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De Gouden OorbeElesr

Louise Vanhal 'werd s'akker en dadeli jk zat ze overeind
rnet de oogen wijd open.

't \Mas vandaag traar verjaardag. Ze werd tien jaar !

Wat ze zou krijgen, dat r,vist ze natuurlijk niet.
FIoe laat zou't ztjn? Ze hoorde toch al leven in huis.

Maar hier was ieder vroeg op, lvant Louise woonde op een
hoeve. En rnoesten de rnenschen lang te bed liggen, dan
zouden de koeien ze rvel wakker loeien. 'Want de koeien
vragen 's morgens vroeg om eten, en ze doen het niet vrien-
delijk. Ga maar eens luisteren bij een stal en ge zult ze een
keel hooren opzetten.

Louise was dus niet 't eerst wakker en ze kon dus veilig
opstaan.

Weldra \ /as ze gewasschen en gekleed.
Het meisje ging in de groote keuken, waar moeder de

boterhammen sneed voor het gezin en ook voor de knechten,
clie spoedig zouden komen ontbijten.

- Goeden morgen, rnoeder, zei Louise.

- Wel zie, daar is ons meisje al ! riep de boerin
lachend.

Zelegd.e 't brood en't mes neer, en zoende haar dochtertje
dat 't klapte.

- Veel geluk gervenscht op uw verjaardag, Louise, zei
ze. Tien jaar! Wat krijg ik al groote hinderen!
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Vader kwam ook binnen en hij deed hetzelfde als moeder.

- En nu zijt ge nieuwsgierig naar uw geschenken, hé?
zei vader lachend. Ik zal het
schoons eens halen.

Louise's vader was dus
een boer... en een rijke
boer, en evenâls alle land-
bouwers der streek hield hij
de oude gewoonten in eere.

En een der gewoonten
\Mas aan de kinderen, die
tien jaar werden iets van
goud te geven.

Jongens kregen ge-
woonlijk een gouden hor-
loge en de meisjes... wel,
dat zult ge dadelijk weten.

Vader kwam met eeni-
ge pakjes terug.

- Nu komt de koek
uit den ketel! riep hij vroo-
lijk.

Ge zijt vandaag tibn
jaar en we moeten u dus
in't goud steken, hé? Kijk
eens, bevallen die u?

En de boer liet een paar
gouden oorbellen zien.

Louise's oogen schitter-
den. Welke prachtige oor-
bellenl

Het meisje had een
paar nikkelen ringetjes in
de ooren gestoken. Die gou-

den bellen mocht ze alleen 's Zondags dragen... maar
vandaag toch ook, want 't was nu feest. Moeder verving dus
de nikkelen ringen door de gouden bellen.

En nu de andere pakjes, hernam vader.
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Een naaidoos van rnoeder, en een boek met schoone

verhalen van mij.
't V/as een prachtige naaidoos van mahoniehout en er zal

alles in, r,vat een flinke naaister
noodig heeft. I.{u had Louise
naalden, spelden, haken en
oogen, een schaar, klosjes garen,
bolletjes zijde... en nog veel
meerl

En vaders boek zag er
schoon uit. Bij de verhalen ston-
den prachtige prenten.

Broer Frans was intusschen
ooh opgestaann en hij bleef met
zijn geschenk niet achterl

Uit zijn pakje kwam er een
doos met briefpapier en enveloppen, benevens een schrijf-
portefeuille met bladen vloeipapier, een beenen pen, en ein-
delijk een glazen inkpot.

- Tien jaar, zei vader, oud genoeg, orn eens een briefje
aan grootvader en ooms en tantes te schrijven.

Louise had veel gekregen. En de blijde dag verliep verder
heel aangenaam, want Louise mocht na schooltijd haar vrien-
dinnetjes rnedebrengen en moeder trakteerde met krenten-
koeken en chocoladet

Op een Zondag rvas Louise Raar't dorp geweest, Ze ging
nu naar huis.

Het meisje droeg haar gouden oorbellen. Ze \yas er
misschien wel wat te iier op.

Louise moest langs een eenzâarn pad door het veld.
't V/erd al wat laal, ze had rvat te lang in 't dorp gebleven bij
haar vriendin iVlelia van den kruidenier. En moeder had toch
gezegd dal ze vroeg mcest terug keeren.
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Louise spoedde zich nu zooveel ze kon.
Eensklaps schrok ze.
Een onbekende man, in havelooze kleeding, naderde op

het pad. Hij zag er vies en vuil uit, en een lange baard viel
hem tot op de borst.

Louise was bang voor dien herel, en toch moest ze hem
voorbij.

Ze wist niet wat ze moest doen! Terugkeeren? Maar dan

R,ÀIç'
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\ /erd het nog later, en de man was al te dicht om hem te
ontloopen.

Doch \ /aarom moest ze bang zijn? 't 'Was zeker een
hedelaar.

Louise stapte dus voort. Maar haar hartje klopte angstig,

- \Vel meisje, gij zijt toch niet bevreesd van mij? zei de
vreemdeling.

- Neen... neen, stotterde Louise.

- Woont ge ginds op die hoeve?

- Ja... laat me door, want ik moet gau\M naar huis.
-_- lVat hehrt ge daar prachtige oorbellen! Van wie hebt

ge die gekregen?

- Van vader en moeder, antwoordde Louise bevend. O,
laat me nll gaan... ik moest al thuis zijn, vervolgde zehalf
weenend.

- Prachtige oorbellen, hoor! Van goud, gelcof ikl

- Ja... och, laat me nu gaan! smeekte het meisje.
h{aar de kerei nam de oorbellen vast en maakte ze los.

- 'h l\{oet ze toch eens vân dichtbij bekijken, zei hij.
Louise begon luid te schreien.
De man stak de bellen in zijn zak en zei:

- Ga nu rnaar vlug naar huis, anders zal uw moeder
boos zijn.

- Mijn bellen! riep Louise.

- Ge zijt nog te kiein voor zulke prachtige bellen. Tk zal
ze voor u bewaren. rr,Vilt ge nu maken dat ge weg komt, anders
word ik boos.

En de dief trok zuik een leelijk gezicht, dat Louise
vreeselijk verschrikt wegijlde,

Bleek en bevend kwam ze thuis.

- \{at is er? riep vader.

- En waar zijn u'w oorbelien? vroeg moeder?
Schreiend verteide Louise wat er gebeurd was.

- ,Wel, die gemeene dief! zei vader. Ja, dat is die kerel,
die hier geld kwam vragen. Ik ga onmiddellijk naar de
politie.

De boer verliet de hoeve. Hij bleef nog al lang weg.
De veldwachter en eenige dorpelingËn hebbétt -ét *ii
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overal naar den landlooper gezocht, maar we hebben hem
nergens kunnen vinden, vertelde vader.

- Zijt gij ook in't bosch geweest? vroeg moeder.

- Ja. Maar wie weet waar die kerel zich verborgen
heeftl En dezen nacht zal hij wel ver weg geraken.

* Zoadat Louise haar bellen kwijt is! hernam de boerin.

- Ja. Maar 't is ook wat haar eigen schuld. 't 'Was al
bijna donker toen ze naar huis kwam. Waarom is ze niet
gehoorzaam en komt ze niet vroeger naar huis? Ze wordt
zwaar gestraft.

Treurig gestemd legde Louise zich te bed, Haar prachtige
oorbellen! En vooreerst zoû ze wel geen nieulve meer krijgen,
wanto ja, vader heeft't gezegd; 't was ook voor een deel haar
eigen schuld dat die juweelen nu weg waren.

Eenige dagen later las vader in de gazet, dat een landloo-
per in de nabijgelegen stad geld gestolen hado maar ontsnapt
was.

- IVaarschijnlijk dezeifde kerel, zei vader. Nu zal hij
rvel voor goed onze streek verlaten.

Eenige weken verliepen.
Louise treurde nog altijd over
haar oorbellen, Ze droeg nu
weer haar nikkelen ringetjes.

Zekercn avond, toen allen
op de hoeve te bed lagen, begon
Bruno, de hond, luid te blaffen.
De boer ging eens heel voorzich-
tig aan de deur zien. Zou er mis-
schien een dief op 't erf zijn?
I\Iaar vader bemerkte geen on-
raad, gebood den hond te zwij-
gen en keerde in bed terug.

Een half uurtje later klonk
weer het luid geblaf van Bruno.

- \Yat gebeurt er toch?
gromde de boer.

Hij was niet gerust en be-
gaf zich weer naar de deur.
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Nauwelijks had hij deze opengetrokken of hij gaf een
schreeuw van schrik.

De hooiberg stond in brandl

- Willem, Jan! riep de boer naar zijn knechten die op
zolder sliepen. Rap uit bed" De hooiberg staat in brandt

Moeder schrok niet rninder. Ze vloog ook uit de kamer
naar buiten.

Dicht bij den hooiberg was een vijver. Vader schepte er
reeds water uit en goot dit op de vlammen.

Willem en Jan, twee sterke, vlugge knechten waren
insgelijks gauw bij de hand.

't IVas een heen en weer geloop van den vijver naar den
brand.

Gelukkig had de trourve Bruno zijn baas vroeg gewaar-
schuwd.

Het hooi brandde nog niet lang en het vuur rvas nog al
spoedig gebluscht.

- Hoe mag dat aangekomen zijn? vroeg de boer.
I\'Iaar niemand kon hierop een juist antwoord geven.

- Wie weet waren er geen landloopers in de buurt, zei
\ffillem. Die heeren slapen dikwijls in het hooi en hebben
dan de gervoonte eerst een pijp te roolien.

- \Mel daar zegt ge zoo iets, hernam de baas. Bruno
heeft een half uurtje geleden ook geblaft. Toen is er zeker
een landlooper op het erf gel<omen. Willem haal de lantaarn
eenst

De knecht kwam weldra met een brandende lantaarn en
hield ze dicht bij den grond.

- Hier liggen stehskens! riep Willem. De herel heeft
zijn pijp niet gauw genoeg aangekregen en de half afgebrande
lucifers weggegooid.

- Als de man maar niet in slaap gevallen en zelf ver-
brand is, zei de boerin angstig.

Haar echtgenoot schrok. Ja, zao iets was rnogelijk. Ver-
schrikt nam hij de lantaarn van \Millem over en keek aan-
dachtig in den hooiberg.

- Neen, neen, sprah hij, de landlooper is gevlucht en
liet den boel branden.
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De boerin keerde in huis terug. Louise en Frans hadden
't gerucht gehoord en stonden nu cloodsbenauwd aan de deur.
Moeder stelde de kinderen gerust en joeg ze naar bed.

Vader en de knechten bleven nog eenigen tijd bij den
hooiberg, want misschien srneulde er nog vuur, dat weer
uitslaan kon.

Maar neen, de brand rvas goed gebluscht.
's Mongens brleek het, dat de landlooper nog een ilaar

kippen had meegenomen en ze dicht bij 't hof gedood en

$epluimd had. Geronnen bloed en veeren lagen nabij de
poort.

- \{elk eene trrutale vlegel! riep de boer kwaad. Dat
gaat toch te ver.

De politie werd er tveer bijgehaald, maar de brandstichter
en de dief was nergens te vinden

's Namiddags kx,am tïelia, hei vriendinnetje van Louise,
eens naar << den brancl >> zien.

Nu aan den hooiberg was er niet veel te beleijken eir de
meisjes besloten eens naar 't bosch te gaan, onr brarnen lc
plukken.

Ze vonden van die lekkere vruchien in menigie... zooveel
zelfs d,at ze ze niet allen kcnden opeten.

- Ih zou er wel wat ûree naar huis rvillen nelnen, moeder
eet z,e zoo gaarne, zei Melia. N,Iaar ik heb niets om ze in te
doen.

- Laten we thuis een korfje halen, stelde I-ouise yoor...

- Ja dat is goed! riep Melia. N,Iaar waar zullen lve die
bramen leggen? Als er iemand voorbij komt, neemt hij ze mis-
schien mee en dan ben tk ze kwijt.

- Wel, we zullen ze acliier de struilcen brengen, sprak
Louise, die voor ailes raad wist.

De meisjes verdlvenen rnet irun buit achter een heester.

- Ik hoor iemand stappen, fluisterde Melia.

- Ik ook.. . 1k zal eens kijken, zei Louise even stil.
Het meisje piepte tusschen de takken... en werd zoo wit

als een doek.

- De dief van mijn gouden oorbellen, zei ze verschrikt.
Daar gaat hij !



*11 
-

^ù'.Jâ t L.

4;l
é{l-"

f\ô /

a-r/,
rN

.c?Xf>
\ aSo

ïù
)

,
i1

ûzb,

I

rî blijfsel van
---=-!:F: een oud

Melia begon ook te
beven als een rietje.

- \\rat mreten we
toch doen? vroeg ze.

-- Ons stil houden!
Louise waagde het

weer eens [e kijken.

- FIij gaat naar den
toren, zei ze.

De toren \r/as een over-
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kasteei, dat

'was afgebrcken. Alleen de toren
had men laten staan. Een steenen
trap leidde naar 't binnenste, een
ronde leege karner.

- taten rve nu gauw iraar huis
gaan en alles aan vader vertellen!
zei Lcuise.

De vriendinnetjes kropen ach-
ier de struiken \Neg en draafden
toen snel naar de hoel'e.

Boer Vanhal kwam juist uit
den stal.

- Vader, de trnan, die mijn
oorbelien gestolen heeft, zit in den toren, riep Louise.

De boer begreep zijn dochterije eerst niet goed. Maar
toen 't meisje het groote nieuN's herhaald had, nain Vanhai
een dik tourv, riep zijn Lwee kloeke knechten, vertelde hun
alles en ging er haa-stig ryree naaï iret bosch.

Willern en Jan sneden ieder een flinken stok uit een
heester.

De drie mannen naderden voorzichtig den toren, zoodat
de landlooper hen niet zag, eit sprûngen dan rap binnen.

De dief lag op zijn doode gemak op eerl bed van rnos.

f:
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'Wat schrok hij ! I\{aar hij had geen tijd, om zich te ver-
dedigen. In één, tlee, drie lag hij gebonden op den vloer.

- Willem, haal nu gauw de politie! zei de boer.

- l\{aar wat heb ik gedaan? riep de gevangene.

- Gij zijt een brave herel, spotte Vanhal. Ge ziet gaarne
gouden oorhrellen, hé?

De vagebond verbleekte.

- En ge houdt rvel van kippen en ge rookt gaarne een

ffij
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pijpje in 't hooi, vervolgde de landbouwer. En ge hebt zeker:
iets uitgemeten op een andere plaats, dat ge \ileer eens naar
hier afgezakt zijt, hé? Ge wildet hier wat kornen wonen, hier
in den toren. En om te eten zoudt ge voedsel bij de boeren
stelen. Maar de vos zit in de val.

De landlooper hield bij hoog en laag vol, dat hij een eer-
lijk man was.

Maar de boer geloofde hem natuurlijk niet, en de veld-
wachter evenmin, want deze kwam met 'Willem mee en
leidde den kerel naar de gevangenis.

Weldra bleek het dat de landlooper een gevaarlijke mis-
dadiger was en hij werd voûr veel jaren opgesloten.

De gouden oorbellen had hij verkocht.
Louise kreeg ze niet meer terug en ze moest tot haar

volgenden verjaardag wachten eer ze nieulve ontving,
Voortaan was ze altijd op tijd thuis.
En alle kindereir moeten voorzichtig zijn, als ze buiten,

of in de stad door dergelijke deugnieten aangesproken
rvorden.

Luistert nooit naar hen, maar veryolgt vlug uw weg! En
doet nooit als Louise, iaat naar huis kornen, u ophouden.
Vooral als't donker wordt, is de plaats van jongens en meis-
jes thuis.



Potten Kijleen

Nelly had een leelijke gewoonte. Als ze's middags uit
sehool kwam, en moeder niet in de keuken was, moest ze eens
gauw in de potten kijken.

Ze hief de dekseis op om te weteil wat er gegeten zou
worden.

Moeder betrapte
Nelly dikrvijls en bekeef
haar dan.

Maar
bleef even

het meisje
nieuwsgierig.

zekeren dag
kwam Nelly \ffeer uit
school. Moeder was niet
in de keuken.

Gaurv eens in de
potten gekeken!

- SoeP! zei NellS'.
Die lust ik niet gaarne.
En in dezen pot... aPPel-
spijs, ha dat is lekker!
En wat zou er in dit pan-
netje zijn?

I\{aar Nelly liet het
deksel vallen, want moe-
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der kwam juist binnen, en 't stoute meisje schroh hierdoor.

- Onze pottenkijkster! sprak moe<ier boos. Maar nu zul-
len we u dat eens afleeren. Ha! gij wilt m met de potten
bernoeien? Goed!

Moeder deed haar blauwen voorschoot af en bond hem
Nelly om. De schort sleepte Nelly lot loor haar voeten, zoo
lang was ze. Dan zette moeder haar dochtertje een witte muts
op met lange linten.

- En houd nu dezen grooten potlepel in de hand, ver-
volgde moeder.

Daar stond nu onze pottenkijkster.
Zusjes en broertjes kwamen uit school. Wat hadden ze

een plezier!
Maar Nelly was beschaamd.

- Zijn de aardappelen al gaar? vroeg inoecler. En zorg
tcch, dat het vleesch niet brandt. Nïoet er niet r,vat water bij de
appelspijs? Hoe is het mef de soep?

- Moeder 7l<zal nooit meer in de potten kijken, zei ï.{elly.

- Goed! Doe dan den voorschoot en de muts af en leg
den lepel u'eg. Als itrr u nog eens bij de potten zie, zal ik u zoo
om kroodschappen sturen. troei! die leelijke ge\À/oonte om zoo
nieuwsgierig te zijn. tees en speel en doe het werk, dat ik u
opgeef en laat mij vcor de potten zorgen!

De les had geholpen.
Als Neily nog eens lust had de deksels der potten te hef-

f,en, dachL ze aan moeders voorschoot en rnuts en aan den
potlepel. ,. en ze liet de potten gerust!
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Raadsetrs
'Wat wordt kleiner hoe rneer rnen er aan doet en altijd

grooter als rnen er niets aan doet?

'snoq uaâ ur 1eE uag

'Wanneer steekt er iemand tot over zijn ooren in de
schuld?

'lJaoq pIBBloc{ laru Fou >gn"rd ullz llq reeuued[

'Welke dienaar staat met den haed op het hoofd voor zijn
heer?

rêlsleo)[ aû

Waarom geleek de stad Yperen op een bittere medicijir?
's€dt. uaurau o1 ur 4frtrreorrr az lepuro

'Waarom draagt de molenaar een witten hoerl?

'uo>ptrep el pJooq ulrz uç

Wat maakt meer leven dan een huilenden hond?
'uapuoq apualrnq aaIA,I

Ik ben donker als het licht is, \ilarrn als het koud is en
koud als het warm is.

'Japle{ oo

Hoe schrijft men droog gras met vier letters?
.IOOH

Vijf vingetrs, maar geen hand;
Een schoen, maar zonder zaol;
Soms wit als een wand,
Dan weer zwart als een kool.

'u3oqcspuBq ao




