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Nr. 269.

A. Hans.

EEfi ffiûËffiw l-Hwmil,

t.

Mijnheer Wallaais was met zijn gezin op ziin
kasteeltje over gekornen, om er Kestmis te vie-
ren. Hij woonde te Antwerpen, rnaar had een
lanldgoed in de Kernpen, in de omgeving "ran
Turnhout. :Heel het jaar r,vas op 't kasteel de por-
tier met zijn vrnuw en zijn dochter. In Juni kwarn
dan de familie \Vallaais tot Ociober. Maar ook
rond Kerstmis was mijnheer W'allaais gaaïne een
tienital dagen buiten.

De Kempen lagen onder de sneeuw; 't had
daarna gestormd. De dennenboomen hed{,len hïrn
witte vracht afgeschud en stor.den zwart tegen.
over al de blankheid.
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't IVas lcoud buiten mââr hriunen vlarnclt.: ire-"*r-
lijk de haard. In de groote lçarner stond cle kerst-
boom met i<aarsen en geschenken. Men wachtte
tot het geheel donlcer zou zijn om het feest te be-
ginnen.

En L ies, de dochter van |oost, den porticr,
inoest notr terrag kornen r.rit T'urnhout, rnet het
fijn gebak, dat mevrouw Wallaais daar besteld
had. Ze bleef lang weg... De trein, die naar Weel-
de reed, zou zeker. te laat zijn.
_ Eiirdeiijk vras l-ies er rnet haar groote mand.
De l<inderen liepen haar in de voorhal tegemoet.

- 
O, ik ben zoo verschroklçen, zei LiÀ en ze

zag inderdaad bleek.

- 
Van wat? vrceg Paul. de veertienjarige

zoon 1,/an rnijnl-reer W'allaais.
Er lie,p in 't bosch een groote kerel, ruet

lang haar; hij n'as l,lootshoofds. O, zoo'n raar
gezicht... Ë,n hij had een dikl<er, stolç in cle hancl.
Hij riep naar mij, maar ik liep weg... En ilc ben
langs een heel anderen kant naar hie, g"kom.n,
daarom ben ik zoo laat.

Joost, haar vader, en mijnheer ÏUallaais, hwa_
rnen ooic luisteren.

*- O, zelr*er een wildstrooper, ergens van
Zondereigen of die streek, ,rr.rrà. mijnÉeer Wai-
laais.

* 
.trr,,, cr eitten daar veel van die gasten. Maar

*2*

ze Hebben hct toch maar op hazen en kanijnan
gcmunt, spratr< Jooct' de portier' Wat riep hij
naar u, Lies?

- 
Ik weet het niet". ik heb niet geluisterd,

maar vluchtte.
._ Mogelijk was het wel eerl weggeloopen

landloopei van Merksplas. Dat is ook in de

buurt, merkte mijnheer 'Wallaais op.

- 
Hij wilde misschien in de mand van Lies

I<ijken, zei Paul, de orrdste'der kinderen. Dan zou
er niet veel van de lekkere koeken overgebleven
zijn.

* Ge zijt nu veilig binnen, hernam mijnheer
'lVailaais. En het wordt tijd voor het feest'.. Ver-
geet nu maar ai uw angst'..

De portier, zijn vroltw en de dochter waren
ook genoodigd rond den kerstboom' En dan za-
ten daar de kindereir van eeTI hoeve, die aan
mijnheer Wallaais toebehoorde.

Het werd voor allen een pr:ttige avond. Het
feest duurde tot negen uur.

Toen krt'am boer Windels zijn kinderen halen.
Paul vroeg hem of hij niet den man gezien had,
$'aarvoor Lies zoo geschroleken wa$.

Windels had niemand ontmoet. Hij dacht
ook C:rt die rare kerel een gevluchte landlooper
van Merksplas moest zijn"

- Hr is bij mij stroo gestolen, zei hij. Ik zal

*3*



vanavond eens oplettén. Zulke gasten durven
wel rneer Ïcomen stelen.. 't Is hier op weg naar
Hollan,cl en cle groote baan naar Baarle volgen
die wegloopers natuurlijk. niet.

De kinderen, geluX<kig met hun lelçkers en hun
speeigoed, gingen met hun vad,er mee" Een
uurtje later was 't h;asteel ook in de rust.

Dln volgenden ..iirg, deed mijnheer lVallaais
een u':r.ndeling rnet Faul. tr--{ij zag de Kempen oole
gaarne in hun ri,r'intersternming" De natuur is al-
tijd rnooi"

*- t, vader, die man I zei Pau[ eensklaps"
Daar aan 'l moeras!

-_ ja, waarlijk!
-- Blootshoofd... en de stclc" waarvan 'Lies

sçrrak. . .
*- [-lij r]oet- zoo raâr... Kijk nu zwaait

wild met zijn armen...
&4ijnheer 'Wallaaie was ontsteld. Vlug liep

naar den vreemdelinsï toe en trok hem van

hij

hij
het

water weg.
-*- N{an, gij wilt tcch niet in 't wâter sprin,

gen I riep hij uit.
I-lij schrok oprnieerw, nri van dit gezicht" met

zijn wilde r-ritd"ruklçins en woesten blik.
_- Ja, iLç wi] in 't rvater springen, sprak de

man wanhopig.
** Ën 'waarorn )

-:, 4 .- ," *5-

* ûmdat ik zoo'n ellendeling ben..' lk haat
het leven...

- 
Kom, icclm, we zull,en eens praten..' Van

waar zijt gij?
_- Ik ben een zwerver...

- 
Cevlucht uit Merksplas)...

- 
Neenl

* Waar woonrt ge dan)

-- Nergens... Ja, nu zitten rnijn kinderen
gindêr in een hut...

- 
Ge hebt kinderen hier? vroeg rnijnheer

Wallaais verbaasd. Toe breng rne bij hen" Ik zal
voor hen doen, wat ik kan,.

De nran aareelde even, rnaar ging dan vooruit
cloor een dreef van het bosch.

Paul vond dit een groot avsntuur. Hij voelde
zich gerust, orndat vader bij hem was.

- 
Die rnan is vreeseiijk opgewonden, zei

mijnheer 'Wallaais. lVat zulleïÏ we nu zien en
hooren?

In het bosch stond een i<ieine bouwvallige
srtrooien hut, waarin een man had gewoond, tot
men hern naar een gesticht voerde. Het zou er
donker geweest zijn, zonder Cc: klaarte van een
houtvr.lur, waarbij een jongen en een rneisje za.
uen. In den hoek lag op een bos strr:o een vrouw,
*-jie zich niet hewoog.



* \r,/e eijn er, *prak de man, Daar zitten
mijn ir.lrLrderûrl... en h*,n moeder ligt dood

*-- Dood"l l'"reet mijnheer Wallaais'
Pau.l clrong r-ich dichter tegen zijn vader

aan.

-- .î:,,, fiistlierr is rn:jn l/rouw gestorven' .' Ze
was al la.ng ;iek...
. Idijnheer 1,5"&ilaais Ï:oog zicli over het stroole-

ger'
lr]een, rje ','roi;.r,^r iee,fcie niet rneer.
*-- Pt4aar dai is iiiier een v*rschrikkelijke toes-

tand, :rei hij: Zijt çIf niet naar 'de overheid ge-

rveest ?

-*- I{eenl ll* r"crri t*ch overa} verjaagd,..

- 
Ë.n. is er :u-,i:cn dclqter bij uw vrouw geico-

men.?
-_. Neen... Vrcreger lvel .". Ër was niete aan

te doen"..

-- Ë"r er. Jiri rrra; J.r.!pç!eren alleenl
*"- 'k i-iad ;';r: $c::xç,.}, dat ze naar Turnhout

mslesfen q.larr, nî.:',,,r' .'le falnilie .. Och, weet ik,
wai. r:r ;:llenimi in n:ijn li,rnfd rerr:lcte? Soms was
ik geï< l

*- Kcmt ;riin* c'lrie :nee na.ar mijn huisl her-
nam nnijnher:r'\ï/allaais.

&i'{edeTijek:n'$ }r*:r:),; hi.i n::.ar dc }.,inderen. De
jt:ngen har:i lie;r, hci lr:eisje negen jaar zijn"

l\{ijnhe,:r liiàitraais Xeidde het groepje mee, De

-*6*

dcocle rnererder i:rlet { anir.n ln }:et }ulti* r-ne}:tex"

jsûst keek vr,:cm-ci u;"r, t*r:t Ïrii rir, rl,q:uv' ûpen-
cle en het haveionxe gr,,;clsril.tp van r::ijnheer
Wallaais en,Pauï zag"

- 
"k Zal u straks alles verteilen, zei zijn

meegter.
Hij leieide ,{en vader en de kinderen in d,:

keuken en ging met zijn vrouw pra'Len. T,:en hij
zijn ontrnoetiirg verteld had, vervolgCe hij:

** Er rnoei hir:r lrtrlp gehr:Cen worejlen... We
kunnen tirans een l"reerlijken ke:i:strriispiicht ver-
vullen...

Hij ging met mel'rou$r naar het drietal zien.
*- Eerst en vooral een fi iri< i:acl. en anricre

kleeren, oordeelcïe rnevrouvr' Waliaais.
En 't werd nu drlrk in hu.is
* Wat gespuis r*ijnheer l;iiinen haalt I brom-

de Joost"
* Dat ie de vent, r,\'aaïr./oor ik gisteren erp elen

loop ging, zei Lies.
, Maar er \A.a$ geen tijC cm'te praËen.." Joost

moest rnet een brlefje n;iar den T:i.uig:me*sier-.
Zijn vrouw kreeg i:evel op de Jradkamer water te
warmen. Li.es rnoest rnet Tr;evrûilw mee naar bo-
ven, Daar lry"as cnnd,e:r- en boverigoed. van rie kin-
deren en van mijnl"l*er; het werd 's Zorners ge-
bruikt. Het nooclige wôs ai s,n,reiJig :-iitgetrro-r:en.

Een uurtje iater zaten de zwerver rn zijn kin-*r*



eleren schçou *erreaslchen en b"Jhoorlijk geklee{1,
\foor een v,rarn'] ûraô.} in de i<euken.

Faul, zijn eu*jr:s, r,.n braertjes, rrrochten rens
kornen kijken, uraar er niet blijven. want dan
zouden de rnan en zijn kinderen te verlegen
zijn.

Mevrouw en Lies rnaalcten boven bedden
ktraar. E, *.u., in 't lçasteel ruirrrte gen,ceg, en ook
becldegoed, want 's Zn:mers kwamen er veel gas-
ten logeeren.

.|oost keercle met Cen veldwachter terug. Mijn-
heer Wallaais giag rnet Cezen in een ufro.r.llr-
lijke katmer en v,erhaaide zijn ontmoeting.

- 
!k heb den rnan nog niet verder onder-

y_tgrqd, zei hij. Ik zal her nu in ury bijzijn doen.
Wat hij uitgevoerd hee.ft, weet il< niet.

* lJij heeft rnisschien nog ro,rel gevangenis-
straf uit te cioen, sprak rle vel wachter.

_- 't trs mogelijle ... Ik wilde in cleze droevige
zaak niet L,r.riten tl-e c.,,erheid handelen...

Mijnheer \Xiallaais riep de,n z.werver. Deze
schrok wel wat, toer:l hij den ve,ldwachter zag.

Ilr heb mijn straf uitgeboet, zei hij dua*_
rijk.

*- AIs '.i maarwaar is. rnoinpelde de politie-
nlan.

-- Kom, vertel Ru een$ eerlijk uw geschiede_
nis! sprak mijnheer Wallaais vriendelijle.

--B__

*- Dat za.l ik doen".. Il< herken u Ru..' Ziit
ge niet den hautkû()pnxan 

'TValiaals van Anrwer-
pen ?

Io

-* IVIijn naam js Enniel tsrijk... En rnijn va"der

had ook een grocLe zaah te Antwerilen.
.- Tach liet Antoqrn Brij,k, die in granen

deed)
_- j", mi3'nheer... Vader is ai tien jaar dool

en rnijn rnoe,-!.er nog langer.. Ze hebben veel
verdriet geha.-l over mij.".

_- À{aar }roe oucl zijt ge dan}
-* ii{ iijk rrret rnijn venwilderde haren en

baard l'c,,g[ or-rder dan ik ben... Ilc moe,t nog vijf
en dertig worden...

- 
Gij de zc,on van Antoorr Brijk ! herhaalde

mijnheer 'Wallaais verbaas.l. C, ;*... nr: begin iT<

rne te herinner,en... Mijnheer Brijl< Ieefde op 't
iaatst zeer afgeeonderd en rnelr zei, dat het was
van verdriet. . .

-* Om mijl ik had vaische wiasels gemaakt,
toen ik door 't speien rnet geï,{ vee} sr.hulden had
en toch rijlr wiid,e leven.. Ik w",ag al getrouwd..,
Toen werd ik ,tot tlvee iaar gc-vangenisstraf ver-
oordeelcl... Nadien verlieten we Ântwerpen" Ik
kon er niets mr-:er rioen. In de handeiskringen
verachtte men rnij. 'lç Had wel lclerk kunnen
worden bij farnilie, rnaaî daarvoor was ik te

-* q '*



hcc,grr:oedig. t.en neef noodigde me naar Ame-
rika. fulijn r/rolr\,ïr wilde nret. Ze had nog h"",
oude moeder tc Brnssel. We zijn te B..r*rà g.r,
woiren Ik trcr'e.:g geld varr nai;'n vrou*u -o"d",orn eer'ï nieu".rrc, aaal..: te beginnen in granen. ,k
SpeeJcle 1.4/eer en verlcc,r.elles Mijn schoonmoe-
der vias gestr:r.ven. IL pleegde oprri.,r* bediog
en geraakte r:oçr. ee!]s ïoor ivr:e jaer in d" gevanl
geqig. i\,4i1'n v;:Cr:r l:e i;-n"ai,.lu: urij;r ".;chutau"l. Hii
hielC zelf wei:rig ...)vei.... .loen hij stierf kr*eg ik
toch nog een ei.fer_-,:i;c cn ill ,.p,:cllee,rde voor* de
dercie rnaal. îk vrc.r ireens .rt:.l geld winnen. ,k
!-tra,c"l gr:.:* gelu:h" '1,," \,/ciloc,r rl!*rl. "l.oerr trok ilc
met inijn vrû"r;lrr en trrvee lci:rderen naar Rotter-
dam. Il; wiide nrc l:eteren... ik rv.-rd Ll*rL op 

"unkantocrr. IVa el,rir;; ir:renr{en \rernaffr rnijn pa-
trnnn, dat ik il,,,r:e,rr,âal in rle g*r,angenis nra L"-zelc:r:-. -E': hij ;;r:id :'rc ,o"g. i{ zocht een andere
beirekLir.g" Il4i:n \/:ireg geiuig..chriften... Ik had

. er geûi1 r:rx ijç *,'on.,i qe*n r,verk .fawe], ilc ben dangaan huren... luIlt,: ir.li;ken.rr*r, utrd tot stad.Mijnvro:lw 
'.,vas .,iel;,::l-;jr. û, lvat heeft ze geleden...Z*c zr-.,tie ilc rlat cliendig- ,**rr.J*oen een jaarvoorl VerTciien -rn-r,,r,,iç ri't ]ier, ,,ve d,oor N;;;_Brabant... Ile l"lc jian,-ie che p;titie hielcl ,r* 

.i,
een darp .rr:1. i:,n 1,",,, "*::rd*r, als vagebonden
lr.*:_3.r"gri,r$:j iïi.r.r,. *rnr.Lrt ili in Be!gle fr_fr.rlr"
cle. We lcresen wat gelcl e' toen lr*r*.r", we hier

I {t __-

bij "l'urnhout Mijn vrûrl-w v,'*id v,:el zieker' Ze
kon nie| m.eer vûûrt. lli vqr:l11 cli':, c.'{-"t:inttn lur|"."
'k Haalde stroo weg op ern iir:rcvc... bln mijn
vrouw stierf.

* En geen dokter?
* 0, een dokter kn:n niets mee:: doell ... En

ik was als gek... 't< I-ieb gisÈeren tr,ren rond ge-

loopen, klagend. en in me zelven spreken,J... ih
had rnijn verstancl niet meer. En .vazrmiddag

kwam dat we,er... lk zei tr:t rnijn kin<{eren, dat
ze naar Turnhcut, riaar Ce p<;lili;r rncesten gaan
en ik wilde zeif in Frei wiiier epringen. Toen
kwaamt gij, mijnheer...

-- En was dat niet laf in 't water witrlen sprin-
gen en uw kinCeren ac-htei iaten l:ij hun gestor-
ven rnoederl vroeg rnij;rheer Wailaais.

- 
Ot, ik was rn'aanzinnig. " IL; berr heel rnijn

leven laf ger,veest... cn slecht... Wat heb ik mijn
vrolrw doen liicienl... Ik heb ze zoa veel zien
weenen... Ge weet nr-1, wie ik ben, rnijnheer Wal-
laais... O, ontferm u over iniSn kinderen, en smijt
mij aan de deuri

- 
Neen, dat zai ik niet doen I

* lk detrg voor niets rïieer.. .

- 
We zullen er eÉlTr.s o".rli l:rateil... Ga rru

terug bij uw kinderen I St:a:L.s zai ik u een poe-
der geven en dan rnoet ge slapen"". We zullen

il



het lijk viin Llw vrolrvv !"ri{ë,r "t dorp Àaten bren-
gen. . .

-* F-loe is uw juiste naanr? vroeg de veld-
wachter. ûf heL,t ge papieren?

Willem Brijlr haaltle uit zijn binnenzalc een
uitgerafeld trouwl:oekje" Ër, de politieman
rnaakte dc noodige aanteekenlngen, orn volledig
verslag aan den burgemeestt*r te kunnen uit-
i-rren gen.

Toen kc.erde 'Willern Brijl,^ bij zijn }*inrJeren t.e-
rug.

.* Wat e,en altrertreurigsie geschiedenis, .zei

mijntreer \Vallaais tot den vel,clwachter. Zucht
naar geld en verrnaken" Zoo zijn ,:r al veel ge-
vallen, die als TSnijk, van goede aflcornst zijn.
Maar wat nu?

-* De l:ulgerneester rnoet onderzoeken of hij
geen stra{ meer i:it te doen heeft...

Mijnheer Wallaais dacht even na.
-* trk zai cTen man hier houden tot dit onder-

zoek afgeioûpen is. iln is tlit gunstig, dan kan ilc
hem aan werll helpen".. We rnoeten hem de lcans
Sreven er rseer l:o:l'en op te komen.

* lk der:Ic, clat het verloren moeit,e zal zijn,
mijnheer. ilen vos veliiest wel zijn haren rnaai
niet eijn streken.

*-- -foe, toe, veel menschen itebnben aieh, na

*ilerlel ti"wal.iirgen gebeterd. Vo*r c{e kinderert
zal ik ook een uitweg zoeken

** ln het trouwboekje zag ik, dat ee te Ant-
werpexr gebnren zijn en dr:s lç.emen ze ten laste
van die stad, oordeelcle de ve]dr+'achter.

-* Ik vieet misschien vrel -wat beters. Votlr-
loopig blijven ze aok hier. Ë,n nu de iloctde mise-

der... ze iigt nog in de Frut.

-*- Als uw ;:aehter, br:er 'Windeis zijn kar in-
spande, konclen we het lijk naar 't dorp voeten
en in 't cloodenhuis leggerr.

*- \{/el, ik g,a rnet u rnee naar \X/indel.s en dan
naar de hut. Ilc zal Brijk rnaar hier laten... hij is
al in aulk een g*schoXrt'e,n gern,:edstoestand

Even later stapte mij:rheer WaUaais met den
veldwachter naâï cie hneve van Winc{els, en deel-
cle daar mee, wat er gedaan moest rvorden. Win-
tlels hacl gaarlrn geweigerc*, want hij was een hau'

de rnan, rnaa:' hij durfde tegen zijn eigenaar nir:t
(4 neen )> zeggen.

** lVat rni'inheer in zijn kop steekt, brr:mde
de boer in den stal tct zrjn zocn. Hij moest zich
dat gespuis niet aantrelçken, anders iran hij van
zijn k*steel wel een lçr:ïonie ;nalqen. Die vage-
bc,nci ireefl van eisen bij ons Ceit stroo gestolen.

\ff'at later reed de lçar heen" Mijnheer Wal-
laais er, de veldwachter s,tapteïl eï naast. 't \ffas
nu geheel donker geworden, maar oie $neeuw



veriichtte den weg. Zoo kwam rnen aan de hut.
Het vuur was r-ritgedoofd. Maar aan de kar hing
een iantaarn en mijnheer Waliaais nam die mee
binnen.

- 
Zoo moeten sterven, ie toch wreed, zei de

veldwachter.

- Ju, erkende mijnheer Wallaais. 't Is een
echt drama... Arme, arme vrouw. Ze heeft we]
een msei[jk stcrrfbed qehad., Twee kinderen
moeten achteriaten.

*- Die kunnen in een weeshuie, sprak Win-
dels. En dat ze den vent voor zijtr leven te
Merksplas zetten en henr daar huri doen wer.
lcen.

-- Stii. stil, vermaande mijnheer Wallaais.
We zullen de .,'rouw naar de kar dragen, vervolg-
de hij.

Cedrieën narrlerl ze de doode op, die n et
zwaar woog.

-- 't Is om mijn paard te betooveren en wild
te maken. L;romde de bijgeloovise Windels tus-
schen zijn tanden.

N4ijr:heer Wallaais narrr wat stroo uit de hut
en dekte er de gestorven moeder mee.

- 
De veldwachter vergezelt u, zei hij tot

Windels. Ik zal rnorsen bij den burgerneester ko-
men.

t4 -

Flij trok de scheeve deur van de hut toe ett

keerde huiswaarts.
Mevrouw ïTallaais had in den kerstboom

nieuwe kaarsen gepiauatst en die aangestolcen. En
c{ç kinderen van Wiliem Brijk zaten er bij met
die van het huis. Ze heetten Frits en Lydia. O,
r'vat schitterden hun oogjes! Ilun vader was te-
rug naaï de keuken gegaan. Daar zat hij te wee-
nen, terwijl hij het kerstlied hoorde:

Een kindje werd geboren,
Te Bethleem in den stal.

Mijnireer 'Waliaais kwarn bij hem.
*- -W-e hebben ur*' vrouw weggebracht, zei

hrl strl.

- 
O, mijnheer, gij zijt te gocd voor rrij... Ik

verdien dat niet...
-- Brijk, ik wil u helpen.. maar ge zuit me

beloven, dat ge nooit meer zulke wanhopige
piannen eult vormen als aan het ven.., Bicl tot
God om kracht, om uw leven te veranderen. 'We

zultren morgen of overrnorgen sâmen praten
over de toekomst-

Brijk en zijn kinderen gingen vroeg te bed.
Frits lag in een net kamertje in een helder

beclje. Hij rvas verbaasd over al dit nieuwe.
Maar dan dacht hij aan moeder en hij begon stil
te weenen... Er $ras zooveel vreernds in zijn le-
ven," Maar moeders liefde zou hem altijd bij
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blijven .. Moeder had zonveel met hem en Lydia
gesproken, en hun ieeren iezr,n en u*hrijrrur, 

",rekenen. Ze had rrcoit iets onvriendelijËs oveï
yad.er gezegd, nmar toch wist Frits dai moeder
heel'ande:$ wa$ geweest dan vader.

, ET ,]-" i"g *"J,riur zao ,"""f"""-." zwijgend in
de al"elige hut. I-Iij wist niet, dat ze al veryoerd
was. lln hij schrei,rle orn haar.

Lres. ,ie dochter van clen portier, had l".vdia
rneegefiornen flaar ha.ar karner. .t [4eisj. *o., a'l_leel zr:o eenraarn zijn".. [.ies had er innig mede_lljden rnee... /e stople het ]iinc{ wi:ïtït toe enL5rclia sliep welcira in.

_..Ty.. dagen later werd vrouw Brijk begrav.en.
lVlijnhe.er,Wailaais had ;rlles g;r-g-id en betaald.r-n rn de kerlc .en aan het giaf rnoest hij Brijk on-dersterinen. Frits *oo"rj, ,1. pi.rfrl*f..ia- Irii,maar l-;u-dia wa.!j bij l_ies g.bl*rË;-

II

De burgerneester irad bij her gerecht inlichtin-Çe'. g*vraasri over lril],--* tsrijË. En her bi.;L-,dat de rnan cle waarhuriC-i-ad *."fr;Oen. Hij wasnu vrij. En rnijnheei" W"ttal;s' t<on met hems;:reken.
*-- LJw lçinderen zijn zwak, zei hij. En "t is ,r

'est. 
dai irc c{in tijci buir:en ti,j";; i'i f*r' z;e hier

16 *"

bij goede menschen plaatsen Ze zullen de
schaol bezoeken. Uw vrouw heeft hun wel 't
eel eI ander geleerd, rnaaï ze hebben nag veel in
te halen. 

-En gij lcunt te Antwerpen op ,riijr, L.rr-
toor wer!<en. Ge hebt dan de kans 

", bo.,r"r, op
te kornen.. .

*- q, mijnheer, mag ik oprecht sprehen?
vroeg Brijk.

* Dat moet ge...
__ Te Antwerpen zal ilç. altijd zwaarmoedig

zijn... Dat rn'eet ik nu a1... Mij; naam is er be-
lçencl en mijn kwaad ook..- IË ,ou een nieuw
l*t:" o*rillen beginnen in Arnerika. Mijn neef
heeft e.r een groote zaalc. We hielden veel van
elkaar. toen we jongens waren. Mijn neef bood
me Iater ae,n bij hem te F,omen" en iiç l:en over_
tuigd d-at hij me nog wil nernen, vooral ulu eijhem schrijft.

- 
Naar Amerika gâan . Ja, het was mis_

schien beter...
.- Ti Anrwerpen ioop ik mer het merkteeken

van mijn bedrog. Altij,J zullerr er zijn .li* ,;;-gen: << Dai is Brijk. die in de gevangenis heeft
gezeten >).

* Jr, er zijn harde menschen, die nooit ver_
geten en vergeven. Gij wilt dus naar Arnerika...
En uw kinderen )

- 
(), iIç zou ze voorloopig hier nroeten laten,

tv*



lnaar ik denl<, dat ik sirnedig voor hen 't kcst-
geld^ zal kunnen siuren. trk wil er tc'ch hard voor
werkenenzuinigleven.

-* lk ksn uw 'nr.e:rsch begrijpen, hernanr
mijnheer \Y/allaars

En h;i Lelocf e clai-:lijk naar den ne,ef in Ame-
rika le schrijven.

Mijrrhe<,r" T/alla;r!ç si,'ral: met zijn vr.:uw. Err
toen sirrs hij naar boer \Mrndel:" FIij rneende, dat
deze en zitn vro,ilv beste menschen waren. Hij
vrôeq, o1 F"r;tr daar in ]-..,;is }<on komen, natirur-
lijk tegen betaling. iln Windeiir en zijn vrouw
v,'ilden gaarll.e iets verdiene n, Ze verzel..erdqn,'
dat ze zeer goed voor l;rits zcr:den zijn.

I\4evr,rurv V7atrlaais begaf zich naar weduwe
Berene, tlle ccl,: in cle l:rrrrrt inet haar dcchter
l:cerde E,n d,i.ay :rnu- I-,1rdia inr,rrclnen, het huis.
hor:den, naaicn e,n breien leeren en eveneens
na.fttr s,:hici :qiiâl . Zoo l;li:ven F rii.; en l-vclia
ciicht hij elka.ar.

Na l'.iie,rrv.jr.ar licerc{e de famriie $v'nllaais î}aar
.\ntra-ei:p-:n ten:s. Ë,r kc,n llatuurlijk nog geen
nielrws r-rit -/',:rcriira zijn. \X,/iil<,rn Brijk bleef bij
Joost op het lcasteel.

h4a:,, einc-l ja,runr:i lçrnrarn er bericht. Zijn neef

'vilde lrç,;;l neii:cn en h;.C aeicl gezonden voor
de reis. Ontroeicl rarn Willr:rn Brijk afscheicl van
zijn lcindercn. I-lij sprak nier veel... h{aar des

t8 *- *- t9 _

ovonis knielde hij op het grr.r$ van z-iln vrouw.

-- Agnes, zei hij, ik ;"ql een ânder mensch
en een goede lr.ud*t r,r,n:rc{t:n. û, ','exgiffenis, rter-
giffenis.". Maar GoC hcort i-nr... ilq zi,l wroeten
en slaven voor Fri.ts en l-)'clia.

En Willern Brijk n:eende htt.
's N{orgens narn hij te Wc:eldc ';len trein naar

Turnhout en hier cle tram riaai À;,Liwerpeir, I-Lj
bezocht mijnheer \Xlallaais Flr rq'as door den neef
ook geld gestuurd voor klrercn. h4ijnl-reer Weri-
laai.s legde er nog' wat bij. .&,n d.,:n voigenclen Za-
terdag stapte Wijie m lSrijk als r:en riielie ;reiuiger
op de Red Starboot, die naar hlew-York voer.

Ontroerd had ï3rijlc rnijnhecr en rnevrouw
Wal]aais beciankt voor al hrrn gr:eclheid.

III

Frits was rru al een tijd bij boer Windels. I-lij
ging trouw naar school en ]eercio goed.

De meester was zeer vriendciijh voor hem en
gaf hem boeken ten g'-schenke F riis had een zol-
derkamertje en tlaar tln:lneerri,: hij een nlank om
er zijn boeken op te zetten. 't Liefst zet hij hier.
Frits zocht gaarne. de eerrzaamheid.'

Op de h,:eve 1'varen de mcnscherl zoo vrien-
delijk niet. Karel, eell 28otr1 vrat ouder clan FriLs,
kon niet verdragen dat Ceze niet vrer"iien mcest.



al hielp de knaap dikwijls een irarjctje, En J-"eort,

de groote broer van Karel, yrr&s dikwijls ruw.
\&'indels aelf sprak zelden een vriendelijle woord
en zijn vrouw lion weinig verCragen.

Ze gaf meer eten aan haar eigen ,lcinderen dar:
aan Friis. Mlaar 'Frits vergat dat alles. wanneer
hij in een boek zat te lezen.

l,ydia FracT het veel beter bij vrouw Berens.
Frits ging er gaarne hec-a. De weduwe en ïraar
dochtervoelden deernis met de trvee kiride!"en eru

toonden zich altijd vriendelijtra
'I'oen de Lerite kwam, wâs er rneer werk op

c{e }roeve. Op een avond z;ei \Yindels tot 'Frits:
' *- Ge zuit hier niet aitijd rehtenieren. Mor"
gen kunt ge mee naar het land. Vroeg uit uw
bed. Flet is itnrners geen schoul. Werken, iroor!

Frits lçnikte. 's C)chtends werd hij vroeg ge-
roepen. Even werd hij waklcer, maar hij sliep
weer in.

'Windels zag hem clus niet verschijnen, en
kwaad liep hij naar ï:oven. Nlet een ruk trok hij
Frits uit berl.

-.- Luiaard! schreeuwc{e hij. Ce hourJt me
voor den aap...

Frits was vreeselijk geschrolrken.
,-- Hn nr-r rap beneden... Ge tJenkt zeker, dat

ge een rijliernanskind ziit... l*4aar trw vader is
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uit arrnoede naar Antn.rika qe3ae'11':l I v'ert"'olgCe'

de boer.
Frits durfde niets zegEen' ï itj ï:leedcie ziùt

vlug aan.
I Zoo lang slapen, bromcle vïou,r ' \'T/indels'

Ëet maar gauw...
Frits zag, dat de anclei'e]:r spr:k.hadd'en gek:r"'-

gen maar lroor h"m was er geeil ûver gellltll'ë:l '

Ëlij moest dan naar het lend" Ile boer, K;rrel en

L"tn w"r"n er al. Frils m.cest lnei een dvr;r'rsste:1ç

de ploeg van Leon vasthor"rCen en Kauel die I'arr

zijn vader " Zoo staptè Frits altijd hr:r-r'l en 
'r'Èei:''i"

Mi;th*"r Waiiaais was *r nie o" tegen, Cai Frits
wat meewerhte, maar Windeis zou c{aal't'atr rn'i';-

bruilc maken.
Leon snauwde Frits ciikr,l"iils toe, ciat liij den

stolc rechter rnpest houclen en hi.i een dom,:or nf
een ezel was.

Frits verdroeg alles.
Na den middag begon het ie regenen en F'rits

werd doornat. Hij huiverde vaii kou. T'och werk-
te men nog een heelen tijd ckiur' 's Artc,nds hn.1

Frits rillingen" En den volqenC*n mo:'sen k*ia hij
niet opstaan. FIij was ziel*, en hroestte erg.
Vrouw Windels wercJ ,onpJerusl ' lr.iet 2t:,i-r ueeT'

terwille van 'Frits, mâar orn l,elgeen mijnheer
Wallaais kon zeggen, als hij 't hoqrrde oran Ca.t

werken in den regen. Frits was een zwa'i*lçe jon-



gen. l)e d*kter rnôe$t komen.
*-* T,:-,r,:rri1,:r: ,:l*gtllt irr becl irliiv,tn, eei hij

0l'r1 eeîl drarrk"ir, ]çclrnen,
F'rits laq eenzaarn op zijn karnertje.

f ,a:

veel. Eerst ijlde hij over zijn moeder en zijn va-
der; dan werd hij ]';.aimer... en was het stil.

Den c;lerclen dag kwarr Lydia zien, Ze was ver-
wontierd, clat Frits niei qeweest was. En ze

Hij

Ërt

sliep

it'
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schrok, nu ze hoorde. c{at hij ziek was. Ze ging
bij hern.

Heftig greep Frits hâar hand" t:-n hij l:eson ie
schreien. O, hij vcelde zich zoo verlaten.. Hij
had al maar docr aan zijn mucrler qedacht. Hii
Hras nu blij, dat hii zijn zusje zag.

* O, blijf watt smeekte hij.
* \Vaarom weent ge nu) vroeg L-ydia,

- 
Ik weet het niet..

Frits wilde niet .klagen. l.--lii spr;lk qeen vrnord
over het werk in cierr regen. Ëlij gaf ,:oli njet orn
dat r+.erk... Maar dat alle:r hir-r zco onvriendelijk
waren, deerl hem pijn. Windr-:ls, Karej en Leon
vr:âr€D nog geen enl<elen keer l<omen zien. En de
boerin verscheen al]een zùo eerrs haastig.

I-,irdia vertelde van vrr-)rrw Berens en lran di,:
schoo]. Ze bleef we l lrvee .,rui:.

_ Toen ze heenging, belcofde zc den v,:lr1:nr,lr:r,
dag terug te lçeeren.
, Trouw bezocht ze haar bror:rtie"

Eindelijk kr:n Frits w,:jer irenerle:r 1;o.,r..,:n,
maar hij zag zeey bleek. i-Tij moest nog een paar
dagen i:innen blijven. I)e bocrin o.f- h=rrr- 

".,toch beter eten.
ln. die dagen l<regen lrrits en l.ydia ren brir:l:

uit Amerika. Vader schrr,:ef, cL:t hij h::t gi:er:l
tnaahte en voor zijn nee{ reisr-le. Fiij ,Jachr i,.e,,,I
aan c{e kinderen. Frits en Lyc}ia mc}esten nûg
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wat rleduld hel:i:en. i,ater a<lr vader hen komen
halen.

Die brief gaf hun veel vreugde.
Frits ging vyeer uâar school" Hij werd sterker

en iereeg rc'rrde wangerl . En de boer zette hern op-
niei-rlv aan 'i werk.

Zekerer:. Cag krvarn Frits uit school. Hij had
weer een boek van den meester gekregen. En
toen hii gegnien hacl, sl*op hij naar zijn ka.mer-
tje om het rveg te zetten. Maar hij begon er in
te lezen, en 1'las er dadelijk irr verdiept. Plots
siond boer ïLr'in,,,iels r'oor hern en hij zag rood,van
woede.

-* ï-Ia, ir-riaarcï. gij z.it hier te lezen als ge naar
het land. i-ncest komen orn aardappels te leggenl
rit.asclc Winde]s. klet uw verwenschte boeken...

Iiii ::ulcte. Flits 't boek uit de handen en
wierp het cp den vloer.

F{ij zag cle L,oeken op 't plankj,e en sloeg ze er
af. trrij schopte ze uit 't karnertje, van de trap.

-- C, n'rijn bceken ! kreet Frits.
--. Ik zal ze veri::ranclen... Ge moet zeker gek

worden van 't k:zen... En dan ook een niet-
waard worclen als uw vader!

't Was clornme praat van derr man, die nauwe-
lijks leeen kon.

*-- Vncley is seen nietwaard! riep Frits terug.

- 
Zwijg!
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iin de driftige boer gat den i'naap eeri kln;i
om de ooren"

*. Naar beneden. naai het {and! giûrde }rii
_- Ilç zal het aein rnijnheer Tv'aliaais z*ggerr I

snikte Frits.
Nu werd 'Windels nog Lroozer, juist omdat hij

daarvoor bang was. Fiii greËp Frits lrii dert
échouder en schudde hern heen en !v*eer.

- 
Als ge dat durft sla ik u plat ! dreigde hij

Naar beneden"..
Zoo werd Frits n,aar het land gejaagd. Kailel

keeh spottend naar hem.

- 
Hij zat te lezen, zei de boer.

- 
Aardappeien leggen net als ik, treiterde

Karel, Ge moet niet denleen dat ge een rijke jon-
gen zijt, omdat mijnheer'Wallaais vûor Ln betaalt.
Anders kondt ge naar een gesiir:ht.

Frits zweeg maâr. ï-trij legde aardeippelen in de
vooren. Zoo werkte hii tot het donker werd.

Toen hij thuis lcwam, brc,s:dc s}: L'oefin cck
op hem. Als iedereen lq"erlite, moesl hij niet zit-
ten lezen. Mijnheer Wallaais had gezegd, riat hij
helpen moest op de hoeve-

Na het eten ging F rits naar bo','en. Zijn boe-
ken lagen verward op de trap en boven op den
vloer. Frits raapte ze op" Ze lvaren erg geschon-
denden. Frits had er verdriet van' Hij zo:;- ze
plakken, en zette ze nu w€er op de plank"

--- r, J .--.



i\'Tn;.rr- iri r.rjn herl :rrrilçte hij weer.
ï'oi rr iri.! .i.;i::r.r v,;;,15-Jr,rr:tlen dng uit school kwarn,

zerl rniji-r.i'rrer Willjaais op cle hoeve.

-* L-Xier is onze jongen, zei vrouw lUindels
vriendelijk.

_- Zie,i lrij er *iet goed uit) vroeg de boer.
[-lij blcosi a]s een appel. En hij werkt çiaarne
nrat nree. I-iij heeft gisteren als een volleerde
l-roer aaidappelen se.oiant, vervolgde hij.

-* .Zoo, zoo, ciat haor ik gaarne. sprak rnijn,
heey $/alle,a.is" F,en beetje werken en goed lee-
ren. . ja, dan rvor<it rllen een flinke man.** Fi;j is eoo sâaïne bij ons, beweerde de
boer

$/lijnheer Wallais vermoedde niet, hoe erg de-
ze men,schen stonclen te huichelen. En Frits wil_
de niet l<lagen.

Mijnheer Wailaais had een bock voor
mec'gebmcht.

-* [61' ::al hij '"*.'e] rap lezen, hernam de
F"lii kan he'; hoorl I-lij heeft boven al veel
i<en. I'-lij r+"ordr een geleerde bol

,!4aa1 ciat h,j ci.: boelcen wegget;:apt had, ver-
ieide \"F. iuCeis nier. I\4ijnheer Wallaais bleef wat
praten.

__ lJe volgende maand i<omen we naar het
Lasteel, eei hij iot Frits. En dan moost ge elken
Zo;nci;rq bij ons e,ten en spelen.

hem

boer.
boe-
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In de voigende vreken $.'aren T{/indels en zijn
vrouw vriendelijker. Ze on"iiCen rtooi'liornen, dai
Frits reden zou hebben om te klagen, als de fa-
milie van den eigenaar hier was.

En Frits vergat het gebeur,Je. Hij hacl tot
Lydia nooit iets willeie zegger. cver .ie slechte be-
handeling. Hij kwam weer veei bij vrcus,v Be-
rens.

't IVas een prettige tijd, toen de farnilie Wal-
laais op 't kastee'l woonde.

Elken Zondag mochten L"v'dia en Frits er lço-
men, dan speelden ze in 't park.

Karel was daarover erg jaioersch en ,Jilewijls
gaf hij Frits een snauw, rnriar zijn ouders gebo-
den hem vriendelijk te zijn.., i\:nijr:.heei'en rne-
vrouw Wallaais moch.ten geen l;lachten hooren.

Lydia en Frits waren l:edroei:ci, toen de fami-
lie eind September naar y'ir:tr,,zeipe;:: ierug ts.:ercle.

Voor Frits was het 't ergr:ie, r/;r.rrt de rtriendeliik-.
heid van Winclels en ;:ijn v:rourv vermii:,de r.de d.a-

delijk
'Den eersten dag, toen er na 'i niitidngeten wat

rust was en cle jongens voor het huis stonden,
pakte l-,eon, die groote ,L^iaai, Flit,; beet. Hij
drulete hem met de hantlrrn teiEen ,ien grond"

* Ailoh, Karel, hij l'reeft ,rp 't ïçasteel van
zijn neus gernaakt, mâar nu is hij uw ezel. Kruip
op ziin rug"



Karel dee* Tret en t, rn'ar brad hil plezier! Hij
schat,er'.le ,;nn 't lachen nna de fiauwe grap ven
zijn T:racr.

Frii.s 'nrûr:r*telde zich Los en $prong recht. Karel
tuir-u,eïde ap Ceir groneÏ en werd nu kwaad" Hij
gaf Frite r-:eïr schaïr. Frits iiet zich niet slaan, en
vlor:$ op Karel aan. H/indeiç schoot buiten en
rukte Frits c'p zii.

*-- Ge verl:eeldt ra aeker zelf de eigenaar te
xijnl *:c1:intg:tr': T:i"{. h4aar ge }eunt uw strelcen na-
laten, hn*r"l 't ls ruu r,rit nret de grootheid.

*-* Karel heeft me geschopt ".
** "lloe, tce, rvriigl lla moet het niet weten...

fi,4aaïç d.at ge og: schcol kornt"..
Fritn gir.rg heen. [*lij "*ras woedend.
--*- ïh: a:al r:en brief nchniiven naar neijnheer

\ffaiiaais, T:esloot Frij.
h'{aar hii de,ed het niet. [-Xij verdoeg het on-

irecht. $l,n h;j ffic]*st ciien T&"int,:r .reel verdragen.
Als Ke;:r,l hr:rn nleagde }<reeg hii toch gelijk.

ûp: een al"or:J ;,:iLl Frils zijn ,*choolwerk te rna-
ken. Idnren i;lcrlttr zijn inktpct om. En de inlc.t
vTereid.e *ver de t'afel.

** Vuile jonsen I riep vrouw Windels nijdig
lat Frits.

-* Kayel heeft het cedaan, antwoordde Frits"
**- *,* iinilLl schi:rle*vrde Karetr.
---- [h lieg miet...

** 2S *

*- Jawel, valschaard !

-_ Durveîl ze{Tgen ,clat Karel het gec{aan heeft {

ûe rnoest beschaan"rd zijnl riep de boer uit den
hoek.

- Jr, hij heeft het gedaan en nûg wel expres
eim rne te plagen I

-* I-eugenaar, leugenaar! vaasde Karel.
*- Ga naar r-1T4/ bed... en zonder eten! beval

Windels" Cij leeiijke leugenaar!
_- Ik lieg niet !

-*- Brutale kinlcel. lk zal u dat afleeren. Ge
moet ge,en nietwaarrd worden als uw vader!

_* Vader is geen nietwaard!
lVindels gaf Frits een duw, dat deze in den

hoek roïde. De arme knaap troli de deur open en
liep weg.

-_ Hier! schreeuwde Windels.
lVlaar Frits luisterde niet en snelde naar het

huis van **rûurrr B*ïens" Weenend kwam hij er
binnen. De goede rnenschen schrok]<en.

En nu rnoest F'rits alles vertellen, Vrouw Be-
rens vroeg nog veel meer.

--* Zc,a, zco, ziin ae bij Wiildels zoo veror u?
zei de wecluwe. Waarom hebt ge dat niet eer ge-
zegd?

- 
Ik 'wilda niet"..

- 
*p Is een seh;ande va.n tlie mensehen. i!{aar

rnijnheer Wallaais zal het allemaal weten.
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\/r,r,-rr'; E"crcn,r slcct de cleur' Ze verwachtte
\ffindeie. En ja, 't duurcie niet lang, of de boer
klopte aan.

- 
Wie is daav? vroeg vroi-tw trSerens-

- 
tri<, Windeis. Is Frits hier)

__ -lu, en hij iriiift hier!
*- Fiij n:oet rnet rnij meel

-. Fieen, hij iiliiit hier.
-*- Dere de deur open?

-- IL :'al dc deur open dcen, als ik wil. hoort
ge dat?

En cf ViinCels -ochc,on sprak of raasde, het
hielp' r:iets, hij noest zonder Frits terug"

Den vclgen:l'':n moigen lç.rvarn zijn vrouw. Ze
praai.ie vrienceiijk".. 't 'Was een misverstand ge.
weest ..:n el :zoo meei'.

*- Er is al een telegmm naar mijnheer Wal-
laais, zei \ry*uw Br:rens. Frits moest het me veel
eer .,':i'lelC h:l:be'r.

Toen vr.erd de troerin kwaad. Frits was naar
school.

Boer \Irtinilirls waclrtte hem daar af, maar dc
jongen liep n,'rar vrcu\M Berens.

In der, nan:idr.lag '.t'as rnijnheer Wallaais er al.
I-lij str:reL rn,ei. vr-nl;w Bcrena en clan ondervroeg
hij ian,lcli-rrig l;'riti. 'l-iij ni:m iezen mee naar de
hoeve, Wint.lels en :rijn v1"ûr.;w tr<eken bedrulct. Ze
lrevceerden, dat Frits geiogen had over dien
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rnktpot. Ze mo*sten hç,rn t*ch i;c,ede n:,lnir:reti
leel.r:n. i:rits hild aiies i-e c::1{ i.r,{:i.ïiri.rcir}ttlir. lçi r,:i
werd geroepen en hij ntor3st b,,:kennen, toen
rnijnheer Waliaais hem etreni-1 r,ti';iervi,:eg, dat
hij valsch had gedaan. i\4ijnhrrer V"irillaais ?tnt4

ool< de geschcnden boeken.
't On,.lerzoek leerde lteirr genc':g.

- 
't Spijt me, dat ge *aijn vei'trcuwen niet

waardig zijt, sprale. hij l,:t cl,.n l::;,:i en de J:or:rir:.
Een kind aclrtr:ruit steken cn het iroonen rTiet
ziin vader... ili vilrd he'r rnin.

I\{ijnheer Wallaeis *ras oolç verstoord op Jor:st,
den portier. Die had hern kunnen inlichten over
het waar karakter van WiaCels. i\iiaar -|oost had
gedacht, dat zoo'n zwerverskind al blij mocht
zijn met een onderdak"

Frits werd nu ocl; bij "rrouw' Bi-:rens
En dat vond hij heerlijk"

De rrensch,en spraken sthan,ie over
'Windels.

't Was nu een and.er le ven vooï Frits. Zoct
gingen weer een Winter en een Zorner voorbij.
ln die Zomerrnaand.en rnnchten r:e ai,, vroeej.rr
veel op 't kasteel verto:rren.

En toe n liwam nog de prettigste brief uit
Amerika. Vader moest rr/oor eijn neef zaken
doen in 'Europa en ;r,:n bii ziin ir:::ii:i;l'.ee::. :riin
kinderen meenemen. tr-irj had een eigen woning

g:plaatst.

de i'rrxriiie



gehriurd en bemeubeld. Een goede vrouw zou
huiphoudster zijn bij hem en Frits en Lvdia.

Met Kerstmis was Willem Brijk er. En hij lo-
geerde op het kasteel, waar de familie Wallaais
weer logeerde.

Frits en Lydia waren er ook en vrouw Berens
en hun dochter werden eveneens op het feest ge-

noodigd.
Wat was Willem tsrijlc nu een nette mijnheer.

l-lij bezocht met de kinderen het graf van moe-
der. Hij had woord gehpuden. Hii liet er een
schoone zerk op plaatsen.

In Februari vertrokken Frits en Lydia mee op
de boot. Dat ze van de farn-ilie Wallaais hartelijk
afscheid namen, kunt ge wel begrijpen.

Mijnheer êD rrêvrouw'Wallaais hadden vader
gered, niet alleen op dien somberen avond aan
't ven, maar heel zijn bestaan...

Hun naastenliefde werd prachtig beloond.

EINDE.


