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De boekjes van A. HANS worden in alle scholen aanbevolen; ômdat

zij boeiend en nuttig zijn en aan de kinderen van eigen land en volk
vertellen. Dat veel nummers reeds drie- en viermaal herdrukt werden,
bewijst hoe A. HANS' KINDËRBIBLIOTHËËK ovefal gevraagd
wordt. De meeste verschenen boekjes zijn nog verkrijgbaar. Ziehier
eeniqe van de laatste titels:

3oo. - 't Portiertje van Roeselare. - 3or. De Kleine Tooneelspeelster.

- 3o2. Angstige Dagen. - 3o3. Antwerpen in Brand. - 3o4. De Banne-
linsen. - 3o5. In het wilde Land. - 306. De .Wonderbare 

Redding. -3o7. Fiere Margriet van Leuven. - 3ro.,t Avontuur van den Schilder. -.1rr. Het Boefie. - 3tz.Een onverwachte Reis. - 3I3. De Geheimzinnige
Teekens. - 3r4. De Spanjaarden te Gheel. - 3r5. Zwarte Jan. - 316. De
FIeks van de Moeren. - 3r7.De Boschwachter van Eikenhof. - 3I8. I{et
Juffertje van Parijs. - 3r9. De Wolfjager van Turnhout. - 3eo. De
Zeeroovers. - 32t. Het Gezin van den Visscher. - De Wilde Cow-Boy.

- 323. Keizer Karel te Gent. - 324. De Spanjaarden te Meclrelen. ---
1e;. Kcrstmis in de Sneeuw. - 326. Een angstig avontuur. - 327. l)e
Rcis in den Nacht. - 'De Zwarte Bende. - 3zq. Het licht in de Wiltlelrri'.
- 3.3o. De dankbare Soldaat. - 33r. Een keer Wildstroooer. - 332. I'Ict
Wonderland. - 333. Het Verloren Testament. - 334. In veilige FJavcn

- 33S. De wonderbare reis van schipper Bontekoe. - 336. Ëen brutale
Feeks. * 337. Vaders vertrouwen. - 338. De vlucht over de Schelde. -33o. Neel's avontuur. - 34o" De Zwarte Ruiters. - 34r. De Held van
Afrika. - 342. De Pleegzoon van den Bedelaar. - 343. Het beleg van
den Ravenburg. - 344. Éen avontuurlijke vacantie. - 345. De vricnd
van den Indiaan. - 346.De Pelgrims en de Roofritlder. - 347. De twce
Gemzenjagers. - 348. Het verloren Koffertle. - 349. De Held vlrr
14aldeghem. - 3-5o. Het verlaten Huis. - 35r. De schat in den Kekler. - -
SS2. -- Het huis in de Dennen. - 353. De vriend van den Zeekapitein. -
354. De gestrafte Hoogmoed. - 355. Grootmoeders helpers. - 3.56. licrr
Vlaamsche jongen in Amerika. - 3S7.De jonge Kolonist. - 3ctl. l)''
herder van de Hooglanden. - 35g.Na lijden komt verblijden. * 36o. l)r'
trvee Robinson Crusoë's. - 36r. Edeltnoedigheid beloond. - 36e. l),'
Durver. - 364. De Durver in de Prairie. - 365. De jonge Hovenier.
366."De sluwe Goochelaar. - 367. f)e valsche €oudewijn. - 36t1. llc
Zonderlinge Bezoeker. - 369. De schrik van het Dorp. - 37o. Dtr I'lrr 'rT
geest. - 

-37r. Bij de Eskimo's. - 3-i?. Ervyn. rle liifeigene. .- -j73. l)c
èenrat.t.re hoeve'. - 324. Het Schot it den Avonrl. - 375. De Stieftrtor',1,'r.

- 376. Gescheiden Vrienden. - 377. Het Avontùur der Kerstz:tttr,'t',,

- 378. Hoogmoed gehrol<err. - 379. De Cirkusjongen. - 38o. Ult het
Cirl<us. - 38r. Het Spookschip.

Elke week verschijnt een nieurv boekje.

\''raag ze in de boel<winhels en bij rlagbladverkoopers.
UITGAVE A. HANS-VAN DER MEULEN, CONTICH.

Drukkerij R. Bracke-Van Geert, Baasrode.
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Nr. t95
A. t-{A}-lS

ffifrr ffi1Wffiffi&ruW#H$Sdffi

t.

't trT/as eer: sei.:cr:n€ firûrr{s{! i* Aprii,
I*iesbet hael eerr vroolij.h g*vci*l, toen e* op-

stond, en efe z*n in haar karriertje scheon.
* Er snlle.n vandaag ve*l vreemçJcn nasr d*

rulpenvelden lcomen, zç7 z*.
En onder 't aanlileeden zillrg ze van lvelge-

xindheid een liedje.
Ze Ïraorde grootr'-roeder berreden.
l-iesbei was reeds een wr:eze van t*en ze vicr

jaar was. Ve,der err moeder stier'ren leort na ei-
lcaar" Toen had groolmoedero Cie bii haar ouders
inwçun<{e, voor haar gezorgcl' Dç oud "/rouY{
ging dan nog ir,it '.verken, orn den kost te ver-
etrisnen. Cnnds m$lïschen liielpen trenlrr wat"

Grcotrn*eder tvild* rriet, dat Licsbet nâar eerr

wceshuïÉe r:*{} gesfinden wcrderr, al haci cL* burg*-
rîre*st{:r uitgelegd, hoe goeel het kinri c{aar suu
aijn.

'1{* wru tiesbet çreertien jaas-,1* had d* ectroc,Ï

serlâten en r,,"ilde zelË agld verdienen' trootmoe^
Jcd



der ltreeg thans wel een crrr.lerdrrnrsperrsioentje,
maar dat volstond niet.

Liesbet hoopte bij een der rijke farrrilies van
het dorp te kunnen werken, maar zoo, dat ze
elken avond naar huis lçon. Ze wilde grootmce-
der 's nachts niet aileen laten.

Intusschen verkocht ze tuipen. Ze .wocncle in
een gemeente tusschen F{aarlem en Leiden, irr
Ilolland. Daar zijn veel tulpenkweekers, en
ellc voorjaar gic,eit de streek van de l<leuren-
pracht der l:loemen. Dat is een wonderlijk ge-
zicht en veel bezc,ekers kornen er iiaar kijken,
thans noÊ meer dan in den tijd van gns verhaal.

Nu rijden in den bloeitijd langs de tulpenvel-
den honcierden auto s en autobussen. Op sonr-
mige dagen ziet rnen er onafgebroken rijen fiet-
sers. Men,komt ook van over de grenzen. In ,::rs
iand richten reisgezelschappen tochten naar de
bloemenvelden in.

En al zag rnen, toen Liesbet een kind was, nog
niet dien grooten toeloop, toch kon het al drul<
zijn. FIet rneisje bood dan tulpen te lcoop aam.'l-e
mocht die vrij halen op het veid van haas Wer-
vers, die ook rrrol'enaar was. Gisteren en eergis-
teren had L.iesbet er vrij wat geld verdierrl. En
het kon vandaag nog 'beter worden, wani het
was pracht,ig' weer.

-_. Goeden ffrorgen, grootrnoeder, zei Liesbet.

toen ze beneden kwarn. Ge zijt zoo \rroeg opge-
staan.

* ja, kind... ge wilt immcrs bijtijds vertrelc-
ken. Daarcm heip ik rmat bij het huiswerk.

Liesbet gaf de oude vrouw een kus. Ge lcunt
wel begrijpen, dat ze veel hiel<ï van grootmoe-
der, die voor haar een echte moeder qeweest
was.

--: En
*": o,

prael"rtig.
kind...

-_ Er zullen vandaag wel t'eei n'tenschen ko-
men uit Den l-{aag en Rotterdam..-

- 
En van l-eiden, en van Amsterdam, van

overal. Het weer lokt uit"
Ze ontbeten samen. Liesbet ruirnde dan de

tafel cp. Ze deed. ook het kamertje aan kant. Ze
wilde grootmoeder zooveel rverk mogelijk be-

sparen.
* 'En nu zult ge tnch wel buiten in 't zon-

netje zitten) vroeg Liesbet.

-- Ja, hoor I Vrouw Peeters heeft gisteren
een hoop kousen gebra,cht onl te stoppen. Dus
wer,k genoeg... We worden nog rijke men-

schen...
: Dal geioof ilc!
*_ 't trs een grapjt:. La;rt oirs icvrcdcn zijn rnet

ons dagelijksch brood...

-3*

zr.rlk prachtis weer, zei I-iesbet.
met de zon er op, lig*en cle velden nu
God laat o,ns in een mooi land wonen,
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Lies'bet lcon nu vertrekken. Ze nam haor man,çi
en zei grootmoeder goeden dag.

Vroolijk etapte ze heen" Z,e zag er netjes uit
n:et haar wit kapje en haar net eestrc.ken kTeedje.
Ze droeg vr'itte klompen.

Flaar iand is doorsnerlen van kanalen. Toen
draaiden er nog vnel meer m*lenn dan nu. En
overal .qchitt*rde de kleurçnprncht der tulpon"

Groctrnomlers huisje str:nd ook nnhij een
vliet.

Liesbet *iapt* in een bootje" Ër la6rn ï/eî-
çcheidenrl r'anrfuisen ','an de tuÏp*nhmar.ry en boe-
ren" Hel meisje mocht ergebrr:ik van mnken. ZE
nam, de ri.ernen en rr:eide naar den nvsrkant--

Een nran nnet een gn,:dig ci*laat zag hmar aan
nral kornerr,. F{et 'wae n'rulder Vlerverc. rlio ook
eon blasmenvololi bezat, dat vo.,ral door ziln
zoon bez,:rgd werd.

* Zca, [..icsje, komt ge a;n l'rloemtlr"r ] vraæg
ruJ,

- Als ik rnag, baas...
-* Naiuurlijk! Zoeir nraat rle mcsiste uit.
Voor den kwe*trrer hebben de l,loemen eigen-

lijk geen vraarde. 
-t 

Ts hem cn: de'boilen te doen,
die hij naar d*n vreernde zen'ït'

- Cister*n goed verdiend? vroeg hij.

- Twee gulc{en en dertig cent, baas.

- Dat'is krrap... fln vantlaag komt Gr vart
afig rne&r volk" [-Iet is not Zatr"et.

*-1*

Liesbet 'ging naar het velcl. Daar storrd Henk,
de groote zoon van Wervers.

- F{a, Liesbet, het }:}oemenrneisje! i:iep hii
uit. Kom hier, rneicl... Ik znl u prachtige bloe-
men wijzen. Die zuLt r4e wel gaurv kwijt zijn...
Maar de winst deelen, hoor!

* '1 Is goed.. 
"* lh zeg dat ffiâilr r/û{-rr cie grap, natuurlijk...

Ilç vinct het flirllc, d';lt ge uw goecl* groot:noeder
zoo Frelpt... Nt , dat heeft het brave vrouwtje

'' r:ok aan u verdriend. Gee frne uw mesje...
Henk koos de schoonste tulpen uit. \T/eldra

zaten ze bevaliig geschikt in de rnand"
Liesbet vaarde terug over cle vliet. Ze liet haait

bloemen nog eens *;lug aan grootmeec{er zien
die ze oolc bewonderde.

-- lk deni<, clat ik van mi.{das t'*el weer
nieuwen voorraad z::l rnoeten komen, zei
meisje hoopvol.

Ze begaÊ zich op weg. Ze volgde het kanaal,
dat naar het dorp ieidde, waar de hezr:elçers aan-
lcwamen, ,rneest m,ei de tram, maar oo'k met rij-
tuigen en fietsen. Autc's waren toen nog zeld-
zaam.

Voor de herT:ergen zette men tafeltjes en stoe'
len. Er verschenen nog meisjes, ook jongens en

on"t

het

- groote rnenachell rnc,î hlc'*.r.nen. chr"re,:{acle, prent-
bliefknarten *ri a! sôo dne6r. Velen fraehfÛen icte

te verdienen mat lret vreenndelingen'bezoek"
*5*



'Waar volk kolnl, is ook nering' zegt een

spreekwoord.-^ 
Liesbet zocht een goed plaatsje' Ginds nadcr'

.i";;;;;*. Hij hield hier stil' Ë'r h'ingen veel wa-

;;"t u.ht.. d" lo."*otief' Ë'n allen zaten biina

i*f.-1", 'het scho<xte weer wetr{te de reislust-op'-b"a-U;f. 
heerschte er groot'e drukte' Heeren

enclamesstapterruit.Kleineengrootekooplie-
den boden hun nn'aren aan'--- 

Pr..htige tulpenl Vijf cent het stulc! riep

Liesbet.-'D;; 
eersten clag had ze rrlet goed durven

,o.purr. Ze voncl toen lraar eigen stem zco

vteemd. N'traar nliwas ze l"ret al gewoon' Toch

blpef ze bescheiden'-- 
D" m..rt" bezoekers kochten echter nog niets'

Z- *iJ." **rrt lt"gu de velCen' Snmmigen' die

zeker al van vtr kti'tlrren' en wat hongerig wa-

ïen, namen plaats-voot tut c{er herbergen en be-

;;&.; koffi., oi thee met brood'
"" 

M;;t ;e grout* hoop verdween op- zijwegen'

* Mijnhtr-,, pl"thtige tulpcn' zei Liesbet tot

een dikken ,,-,"'],"1i(r juist cerr hap in een boter'

it"* *ild. doen'
Hii keek het rneisje niidig Tt;.
- 

Laat "'" ';*"'ut' 
snauwds hij' 

'Ze 
moesrten

al dat gebeclei verbieden' De rnenschen zoo tas-

i"ïrfË"-.. l'l''t is eett setirern''le'
""Ç;;;;Ë;!ht *tt'e'f [-ies]:et :re]rteruit'

-b-

{
I

,''

l

* Dat kind he,delt niet, zei een verkooper
van roomijs. Cij ziet zeker :riet gaarne de zon
schijnen, mijnheer, dat ge zoo knorrig zijt.

De man keek nijdig voor zich.
* Dat is geen reclame voor de bloemvelden,

als ze hier dat brutale volk laten doen, brornde
hij tot zijn vrouw.

* Liesbet, trek het u niet aanl riep de ijs-
roomverkooper, die het lçind goed kende. Er zijn
nu een[raal menschen, die nii-:t wc"ten. wat wer-
ken is, en een ander niet gunnen, dat hij zijn
brood verdient, verrolgde hij.

Het meisje was wat onthutst. Ze wistr wel,
dat velen neen schudden, maar zoo brutaal was
ze toch nog niet afgesnauwd"

Ze zette zich op het gras neer. Ze rnoest ge-
duld hebben. Stvalçs kwamen de bezoekers van
van hun wandeling terug.

Maar er reden gedurig fie,tsers aatt, die,hun rij-
wiglen stalden op de achterplaats vi:rn een her-
berg of in een schuur.

Liesbet stond op en toonde weer llaar bloe-
men.

Ze moest imme;s haar best doen. lJu kreeg ze

een weigerend antwoord, dau wagen andereu
haar voor. Het gebeurde, dat een jôrrgen of een

man haar ruw wegdrong.
Lieshet voelde zich teleurgeste/d. De morgen

verliep en ze had nog niets verkrlcht. En het wa-
-*'t *



ren toch zulke schoone tuipen! Mc,t zooveel
hoop had ze haar werk aangevat !

Weer zeî.te ze zich neer" Ze word toah rvat
moedeloos.

* Kijk eens, dât is nu eens een echt Hol-
landsch meisje, rnet haar r.rutsj,e en klompen,
klonk een stem.

Liesbet keek op. Ze had niet bemerkt, dat
een rijtuig dicht bij haar srii hield" Ze was al re
laat. Anderen boden reeds hun bloernen aam.7:-.
had vlugger moeten zi.jn.

* Ik zal beter oppaasen, besloot Liesbet. {,1r.

moet hier bij cle pinken zijn.
Maar een jonge clame i<eek. naar haar. Liesbet

werd er verlegen door. Ze durfcle niet opstaan.

-:-- Frits, lioop blc,e:rxen van dat meisje, sprak
Ce dame. En versier er de paarden mee! Ze moe-
ten dp ons dorp zien, dat we naaï de tuipenvel-
den geweest zijn !

Ze wees naar l-iesbet.

- Jufurouw, mijn tulpen zijn veel mooier!
riep een jongen. En ik iaat ze goedkoop.

Maar Frits, een deftige ht,er. lcrryarn al naar
I-iesbet toe, die vlug recht stcnd.

De jongen trok den heer a;rn cle nrourv.

- 
Die yan rnij zijn t*ch vrel rnooier, i.re-

weerde hij. Kijk rnaar!
Liesbet vorirà .tut laf van hetn. l-lij was oolc

.ngemanield. .* g **

- 
't Is niet waar, zei v-e. {-Jr,r' l.ulperr zijn niet

mooier,

- Jongen, blijf van me af en wees niet zoo
brutaal, hromrie de heer. 'Wat kc.nten die bloe-
rnenl vroeg hij aan Lies,\et"

- 
Viif eent het stuk, ,rnijnheer

Hij keelr naar de rnanc{, als schçuwde hij even
het aantal. Dan gef hij het meisje twee gulden.

-. Dat is meer clan ilc schuldîg ben, denlc ik,
maar houd de re,"si. zei hij. En leg al cle bloemen

'' in hot riituig.
l-iesbet voel*:te Tratar !:i,itt r'';rn bliidsctrap klop'

pon. ATles in eerrs verkacht! Dat was onver"
wacht geluk, n,eer clan ze had durven hopen'

Ze bracltt de tulpen naar de koets. De jonge

darne knihte haar r.riendelijk toe'

- 
ffisrna, zei ze, tst een oucleie darne, kijk

eens, welke praclrtige blcenten
** ia, die rijn "'vcnnderlijk 

muoi'
* Dan'k u wel, sprak !-ieabet tot den jongen

heer.
De darne gaf lraar ncg een stuk chercole'de'

Overgelukkig trok Liesbet zich achteruit'
* Pas op, dat ge nûg eens in rnijn weg loopt,

zei de jongen, die jaloersch was'

- 
IJat heb ik niet gednan.

*- 't Is wryl.
* N,iet waar!
_- Ik was eer bij het rijtuig dan gij'

s



* Die dame wiide van mij koopen.
- Bliif ginder aan de *;i;;, daar kcrmentoch ooli menschen. ---v'vrrc

; IL ga waaï ik wil.
Maar Liesbet

ze langer -*, .l't"twijderde 
zich' waarorm zûu:

q :î * iriî # ri,ï:*,; iî,xrt;: ::Croornroe-d., 
=;t; ; ;;';;";]"** 

l\,lu al terug) 
"rr";;;:'^'* Mer twee g-ulcle*l hll;; ine.ens verkochr.-- Maar, kinàl

Liesbet vertelde, haar wedervaren, en deeldernet grootnroeder de chocoia;; -'-
-- Ja, kincj. eruij" 

";;;;; vriendelijke men_schen,-zei rie oucle vïouw.
-* Nu zal ih hert eten_]<laar rnaken, grootmoe-der. Dat bespaart u vyerk._- Och, cloe niet^ ,.,**i druLte. Ce wilt zekerterug naar het dorp)
-- O, ja. Er is zoo veel volk. Ilc lian nog weieen.nrand verkc,operr.
He.t echte-tulpenseiz.oen duurt niet iarrg en zemoest 

rl._u1 
d. gelegenheid gebrurh maken.

. ._ Ër IS genoeg rne]iç, ko6lç een potje pap...dat -is gauw klaar. z.r-i grootn 
".d",*,j:,nr*n clus vroeg ,r,.,"Li;;Ë.;-t 

"ia. r'en ee*nreuwen vr_r'rraercl ,tuJpe* bij 
-i;raas W;r;;;;. "à;

mochr komen, =,.::.i j:,,ilaî-"

Zc kcerde vervolgens naar het clorp terug.
* Daar is dnl lief bloernenmeisje weer! zei

de dame, die nu met haar maeder en den heer
voor een her{:erg zat te eten.

* f'1i1s, neem er eens een kiekje van, ze,i de
jonge dame.

,De heer fotograf.:erde Liesl:et en gaf ze toen
nog een gulden"

Liesbet wilde voor dat geld tulpen schenken.

- 
Neen, ik heb nu bloemen genoeg, beweerde

de heer. Zeg me uw adres, rlan zal ik een por-
tretje zenden.

Hij teekende lret op.
Liesbe"t was zelf verbaasd over dezen voordee-

ligen dag.
In den namiddag was er echter nog mcer con-

currsntie. En bezoekers hadden dikwijls . reeds
vaorraad opgedaan bij de vel.len zelf. De ver-
koop ging nu langzaam.

De meeste bezoekers waren al heen en rlog
hield Liesbet tulpen over. Maar daar lçwarnen
nog longe lieden, die rnet de fiets vert'rokken'
Ze wilden een bos tulpen aatt de rijwielen han-
gen, Alle verhoopers en verkor:psters hestorm-
den hen...

Liesl:et was slir,r. Z,: ging eerr eindje van tle
tramhalte weg en lrrd de liecl*n' die van de vel-
den weer lceerelu'n, tegemoet. Ze verkrrcht daar

..""* lr ---



:jt. lî". paar heeren zagen *iet op cen dubbel-rJe, chflt rs tren cent.'Ll''eer 
was de mand leeg.

; Ik_ ben gelukkig,, zei- l._ieehet bij zich zolf.
,,7_" telde het sglC.-Tr1o*. *;l;;;'tachr,ir, rnercren gulcien van het kiekje er bij

-.Dat is bijna vijf gulden ounduugl juichte
ze. Wat zai grcotrnoeCer*tevr*a*r, 

=ij,De zon was in den narnida^r- *.ug"doken. Ërdreven n-u grauwe wolken .*""g" "a. *i"J_rJ'.
op. Het begon duister te worden* FIer is al laar, dacht Liesber
naar grootrnoeder terug. h4aar ik ben
uitverkbcht.

Liæebet,keeh angsùig langr den weg O, ais *r
nE nrâer iemand. opdaagde.

"*" FJiet r$epen o$ ik gooi u in het knnaal, her-
narn cle rnan rnet hee*cbe stern, Vlug uw geldl

* \f ;j eijn arrne rnen**ch*xr. Ifu overk vCIor
groctrnrred*r.

* Dat kan rne niet rcl,elen... [k heb nieis
Ern brosd to lcoopoxr.

Ruw nanr hij l-iosbet bij den arn.
** Uw gcld, herhaalde hij En r"i,-rg... Het

lqiatsr i.r "elak l:ij, hoor!
't IVas ûf Liesbe't die sttru nng gehoord irad.
Ze gef den man *eri guld*n, hopcnd, dat hii

alaarrnee tevreden zou zijn.
* Ç16 he[:t rneer verdicnd, .;neuv*cie hij htrar

t*e. Ik rnnet al uw geld hebbcn.
F)it Tag in de manel en d* dief grabb€lde het

bij elkaar.
* Heht ge er nflg in uw n;rlc} ,."rerci4 hij"

-- Neen"
* Çe liegtl
PTots -werd Liesber 'r,rs*dend. , "&sw beetolerl

woiden... En ee was eoo gelukk'ig selflee$t rnÊt
haar verdienste. fr* hief haan mand tp en beukte
ze den Ecerel fui 't gexicht.

f-lij stoof acht ru.i* &n geraakte tn water"
Seheldenal kru*:rp hij w*e.r naer wal. fulatrr Liesbet
had het al op een laopen geeet"

Schrei*ncl lexvam 
:tl,t\:.:r ryroofrnoes:içr aatr'

Nu gauw
toch goeri

Aan het cJorp vertrokken de laatsten. IVlen
stak al de lantaarns ,/an de rijwielen 

"o.-ff"r'i,*"bergpersoneel haatrde tafels 
" 

"r, uto.l.r, birr"urr.Het was e<: n voordeelige ..lag g.w..st vooï
ieder.

Liesbet begaf iangs de nu eenzame vliet.
-Een 

jonge nran hàalde haar ;". Hi; zag er een
schurve kerei uit en l,vas haveioos g.lot*à.-" 

---'
* lVïeisje, zei hi;, ge irebt t,rlpà verkocht)

- Ju, anr'"voçrdde Li*sber, à* pl"t;- U"*
wercl.

-;,:rrlk een cnsunstig gezicht_ [,rr
h.ing hem l:alf over ,Ce oogen.
clan het gelcjl, clat g* "o*d;*o,l
yrer:mtieiinrl.

r'ltz "'--

Die kerei he.rl
tlie slapper hoeci

* Geef rne
hebt, Eehr:o'l d*



*- Maar kintl, wat is er? riep dr: ourle tr,rouw
verschrilct uit.

* Ili ben hestc,ien.".
** Watl
* Een kerei,op den weg nam mijn geld af...

- 
F-Xoe gemeen !

** Maar ik ga liet dadelijk aan baas V/ervers
zeggen... Hij kan hen"r nog inhalen.. sn het gek{
terug tterr]€fl;

_ - 
Kind, pas op, de vent is rnisschien nog in

de buurt.
Dçch Lieshet snelde in haar veronï*,aarcliging

reeds heen. Ze sprone in de boot en roei.I* naa.
den overkant. Dadelijk wa$ zÇ aan clc woning
van Werver's. Deze, zijn vrouw en Henk luistcr-
clen verschrikt toe.

- , --l l-angs waar is die dief vertrok,ken ) vroeg
Henk.

- 
Ik weet het niet. Ik gaf hem een }clap in

zijn gezicht met mijn manc{. Hij rolde in her
kanaal, maar krn:cp weer aan den lcant.

-* En dat r,vas ttisschen het dorp en hier)

- 
ja...

- 
Dan zal hij langs den Mosselweg gegaan

zijn. Dat is de eenige ziji:aan. sprair l-{enle. lVe
rnoeten hern pakken. V;,der, willen we hern ."rp

Cc f iets ach tei na )
_- 

-Ja.. "

_. 1.4 **

-*-- Wees toch voorzichtig,
vïôuw Ververs.

w-aarschuwdc

-* Die kerel moet bij den nek gesrepen wc'r-
den, anders hooren we weer voc,rttlurend van
diefstallen, berveerde de mulder.

Hij en zijn zncn haalden hun rijwiel en staiçen
de Tamp aan. h4et L,iesbet vaarden ze naar den
overkant.

-_ Dus, ureisje, eerl veut met een slappen
hoed op, zei \ilerverç.

* Ja, en klnmpen a;ur.," l--lij is liaveloos ge-
kleeel...

- 
Ën hij zai dor:rnat zijn Dat is hei lreste

bewijs van zijn schuld, sprak Henk.
Hij reerl rnet zijn vader heen

il.

ïfervers en zijn zoon sloegen wat vercier den
Monselvreg in. Het rvas een zijbaan, tlie naar
een naburig dorp lei'dde.

Ër *tsnden daar enkele huizen Bij cren dier
woningen riep een vrouw:

'_ H€i, mannen, stapt eens af.
Tilervers en l-lenk deden het. De vrouw traci

nader.
* {), het is L'aas 'W'erveï'.s, zei z,:. lk ben ai-

leen thuis, vervolgd* uc, en er i$ r:en u$rerver ge-

wêËÉt, clie me l"restoTen heeÊt"
* Ij: -*



* 
-Y,'i!_lirn ju,ist nrrcrr dien kerei eryr zcelE, ant"

woordde Wen"er*" trn hij rel lang wegl* Nog geen tien rninuten,'Ftij Lwarn binnen
en vroeig crn âen boterharn .Toen hij rnerkte, dat
ik alleen lvae, werel Trij brutaler. Toe*, mr.rest hij
een pah lclceren irebben. I,k zag_ dat hij door-
nat !yas. Iïc rnooçi hcrn wol een pal< van mijn
man -gèven. Ih .qv":u l:ang van hem. Ilc kon zijn
gaxicht niet 6ood eien, warrt hij hield z,ijn hoid
haast heeTemsal erver zi.in gezicht. Bevend gaf it(
hern het pali:... Ftij *taL me in de ziikâm"i. Hij
heeft zich zol<or in lr.st keul*entje verkieed en uit
de kas daar hee$t hij no$ eelr paar rijksdaalders
rn*egenor$*n. Nu Etond ilc buiten in de hoop dat
er icn:,and vaorbij eou i<omen Mijn naaste buren
wôïlen tien minrrten i/an hier en ik elurf niet al-
leen zoo ver den v.,eg ofr... iDe kerel zou nog lvel
op de loer ltunncn liggen en wrp^al< nemen. Due
hij heeft elders noÏ* al gestolen, dat ge hem nn-
zit l

* J*, gæ ault er lve] van hooren".. w&nt nu
rnoeten vrs vo,r:rt. Ânders ontcnapt de rchelrn
n0g.

Vaclcr en. :do,on ategen weer op en reden eloor.

-- AIs we hcm inhalen, rijden we gewocn
voorbij, spral< cle molenaar. Wnt verder stappen
we af en houd*n i:,ns cchuii r:rhter *r:n wilg, t*t
hij nader komt. "W'e rnoeten hern verrassen. f)e
boef kan rr"el gevn'apend zijn,

-16*

*- Nu ,ilç Lrerb hier ee:r ,*-illi<en stok onder
mijn arnr... e(! Èen fiinlc touw aan mijn fiets,
vader.." fuIaar het iil best henr vast te grijpen,
eer hij er erg in heeft.

-* Ja, hij is zelier een zeeï gevaarlijke ke-
rel".,

Ze trapten snel cjc,cr. \,Vel'ira fiuisterde Ver-
vôr8:

*- Daar gaat iemand...
* 't Zal hij wel zijn...
Ze roden u'at trager en staken den rnan rroor-

bij" Deze droeg een slappen hoed en hield aen
pakje in de ha.nd, zeTicr zijn natte plunje.

Vader eTI zoon zeiderr niets. lV'at verder ech-
ten sprak l-trenk:

** Dat is hij...
-* 0, ja, geen twijlei raan... tr-)aar maakt de

weg eôn ï:ercht" 't Is een goecl plaatsje om ons
wag te stoppen.

Aan de becloelde plek stegen ze af en legden
dc rijw-ielen op laet gras.

Ze gingen nchier een boonr sta{in.

-- F-{ij ss{ p;auw irier zijn, rneende Herik. l"lij
*tapte flink d,:or, en het zal hem tegenvallen,
ciat hij F.ier op*mthourd krijgt.

- Ju, dat denlç ik c,c'k" IVIaar nu rnoeten we
zwijg*n.

Zoo lvachtten ee. Het rvarcn toch r:ogenblik-

** t7 *"



ken van spanning. Weldra hoorden ze vc'etstap-

pen, Henk stootte zijn vader aan'

Daar naderde de dief. Plots sprongen de man-

,r.rl ,. voorschijn. De kere! gilde van schrik'

Mtu, eer hij ti.i, ,r*rt"tten kcn was hij al vast'

gegrepen. Fi.tk trok zijn armen achteruit'

- 
V.der, bind ze! zei hij'

De merlenaar deed dat, al l,l'rong de gr:varngcue

zich.---, . Wat beteclrernt dat? vroeg de kerel'
lWervers ging nu v66r hem staan'

- 
Die stem ken ik, zei hij

En clen slappen hoed wegr'-rkkencl' t'ervolgde

hij:

- 
I-eo SPaanders"' gij zijt het!

__ Ju, maar *o*ror,-t-'t'u.,li gij rnij aan? ls

b*** fu*rvers een baanstrooper geworden)

- 
Neen, maar hii heeft nu t:en baanstrooper

bij de kladden...-"'-*- 
trrk ecn baanstrooper! Wat voor grappen

l,"utt g. ""-.titr 
Do" *i1'" handen maar vlug lcts'

Ge l-,ebt een verkeerde voor'*" '*- 
Cij U*U, het bloemenmeisje ha;rr gelcl

niet afgenomen, hé?

-* Een bloemenmeisie...
** E; bij den arleeider Saucl':rs hebt ge geen

pak gestolen)' * Wat raast ge nu toch' '

- 
Neen... gJ htbt -t'tittt misclaan' ne'[ aoci

-18-

rnin als toen ii< u wegeond, omrJat ge in het ge-
Iieim grrst verkor:ht.

L.eo Spaanders was vroeget knecht geweest
bij molenaar 'Wervers. Zes maanden geleden had
deze hem weggestuurd, omdat Spaanders stal.

- 
Ge hebt me h'ier het leven onmogelijk ge-

maakt, zei Leo nijdig. Ik {<on nergens meer werk
vinden.

- 
Als de men,schen mij vroegen, of ge me

goed gediend hadt, kon ik niet liegen... Ge
moest elders heen. En ge zijt nu teruggekeerd,
maar niet berouwvol. Wel,lc een lafaard, om een
bloemenmeisje, een kind, haar centjes af te ne-
men. Ën dan een arbeidersvroLrw. die alleen thuis
is, bcstelen !

-_ Ge liegt!

- 
Ge zijt diep afgezakt, Leo. En nu gaat

ge mee naar het dorp. De streek rnoet hier veilig
blijven.

- 
Ge zijt me daar stral<s valsch voorbij gere-

den, om me hier af te wachten,

- 
Valsch is dat ni,et. Maar met een boef, die

een kind dreigt in het water te gooien, moeten
w.e voorzichtig zijn.

--* Ik heb geen kind gez'ier. -.
I{enlç bekeek Spaanders van dichtbij, terr,viji

hij het licht van een fietslantaarn op hem
richtte.

-19-



* Ge hebt o*n dikke nçu$ e'R een wo:'rcle op

uw voorhoofd, zei hij'
^* Ik ben geT allen. ls dat missehien ock al

oneerlijk.. .

.* Nl**t die dikke {ie!.rs cn die vr*'nde kcmrr;r

voort van een klaP rnet een mand

- 
Wat ge nu bazeit..'

_* H,n hier een pakje m*t nert goed Ge hebt irr

de vliet gelegen' nn"u bewilzen ]egen u' Ûch'

tracler, we staan veel te lang rn*t hern te praten'

Nu iapte Leo Spaanders uit een s'nder vaatj-e'

- 
E.^* 'W.orr.r", heb mecleliiden, zei hi!' lI"

was terug gekomen, orn werk te zoeken' maâtr

t;; ** gJ'*r.'tind*n... Xk had honger" ik rnoest

*îi g"U t ebhen. It< za.l het terug sevel"' h{tut
il; il. *;a*' [i<. trek ver wes Ge zult rne hïer

niet meer zien... Help rcne niet in 'de gevangenis'

Z.wiig. rnaaï. 'Die praatjes hebben geeï! $&t

op me.
wat Spaanders nog zei n:$ *Tne*lct*' hii

rnoest mee.--- 
\&tervers leidcle de ri.!wie!*rr aan tle hnnd e'n

l-l*rri. hield tlen gu-,*"gà** bi! clen arnn' $oEns

weigercle rleze voort te gaan'
l" Cooi me'liever in Ïret wlater" if)*ntl is heter

dan ele gevangeni*l k*rrnrl* !r!j'
WelvËrs ndcrktc r.\I), diat irii u;i'rnlr cli*fs van

..-^. ?{i .*-

meende. En na een paûr duwen, rrraroheerde
Spaanders dan weer op.

Zoo kwamen ze bij den burgemeester die
vreemd op-keek. Spaanders belcende zijn schuld
en werd in een hok onder .en toren geatopt. De
burgemeester had henr het gestolen geld ontno-
nlen, maar wiide clit nog hoi;den voor het ge-
recht uit de stad, dat hij morgen zcu verwittigen,'Wervers en zijn zoon reden lreen. Ze gingen
bij grootmoeder en Ï-iesbet aan.

- 
We hebben h'em, hoor! zei de rnolenaar, en

hij vertelde het gebeurde.
* Cl, die sterir was nre niet vreemd en nu se

het zegt, ja, zoo spral< Leo Spaanders oolc, zer
Liesbet, die den knecht goeci gekend had.

- 
Is die r,ran zoo slecht ger*'orden ! sprak

grootint:eder'. Het is rsel treurig.

- 
Hoeveel geid heeft hij ur ontn,pmen? vroeg

de rnoienaar aan l-iesbet.
* Twee guiden tachtig...
*- HeÈ is bij den burgerneester... Morgen, of

overTilor{Ien k.rijgt gij het ierug. Als ge lret noo-
dig hebt, zai ik het u wel ..'oorschieien, vervolgde
Werv.:rs tot gro*tmoeder"

** 0, neer!, deit is voûr €eil sp:rarpatje teget)
den 1,Vinter.

ûe moleltiral' elr uijn e*cln ke.:irien nu naâT
huis terug.



ril.

Het was een bewogen avotrd 'geweest' C'root'

*;;;;t had zich erg zenuwachtig gemaakt' Ze

scheen er ongestetrd van'--;i 
TVt* zoJ wat elf uur, toen Lies et wakker

*"rd. Ze hoorde grootmoeder beneden' lfaar-
om stond ze nu oP?

Liesbet stapte ult tted en kleedde zich haastig

** "^"' 
Z. b*gaf zich naar beneden' Crootmoe-

der had de lanrP oPgesto'ken'--- ff kon het "iJt 
l" bed uithouden' ik beef

zoo, kloeg ze, toen l-iesbet vroeg' wat er haar

toch scheelde.
De oude vrouw zag zeer bleek' Ze zat hijgentl

in haar zetel.

- 
Dat is een benauwdheid, stamelde ze'

- 
O, ik zal vrouw'Wervers halen' sprak [-ies-

bet angstig.

- 
N"À, stoor die menschen niet in den

nacht... 't Caat wel over" '

- 
tk doe het toch..' ik ben veel te ongerust'

Liesbet trok haar rnantel aan' De klompen

stonden aan de achtercleur, lanqs waâr men

m,eestal uit' en in ging'
Het meisje trad buiten' FIet waaide hard' Wat

l"Ji" r,u.-ht toch akdlig"' l-iesbet ging om hei

-*22*

huisje naar den weg. Ze hoorde iets en ze waszelf ook renuwachtil.
.ïPie was er nu aan de boot? Liesbet onder-

i*:':0. 
de gedaanr-. D;-;;;'*J, d",, ,Ë;;

; L"? Snaanders I dacht ze. erg ontsteld.
rvraar dat kon toch niet. Hij zat onder den to-rerr. Misschien had hij kunnerr-rrlrr"htur, . Zrfk.kerels waren roo ,l.r*. il;ft il; ", naar clenovenkant, naar den molen? 

-r

, .; Om wraak te nemen cp Wervers? daclrtLlesbet.

,Ze beefde bij die gedachte. Spaanclers wildezerer een groot klraad bedrijven.

- 
Ili moet ;baas 'W.r".r" 

waarschuwen I be-sloot Liesbet.

- Oolç overvaren... Het moest wel .., Als ze va;rhier riep, zouden d. *.rr.h.r, irr'h.rr, ;i";; Ë;niet hooren.
* Maar dan loopt Spaanders toch wel weg,

oordeelde ze.

. {n al_s hij dan in haar huisje brak ! Hij was een
slechte kerel... Hij had wel g"dr.igd haar in hetwater te gooién.

* Ik moet stil naar den overkant, zei Liesbetin haar eigen.
Ze verzamelde al haar rnced. 'Wat verder lag

nog een boot. Ze spoedde er zich heen. H"f *Ë
hard roeien tegen den wind in. Err wat bonsde*?3*



haar het hartt Ze geraakte aan den trnderen oc\,.:.r'
en larrdde. Ze zag Spaanders niet meer"

Voorzichtig slnop ue naar het gïoote huis van'TVervers. Plots liet ze zicïl vallen. Ze beinerkte
nu weer rie gedaante. Ze lceek op .. Ja, de ;na:r
r.ret den sleppen hoed. Hij ging in de ricJrtins
van d'en molen, die wat verder stond.

Liesbet liep na-ar de woning. Ze kïopie ot: ,.l,:

deur. 't Duurde even, eer zÊ r*'at horic]e. û.
moest Spaander-o naar hier komen ..

- 
V/;fi is daarl vroeg rneîr vân l:rinn.:n.

- 
Ik l:en hct, i-ieshet. Çrootmoeder is nic.'l

wçI. antwoordde ze met hevenrle stem.
't Was Henk die open deed" I-.iesbet tr:ad bin-

non.
*- Wal scheelt er met groolrnoederl vroeg hij.
* Z* heeft het zoo bena,uwd. Maar er is nog

iets anders. Ik kon dat niet roepen.." Ili gelo.:f
zeker, dat $paandere naar uw molen is.

- 
V/at ge nu vertelt! Hij zit lmmers te brorn-

men onder den toren. Ge h:bt van hem gedrcomd-

- 
Neen, neen...

En het meisje r"ertelde haar cntclel."king
*_ I)at is 'rn'at anders. Ja, cle i:oef lran oTlt-

snapt zijn. Wacht even!
Henii wekte rijn vad*r. ïn enlcsle *ogerrl:lili-

ken rl'e,','en L,eiden buiten er.1" rru goed gc,wapc:rri.
Snel, maar stil, slopen ze nâar den maien. De be"

.". 24 --^

nedendeur stond open... Ë,n binnen waô *cn
gloed.

H"* sproug her eerst binnen. I-lij zag een
man, die !p den vloern vlair ondeo h".ri*"r[, **0,
vuur stookte. I-{enk gaf hern een slag met zijn
stok. De man rolde op zij en hleef ,liggen.

-, - Vader, Spaanders sticht brand!îhreeuwde
I-Ienk.

Wervers en zijn zoon lronden de vlarnmen
rrittrappen. 't Was hoog rijd.

Leo Spaanders lag daar bewusteloos.

- 
TVe zulien hem eerst maar weer binden,

zei l{en}<.
*- Ja, dat is het best.. .

Ze deden het en sieurden hem dan op een paar
ledige zakken.

*. Ik zal uw rnoeder geruot gaan steiien, z*i'Wervers. Let op, of er niets ,n"Ë, .meult.
De rnolenaar liep naar huis Zijn vrouw wês

opgestaan en had licht gemaakt.

-_ 
Liesbet, ge hacit goed gezien, zei hij. Het

rvas Leo Spaanders. De pioert wilde uit wraak
clen rnolen in irra:rd steken.

* VerschriLkeiijk toch! riegr v.rouw \,T,'elvers
,-rit.

-* Alle qevilar is voor?:ij. We lçonden het vr,mr
nog- uittrappen. En cle kerel ligi: daar gebonden.
Ge.iiunt nu. veilig rnet l-iesbe[ rnee guui. Meisje,
ge hebt u flin]* en rnnedig gecir.agen. fiori nij *-e-

-*" dr., **

nog



danlct, dat alles zoo af,gelrropen is. l)e rnolen zou
al gauw in vuur en vlam gestaan heLrben. \Xrat
moet die Spaanders een schulk zijn.

.- Hoe l<an een m"nsch zoo slecht handeien)

- 
'Wraak, omd:rt wij hem aangehouden heb-

ben Maar het is toch ongelukkig. dat een gevan-
gene uit het hok weg i<an.

Liesbet was nu gejaagd om naar grootmoeder
terug te keeren, al voelde ze zich zeer voldaan,
dat ze de familie 'Wervers zulk een dienst had
kunnen bewijzen.

Dc molenaarsvrouw ging rnet haar mee.
'Wervers keerde naa-r den rnolen terug. Juist

kwam Leo Spaanders tot bezinning.

- 
\f,/6s1 ben ik nu? vroeg hij verdwaasd-

- 
In den molen van 'Wervers. ze\ Henk'.

Maar hij staat niet in brand.
Spaanders keek hern aan en plots scheen hij

zich alles te herinneren.

- 
Niet in brand ! riep hij uit" Dat is jamrner'

Ha, ik had de brandencle wieken willen zien
draaien, juist toen als de molen de Meermin af'
brandde.

- 
Dat is nu niet gebeurd, schurk- Het bloe-

menmeisje heeft u betraPt.

- 
Dat ftan niet.

- 
En toch is het zoo ! Het kind dat u dien

verdienden klap met haar mand gaf, heeft u ge-

zien en ons gewaarschuwd. Ze is moediger dan
g{.

- 
Had ii< ze maâr in het water gegooicl! O.

ilc haat u, l(/ervers.

- Jr, dat weet ik wei. Ge zoudt beter al uw
kwaad haten, Spaanders. Ge zoudt van clief en
brandstichter een moordenaar worden.

- 
Het kan me niet ,sûhelen.

- 
Het kwaad is begonnen. toen ge hier op

het dorp gingt drinhen. En om *.u, i* drinhen,
moest ge geld hebben. Ik waarschuwde u toen ai
tegen de genever. In plaats van te luistereh, ge*
raaktet ge tot diefstal. En nu brand stichten.*

--- Ge hielpt me in de gevangenis. Ilc zat in
dat hok en iI< lag te zinnen op wraatr<. De burgc-
meester meent, dat hij slirn is Maar hij vergat
onder rnijn kleeren te kijken, naar mijn g*r"àd-
schappen. ik kreeg er de deur mee open. Ik moest
hierheen. De molen in brand en uw huis ook. En
heeft die bloemenmeid dat verhinderd?

- Ja...* O, had ik ze ryraâr gezien I

-- Dat heeft Cod verhoed L,eo, tot haa.r en
ons geluk, maar oolc tot liet uwe. Ce zoutjt tot
moord geraalct zijn in uw wraakzucht. N1aar
daarop volgt de ontwaking en de wroeging. Ik
hoop het voor u, elat ge nog ):erourv zult voelen
over clezen nacht.

De molenaar sprak ernstig.
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* Nooit I schreeuwde Spaanders,

- 
Z*g dat niet!

- 
Daarçoor haat ik u te veelf

* Ce hebt hij ons gewoûnC en nrijn vrouw
en iL waren goerJ vcor u. Ge hebt brave ouders
gehad. Ce u'aart toen een fatsceniijie jonhman.
Maar ge gingt nret K.ees F{avels rn*e en rlie leerde
u drinhci:r. Toen is het kwaad begonnen.

* Ii< behaef aT uw praat niet te hc,:ren. Ce
helrt me rveggejaagd en nienranrl rvilde me nog
in dienst nemen. Cii hebt een vagebcnd van mii
gornaakt.

- 
Niet ik, maar de dranlç, en al het kwaad,

dat daarvan voorkomt.

- 
Clch, vader, het helpt niet. wat ge hern

zegt, sprak Henk.
* Hij lcan er later aan derrken.
* Wil ile naar het dcrp gaan)
* O, we lçunnen tot morgen wachten. Ik

durf toch niet naar becl. Ce weet niet waar er
vonhen gevlogen zijn en nog liggen te srneulen.
We rnoeten goed de r,vacht houden"

- *Ia, dat had ik oo!ç. al bedacht De kerel
had hier stroo bijeen gesieurd.

* Had ilc maar vijf rninuterr rneer tijd gehad.
lk. zou den rnolen hebben willen zien branden I

hernarn Spaanders,
Nu ;:.ntltroordde ffiun. he:ï niet .rnoer.

* Ik ga esns naar den over{<ant, pei Wer*rml.

-?a^

lf ::hl';::n;::. :oo 
r een grc,ote rarnp bewaard.

, u,.:":*"';"lfi "lË' Ë,::î;i$ffi à;:
;Ï:il:.:f;;;liju." l,*.i r,ou.,,i,*'ï*,0 cren bra nd.

r,;H"*ïiofl :'o'"*1, se moer.morsen woer

.;. ;";*jlJgj J#,'fi"iiîî frïTï,""', ;;
,_r;ul** zal iJc de lrachel u.âr ranrnatrren, rpratr

. De nacht r,l,as
truisje. F{ur u,,,rrhi:::l'.u 

De wincl huilde om hei
t ., 1.rr."t;,,tfi,::"hr nreer sezelligheia. L;._

ttet viei moeilifk, oo,or- de brandsfichting t,.;;iiJ'#:î *.: d"*d 'iitll"Ëi;', groormoe-
D**or"*Ju^,."ili"J'*'f,:i:,*,:;*Ë;i'_,;ï;:Ti:.

i;Tï:'ffi1î;i T!:_.- ;;.;'"#;r ce.n li,aîï :,

i:.î:l;ffi n :ff., ïùTH f,ËiË #ïS":* *ï
,,,.,3 

=r"*, '';ï* ui,"r,lirlï.i,f;iîîx #ii::"
,tjrliffjesaf zicir ian te bed' nnaar tas nos een

Tilervers ,hee:r:iry

,*s. i{;;Ë il;'i"i,iï*ff,1:J::;#;;:trhî :î
*- ?9 -;.



zat op een meelzak' Spa"ttders hield zich of hii

sliep' 
I{oe is het met de oucle vrouw} vroeg de

zoon.

- 
Bs1s1l Ze irad zich erg 

- leluwachtig 
ge-

maakt over dat *;;;; *'i I i"tbut' Ze kreeg

het claardoo' b"ttltîJ't" *""*t het bed uit' Lias-

L,et rr,aakte zich ;nai,î,t;; kÏuT uw moecler

roepen. Dat is oti-Ë"I"k geweesl We zijn won-

;""uur;:î,'ï',:ïffi ""i3ËI' *t*en zie' bran-

clen, riep Spaanl:;"';;"st L!it' clie dus toch

wakker was. r ^d it-.

- 
Zwiig' hatelijl< mensch' of ik sleur u naar

buiten en dan k;i';'dt1, "p 
d't politie wachten'

Dat maakt" irÏ;.i." ;Ëï"."a"i', hield zich stil'

De aleelige ""'it"iiu ry'- "11bij" 
Tegen den

morgen haalde W.';;'; ziin vrouw terug' Groot-

moeder was nu- ;;F ;ris: l:.l"ilde 
nog wat

slapen. Liesbet k;; J;" vooimi"ldag niet r4et tul-

o"r, ,ruu' h"t do'"p' Ë"f *ut ook ongunstig weer'

il;;;:" niet veel bezoekers komen'

Te acht '"t' '""JWervers 
naar het dorp' Daar

had men d* rlr""Ïii.rÏ" so.""aers reeds bemerkt

De gemee""--g;k'e in rep en roer door het

""'J:*""'î:"*"'i"ili;échaus#es-ontboden''zoo'
als nren in HortîrJ'f"ndur*"rr no':mL' Ze begu'

.*,",,.,i"r, 
""", 

uiL;ËfÏ;;i;"i werd verhoord'

leder prec* haar moed. $paan,lers werd dan rrtee-
geleid naar de stad.

De burgerneeoter bracht l,iesbet geld en
wenschte haar geluk om haar kranig gedrag.

Grootrnoeder wist nu ook, wat er in dien nacht
gabeurd was.

lv.

Dien namiddag zat'Werverl op de kreek te vis-
schen. Dat rn'as zoo zijn vermaak, als hij wat
vrijen tijd had. Maar heden merl<te hij het niet
altijd, rnranneer de dobber onderging. Wervors
zat in gedachten. Hij verzon een plan. Thuis
sprak hij er met zijn vrou'dr' cver.

's Avonds voer hij naar den overkant. I-iesbet
was thuis. Ze had anderhalven gulden mee ge-
bracht.

- 
Ili kom eens pratep, zei de molenaar. Ik wii

Liesbet gaarne 'beloonen voor haar dapperheid
* Maar dat is niet noodig, spra'k grootmoe-

der. Z.e deed haar plicht. En ge zljt voor ons zulke
vriendelijke overburen.

- 
lk heb een plan, vrouw Maartens. Ik hoop

*dat Cod u nog lang in het leven behoudt, maar
ge zult toch wel eens dilcwijls aan l-.iesbets toe-
komst denken.

* O, zeker... Daarom ;ral ze een goedetr
dienst moeten ï5î



- Ik \r€ët wat beters. Ze ie rlr: zullc een flinlc
bloeme;:meisje. Ze doet goede zal',.en Ze krijgt
verstand van handel. De valgende maand ver-
tre'kt op het dorp Jan Bolle uit zijn winlceltje. Il"
wil zijn huisje koopen en zijn zaaicje overneïnen.
En dan gaat gij daar met Liesbet wonen. Ze haefr
mij voor het verlies van veel duizenden guldens
bewaard. Al zijn mijn rnolen en huis verselierd,
brand brengt altijd schade mee. En hoe lang e:,:,,;

mijn zaak stil gelegen hebben ! Ilc wil dat huisje
aan Liesbet echenken I

- Maar baas Wervers toch! riep grootmoeder
o,ntroerd uit.

* Liesbet houdt den winkei. Ze verdient zor-'

op nette wijze haar brood. En ze lcan stilaan de
zaak uitbreiden. 't Is d.aar goed bij de trarnhalte.
Ik houd in den eersten tiid wel toezicht.

Hoe verheugd waren gtootmoeder en Liesbet.

- 
God is goecl1/oor ons, zei vrouw Maarten.

De Werversen zijn edele nnenschen.
Een rnaand later verhuisden grootrn*eder en

Lieebet.


