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A, HÀNS.
Nr. 18.

V ierde Uitgave.

bE HUT OP DE HEIDE,

I.

Àlfons Celis was een echte jongen van de Kempen.
-lijn vader had een groote hoçve, de < Ne'tescrhrans >>.

Een ronde gracht met wa,ter omrin,gde haar en me r

kon alleen over e€n brug en door een wijde, steene":

!,oort op he't hof komon.
De woning zelve was nieuw, maar schuur en stallca

mo€sten al vele honderden jaren oud zijn. Ze hadden
gcweldig d,ikke muren. De schoolmees'tler had .eens aan

Âlfons verteld, dat de << Neteschrans >) vroegÊr een kaç.
,teel was gsweest. Toen had er een ridder gewoond. D.r
schuur en sûallen rryar€n uit die 'dijd overgebleven en dc

gracbt wâs d? voofmalige slqtwal.
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Peer, een knech,t, die al bij de z€v€nitig was, wisl
ook allerlei verhalen over de hoeve. Maar boer Celie,
vrilde nie,U dat hij ze vertelde. 't Sy'as van spokel en
rheksen, en dat is allemaal onzin. P'eer zou de kindere e

maar bang maken, meende vader. Ën alleen dwaz€ men-
schen gelooven al die domme fabelen.

War de mees,rer verhaalde, ja, daf moch,,r Alfons thuis
cok wel vertellen. Da'1 w3s de geschiedenis van de streeh"
En wi'e wil de geschiedeni's van z:^tjn dorp of stad niet
kennen ?

Àlfons toch ihoorde die gaarne,
Àls vader naar d.en eigen,aar der hoeve moest, een

heer die de Ller woonde, reed de knaap wel eens mee.
Dan keek hij belangs,tellend naar den h,oogen Sint'- Gum_
rnarus,toren €n naar he,t hetfor,t, waarin een zeer oude
klok hang,t. En hij wandelde eens op ,,t begijnhof.

Hij was ook te Mechelen geweesrr. Hij vond den Sint*
Romboursroren praohuig. Hij kende he,t gebouw in ds
Keizer,srraa,0, waar Karel V. als kind gewoond ihad. Hij
wist heel goed', dar de eersre trein in België van Brus.
sel naar Mechelen reed. Een gedenk,teeken herin rert-aa,l
di,t feit.

Vader en moedel hadden hem en zijn zusjes sok a!
cens mee genomen naar Àn'twerpen.

V/a,t hadden ze ta,en veeT gezien ! O, d,ie hooge O. L.
Vrouwentoren, de prachtige kerk, het .standbeeld van
Rubens, liot stadhuis, het S,reen, het museum Planri jn
en nog veel meer i

Maar Àlfons hield toch nog het rnees,t van zijn Kem-
pen. Hij had aandachtig geluisærd, tden de mees,ter ver=

telde hoe men heidegrond in ,vruchbaar land veranderde.

Reeds in 1130 u'erden m'idden in de heide twee abdrijen

gest,c,ht, die van Àverbode bij Sichem en die van To'n-
gerioo, nie't ver van'Gheel. Ongeve,er ,twee honderd jaar

iater bouwde men een derde tc Po,stel. bij Mo,ll. De
nonniken deden hun best, oim de heide t€ on,tig;,nnen

cn ze wonnen duizendan hec,taren akkergrond, Maar dE

voortdurende o,orlogen hielden dat vredeswerk tegen. Pas

na lB00 werd he,t on,tg:nningswerk hervat en men ze,t

het nog krachtig vo'ort.
Zoo lagen er bij de << Netheschrans > ook prach,tigc

velden, Maar boer Celis woonde in een goed deel van de

streek, dicht bij de rivier : de Groccg Nethe. En waai
vochrigheid is, vind,tl men betere gronden.

Tach zag Àlfons ook gaarne de heid.e, met haar kruid,
mos, go,uden brem en vooral melt d,e dennen- of masten-
bosschen.

Àlfons ias gaarne de boeken van Hendrik Conscience.

'tZijn immers veelal verha,len uit de Kempen. De groote

schrijver verbleef er dikwijls. Hij bemincle het Kempisch

vo,lk en keek hun leven af.

Hij was er ook soldaa,t gewees,t. in 1830, bij de om"

wenteling. Alfons had dat gelezen,

Een,s, op 't eind der maand December" moesrf de af-
deeling, waar,toe Conscience behootde, van Tttrnhout
naar Li'mburg marcheeren. 's Àvonds kampeerden de

krijgslieden o'p de heide, ciie wel tot een voet hoogte
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met sneeuw bedelct was, En in die sneeuw moest€n ze

slapen I Honderden mannen trokken naar een mast-
bosch en ieder keerde met een sparreboom terug. \f,/e,ldra
werd de heide verlicht Coor acrh,tcien vuren, wier vlam
t.:ren wel tien meter hoog s'tegen. Anderen hadden een

varlke,n, een koe of een kalf uit een naburig gehuchr
gehaa,ld... en de ,soldaten staken lappen vleesch op den
taadstok van hun geweer, om ze in de vlamm,en t€

braden... of bcter te verbranden. 't Was een nach,t' om
no'oit te vergeten I Conscience verrelt, dat zijn aange-
zich,t en borst brandeird waren van den blaak van 'r
vurrr, terwi jl zijn rug door een scherpen Oositenwind
schier 'b,evroor. 's Morgens moest men met sabelho,uwer',
zijn kiel van den grond loshakken, vooraleer hij zich
oprich,ten kon, want hst rvater van ges,molt€n sneeuw
was onder hem vastgevror.en.

Maar nu zijn de Kempen al veel ycianderd. Men
treeft er spo'or- en tramlijnen, goede wegen, kanalen,
nieuwe en flinke hoeven, netrte dorpen.

*{.*
'd Was thans weer Winter... cn 't had flink gevroren.

Àlfons had den ganschen middag schaarsen gereden op
de beemden naast de Nethe. In den Herfs,t, als het veel
regent en h,et riviertje rioog staat,, loopen de weidan
onder..,.. En zao liet daarna vrirest, ja, dan kunnen de

kinderen, en ook de groo,ten, hun harr ophalen aan ijs
vermaak.

Àlfons kon goed ïy€g op zijo sc,n-aaæen.

. 
i.iu was her ti;d, om naar hurs re gaan. Moeder had

niar gaarne, dat hij bij donker nog ufuf,leef.
De avo,nd rniel â1, en Alfons ko,r, nro*"lijks, gindsin de verrte nog Heisl op den Berg zien. Ja, tochu alshij sdherp keek, on,fwaarde h,ij .u:.r, d.r, toren... Die,toren sdond .immers zo,o hoog o,p een heuvel.... Men

spreekt zelf van een berg, .r, 
"oo, 

z*gt mee Heis,t op den
Berg, wanû er is eveneens,. een Heist aan, Zee, i,n West.
Vlaanderen.

Àlfons l,iep, als ,h,ij allee,n was, g€woo nlijk over zijn
streek ,te denk,en. En nu weer orver Heist op den Berg.
Daarvan kende hij een legende.

Vroeger aanbad,en de Kempenaars de zon en de maan,of boomen en-planffen. Ze ltadden cok goden ;;-;,
meenden, dat de maclr,tigs,te daarvan Thor was. En zoo
vereerde men hier Thor in een dicht bosch,. dart bovenop ee,n heuvel was.

Maar een pred,iker, Lambrech,t gehee,ten, verbreidde in
d'e Kempen het Christendom. Heist was roen een ellendig
gehuchrt van kleine leemen huaden, m€t stroo gedekt.Toch woonden daarin menschen. Ze waren half wild,dronken, voch,t€n en leefden in twis,t m,et de bewo,ners
van andere zulke plaamjes.

Maar Lambrechr kwam bij hen. Hij sprak hun vri,endelijk toe, h:ielp de ârm€n en verzorgd e de zieken.

!n als h'ij predikûe luisrerde ther vJk gaarne.
Her gel,oofd€, war hij zei en werd Ct iirtrn, De Heis.renar€n wilden nu €en kerk bouwe n. ze ,besroten het

ki6 *7 
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bed.hoir beneden ..an den berg op te r,ich,ten. 't Was

immers zoo moeilijk, altijd naar b'oven te klirmmen.
Elken morgen \p'aren de grondlagen, die men dcrt

vorigen avond gelegd had, verdwenen. Men meende drrt
'de plaats ni,et deugde en alles in de aarde zonk. Men'
koos een andere, doch was al even ongelukkig.

Ieder gaf zijn raad ten beste, do,ch goede raad bleek

ook h'ier duur.
Toen zei een oude man :

- Laten we een kar met een eztl hespannen. We
zullen op de kar steenen, leggen. En dan mag d:e ezel

die brengen waar hij wil. Niemand moet het' dier leiden.
Sy'aar de ezel s,tÉl houd,t, bouwen we de kerk...

Ieder vond dat good. Men haalde een ezel, laadde eerr

kar met s'teenen en spa'nde er he,t dier v'oor. En men be"

hoefde den ezel zelfs niet aan te zetten, Hij trok recht
den berg op èn bleef boven stil s,taan.

,Men begon nu hier met den bouw en vorderde snel.

En zoo kom,t het, zegt de legende, dat d,e kerk van Heist
op den berg en n'.ef benedbn staad. Ze werd naar der
H. Lambrec,hrt ge'noemd.

Ja, Àlfons kende die overlevering wel. En hij keek

weer eens naar den toren, maâr deze was nu in de nevel

verdwenen.

- 
D"g Fons ! klonk het.

Van de beemden was een tweede jo,n'gen gekomen,

Maar bij had geen sch'aatsen. En hij was ook niet zoo
warm ggkleed als À,lfons Celis. Kouwelijk stak hij de

handen in de zakken.

-8-

*- Ha,'! is Jan, zei Àlfons. Komt ge ook van't
ijs ?

Ja.....
Een knaap, die belang steit in z^jn streek, en aan-

ciachitig luistert op he,tgeen wat hem wo'rcit 'ver,!eld; leert

goed opmerken. Fn zo,o was het nu cdk inet Àlfons
Celi's.

Dadelijk zag hrj, hoe dun Jan Goris gekleed was. De
jongen rilde in derr guren Oost'enwind.

Jan wo'o,nde ncrg een eidd van de << Ne,tlheschrans >>,

op de ,heide, in een hu,t..... Want nog ztjn er leernen

huisjes in de Kemp€n, m€t s,troo gedek,t. Klein was dic
hut nu wel nie,t, maar toch schamel ,en armoedig.,.

_-- Hebt ge geen schaa'ûsen i vro,eg Àlfons,

- Neen.... Vader had cr mij verleden ja..r cen p.rrr'

belocfd... maar, hij is toen gestorven....

Àlfons zweeg even. Wat moest hert treurig zijn, geea

\,ader meer te hebben l

- 
(g'rn1 ge mergen wecr nàar'. het' ijs I vroeg hij

cian.

-- Ik weer het nog niet.
"Ik zal een paâr sch;ratsen mee brengen voor u. 't

'7ijn geen nieuwe...

- 
O, ik moet het rocih nog leer'en I Als ik een paa{

oude mag gebruiken, kom ik zeker naar de bEemden.

- 
We hebben er een paar op zolder liggen van vadei

toen hij nog een jongen was. I'k za,l aen de meid vragen
am ze wat te kuischen. Ze zallen wel eig roe$t;g zijrt,..

* Hoe laa,1 gaa't ge, Fons ?

9-
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De jongen dlde in den guten Oastenwind,
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..--- Ôm drie uur, seffens als de school gedaan is. Ufe

mog,en morgen weer vroeger uirtgaan.

- 
Ja.... de .meester heeft het gezegd, hé ? 't Zai

van nacht wel vriezen... 'r Is erg koud.
Àlfons keek weer naar Jan's versleten kleeren,..;

Àan een zijweg moesten de kn,apen scheid,e n. Alfons
zo,u lhier rech,f door gaan en Jan de baan ncmen, die

naar de heide liep.

- 
pens, breng de schaatscn ma.ir nier mcc, zei Jarl

eensklaps... Ik kan toch nie't ko,men... Ik had het ver:-

get€n... maar 't is waar.,. ik mo,et morgen do,t.sen nââr

Heist brengen.
Dotsen zi;jn, sparappels. 7e worden gebrand in den

haard of ook gebruikt om de kachel aan te maken.

- 
Maar als ge u haast, Jan !

- 
\fssn, neen, ik zal geen rijd hebbdn. V/el bedankt

toch... Dag Fons !...
En de arme jongen ging 'haastig vo,ort, als was hij

wat beschaamd.

-- Ha, hij moe't. dortsen naar' Heis,t brengen, mom-
pelde Alfo'ns... Om wa,t fe verdienen.,. Ik zal eens aan

moed,er z;eggen, dat hij zoo dun gekleed is...,,

il.

Àlfons was nu spoed'ig,thuis. FIij kwam in de groote,
warme keuken. De kachel ro,nkte .aan,genaam. De lamp
brandde lhelder. Hoe gezellig was het hier I

Moeder roerde de pap voor hEt avondefen. Maria

- lt -



en Ân,na, twee jongere zusbers van Âlfons, zaten blj de

tafel te breien. Jozef, een bengel van vi'er jaar, speelde

op den vlo'er met een hou,ten paard. En b'j de stoof za'r

oom Dolf, die op een h'oeve, een kwartier van daar

woonde, Hij kwam een avondpraa'tje houden. Maar v;r'

cier was n,o,g niet thuis.
* lçs, Fons, plezierig sch.ratsen gereden ? vroeg

oom.

- 
Ja.., en de bee,mden zijn ver overstroo,md, van '{

jaar,

- 
Dc Nethe ligt ook sterk, hé ?

,- Maar Fons mag 'daar niet op, zei moeder' 't Is
veel te gevaarlijk... Wat denkt ge wel I

-- Van mlddag zijn er toch jo,ngens naar Lier gere-

den, hernam o,om. M,tar ge treb,t gelijk, op de beemder

is het veiliger dan op de Nethe' Zakt ge o'p de beerm-

den eens door een wakke plaa;ûs, dan zijt ge t*-ch maar

nat to{t aan de knieën.

- 
pqns, ge wee het, n'iet op de Ner{he rijden, hé i

vermaande moeder. À!s vader er bij is, dan moogt gc

wel op de Nerhe, zoo binnen een paar dagen..... \t/aag-

lialzen zi:jn er al'tijd, maar elken Winter moet,en er bet

ook met den do,od heko,open...
-- 't 'Wqrdrt een sff€ng V/intertje voorspelde oom.

De wind zi't in ',t O,os,t€n en er is geen verandering
aan de luc,h,t, Nu voor ',t land is die vorst u'el goed.

Peer, de knechit, kwam binnen. rvr,eef in de handen

en zei, dat het'h,ier be,ter was dan buiten. Maar hij kon
nie,t lang babbelen, want hij moest Tri'en. de meid, nog

-12-

|relpen; oln ele melk iie on'trû,orûsfl. Op cen i;oeve is er

ryerk van, 's ochitends '1.i,3,t 'savo,nds..

Ook boer Celis versclieen dan... Iiij u'as naar Heisi
geweest. En na -gegroet te theirben, herinneide vader ook
al aan de ko,ude. FIij nam p!.'rats narisr oclm iDolf , zijn
b'roer, en dadelijk begonnen ze avet hur tr'cc'enbedri.if
te praten.

Alfons nam een boek. Hij las gaarne. Zr:o verliepei:
een paar uur, Peer en Trien r.vâren intusschen o,ok bin-
nen gekormen. De knecrhit luist'erde naai de i:oeren el
zei nu en dan evefleens ecn woordje, De ineid hielp moe-
der linnen,gced herstellen. Dan dekte ze de rafei vo'or het
avondmaal.

Oom Dolf ventrok. Hij mochc wel bll.iven ei€n. maar
zijn vrouw wach,trte hem thuis.

Na 't eten gingen, de kinderen te bed. Gewoonlljk
lo'leef Fons nog wel een uurltje op, mâar hij was nu
rnoe en srijf vàn 't rijden en had slaap.

Toen allen te; bed lagêlr, kwam ,nio'eder n.og eens op
de kameritjes, eerst bij de meisjes, dan bij Jozef en À1.
fons. Dar deed ze elken avond. En nu zov ze zeker niet
w,illen nalaten, om te kijken of haar lieveli.ngen warm
loeges,topt lag€n.

Eensklaps dachrt Fons aan Jan Goris... Hij had hem
heelemaal vergeten, toen hij ben'eden in de warme, gezel.
lige kamer zat,

- O, moeder, zei bij, ik ben een eind meegeko,men
met Jan Goris, van den, heikant.

*.
f
I

{
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*- J", ik i en i:.m wei, d. ,t*. .iongen heeft geeti

vader meer, sprak de boerin.
-- O, moeder, Jan was zoo dun gekleed,.. Hij beefdr

van de kou. En morgen moet hij do{sen naar Heist bren-

gen, dat is zeker om wat te verdienen ?

-- Ja... dat zal wel... Die mensch€n hebben armoe-
cle. lk zal cr eens naar onderzo'eken en hen helpcn,

--- O. jr, moeder I Misschicrr helrt ge wât kleeren

voor Jan...
- Ik zal morg€n eens kijken, beloofde moeder. Slaap

nu maar gerust... Ik ben tevreden dat ge ecn goed hart
toon t.

Moeder gaf dc .jongcns een kus cn keerde dan naar
beneden, terug.

Hrar man wàs met Peer no,g eens naar den stal ge-

gaan. Dac deden zc elken ;rvond getroull', om tc zier:
of alles in orde was.

Moeder hlelp Tr'en de tafel opruimen. Dan ging de

meid ook na:rr [red. wanrf ze stond 's mo,rg,ens heel vroeg
op.

Cclis en Peer kwamen terug in huis e 1 weer vertelden
zc aan moeder, dat bet geweldig vroor.

De knechit wencch'te den baas en de bazin goeden

nac,h,r en rrok naar zijn kam,ertje.
-- Liggen de kinderen warm ? vroeg Celis.
* Ja,.. ze zullen' geen kou lijden.

- -'6.Is bier gocd bij de s'toof, na zoo'n lange rvan'
cieling van Heibt.

En de boer sprak nu over een,ige zak,en, welke hi,f

daai afgehandeld had.
Zijn vrouw scheen meer te denken dan te luisteren'.

Toen bij uitverteld was, zei ze :

-- Bij cle weduu'e Goris moet er veel .rrlnoedc zi,in I

-- Goris i Hoe ge ;rarr die nren'schen denkt I

- Och, ja.. Goris rvas werkman o,p onze h'ocve.,..,
-" ' Een brave kcrel I Hij is vroeg geri.!c,rven.... Ëen

kou gevat, toen hij over de Nethe voer en u,t'r boo,ti,r
viel... Jr, ais zoo iets in't ku'aad sla.r.r L.. Hij was
gariw weg. Zijn vrourv werk't 's Zomers op ons land.

--- Maar nu is er geen werk voor haar. Ze kan toch
niet gaan dorschen.

Die vroulv lijkt mc erg trotsch, hernam Celis.
7-c z,ou liever van honger sderven, drn iets te vragen.

, Àls zc zoo'n lrrnoê beett, waârom komt ze dan n-et

eens tor hier i Gij zoudt niet weigeren haar te helpen.

- Och, ze z;rl beschaamd zijn.., Ze is nooit gewoon
geweest haar nood te klagen. En dan moet dar wel mo,ei-

tijk zijn !

- 
Wi.i kunncn toch nict altijd in de huisjes loopcn,

om tc kijken of er iets tc kort is. Ànderen kornen wc!

vragen als ze armoô hebb,en.

-- Ja, en er zijn er bij, die te lui zijn orn te wer-
ken. Maar er is veel verborgen ellende. Goris verdiendc
goed zijn brood.

-- Hij was €n ferme werkman.

-- En zijn weduwe d,oet haar bes,t. Maar alleen st,aan

voo,r drie ,ki'nderer:.., 't Jongste is nog maar €en go'ed

* 15 -
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jaar oud..... Fons deed me aan haar dcnken. Ëlii is mar
Jan Go,ris van he.t ijs gekomen

En rnoeder verfelde. rvar haar jongen in becl gr:zegil
had.

- 
Zie, Frans, hernam de boerin tot haar man, ik

k-"-n die kind,eren maar nier uir mijn gedac'hten houclen
Wie wee,t is er cten in huis I En liggen ze wel go,cd gc

dekt. Ik peins aan de onzc,.. En't wintert zoo fel,..
'-- Maar zoo etg zal I'te.t rvei nief zijt 1.

-, Ik vrees het toch.., Doe ncg €ens een goed werk.
7oc ver is htt nict naar den beik;rnt I

V/at,. er vanavonc! no.q heen gaan I
---Ja, meç een mand rtrn en een pril dekelrs.

Vrn miir'. sroof door clie korrdc i
- Cr kun,t urv dikken frak ;randcen. En g,e zri,. r.ll)

rerug.,..

-* Vy';rt ge nur foch in urv hoofd s,tr.ekr I Ncen, d.rl
zaLt al te zot zijn t. Als l'^r ginde, zoo erg wa. lro.!,
vrouw Goris maar eens fôf hier gekorncn zijn!

- Dat rJurf t ze niet I O. .: ls lyc rnorqen iens mo?st.l.l
hooren, dat cle kirrdererr zi, i, u'arcn Slrlvorcien vaf! ric
kou, o'f efger nog I En wi.i hcbben ovqrvlorcl,., en .\1r!."

wonen e( zao dichrt ,bij !

- Twintig mi,nuten...

- 
\l,ra1 is dat ? Op drie kwartier zrjt ge [err!{, norr

cer her negen uur is.

-'-- Sproek er rnij nief rncer v;rn... ik doe het roi.h
niet ! Laat die vrouw morgen maar cens hier komcn

'- Ga toch maar-

-* Gekheid I Zie, tk sla een. oogje in d'e gazet, er.^

cian kruip ik ook in mijn polk. Maar niemand krijgr
mij van avond nog naar de iheikant I

De boerin srtond op.

- - Dan rno'et ik zelf gaan, sprak ze.

-- Wat i Gij nog naar ginder !

- Ja.,. want ik zou gec!-r oog kunnen sluiten..,
7e nntt uit hct achrterhuis ceir kcrf en lcgcle er broo<l

cn spek in en nog eenige artrikelen. f)an haalde ze boveir
drie dekens en b'ond die in err, bundei samen.

Celis had zijn dagbl;rC gen+rneo. doch hij las nie,
F{i.i krek krvaad rraar h.etgeen zij:r vrcuw deed.

'- M,rar sc me?n[ d;rt tcch rri'er I riep hi.j clan ni.icti51.

Zeker, rnecn ik lTer...' Dia r.aenschen moe r3n v,r'l
,rvond nog gcholpen worden I Ik geloof, dat .i4: mc:
zijr. Marr ik kar' nog bess die rvandeling cloen. ik z.rl
rnij wrrm kleeden

Celis sprong op.
:-- Àls ga d,rn toch urv zin rvilt l,.ebl;cn zai ik g.r.rn.

z.ei hij. Maar ik vind het o,vcrdreven.
Brcminend deed hij zijn dikke .j:rs r.rn. En nlrf rlerj

korf en de dckens vertrok lrij.
Àls ge t,çrug l<omr, z;rl de stoof nog eocd br.tncie,r

cn cr een warme kop koffie qere,ed stl;rn. riep de bocri:
hem na.

IT
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III.

Nu zullen we ook eens J.rn Coris volgen. Toer brj
zoo haastig afscheid nam van Àlfons Celis, sloeg hij een

zijrveg iir; Deze was nier'' gekasseid. 'r Was eigenliik
een baan, doo,r de karren gemaa.k,t, een wagenspoor. D,r
grond lag nu hard bevroren : zo<l vas,t als steen.

Deze u'eg Iiep naar de heide. Jan kwam voorbij bosctr
jes, n'etrker boomen ook, al s,ronden tb rillen in d,en

*'ind. De jongen liep.nu vlug, om zicb wat re verwâr-
men.

- 
Neen, i,k kan morgen niet naar he,t ijs gaan, dachr

Jan, Ik zal voo,r en tus,sçhen den schoo'ltrijd nog dotsen
r;lpen. Hoe meer ik er kan verkoopen, hoe meer geld ;k
krij'g voor moeder. Maar ik heb rhe,t ,to,c,h niet gezegrl ,

ctart we zoo'n armoê hebben. 't Zou juist zi.in, of ik
bedel,de eR dat rvil moeder niet.

Jan was nu aan den h,eikant. Hij ontmoetie hier
niemand. O, 't was er zoo, eenzaarn ! Vader had daar
een hu't gebouwd. omda't de grond er bijna nie,rs kostte.
Bij het huisje lag er eeq akker,tje. ',r 'Was een magere bo-
dem. maar met hard werken h,ad vader €r todh wat aard,
appels en groen,tlen gekweekt.... Toen vad,er nog leefde,
stonden 'er in ''t s,talle,tje twee schapen. Di,e vonden hun
voedsel op de heide.

- l8 -

Maa. vade, was ge$torven. Ën weldra had moeier
de schapen moe[en verkoopen.

-* O, als ik groo,ter ben. zal ik zoo hard werken
rls vader. dacht Jan dikwijls.

Ma,ar nu was hij pas ,twaalf jaar. Hij 'had een zusje

van zeven en dan een heel klein broer,tje. Jan voelde tocb
:rl, lroevecl zotgen er op zijn !'nû3der rustt€n. Ja, trij
veglan,gde o.ud,er en s,terker 'te zijn, om haar te helpen...

Ook nu had hij na scho,ol sparappels geraapt. Ze la"
gen in'r schuurrtje. Daarna was hij nog even naar't ijs
geloopen., Morgen z<lu hij er echter geen tijd vo'or hetr-
ben. Jam,mer' genoeg.... Want hi.i kon scrhaa'tse,n krij-
gen...maar't was onmogelijk. Onze knaap had al
plichtsgevoel.

Jan kwam aan de hut. Een kaars verlichtte de kamei.
ln den haard brandd,e een vuur'tje van sparappels. Maar
zond,er flinke turf of s,teenkool ko,n men de kamer niet
verwarmen zooals 't b,ehoorde.

Jan merkte , dat moeder geschreid h'acl en nu werd
h,ij ook verdrietig.

De weduwe Goris zag er vermoeid ui,t. De zorgen en

de ellende- hadden ,haar, zeer vermagerd. Ze was ook zoo
zindelijk niet meer, als ,ioen vader leefde. Och, ze had
<ien moed verloren ! 't Leven was haar een last,

- 
Moeder, ben ik te lang weggebleven ? vroeg Ja,r.

- 
|r{ssn, n,een.... Maar morg€n mo€t ge naar Heisl

met de do,tsen.... anders hebben we geen eten meer.

- O, ja moeder, ik zalhet doen. En, ik ga niog dot-
s€n rapen, Dan zal ik den kruiwagen en een korf vragen
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aan Peer van bo€r Celia. Zoo kan ik veel do'tsen mee-

nemen.

- 
Als ge den kruiwagen maar krijgt !

-*- O ja, moeder ! Fons wild,e me wel een paar schaat-
sen leenen, maar ik zei, da1 ik ni'et naar het ijs kol
komen...

De weduwe zuch,tte.... Fons Celis wâs een goed jo'n-

gen. Maar vrouw G,oris dach,t over zijn vader anders.

Haar man had ald,ijd op 'de << Netheschra.ns ,> gew,erkt.
ZIj zelve arbeidde 's Zomers ook op de hoeve... Maar
rru vroegen ze ginder,ni'et, hoe ze leef de en den strengeû

- 
Om ons bekommeren ze zich niet, dach't vrout'

Goris. E,n wat gaan vragen, da,t no'oirt ! 'd Is wel vree.
selijk. dat een mensc,h zo,o aan ziiin lot, overgelaten
word,t ! Mijn ,man hoef,t altij:d zoo go'ed zijn best ge-

daan. ! Ik en mijn kind'erkens kunnen het niat hel-

træn, dat hij gestorven is. Den heelen Zomer wroet, ik.
Maar nu is et ge'en werk. D,och bedelen, neen, dait dbe

ik nie't I

Jan had een ,bo,ek uit de kas gehaal'd. 'r 'TVas 
een

prijs va,n school. Er stonden pren,ten in. De jongen zar
nu ,meiû zitjn zusje Karuhelijne bij den haard en verte,lde

van die plaæn. Ka,thelijne luisterda z,oo'gaarne naar hem
Het broeruje sliep in de wi'eg. Moedelh,ers,telde wat
kleeren, d'i,e tocl.h al zoo versleten waren. En onder dat
werk had ze altijd 'treurigp gedachten. Hoe zou ze den
tange Win'ter doorko'm,en ?

Zoo ging de tijd voorLt,ij. Dan werd eI gegeten' O'

'r was sob,er. her avortdmaal. Jan kreeg twee bofsrhrm.
men, 1naâr droge. En dan wart 5lappe koffie.

-- Âis ge rrrorgen de dotsen verkocht hebt. rnoogt

ge wat vet mee brengen, zei moedet.

Jan a,tr het brood op' Maar hij at nog honger . '
. En zo,o moest hij naar bed. Weinig kinderen wete'l'

hoe erg dat is.

Moeder dek,te bem en ook zus Kathelijne toe' mai

rlles wa't ze vond. 7x kusCt'e de kinderen en ging weer

naar de woonkamer, 7e had nog veel fe vers'tellen, Jan

kon niet slap,en. Hij lag t'e denken..'. O, was hij maar

gr,oor ,en sterk ! Hii hegreep wel, waarom mo'eder ge-

soh,reid had. Om al die armoede !

- 
ffins1 ik heb toch een Engelbewaarder,. dacht de

jongen. Àls ik hem eens vroeg, ons tle helpen ! Hij z;l
het wel doen....

En Jan vouwde de handen. Vy'a,t moest bij nu zeg'

gen ? Hij bad :

< Àls ik 's avo'nds slaPen ga,

- volgen m'ij veer,tien Engeltjes na,

twee âan mijn h,oofdeind'
tw'ee aan mijn voe,teneind,

twee aan mijn rechderzij, ,

ûwee aan mijn linkerzij
twee die mij dekken,
,twee di,e mij wekken,
twee die mri,j wijzen,
naar 's Hemels 

Tlt^!*" 
,,
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Àilaar Jan was nog nist voldaan. Hii bad niets ovei

bren gezegd. Hij piensde even en bad :

< Goede Engelb'ewaarder, zend mo'eder €n ons to€h

atcn;..; Wij ziin z,ao arrfl, en wij 'hebben bijna geen

kleeren tegen de kou >>.

Nu lag de jongen stÉI. Hij hoop'tg da't er et€n zou

komen. Uic zijn bed kon hij door het luik in de kamer

kijken. Moeder zat te naaien. Maar broertje werd wak-

ker, en 't schreide. Moeder nam het kind. Uit de kas

haalde 'Ée w^t melk, Ze warmde die en gaf de kleine

te drinken. Ze zat dan bij 'den haar'd met 't wicht op

baar schoot...
En wac,htte maar op het eten,.,.

i., l

IV.

Bocr Celis bad onderweg veel gebromd over d,ie nuk--

ken van zijn vrouw. Maar hoe verder hij kwam, hoe

kalrner hij werd. En hij begon al anders bij z:ich zelt
tc spreken. Ja, 'tl was ,toch eigenlijk waar I Goris had

altijd bij hem gewerkt en goed zijn best gedaan. E;.t

ran-de weduwe wist hij geen kwaad. Ze deed wat zc

k.on. Da,r ze niet wilde gaan bedelen... och, dat mqes''

Celis toch in haar prijztn... 7e fo.ad fierheid en dat eerdc

haar.

- 
Voorzeker moes't er veel armoede zijn in die hur,

sprak Celis half luid. Drie kinderkens en niats verdiengl,

-22-

Ik had er al eer mceûen aan denken. Mijn goede vrouw
h'eefd gelijk : ',r is zoo erg niet, nog eens naâr den hei-
kanrt te stappen. Als mijn kinderen eens hongqr en kou-
de leden, ttroe vreeselijk zou rJ<. dat vinden. En vrouw
Goris houd,t ,toch zooveel van haar kleinen, als ik van d,
mijne.

Celis kwam aan de hur, Hrij kon door 'r venster kij-
ken... De weduwe zâ,t mer haar jongste kirnd bi,j der,
haard. Ze was zçker in slaap gevallen. Op ,tafel lag naai.
werl<.....

De boer dach,t weer na.
War zou hij doen ?

Hij voelde .aan de deur, die n,iÊ,r geslo,ren was. Celir
hield nie,t van co,mplimeniren, zooals hij zei... Moest hij
de vrouw vlekken, ze zov hem misschien b,edanken... eri
m'isscih,i.en schreien...

--* N'een, neen, ik zeg de mand s'til neer, leg er de dc-
kens'naas,t. ga heen cn trek de deu'r dich,t. Dan zal z 1

wel wakker worden en alles vinden, En morgen komr
mijn vrouu' h,ier. Die kan her be,rcr bespreken ctan il<.

Zulk een plannetje maakte Celis en rhij vocrde het
ook uit....

Hij ging zacht binn,en, zette alles neer en rrok de deur
hard dicht. Toch wilde hij dan nog even door het ven.
ster kijken... En h.r,is,ûer n,u, war hij zag :

Jan was wakker ,blijven liggen. Hij hoopre vurig, dat
zijn Engelbe'waarder zou k,omen. Ja, hij was er zeker
van: Daarom wilde hij nier slapen, soms ging hij rechtop
ztrtften, om ,toch maar goed de oogen op*i ,. houden.
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Hrj gt.ng zacht btnn'en.

14- *25*

Hoor, daar pi'epte de vo,ordeur.... Jan sct:rok er Lucl:

van.... Hij liet z^ch terug ep zijn kafzak r,tlien... Er
kwam iemand binnen. M'oeder rnerkre het niàt... Nri
ging die i,emand weer weg.... De deur w,erd luid dichr
gesnak't.... Moeder hoorde hor nog niet..,. J^, ,^, *tt,
reclht en keek door de luik.. [4o,eder sliep maar... Jan zag
wat op d,en vloer... In een rûip was brij',t bed ui't en her
trapje af .,. Een mand... en ciaarnaast dekens I

- 
Mo,eder, moeder... word wakker.,. ki;jk troch eens.

Mijn Engelbewaarder heeft zooveel . gebracht, riep dr-

knaap;
De weduwe ontwaakte verschnikt.Ze wreef haar oeigen

uit e,n vroeg ;

-. Maar j,ongen, war doer gij uirt uw be<l ?

- Hijt daar eens, moeder....

- 
V/at is dar ?

Jan speurde in de mand

- 
Brood, moeder, vet.,. spek.,. en nog van ':rlles.,,

En hier warme dekens !

De vrouw stond verbaasd op.

- 
V/ie heef,t dat gebracht I vroeg ze.

- 
Mijn E rgellbewaarder....

En vlug ver,tlelde Jan. wat ,hij gedaan had. Zus waç
ook wakker geworden en uit bed gekom,en... Ha. nu
k,onden moeder en de kinderen eens smullen !...

Dat alles had boer Celis gezien door het raam, En hij
bleef maar staan.... Hij voelde geen koude nu ! Hi.j zag
hoe vrouw Goris het vuur opstookte, koffie zette, bro,arJ



éfi heip srteed.,. en hoe de kÀnâerên greu,g ar€ri..., D.tranen kwamen rhem in de oogen.

. 
Met een gelukkig gevoel keerde hij naar de << Nethe-scbrans )> t€rug.
De kachel .Jnkt...,. de warme koffie stond klaar,En Celis vertelde alles, wat hij gedaan en gezien had.-- Gi:i zijrt rsç6 een goede uroui, zei hij dan.-- En gij een goede man !

, .,,* Gn moet .morgen eens naar de weduwe gaan, sprakbij.
__ Ja, we zullen er wel wat op vi,n.den, om haar doorden Winrcr te helpen.
'En den vorgenden morgen begaf vrouw celis zichhaar den Heikan,t, Onderwege onimoe,tlte ze Jan.* Zoo, manneke, gaat ge naar scih,o,ol I vroeg ze.- - Ja, baztn...
--_ Maar zeg eens, heb,t ge dotsen liggen ?
" * O ja, veel bazirn I En ik zrl .. uoriJrag nog rapen

,r__-- 
- yil, ge ze aan ons verkoopen... hoe m,eer, hoerrever !

- 
Bazin, Ik zal ze brengen ! riep Jan verheugd.

, - 
Dan mo€t ge ze niet no". ùeiot dr"gpn,I uli.lkunnen di,e oo,k gebruiken., bé ?... En 

-"oo 
kun,t ge n.rschool scbaatrsenri,id,en... Fo,ns zal de schaa,tsen meebren,.

gen.

Jans oogen glins,terden van bli;iclschap.
Vrolw Celis ging verder un ,rrd a" iut binnen.*- O. bazin, gij hebt ons gisreravo,nd geholpen I

*26-

riep de weduwe. Maar ik rheb n'iet bemerkt, dat er iemand
in huis was geweest.

Ze vertelde nu, hoe alles, toegegaan was.

- 
Wel ja, zeg maar aan Jan, dat zijn Engelbewaar.

der ons gestuurd heeft, hernam de b,o,erin. En nu wil ik
eens met u spreken,., Met dat b,eetje van gisteren, komt
gij den $rinter nie't door. Gij kun,r goed naaien.., en

ik 'heb veel werk voor u, als ge wil,t !

- 
O, gaarne !

* Er moeten hemden gemaakt worden, lakens, hand -

doeken, en nog van alles. Zoo is he't ook bij mijn fa.
milie... Ztre, ik kan zorgen das ge voo,rtdurend een dag-
loon verdien't,... Ik rheb ook kleeren liggen, waarui,t de

kinderen wat gggroeid zijn. Ge proet d,ie aannemen....

't Is toch uw schuld nietl, dat ge nu zoo'n lastig leven

lrebt. De ,toestanden verbeteren gedurig. Men zorgt vo,or

verzekering tegen werkeloosheid, pensioen,en, en al zoo
meer, maar initlusochen moeten we elkaar helpen.

--- O, bazin, ik wil die kl'eeren gaarne aanvaarden..,

Alleen, bedelen kan ik ni,et !....

- 
Dat begrijp ik... En hoor eens. dat zijn geen aal-

rnaezen. Uw man heeft ons alt,ijd trouw gediend en 't
is onze plicht nu u en zijn kinderen wad te helpen.

.* O, bazin:., wat zijt ge goed ! hernam de wedtrwe
dankbaar.

En ze was in haar binnenste beschaanrd over haar
hard oordeel van gisteren.

Vrouw Celis bleef nog eenigen tijd spreken en over-
leggen.
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En toen ze heenging was er meer vreugde in deze

hut op de heide.

To.en de morgenschool ui,t was, bracht .Ian de spar-
appels naar de << Nethesc'hrans >>. Hij kreeg wel dub'be!

zooveel als te Heist..". I\{aar e1 gebeurde nog waû m€€r.,.
Hij moes,t mee naar een bovenkamer'. Daar lagen : ee:r

warme bo'rstrok, een broek en frak, een wollen das...

Dat was allemaal voor hem. En dan moch,t trij nog een

pak kleeren mecnemen voor moeder en Kathelijne. Daar-
' d,oor ,kon hij niet hard loopen, rnaar haastte zich toch
zooveel hij kon, om alles aan moeder te toonen. Zijn
Engelbewaarder had zèker met de vrouwe van de <Ne'
theschrans>> gesproken.

In langen tijd had Jan zi.jn moeder zoo vroolijk :^ier
gezien als nu. En ze ver,telde da,t :he't gedaan was me,t de

armoede. Wat was de jongen zljn Engelbewaarder dank-
baar !

Dien riamiddag leerde hij sehaa,tsenlijden. Àlfons
hi'elp hem.....

Vrouw Celis h,eid wo,orr1... Zij bezorgde werk aan de

weduwe. Ve kreeg er ook vo,or haar yan haar familie.
En in de 

'h,u,t 
op de heicle vreesde merl den W,lnrtcr

n:et meer.... Jan mocht nog een rbeelen ti.id naar school
gaan. Maar de dag zou kornen. waarop hij vo,or moeder
Kathelijne en broer,tje ijverig werken zou.

Alfons Celis rvas o'rergelukkig, da,t Jan nu beter ge"

kleed ging.

*2t* * ?e -.-

De knapen bleven goede vrienden en dikwijls ging
Jan, ook na den Win;ter, op de hoeve spelen.

'Waarom zcuden armeren en rijkeren ook niet be-
vri,end kunnen zijn 7

EINDE.


