ik h,eb ûo,ch ie'en kleirn beduag
bij mij... verdi'end in de geva'ngen,is eri varnmiird-
dag ond,err weg.

- 
O, n,u is ailles weer goe,d! Gij z'ij,t thuis.

Mo'ed,er st,ookt'e het vu'ur op en bezor'gdle fraar
trnan rer,en avondm'a,al.

- 
Hebban' dre rnenschen hret u nri,et ve,rwg-

te,n, diat iik irn .de gevange,nis zatT vro,eg We'l-
ler.

- 
Neen, neiern... Ik ging weinig uirt.

- 
NoB 'i'ets ov'er Spanker gieh,oord?

- 
Verledren week raapten de kind,erien met

andÊr,en van het dlo,rp ho,ut in zijn bosch. Dr
onze'n, werd,en weggqjiatagd.

- 
pssl wi,en?

- 
Varn mij,nkeer zelf .

-27-



-- Maar vro:uw toch...
. I Hij z,e'i, dat rh;j, geen ki,nd.erre,n vâ,n esn
i.i*'.""i iii,l,,.*,.nd 

;,fiù'b' ;;;. z, r.*,_."

ki;,|",. il; ;T*,{e.ling! 
Nog wnaak nemen op

-_- Het was leel,ijk van h,em.

,ior,t 
O, ,hiad, ik h;; il'il;ijn vuiste.n, de

- 
Stii. s,ti!. Fr,ed,, vermaand,e ziln vrouw,Vergeet die,n man!

.-._- Ik kan ni,et. Ileel de lrlârâfld in clie ellen_
i:i:;"ii'3n'u n "' h;' s;;iiJ'i,'u. vo,or m,ij,n

- 
Stil nul Mirjd zijn la;nd. \Ve h,e,t,ben irn_mers niets rnet &lem rc nraken.--- En nu rn'i,i,n kird;;;';og breleedrrsen, daranderen her ho,Jte,li-' wi'd;,iil clie schapenhem misda,a,n,? Dc ta,faari.' il"îli^.^ratVrouw Wel,lier r"r.httu'nàr"îrn te beclhr,ein,en war la,rar was hrer sdi il;"irT Toch t,ag dieon$asen g,evang?ne rr"g *rf.Ë...

ouïi,:"":.'.',*,ï:'i,i:'frî"iâi'"r.ff_-i"f 
.;:'n

In den voo,rmi;did,r,g-l:riq de heer Çpsrs,11i 111,s1Bob b,in,nen. V."uroiW"rîr.-ïïs"r,l,tuun in dekeu.ken. Haar rn,an f.roni );.r,"f,i'
eenig w,erk & ;;;-il;;'h#c' Doven' iv'aar hi.i

- 
t1 is bi.ina Kerstmis, zei de rentme,est,e(.

En iik breng u ee,n Kerstgeschenk. Ik weet. diat
gij het rnroeilrijk hebt.

Weil,er ko'n' broven d'ite woord,en verstaia,n; Hij
sto'rmd,e ;na,arr benledie,n,

- 
Zr.jt ge al thuis,? ri,ep dte h€€( G,fterfl v€r-

baasd uit.

- 
Àl? O, ifl'e€'fl, gij b,egrij,pt nire,t, d,a,t een

maand in een c'e[ ,eeû eeuwigh,eid d,uurt... En
.ge brengt Sieldl Ik wil ge,e,n 

'aalmror€s 
vârll Spar-

ker!

- 
Dit geld is niet van mijnhieer Sparker,

m,ââf Vâll fïllJ.

- 
W.g 0r rrl€rc! Ni,ets van hret kastee'l... En

buritan!
Wo,ediend w,ees We'ller ,niaa,r d'e deur. De rent-

meeis,ûer tr,archtt€ no'g m.e,t hem te spr€krern, maâ
h'eftig herh,aalde de v,erbitterdie m,a,n, da't hij rlrrier

niem,and van h,et kasteel wil'de ziren. Mijnh,eer
'G,reen, batng voor geweld, vertrok ,rn,€,t zijn
zooa,

- 
Is hij nu gere,n sl,echte m,an'? vrro,eg Bob.
Sl'echt, neern, diat is S/raller ni,et. Maar nu

is hij ,opgew,o,nrd,en. Hij heeft v,e/el geledien. Ik
zzù late,r w,etl €,ons me,t h,erm ,spre'ken. Ik h,eb mede-
lijden m'et hem.

- 
Fred, gij z\jt te, h,eftirg. Mi,jnlr,eer Grrreen iis

aern rgoierd en rr,echitvaard'ig rtiain, z'eri vr,ou\4/ WeI- .

ler daar binnren ,tot hiâ,âr ûlân.
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- ryïj is in ,d,i,e,ns,r \r'an Sparkerl
Gc moorsr -u niet i;,;;';;;;.rrch.n d,oorha,at. 'r Wordt Kerstmis, fr_, ï.r, v,à,n Vred€,va,n her Kindleke varn Betl,e;-,;-ïrr ui,t lirefdievo,o,r dJe mensch,en 

.o,p de il;;il Ërr_.Maar Welll,er lr
naar buir,en. 

urstardte nier. Hij liep kwa,acl

IV.

'r 'Wa,s 
av,ornd. Fred Weller sron,C dicht biiher kasteel van Spr.l"r."Ë_'rrjl, laaid,e weeiop.

- Er zir,n vanmidda.g_ rijrk,e m,ensc,hen uir
l-:O:_" gekËmen. zei hitj'br12,iot .ar. Drs.,*,rang wordr er feest_g,erroïae,ïr îil' Spr;i;"Ëijmij is er a,rmo"ed-. d;;';;;"ir,.I'rkrrr.,eir zurend,e ramen, schirr,eren vrn fràr tiof,i. En aJ da,tvolk zal a,a'n *u,t g,Jrl;'i*iil' zrttte,n. War
.o.:.::, 

het d,en, g"o.tn*" rru.., ,Jâi'ik .un maandtussch,en vier munen..werd g.rapri'lnf aar hij zalgeen f,eesr vi,eren lk ;;li;; ;;r. sr.rk, grrr
f:;r"ïtr 

irn v,lanrm€n op. Ik steek den bo,et in
Dat duivelisch pl,an 

,was bij Welle,r opgeko-men. ft,gsds heet ailSiJJ^s l;Xp';; er o,nrrus,tismree rorrd... Telkens 
if^:irn''t.r., g.u..i

boven, filâla,r telk,ons' 'ook we,er overwon de haat.
En nu zwiefi Wei'ler nabij het kaste,el', o,m dein
toestand tie vEr,kennren.

Flots h'oo'rd,e ihij een kerstlied. Krers,tzansers
stonde,n vo,or het huis va,n 'd,en renteniier Bor-
ger, dlie naast hrert lça's1s,sl woo,nide. E,en la,ntla,a,rÏr

' gla,ns,de d,o,o'r hpt duiister a,ls ,een h,erinn,eri,ng,a,an
de sch,itterernide s,ter, ,dri,e b,oive.n 'den schram,e'len
starl van B,etliehem fonkeld'e.

'Weller 
o,ntr,oerde. Erein, [relder(e soelm kJonk bo-

ven die 2:prd1g1s si'1;

Zaete Kind, laot onE geboren,
Voor uus lijden, t)oot uto smefi.
Ziet u:ij schenhen u ons heû...
Voor u.tien dat des Hemels Engelen,
Heerlijh zingen met ootmoed,
Ligt hier in 't midden oan 'de b&sten-
Ziet, oat dat de liefde doet!

O, drie h,e'lid,ere strem,! Was het James, zijn
e'igen j,ongetrl

We,ller slo,op nader. Hij wild,e d'e kerstzarn-
gers z,ion' G:edolken a,ch'trzr e,en boom, herkende
h,ij iin hret licht va,n d'e lantaarn z\jn k'in'di. Een
V(o,rl€ gllla,ns la'g op het [r,teliaa,t van zijn jon,ge,n.

Jam;es zong v/ârn J,ezu's.. hij zong over de
Hemels,ch,e li,efdie... hij dreed het ,om arm,e m€n-
scrhen te helpen.
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=- En irk s,oa. hier als een misrdardiger, ,€€,r1b'randrs,tiohter ! bekernà" Wrli.r. i;r. *,î'Ëï,g.i;,i;brengen over and/erur..^ *:.# -iyn, g,ez,!,n, orverrnij z,el,f . Ja'mes z\ngt ;r"- iftj;, e,n ik tr,aat meb'lheerschen rd,oio,r hi"t ..""b"';;i wildle ik tochdo,en!

r' f .=};*lËffË- rî;î.î'',##"#ï u r{ i rk Hi j
-- Er is i,emand, âi. onÀ r*piiar, ïiuirt.rd,*hij oot d;e a,nd,erren. E.,roiîr;;:; een verdachtm,ensch ,roiil1d. 'Wre 

we,et, ;, Ër,rtï*n di,ef ! Waar_

;,i,-.-, 
hii zich verschui,l,en?- i.rr ons gaa,n

De jongens gingen Iangs cle hraa,g.

",#;ll.ï*:i 
"prun,oi,r.,_rn'"ïoaekk,en. 

Hij
_-* Ja, er rvas ,iemanel I klronk h,et i,n die gr,oep.

"^,91, 
!*1stza{ng,ers maa,kr,e,n ,no gerucht. Den/olventer van h,et kaste,e-l ,h,oro,rde ,h,e,t ,en kwam

!rn. De jo,n,gens vorrelrden h;: *r, u, gâra,ndcw,as.

; -Hqlpt me zo,e,ken, z€i de b,ove,n,iier.Ze tkeke,n rond her k;;;{. 
vç r^v

,r.,;,,frxr! fluisre,rde Richard, d,e b,uurj,o,ngre,n

Op ,een bin'nenrveg ,bemerkte mgn ,een gestarlt€.

ff i;"îl;i'er.sc'hio't 
er naa* toe. 6'e man siroeg

*- Pakt hrem! ,,y 
f; tuinman.

't Duur,de niet l,ang of dre verdachte w'e,rd ge-
grepen.

- 
Laat m,ij g,s1'u5'1... ilk rnisd,oe toch ni,etsl

kl,oeg ilrijr.

- 
V/ar2ç,s'm ,l,o,o,pt ge dan w'eg? vro,eg de hove-

nier.

- 
Omdrat gG mie ba,nrg miaa'kt.

- 
Wie zijrt gijT

_ J6,m Ruskirn.

- 
En w,a,a11 wg,o,ng rgel
Nrergens en ov,era,l.
Ge' zijt een zwerv,er?

-- Jx,...

- 
\trI,2,21ie'm srluipt ,ge h,ier rondl

- 
W,e,l, ik zael< ,een sch,uurr oiln t'e sla-

pen.

- 
Ga rdan e'en's rniee naar 't kast'eel.

D,e zw,erver rtrad zijn vre.'es a,l weer vrerloren.

- 
Naar het kasteel? z,et h\ij. Zal ik 'd,aar

eon, lekkeir ,av,o;nrdm,aa,l krijgen, en eern zacht
bed?

- 
Nipt z,oo brutra,a,l...

- 
l\z[261 met w,elrk r'echt ,houd,t g,e me a,âinrl

- 
Ge zi,j't hier op verb'odren gt'ond.

-_ ',1 Is t;och e€n weg.
_ Van hlet k,aste,e{goed! En me,e mro,et ge!

Voo,ruit,datn!
De -jo'ngens v,e,rg,ezelldern 'dlen nqa,n n,aar h'e,t

ka,s,te,el. Mijnhieer Spa/ker 'hoor,de wat er ge-
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,!eurd, 
was- Hij kwann b,ij ,d'en zworver s,n 5,prak

hem ,b,arscrh toe.

- 
Wat h,etb ik misdâan? vrio€g dtez,e. 

.Wist 
ik,

diat het d,aiar een v,ar,boidran *.g ïrr? Nuu- -undet kwalijk. Ik,kanr niiet l,ezsni a,ls er een bordje
staat met rerr,fl arpgrffirift. En het is da,n nog db,n_
kler ,ook.

De veildwach,ter wgr.di tger,o,epen en nam den
ZW,EfrYêE ITI'QIE.

De kirndqïer 7e1rr,nhun ro,nd,e voort, die door
deze a.vo,nturen gesto,ord, w"s g,eworden,

Ze hatdden dre/nr m:ani ni;et gevondgn, di,e ,acih.ter
dlen boom sto'd: te luisterel naa, ,h;" ;;;;";,maiat Wârfejl op een zwetvet ge,loopen, weilike iln
de buurt d,oqlde.

V/'eller w,as a,l een b,eel eirnd van 't kas,tsel. Enhij sr,on'd da,ar ,iin hret duister r,e s,;ikk,ern,

, _ 9, 9od,, vergeef her me, war,ik wi,lde d,o,En,!
bact hU. lrk was op hiet punt een misdadig,er t,e
wotd,€n. Irk dlank u, diat g;3 miln Jarn,es 

"pï,i;nrv,eg h,ebt grezonrdrefl...
Het was Flem, o'f htij nog de regels van her

Kerst'lied hoord:e:

Zaete Kind, ûoor otns gebarcn,
Voot uto lijden, ûoor uit smert,
Ziet, uij schdnken (J ons hett . . .

- 
Ik wil ook mijn hra,rt schrdnke,ni aa,n het

Kind'eke van Betl,e,hiem, spra,k rù/eller.
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iiij ,ging nâ,ar ûruis. En irij verteid. aiie,s a,an

xij;n ut"ow. De,ze sdhrrok gewel'di,g.
'.'-- Help m,e', 1om €e.n b,eter mensdh tc woirde:n!

smreekte Weller.
En mo'eder biegre'ep, d,at h'ij op dez'e'n avo,n'd

veran,d'erdt w'as.
J,ames' kwa rn th,ui s enr verh,a arlrdre h,et avo n tuur.

Wel'leir zweeg. O, de ker's'tza,ngers hardd,eni trrom
,ee,ns m,o,eten grijrprenl Hote zrou trij dla,n tegeno,ver
zijrn jongen ges,ta'ain h,ebbe'n... o,f ekger nog, h,ij
had de slechte rd,âad ireedrs eens fiio,etjern ver,ri,cht
hebrben...

Mo'e'der kuste dri'en avo,nd ,h'aar Ja'm,es op bi,j-
z\andete wijze'g,o'edle,nr,nacht,

- 
We zullen toch Kers,t,miis vi,eren, fluis-

terde ze,
Den v,ollgisrndren dra,[ kttram ,dre rerntmeester te-

rug. En nu llui,strerde \tr/eller naar hem..., en hij
voeldle, rdalt,er rechrtv,a'arrdi,ge mens'ch€n w,ar,e'n,
drie hem nilet verachtte,n.

Mijnhre,er Gr,een ve,rt'eld,e, dat d;e K:'rst'zain,gers
oeni gorerdle viain,gst hlad'd,en 'gedaan. De zwe,tver
was a'fg,at,ârsrt gieword€,n ,en fi'2,d1 ,gestorle,n geld bij
zich. Hij was zr€'ker van pl'a,n geweest ook h,ier
,t,e rioo,vien. Hij was naair de stad gebra,cfirt.

Weller begreerp, diat het de lan'dlloo,per was,
d{e h;em irn iden bark'kerswinkel h,erkenrdL had.

- 
En ik wilidie rnlorg i,et,s 'er,gers d,o,en, bed'acht

hij met schaamtre. 
_ jt _



J,ames werd uitgen,oodigd hret f,e'estje'bïj, 6a"
Vrouw Davildrs bij tre wonen. Weller voeld:e o,ok
toen, dia,t €r orp h,et dorrp go/qde wil jegOnrs hem
werd betoorn'd.

Hij sprak niiet me,er va(n verhuiiz,en. Hij had
vroeger driikrv,ijlls ve,rlkberdr geh,andelid.

Mijinûrreter Grr,eien efl rrlr€'vro,uw Davids zorgden
dat hij rn,et vr,ouw en kind,erran hret K,erstiees,t
kon vTer'elu

Het wer,d ,een blijde Ho'o'gd,ag...

ËINDË.


