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-- Ik heb een rnan gezien met zor-,veel vingers
aan zijn, rechrte'rha'nd als er dagen in 't jaar zijn, zer
de baas van de ,,Drie Anl.-ers" tot zijn dochtertjc
Emma.

iDe ..lD,rie Ankers'" heette een herberg aan den
Antwerpschen haven'kant, waar zeelieden aten ei"r

cTro,nken en ook wel logeeldle'n" 't Was avond eri
Ernma, het negenjarige'mei'sje, kwam vad'er goe-
,d,en na,cht we,n,schein.

,,Er zat maar een klarrt in d1e gelagkamer. Hij harl
juirst gegeten en rooikte nu een pijp. Hij sc'heen irr
g,edachten verzonk,en. 'Maar nu keek hij naar het
blonde meisje.

- 
Vad,er, dat Xcan niet e,ijn, zooveel vingers,

beweerde Emma.



- 't Is toch waar... Een man met zooveel vin'
rreïs aan de rechterhand als er dâgen in 't jaar zijn.

- 
Er zitten maar vijf vingers aan een hand. E:

een jaar heeft dlrie honderd vijf en zes,tig dagen,
r,'ad,er. Die man zou dan drie honderd vijf en zesti3
vingers hebben.

-- Dat zeg ik niet.

- 
Emma! riep moeder uit de keu'ken.

- 
Ik moet gaan slape,n, zei 't meisje.

- 
Ewel, dbnrk er dan maar eens over na in bed.

- 
Toe vader, zeg het eenrs...

- 
Ik zal he't een beetje duidelijker zeggen, her.

.r:aur de baas. ,lk heb een man 'gezien, die zooveel
r ingers aan zijn rechterhand heeft als er nog dagen
iri 't jaar zijn..

-- O, vijf I Nog vijf dagen en 't is Nieuwjaar!
riep Emma uit.

Ze wist het goed, wan,t met Nieuwiaar mocht zc
l oor eenige dagen naar een tante te Dendbrmonde.

--'Wel, heeft die man da,n n,iet zooveel vingers
e,an zijn rechterhand als er dagen in 't jaar zijnl

-- Van n,u te rekenen, ja, vader...

- 
Ga nu maar g,auw naar moeder!

't Meisje trippelde heen.
--- Ja, nog vijf dagen e'n 't jaar is er weer gc,

n'€:e!t, spral< de baas'tot den bezoeker, die hier oolc
l,'gres had besteld

-- 't Is waar, zei dez,e. Een jaar gaat ra,p otrr

- 
Ge zijt vandaag binn'engekomen?

Iat

De waard her,kenrje in den lcgeergast êêr 2uê,,,

man.
*- J., met de Neptunus.

- 
Dus viert ge Nieuwjaar aan 'aral)

De zeeman knikte.
-- Uw familie woont n:et hier te Antwerpen.
_- Ik iben geboren aan de kanter-r van Dende -

rnond,e.

- 
Wel zoo ! Ik ben van llendermonde zeif . N/iij,,

oud'ers woonden aan d,e Viiet. Van ryaar zijt gij)

- 
Van Gremherge,n 'k Ben er al lang weg.

- 
Ik ben er voor eenige weken nog gew,eest,

om de schril,rkelij'ke coverstrocmin,g te gaan zien.
't Heeft er leerlijlc gedaan...

De zeeman kee'k met meer aa.ndacht naar den
waard.

- 
In 1906 was er ook overstrooming, zei hij.

Ik was toe,n een j,:ngen,.

- 
Nu is 't ruim zoo erg,'t Is gekornen door den

siorm van 26 Novernt,er. 'l Was toen een geweldig
weer.

-- 'k Heb er van sehcicrcl. \T/ij wôren in Zuid"
ltmerika. ,Maar ze vertelden 't ons in Engeland, op
u,eg naar hier.

- 
Zeer hooq water in cie Scheide, r:torm uit iret

Noor&Westen- En in de streel< van l]endermonde
lverden'er rreei gaten iç d,:11 dijk geslagen. 't Wa-
ter stroornde in ci.en necLt naar GremL,,ergen el
Moerzelce... En nu staat |ret daar no'g. 't Is t,,



(lrern'bergen, Mcerzeke, Kastel, I-{a'rnme. Veel
rnensche,n zitten buiten hun htlis. Er is groote
schad'e gewees't.

- 
't Water is dus nog niet weg? '.'ro'eg de zee-

man.

- 
O, n€e,n! 't Zal. er no,g i'an'g s'taan, tot rle

grootste garten ge,stopt zijn.
.- Is er"nie'mand verdr'on'ken?
_* Neen ! Maar veel ,menschen zijn door 't u'ater

moete,n vluchie,n. En velen ook hebhen lang op
bove,nkamers en zol'd'ers gezeten. Ë,r zijn ga.sten

ii*eweesrt, dlie veel hulp bod,en met bootjes' De
menschen staan hij zulke rarnpen voor'e'lkaar. Er
:s daar een jon,gen geweest, die zich heldhaf'tig ge
,d'roeg; Leo Pauwels heet hii, hij is niet o'uder
,<lan veertien jaar. Hii woonde bij zijn groot-
moeder. H'ij red'd'e de oude vrouw in een boot
en haalde o'o,lc veel anjdere'n uit hrtn huis. Er
is veel over hem ge-spr,oken. Ëen kozijn van rne,
aie op Gr,emberge'n woon,t, zei, clat de jon'ger,

voor een deugniet gehouden was geworden.

- 
\Vaaysirnl vroeg de zeernan, ciie, orn beter tr,:

iuisteren, nu t,ot aan d,e toonbank was gekol-nen.
__ Ëigenlijk zonder r,eden.Zijn rno'eder is dood

en zijn vader is een niertwaar'd, die er van door
eetrokken is, zonder rroEf naar zij'n lott*.n orrn t*.:

zien. De kle'ine werd opg'3lçweekt door ziin groot-
nioeder, die dbn naam h,eeft van heks te zijn. Flai -

rve praat, natuurlij[<... Maar op den buiten geloc-
ven ze nog veel aan helrserij. In de stad zij'i1 st^

6

i;ok van die clwazen. In alle geval werden dle oude
\rroi-lw u:n Leo Paurwels geschrrwd. Maar nu zouclen
ze Leo op cle handten dragen De rnenschen er-
kennen dat ze ieelijk mis gewe,est z,ijn, toen ze
hem voor een dleugniet hiel'den. Natuurlij:k was
zijn opvoeding ni,et zo,oals 'it moest zijn. Maar hij
he,eft ,getoond, clat hij een goe'd hart heeft. En
nrij'n kozijn vertelde me, dtat die lcleine Leo nog
rrlen,schen redde, van wie hij onrecht geleden had.
l-)a,t noem ik zeer schoon, zoo te hand'el'en. Och,
cle knaap was een kleine --zerstoote,ling. Maar hij
'bewee,s een held te zijn. ( I )

-- En waar is hij nu?
** tsij hen,nis,sen, o'p 't droge van 't dorp... Ja,

Êir zitten over,al vluchtelingen. 't Is een treurige
streek n,u. Een droevig Nieuwjaar zal ^t er zijn.Als
ge tijd heht, moe"t ge eens gaan zien.

Er kwarnen nieuwe klanten en d,e waar.d' ,moest
ze bedienen.

De zeernan trok zich terug in een hoek en ver-
zo,nlç lveer in gedachten.

Er trad rneer volk binnen en 't werd lawaaierig
irr de herherg. D,e zeeman bestelde een glas wijn.
Maar hij luisterde niet naay de gesprel<ken rond,om
Lem.

Hij verliet nâ e,en wijle de herberg. 't Scheen
hern hier te bedornpl, te rool<erig en te vol.

I

(l) Zie o'er l-eo, Nr 219: << De Jonge Verstooteling >.



F{ij *t*p,t* naar clô lca,ai en teetee,g d'e trapperi
van het teitrïérs, dat op cie Scheide uitzarg.

Overal btronken iichtjes op schepe'n lan'gs de

',n.erf en op den Btrcl{irn, .lok aan den overkant te
St. Anna.

De zeernan wandelcle traag heen en weer. Hij
was nijdi:g op zichzelf.

- 
Lafaard, die ik iben! hromde hij. Daar in die

lrerber,g moet ile het hooren, dat ik nog een zoon
heb, die door d'e menschen verstooten werd. Ze
il:û€ïr1êfi me in d,e streek een nietwaard. Ja, ik ben
een nietwaard, ee,n groote nietwaa,rd. De heele
wreld rond.varen, in de i"iavenplàatsen drinken,

"t *, mijn jongen laten opkweelcen door een o,ude
vrouw...

't TUas de vader van Leo Fauwels, die hier n:p

l:et terras heen en weer wtrndeXde. Hij kwa,m var
zee. In langen tijd was hij rriet meer te An,twerp,en
geweest.

Hij had in zijn jeugd weiniig gedeugd. FIij liep
toen rn,e,er langs cle,n waterkant clat dat hij de
sohool bezocht. I-lij werd'tr<necht bij een schipper.
To'en hij een en twintig jaar wa,s, trouwde hij rnet
ce doc,hter van een weciuwe, nu Leo's groo'tmoc-
cler. Die rned,.rwe kon hern niet verdragen. Ze
liwam dii<wijls nrzie stoken in het thuisgezin. Haal
ciochter liet zich ophitsen tegen haar rnan. En 'f
ging ongelukn<ig toe rnet Pauwels en zijn vrouw.
Leo werd,geb'or'en. Pauwels kwam'dîkwijls dron-

I

ken thuis. Dan rnlas hij driftig en nijdig en soms

sloeg hij zil''n vrouw. Nu'ctreef hij xraanden wreg'

Zijn vrouw ging met J-e,: r-laar haar rnoedler. Ze
lvas ziek geword,erl. Ëans verweet de grootnr.ceder
Fa,uwe'ls, dat :hij 't ongeluk over nijn hr.risgezin

bracht. Hij had weer gedrcnken. Ë,n toen gaf hij
de o'ude vr'oul / klappen. Zij liep naar d'e poiitie'
Pauwels nam de vlucht. foen'L''leef hij een j.aar in
clen vr,eemde. ilincleiij'k kwarn Fnij weer te firem,-
bergen. Hij hoorde, dat zijn vrôurnr gies[orven wa$
en Leo bij ziin grootm.oed'er ft'oond'e.

_. Die feeks heeft al'tijd ruzie gestoo'kt, zc kan
rru de'n kleine opkweeken. spratr< Fauwel,s.

En hij vertrok zond'èr zich aan de outle vr'ûil.!ll'

te vertoonen. rDat was nu negen 3'aar gele'cl'en. I"-lij

I'ad op allerlei vreetmde schepen gedien'd, lan,g in
and,ere wereldcieeien ve{blev'en. Kw.rm hij te Ant-
werpen, dan voe,lde hij rn'el lust orn eijn zoon tr:
gaan bezoeken.

- 
|{6gn, ik qroe het niet, zei hij rbij nader na-

cienken. De oud,e zûi"r vteer ruzie rnatrçen. En io,
jon,gen is natuuriijk oo,k tegen r,rij opgestookt. Xk

i:al hem weghalen, als hij groot is.
Wei informe,erde hij sorns bij dckwer:kers vae

iijn dorp, of de gr'ootm,oed'er nog leefde.
Zoa zwievf Pauwels r,:,ntl. Toch voeid.: hij -.vel

cÊr]s wro,€,Bing. Dan dronk hij en schcof alle srhuLl
cp de oû'de vrouw.

Nd, op het terras, te -Antwerpen sprak zijn gcr

lvetç'n stèrker. ;.I



Ha, men had zijn Leo veracht, ais de jon,gen.
wiens vade,r weggeloop€,n wlas ,en als de l*leineoor,
'/an een zoogenaamde heks.

-- En ik was er nie,t, om hem te bescherrnefl, zr:i
Pauwels bij zich zelf. trk d,eed, of ik geen zson he,.
zat. 'k Zond, nooit ge{d., .'kZei, dat de oude feeics
'h,et vo,or haar zou ,gêhoudLen hebben. Maar zi3'
h,eeft toch voor Leo gezorgd. C... i,k ben esr
lafaard, en ee,n n,i,elrvaardi, zo,oals ze me ginder
noemen. Leo is een jonge held. i-Iij heeft 

"*À 
gor-

cien hart, zei de haas. En i'k iben een slechte l**rrl.'t ïVas P,auwels, of zijn oo,gen hern nu zee,r
ire,lder opengingen.

Lang lag h'ij dan over 'de bor.stwering ge:boger-l.
En d'e ïuwe zeeman schreide o\m zijn eileÀdig
treven en zi3'n grooite o,nverschilli,gheid.

Ein'delijk keerde hij naar de ,,Drie Ankers" tr.
rug. Er zat nog v,eei voùk.

Pauwels begaf zich naar È:oven, naar een kleir_...:
k.arner onrde,r de pannen. In hoeve,el zulke schamei'
plaatsen had hij ov,ernar:ht, in allerlei steden, vei,
zeerr ver van zijn jongen.

N-u k9n hij den si,rap niet vaftr--n. I-lij lag rc,
woel,en, luisterd,e naar geruchten bene,rjen en îrr.li-
ten, 't gefl'uit van booten, en verlairgde naar de.n
rno,rg,en.

Wel siuirnerde hi'i scryrs in, rnaar ;elkens schroli
l:ij weer wakker.

Einde'lij1k kon hij opsta,,rn" Een mcid cl.,veilde de
helberg.
l0

Flaas'tig at Fauryels een Lroterharn .n doonk hii
e r n knp i<of fie. [)an ]reg,af hij zicir :-.r.nr liet sta
r.icn" En r'ret Ce'n eersten tlen besil:l trcin r,-:ed hi;
r:;:.iii: Ilsnrleimonde. ldij wilde niei ianger een
1. -iriirr-i :rijn.

Ir.

ff,ai,,r,tri:ls riqg civer de Sch-li;lrr,,s l:: tenc{er:-
mc,nd,el en kwarn ,aan 'cle ba,an naar (lrenlbergen.
Al r'vals irei water overai r-e,el qez,',i't, ti:i: storrC
i-:r hier nog. IVT--I zijn zeerne-"nslaareen schreei Pau-
rt,els erConn. Verd,er was de sraat clro,o,g. Maar aa.,r
cie huiz,en lcu:n rnen zier:, hoe hoog de vi.oed gestaar-
had. En hier en ,daar had -.n Àun gezichi op de
r.*atervletkte'bulit':n de ,gemeente. Solcraten en bur-
gers werkten eûn de dijken.
" fiaul*,,r'els,stapt'e vlug door, ii,en Jcop gebogen, ai;
keelc hij naar cle 'd.oor l-re't wa,ter losge'w,oeld,:
l.asseieri. h4aar hij was bang, dat andere tmensc'hen
he,rn zouilen irerkennen. Fllj schaam'd,e zich. Hij
v,r.:rs iïrrners cie nie,twaard"

Einclelijk vro,eg hij aan een vrouw, waar Leo
f)aun*rels woonde. Dad,e]i.ik ze) ze het.

..* }(çp,; .ge eens L-i-a,aï hern rien) vroeg d,e
yro'qli,xr" Die gasn: heeft zij:r ,best gedaan om !nen-
schen err vee te redden. I-{ij is er ziek van.

*-- F,lrg zieh? vyo€g Pau.weis ang,stig.
*-- 'k \jil'eet'he't rriet. Maar het eou rne niet ver-

ll
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won'deren, want hij heeft veel dagen doo, tt watc"
g;eplast. En 't is Winter.

Pauweis begaf zich naar de aeingewezen wo-
r;tng. Zijn jongen zien... Û, de vader nloest eer?$

le laat k,omen om no,g te herstellen wai hij rrris-
ri,eed.

Flil' stond voor het huis. Zijn irart bonsde.,.
'Was dat nu dezelfde man, die jar.en onverschiiiir,,
ures,€Ieweest en zijn geweten smoorJe in 'jrank)

Pauwels,trad binnen. Eene oude vrouw zat bij
C,e kachel. 't Was de groo'tmoeder van Leo, en
c.us de schoonmoedêrr van 'den zee'man.

Ze herkend,e Pauwels dadelijk.

- 
Daar is hij ook, zei ze tot den man v;in 'i.

huis, die uit een zijtkarner kwam.

- 
Wie) vroe,g deze.

- 
Daar, die iafaard, het ongelulk van rnijn

leven'.. . . .. Hij leeft dus norg. 't Is de vader van
l.eo. .

- 
Is 't waar! riep de man uit.

- J., iik L,en hei, ,bekende Fauwels. Waar is
nrijn jon'gen)

-. Wa,t kan u dat schelen? hoonde groct-
nroed'er. lt1 n,s:gen jaar hebt ge u nierts van her:r
aangetrokken. lk mocht hem groo'thweeker, ! 

'lfeet
ge, clat uw vrouw al zo'o',zeel jar,en dood is?

- Ja.. .

- 
Maar ge hebt er geen traan voor gelaten...

Fia, nu z'oudt ge zelker uw jongen l.^omen halen...

t1



Maar 't zal niet waar zijn, al moest ik er vc,sf
vechten... Waart ge rnaar in Ameri,ka of in Kongc
Eebleven, nietwaardl

*- Waar is l-eo) vroeg Pauwels dleemoedig.
' _- Kom, zei de man van het hui,s.

-- Smijt herm liever buiten, riep grootmo'eder.
ktraar Pauwel,s volgde den man, naar een ach-

terikarner. Leo la,g te ,bed, wat koortsig. Hij keek
n.aar den vreemd,eling met zijn ,groo'te, g.oede
oogen.

-- Leo, ik ,ben uw vadrer, zei Pauwel,s, be-
schaamd.

'En toen gr,eep de knaap vaders hand,en en de
\.'angen werden nro,g rooder.

Pauwierls hrak in snikken uit.
--- Jongen, ik heb slecht ged'aanl kreunde hij.

N4aar ',t z,aI vera,ndêren.

- 
O, ik heb e,en vader! zei Leo ontro,erd.

- Ja...
*- ZIjt gij zeeman, vad,er)

- Ja...

- O, ilc ben blij!
Leo had altijd, zooveel zin gehad in het varen.

t},oo,tmoeder had hem,bijna nooit over zijn vader
resproken. Pauwels zette zich bij het bed.

--- Lieve, lieve Leo, rnornpelde hij.
O, hoe vuri,g staarden die groote oogen herrr

ean I

En Pauwels was di,ep bewogen Grootmoeder

l-{

I

had dan toch.gee,n haat gebracht in dit kinCer-
i:art voor den vader. Pauwels las alleen vreugde
in di,e t,rouwe kij;kers.

De rnan van 't huis was bij grootrnoed,er te-.
ruggek'eerd.

- 
Pauwe'ls heeft leelijk gedoold,'zei hij.

-:- f,r,n nietwaard is hij! tr-lij wilde dolen.."

- 
Een ni,etwaard, neen! Ik zag hem weenerr.

- 
Hij zou be'ter overr negen jaar geweend heir-

ben. Streken ,en l,isten om zijn jongen weg tc"

ha,len, nu ilk Leo gr,o,o,t gekweeikt heb.

- 
\ss'n, hij heeft oprecht berouw. Dat zie ik.

t-en m,ensch kan zic[r van het kwaad bekeeren.
'Ln Chri,stus leert onrs verzoenenrd i,e zijn. 't Is
Iierstmis geweest en 'we rhebben hclore,n preeken
over rgoede wille. Ge moet die,toon,ere

Lang bl,eef Pa'rwels hij zijn kind. Leo sliep toen
irr.

Pauwels,kluam,bij de oude vr,ouw. Hij bekencle
schuld. ,H'ij zwee,g, toen ,hij veel hardie wo'ord,e'r
rnoest hooren... Maar grootmoeder ween'de ein-
delijk ook. En z.e ze;, dht ze dan s,an,en voor Leo
zouden zorgen.

- 
7aç's goede jon,gen, spraik de oud,e vrcuw.

Ha, iedler prijst hem. Ze zeiden vroeger, dat hij
rro,or niets deugd,e. Maar nu weten de mensc'hen
hct be,ter.

Ze verteld,e, hoe Leo in den wil,Cen storm haar
r*drde. E,n dan ook de familie van e,en boer, die.
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l.eo naar een gesticht had willen zen'den. Maar'
C,ie boer was hier geweest om ziin kwaad te
l.rlijden. Leo was èen brave knaap.

Samen bespraken ze plannen. Leo zou naar cle

rniddelbare school te Dendermonde gaan. En dan
liiter naar een schippersschool.

- 
i-iij wil varen en hij mag nu van mij'! zei

grootmoeder.

-- En ik 'kom regelmati'g naar huis en geef
urijn geld af, beloofde Pauwels. En dri'nken zal
ik nooit m'eer doen!

Leo hoorde 's avonds die plannen. Toen zatert
fi:oo,Lmoeder en vader bij hem. O, ho,e schitterden
;:ijn oogen...

-- Çpp61ry1oeder, later zal itr< schipper zijn op
cle Schelde, sprak hij. En dân kom ik u dilkwijls
i:'ezoeken... Ge moogt niet meer in dât verre
i,uisie \^/onen, maar moet dichter bij Dendermon"
,-je komen. O, ''t zal a.llernaal goed worden.

Leo was al aan 't Èreteren van een verko,ud,heid.
[:,n 't zou nu een heerlijk Nieuwjaar worden, zelis
cen nieuw Jeven.,.

EINDE

HELENA LTEVHN

DRIE JA.VAANTJES"

Flet is een koude dag in 't begrn van Decem,
lrcr. F,en gur,e winC'vaart door de naakie tak'ken
cier kastanj,eboomen op een der kaaien lran een
groote stad.

Voortijgan,ger,s knoopen hun dikke w,interja's-
sen beter dicht en stappen vlug voort

Jo'ngens en meisjes met roode n,euz.er] en blo-
zend'e wangen, stoeien en ravo,tten rrorg even na
school en laten den wind met hu,n lange sjerperl.
en doeken spelen.'2. .tro.l.n geen kou maar tintelen van levene-
lust; ze hopen rnaar één ding: dat het toch maar
gau\^/ sneeuwen zal !

En werkelijk, 's a.von'ds sohijnt het, of ze hur,
zin zu,llen krijgen. Een paar eenzarjre, fijne
sneeuwvlokjes dwarrelen zachtjes neer op het
cogenblik d,at een gezelschap van vier [inderen
nret'vad,er, moed'er en groo.tmoeder, een nette wo-
rri,ng op de kaai binneni;tapt.

Ze zijn zooeven van het dichtbij gelegen sta-
flon ee,komen e1r zijn blij, na een verrnoeienrle

t
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reis,in die warm,e, geze,ll'ige huiskamer van tante
tt: treden.

Het zijn drie meisjes en een jon'gen, wa.arvan
lret oi:dste I jaar, en het kleinste 3 ja,ar oud is.

Hilda, het ou'dst,e dochtertje, kan niet wachten
tot aan de hartelijke begr,oetin,gen een' einde is
gelkomen, e,n roept:

- 
Tanrte, ,het sneeuwt 'buiten, he't sneeuwt ! Er

r,'allen zach'te, witte dingetjes uit den hemel naar
beneden, en moeder zegt dat drit sn,eeuw is. Is dai
l.ierkelijk echte sneeuw, tante)

Neen, h,et kindr lça'n ha...r ooiger niet gelooven,
wan't ze is in Indië gebor,en, ee,n land waar de
zon altijd volop warlmte geef,t, waa,r het altij I
zom,er is en cle bo,om,e'n,steeds ,groen blijv'en.

Het is dus de eerste maal van haar leven, aat
het meisje sneeuw ziet.

Als tante bevestigt dat ait nu de sneeuw is, die
ze wel eenrs op een plaatje heeft rgezien, maar
n,o,oi't in werkelijkheid, begint de i<,leine meid in
de handen te klappen van blijdschap, en wil weer
terug naar buiten, om de neerzijgende vlokjes te
range'n. Maar moe zegt, dat het tijd is om te eten
. n daarn'a naar bed' te gaan.

Het jo;ngste ki,ndie, Lieveken, beaamt ten voll,r
wat moek'e ve,gt, want haar o,ogj,es vallen al toe;
r:ret knikl<end kopje e,n moe wuifhandje zegt zi1
vriendeliji< ,,g,o,eden nacht" aan al'len en verlaar
het eerst op moeders arm de kamer; daarna volgt

r8

liet overgeti.t.* driet:ri met pa en t.-inte. jotr is
n<rg -'|.;laar wal:xer.

- 
Caan we i-!u Sinterklaas zien) vraagt hi.l

- 
fd6sn, zegt moeder, dat geber-rrt eerst n::;i

Een, nLlmoe,ten ali,e kindertjes vlu,g naai'becl, o,m
rnorgenochten'd vroeg ,op te kunnen en den Kin"
d,ervrierrd een bezoek te brengen.

Lena, het tweedb ciochtertje, =,roelt zich ee r

t eetje bang om het hart; ze weet, dar Sinterklaas
.rlleen de brave ,rindertjes 'beloont, en dat zij zoo
ciikwijls st,out is geweest.

- 
Och, tanrte, zucht ze, het is toch zoo moei-

lrjk om nooit stou't te zijn, en ik doe zc-r mij:r
,b,es't om zoet te worden.

_- Nu, st,elt tan,te de kleine gerust, als g: maai
altijd j'e best blijft doen, dan zal het op d,en duur
ook wel gaâri.

Hilda en Lena klirnrm'::n nu op tant,es rug en,
1:,ier,enC van pret, val,le'n ze dre sl'aapkamer binnen,
l,-aar hun een zacht bedje wacht.

Na een kort, inni,g ge'bedje, worden ze #ar,:r
cnder dle dekens gestopt en weldra heeft meester
Vaak zijn iaak verric-ht. 

* *

Vi,er blonde vlaskopjes liggen n,eergevleid in ci,:
witte kussens; de zijrge 'iange wimpers scha uwen
over dê rozige wangen en riu en dan vaar,t r:en
zachte glimlach om de blo,ememon,cljes, als ze i::
hun droom den gceden Sint zien, beladen me:
ropeelgoed en a,ndere heerlijkheden.
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ii.

s Anrierendaags laat Lieveken het e'erst haar
zilveren stemrnet3'e hoorei:: ze lijkt lv,el een vcgei
ire, d,at lieve i<leintje, zlroals :e rond ,le kamc:
huppeit, en haar eigenaarti,ig, geibrekkig kin<{er-
tzraltje kweel,t.

Ze wakkert moe en pa, broertje en zusje,s aal,
orn op te staân, en weid,ra is de anders zoo still,:
woning vol. leven en bewe,ging.

Hilde vliegt op haar bloote voetjes naar hel
raam en blijft vol bew'ondering staan. Aiies ligt
overdekt rnet een dikke laa,g sn'ee,uw.

De zwarte ,tak.ken der boorne n zijn wit berand;
rle nog on'he;1an,e weg ligt hagelbianir, de d,atrçen

cier huizen ziin witter dan d'e rxuren. Alleen het
conkere water cier rivier teekent zich scherp a{
trrgen de bianl<e oevers cn ,besneeuw.de booten.

En steeds d.lvarrelen de vlokjes neer, langza,am,
lichtjes ais dtrnz.,n veertjes.

-._ De clge'lùjes in den hernel schudden huri
l-cdciehen uit! zegt vader.

En dadelijk liggen drie neuze'n platgedrukt te-
gen het ilaam en tuïen zes oogen vefbaasd naar
cien }rernel , o{ ze oolc soms één van d,ie engel,tje.s
cntl'*aren kunnen; maar teleur,ge,ste,ld laten hun
blikken af en volgen weer de dartei.r'witte v]in-
ciertjes in hun val.

t0

.fut k.n rnaar niet begrijpen, waar'om dat witte
goetl nie't op de ,,Kali"; ,.oo noemt hij als in lrr-
uië de rivier, blijft liggen.

Lena, die dol veel 'v.an zoetigl-reden hou'dl, ve,:
(,irdersteit, dat hei wel suixerbolletjes ieonden zijn,
.die al do,or zwar::rr Piet neengestrooid worden; ze

wil Giooimoe zelfs overtu;rgen dat er een cloos

rroet gçvuld, worden e:] '*aeg.tt*"n j lrtaili
trootmoe brengt haar aan heL verstan'C dai d,l.

onmogeiijk is.
l"lt-; r.sc,r'dt er n,og een heele tijd gepl'ast in ijs-

l:cud water; dit vind.en cle kirrcleren heerliji<, er
c'e;ranralcing van het fris'sche nat doet hun vroege.
;:oo i'i,e,tse wangetjes 'blozen, d,at het een' aarC
ireef,t.

Vor,iai i-rilda is ci,aar erg fier op; in haar gt
boorteland heefl ie<iereen een tbleeke gelaa,tskleur,
reweeggebracirt door de aanhoud,ende warmte.

Ze :gaat c{an ook nu en 'dan voor den spiegel
si.aan en wrijft zici"r daln nog wat op de wangen,
;:i;oCat deze lood beginnen te gl'oeien.

.Dar, vliegt ze gelukki,J de kamer uit, en ovel'-
i'alt tante, die voor he,t ontbijt zorgt, met ,ien
'.ritroep:

*-- Tantelief , heb ik nu geen l,eliker kleur'rje I
-- .f{r, zc,gt tante, je wordt ee'n echt Vlaarnscir

:::-eideke hoor, met wangen ais appeltjes €fi oo'gêr.
i'ls sterren !

F-{ilda, die zichzetrf al een heel persoon,tje voe'll,
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i, 'noldaan over ciie uiispraai<en vraagt zelfbewust
of zc ook helpen kan rnet de tafel te dekken'

i\i: kcirnen tegelijk ook al de an'd'ere iogees en

lcgeetjes naar beneden.
Tante heeft het d'rukl
,1\an tafei heeft ied'er zijn eige'n plaatsje: Lie

-rci<en zil tusschen varder en moeder in, Lena naast

'llr:o,tmoeder, voor wie ze atrtijd de groo'tste ge-

,iienstigheid aan den dag legt; Jan tusschen vade''

--:: Grootrnoc,der en HilCa naast tante.
De kof ie geurt; cle taf el is goed voorzi'en en d:

L'oterhaimrnen verdwijnen, 'dat het een lust is on''

aan 'te zien.
Moeder voelt zich danklbaar, b,ewogen gestemi

als zij al Cie gre,tige mondjes zie't; want in hei
\,laïlme kiirnaat van Java is het soms zoo moeiiiji<
cm de eetl.rst bij die lcleine kleuters gaande tc
houden.

fJauwelijks heeft vader het ,,amen" uitgespro-
ke:.r, of hoeden e:r rnantelÈjes worcl'en aangetrok-
i<en en orrgc,:.:i:i g trippele,n'de kindervoetjes stc::-
ryien niaai:'b'-li',:n in den tuin om van db blanke
heerlijl.l'e, i ie gen'ieten.

-Ta.:.:. .., :.-i hlasiig om ke'nnirs te mal<en mei
c, : -rr:r.',ni, -al hii :::vc:rzichtigal'leen voortloopl
,el, het gevaar rriet kenne,nd, dadelijk uitglijd,t e'n

r:eL l.-i-l c:'.rI {r;1 .3ian,g. De zusjes zi'e'n hem
meewarig a.r-ir*.. a|, h.i weer binnengeF,racht wtlrdt
'-,nr door nroedcr onderzocht ie worden; doch d*

2'.2

Lneuzingen zijn va,n geen belang e.'n broertie wordt
'criêor naâr buiten gestuurd; maar de ondervindinq
heeft hdm bang gemaakt en niets helpt. Hij i..r

niet meer te bewegen naar den 'tuin te gaan en
blijf,t stilletjes a'chter de kachel soezen, iets mcm-
pelend van ,,sto,Llte sneeuw".

De meisjes hebben ondertusschen een pre't varr
b,elang. Zij trippelen hand aan hand, eerst vooi'-
zichtig, zich van he't gevaar bswus,t; d,aarn.:r a1

"rijer 
en vrijer; ze loopen en giijden; ze vansen

cle ijzige vloikjes op 'hun warm rozig to,n,qetje I ;c
rnaken lich,te sn,eeuwballen, en doe'rr wel eens eeïr
buiteling; maar niemarld den{<t er aan te gaa:r
schreeuwe,n, 'want dan is het uit met de pr,et, 'd',lt
\r./eten ze.

Onderwijl is vader aan het sjouw,en eu haaii
b:jna al de sneeuw weg om een grooten slree:lw-
rir.an 'te maken. Nu stijgt de pret ten top !

Moeder, tante, Ja zelfs Grootrnoeder lçomen ,,,.
tru oo'k bij te pas en Jan waagt het toch ,:,ok oin
een s'tapje nader te komen.

Tante komt rme,t stukjes rkool aangezct en ,,lil,

*'ord,en dê ,oo,gen, neus en mo,nd van ,C,en rr.ziitrrr.
reus; een oude hoed word't op zijn bol g::,Crt:iit
[.en stokje bij wijze van sigaar in den rnond g:-
cluwd e'n daar staat ,,mij,nheer" kan,t ,en klaarl

Vier ernstige gezichtjes staren naar den witte:r
F.lan; vier paar blauwe oogen zien bewonderencj
op naar vadler ! 'Wa,t is dat hier toch een wonder ,

land! zoo ze,ssen d,e verbaasde bli,kken.
)1
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Eén voor één gaan ze den sneeuwrnan groeten
c:n dansen eindelijk vroolijk om hem heen.

Met tintelende handjes en gloeiende koontjes
gaan ze weer R,aar binnen, wâ.ar ze het lekker,:
vuurtje aanblazen en een napraatje houden.

's Avonds houdt Sinterlçlaas reaeptie! Nieuwe
vreugde !

Vol sp,annin,g s'tappen de kieinen, vergeze'ld van
de grooten, naar de ,,Bazar". Daar is het, dat de
Heilige man de brave kiadertjes on;tv3ng1.

On'derweg wordt Lena hoe langer hoe stiller;
haar pruimemondje vert,rekt sorn's bedenkelij:k; in
l,aar vo,orh,oofdje kornen rimpels.

'lVat zal ,,Hij" de groote ,,Hij" wel vragen)
Al ze wel altijd zoet is, of ze haar ,bordje wel
altijd leerg eetl

Haar hartie worcit 'beklemd en begrnt hoor,baar
i:e kloppen.

Daar gaat het d,e trappen op ! 0 ! O ! Daar zi:
I{ij, de gewichtige man!

Daar tioont l-lij rnet zijn grijzen baard, zijl
gouden mijter en zijn rijk geborduurden mante!!
En zwarte Piet, zijn knecht, staat nraast hem en
ieikt de kinderen de ha,nd om ze naderbij te bren'
gen.

Hilda stapt vrij naar ii oren en rrrag al haar hat
:r,wenschen openbaren. Pruirnemondje kri'igt nrr

'.,,'k meer mccl. Ze geeft een 'hand, maar op dc

iA

vraag, oi .* altijci gehoorzaam is, antwoordt ze
met een bedrukt ,,rre,err".

Doch de vriendeiijke man nraakt het weer goe,ci

iriet 'te zeggen, dat ook zij mag verùellen, wat er
op haar har,t3'e ligt. Ook de ,twee L.leinste gevcn
een ,handje en db plaats wordt geruimd voor een
heel,e rij wachtende kinderen.

Vol hoop wordt de terugtocht aanvaard en heel

'ioeg word,en ailen onder de dekens gestopt.

III

't Is Sinterklaasavond.
In de huiskamer van tant'e zitten de vier ,,Ja

vaantjes" vol biijde verwachtin,g om de tafel ge-
schaard.

Heel de farmilie is vereeni,gd; ook een paar lie-
r.e vrienden zijn igeùromen om van de vretr,gde t:
genieten.

De ù<leuters worden ongedul'd,ig. Voortdurend
zingen ze Yarti

St. Nil<laas, kapoentje,
,Leg wa't in mijn schoenrtje,

e,n van:
Ziet de maan schijnt door de boornen,
Makl<ers, staakt uw wild geraas,
't Heérlijk avondje is gekomen,
't Avondje van Sint Niklaas.
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Zoo zull,en ze den Heilige goed stemrrien, den'
ken ze.

i-ena nestelt zich op den schoo't van Juffrouu'
l-far.tesoet, een der genrood,igd,en, en vraagt aan
liaar oor, of zij sorns.Sinterrklaas niet o,ntmoet
i.,eeft on'derweg, maar de lieve dame schudt oni-
kennen'd het hoofd.

Een annlere vriencfi,n van tant,e, Mevr,ouw Vos-
saert, fluistert zoete Lieveken to,e, dât het nu we,'-
keiijk niet lang meer zai cluren, als pl'otseling me.t
een bree'den ruk aan dê bel worC,t setro,klien.

Eindelijkl
Zou ,,Hij" het zijn?
Vier grô6te vra,agteekens staan in vier ;>a;rr

âzuren kijkers, en in spannenC ver,beiden, half blij,
half bekiemd', gaan onze vier gastjes op een rijtje
staan, dichtbij de de'uropening.

En ware,mpel, daar wordt de deur door tanrte

11eopend, en Sint Niklaas in vol oïnaat t'reedt sta-
lig binnen, gevolgd door zijn zwarten knecht.

Alle aanwezi,gen gro'eten 'den hooge'n bezoeke.r
beleefd.

De kinderen trekken zich wat achteruit als ze
in de zw,arte tronie van den knecht kijken, die de
clogen vervaarlijk heen en weer laat rollen; rnaar
oe vriendelijke uitdruki<ing op het zachte, fijne
besneden gelaat va,n den Meester stelt hen ge'rus,t.
Als Fiij hen minzaam toewenkt, durven ze al war
nadêrbij ko,men; alleen Jan, vooruitgeduwd dor',
l'ader, trel<t zich weer terug.
26

Als Hilda de verbazen'd groote pakken bekijkt
waarmeê zwarte Piet beladen is, be3int haar ùrartj,;
te 'bo,nzen van biijde hoopl Zij heef't zoo vurir;
naar een echten kinderwagen met kap verlangd,
maar gevreesd', dat di,t toch wel te veel gevraaed
vlas.

En nu, zou het toch waar zijni. Zou haar har-
tewensch toch vervu,ld word,en?

Daar no,e'p,i de ,,groote man" haar bij haar naani
r n vrijrnoedirg treedt zij nad,er en antwoordt be-
ie.efd op alle vra,gen; zij voelt zich de oudis'te var;
het vier'tal en d,e,nkt het goede voorbeeid te moe-
ten geven.

Als dan werk.:lijk de kinderwagen te voorschijn
llomt, met n'org tai van andere verrassingen, keni
lraar blijdschap,geen grenzen en roeirt zij het uit:

Dank u, Sint Niklaas!
Dank ,u, Sin't Niklaa,e !

Nu komt Jan aan de beurt; en hij durft uit zijir
iroekje komen als hij het mooie rijwiel ziet, dat
hem toegereikt wordt.

Na bijna onhoorbaar ,,da,nk u" gepreveld ,t':

irebben, wil hij dadelij'k de proef nemen en d:,.

liamer rondriiden, ,maar :ra 'h,erhaald,e botsingen,
lv.or'dt he,t 'hern aan he,t verstand:gdbracht, dat het
i:ieuwe rz,oertuirg n'og wât op s,ta,l rnoet gezet wor-
cjen tot morrgen. En zijne oogen hebben ook ge'
rroeg te kijken.

Daar valt een regen van koekjiiq en suikcrtje.,
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(.rver hem neer; hij rolt met de an'deren over den

3rond en grabbeir en grabbelt nog tot zijne zakken

f,roprrol zitten en hij niets rneer in zijn knuistige
i"naj"u berge'n kan. Hij geeft den.'trijd op en be-

gint al vast te smullen.
tr(lein Lieveken, het troetelkindje der familie'

i:eeft van den aanbii,k van al die heerlij'khed'en al

z6o genoten, da't ze het heel natuurlijrk -vind,t, 
als

l'aar een 'mooie, aangekleede, onbreekbare pop

n de mollige an'r.pjes wordt gelegd. Met haar me-

iodieus stemmetje zegt ze parmantig:
Da,nke Sinterklaas !

Dan'ke, zatte Tiet!
zoodat iederee'n het uitschatert van pre't' Ook Sitr-

terklaas kan ziCh niet goed houden en even schol<t

l,ij van he,t lachen; vlug herstel't hij zich en zijn
r og jeugd'i,g gezicht neemt weer een ernstirge plooi'

Pruirn.mondj., half verscholen achter tantes

arm, die om haar heen is geslagen, word't werke-
lijL 

"p 
de pijnbank gesteld'- 

Ds minulen wordên uren vool het arme kinc] I

En als S'interkl,aas eindelij'k met zijn clik pot
ioo,d haar naam op zijn grootboek on'd'er'streept

en afroept, en Piet begint te grinnikken, siaakt zij
een zucht van verli,ch'tin,g. De schoone levens-
groote bahypop schijnt hare verwachtingen niet te
È."rh.*.o en dade'liik wordt ze hllientje gedoopt;
tr'lientje wordt zacht,gewiegd, heel de kamer i:ond-

Eebracht, wan,t ze rnoet aan iedereen worden voor-
gesteld.
28

Bewonderende blikken, ook van de andere zus-
jes, hangen aan db oogl,eden met lange wimpers
clie n,eervallen als het poppekind in slaaphoudin;;
-,..ordt gelegd.

Nog meer verrassingen volgen: jurkjes, speel-
'goed, lekkernijen worden nog kwistig door zwarte
Piet uitgedeeld; zoodat Lieveken steeds zegt: ,,nog
irreer, nog meet!", en, hane vergeet-mij-n.iet-ies
clogen hoe langer hoe dieper schijnen te w,orden
van oprvinding.

,De ,gr'ooten worden ook niet vergeten.
Grootmoeder krijgt db tranen in dr: oogen als ze

de ongestoorde vrengde aanschouwt va,n hare ge-
Iiefde klein'kindieren, die zij voor de eerste maal
[,ij zich hebben mag, want qllen zijn in het vreem
de land geboren.

Maar aan alles [ro',rnt een einde en ook Klaas'
za'kken zij,p n.t leegrgeschud.

Vol dankbaarheid en rnet luide s,tem, want aile
verlegenheid, is nu geweken, zi'n,sen de kinderen
semen nog een scho,on lied, dat ze thuis leerden,
om zoo hunne gro,ote erkentelijkheid te toonen.

De ,,Heilige'man" groet ie'dereen vriendelijk er,
zegt:

-- Tot 't volgend jaar !

Ook de zwarte Piet verdwil'nt, nog een
11ekke bo'kkesprongen makend.

De deur valt zrvaar toe, en nu is binnen
feest rn vollen gang.

paa.r

het
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Aan het gejuich ko'mt geen einde.
Het is ee,n waar genot voor d,e volwassenen, o$l

.Jie pure, vertrouwende, dan'kibare uitdrukhing in
al die lachende kindergezichtjes waar te nemen;
ceen zweem van achterdocht is bij een van hen
te 'bespeuren, enkel ibli,nd geloof in den Goeden
il-in'd'ervriend. Alleen Lena, het opmer,kstertje var.
de kleine h,e,nd'e, waagt de bemerkin'g, dat Sin-
terklaas net zoo'n lief, fijn gezichtje heeft als de
zoon van Mevrouw Vossaert, die ondertusschen
cok is binnengekomen.

J,anneman vindt, dat de Si,nt hier een veel schit-
terenden m,a,n,tel aanheeft dan in Ind,ië en dat l-lij
,zdker op dezelfde ;boot de reis,gemaakt heeft tien
naartoe als hij zelf.
ftruimemondje 'egt, dat r]b maan Hem zeker den
weg heef,t gewezen. Aan de overwqgingen koml
geen eindb.

Maar moeder, de zorgzame, d,ie ziet dat Lieve-
kens kopje bij het wiegen van haar poppemeid
;.waar wordt en haar oogleedjes toevallen, 'maakt
aanstalten, om alles op te ruimen en den weg te
wijzen naar bed.

Dat is ook d'e be'ste oplossing, want de koortsig
c-pgewonden kinderen zijn doolrnoe.

Gewillig la,ten ze zich uitlcleeden en naar bed
l'r;engen door tante.

Vroom knielen ze neer voor hun bedje, en be-
clanken den Lieven Heer vo,or al het moois dat hun
is geschonken, voor allles, voor a,lles. . ... . !
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, T"" stemmetjes worden droome;ig, 
"i.p*rig .,,rnlilg omrhelzen ze ,tante, want ze denken wel, dat

deze een goed woor"lje voor hen heeft g"d^.rr. 
-"

Overmand en moe door de spannirng Àn vreugde
siuimeren ze vlug in. En *.jdr. ,iÀ,t ,rrer, ,rltu
meer dan vier vredige kopjes boven de blanke
beddelaikens uitsteken, vi.r-li,chtblonde 

"rrg.l.rr-kopjes, waarop een.teere gl,imlach in droom â" ,"
zenlipjes no,g beroert...

Tante voelt als een sprankel van hemelsch ge_luk haar harr d,oorrrillen om die [i"a"rfii[" lfiiJ_
*^chap, dht onverd,eeld ver,trouwen en ,glt,rt ;;,
zooeven, o,m die vr,ede en sereene rust op de lieve
aangezichtjes nrr; ook in haar ;binnenste daalt een
<riep., weldoend gevoel van vredige ,,.r", _ ..."r,
het rs noode, dat zij scheidt van dit zacht_roerentl
tafereeltje...

Maar men wacht haalbeneden..,
, En terwijl nu ,in 

_de huiskamer de grooten rlphun maniel log tot laat in d".ruro"J t."rrrri.r-ï..l1o:l dê kleine prermakers den 
-;Lup 

der on-
s,cnulcl.
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