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.** Papa, Willem Mortier mag met zijn ouders
een maand naar Oostenrie, zei Bernard Davids,
toen hij uit school içwam.

* Zor, zoo, naâr Oostende, naar de zee;
sprale de heer Davids,

Hij bluft er op tbt al de jongens. En hij
zegt, dat ik rnijn h.eele vacantie thuis moet blij
ven, net als de arrne kinderen, pruilde Willem"
maar tlat loog hij.

- 
Maar jongen, is het niet. plezierig in onzen

grooten hof ? En Dora en Marie kornen dan va;r
de kostschool, zei moeder.

- 
Ik zal me hier zoo vervelen... 't is altijd

't zelfde.
-_- Wel, als Willem Mortier naar uee gaat,

moogt gij er oolc'heen, zei rnijnheer Davids.

- \Verkelijlc, papal

- 
frfsfuurlijlc! Als ilc het beloof, meen ik het

toch.
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Mevrouw Davids keek haar man ern'stig aan'

- 
Wij doen in niets voor de Moitiers onder'

vrouw, h.rtu- de heer Davids' We zijn minsten'

,.. "."f als zij , èn voorzeker nog meer' al snoe'

;;; t. .rg' f. wonen ook op een kasteei' Ik

kon best een paard en rijtuig houden' als ik
*1i.1.. Mut, ik wil seen koetsier in mijn rlienst'

die alles afloert.
-_ We zullen nog wel eens over de.zee pra-

ten, zei mevrouw.

-- ls het dan nog niet zeker dat ik mag gaatr)

vroeq Bernard wat teleurgesteld'- 
*-' ;., het is zeker, beweerde zijn vader" Zeg

het maar gerust aan de jongens op school'

Moeder zweeg. N{en zat nu aan het middag

maal- En het dienstmeièje liep heen en weer'
.._ En mogen Dora en Marie ook me'e? vroeg

Bernard.*"--- 
N.trrurlij'k, we gaan allen' antwoord"

de mijnheer Dovidt. De Mortiers nroeten niei

.le,.ker", dat zij alleen de vacantie elders knnnetr

,'l,rorlrrenge n.
--- O, iet zal plezierig ziln' zei BernarC' ln cl*:

zee ba.den en in het t.tJ up*l"n' Willem zegt dat

hij dan een witten broek draagt'

-- O, gij krijgt ook een stranelpakl, verze'

i<erde mijnheer bavicls. Wat zij betalen' ktrnnen

wij ook koopen. 
_ Z _

- 
En wonen wij dan in e.:n hotel, r'ader?

.* Neen, in een villa. Ilc. l:oud rriet van een
hotel. Hot is me daar te runroerig" Maar'dat ie

nu hetzelfde, of liever een villa is nog lroorna.-
mer dan een hotel.

--- Eei ntr door, Bernard, drong moeder aan.
Ze was verlegen dat Elsje. het dienstmeisje,

al dit geblu.f hoorde.
Na het maal bleef mevrouw l)avids rnet haar

man alleen.
-_ Mâar Pieter, hoe kunt ge dat nrr z<iô licirt

zinnig l,eloven) vroeg ze.

-- Van de zee?

-' Ja!

- 
Lichtzinnig) N1aar ik rneen het ernstig

We gaan naaï zee. C)nze kirrderen rlloqen nel
zooveel genietcn als die van Mortier.

--- Naar de zee gaan. kost. veel geld, heb ik
altijd gehoord.

^-- Beh.<lmnrer u niet om ir":t geld. Dat zeg ii,
u altild. Ceid verdien ik qenoeg.

* De il{ortiers zijn zeer rijk.
-- En wij zijn arm, hé?

- 
Ann, gelukkig niet, rijaar cirie kinderen

opvoeden kost al vee]. En we wonen cluur.
: Jâ, j., g. zoudt liever in een klein huis

van 't dorp ziiten. Toe, a]s 't tr belieft, spaar me
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nu dat oude liedje' Ik verdien genoeg om naar de

zee te gaan"

- 
Matt ge hebt noo'it aan de zee gedacht!

- 
O, jawel...

- 
D"i we er eens een dag of twee dagen

heen gaan vind ik goed. Ik gun de kinderen ook
g.ortÀ een piezier. Maar een vilia huren voor
Ë"t -.und... O*d.t de Mortiers zoo lang blii"
Ven,!

- 
O, ik laat me door die verwaande familie

niet overbluffen. En we kunnen gerust ook alg

voorname lieden leven!
* t{ssvsel zal dat wel kosten aan zee}

- 
O, ik weet het niet. Ik moet eens naat

Oostenie natuurlijk, orn alles te regelen' Maar
lryees gerust, het wordt betaald" zonder dat gii in
,rw huishouden een, cent minder zult hebben'

- 
l![sa1 we rnoeten sparen' Pieter' Er kun'

nen kwade dagen komen.

- 
Ik heb een goede zaak. Kom, kom, geen

ouderwetsche begrippen. We rnoeten leven naat

onzen stand.
-- 't(/e leven boven onzen stand.

- 
Dat is dwaze praat. En ge maakt me daar-

mee kwaad. Als ik hooger wil klimmen, mo€t

gii mij niet naar beneden trekken' Gii kent mijn

[t.""à". En nu wit ik mijn noenslaapie doen'

Mijnheer Davids ging naar boven'
*4*

Mevrouw zuchtte.
-_ O, waar rrroet dat heen! kloee ze.
Ftraar man had een steenbal<lcerij in dit Kem-

pisch clorp. F"lii verdiende er flinls ziin brood
vocr het gezin. Maar hij was a.ltijd hoogmoedig
geweest. En dit wâs zeeï verergerd, sedert een
koopman, die in Antwerpen g,ewoond had, hier
een trcasteel kncht en er altijd verbleef. Dat was
mijnheer Mcrtier, wiens ouders van deze ge'
aleente afkomstig waren.

Mijnheer ft4ortier had zijn zaken overge,laten
ann twee zc!{:}ns; Hij gi'rae nog wel eenige malen
in de week naar Antwerpen, maar om de ge-
zondheid van zi'irr vrolrw woonde hij buiten.

En verleden jaar had men hem tot gemeente'
raarlslicj Eel-.or,en en niet neijnheer Davids. Wel-
dra zcn de i:urgeraeester, een oud man, ziin ambt
neertressen. Cp 't dnrp zeiden velen, dat rnijnheer
Mcrtier hern nlr-'est opvolgen. Mijnheer Davids,
reeds bocs, onrctrat hii niet gekozen was, had het
nu in zijn hcofJ gezet, dat hij zelf burgemeester
zou worden.

Ftrij r:noest een oarti.i van aanhangers hebben.
t-lij wilde rninstens zûo vootrnaram doen als mijn-
heer Mortier, c{ien hii in veel na-aapte, Hij had
een flinL hnis in het dorp verlaten, toen een bui-
tenplaats te }<ncp kwarn. wetrke hii kocht, Zoo
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woo,nde hij ook op een kasteel, verbeeldde hii
zich.

Mijnheer Davids kleedde aich cleftiger, gaf
geld aan allerlei vereenigingen en bij feestjes
moest hij dan op een der eerste plaatsen zitten.

Nlevrouw Davids had verdri,et over ai die ver-
anderingen. Nlaar als ze er over sprak, werd haar
man kwaaà. Ze zweeg dus dikwijls, doch ze was
niet gerust.

En nu naar de zeet, Ze vond het spotten met
het geld. trn dien tijd gingen alleen de zeer rijke
menschen daarheen.

En mijnhr.:er Mortier deed het vooral, omdat
de dokter die afwisseling voor ziin vrouw aan-
ried.

Mijnheer Mortiel was werkelijk geen bluffer.
Flij was gemeenteraadslid geworclen, omdat hij
veel vrijen tijd bezat en aan het dorp, dat wel
wat verachtevd'bleek, diensten kon bewijzen.

Bernard was intusschen naar school gegaan'
En zooals zijn vader op mijnheer Mortier
schimpte, had Bernard een hekel aan Willem'
den jongen z.oon van den rijken koopman.

Hij zag W'illem nu te midden van kâmaraden
en trad vlug nader.

- Ha. Willern Mortier rlenkt dat hij alleerr
met de vacantie n'aar cle zee m,ag, maar ik ga er
ook heen ! riep hii spottend.

-6-

;--* ls 't waar? vroeg Jef r.,an den bakker.

En voor een heele maand. We gaan dan in een
villa. dat is beter dan in een hotel..* 'Wat is dat een viila) vroeg Toon van den
vrachtvoerder.

- Een kasteel aan de zee, beweerde Bernard,
-- Ei] de zee dat is allemaai water, hé)

- J:r, ge weet wel op de kaart, waar het blauw
is, hernam Bernard, die echter nog nooit de zee
had gezien.

** Grooter dan het ven) vroeg er een.

- 
O, ja, zei nu 'Willem Mortier, die wel reeds

aan zee was geweest. Water zoo ver ge kunt zien.
Als ge nu buiten het dorp over de f,ei kijkt, tot
aan den toren van Hoogstraten, moet ge maar
denken, dat alles water is, en nog verd.r.

-* En daar zijn schepen op lijk in de vaart]
-_- .1a...

;* Ik ga met de vacantie rlaar mijn tante Liza
te Brecht en dat is ook plezierig, zei Karel, de
zoo'n van den timmermân.

-- Naar Brecht) Ge kunt den toren van hier
zien ! riep Bernard Davids uit

-*- Dan mag ik met den lvagen mee rijden
naar het veld. En we gaan ook naar Holland, zei
Ce jongen van den timmermarr.

-_ Dan bleef ik liever thuis! beweerde Ber-
*7 
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irard. Naar de zee, dan mcet ge lang op den trein
zitten.'liliilem Mortier haci zich at'gewend. Bernard
maakte gaarne rr:zie met hern en hij hield er niet

van.
.Bijna al de jonge'ns moesten het hooren, da*'

Bernard Davids 'naar Oostencle zov gaan' En

in e klas vvas hij zoo verstiooid, dat hij ver-

scheidene malen door den rneL'ster berispt werd'
Telkens keek hij naar iiei << 1"1,'urv >> cp de kaart'

II.

Mevrouw Davids trachtte haar man nog tol
andere gedachten te brengen, maaï dat lukte

niet. Of, ."tt avond kwam mijnheer Davi'ds van

Oostenie terug en opgetogen vertelde hij' dat hij

".r, ,.hoorr. lrIil. gehuurd hacl' Bernard had het

groot. nieuws .l u." zijn ;:r-istets geschreven'

Ër, op het dorp werd' er nu veei over de zee ge-

;;"i En ,r*l"n lachten rnet mijnheer Davids' Ze

Lotd.t het niet verdragen, clat hij zoo groot r'r'il'

<le doen.
Muri. en Dora kwamen op het eind van Juii

.rir à" kostschool. En dadelijk vroegen de meis'

jes naar de plannen van (< de ze'e >>'

'l M"ri. *., ul zestien jaar' En ze merkte wel'

-8-

dat rnoeder niet vroolijk over die aanstaande va-
c.antiepret sprak.

- 
Mama, gaat gij niet gaarne naar zee)

vroeg ze.

- 
't Zal zooveel geld kosten... Maar papa is

er opgesteld...
En meer zei mevrouw Davids er niet van. Ze

wild.e voor de kinderen haar rnan niet afkeuren.
De meisjes naaiden aan hun zomerkleeren. Er

moest no,g van alies gereed gemaakt worden.

- 
fl6s2se, vacantie! zoo storrnde op zekeren

nan-liddag Bernard cie kamer binnen.
Hij was zeer opgewonden.
_. Morgen prijsuitdeeling, dan nog een dag

thuis en dan naar zee! ver"rolgde hij tot zijn zus-
ters. We hebben toch een fijnen papa!

De ouders en de zusteLs gingen mee naar de

nrijsuitdeeling. Ze zaten op de tweede rij. Mijn-
heer Davids was krqaacl. Mijnheer Mortier had
plaats op de eerste rij. Dat !vas, omdat hij tot
den gemeenteraad behccrde. Maar toch bromde
rnijnheer Davids er over. En hij werd nog nijdi-
ger, warl,t Willem Mortier was de vijfde en Ber'
nard de veertiende.

En toen de familie Davids naar huis ging,
durfde vader te zeggen, dat cle meester onrecht-
vaarclig was qeweest en den zoon van Mortiel'
voorgetrokken had.

o



Toch bromde hij thuis ook op Bernard. . .

- 
Had ik geweten dat ge zoo ver naar ach'

ter waart. ik zou die villa te Oostende niet ge-
huurd hebben, zei hij.

- 
Papa, Willem Mortier heeft bij den wed-

strijd afgekeken, loog Bernard.
Maar Bernard was niet bttg voor vaders

booze bui.
Den volgenden dag was het nog druk. Er

moest van alles geregeld,worden. Elsje, de meid,
zou in het huis blijven met haar zuster. Mijnhee;:
Davids moest eenige dagen in de week hier ver-
toeven voor het werk op de steenbakkerij.

En zoo brak de laatste avond aan.
't Duurde lang eer Bernard in slaap geraakte'

Hij verlangde zoo sterk naar den ochtend. Maar
einclelijk sluimerde hij toch ir,. Moeder kwam
hem '-* morgens wekken.

- 
O, we gaan naaï zee ! zei Bernard'

- 
Het regent dat het giet. Ik zou maar liever

tot morgen wachten, sprak mevrouw Davids.
Bernard schrok.

- 
Hoe akelig dat het nu juist zulk slecht

weer moet zijn, bromde hij.

- Jongen, daar is niets aan te doen...

- 
Maar we gaan toch... De regen zal wel

ophouden.

- 
De luclit is zoc) qrëru$/..' F{et karr morgett

beter zijn, en dan is het reizen toch prettiger.

-- l0 --

- 
Mama , ge zggt dat nu omdat ge niet gaar-

ne nâar zee wil. En dat is flauw van u.

- 
En gij zijt brutaall

- 
l!136y papa zal niet thuis blijven en kwaari

zijn, als ge daarover spreekt.
* Bernard, ge praat onbeschof,t!

- 
Ge zijt ook nooit blij als wij"..

-- Wilt ge nu zwijgen?
Mevrouw verliet de kamer. En ze zuchtte

weer. Bernard was dikwijls oneerbiedig tegen
haar En.hij wist niet dat zij veel bezorgder was
over de kinderen dan zijn vader.

Marie en Dora waïen ook teleurgesteld door
het ongunstig weer.

- 
'We laten ons daardoor niet afschrikken !

zei mijnheer Davids Het rijtuig is besteld tegen
tien uur. En zorgt nu al,len dat ge gereed zijt.

- 
Ho€zeel juichte Bernar,i.

En wat later zei hij tot zijn zusters:
_- We hebben .toch een fijnen papa. Hii

hotrdt veel meer van ons dan mama.

- 
Dat is niet "waar, en het is leelijk van u,

zoo iets te zeggen, keef Marie.
* ffi66s zou veel liever thuis blijven.
--* 't Is ook slecht w,eer...
-* De regen houdt immers op.
*. J", dat zult ge wel weten.."
De ochtend rvas niet zoo vroolijk als de kinde-
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ien zich voorges'teld hadden. Er werden nog haas"
tig valiezen gepakt. De heer Davids bromde tot
een werkman van de steenbakl<erij die kwarn
zeggen, dat er ginder een mijnheer was om herr,
te spreken.

- 
Domoor, ge weet toch ,:lat ik op reis moet,

en nu niet naar de sieenilai<kerij kan gaanl
snauwde mijnheer Davids. Zeg aan dien mijn-
heer dat ik Dinsdag t,erug ben 1

*- Maar ge kunt nog wei ovel' erl weer, merk-
te mevrouw op. Ge hebt riog rrt€êr d.an een uur.

- 
Mijn hoofd staat nu niet naar zaken...

Ongeduldig waclrtte mer Can op het rijtuig.
Het lrleef maar regenen. De valiezen werderr op'
geladen.

- 
Ge moet nu niet naar de zee loopen om

water te zien, zei de koetsier ,iot Elsje, de meid.
Mijnheer Mcrtier doet wijzer en vertreltt met
zulk w'eer niet. 't Is koud vandaag'

De famiiie steeg in en zai erg bekrompen in
de nauwe, ouderwetsche koets.

- 
Eigenlijk zouden we toch een eigen rijtuig

moeten hebben, zei mijnheer Davids'

- 
O, ja, papa, dat za'û piezierig zijn! riep

Bernard uit. En <ian kon ik iraard riiclen. Willern
Mortier doet het ook.

-_ Wees gerust, jongen, ge zult dat leerenl
Mevrouw keek naar buiten. Wat moest dat
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worden rnet. tierrrard, die zoo aangemoedigd werd
in zijn begeerten,en wenschen?

Het rijtuig bracht hen naar de stoomtram, die
over de groote Turnhoutsche l,.aan naar Antwer-
pen reed. Auto's had men toen nog niet en auto-
bussen, nog veel minder.

De familie Davids was vroeg genoeg aan de
halte.

- 
Ih zie de Mortiers niet, zei mijn,heer I)a-

vids. Die zouden toch ook vandaag verti,ekken.

- 
'Ze stellen de reis misschien uit voor het

weer, sprak mevrouw.

-- O, wij zijn niet bang van een beetje regen.
En aan de zee kan de zon schijnen. Dat is een
heel eind van hier, hernam mijnheer Davids.

De tram l<wam fluitend en puffend aange-
stoomd. De Mortiers waren er niet.

De familie Davids steegJ in, eerste klas. Maar
't was lcoud in den,wagen. En het trok onder de
deur. Sorns huiverd,en de reizigers.

- 
Is dat Augustus weer! brornde mijnheer

toen ook.

- 
l!t3s1 de regen zai ophouden, verzekerde

Bernard als een echte wijsner.ls.
Te Antwerpen regende het nog even hard.

De tram zette de familie ver van het station af.
Maar mijnheer Davids kon een rijtuig huren.

-- Vijf passagiers en: al die bagage, dat is te



veel voor een voituur, beweerde de koets.ier.
-- 't Zal wel gaan, meende mijnheer Davids.

- 
Neen. 't zal niet gaan, lk overlaad niet.

En de koetsier weni<te een kollega. Men kort
nu niet twisten in Cen i:lassenden regen.

Mevrouw en de meisjes stapten vlug in de eer-
rte koets, en mijnheer en Bernard vluchtten met
de r.aliezen in een iweede.

't Werd een dure reis naar Oostende. De rij-
tuigen hobbelclen over de keierr. 't Ging niet vlug.

-- Die domoor za| den irein nog missen !

vreesde vader.
f)e weg scheen eindeioos, De eene straat volg-

cle op cle andere. En dikwijls moest de koetsier
stoppen, omdai het verkeer te drui< was.

Toen de riituigen eindelijk Let station bereik-
ten, blel'en er nog. vijf minulen voor den treir,
over.

Maar mijnheer moest kaartjes nemen. En er
stonden veei menschen aan het loket. Toen hij
de kaartjes had, spr-,edden allen zich naar cler',.

trein, die nei wegreed.
--_ Gemist ! riep mijnheer l)avids nijdig ,ri .

Hij wierp de twee valiezen. welke hij droee,
ruw neer.

__ 't Is door die ,:ude, trage rammelk.assen
En de koetsiers hebben me liog afgezet! ver-
v,:lgde hij.

-- 14 -
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-- W'anneer vertrekt de volgende trein )
vroeg mevrouw kaim.

-- Denkt ge dat ik het uit mijn iroofd weet !

Mijn kop is geen treinboek!

-- Ja, rnijnheer, cle lrein wacht niet, zei een
bediende. Moet ge naar Gent?

^-- Naar Oostende...
_- NLr ja, over Ccnt.,. Dat is wachten tot

vijf uur...
De treinen reclen toen nirt ;:oo druk als nu...

En de familie Davids sjou*'de e,l het reissoed te-
rug naar buiten. In dien tij.J was Antwerpens
:;tation nog een schatnel, h.oirten gebouw, dat
,ren eind van de stad stond. En ook de herbergen
in het r,:rn,de waren van hcrrt 't Was ongezellig
in zoc'n kofl:iehuis. Elke klant had ie,ts vatt den
regen meegebracht. l)e vloer was nat. F-n 't weer
verbeferds niet. Nilr:n kcn or:irrc,gelijk in de stad
wandelen. Mijnheer bcstelde .en midCaguraal.

Ëincleliik werd het" toch tijcl voor den trein.
En de famiiie Davicls re,ed naar OostenCe. De
regen hield op.

** 'k Heb het rn'el gezegd. herinnerde Ber
nard.

__ 't Heeft toch lang geduurd, plaagde
Marie.

N4aar toen ze te Ooslencle aiankwatueu, go{r.

het weer. Ëen koetsier nlopperde toch niet, toeti



zijn rijtuig overvol werd gestopt. Een kwartier
Iater was men aan de villa, eigenlijlç een gewoon
huisje, een heel eind van zee.

In de kelderkeuken woonden de eigenaars. En
de familie Davids kreeg een zeer klein keukentje,
een eetkamertje en drie slaapkamers, waarvan
een op zolder voor Bernard.

Mevrouw dacht aan de nlirne woning in cie
Kempen. Moest ze zich hier een maand, behel
pen? De kinderen hadden zich de villa toch ook
anders voorgesteld. Maar ze verborgen hun te.
leurstelling. Hun vader zei, dat het een flinhe
villa was. Groote ,Içamers hadCen ze niet noodig,
die brachten te veel werk mee.

- 
's Morgens en 's avonds eten we hier; 'r,

middags gaan we in een restaurant, zei hij.
Ieder had het lçoud. tr-tret was al aan 't donke"

ren met dit somber weer. De vrouw van benederr
had voor de eerste levensmiddelen gezorgd. Moe-
der en de rneisjes maakten haastig een avond-
maal gereed.. En toen verlangde ieder naar bed.
Er waren niet veel dekens. 't 'Was hier immers
een zomerverblijf.

Uit de koffer werden droge manteltjes ge-
haald door Marie en Dora, die zich toch warrner
wilden dekken.

En Bernard trok ee.n vloerkleedje oyer zich
heen.

"_"* r6

I)en vol,genden dag regende het nog. Toch
ging de famiiie iDav'ids naar zee. Maar,er was na-
tuurlijk geen spratr<e van op het strand te zitten.
En een bad kcn rnen -nernen op den dijk zelf ,
waar het water neer guclste. ]Vlers trok weer naar
huis, en iecler verveelcTe zich. [-lad men nu maaï
boeken.

Maar het weer beterde eindeiiik. De zon ver-
scheen opnieuw. En nu was het prettig aan het
strand.

Den derden dag zag de farriiie Davids de Mor-
tiers. Die haddeu op het strand een barak of
tent, waar ze konden zitten en aiies opborgen.

"_ Dat zouol.en #e oo]c n'roeten hebben, zei
Bernard tot zijn vader.

En rnijnheer Davids wikie een tent huren'. Dat
kr:stte weei: heel veel. Me,ar hi; zol-l niet voor de
Mortiers on'derdoen.

F-{ij wilde cok weten waar de Mortiers woon-
.{en. En eens, toen deze het strand verlieten,
volgcle hii hen. Ze verl:leven in een groot, deftig
hotel.

- 
Dat zou ili oolç best l<u-nnen betalen, be-

weerde mijnheer Davi'ds. Maar ik woon liever in
een villa.

Mijnheer Davids mcest na eenige dagen terug
naar huis voor het werk. Toen hij vertrolrken
was, kwam er een l."aart van zekeren heer Voete,
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die zeker aan Elsje het adres had gevraagd' En

rnevrouw schrok toen ze las:

Mijnheer Davids,

Daar gij geen tijd hadt-. om met mij tr
sprek.r,,--h.L ik de besiciling steen elder:

geplaatst. '.

-* O, zulk een verliesl kloeg mevrouw'
Voete was de heer die s morgens van het ver'

trek naar de steenbakkerij was gekomen'

Ze wist dat die mijnheer Voete een fa'briek

rou to,r*"n en al d. ,t"ttt had willen bestellen

bi1-hut, *.rr. En zoo zouden er meer werk eu

groote' verdiensten geweest zijn'
" _- En dat alles door di" dwaze jaloezie en dien

akeligen hoogmoed, zei mevrouw tteurig'
---tvtinl,.t.. 

Ilu.'ids schrok toch ook toen hij op'

cle steenbakkerij dit nieuws I'ernam'
__ Dolnoor, waarom hebt ge toen niet gezegd

d.at Ïreï mijnheer Voete was, diè mij wilde spre-

k"tl ,t..twde hij den rneesterknecht toe'

bo.h 'u..'ottd* in de herberg zat mijnheer.Da-

vids te snoeven over zijn verblijf aan zee' Mijl
f,"", ù"r,ier verbleef -tt' i" een hotel' Een villa
.,vtrs veel deftiger. En de dwaze Snoever begret:1:

rriet,hoecl.dorpelingenhemachterzijnruguit'
*- l8 - - 19 --

Iachten. Hij kon immers niet tegen miinheer
Mortier op, e€n grooten koopman van Antwer-
pen. die daar uitgestrekte kantoren en pakhui-
zen ttetrat.

Mevrouw Davids had naar het einde van de
Auqrrstusmaand verlangd. O, zeker, ze gunde
haar kinderen'het plezier, maar de uitgaven wa-
Ten zoo hoog.

Eindelijk keerde de familie naar het Kempisch
dorpje terug. En in de eerste dagen liep Bernarci
overal rond, om zijn bruin gc'worden gezicht te
laten zien. Maar de rest van de vacantie ver-
veelde hij zich.

't Was nu September. Miii,heer Mortier noo-
digde het dorpsmuziek in het park van zijn
l.-asteei, om er een uitvoering t:e geven. En ieder
had vrijen toegang. Daartta w-aren er sp,elen mei
prijzen voor de kinderen.

Mijnheer Davids ging niet en brandde van ja-
ioezie.

-- Dat doet Mortier om mij te tergen, zei hij.
l)it was volstrekt niet waar Mijnheer Mor.

tier dacht heel weinig aan Davids. Boos was hii
in geen geval op hem. want toen een stal ver
i:c,rrwd moest worden, bestelCe de kooprnan de
steenen bil Davids. Deze wild:: ze echter niei le-
I'eren.



* lk heb geen geld noodig van i{e Mortiers'

zei hij.
Hij wilde nu ook wat voor de dorpsbewoners

.lo"rr. X-lij zou een tuinfeest g'even' IWevrouw

"pt l *.*, oo.r'de kosten' En ze zei ook' dat de

â""""h." dit alles belachelijk zouden vinden'

iù""t t""" werd haar rnan vreeselijk kwaad' I-lij

luisterde niet naar zijn verstandige echtgenoote'

Flij bestel'de een goochelaar van.Trrrnhrout' onr

r]e kinderen te vermaken' De baklçer rnoest bo-

terkoeken ieveren' 's Avonds eor; de hof met pa-

pi"r"r, la,ntaarns verlicht wc'rden' [-lij huurde

:;;ig. muzikanten r:it een neiburis dorp' Ber

,r^rJ was opgetogen. Maar zijn rnoed'er zat te
*"frr"i." op'Ïît"u*k,'*t'' 7'e vroeg zich angstig

af, hoe dit alies moest eindigen'
Er }<wam natuirrlijk "l' "àk 

veel volk' dat wel

feest wilde vieren. Maar velen iachten orn 'âe

..*rwaandheid van mijnheer Davids' die als een

groote heer rond wandelde'
'-lt-Fu"rt had hem veel geld gekost'

Milrrt.r" Davids wandelde op- zekeren ui"a

d";;"'Ë dorp. Y\ii zag mijnheer N4ortier en Wil-

lem, beiden l" puuod'-De Cori:elingen keken hen

no f," rnijnheei Davids l'^ocht n'u ook twee pdat

;;, ;;; iot, ht* en een vooï' I4ernard' Ze

f""ta""- tfiJ"n. En toen' deden ze ook tochtjes'-" 
Oolh* dorp t"i men dat mijnheer Davids nog
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gek werd van hoogmoed. Deze steide nu eeri
vasten hovenier aan, die oak voor de paarderr
moest zorgen. ,Flij kccht een stuk land, orn den
tuin te vergrooten.

-* 
'Wat mijnheer'Mortier kan dat l<an ik ook,

zei hij.
Marie en Dora keerden naar de kostschool te-

rug. Het werd herfst en dan winter. Mijnheer
David.s bernoeic{e zich veetr met de vereenigin-
gen. Hij gaf tonnen bier en met Sint Ceciliafeest
een groot feestmaal.

En als zijn vrouw kloeg, werd hij nog boozer.
Hij wilde de groote man zijn van het dorp.

III.

't Was nu h4aart.., Mijn,heer Da-vids was naar
een feest in de stad en zoll maar laat terug kee-
ren. Mevrouw zat met Elsje in de kamer. Ber-
nard lag al te bed.

Mevrouw voelde zich treurig gestemd, Haar
man was bij,na altijd van huis. Hij beweerde,
dat hij voor zijn zaken veel te Antwerpen moest
zijn. Maar over die zaken eelf weigerde hij t,:,

spreken. Hij was steeds kncrrig.
't Werd weeral laat.

-- Ik hoor het hek, zei Elsje, de meid, einde-
lijlr' 

- zr



Mevrourv rrarn de lamP oP.

- 
Kom, zeize, we zullen het pad wat verlich-

ten, want het is erg donker van avond'
Mevrouw had nog een an'dere bezorgdheid' "

Met schrik was ze gewaar geworden, dat haar

echtgenoot in den laatsten tijd veel dronk' Al
die ùijeeni<omsten en vergadering'en hadden in
herbergen plaats en zoo was al menigeen een

drinker.n ."t dronkaard geworden' En misschien

zo,r haar man nu ook beschonl<en zijn"
Mevrouw .:n Ëisje gingen aan de d'eur' Daar

naclerde een heer. 't Was Riel-", die veel met Da-

viCs cmging en ook het feest had bijgern'oond'

.ven C"flig e*kl..d als Davids, tnet wien hij de

dorpspo,litiek voerde.
.* Waar is mijn rnan? vroeg mevrouw'

- 
Hii moest te Antwerpen F-rlijven en heeft

dezen Uti.f voor u meeqegeven, antwoordde

mijnheer Riels, die zeer vreemd deed''
*- Muu, is er dan wat gebeurd? hernam me-

vrouw Davids, zeeï ongerust"
_. Wel, neen... 't Is voor zaken... Goeden

avônd.
En Riels vertrol<. ln de kamer la's mevror'rw

Davids qejaagd den l:rief. En het leek of haar

hart even stil stond"
<< Ik moet plotseling vooï eenigen tijd naar

Èlolland, en zai u nieuws zenclen >>'
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Meer stond er niet op...

- J., mijnheer is voor zaken weg, we zullen
nu gauw naar bed ,gaan, stamelde ze tot Elsje.

Maar boven weende mevrouw.
__ Er is wat gebeurdl snikte ze. Pieter heeft

geen zaken in Hollarrd... O, als alles maar niet
in de war is! I{ij heeft in zijn vreeseiijken hoog-
moed het geld weg.geworpen en zooveel konden
we met de steenbaki<erij toch niet verdienen.

Mevrouw Davids sloot clen ganschen nacht
geen oog.

Afgemat stond ze op. En .*'at kon ze nu doen}
Niets dan wachten... Ze liet niets merken aan
Bernard.

- 
Wat heeft papa voor mij meegebrachi

van Antwerpen) vroeg de knaap.
[{ij was het nu gewoon veel geschenken t.:

krijgen. Even keek hij er cian nieuwsgierig naar.
maar al gauw gaf hij er niet rncer on-].

-* Papa is niet thuis e;ek,rrnen. Hij moest
vool zaken blijven" Mijnheer Rieis bracht een
briefje mee, antwoorclde moeder.

En Bernayd rrroeg niet verder. 't Werd vooy
mevrouw i)avids een akeligen dag. .Ze besloot
loch eens naar mijnheer ,Riels te gaan en hem te
vragen, ol haar marr nirt gt'zcgd harcl, waar hij
in l-lollancl lreen ging.

Mijnheer Rieis had een klcine seidbank. I-iij

)'2,



deed zaken rnet de boeren en handelaars' Hij
ontving mevrouw Davids in aijn lçar:'toûr'

; G* rnoet u zoo oïlgerust niet maken, zej hii'

- 
Ge verbergt iets, en ik vril de waarheid we-

ten. Gij waart 
"àorre"l 

bij mijn maï!"' Zeg rne'

*'at er nu is ! sprak rnevrouw Davids'
-_ Och, het konet wel in orcle' Ieder kac'r eens

moeilijkheden hebben.

- 
Er zijn dus moeilijkheden? O' zeg me

cpenhartig... i's mijn rnan, uit F'et lanC gevlucht?

Stamelenci vroeg mevrourtr het.
*_ Qgvtçgh, percies^.. F-lii wil zich eenige

c{agen verbergen voor rnenscl"ren, die hem last

aan doen.

- 
Menschen, die geld -rer: l-"en tnoeten heb"

ben ?

- .fa... Ma,ar 't komt in orde.
_- Mijnheer Riels, ge zijt niei oprecht"'-

-_ M;vîouw, ik }ç-en de zalçen van rnijnheer

David,s toch niet... Erl ik kan ': niet rneer zeg'
gen dan ik gedaan heb.

-. FIoe lang blijft miin ma'n weg)

- 
Dat weet ik niet'

Mijnheer Rietrs scheen bocs. E"n mevrciuw Da-

vids ging heen. Neen. ciie man was niet oprecht'
Mau.t ,r" vre*r'de ze toch, dat haar echtgenoot
veel schuld-en had" Somi:er lç':eTde ze naar huis

terug.
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iv.

ûp Cen heu,iel bij \Tic,ensdrecht,
Nederland, eter:rt een or:c{e toren.
er een kerk legen gebor,rwd, rnaar
de l 6de eeulv verrvoest.

een eindie in
Vroeger was
deze werd in

772,

De torcn oan Woentdrecht,

-*25*



En iernand, die in den tijci van ons u.rhoui
diclit bij den tore'n woonde, haC er 's avonds be-
weging gezien. Er logeerden toen soms wel land'
loopers en allerlei verdacht vc,lkje in dien toren.
Iin cle man was op zulk qezelschap vlak bij zijn
Irrrisje niet gesteld.

(Jp ...t nacht hari rnen eens kippen van hem
gestàien en een anderen keer werd L, waschgoed
vermist, dat zijn vrouw 's ar.onds op de bleek
l-rad hrten liggen.

i)e man sing naar den veldwachter en deelde
dezen mee, dat er weer een vreemdeling in den
toren zat.

.-- \{,'ei. Kees, dan gaan we eens kijken, zei
de veldwachter, en hij nam zijn lantaarn.

Stil gingerl ze naar den bouwval" Een marl
sprOng op.

- 
Wel, vriend, zoo aan het schrikken) sprak

de veJdwachter. Wat doet se hier) Ge lijkt een
rnijnheer... waarlijk, Kees, daar op den grond
sl;ia.t zijn iiooge lr."red. Een raal logement voor
etx heer.

.-.. Och. neenl me rnaar qevangen. Ik ben Da-
vids. ge moet mij opsporen, hé! zei cle vluchte'
Iing moede]oos.

- Ik ken geen Davids, en ik moet niemand
onspclren. 1\4aar nu verraaclt ge u zelf ... Ce hebt
dlrs lvat mispe'rterti en ge moet mee naar d'e,n
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burgemeester, hernam cie veldwachter.
Het was Davids, die nr-r waarlijk meende" dat

men hem achtervolgd en ontdekt had.

- 
Van 'vvaar komt gij) \iroeg de veldwach-

ter.

-- Uit tselgië...
* Dus over de grens gevlucht. Wat hebt .ge

clan in uw land uitgevoerd?

- 
O, 't is voor geldzakec. Leid mij mee..,

I-lier kan ik niet spreken.
-_ Ge zult niet probeeren weg ,te loopen.
-* Neen...
.* Anders zoll ik u de boeien moe[en aitn-

doen. . .

- 
Neen, neen, kreunde mijnheer Davids

anqstig.
En hij ging g<Maarl mee naar den burgernees-

teer, die vreemd opkeek, toen cle politieman zrilk
een deftig heer voor hem bracht.

- 
Ik ben gevlucht voor schuldeischers, 'zei

Davids. Gisteravorrd heb ik Antwerpen verla
ten. Vannacht sliep ik nog dicht bij de s,tad.'Maar
dan ben ik verder gedoold. En ik durfde niet in
een hotel gaan te Bergen op Zoom of hier in
een logement. Ik kroop daarom in den. toren.

-- 'Maar hebt ge dan valschheid in geschrif-
ten gepleegd? vroeg de burgemeester.

- Ja...
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- 
Dat is ernstig. 't Is een aaak die ilc aan het

gerecht moet aangevenr rnaar eigenlijk kan ik u
niet g'evangen zetten. Ik weet van niets. Hebt ge
getrcJ voor een hotel?

- Ja...

- 
Dan zal ik u naar Bergen r:p Zoom laten

bren,qen en daar kunt ge lErqeeren oncler toezicht
van de politie.

Mijnheer Davids was met zi.in vriend Riels
naar een fee,st te A-n,twerpen geweest" hdijnheer
Mortier zou er ootr< zijn. En er lçwarnen hooge
p"r""nàg*'s. Op het dorp moest rnen clus kun-
nen zeggen, dat milnh"eer Davids ook in zulk def-
tig gezelschap verkeerde. Nog steeds c{ie hoog-
moed en die dwaze ialoezie. Maar mijnheeg Da-
vids was in den laatsten tiid zeer ongerust. Hii
had te veel geid u.itg,ereven en hij liet ziin vriend
speculeeren, dat is eigenlii,k ûm geld spelen.
Mijnheer Davids hrad wel eens wat sewonnen'
maâr nog meer verl,oren" Fin hij geraakte dieper
in schulden. Toen had hij een schultleischer ge-
paaid met een valsehen wissel En hi! ontnnoette
r:iien man op het feest"

De schtildeischer had gezesC, c{at hij den voi-
gend,en dag een lclacht zou indien,en bii het ge'
recht. En daaron'l wâs f)avir{s toe,ï'r naar Hctl-
land gevlucht. Riels rn'ist het vvel. maar wilde dit
aan mevrouw niet vertellen.

-28-

Mijnheer Davids zat op een karner van een hc,-
tel te Bergen o,p Zoom. 1\,4e,n rnoest op hem letten
dat hij niet vluchten l..on. De politie zou inlich-
tingen vreisen in BelgiË.

En nu dacht Davids aan zijn goede vrouw en
zijn kinderen. FIii begon te rveenen. Hij voelde
d,at hij zeer schuldig was en zich nu laf gedroeg.
Hii zou morgen alles aan zijn vrouw schrijven.

Op 't dorp wi,st men ncg niets. Mijnheer Rie.ls
zweeg. De rneesterlcnecht vart de steenbakkerii
kwam orn bevelen. Mevrcuw Davids zei dat mijn-
heer voor zaken uit was. Men moest maar ge-
woon door werlcen tot hi1 terr-lg keerde.

Mevrouw bracht twee angstige dagen en
schier slapelooze n,achten àctor. Ze besloot naar
een broer te Trlrnhou^t te gaan. I\4aar dien och-
tend- lçu.am er een brief van haar man. Angstig
Ias rnevrourn' Davids wat hii schreef.

Hii had zoq:oveel schuJ en, rlat de steenhakke-
rij en het Lu.ris verkocht zou.den moeten worden"
Ze waren dtis Ccod ai:m. En Davids bekende,
dat hii rriet eerlijlc was geweeot en het gerecht
vreesde. Riels moest in,forrrreeren of er een
klacht ingediend was. En de gevluchte vroeg ver-
giffenis.

l\1l6yy6uw Davids weende veel, toen ze dit ge-
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lezen had. Zon ver was het nu gekomen door
dien dwazen hoogmoed.

Maar ze ging niet naar Riels, doch naar rnijn-
heer ]\ilortier" Ze wist, clat de l<ooprnan eèn goecl

hart bezai. ,Z-e vertelde hem alles.
N{i;rr}r,:crr Mortier hari rne eiijden met }raar.

En hij beloofde dadeiijk eerl onderzoek in te stel-
len. Eerst begaf hij zich rraar Riels en hij dwong
hem de waarheid te zeggen. Zoo wist hij, wie d:
.sciruldeischer was, die gedreigC ha.d naar het ge-

lecht te gaan.
Irr den namidd,ag reisde uiijnhe.:r Mortier naar

Antwerpen. Den volgenden dag keerde hij teru;;
en bezocht hij mevrouw Davids.

Ile voornaarnste schuideischer liad nog geell
l<lacht ingediend, €n zou het niet doen. Mijnheer
Davids kon terug keeren. Maar de ste.enbakkeri;
en de l:uitenlii'aats moesten verkocht worden.

._- Ik wil de steenbakkerij koopen en terug
ovei laten aan rrw rnan, zei cle heer Mortier. Hij
inoet dan fiink werken en zuiniq- leven erl ltt.i
jaarlijks af betalen. F-lij kan er zic.h boven o;.r

werken. Ik doe het uit medelijden met u eïr uw
kincleren. Ik weet dat gii de dwaasheden van Da'
vids afgekeurd en er door seleden hebt. En dan
nûg... de vader van uw man was bevriend mei
mijn vader... Reis clus naar Bergen op Zoom en

deel uw man alles mee.
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t. F,n kunnen alle schulden betaald worderi
clorir den verkoo;: van de steeni:akkerij en het
huis? lk heb ook nog juweelen" zei me.trouv,,'.

-- Ik moet dat met uw rnan bespreken. Maar
rlc zal rr helpen...

Mevrou'*' begaf zich naar Bergen op Zoom.
Ze weende toen ze haar man zaq. Ze vertelde
hem alles.

..- Geholpen worden door rnijnheer Mortier,
*'irak l)avids.

lVlaar toen zei zijn vrouw hem eens flink de
r,rzaarheid. En l)avids werd qerlwee" Hij mocht
v ertrekken.

Hij was zeer verlegen toen hij mijnheer Mor'
Lier onlmoette. Maar de koopman deeci of hij
niet van de dwaze jaloezie rvist. En lanq sprak
lrij met Cen man, bij wien h,-rognroed voor den
,,al was gekomen.

In 't dorp werd veel gepra;rt toen de familie
[)avids weer een kleinr:r l:i,io betrolç. Elsie
,:r:cht een anderen dienst.

Marie en Dora kwamen naar huis. Marie ging
i:p het kantoor bij haar rrader Dora hielp moe-
der. Davids bemoeide zich riiet rleer met de

'{orpspolitiek. Hij scheen rnenschenschuw. Maar
hij r,r'erl<te had.

l3ernard was lanq ontevrede.n, maar moest
zich naar de nierrwe levenswjjze schikken. Hij
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zôu later wel erkennen dat hij.. . een << fijne
rnarxl >> had.

Mi;nhe"r Davids rnoe st dus zijn steenbakkerij
terugverdienen. Dat zou veel jaren duren. lVlaar
hij was toch gered

En toen later mijnheer Mortier burgerneester
werd. erkende Davids, dat het clorp er geen bete
ren kon hebben.

Met Riels ging hij niet meer om.
De meisjes de,Cer:' flink hun, best. En Bernard

kreeg nu een betere opvoeding. dan toen al zijn
r{enschen en lcuren ingewilligd werden.

EINDE,


