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- 
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uur. 
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327. De Reis in den nacht, 
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128. De Zwarte Bondo,
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d5s1. 
- 

111. Een keer Wildstrooper. 
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332, Het Wonrlar.
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- 
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- 
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ven, -- 115. De woirderbare reis van schipper Bontelcoo, ---
336, Een brutale feeks. 
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337.,Jaàere vertrouwen, 

- 
3J8,

De vlucht over de SchelCe. 
- 

339. Neels' avontuur. 
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140.
De Zwarte Ruiters. 

- 
341. De H*id van AfriLa, 
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144. Een avontuurlijke vacantie.
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Roey, het twaalfjarig dochtertje van mijnheer
en mevrouw Sparker, te Tinburn, in Engeland,
was wat iaat opgestaan. De nreicl hielp haar klee-
den. Dat hoorde zoo op het kasteel, waar Rosy
met haar broer en zusters bii haar rijke ouders
woonde.

Eigenlijk was mijnheer Sparker de meester
van het dorp; hij bezat er verscheidene hoeven,
huizen en veel land.

Rosy had lang gesiapen, w'ant het gezin en
genoodigrJen hadden gisteravond heel laat kerst-
feest gevierd"

-* Ge hebt prachtige geschenken gekregen,
zei Jenny, de meid.

- J., hé! Straks zal ik eï mee spelen.
-- En wat was de lçerstboom schoon !

** Van avond zullen de kaarsjes weer bran-
Cen, Kerstrnis is toch een plezierige tijdl

- 
Dat geloof ik!

*r*



r- C, is dat papa) zei Rosy, en ze ging naar

let raam, dat oP Cen tuin uitzag'
Ze hoorde van daar de luide stem, van haat

vader.
Mijnheer Sparker stond in een der lanen

"egenover een reeds ouden man' Deze was Sam'

{e hovenier, die al zc,o veel jaren op het kasteel

diende.

- 
Die rommel rnoest al weg zijnl bromde

rnijnheer Sparker zoo hard, dat zijn dochtertje

hui ko.t .r"ort.trr. lk wil niet, dat ge teg'rn spreekt,
vervolgde hij. Gij hebt te lang in uw bed gelegen'

Wat moeten mijn gasten van dien slordigen boel

denken... Als ge te oucl wo:dt r/oor uw werk,
trek er dan qan door!

Een jongeling stond op eenigen afstand en

ïrad nu vlug nader.

- 
Het is een schande, zocals gij vader toe-

spreekt, die hier ai werkte, toen gij nog eei kind
waart, zei hij , cok luicl, n'ant':'ij was zeer veront-
waardigd.

- 
Wat doet gij hier ) riep de heer Sparker

r-r it
-_ Ii< ben rnet Kerstmis r:ver gekomen, om

mijn ouders te bezoeken...

- 
En omdat gij te Londeri klerk zijt, meen:

gij mij brutaal toe te mogen spreken!

- 
Gij zijt brutaal tegen e.ir ouden man, die

altijd stipt zijn werk doet. << Trek er van
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docr!>> Is dat waardig tegenrrver vader die nu
in den Winter zelfs 's nachts opstaat om op de

warmte in de broeikasen te letten

- 
Kerel, maak dat ge uit mijn park weg

k,rmtl snauwde mijnheer SParker.

- Jr, maar vader gaat mee... Ik zal niet
wachten tot gij hem onbarmhartig aan de deur
zet, omdat hij oud is. God zii clank, ik lcan mijn
ouders voor armoede bewaren! hernam de jonge

man.

- 
Als ge nu niet verdwijnt, laat ik u wes

ranselen! schreeuwde de kasteelheer.

- 
Kom vader! sprak de zoon van Sam'

Maar de hovenier kon 266 r-riet vertrekken.
Hij zei iets, wat Rosy niet verstond.

- 
Als gij blijven wilt, kan uw zoon mij ver-

giffenis vragen voor zijn onbeschoftheir-r!

- 
Ik, u vergiffenis vragen I

- Ja, en dadelijk !

-- Dat nooit! Ik heb mijn ouden vader ver-
dedigd tegen uw onrechtvaardigheid I

- 
Beiden weg dan ! beval Sparker. Sam, ik

zal uw loon laten brengen ! Neen, ik luister niet
me:rl Ge zijt ontslagen! Mij Jc wet laten stellen
door den verwaanden zoon van een knecht!

Sam en zijn zoon gingen heen. Ros;z zag dat
de grijsaard droevig het hoofd schudde.

De blijde glans was van haar lief gelaat ver-
dwenen.

-8r



- O, Sam is nu weggezonden door papa,
zei het kind treurig.

- - O,_hij zal wel blijven! beweerde Jenny,
die wist hoe driftig de heer Sparker was.

Rosy hield veel van den hovenier, c{ie altijd
vriendelijk was en haar hielp bij het verzorgen
van haar blo,emen. En ," kon zich niet voorsiel-
Ien, dat hij niet meer elken rlag in het park zou
zijn.

, Rosy wist wel, dat haar strenge vader niet
bernind *gI4 op het dorp. Dat sfeet hu", *rs,rnaar ze wilde daar niet over denken, want ze
voelde eerbied voor hem.

Ze was nu klaar en ging naar beneden. Jenny.;uimde de kamer op. Dora, een oudere ji"rr"t_
bode, !.yg* bij haar en vroeg:* Hebt ge dat gehoord, daar in den tuinl

- Van Sam en zijn zoon Edmond...

- Edmond had gelijk... ,t Is een schande,
zooals mijnheer tegen den braven hovenier uit_viel... Omdat het groen van het feest nog op
"r"r ho,o,L lag!.. Sam kan toch niet alles g".fii[
doen. Hij staat er alleen voor, nu de hulp"tuin-
man met verlof naar huis is. Sam moest eerst de
ovens in cie broeikassen verzorgen... Maar;jj*
heer is weer met zijn verke.rol] b."ro uit l:ed ge-
stapt, en dan broml hij er maar op lo., ,""ir_
vaatdig of niet! Sam verwijten, dai frii t. i""ggeslapen heeftr 

T;": =oo 
go"J ,f*'*i;,'îuï

le oude man gisteravond om twaalf uur dat
groen uit de feestzaai v-'eg haalde; dat hij van-
nacht om drie uur nog eens riaar de kassen ging
uit ongerustheid, dat het vuur veïminderd lcon
zijn en er planten zouden bevriezen! Hoe lang
heeft Sam gesiapen?

- 
Och ja, we lcennen mijnheer... Als me-

vrouw zoo goed niet was, bleef ik hier niet, be-
weerde Jenny.

- 
En ik blijf, orndat rnijn vader een boerde-

rijtje van rrijnheer in pacht heeft! Anders zou
ik al lang te Colchester wonen en meer verdie-
nen...

Albert, een cl.er lcnechten, sloop als een kat
,{e kamer binnen en de meiden verschrokken,
toen hij plots zei:

- 
I-la ! Jenny en Dora staan kwaad te spre-

lc.en van mijnheer! AIs hij dat weet...
_- O, wilt gij het rnisschien gaan verklil<-

ken? vroeg Dora" Vertel er dan tegelijk bij, dat
grj gisteren wel een dozijn appelcienen en een
lrak chocolade en nog r,r'el andere dingen, hier
uit huis, naar ur/]/* zusler gesleurc{ hebt, vervolg-
de ze. Ge wist het niei., dat ik u bespiedde, toen
ge ur / buit haastig in een mand stak en er hulst
boven op legde.
'- Ge liegt! bevseerde Aibert.
* Gij rnoet yreten, wat ge doet, oneerlijk-

heid straft op den duur toch zich zelf ...

-5-



- 
Oneerlijkheid! Er was tcch zooveel van aj

dat goed.

- 
En moogt ge het daarom stelen)

* Dat is geen stelen... Ge kunt gerust w'at

weg t"-'"r, ' ' ' Mijn zuster lust ook wat lek-

kers...

- 
En dat is de vent, die tegen arme men-

schen opspeelt, als ze hout uit het bosch halen !

- 
Dà"" zijn dagen voor gesteld' Ik moet

,{oen, wat mijnheer mij beveelt'

- 
Ge vleit mijnheer.. ' en ge b'edriegt hem I

- 
En nu zijt ge zeker blii, dat de oude Sam

verjaagt is? vroeg JennY.- 
ô, hij heeft net wat hif verdient! Altijd

stond hij te bluffen op zijn zoon Edmond, per-

cies of die een groote heer is geworden te Lon-
den... En door dien zoon is hij nu zijn plaats

kwijt.

- 
En vindt gij dat rechtvaardig) vroeg

Dora.

- 
Och, hij is oud genoeg orn op te hoepelen !

Dat hij plaats maakt voor jongeren".. Hij heeft
genoeg kunnen verdienen, rvant hij heeft dat
boerderijtje.

- 
En nu zoudt gij

hernam Dora.
er willen op lcomen, hé!

- 
'Wel ja! Mijnheer is teweden

- 
Omdat ge hem fleemt in zijn

over mrJ.".
gezicht, en

-6-
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hij niei weet, hoe ge hem bedriegt achter zijn
rug.

-_ Ge durft veel zeggen !

, - 
Niets dan de waarheid ! verzekerde Dora.

Ge hebt over Weller ook gelogen, en hier rond
gestrooid, dat hij mijnheer wilde verrnoorden.

- 
Fn gaf Wdller mijnheeï geen klap mis-

schien )

- Ja,-. Hij had een haas gevangen en mijn-
heer zei, dat hij een proces zou lcrijgen. Weller
werd kwaad en gaf mijnheer een slag. Dat mocht
hij niet doen. Maar hij kreeg van u en Paul heel
wat meer slagen. En dan moest hij nog een
maand in de gevangenis, omtlat gij en Paul fel
overdreven hebt. En waarorn) C)m mijnheer te
vleien...

- 
Wij rnoeten mijnheer

Maar, hoor eens, ilc verklik
hebt.

- 
Toen gij hier aan de deur stond te luiste-

ren ! spotte Dora. Ce zijt bang voor die appel-
cienen en de chocolade.

-- Praat daar toch niet van. . .

De knecht verliet de l<amer.

- 
Dat die feeks het ook zien moest I bromde

hij. Maar ze zal wel zwijgen. Mijnheer Sparker
rnag nu geen kwaad van me hooren, \Mant na-
tuurlijk zal ik hem vragen op de hoeve van Sam
te gaan wonen. Dan kan ik me-er verdienen. En

-7*
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ik heb too.r""l verstand van hovenieren als Sam-

zelt en nog meer, want hij is een ouderwetsche
suffer. Ilç zou den hulphovenier on:k meer doen
werken... Ja, ik wil op die hoeve.-. en ik wreef
in mijn handen van plezier, toen mijnheer Sam
weg joeg. AIs hij nu maaï bij zijn besluit blijftt

Zoo waren de gedachten van Aibert, den
knecht, elt ze stemden niet '-:vereen met Kerst-
mis.

- 
Albert is toch een valschaard, zei Jenny-

-- O, dat weet ik al lang!
-_ Ons afluisteren...

- 
En hij zou het verklikken aan mijnheer,

als ik het niet wist vatr zijir diefstal Ja, mijn-
heer wordt meer beclrogen dan hij vermoedt !

Maar ik moet voort doen aan mijn werk. Het is
een druklce dag met al die vreemde menschen...

- 
Dat geloof ilç!

Rosy, h"t do.ht.rtj.;";r;; ;.;
zn zag haar vader Lrinnen k,rrnen Ze wenschte
hem goeden morgen.

kunt
heer

Ga nu maar gauw ontLrijten, en daarna
ge met uw geschenken spelen, zei mijn-
Sparker wat haastig.
Ja, papa... klaar ik wilde u wat vra-

gen...

- Vlug dan!

-8.-

- 
't trs over Sam... O, laert hern hlijven!

- 
Hoe weet gij, dat ik Sarn weggestuurd

hab?

- 
Ik was boven...
O, en ge hebt mij afgelrristerd) Dat wil

ilr niet... en }cinderen moeteir zich niet met de
zaken van groote menschen bemoeien! Zwijg
over Sam... die een zeer bruralen ionqen heeft.

Mijnheer Sparker ging naar zijn kantoor.
In de eetkamer was meviûuw Sparker met

eenige heeren en clar.:es, die crp het lcasteel de
Kerstdagen dr:orbrachten. Rosy werd begroet
en gekust, Men noemde haar een langslaap-
stertje.. .

- 
Kom maar naagt rne zitten zei haar moe-

der, die een vriendelijke danre was, maar dik-
wijtrs door ziekte r.op haar karner rnoest blijven.

Toen men zoo niet rneer ...,n haar lette, fluis-
terde R.osy haar moeder toe:

-- Papa heeft $arn weggestuurd.

- 
Sam weggestuurd) 'Wat beCoeit ge) vroeg

.rnevrouw verwonderd.

: Sg* rnag geen hovenier bij ons meer zijn.
- En vlng vertelde Rosy, lviit ze "un op haa,
kamer gehocrrd en gezien had.

- 
Kom, korn, 't zai zoa erg niet zijn meen-

de mevrou-,rv Sparker.
Na het ontbijt begat ze zich bij haar man.

- 
'Wat is er met Sam g"b"urd? vroeg ze"

-9-



Rosy vertelde me daar een treemde geschiede-
nis Hebt gij den ouden man weg gestuurd)

- 
O, luistert gij naar kinderen, die over hun

vader babbelen!

- 
L"g dat zoo niet uit... Rosy had verdriet.

Ge weet dat ze zeer gevoelig is...

- 
En ik ben een onrechtvaardig mensch, hé |

stoof mijnheer Sparker op. Ja; dat zeggen ze in
't dorp oolç, omdat ik de pachters geen baas laat
spelen over mij en ruwe stroopers belet mijn
wild te vangen. Maar 't kan me niet schelen,
hoe ze over mij oordeelen. 't Is goed, als de men-
gchen hun heer vreezen.

- 
IIç ben het daarover niet met u eens, maar

.wat is er nu rnet Sarn gebeurd?

- 
Och. trel< u de dienstzaken niet aan... Ik

heb er zelf al last qenoeg mee...

- 
Sam werkt zoo veel voor mij als voor u I

- 
Voortaan niet meer! Ja, ik heb hem weg-

gejaagd... Ik kom buiten... daar ligt nog de
hoop tai<ken uit de feestzaal, percies of er vlak
bij het huis een mestput moer zijn. Ik wijs hem
op dien slorcligen boel. Hij had nog geen tijd ge-
had, ze weg te ruimen, beweerde hij. Ik ant-
woordde, dat hij dan vroeqer kon opstaan.. .

Opeens schiet zijn zoon naar voren. . de slun-
gel, die te hoogrnoedig was om voor ons te wer-
lcen en naar Londen wilde.

, 
- tt*ond" 

rQ *'

- 
Zijn naam kan me geen zier schelen. De

lç"rel snauwt me toe, dat i[: ziin vader zoo niet
mas toe spreken ! Hij staat daar met een bruta:
len snuit of hij me bijten wil... En hij zou zijn
vader wel mee nemen naar Londen. Hij heeft
ons niet meer noodig! En nog een hoop kompli-
menten meer I Toen heb ik natuurlijk gezegd,
dat Sam kon vertrekken. Ik zal hem voor zijn!
Ik word al die oproerigheid van het volk moe.
Een maand geleden durfde die ellendige 'lVeller

me in 't gezicht slaan, omdat ik hem verbood
hazen te stelen. Het heeft hem duur gekost. Hij
kan een maand lang in de gevangenis over zijn
daad nadenken... Hij is rveer thuis, hoorde ik.
En nu begint het spel bij den hovenier. Maar ik
zal mijn gezag op houden !

- 
Maar alles is met een onrechtvaardigheici

van uw kant begonnen, sprak me\rrouw kalm.
Sam heeft ons gister avond bij het feest gehol-
pen tot na twaalf uur. 's Nachts gaat hij naar
de broeikassen zien. 's Morgens verzorgt hij de
ovens... Hij heeft ook al versche bloemen in de
eetzaal gebracht. Kon hij dan die takken al weg-
ruimen) Ze zouden daar niet lang geleg"r, h"È-
ben.

- 
Ze moesten weg geweest zijn, voor onze

gasten op \ /aren. Ze zoud.en wel meenen, dat
er hier wanorde is...

- 
Och, kom! Is dat nu ernstig) Ge zijt slecht-_ 11 -_-



geluimd opgestaan en ge hebt Sam onrechtvaar,
dig berispt. Edmond hoorde dat... hii is ziin
zoon... hij kornt voor zijn vader op"".

- 
O, ja... r'erdedig gij dan maar die opstan-

delingen!

- 
Ge weet heel goed, dat ik u steun, als ge

rechtvaardig optreedt...

- 
En wat hebt ge gezanikt over dien Weller

toen hij in de gevangenis zat.

- 
Ik vond zijn straf te zwaar en ik had me-

delijden rnet zijn vrouw en kinderen... Natuur-
lijk misdeed de man, toen hij u sloeg. Onze
knechten hebben hem dan ook klappen gege-
ven...

- 
Het spreekt \ran zelf. De razende kerel

zou me wel vermoord hebben.

- 
Neen, neen... Zoo hebt gij her bij den

rechter voorgesteld en dat was overdreven...
Maar we spreken nu over Sam, vervolgde me-
vrouv\r. De man is bij de zeventig jaar. Meer rlan
vijftig jaar werkt hij op het kasreel. En nu zoudr
gij hem aan de deur zetten! Dat is onbarmhartig
en onrechtvaardig. De Kersttijcl spreekt ons van
liefde. Laat Sarn bij u leornen...

- 
Mij verneCeren voor hem ! tr-trij kan blij-

ven, als zijn zoon mij vergiffenis vraagt.

- 
Daar is geen reden voor Die jongen heeft

zijn ouden vader verdedigd...

- 
Welnu, dan !e.an hij herrr meenemen naàr*t2*

Lorrd"n en hem daar laten rentenieren ! Ën nu is
het genoeg!

Nijaie sto"d mijnheer Sparker op en liep het
lcantoor uit.

Mevrouw zuchtte... O, ze wist het wel, dat
haar man trotsch was en de eenvoudige lieden
minachtte. Hij wilde over hen heerschen. En hij
was dikwijls onrechtvaardig. Zij had al zooveel
moeite gedaan, om hem te veranderen en dat
lulcte maar niet.

- 
Sam zal niet weggestuurd worden! besloot

ze.
Een tijdje bleef ze in gedachten zitten'

It.

De heer Green, toezichter der kasteelgoede-
ren, k$.am door het park. Mijnheer .Sparker
zag hem en ging naar hem toe.

Hij graette norsch, en de rentmeester be-
rnerlcte dadeiijk, dat zijn meester slecht gezind
v/as.

-- Greer, Ëred Weller is
qehoord ! spral< Sparker.

*- Ja, mijnheer... Hij is
de gevangenis ontslagen.

-* En gij hebt hem geld gehracht".. Ik weet
het va-n Albert, mijn knecht"

--* lk hatl rnedelijden met zijn vrouw en kin-
*13*

weer thuis, heb ilc

een dag vroeger uit



deren. Die hadden het zeer arm. in ""r -ound'waren er geen verdiensten geweest... En het
was nu Kerstmis, waarop we in het bijzonder
tarmhartig moeten zijn...

- 
Hoor eens, ilc heb uw lessen niet noodig.

Gij, de rentmeester van het lr,asteel. brengt daar
geld.. Nu moet de kerel zeker wel denlcen, dat
ik hem onrechtvaardig gestraft heb.

- 
fsxsl weigerde Weller iets van mij aan te

nemen...

- 
O, en ge hebt hem moeten smeeken'toch

zoo goed te zijn uw geld op te rapen! spotte de
heer Sparker.

- 
De man was verbittérd..

- 
Omdat hij een maand in 't droog zat...

- 
Maar nadien vond ik l:em geheel veran-

derd. Hij had berouw over rijn geweld jegens
u. . . hij was stil. . .

- 
'Ie minder vertrouw ik hem ! Zulke kerels

veranderen niet. Hij is een strooper en een ge-
weldenaar. Ge zult goed op Weller letten. Hij
mag nooit 

-meer op het kasteeigoed komen of ge
doet hem dadelijk een proces aan. Ik verbied oJk
aan zijn kinderen hout te rapen in mijn bos-
schen. Ik wil al die opstandigli"d"r, bedwing"r,.
Het volk is er om gehoo rzaarr, en gewillif te
werken. Nu iets anders. Ik heb Sam wegge_
stuurd.

-t4- :- -lt --

- 
Sam weggestuurd ! riep de heer Green ver-

baasd uit.

- Ja... Sam, de hovenierl
Sparker vertelde op zijn ilialiier' wat er ge-

beurd was.

-_ Nu kunt ge naar Sam tccgaan, en hem zeg-

gen, dat hij kan blijven, als zijn zoon me vergif-

f"rriu vruagt voor zijn brutaliteit' Weigert de

kerel dat, àan moet Sam op I Februari het huis

verlaten hebben. Ja, ik zal ze hier manieren lee-

ren !

Nijdig keerde de heer Spari;er zijn rentmec-'ster

den rug toe en wandelde heen, naar ziirl gasten'

aan wi; hij toch een vrienderlijk gezicht moest

toonen,

- 
En het is Kersttijd ! zei de heer Green zuch-

tencl" 't Is het feest van vrede en goede wil Sanr

wegsturen... 't ls een onrechtvaardigheid' Maar

ik moet naar hem toe'
De rentmeester begaf zicl' naar een kleine

hoeve, dicht bij het kasteelpark In cle buurt lag
een poel, die nu bevroren was Jongens hadden

de sneeuw weggeveegd en vermaakten zich op

het ijs.'
De rentmeester zag medelijJend naar een der

knapen. Het was James, de zoon van den land-
arbeider Weller, die in de gevangenis had geze-

ten voor die twist met mijnlrecr Sparker.



Men had het toen James wel eens verweten.
dat zijn vader veroordeeld was, al toonden r.eel
menschen ook medelijden met het gezin,

- 
En nu zou ik James hier moeten wegja-

gen, v-ant hii is op het kasteelgoed, dacht mijn-
heer Green. Dat kan ik toch riiet doen. f)ien ar-
men jongen straffen, omdat ziin vader te gewol-
dig is geweest. En zijn vader heeft belouw...
Neen, ik Iaat hem hier spelen.

De rentmeester liet James rlus ongemceid en
begaf zich naar de hoeve. Binnen zaten Sam en
zijn vrouw treurig bij elkaar. Hun zoon Edmcrnd
wilde hen bemoedigen.

Mijnheer Green trad in huis, en groette allen
vriendelijk.

- 
Gij weet zeker al wat er gebeurd is? vroeg

Sam.
De rentmeester knikte en deed toen zijn bood-

schap.

_ __. Ik aan Sparker vergiffenis vragen ! riep
Edmond uit. Omdat ik mijn braven ,r"d", verd.-
digde tegen onrecht ! Vader uitschelden voor een
Iuiaard, hem bedreigen met ontslag, omdat er
daar een hoop takken lag.

- 
Ç,is1srzvond tot half een geholpen bij het

feest, zei Sam. Vannacht uit mijn bld eewe.st
om naar de broeikassen te gaan zien. Te hallt
acht bracht ik al versche bloemen voor de eet-
fa?l En ilc sta zonder hulp. Jim is mer verlof...

-- lfi

Mijnheer was erg onrechtvaardig... en' neen, ik
wil niet, dat mijn zoon verglffenis vraagt, om'
dat hij voor zijn ouden vader opkwam.

- 
Edmond handelde goed! beweerde de

moeder.

- 
Liever gaan we dan met hem mee naar

Londen, hernam Sam. Maar het spijt me ver"
schrikkelijk, dat ik op zulk een manier een plaats
moet verlaten, waar ik, vijftig jaar trouw ge-
diend heb.

- 
'1 Is een schande! sprak zijn echtgenoote

verontwaardigd"

- 
Mijnheer Sparker moest vader vergiffe-

nis komen vragenl zei Ednrond. Dat is zijn
plicht. Maar och, er is hier al zooveel onrecht
gebeurd.

- 
'V?'el, menschen, ik heb mijn boodschap

gedaan, maar ik geef Edmond volkomen gelijk!
sprak de rentrneester. Het is een'onrecht van
mijnheer. Nu, mevrouw is er ook nog. Zoo kan
de zaak niet eindigen t

=- Edmond komt geen vergiffenis vragen!
verklaarde Sam. Ik ben een nederig dienaar,
maar recht is recht. En ik val mijn jongen niet
af. ".

- 
Dat begrijp ik, Sam" Nog eens, rnevrou.w

is er ook nog... O, mijnheer zou in zooveel moe-
ten veranderen! erkende de rentmeester.
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. - Cij rrachr dikwijls onrecht goed te ma-ken, dat weet ik, 
"pruË 

Surrr. 
- - t

- Maar het lukt rne, helaas! niet altijd...
Mijnheer minacht d. *".LIi"d;;;" iat is g"h""l
verkeerd...

- 
En zoo iets doen op Kerstmis ! kloeg devrouw" Is dat naar den geest van het Kindek"e inde kribbe l

__ Neen, in 't
De rentmeester

vertrok.

seheel niet...
bemoedigde de oude lieden en

,^Y,..r keek.Àij. naar Jarnes Weller Hij riepden. Jongen bij zich. James had een vriendelij.Lgezicht en een paar trouwe oogen.

,.\ Is vader aan het *.rk J- 
-;;o.* 

de heeruIeen.

, . 
_- Ju, mijnheer. Hij dorscht bij pachter Tilkin...
_- O, dat is ooed ! En hebt ge prettig Kerst-feest gevierd )

- 
O, ja, mijnhe.er... l7e zijn zoo blij, darvader weer thuis is I

,...: Dut geloof ikl... Nrr, speel maar vroo-lijk !. . .
De rentmeester ging heen.

- Neen. ik k:r^^--dien jongen niet verjagen,zel hii bij zich zelf. Dat fi,ra i. i".h g"h."I or_rchuldig en 'Weller 
is_ geheel "À"J.ra. Hij heefteen .li]sçls les gehad.

-18:

M.u, ie rentmeester wist niet, waarioor Wel-
Ier zooveel zachter gestemd was geworden.

Weller had Sparker geslagen bij een twist
over een haas. Mijnheer Sparker kon dat niet
verdragen. Hij kloeg Weller bij het gerecht aan.
Maar hij en de knechten, die Weller bedwongen
hadden, maakten de zaak veel erger. Well.,
moest een maand in de gevangenis.

In zijn cel zat hij te wrokl<en. Hij dacht aan
zijn vrouw en drie jonge kinCeren, die armoede
zouden lijden. En hij legde daarvan niet de
schuld op zijn eigen geweld, maar op mijnheer
Sparker.

. Toen hij uit de gevangeniE kwam, voelde hij
haat voor den kasteelheer. Dit werd nog erger,
als hij merkte, dat sommigen hem ,"hr*d"rr-"r,
yooral toen hij hoorde, dat Sparker zijn kinde-
ren uit het bosclr verjaagd had, rerwijl hij ande-
ren hout liet rapen.

Op een avond stond hij vol wraakzucht bij
het kasteel, waar men feest zou vieren, .l wu"
het nog niet het groote kerstfeest. De ramen
waren verlicht en daar binnen was overvloed.

En Weller wilde een duivel"J plan uitvoe-
ren. Hij zou brand stichten in het kasteel.

Wel- aarzelde hij nog; ook betere gedachten
worstelden in hem. Maar cle nijd zou het w*l-
Iicht gewonnen hebben.

-19-



Plots hoorde hij een iied. Er stonden kerst-
zangçrs voor de woning naast het lcasteel. Een
heldere stem klonlç boven de andere uit. Her
was die van zijn eigen kind, van zijn James. De
kna_ap zong van Hemelsche liefde, van het kindje
in den stal" Dat greep den vader aan. 'Welle, 

orri-
waakte als uit een roes, en hij schrotr< voor het
geen hij wilde cloen.

Hij vluchtte heen en wat verder, in de een-
zaamheid en duisternis, smolt zijn haat in tra.
nen van berouw weg.

Toen was 'Weller veranderd; hij voelcle, dat
zijn eigen hart boos en schuldig was. Hij be_
kende alles aan zijn vrouw .n ,..r.k"r.I", J"t
hij beter worden zou ( I ).

Neen, dat Weller op die wijze veranderd was,
wist de rentmeester niet. Toch verheugde hij er
zich over, dat de man zich nu kalm en rustig
toonde.

- 
Ln mijnheer moest ook vergevingsgezind

zijn, dacht hij.
De heer Green keerde naar het kasteel te-

rug. .Aan het park ontmoette hij Wilred, fr",
veertienjarig zoontje van clen heer- Sparker.

- Kijk eens, welke schoone schaatsen ik

(1) Men leze dit in Nr B??: c( f{ct aoctnttt,ur nuri
de Ke,rslxa,ttgers ù 

^

-' go ---

gisteren bij clen kerstboom g"kr.g"r, heb, zei de
jongen.

- Jr, die zien er flink uit. En gaat ge ze nu
probeeren?

- Ja, cp den poel bij Sam's hoeve.

- 
Maar voorzichtig zijn !

- 
Het ijs is toch sterl<...

- Jawel, maar ge zoudt leelijk kunnen val-
len...

- 
O, ik kan al schaatsen rijden, verzelcerde

Wilfred.

- 
Nu, veel plezier!

De knaap rende weg.

- 
De kinderen aarden gelukkig meer Dââr

hun rnoeder dan naar hun vader, dacht de rent-
meester.

Hij had nu op het kantoor enkele zaken af te
handelen. Hij kon voor den middag lclaar zijn,
want het *r* 

"r, tvreecle kerstdag.
Mijnheer Sparker kwa.m bij hem.

- 
Zijt gij al bij Sam geweest? vroeg hij.

- 
Ik korn er juist van daan.

-_ En?
-* Edmoncl wil f4een veïEiffenis vragen".. En

Sarn beweert tlok, dat hi3' niet mag...
. - 

Goed heel gard i Dan l<an hij tegen I Fe.
bruari ophiepeien l l-fij raag zijn hoogm.:ed te
[-,onden toonen !

.t

;l r

-*- [4nar rni.iuhccr, rlenit. <irit uii het geval



niet goed onderzocht hebt, hernam de rent-
mee.ster.

- 
Green, moei er u niet mee. Ik weet, wat

ik doe. Gij zijt veel te zacht met het volk. 'Wel,

ik zal te strenger zijn! Ik wil hier niet toege-
snauwd worden door den zoon van mijn hove-
nier! En als Sam dat zoo in zijn zoon bewon-
dert, wel de weg naar Londen staat voor hem
open.

.- Sam heeft van nacht weinig geslapen,
mijnheer. En vijftig jaar diende hij hier, eerst
uw vader, dan u... en altijd even eerlijk en
trouw...

- 
Green, ik herhaal, dat gij er u verder niet

mee moet bemoeien. Ik verdraag veel van ll,
omdat ge een bekwaam man zijt, maar ik zal zelf
mijn gezag handhaven.

Mijnheer Sparker begon over iets anders. Hij
bleef niet lang. Hij moest weer naar zijn gasten.

III.

Het gezelschap zat vroolijk bijeen in een der
groote zalen van het kasteel. Mijnheer Sparlcer
praatte met zijn gasten over de jacht. Rosy zat
in een hoek, bij haar geschenken, maar speelde
niet Telkens staarde ze droevig voor ziÀ uit.
Ze darcht aan ,Sam...

_ ,.c). _ -?8-

Eensklaps stormde Dora, de meid. binnen Ze
schreide...

._ O, mijnheer, mevrouw... daar komt een
jongen zeggen, dat Wilfred in den poel door het
ijs gezakt en verdronken is! kreet ze.

Allen sprongen verschrikt op.

- 
Mijn kind I gilde rnevrouw.

_ - 
Houd mijn vrouw hierl sprak de heer

Sparker, die doodsbleek zag. O, mijn Wilfred,
mijn lieve jongen ! riep hij in een snik.

Hij snelde heen; andere heeren volgclen. De
vader rende wanhopig door het park.

- 
XVilfred verdronken... rnijn arme, bestc

jongen! schreide hij.
Hij naderde den poel. Daar stonden nog eenige

kinderen.

- 
'Waar is Wilfred door het ij" gezakt )

vroeg mijnheer Sparker wild,

- 
Daar in 't midden, maar

heeft er hem uitgehaald en hii is
woordde een knàap

Jarnes Weller
nu bij Sam, ant-

nog hoop...
huis van den

- 
Is Wilfred dood ).- Neen... mijnheer!

- 
Niet dood! Goddank... er is

Mijnheer Sparker stormde her
hovenier binnen.

- 
'Waar is Wilfred) vroeg hij onstuimig.,- In de achterlcamer, antwoordd" d" lrior*



van Sam. Mijn man en Edmond hebben hem
onthleed... en wrijven hern nu met warrne doe-
ken. Ik maak kruilcen heet water gereed.. James
Weller ligt naast hem...

Sparker liep naar de achterkamer Op een
groot bed lagen twee knapen, beiden nu in droog
goed, en in dekens. Sarn en zij;r zoon verpleegden
hen.

- 
Wilfred ! snikte de vader weer.

* O, mijnheer, hij komi al Lrij, zei Sam. En
James ook...

De vader kuste zijn jongen

- 
Ze kwamen ons zeggen dat Wilfred ver-

dronken was, zei hij.
De andere heeren stonden Caar ook

^ - 
Gaat mijn vrouw gerust stellen, vroeg

Sparker.
En Sam deed het verhaal:

- 
De kinderen speelden cp den poel. zei hij.

Het ijs was sterk, al dagen là"g. Mà", ", *"*tgisteravond iernand een gat in :t midden gekapt
hebben, waarschijnlijk om visch te stelen. Dle
man had toch ook moeten bedenken, dat ei: hier
dagelijks kinderen spelen. Het gat is vannacht
wel dicht gevroren, en zoo zagen ze het gevaaï
niet.-De jonge heer Wilfred, is juist bij die"plaats
gevallen, noEI eer hij zijn sclraatsen aan had,

-24* 2t5 --
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i,rzant die zijn op het. ijs gevonden. Peter Jarvini
zegt, dat Wilfred er voorover ingestuilct is. De
anderen riepen verschrikt om hulp. Een paar
liepen van angst weg en een van hen moet dat
alcelig nieuws' op het kasteel gebracht hebben.
Maar James V/eller behield zijn tegenwoordig-
heid van geest. Die liep naar de opening toe. Het
ijs brokkelde af en James viel ook in 't water.
Maar hij greep'Wilfred, hield hem met een hand
vast, en lçlemde zich met de andere aan het ster,
lcere ijs. Mijn zoon Edmond had het geroep ge-
hoord en was al buiten. Ik volgde en samen heb-
ben we de jongens uit het water gehaald en in
huis gebracht. We deden ze natuurlijk droog
goed aan en $rreven ze met doeken warm.

- 
En nu ben ik hier met $'arme kruiken, zei

de hovenier$vrouw. 'lVe zullen die aan hun voe-
ten leggen...

Mevrouw Sparker was niet in huis kunnen
blijven. Ze trad binnen, gevolgd door Rosy._- O, Wilfrec{ leeft nog! riep ze weenend uit.

De knaap opende de oogen.

- 
Mama, zei hij, en hij glimlachte naar haar.

- 
Mijn kind... God zij dank" .. ge zijt gered.

-_--l O, ja... ik ben door her ijs gezakt".. ju**,
Weller hielp me...

Jarnes was ook bij bewustzijn.
De kasteelvrouw kuste niet alleen haar zoon-



ij., -uu, oot i",, ,"id"r, het kind van den 
"tr,r.r-per.

Mijnheer Sparker had reeds om den dokter ge-
zonden.

Moeder hoorde nu ook het verhaal. Ze dankte
vurig Sam, zijn vrouw en Edmond.

De rentmeester kwam eveneens zien. En hij
ontroerde, toen hij Wilfred en James naast el-
kaar zag liggen in het groote bed, den kasteel-
jonker en den zoon van den man, dien hij be-
waken moest.

- 
Green, dat had hier vreeselijk kunnen af-

loopen, zei mijnheer Sparker.
D,e rentmeester wenkte zijn meester ter-

zijde.

- 
Weller en zijn kinderen mochten

niet meer op het kasteelgoed komen, zei
zag vanmorgen James bij den poel spelen.
den onschuldigen knaap niet wegjasen....
geloofd, dat ik hem hier liet..

- J", anders zou 'Wilfred geheel onder het
ijs geschoten en verdronken zijn. Die moedige
James hield hem vast, tot Sam en zijn zoJn
kwamen...

Rosy nam haar vaders hand.

-_Papa, 
fluisterde ze, nu mas Sam toch blij-

ven, hé) fluisterde ze.
._. J., kind...

van u
hij. lk
Ik kon

Cod zij

*26- _., 27 _

Eigenlijk was de rijke heer thans verlegen en
beschaamd in de eenvoudige woning van zijn
hovenier.

De dokter kwam en onderzocht de knapen.

- 
Ik denk, dat alles in orde is, dank aan de

goede zorger,, die ze dadelijk kregen, zei hij.
Maar laat ze vandaag nog hier, warm onder de
dekens... Dat is 't beste in geval zich een ver-
koudheid openbaart.

- 
Wel ja, de kinderen liggen hier rustig,

sprak de vrouw van den hovenier.
' Mijnheer Sparker stapte rnet den geneesheer
mee naar buiten. De dnkter stelde hem nogmaals
gerust. Toen wandelde de kasteelheer wat heen
en \ reer. 'O, wat was hij wanhopig geweest,
toen die akelige tijding hem zoo diep in 't hart
trof ! Wilfred verdronken, zijn zoon. dien hij
zielslief had. Maar hij leefde nog. Hij was gered
door den zoon van een man, dien hij haatte en
door Sam en Edmond, welke hij zoo onrecht-
vaardig behandeld had. Die menschen kenden
geen wraakzucht, zooals hij, de machtige heer
Sparker! Ze gaven hem een les zonder woorden,
maar door daden. Zelfs de kleine Rosy had het
onrecht gevoeld.

- 
En ik niet ! zei de heer Sparker bij zich zelf .

Ik wilde geen schuld bekennen .. Ik minacht
eenvoudige lieden... En z.ro'n knaap waagt



zijn leven voor mijn kind.. " Sam en Ëdmond
dachten niet aan hun wrok.. -

Het duurde nog wat, rnaar de hoogmoed brak
bij mijnheer Sparker.

l{ij keerde in huis terug en reikte Sam de
hand.

- 
Oude vriend, vergeef me, mijn onrecht-

vaardigheid van dezen morgen. zei hij.

- 
O, mijnheer, daar sprel<en we niet meer

over...

- 
Edmond, gij hebt u als een ware ZOarr

betoond, toen gij uw ouden vader verdedigdet.
Ik erken het... O, ili moet veel veranderen,
maar met Gods hulp zal dat gebeuren !

Ja, de hoogmoed moest r^"'el gebroken ziin,
dat mijnheer Sparker nu zo3 spralc, rnaar hij
was ook als door doodsangst gesleurd gewor'
den.

- 
't Zou vader veel ver,lriet gedaan heb-

ben, het kasteel te verlaten. spralc Edmond.
Och. rnijnheer, toen uw zoorrtje in gevaaï ver-
keerde, hebben wij niet aan cle trn'ist gedacht...

- 
Neen! Daarvoor is uw c'ennoed te edel. En

ik zag alleen edeldom in het bezit van geld en
goed. O, voortaan zal ik de menschen met een
ander oog beschouwen.

Tegen den middag lçwars'ren ook \ffeller en
zijn vrouw, Ze waren zoo blii hun Jarnes veilig
terug te zien. _28_

- Flinke jongen, zei vader met een snik. lL
ben fier op u...

- Ja, 
'Weller, hij is een flinke jongen, een

held. sternde Sparker toe. Laat ons nu vrienden
zijn... Ik heb jegens u misdaan...

- En ik tegen u, mijnheer! Ik mocht niet
stroopen en het was gemeen van mij u te slaan.

-- Ik overdreef uw schuld... maar ik wil
veel goed maken.

Het was een heerliikr ';erzoening in den
Kersttijd.
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IV.

Albert, de valsche knecht, was nijdig, toen
hij hoorde dat Sam op de hoeve zou blijven"
Maar de knecht verborg zijn gevoelens. Hij liep
schuw rond.

De veldwachter onderzocht, wie de opening
in het ijs gemaakt en visch gestolen had... Er
waren lieden buiten het dorp, die visch kochten
van Albert, den knecht van het kasteel. En deze
moest bekennen, dat hij 's avonds, van het feest
weggeslopen was om de bijt in het ijs te hakken
en er zijn net te spannen vocr de visschen, die
om lucht kwamen happen.

- 
Over die visch praat ik nu niet, maar hoe

kondt gij kinderen zoo in gevaar brengen, zei
mijnheer Sparker tot hem. Ge wist, dat ze daar
spelen...

Ander bedrog door hem gepleegd kwam aan
het licht, en de valsche kerel vond het maar
best te verdwijnen. Niet Sarn, doch hij verhuisde
naar Londen.

Den volgenden dag konden Wilfred en Jarnes
naar hun ouderlijk huis terug keeren. Ze werden
in het rijtuig gehaald.

Op oudejaarsavond gaf mijnheer Sparker een
groot feest voor zijn pachters en hun gezin. De
familie Weller werd ook genoodigd en goed be-
dacht met geld "*t*ï'::,

Mijrrh"", -gparker zorgde -roo, j. toelcomstvan James. Deze wilde gJur"* ,r"u, ,".. Hij be_zocht een visscherijschoJ 
"" h;;;-ireeg hij eeneigen sloep,.. Hij verdiende uo"à ,iyn brood..,

De sloep van James
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Air riln ,"hip i"ng" de nabije irust voer, spra-
ken de menschen in de duinen nog dikwijls over
den kasteelheer, die van een strengen meester
als een vader voor zijn volk werd.

EINDE"


