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,T KASTEEL HOû&II{IHK

. -'t Is erg, heel erg!
Zoo sprak ieder op het dorp Boeke, in Li;mburg na €en

i egrafenis.
En.ja, hct uras erg vqor Pieter: Masselis en zijn dochter.

r.jc Emrna, dat mo:der zo,o vroeg stierf. Men had vrourv
Ilasscl s Cien c:htend begraven. Ze was verleden Wint:r
,,1r:c,i i:e.t iis gezakt, toefi ze door het vaartje ging om ha.r;:

\: cg te verkorien, 't Was vlak bij huis. F{aar m.rn, Pier:'.
l-r;rcl een angs'kreet gehoord en was dadelijk naar buiten gc-

sneld.,
I-Iij kon zijn echtgenoote redden. Maar do.or dat

lcude bad was zijn vrouw zick geu'rrdtn. Z: rrio:s. .3

br d blijven en kreeg een gevaarlijke longaandoening. En
nu in de Lente rvas ze gestorven. Van'daag had inen ha.ri
i.egraven. Er rvas veel volk in de kerk geweest. Àllc rnen-
schen haddei zeer met Pieter Masselis te .doen. En dan
rnet zijn kind! Emma was pas tien jaar. En nu al
gcen moeder meer... Hoe vreeselijk niet waarl GelrikkiE
r\';is groo,tm,oeder over gekomen. Zij v,o'onde in Brabant



i!{.aar ze had eenige weken tro,uw haar schoondoçht6s 1'ss-

lrleegd. Ze zou nu nog wat blij,ven. De vader van Pieter
lvas op de begrafenis geweest, doch om vijf uur vertrok-
kcn.

Grcotmoeder leidde Emma naar bed" De oude vro,u\r'
i.'.'s diep ontroerd.

--- ldo,eder is in d,en Hemel, zei ze, Daar heeft ze geôn

;,ijn meer! O, hier zagzez.æveelaf.
.ia, dat wist Emma wel. Ze had moeder zoo pijnli.il

lro,oren hoesten. O, wat was dat akelig geril€es,t.

Maar Emma had zoo vurig gehoo'pt, dar moedrr m,rt
rl'r Lente genezeî zo:u,

Grootmoeder hielp haar te bed. 7* dekte Emma. rcr
: ,' ',-;ls inoeder dat v66r haatziekte deed. En ze kus,re h;r;r;
wel drie maal. Toen ging ze vlug heen. 7* wilde niel wea.
: ''n. iat Emma het zag. En toch rmoest z*, En de goe<i:

' . /,: vrouw sto,nd een heelen tijd te schreien in het ach..,:r',

i. 7!e had zoo'î innig medelijden met haar zoon en

L leindochter.
Emrna was eenig kind. Een broertje srie# hcel jong.

FIet rneisje kon haar vader nog niet helpen. Ze was daar.
toe te jeng. Op een boerderij is er altijd zooveel werk.
En Ernrna moesr nog naar school..Grootmoeder ging in
de keuken.

- 
O, moeder wilt ge Ernmarje voor een tijdje mei

nimeû I vroeg Fieter Masselis.
- - Dat had ik ook al gedacht.,.
'.- Want ik vertrek bier. bernam Pieter.

--4_- --5--

tr h;hstig gemaakt

llc cude vroulv verschrok'
, Verl'i:ekk'eni riep zi; tiit' Van uç' broerderiii

- "Ia, moec{er' en heel ver weg! Ik ga naar Amer'kl'

Ii.. kan hier alleen niets cioen"' Toen ik tÏouwde' had iL

t',ot ,l naar Àmerika wiilen gaan' maar Maria rnijn

.F7*"-
J

i;i:c,e vrcu*, blce.f li:vcr i:ier' Eri ii< tieed haai z n' D'cllr

,,0, kro, i1,^ het hicr nitt rneer lriti'or'lcir";i" ïVe t'"'aien zco

E,:-w{fi;11 alles simen le clcen' lllieen 's hlt siolen en 5ia'"ttt

y.ç1çr1;x';otl'lli:gang. Ëln elrljC rnct det verdriet op mi'i'

À liec zri'.r i;',, .. ,n lvlarir sprekctr'

- -' Pietei', ge hebt clat Plan



l*ermaande grootmoeder. Dat is niet wel jongen I Ge

spreekt zoo onder uw schr.omelijk verdriet. Maar too:l
nu moed! En denk ook aan Emma.

-- Ik zou eerst alleen vertrekken. en als ik ginder een

doening hetb, kom ik orm mijn k,nd. Ernma zal in Àmr
rika beter zijn. Ik ken er veel \llamingen, die er een goe,l

[,estaan hebben.
Grootmo,eder ho,opte dat haar zoon we.l tot andere ge-

c;,chten zou ksmen. Maar Massel's wilde weg. Zijn vr-
r"'er kwam uit Brabant om hem dit plan uit het hoofcl i:
fiÂten. Het hielp niet.

Cc vind: he t m ssrlrien wel vreemci, ciat ilmmâ's grcr!-
oitciers zoo ver van hrin gebocr:cstre,tk wccnden, Mr.rr'
jiiistcr cens, hoe dit kwâm.

eok te Boelie st:nd een kasteel. Dr zocn ven den ir.r.
r,:n, die daar ',voonde mijnhaer van lioogdonk rrouwci:
nret de dochter van een graaf uir Brabanr. En h j ginq
t.oen op het kasteel van zijn vrouw ginds in Brabant s,c-
nen.

Bij dat kasteel stsnd een boeve. De boer, d,e er -woondc

s t ierf.
Barçn van Hoogdonk moes: dan een nieuwen pachtci

bebben, En hij dacht aan vader Masselis, Hij wist dar dr
zr. eerl'jk. vliitig en zeq bekwaarn rvas. Hij vroeg hem r,:

6-

kcnr en -7 
*

-ûoer Masselis stemde niet dadelijk toe. Hij woonclti

zoo gâarne te Boeke. Maar baron van Hoogdonk was er

z1 er op gesteld, lrem in zijn dienst te l,ebben' Het land

L,ij het kasteel lag verwaatloosd. De vroegere boer was

i;'ng ziekelijk geweest en had de zaken niet kunnen be-

i:artigen zooals 't hoo,rde;

En vader Massei's kreeg goede voorwaar'den' Hij ver-

lruisde, temeer daar zijn zoo'n Pieter zou trouwen en dan

rJe hoeve te Boeke kon huren.
Grootvader engrootmoeder woonden iru al elf jaar in

Bra'bant. twee uur van Leuven. En ze war€n er zeer te'
vreden, al kcnden ze Boeke nièt vergeten.

Grootvader en grootmoeder woonden nu al elf jaar in
zou nog een tijdje te Boeke blijven om alles te verkoopen.

Gro'otmoeder bracht Emima 's avond$.te bed in een ner

kamertje. Maar vader was er nu niet om zijn lievelinp.

ccn kruisje te geven. En to,en Emma dat bedacb,t, werd z-e

weer droevig.
Grootmoeder stopte haar liefderijk onder de dekerrr

rn knste haar kleindochtertje innig. O, ze zou voor Em-
lna €en tweede moeder zijn. Dat haar jongen nu-toch naar

{rnerika wilde vertrekkertt Ze zoa q nog men,gen trar-r
om laten.

- Er is niets aan te doen, zei boer Masselis wecr cr:J;'
(.;lt rrlrn v.rn Pieter.

-- Er,s niets aan te doen zer de boer Masselis. Dat zit
'sast in zijn h,oofd. En ik begrijp dat hij op zijn hof je

lrls verloren loopt. nu zijn goede Maria er niet meer is.



TI.

Nelly va1 Hoogdonk wa$ her cloi-hrertjc van den barol
.'n woonde cius op het kasreel, dar bij ele hoeve van v.:der.
Masselis sronci en nil o,ok tr-{oogcionk heette.

F{et was een schoone l,enternorgeu. Neily zat cp eeil
i.;ink in lret park. Ze moest nog even een les nazien. Straki
:or; de jufvrouw haar roepen voor her clageiijks onder.
rv ijs.

Nelly was elf .jaaa.. T.e ging nie[ naar clc s,:hool in het
dorp. Een jufvrouw gaf haar rhuis les.

En nu keek Ncily er:nsi<laprs norsclr. Dcor een larr
kwarn de boerin van cle hseve met edn kind. Neliv kendr
(ir \rrouW wel cn ze vzisi drt Cjc iru cieien nlai hei klstee,
irracht. Maar dat kind was haar vreemd.

En war moest dar boerenme,s,ie hirl iu het park deen 2

Dat ze er buiten hie,:fi Lc was iûafflers ann. D:* kon Ne,l .

Iy immers aan haar kleedeien zicr i De rrrne kintleren bi..
hoorderr rriet l-iier. T,:x m:.cndt irei Cochtertje van clcn
lr.,rron.

Ju'st krvam .juf,vrouirv Verbaert dc+r cen __rn.lere lr.rn,
c'm Neily te hatren.

-- -- Het is rijc! vocl dc les. zeide :,,c.

0

-o

-- W.'r cioet d.:r arin iormp boerenmeisjehierl schirnp-
tL Nelly [:tcs. D; iiotuliers rnoesten haar weg .jagen,

.:ir.:-r,,::: . - -i :., i:.; l,,roun' vcrûrltwJ.rrdigd. 't Is

lte'; l,.ic',r:,t.'e.1:';ri'rj: i,',iii riro[Jw fulasseiis" Het arm kind
Irerl, ;.:-.. .i: )r:1": r1r;.(!.

- I, ..ni i'

park. Z"c lio+st buitûn het
Teggen.

1...;:ir.-rril:1.:ic hoort niet in 'net

hek blijven. En ik zal kret haar

De .jli,,r:cit','r riir;i:l l"le1ly bij den ;rrm.

- 
Hier blijven, gebood ze.

''- 1/1oulr/ Masselis, ge moet ciai iomp kind bu,ten het

Irrk laten I schre li,,'.tri: r\l:.ii lvoedend.
Maai elreros z.w-eeg ze. Uit: de struiken trad haat vader

[,uron van Floog<l'crnj1, en hi; i<eck zeet streng.
-'.- l{rr h"'.b ik alies gehcorrj en ,k scl,-aarn me cvel mijrr

rioch,tert.je. 13air, wc!k geci''ag reg?novrr rJe goede vro,u ,'./

funa:.selis,.die or,:, fij.it i)aât ri),rit iiùirv"'it*ipl c4 tcgen3\,rr
ten kincl dat g;;s mlldr:riooc ,si'Wel, -,r'ei, rnaf Cat rlrersjr
r.iet ir; lir:1, palii ii*relen r';n rnc t.rotsche .iil{r,roirtl Neilv l
7.ijt gij lrier l:arsi 1.Ve bebben het r verrelil \1'.riiom
vrc:tl\v i\,{;sselis;r*oi;:ng,r.r.q hn s is,gr:,,a'eest. En gij .'o,:lt

!.ren !1sr;'1.i1 medelijdeal O, ;^k ben boos maar ook ivrrr-
'iijk bedroefd.

Nellv krck nll niiii rlen gronr!. '1-e had voor irr,rr. ,,,.rlcl
i .i:l-l rn tzag.

-.- J11fx'1ççrp l.rerLr.rert, hicil;, 211 ,,,;rrid;r-.."g glen le- r,ln
rr krijgen. harnrm ele baian. Ik zal mij mer haar bez.g
lronden. Gij kunt E€{r.rsr ilce i den rtrag gaan 1a'andelen. Nç1.
iv verclient een flinke straf.

__a--



. 
De baron nam zijn dorh,terrje mee" l{elly zou heden

niet meer bu"ten komen cn voo,. haar vadelwerk moeten
maken.

En meen,t ge nu,dal zij de schuld da.irvan aan z;ictr
zelve weet? O, ne,en, ze stak het alles op Ernm.r Mass.:_ljs... En ze vaelde voor her kind d,at ze eigenlijk ncgr.et kend,e, wrok.

III.

Pieter Masselis had te Boeke zijn zaken geregelcl. I3nl:ij kwam dan ook naar Brabanr.
Emma was n,u al

ze had het er goed ";: #:1i,:'À,f_iïï:JJ;ï ,fi;
f,tootmoeder mee naar het kasreel Hoogdonk.N*ily drrrf -
ric.n,u niets m,eer roepen. Maar drr.o,,nïr, ze niet vrien_rlelijker geworden. soms stak ze h.rar to,ng nair Emm.ui.t of rrok een leelijk gezicht.

Ze meende nog altijd dat ze roen door Emma,s schulri
!irrstraf t was geworden.

Vader kwam nu voor een weekje over. Hij had zijneplaats op d,e boo,t reeds ,b,esproken.l.

Emma was dol blij, toei ze l.taar vader zag. Ze wjldcnem dadelijk meênemen naar h,et bosch en den heuvel,\";nwaar men Leuven kon zien ligg.n. Zn 
^rrkt, niet.ciat vader zoo droevig keek.

-- l0 --

H,j zat met zijn kindje dicht bij zich en sprak met
zijn ouders over d'en verkoop van inspan en vruchten.

E,mma begreep wel niet alles..;,, maar toch vraeg ze

ecnsklaps:
Vader gaan we dan nooit meer naar Boeke terug?

Ze had wel verstaan dat er nu an,dere menschen op
cle boerderij woonden. En dat trof haar.

.-- Neen, m,jn kçje, antwoordde Pieter Masselis"

r(;e gaan niet meer naar Boeke terug.

- 
O. blijft gij ook bij groo,tmoed,er? Maar dan is

nroeder gind,er zao alleen... O, neen... moed,er is in den

l:cmel niet waar, en zij ziel van ginder alles! Ze kan
< ns ook hier zien...,

Pieter Masselis was zeer ontroerd,..

- 
Emmatje, luister nu eens goed, zei hij. Vr<ier moci

ccn verre reis doen, heelemaai naar Àmerika... En rk
!l: eeR'tijd weg zijn. Ma.ar dan komen wij weer s,amen.

Gi.j zult zoolang bij gro,otvader en groormoeder blij-
', en gelijk nu.

Het blijde gezichtje verduisterde.
__- Vader waarom biijfr ge niet liever bij ons? vroeg

l-mma, Ge moogt h,ier ook \r'onen van grootvader en

grootmoeder.

---- Ja, ,dat weet ik wel. lief kind, maar ik moer naar
.{-metika. Ge zijt nog re klein cm dar alles te begrijpen,

Emma hield zich g.aed, Ze perste de lippen op elkaai
t,n knipte me de oog€n. Ze wilde niet weenen.

Maar wat later in haar bedje schreide 2e... Vader wrs

-- I r



qr.i(omen en ze iràd eï zlth over verheugci. .lràaar nu grng
,i;ij lreei ver lr,een.,... En ze zou i:eîn in langen ci;<1 niar
rn,eer z-enl l-oen vader wai iater nog eens ltw.:rm kijkeu
siiep i:rnma, Ivïaar lret kussen was nat van haar tranen.

En ûoen voeicle Pieter lV{asseiis spijt... FIer rvas hem
ot hij zijn iievel.ng onrecht deeci.

'.-.. Nten. mompeide hij, het is o,ok voor haar besrrvrl
t:.ri ik veiïr3i;. ,l.ucier zai ill ge:n.-,kkc.ij,ker mijn verdricr
rrrùgen, rnc,eciiglr zijn. En ik kan trjmrna een goede op-
rueding geven.

' F{et zyi nr- nutteloos zijn Pieter nog de re.s af te r.r-
c,in. Ei:r :le o;:ci:rs zwegen er dus maar over.

'sZaterciags rnorg€ns,- lreel vroeg vertrok pieter. Hij
t-i;ocst naar Ânt,werpen.

Hij kuste zijn ouders. Vervolgens nam hij z,j* lie,
reiing op... C, nu dacht hij ook aân zijn Marial Sy'at
i,r-,ends h j Emma innigl En hij liet zi.jn rranen îropuo..
f)an zeïi.e hij het kind bij groctrnoedeL. Fiij teekende
het voorhoofcl.je met een krr.lis... Tln snilikenci sprak hi.ir
<.God beware ul>> Wai kli'am d,e bede hern diep uir iret
hart I

Nu 'moest hlj heen!

- 
\i-2ds1.., nroeder... zorg vcor mijn Emma.... God

br.ware ans allen.... ik zal .ap nisuu,s zenC,en stamelde
Fieter. Hij nam snel zijn oniiæ op....

- 
Vader, vader! gilde Emma...

Ze wilde hem naloopen. Croormoed,er hietrd ha;:r
vast. 7* was bang dat de kleine r+,at kri.jgen zau..,. Zt
poogde Emma te troosÉen.

-12-

Grootvader was zijn zo,on gevolgd. Hi.l kon niets
/€ggen van aandoening.
' Aan'de poort k,eek Fierer no,g eens orrn..... De kasreci-

knecht stond daar met het karretje. Masselis stapte vlug
in.

- 
Rijd v,oort,,. toe rijd rap voort! vroeg hij.

Weer blikte hij naar zijn vader. Maar de tranen ve(-
duistedden zijn blik. Het wagentje verrrok.

- Vader!
't Was of Pieter nog dien kreet hoorde.

-- O, 't is wreed.., zoo wre,ed, zei hij ror den krrecht
zijn oogen afvegenid.

- 
Ja, maar dat zal beteren...,

- -. De tijd moet er wat over gaan,.. O, ik rneen her
zoo goed met mijn kind. Maar ik kon op Boeke niet
l.rlijven.

Piefer Masselis hard, zdfverwijt; Ja, hij bekende, dat
l;ij veel te haastig ror dar verrrek naar Amerika besloten
r+ as. Hij had te veel aan zijn leed, te weinig, aan her
vErlies voor Emma gedachr. Het kind rniste de reedere
rnoeder. En nu ging hij o,ok heen, al dadielijk na lret
sierven van zijn vrourw.

IV.

Grdbtmoeder was o'n,wel. Het vertrek van pieter had
l."aar rô sterk. aan gegr€pen. De oude vroulv lag re bed.

.- lJ:



2lc vroeg a.rn Enrrn.l of ze de eiererr nl;r het k.rstt.:i
Hcogdonk w,lCe brengen. En het meisje b:g.rf e, z;ch
I een.

V.ader w as nu reeds een rveek vertrokken. Emnn.r
speelde en stoeide weer. Maar soms kon ,. pfor, furr._
ioos onder een boom of bij de t.rfel gaan zitt'en. E, ;r;
\{ras ze zeer stil. Ze dacht aan vadrer en aan mo?der.

7,e girtg door het park. Ze zou in de kcriken vriende
i,.jk ontvangen worden.

Plors srcnd Nelly van Hoogdonk voor haar.

- Waarom komt gij alleenl vroeg ze.

-- Groormoeder is ziek,.. En ik rnoet de eieren !:ren-
qen, zei Emma, wat bevreesd.

--- Maak dan dat ge weer dadelijk bn,ren komt. G:z'.ljt een Iompe boerenmeicl. En ,r.ik. ieelijke kleerenrftaagt gel Bah, zo,o'n buchtl
--- Dat is niet waarl riep Emma. Moecler heeft cl.rkleed ncg gemaakt.

-- Ge hebt geen moeder meerl O. ik ben er blij omi't Is juist goed voo.r u!
De tranen kwamen Emma in de oogen.
--- En uw vader is van armoe naar Àmerika gegaan!spctte Nelly. Ik weet her vari een hovenierl Ge ,iooglblij zijn dat Masselis u eten geefr. En dat is nog allema.rlr/;rn ons. Ge zijt eigenlijk een bedelaarskindl
--- Niet waar, niet w;rar! riep Emma hefrig,.. Hr:ris slechr, wrr ge zegrl

- 
En ge spreek zoo regen m,jl vroeg de hocgrnon-
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erge.Nelly. Ik ,l;en de juffrouw van het kasteel. De man'
rrcn doen hurr muts voor inij af. Ge moet cok beleefil

zi.in.
7.e gaf Ernma een harcien slag op de hand... Het korf.ie

r:rret de eieren viel neer, En op den grond lag nu een e;-r

koekl
Emma begon luid te schreeuwen. Nelly schrok tcch

ook. Maar heel laf liep ze dadelijk weg.

Cp het geschreeeuw kwarn mevrûuw van Hoogdonl'
r;r-rgeloopen. Ze zat op het terras, Ze rneende det Neily
7oa te keer ging. Nu zag ze die eierstruif en sprak no.rscl)

iirt Emma:
- O, gij lomp kind. Zoo die e,ers breken!

Zij was niet zeo goedhartig als de baron en veel trot-
scher.

- Ik heb het niet gedaan, mevrou\/! sn,kte Emmr.
I'kt was Neily....l

--* Ge bedoelt jufvrouw Nelly?

-- Ja, ze sloeg op mijn hand en toen viel het kcrfjc.
-- En jufvreuw Nelly is hier nier!
--- Neen, ze is weggeloopen.

- 
Ik geloof. niet dat ze zoo valsch zou zijn... G.:

'',roogt 
dat niet zeggen.' ---' Het is toch waar!

- - Foei, zt.o brutaal tegen mij.' 'Mevrourv 
lr"n f{qorgdonk had al ictr tegen Enlmt. Ze

11 as verstoord geweest, o,mdat Nelly dien eersten dag zoo
srreng gestraft. was geworden. Ze vond het overdreven



van den baron. En dan om eens wat geroepen te he,bben
tot een boerenkind.

De barones was altijd veet re zwak voo,r Nelly. Ze
riep nu luid den naam van haar dochtertje.

En Nelly kwam na eenige minuren met het o,ns,i-hui-
C'igste gezichtje van de wereld. Toen deed ze of ze nv
pas de gebroken eieren zag.

- 
O, wat is dat! riep ze huichelachtig. Wie heeft

cie eieren gebroken?

- 
Hoe valsch! kreet Emma veronrwaardigd. Gij

i.ebt het gedaan t

-- lk? Mama, h,ort ge dati Nu heb ik die eieren
gebroken ! zei Nelly spottend. En ik was ginder in het
park. Ik heb het rneisje zell niet gezien,

-*Niet waar, nier waarl riep Emma Lartstochtelijk.
Ge hebr me uitgescholden en dan een slag gegevenl

- 
Maar marna, hoe valsch! stoof Nelly op. Het is

gomepn van h.aar!

- Ondeugend kind zu|- ge nu heen gaanl vroeg dr
I'arones aan Emrna. Vooruit met dat korfje en ge moogi
hier niet meer komen, ten minste zoo lang ge me ge€n
vergiffenis hebt gevraagd voor al dat liegent

Daar kwam reeds een hovenier. Hij had
l u isterd.

alles afge-

Mevrouw, wil ik haar buiten h,et bck brengen i vroeg
hi.i.

-- Ja, Frans!
En Frans nam Emma ruw bij den arm. en trok hââr
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mee. D.e Frans rvas hoveniei, en kon den ouden Mas-
selis niet verdragen. Hij benijdde den boer der kasteel-

t:oeve. Frans had zelf gehoopt jaren geleden op de boer-
ierij te komen. Maar d,àt was mislukt. En toen had

liij dadelijk een hekel gekregen aan Masselis en zijn
i",ouw.'Die afkeer groeide nog tgen de hovenier bcmerk-
te, dat de baron zeer op Masselis gesteld was.

Zoc had de man ook een wrok tegen Emma. Hij
was het gew,e€st- die het kind beschimpte en kç'aad
sprak van haar vader.

Nu wilde hij mevro'uw en Nelly vleien. En daarom
le.dde hij Emma naar de poort. Hij neep haar in den

irm.
-* - Ga nu maar rap naar ulv valschen grootvader.

schooierskind, schimpte hij.
Emma vervrijderde zich. O. wat schreide zel 't \tr/as

niet om de gebroken eieren, maar oim de o,nrechtvaardi-
ge behandeling.

Emma kwam thuis, Grootvader zag haar.

-- Wat is er nu vroeg hij Waterlandersi
Emma greep gro'otvaders hand en snikte, zonder eersi

iets te kunnen uitbrengen.
De oude man zag het besmeurde korfje.
- Hebt gij de eieren gebroken? vroeg hij. Och. dat

is een ongelukl We zullen er nieuwe naar het kasteel
trrengen... W'een maar niet meer!

Vriendelijk leirdde grootvader zijn kleinkind in huis,
Grootmoeder hoorde het ,gesnik.



-- Wat is erl riep ze vaf,t uit de slaapKamer'

Masselis bia.cht Emma bij de zieke.,..

- 
Qns kind heeft een ongeluk gehad' zei hij lachen<i'

Kom, korn, 't is jammer vani de eieren, maar Emma

i.reeft het niet opzettelijk gedaan. Ze zal voortaan beier

,rpietten, hé?

- I\4:ar ik heb ze niet gcbrokenl stameidc E.nrrna.

En Emma verhaalde alles.

: - -tV. gelooven v, ,zei grootvader. Ik weet dat Nel-
ry dikwijtrs liegt. Ik zal er. den baron over spreken. Hij
t'il van geen onrecht weten. Troost u mijn kind. Dar
,:,ak,ie komt wel in orde.

Crcatmc:der was ook veronttvaardigd. En tot haàr

tnan zd ze:

-- X-{oe kan de barones zo,o verblind zijnl
-- Neliy ibedervenl Geen kwaad van de jonge juffer

r:,iï!eÉ gelooven. Maar dit blijft niet zo'o.

Emma vertelde ook wat de hovenier gedaan en gezegd

I ari. Crr haar arm was een blauwe plek.

-- Die vals,:he Frans zal voortaan zijn handen thuls
l-rouden, hernam grootvader. Ik weet wel dat de kerel
r,ns nie: verdragen kan. Maar dat hi.i dan zijn wrok
r ,:r€n r11ij lucht. de l,af aard, en niet tegen een .kleine I

tr{a, Ernlm;r is een schooiers kind..... dât woord zal I'tii
'ntrekken, de vieier van de barones, de geniepige lniaarrl !

Het dutirde lang, eer Emrna ,,veer I<alm wrs.
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Boer Masselis zou nu zeif nieuwe eieren naar het
l:;isteel brengen,

Hij kwam <ior;r het hek. ï{,j ztg daar Frarrs den ho-
vrn ier.

- ' Dien zal ik rn.rar dade!,jk eens onder handen ni:.
nicrr, besloot de boer,
i{ij ging reilrr cp cien ru.nma n af en zti:

--- Wat zijt gij een moed,ge venr, orm cen kind ri:ii
I'uiten het p;rrk te brengen. bat is durven hoorl Ik,ltlr
*'el vçel ouder dan grj, m.r.rr met mij zctrcir ge het nic:
\\jâgen.

*-- I1< moesi doen wat mevrouw geboorJl antv'lorCll;
I rans wat onthutsi...

-- Mevrouv, heef u nier bevolen'een kind in clen arrn
te nijpen en het u,t te schelden.

- 
Dat heb ik niet gedran mrrr uw kicinciocher iiegt.

D.rt s:cni ze bij de barones cok re doen en cl;llroun
moest ze vertrekken. Ge zoudt wijs doen met haar ernsiig
te bestraffen. baas Masselis, w;inr i,egen leicit tar meÉi-
c'cr k'waad. En men rnoet dat vroeg uitroeien,

-- Houdt gij uw hu,chelraal maer-vûor u, lyant ied?r



lveet dâ! grj ecn lleesre{ in her liegen z.jtl... E,n ik waar-
sshuw u vûorraan onze Emmà û,og-aan te raken, lafaardl
Llw wrok koelen op een kind, Het was natuurlijk voor
rnij bedceld, Ik weet wel waarom ge me ni€t kunt ver-
(ragen omdat de baron geen lu.aard op zijn hoeye wil-
cre. Maar dan moet ge imij nijpen en uitschelden en niei
ccn kind, groote held,

De barones had van het terras den ba.rs der boeve gc,
zien. En ze begreep dat hij een woorden'wisseling had
lEef Frans.

Ze kwam haastig door <Je laan en riep al van een ein<1,
j€:

- 
Masselis, ge moer. Frans niet verwij,tenl Hij heefr

gedaan wat ik he,rn gelastte.
De boer keerde zich kalm o,nr en vro€g:

- 
Mevro,uw gij hebt hem tocb niet bevolen o,nz;

Enrma geniep.g in d,en arrn te nijpen, zocldater een blau-
rve plek van over is. Ge hebt Frans toch ook niet ver_
zocht, om Em'ma voo.r esn sch.coiers kind en mij voor
ecn valsch,en grootva,der uit te maken.

- Maar rk heb o,ndervonden dat ze vreeselijk liegeu
kan, hernam de barones,

- 
Met u,w verlof, mevrouw, maar dar is heelemaal

r,og niet b,ewezen,

-- En ik zeg van wel! riep de barones driftig uit.
I-Iet kind liet haar korf met eieren vallen en dan durfr
ze beweren, dat jufvrcuw Nelly haar die uit. de banJ
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gesllgen haci. En juf vr,luw Neliy was rrl een beel ander

ceel van hel park.

_ H,n tiat kan ik getuigcn, r'erkia.rrde nu Frans. ik
was lrier aan 't werk en uw kleindochter kwarn gebeel

rlleen do,or de laan- 'oaas Màssel,s.
* Ik zou liever een andere getuigenis trooren dan ,Jr

l l :. bromde d,e boer.
- . Masselis gelooft ge dln ur,r, kleindochter meer dan

jufvrouw Neily? vroeg de barsnes op scherpen toon.

-. . Àls gij Emma beticlrt mag rk haar verdedigen,
zoo ik meen, dat ze mij cle waarheid lreeft gezegd. En

.1u'fvrouw Nelly ioog toch ook toen ze cniangs beweer-
tie dat een straat.iongen een ruit d,er hoeve had ingegoolJ
-,r'Âilt voor den baron bekende ze, dat zij het had gedaan.

Masselis zei dit lçahn, docht krachtdadig. Àls hij het
reLht aan zijn zijde trad. zw,eeg hij voor niemand. ook
niii vccr de baroncs.

Nu de ze zon Ë,mm.r een ieugenares noernsil' ]Vlair
'.:n Nelly m:cht er nieis gezegë' wordenl Omtl,t Nelly
I er dochterrje van het kas,teel was?

Neen, zoo misdreef Masselis de onderdanrgheid nier.
--Frans heeft urv kleindochter ook gezien. En zij

ivas.alleen in de laan, sprak de barones.

--. Frans houdr vol dat hij het kind niet genepen
i:,eeft en de blaurve pieli staat in den ârm, mevrouw,
.',ntwoordde lVlasselis. Ieder rveer dat Frar:s durft iiegen,
,rlsof bi.j 't zelf geloo,ft. Als hij van liegen kleiner w.rs



geworden, bleef er van hem sedert lang niets rneer van
c.vcr l

-- Fïoort ge dat mevrouw! kloeg de hovenier.

--- Meviouw 'rnag ciat gerust hooren o,ok, . verzekerde

Masselis. Dan weet mevrûu\Àr dat ze mef u op te passetl

ireef t.

- fuIasselis, ik ga nu iriet langcr met u tw,sten, be-

slocc de barones. Maar uw kind komt niet neer in het
prrk, tot het schuld heqfr bekendl

-- Mevr'ouw ik zal Ëmma nog eens goed ondervra,
gen, maar als ik van haar onschuld overtuigd ben zal ik
riie:;'ck volhoudenl Ik heb net kind even lief als gij dc

.jonge juffer... En nu haar mo,ecJer dood en haar vader in
/r-enerik:l is, ben ,k haar eenige besch?rmer. 1... Die lum
'rnel d.r;r Frans stockt cie jonge juffer Nelly tegen Enr.
rna ûp, maar dat zal hr3 cok rvel niei bekennen.

- Wat al leugens! riep cie hovenier.
Massel,s groetce de bàrones en begaf zich naar d:

keuken met de eic,ren. Daar ho'orde hij dat de barcn voo;
tenige dagen nit was.

---lrlu ik k-an lvachren, dacht de b.oer. Maar de barc:r
is rechtvaard.ger dan cJe barones.... Recht is recbt... voor
arm en rijk!

trrlasselis keerde ontstemd naar hnis terug. Hij vertel..
de aan zijn vrous, hoe hij gev"rren w;rs. Gro,otmoe<jer
i,.,ln clat van ile baroncs niet begrijpen.

Masseiis riep Emm"r weer bij zich.

"r1
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--Cc hebt me todh de $'aarhecl verteldl vroeg hi.1.

-- C, ja, grootvader!.
.fu'fvrouw Nelly beweert. dat zij niets tot.u ge'

; 'rrd heeft.
*--Giootvader. ze liegtt

-*- Âls gij zelf <ie eieren hebt laten r,'ailen rnoet gij
het zeggen.....

--- O, vader zou me wel gelooven! riec het kinrl, d:t'
plots haar verlatenheid voelde.,...

Maar Masselis slo.:t Ernma in de airmen.Neen, hij
iiçn niet meer twi.jfelen.

VI.

De b.rron kwam tlruis. En grocl[vader ],{;rsselis c.nr-
lrlcetfc hem in den hof. Dadeliik verreldc de oude man
11 r: er gebeurd was.

-- ik zal mijr, clochtertje onclervraqen beloofde cl,:

t'aron-
De baron zocht Frans, de hovenier. op.

--- Ik hoor dat gi.i kinricren mishandelr, zei kij srreng.
.* Masselis liegt,beweerde de hovenier. Ik imoesf Ërnrn,l
die erg brutaal was buiten het park brengen. En dar
siout kind durfde beweren dat ik lret geslagen heb.

--- Maar Masselis lreeft de 1-,lauwe plekken gezftn
cn Massel,s Iiegt nooit. Ik waarschuw u. Ik heb u al



rfleer op onoprechtheid betrapt en ik zal het niet langel

'yerdragen. verzekerde de baron.

Frans was n,u n,og nijdiger op Masselis.
- Ik zal hem wel eens krijgen, dacht hij.

De baron ging in huis. Nelly liep met haar pop t.r

spelen.

-- Hoor eens hier, zei de baron. Ik moet u spreken.

Wat ,s er iusschen u en Emma gebeurd?
,-:- Met die eieren papa?

- 
Ja.

- O. Emma heeft zoc valsch gedaan. Ze liet het

korfje vallen en toen zei ze, dat ik haar op op de hand
geslagen had. En ik was ver weg. Dat heeft Frans ge-

zien.

--- Maar Emma zegt, dat gij hard weggelo'open ziit.
toen de eieren vielen.

Nelly keek erg beleedigd.

-- Papa, geloo'ft ge dat boerenkind meer dan mijl
vroeg ze.

-- Boerenkind! Het is daarorn niet minder dan gi!.
Ge zijt veel te trotsch. En Nelly ik heb u nog op leugcr-"s
rireftâpt en dat bedroeft me. God hoort u. Denk nu eens

na. en zeg me de waarheid. Hebt gij Emrna op de hanrl
geslagen ?

- Neen. papa.

-- Dus dan liegt zijl
* Ja. Ik was in een andere laan. mama riep en toer,1

pas zag ik de eieren.
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God hoort, wat ge zegt'

--Het is zo,o, .PaPa.
Luister Nelly' van avoncl vraag ik her u weer' Gl

l-unt den heelen dag nadenken' En licgen is een groot

kwaad. vergeet het nietl

- Ik lieg nietl
- Ce kunt heel den dag nadenken

i

;



L)e lraro,nes sclieen iets gehoord te hebben. Ze kwam
crr s:uurde Neily heen.

- - ?lr:Lit ge nu alttjd vocr dar kleinkind vrn Massetri:r

o "rrri.j rreË,ken, vroeg ze tàrt haar man.

- - ik trek geen parti.j, maar wil de 'waarheid \veterl.

We zuilen er niei over twisten. trk heb Nelly tijd gege

lren .iens goed na te denken, E.n dan verhoor ik ha,rr

weer,

ûe baron verrvijder'de zich.
's Àvonds, voor Nelly te bed ging, kwam ze bij ha;r

i:der.
-- Ne11y" bae zijn die eieren gr-'broken? vroeg de ba-

ron,

- Emma heefr het korfje laten vallen. Maar ,r. n.,
ge:n schr;id, hielcl het kind vol.

Ci.i heb: clc eieren niet zien rrallenl
Neen. prpa.

--, En gij hetrt niet tot Emma gezegd dat ze uit het

irrrk moest gaan?
- Neen, papa.,..

F-Iebt ge met haar gesproken vôôr die eieren vielen.
Neen papa..,.

[i* baron liet Neily naar bactr saan. Maar hij vreesclc

I oclr. ci:r zrj loog.
F{i.i zqu haar iater no,g eens ondervragen.
Nag iater van den avond kli'am Masselis van het.

riorp. Het u'as al donker en in de dreef zag men geert

h;.nd .rocr de oogen,
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Maar Masselis hoordc ptâtcn. iIn hij luisterde. Fii.j

trad ci,en middag twee vreetmc{e kerelo in het dorp geziert.
'r Leken wei twee ianciioo,pers. En lri.j wantrouwCe zc'.

; e konden in den nachi wel eens stelen op cle hoeve ci
c p llet kasteel.

En wle weet of ze nu geen piannetje bespraken,

M.asselis sloop stil nader en iu-isterde scilerp. Maa:-

iri.i herkeode de stem .ran Frans, Cen hoven'er.
--- Luistert goed, zei Frans, ik geef u dus eik twinti1.1

fr;nk, zeoals ge vraagt, Maar dan moet ge rncrgen il;tcn
i;';t ik zeg,

- ,ia, ja dat u,illcn w3 ant\Arûofildc i+mand, F:r; i1't

;'t.in rns" iiier cni. te holren. :r,,at i:e vafi ons -! j.i,.r.lL.

- Fiie;' in de gi acht treg il, t,:n z:il< pcicn.. i.-:ii: 1,:: rI
it-:î1gen n;-,ar het kas;e e1 €fl qe ïi:';:lt cm .ieil D:r r:i i,:

: !tt ek en.

- - F.4;r;ir die zal me[ -vi:1.il:,enc.ler rl.o ro'rii riiet u.:iii:r
,;-tieken, klonk lret terug.

- - J;rrvel... F{i.j is zcc'goeei" En gc dringt aan. f r
ir:rveett dat ge iets heei gervicbt-igs te zeggen ltebt.

-- ltr/clnu \À/at dan verder?

- 
Ge rrertelt aan den baron, dat de boer van de kas-

teeihoeve, Masselis u een zak peren wilde verkooperl en

:"e in de gracbt had gelegd dat ge ze vanna.cht mosst ha-
lcn tn 2e h:ln tu'intig frank betaand hel-'r. Maar dat ge

*'iit u'eten of die boer die peren mag verkoopen, nu hii
?:,: zoa geheimzinnig levert, Dat is ;ill:s,

_ Maar wat beteekent dati



O. ik b"grijp het u,e. I sprak een andere stem. Dez.,

'rien<i hi*" r',ril de rboer. en rar-e poets speren. De rraroir
zal gelooven rl; t Massejis oneerlijk is. Hij mag geen pe_
r,'n verkoopen. 't Zijn er zeker uir den kasteelhof.

O. zit het zao ineenl berna,m de andere vagaboncl.
\Vij loopen er geen gevaar tnee.

-,- Wel neen, sprak Frans, lk z.al zorgen, dat de peren
irr de grarht liggen voor her clag is. De baron zal met
ii mec gaan en u nog wât gev€n voor. uw eerlijkheid.

' -- Onze eel.lijkheicl, grinnikre een der vagabond:n.
De baron zal den bær zeket weg .iagen. Nu dat vinci
ili besi, wanf in den ;rahternoen keek die Masselis on:,
zoo lrel,.jk ;an, precies of wc môordenaars w:;rren, 

.Wr

cloen het hé, Karell
- . 7.Eker, ils rve de cenren krij;ien.

-..- fuIc,rgeri, \rûc.r ge naar het kasceei g;lat.. hernârn
irlans. trk zi rr irr het pavil.joen laten slapen. Te neserr
iiirr vraagf. ge naar den baron.

Masselis had genoeg gehoord, hij was veronrw.l.:i
r;,gd. FIa zoo nam Frans wraak! Maar Massrl _, p,;,1
rirr niets zeggen.

Den volgenden morgen was hij al te acht uur op her.
kasteel en sprak hi.i al mer zi.in meester.

En .ja, te, nrgen uur k'wamen de twee vagabonden af.
f,ltc baron ontving ze dadelijk.

- Mannen ik weer war ge komt doen. Ge moet l.i*:_
qen voor een valschaard-

f)e lanclloopers keken onthursr.
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--- Bekenr her. hernam de baron of ik breng u dade-
iijk b,j de gendarmen. Frans" de hovenier heeft u elk
rwintig frank gegeven om te bewerçn, dat Masselis u
een zak peren heefl verkocht. Dadelijk de waarheid, of
bet wordt een z.rak voor bet gerecbt.

De landloopers vielen droor de mand. En ze zeider
dat de hovenier hen d'oor het geld verlokt had.

.--- Komr ,mee, v/e gaar. bij hem, zei d,e baron.
Frans was in den tuin aan het werk en z^g den Sarorr

rnet de v2gn!,q,n'dsn ult her kasteel komen.
Ha! 't grar goed, mompeld€ hij. De baron gclooft

:,,e, En Masselis zal vandaag weggejaagd worden om
I)?ren uit den hof van den baron te verkoop€n. De ba-
,, ,r"s zorgi u,el d;rt ik op de hoeve kom. .

Maar Funs schrok, toen de baron met de twee kerel.s
vo,sr hem bleef staan en tot een van de landloopers zei:
"Dce nu uw verhaal nog eens!>>

. - Ik weet van niets, stamelde Frans.
- Goed, dan gaan we naar de gendarmen. besloor

cfe baro,n. Het moet een gerechtszaak wotden.
O. neen." neen! krert Frans baastig.

- -- Bekent ge danl
_" Ja, maar vergeef bet me.... ik heb spijt...
-- Neen. d,it kan tk zao niet laten nu gaat uw valsch-

heid te ver. bernam de baron. Ik zal u.w loon betale.r
r,an heel de maand, maar dadelijk verlaat ge rnijn dienst
En wees al blij dat ik u niet naar dc gen,darmen btenl.
Rah, zulk een gemeenheid! Haal eerst den zak peren.



Bi.schaarad voldeed Frans her bevel en de landloopèrs
inaakten zki-'t u,t de voeten, ib,lij dat z,e et zc.o vrrrrf
.!wam€l]. &.la.'ii ze. gaven Frans het geld niet terug.

fr{asseiis had alles aan den baron verteicl. En deze
.:elf cr'imaskerde al dadelijk den valschen Frans.

1{ j verhaatreie 's middags aan ta{el rvat er gebeurcl
rvas. Nelly was €r ook. De baron keek haar.strak in de
oogen.

--- lJeli-y, vroeg hij, hoe zijn toen de e,eren van Em-
rrr a gevallen.

iriots i:egon het kirrd te schre,en. Zc was onder clerr
. nciruk '1arr vaders besluit tegen Frans. En missth el
,.-cl'l'- :: nii o:k wel aan'gendarmen,

'i.!r'c:,ir,;.r.-T 
ll :ir'elde zt ë,e waat:.itc cl. Ja ze had Emnr.a

, ;. ce i;;r*c ee.siagen cr:li oân w-as het korf jz gevailen,
-- $rour kind ! riep cle barones uit, d.e nu geheel

l: iltig werd.
iùiaar: rle barcn bracht Neily naar bcr-en cn iiet z.:

.j:rar aileen. Hi.j stuu;:de om Massel,s en Em,ma. Toen
iitt:e et wai'en, moest Nelly rveer beneden komen cn nog_
rn;r,rls i:r:r s,:hnld belijden,'c Ging rnoeilijk,rg.nor*,.
!,, r. 1'b-sr-gnki;d>, maar de bar.cn e schte het.

Voorraan werd Nelly streng behan,deld. En nu be.
greep <1e barones ook dat het noodig wetd. Ze zov zrc,.)
zwak nier meer zijn.

Eenige maanden verliep€n. Emna ging trouw naar
school. Ze kwam zelden in het pa.k, ai was de barones
nu vriendelijk. Maar Emma voelde zich fier. Haar vr,
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i,ici en nrocdcr waren daar beleedigd geworden. Gro,ot-
r"rdei en grootlmoeder zeidefi echter dat ze moest kun
rlen verg€ten.

Pieter Masselis schreef veel uit Àmerika,maar nooii.
c ver zijn werk.

Eens tegen Kerstmis, kwam Emm.r van schclol. Eir
buiten het dorp zag ze eensklaps haar vader. 'Ze wt'ré
r ood v,rn. vreugde.
' --- O, mijn kind zer Pieter Masselis, haar ;nnig 'orn-

Y.elzend. Ik ben terug gekomen en ga niet meer rveg.

Ja, Massel s had te haastig gehandeld, toen hij naai
Àmerika vertro,k. Hij kon het ginder niet wenner. Il'r
nnvcrwachtskeerde hij weer.

'W'at een vrengde voor Emma en ook voôr haar groot-
r,uders. De baron kon Fieter welgebrurke n en'deze l:leei.

Cus bij z jn vader en rrioeder. Hij zou later k;steeibt-lei
worden.

Frans was uit de streek verdrvênen.
Nelly ging naar een kostschool. fle baron zag tat zi.itl

tevre denheid dat ze zich beterde.
Emma mocht op de kosten van den bar.on onclerwij-

zeres rvorden. Ze ging eveneens naal een school. Mr.ri
clke vacantie kwam ze gaarne naar de hoeve bij het k3s-
teel Hoogdonk.
' 7tdacht veel aan-moeder. Ë,n als het kon, had zt v,1.-

der en de grootouders dubbel lief, want die hacl,clcri
.:1i alles gedaan om moeder t€ ve(vangen. En v,:ror il:,.r

baron en de barones voelde Emma een g(oote achting.
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