
A. HANS' KTNDER,BIBLIOTHEEK
fl,. IIAIilS' Klil0ERBlBtl0TllEE[ - 0onlich

lDê bockjes va,n A. HANS wcrrderi ,in alle scholcn aanbevolen,
om'dat zi; \oeiend en nuÈtig zijn en aan de kind,eren van aigcn
Iand en volJ< ve,rt.ellen. Dat deze uitgav,e rered's aan Nr 325 ir
41 veel m,um.mers reeds d[ie- en vTermaal herdrulct trncrdon,
lewijst hoe A. FI:\NS' KINDERBIBLIOTHEEK overol gevr,rugrl
*rord,t. De me,este vcrschenei boelej,cr zij.n nog verkrijgbuar,
Ziehier eenige van de laatst€ titcls:

300. 't Pottiertjie va,n Roesclare 
- 

301. De Kleine Toonecl.
rpe,els,ter, 

- 
30'2. Angstige Dagenr. 

- 
3'0,3, Anlwerpern in

Brand, * 304. De Ba,n'nolinge,n, * 30i5, In h,et wil,d'e l-and, *
306. De Wond.erbare Red,ding. 

- 
it$tJ. Naar Congo. - 308,

De \lrienden d,er Slaven. 
- 

7,09. Fiere Mrarg,rieÈ van Louven.
310. 't Avontuur vqn den Schilder. 

-' 
3+1, 'Flet ,Bocfjc. --

112. Êen onverwac'hte Rei!. 
- 

313. De Ce,heimzinnigo Teo-
<ens. 

- 
314. De Spanjaarden te Gheel" * 315, Zwa'rto Jan,

- 316. De H.lcr van de Moeren. 
- 

1i7. rDe Boschrmchter
;an fikcnhof . 

- 
31,8. Het Juffertje van rParijs. 

- 
319. po

Volfjager r*an Turnhout, * 320, De Zeæroovors. 
- 

321. Hot
lezin vâ,n den Visscher. 

- 
322. De Wilde Cor.-Boy. -- 12?,

ieizes Karrel te Gent, 
- 

3'2,4. De Sparn,jaarden te Mecholor.
- !25. Kerstrnis in de Snreeuw

ElLe wcek verschijnt een nieuw Lrockje.

Vraag in de boekwinkelc en bij dagbladverkoopera,

IIITGÂVE .À. !IAN81VÀN DER MEULEN, CONTICII'

Bockdrukkcdj R. Breekc-Vcn Gtcrt, Baotodrr

'Iweede druk. Nr 170. A. HANS

{,i 
o,

t.
I+r
i#
I .i!

.*'
i.tri

tt,
Ë

1Ë

\ riiti'v
leir.f
1#
{&i

Jffi,
,- s,{ TÉ.1#

's,
tr'
tf

Be 0verw$r,tnilrrg va$Ï Kane$

T

Uitgave A. Hans-Van der Meulen, Contich.



fweede druk.

A. HANS

i!r'170.

De Overwinning
van Karel

Uitgaue
i{.\ ii"S-VAN DER À&['.iit hh*

CONTTCEl



DE OVERVTINT{I}]G VAN KAREL,

T

't Was kermis te .t{echelen. De Groote Markt stoni|.

"ol molens, barakken en kramen..' Maar in den tiic:
li aaruit we vertellen, toen uw glrootvader een kind
was, kende men $een stoommolens zooals nu. En ooT'.

lleen electrisch licht.
l,{aar de jongens en meisjes hadden toch evenveei

1'Iezier.
Karel Proon, een jon6ien van veertien iaar, stond

aan den paardenmolen. Hij ioerde naar de vrou$'
clie de centen ophaaide. Ze had, haar ronde gedaan

[:n wip, nu sprong Karel op det treeplank en klom

',arr daar op een leeuw. Zoo draaide hij ook. En hii haC

r,iet betaald. NoÉ eenige andere jongens deden het'
zelfde. l.{aar de baas, die aan het orgel stond, kree{
l:et in de Saten. En opeens viel het orgel stil; de baa-s

lrad de wrang ios gelaten, sprong snel op der, mole{
en greep een der rakkers.
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Hij had juist Karel Proon beet en ga{ hem een paa:,
klappen om de ooren. Karel spartelde als een paling
l)e andere jongens waren ijlings van den molen ge.
vlucht. Karel hoorde zelachen. Hij werd kwaacl,

-- Laat me losl riep hij.
** ll-u moogt ge voor niets draraien, spotte de baas

En ik zal tegeiijk op u cien trornmel slaan. .. piezierig,
hé?

Maar Karel had de handen vrii en duwde den ker-
misman zoo geweldig op de knieen, dat de lange kerel
zwikte en achterover teSen den ruS van een olifant
tuimelde.

Karel voelde zich vrii. Hij sprnng van clen molen
en rolde op den grond tusschen de kijkers.

- Wacht, schreeuwde de baas. Ik zal u nogi wai
$even.

Hij kwam van den molen en wilde Karel a;hterna
Maar de and-ere jon6iens versperden hem den rve6l orir
Karel tijd te geven door de menschen te dràgen
en te vluchten,

-: Lange pers, moet gii een kind slaan? vriegl eerr
vrouw,

- Ik zou zeker'toor niets moeten draaien!

- Uw zinnen dl:aaien, geloof ik, hernam cle vrou-r..
Toen gii klein rraart, hebt ge dan nooit een poetserij
rritsehaald? Ge ziet er zoa'n l:rave uit!* l'X,/aar moeit gij u mee? Zijn het uw zaken ?
schreeuwde de vrouw van den molen, die intusscher:,
sfil was gevallen,

4

Ze kwam haar man ter hulp.

- Als zijn handen zoo los han6ien, zal hil u T ok rvel

eens a{ranselen, plaa$de de andere vrouw.
Ze kwam dan op den grond en balde de vuist,

-- Ik ze{ wat ik will 'k Zal u Seen verlof vragen onr

te spreken!
Maar een politieagent trad beda.arcl nader,

- Geen ruzie ffia.ken, 't is kermis, zei l:ji verular.

rrend. Toe, zet uw molen in ganS, de lcleinen ziin on'
geduldig... En Sa gij voort, vervolgde hij tot de vrouv'
die voor Karel Froon was opgekomen'

- - Ik kan geen kincleren zien slaan!

- 
!(ie weet, hoe ze c{e hare thuis afranselt, Ga u

Irever eens kammen en wasscheni treiterde d; bazir,
,.lie weer op den molen stond.

Haar man was wijzer. Die begon aan het or{el te
clraaien. 't Paard binnen begon weer ziin roncle Eang. ..

Hn de a$ent dreef de vrouw" weg"

Van achter een barak had I(arel Proon alles ai-
geloerd, Maar hij zou nu lnaar een eind van dezen mo,
.en bliiven,

Met trvee kamaraden, Hendrik Balemans en Frans
Dieriks, drentetrde hij verder. I)aar stond de cirk,

- Willen we er binnen Saan? vroegl Karel.

- Hebt Sij centen? Ik niet, zei Hendrik Balemanq

- Zonder eenten, hernam Karel . Kom maarf
Ze gingen achter de tent. Karel vond een plekie u,,airr

h.et zeil wat slap hing Hii trok een haak uit den Érond,
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rraaraan een koord van het doek bevestigd was' Zoc'

werd het zeii losser.

-- Tfle kunnen er onder kruipen, zei Kare! Proon.
Dan ziin we irinnen.

- Durft ge?

- C), ja! Doe maar als ik...
En Karel schoot het eerst onder he| zeil weg. Dt:

anderen volgden, Ze kwamen zoo onder de banker:

iier toeschouwers.

- Er zitten hier loch geen ratten, sprak een vrou\^

crie op een der banken zat. Ik voei iets kriebelen aar
rnijn voeien. Jan er leeft daar wat...

- 
Och, wat ge nu denkt, zei haar man maar hti

hoog zich toch, out eens te kijken wat er beneden roer
ae.

Hri zag hei guitiS gezicht van Karel Proon,

- Er zit daar een jonSen, sprak de man verwor.-
êerd. FIa, Se wilt zeker een hoogere plaats hebben, dair
van voren? vroeg hij aa.n Karel,

- Ja, knikte deze,

-- Slimmen deugniet, v.ei de man, die lachte. Hier
pak mijn hand, ik zal u helpen...

Hij heesch Karel ornhoog.

- Er zijn er nof twee, fluisterde Karel.

- Zaa onder de L,anken kruipen om hooger: te ko.
men zitten, sprak de man. Hoe krijgen ze het in hun
hoofd! Ma,ar er is nog plaats.

En weldra zaten de drie makkers hooS en droog in

6

ere cirk, Ze keken belangstellerrd naar al de kunsten eri

"oeren en lachten lrrid om den clown,
Hendrik Balemans en F'raris Dieritris hadden eerbieC

voor hun vriend, Die kon kerrnis vieren zonder centetl
Een hall uur later uerlieien ze met het volk de teni
__ Wat nu? vroeg Karel,
_- Daar staat een smoutebollenkraant, zei Hendrix

Balemans. Durft ge wat weg pikken, Karel?
_- Dat doe ik niet. Ik iren geen dief, antwoorddc-

Proon beslist,
Dat hii op oneerlijke wijze in de cirk nieraakl wa.o:.

loelde hij niet. Maar bepaatrd stelen, weigerde hii,
De iongens zwierven verder. . .

- Daar is uw vader, zei F'rans Dieriks tol Karel
Proon. Hij is weer dronken.

Karel werd rood. En beschaarnd keek hij oen an-
deren kant uit. Zijn vader hing aan den airn lan eeil
buurman. En beiden waren dronken, Ze zwijrrcidtn er,

zonllen met schorre stem.
Karel Proon drong haasiig door de menschenn airi

om ziin vader in ciien loestand niet langer te moeten
zien. Hij was plots droevig gestemd,

-- Ik ga naar huis, zei hii tot zijn makkers.*. Nu al? 't Is nog zoo vroeg, sprak Henclrik

-- Ik ga toch..
En Karel liep heen. Hij kon niet langer op cle ker.

rnis bli jven. . .

Karel Proon drentelde door, cle stlaten naar de
srraat waar hij woonde. I)e buurt was hier verlaterr
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iijje menschen waren naar cle k*r*ir. Hier en àu^, ,o,
er een oude man of een vrouw op een stoel r.oor de
deur.

Karel kwam thuis, een kleine, benepen wonin6i, i
Was er toch zindeiijk, Moeder deed haar best om alles
r,etjes te houden.

* Al thuis? vroeg vrouw Proon die bleek en mager
was,

__ Ja, moeder. Kan ik u helpen?
-_ Ga oiï een beetje melk voor T7iesje.
Dat was 't kleinste zusien het lag nog in de wie{.
Karel nam cle kan en deed wat moeder vroeg, Dair

zocht hij ziin broertjes Àliel en Felix, die jonger wa-
ren dan hii. FIii hielp ze naar bed.

De avond was gevallen, Moeder had nog allerler
werk. En al was het kermis, toch zette ze zich loeu
aan 't stoelen matten, Ze moest zooveel mogelijk ver.
<-lienen, Flaan rnan kon veei geld als meubelmaker ver-
dienen, ruaar hij werkte niet altijd, En veel van ziin
toon bracht hij naar deherberg.

Karel hielp moeder, Dan ging hij noS even op straa!
't l(/as nu donker...

Eenskiaps hoorde hij een zonderling geluid. 't T(/i,,,
of iemand uit de hoo6ite riep. Dat klonk geheimzinnig
Maar Karel schrok niet, Hij wist al wat het vras. Op
:len hoogen St. Rornboutstoren stond reeds dc nacht.
lvaker en iec.ler uur \ran den nacht blies hij op een trorn.
pet, Hii moest uitkijken of er Eieen brand was. Toer

kende men nog {een tele{oon en brandsignalen zooal,;
nu

- Raar toch zoo op dien toren moeten staan, dacht
Karel, Ik zou dien vent daar wei eens boven willec
zienn als hij op ziin trompet biaast en rond den toren
paat... Als ik maar eens boven kon gerakeni

Hii zatt het eens probeeren, Maar van ar''rnd haci

hij er geen lusi toe... Flij peinsde weer aan ,'ader.'t
/-ou wel nacht zijn als hij teru{ kwam,

.-- Karell riep vrouw Pr.oon,
..-- Ja, moeder, ik ben hier. ..
-- We gaan slapen...
En wat later lag Karel op het zolderkamertie le be,.i

ilii sliep niet dadelijk. Waar zorL vader nu zitten?
l:r$ens in een irerber{... Ein zeker aan't roepen en zirr

;1en. Als er daarna maar niet gevochten wercl. Vadcr
rvas al eens thuis gebrach.t rnet een gat in zijn hoofd
ilen andere dronkaard had hem met ec;n pint{las ge-

slaSen, Toen was de politie geweest, En moecler haci
zich zoo geschaarndl De man, die vadcr gesiagen had.
nroest toen twee weken in de gevangenis. Maar de
rechter had ook gezeSd, dat vader Proon tell be.
schaamd moest zijn, zoa dronken geweest te ziin.
Dat had in de gazet liestaan. Lies, die wat verder
woonde en gaarne ruzi,e maakte, had het luid staan
'.,oorlezen bij geburerr, toen moçder voor de deuren
s;toelen vlechtte. 't lffas om moecler te plagen... C,
Karel werd nogi kwaacl als hij er aan dacht. Kon moe'
der het helpen dat vader dronk?
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Karei had toen Lies w'oedend de gazet uit de han
cien getrokken en ze gescheurd.

Karel lag over dat alles te denken. O, dat vader tocir
.;eranderde! Fiij belor:{de soms aan moeder nict meei
le drinken. Maar hij trrield zijn woord niet.

Eindelijk viel Karel in slaap.
Flots rverci hij vrakker, FIij hoorde lawaai, br bons-

se iernarrd op c{e deur.
Vader konit thuis, dacht Karel.
Hij sprong uit heci, F{ij u,ilde open doen, l)an kor

rnoeder blijven liggen. It'{aar toen Karel beneden kwa,u
stonci mceder al aan de deur. Ze liet haar rlran binnen

'.-- o, zoc laatl zei ze tre:urig.

-'i{et geiat rr niet aan. Ge moet niet zagen! lrromd,:
['roorr. Ik kom thuis als ik wil....

- -- FIier... ik zal u hel.pen, hernarn moeder Seduldig.
Ze, nant haa.r r:nan bii c{e hand" Maar Proon werd nu

kwaad.

- 
Laat me Serust, riep hij. Braad een stuk vleesch,

ik vril eten. ".

- Ik heb geen vleesch...
--- .la u'el... Ge witrt niet...

. --- Waarlijk, ik heb geen vleesch

-- En ik rnoet vieesch hebben! En
De clronkaar:d green ziin vrouw lrij

sçhudde haar.
-- Ge cloet me zeer! kloe1 moeder.

tk zal u afriiirselcn! Ik wil vleesch.

in huis...
rap. ' .

den sclronder ert

l0 *
tlt1

Karel stond bevend bij den
:,ader.

- Vader, srneekte hii, sla

trap. Maar nu sprong hi!

moeder niet!...

* Ha,
iiggen...

cij nc,g hier, cleuÉniet? Ge tnoest in tiri bad



Karel kreeg een slag uir 't hooid..,
-_ Moeaier niet slaanl vroeS hii weer, hall weenend.

- Ga naar boven, spark moeder tot haar jongen.

Vader zaL rne niet slaan. Dat doet hij nooit' Ik zal
vader eten geven.

Karel wachtte angsiigi op de [rap... Maar moeder

1.'aaide vac{er en kreeg[ heni te bed. De rnan vroeg
naar Èieen vleessir meer,

Karel lag weer te bed-. l{ij we,eude..' Hii verborg
z,iin {ezichT in het kussen. Moeder rnoest niet hooren
oat hij schreide...

Lang lag hij te snikken. Maar dan viel hij icch weer
in slaap.

's Morgens was hij vroeger op clan ziin vacier. F{ii
I'ieip moeder bij het werk.

Pas tegen tien uur kwam Proon uit bed. Hij zei nieir
maar scheen toch beschaarnd. Moecler verweet her-'r

niets, Proon at en dan finS hij de straat op. Ma,r
lij bleef in de buurt. In den narniddag hielp hij zi;'i
rirouw aan de stoelen, al was het nog feest.

-- Ga maar naar den ommegang kiiken, zei hii toi
Jiarel. En neem Miel en Felix mee.

De jongen zacht zijn kamaraden op. Nu was hij g"
rust, Vader btreef bij moeder.

En toen de stoet uitginS verSat Karel de ellentl.:
fhuis. Hij hield Miel en Felix bii zi.ch en duwde .'z
cioor de m,errschen heen,

-_ Niet zoo drummen! bromcie een vrouvv.

-- Kinierer. *o"i"r, to"h uan voor staan, ..i ,.,
nran, die een beter hart had.

- Dan kunnen' ze eer komen....
Ma.ar Karel stond toch al gauw met zijn broerties

cn vrienden op de eerste rii. Daar kwam de stoet.
vroolijk speelde de muziek. En dan kwamen de ple-
zante groepen, llerst de reus, Die was al over drie hon-
celd jaar iu den ommegang, had de meester op school
verteld. Maar omdat hij zoo alleen door de siraten
siapte, had men hern een rerzin mee gegieven En nu
vr'as er ook grootvaderreus. Omdat hij zoo oud was
zal"hii,lin hij liet zich door zes zwarte paarden voort-
trekken, Grootvader kon zijn hoofd draaien en keek
irer links en rechts. I)e jongens scha.ierden het 'Lril

van pret. Iv!,aar er waren ook cirie reuzekinderen. Ze
staken toch boven de groote menschen uit,

--- Dat zijn Ntieke, Janneke en Ktraaslce, vertelde
l(arel aan Miel en Felix.

loen kwam er een Sroot houten paard em er zal"vn

vierruiters op den ru$.

- 
't Ziin de vier Fleemskinderen, zei Karel.

Maar de kinderen werden ncg vroolijke'r. Ze za..

gen eenige rnannen, die een laken uitgespreid hielden.
En rnet dat laken wipten ze een giroote pop omhoog.
Die pop lrad een kodclig en dwaas gezicht. Ze viel tç!.
hens in het laken terug, maar ging opnieurv de hoogte
in..

- Op-Signorkenl riepen de menschen, want zor
heette de pop.

t3*
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-" Kijk, ze blijven daar met Op-Signorken staan,
zei Frans Dieriks.

-- We gaan Op-Signorken eens laten dansen vcrc-
dronken Neel! riep een der ruannen van het lai.en.

-- Ja, ja! schreeuwden de anderen.
in het huis waarbij ze nu waren, woonde een man.

die veel ganever clronk. Ieder rroemde hem <clronke"ir

Neel>. 'i. Was cte Sewoonie Op-Signorken te laten.
springien vôor cle r,vt-lniirg varr menschen die een slech{.

l,edrag hadden. i:n clat Sebeurde nu ook. FIet volk
joelde, Karel Froon was eenkiaps bleek geworden,

- 
We Saan weg, zei hii tot zijn broertles.

- NoÉ niet... ik wil zien! riep Felix.

-* Neen... we hebben't gezien...

-- lVlaar iaat ons mee loopen met Op-signorkent
drong ook I-Iendrik Balernans aan,

Doch Karel duwde zijn broertjes door het volk ai
r,chreide Felix.

- 
Ce moolit op den paardenmolen zitten,, zoô

iioostte Karel hem.
FIij had van moecler eenige centen {ekre{en. Zoo

troonde hij zijn broertjes gemakkelijk mee, Maar i:r
zijn hart was Karel bang, O, die mannen moesten
rnet <Op-Signorken> ook eens v6ôr hun huis komen
staan! Vader dronk eveneens. 'Wat zou moeCer b.r-
schaamd zijnl Gelukkig kwam de ommegang niet lang..
.-laar. Maar als die mannen met hun laken toch eerrs
een omweg maakten? Neen, Karel was niet gierust.

I{ij ging naar de nrarkt, naar een anderen mojen dar:

t4_

gisteren. En hij liet Miel en Felix riider,. 'ZeIÏ 'haaide
Karel niet. Toen kocht hii voor ziirr broertjes ee"1

smoutbol.

--'Nu rnoeten we naar moeder, zeihii.
Karei wilde naar huis. O, als de inannen met Oyr'

Signorken kwamen zou hii hun beletten vader te be-

spotten.
-l)e|: ze eens durvenl mompelcle Karel, dan sla ih

er op, En ik rek hun laken aan stukken'
Toen Miel en Felix hun smoutebol opgesmuld had'

oen wilden ze terug naar de n:arkt Maar Karel trok
i".en mee. Zoo \<wam hii in zijn buurt' Felix en Mier
gingen spelen. Karel wachtte anSsti$. Hii hoorde mu-
ziek, De stoet was niet ver a{, De omme6ianS, moe$''

cloor een naburige straat. 'Ioi hier klonk het Sejoel de-'

menschen. Maar gelukkig het geluid stierf weS. Oc
Signorgen verscheen hier niet.

Karel ging in huis. Moeder waschte Wiesje.
' 
- 

',)(/11a1 is vader? vroeg Karel.
-- Eens Saan wandelen..'
Karel zei niets meer..' Het speet hen: dat vader urt

lvas, Vader zo$ weer kameraclen ontmoeten en naal

c-e herberg verdwalen.'. Moeder vroe$ of l(arel wai
l.out wilde kappen. Dadelijk zettehii zich op het koer-
't;e aan 't werk. Eensklaps hoorde hii lawaai v66r é,''

rleur. Haasti$ ging hii zien. Zoud,en ze loch rr.et Oc

Signorken gekomen ziin? I-ies' de $ebr'"itrvrouvr', stonri

Laar.Ze wierp een ouden, geblutsten ketel omhoo{, die

rlan telkens met Sedruisch op de steenen kletste.

l5 *-
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*- Ôns <Op-signorken>>n riep de ieeks. En voor wic
danst hij ?

-- Voor Proon! gilde een vrouw die er al eren ruw
uitzag als Lies.

- 
Ze moeten niet alleen bij dronken Neel blijven'

ctaan, hernam Lies, Er wonen er hier ook, die 's nacht$
l'innen komen en lawaai maken.

't Bloed schoot Karel naar 't hoofdl ï(at had Lies,
die zich nooit flink waschte, wier huis zbo vuil lag
anderen te verwijten? Karel greep de ketel en smeal
hem Li.es tegen de beenen,

*- Au, kreet de vrouw en ze wipte van piln,

- 
ZeE nog eens iets van vader! schreeuwde Karel

e,n hij hield Lies de vui.st onder de neus.
--- Ik zal de politie halen. Ai, miin been! kloe{ Lies,
-* De jongen heeft geliik, sprak een man, Ik zou ook

geen kwaad van mijc vader willen hooren. En voort,
gij babbelrnolen! gebood hij tot Lies, ge zet al te dik
wijls de straat in rep en roer. Ge hebt werk genoeg 11

eigen te beteren,...
Lies hinkte heen. Maar ze stuurde niet om de politie

Ze was nu zelf bang. Moeder riep Karel in huis,. De.
jonSen vertelde alles.

- Bid voor vader, dat hi! anders wordt, zei moeder,
treurig.

Maar vader wa$ niet naar de herberg, Hij kwarn
-,roeÉi thuis. Hii had zeker gehoord wat er vocrgeval"
len was. Hij keek Karel wiendelijk aan.

- Uw vader zal niel meer drinhen, zei \ij,,
r"- 16 *

Na het eten ging Karci noË eeûs de si.raai _: Liel
zat weer v6ôr haar deur. 't Zou dus niet erg zijn lne;
haar been. Ze zei niets. Karel zwiçr| naar de markt.
Molens, krarnen en tenten waren al verlicht. Karel
Leek hier en d,aar... Gelcl om"te verteren had hij niet.*- Karel I kionk het.

Een net gekieede jonSen kv;am naar hem toe, Karel
kende hem wel. Dicht bij ziln straatle stond een groot
huis, dat en wetr verdwaald leek trrsschen de kieinere.
En in dat groote huis woonde een riike famili e, die
niet m,et de armere rnenschen sprak... Alleen een der
zosnties Lrachtte soius lrij de hinc]eren c,ler werklie
cien te ziin. Hii liep, a1s hii 't gedaan kon krijg;en met
hen mee. 't Was de iorgeir, rtrie nu Karel aansprak.
Hij heette George Vermeer.

-- Karel, zei hii, ge giaat in tle vacantie n:ret urv
i,.ameraden zeker wel eens naar den buiten?

-- o, ja...
_* Hier is een frank. Mag ik dan eens mee?
-- Ja, antwoordde Karel, blij met dien schat Ik zal

u foepen,

- Maar niet bij mij thuis".. Tilanneer gaat {e?

- Als ge wilt... Is het morgen goed?

- Ja... Ik zal na den noen naar u komen...
Een man trad nader en keek onievreden. 't Wa:,

een knecht uit het riike huis.
** Miinheer George, ge rnoost nief van me r.,eÉlo. .

r;en, zei hii in 't Fransch"
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George antwoorcide iets kwaads. Maar hij ging m+l
ien man mee,

- 
F-lauw, als ge met een knecht moet uitgiaan, dach:

Karel, Die vent brengt George ook naar school ' . . .&iaio.r

George is een goede jongen.

,bn blij keek Karel naar den frank, Nu voelde hit
zich riik. Hven later zat hij op c{en 6irootsten molen,
cp een paard dat op en neer ÉinÉ... I)an trok de knaap
in allerlei rare spiegels. In den eeiren spie$el wap hii
lan6i en ulagler, in een anderen kiein ais een dwer{
met een dik, rond buikje, Of hij zag zich me1 een hal:;
van wel een halven meter lang.

Karel zap ook een levenden reus en naast hem eeil
echten dwerg. Er stond in die ba.rak een lantaarnpaai
met een ilchtje en daaraan stak de reus ee11 sigaar aan,

F,arel dacht aan moeder. Flij kocht voor haar een pe-
perkoek en stak dien in ziin zak. ivlaar hij vergat bi'
dat alles dat het tijd was om naar huis te gaan. O, dir:

{rank! En George Vermeer k"an er zoo een we( 5leven
Die had er dus zeker veel in ziin zak. Zijn vader had
een Elroote meubelfabriek. Mijnheer Verrncier was

nooit dronken. En dat was wel een groot iets, om ia'
loersch te zijnl

Karel zwierl voort. Hij kwam bij St. Romboutsto-
len. Uit het cleurtje verscheen een man. Hij rnoest den
torenwachter ziin De man wipte een herberg liinnen.

- Nu kan ik hem eens boven zien meL ziin trompei,
ciacht Karel. Hij zal wei seffens rveer keeren.

Karel keek snel rond. Vlug snelde hij binnen. Hi;
!fi -

Sing ie trappeu uun d"r, toren op. Zijn hart bonsde
Jat was rriel van 't klimmen, Zoo donker hier. Hij
steeg hoogler, aitijd maar hooger, Soms moest hij zijn
we{ zoeken Karel kwam aan de klokkenkamer...
ilaar hingien de kiokken.Karelhad ze al van dichtbi:
gezien, toen hij eens met Flendrik Balemans en zijt;.
vader mee mocht, Salvator, Karel, Rombout, Maria, Li-
r:.ertus en Maria-Magdalena waren de groolste klok-
ken. Er was voor den toren êen ploegi van acht luiders
Karel wist dat hij nog hoo6ier moest, En ten laatstc
kwam hij aan den orngang. Hii keek naar beneden
S{iat zag de n:arht er nu vreemd uit. Ivlaar schoon toch
met al die lichtjes van de kramen en rnolens. Karci
hoorde 5ierucirt. VlrrS dook hri zich achter een kolor,l
rveg. Hij zag den torenwachter. Die keek nu ook na.a "
beneden. Toch niet plezierig, zoo elken nacht hier bo-
ven te moeten staan. .i,'Laar Karèl wist, dat de wake'
een kamertje had met een kacheltje,

--- Toch beter in bed, peinsde Karel.
I{ij schrok, lrVat was clat? O, ja, de waker blies op

zi jn trornpet... De wacht beSon. De jongen had wei
iichter bij willen 6iaan orn beter te zien, maar hij durl
Ce niet. Tflat klonk die trornpei nu luid.

Daarna sloeg de klok. Karel telde de slagen. Tieri
nren. Hii ontstelde. Zoo laatl \T,'at zou moeder onge
rust zijn! Gauw naar huis. Maar de waker mocht herir
niet bernerken. Hij trok in zijn kamertje, En de jon
gen sloop heen. Vlug de treclen af. !ilat wâren er



r'eei!. Eindelijk toch was Karei beneden, Maar hei
deurtje was giesloten. Karel wroette aan 't slot, zocht
riaar een sleutel. Maar het hielp niets. Hij zat ge
rranÉen, Hij kon niet rveg! ï(/at nul 't Schreien stonr{
hem nader dan het lachen. H.ij wroetelde weer aan de
deur, maar deze'bewoog zelis niet, En Karel durfd*
den torenwachter niet roepen. -Vflachten! De man zou
rrrisschièn nog wel eens naar de herberg gaan en de
rieur open laten. 'fraag kroop de tijd vooruit, !fleer
hlonk de trompet, Elf uur... O, wat zou moeder den-
I;en? Ze kon niet in die orlgerustheici blijven. Ze moesr
rru niet op vader waqhten uraar op haar jongien, Die
6ledachte was Karei onverdraagiiijk. Karel keerde naar
boven terugi. En ginder hoogi, hoestte hij, om te laten
weten, dat er iemarid was,. De waker hoorde het zek*r
rriet. Karel. hoesiie luid.er, Daar kwam de rvaker..

-* Is er hier iernand'? vroef hij.
'--- Ja, ik, an'cwoordde Karel inet bevencle sl.em,
De waker greep hem verschrikt vast.
-- Een jongien, zeikij ver'liaasd. Hoe korrrl. gij hie,')
Siarnelend bekende Karel de nvaarheid.

Lk zou u naar de politie moeten bren6ien, sprak
de wachter. 't Staat beneden gleschreven, dat er geen
jongiens op den tcren mogen. En dan komt ge nog s.

i.rvonds laat als ge in'uw bed moest liggen. Wie zilr
pii?

Karel noemde ziin naam.
*-- O, van dien dronkaard! mompelde de waker,

*æ- Jal

Geen wonder, dat zijn kinderen bij avond op straa-i

rlenteren... Vooruit, gebood hij luider. En haal nog
eens zulke streken uit.

De waker leidde Karel naar beneden, V0at was de

knaap gauw thuis. Vader lag al te bed, Maar moeder
zât nog op, er$ on$erust.

- Waar hebt ge nu {ezeten? vroeg ze.

Karel vertelde alles.

- Jongen, jongen, wat ge in uw hoofd haalt, Zor{
toch, dat $e me gieen verdriet aan doet, veriuaand*
\rouw Proon,

- Neen, moeder...
Plots stak hij haar de peperkoek toe.

- 
Ik heb een frank gehad van George Vermeer,

uit het rijke huis. Dit is voor u, rnoeder, zei Ka'rel.
Vrouw Proon kuste haar zoon.

- Ja, wees altijd trraaf, fluisterde ze. Ga nu garrn

slapen...



III.

' 't Was vacantie en nu en dan trok George Vermeel

met Karel, Flendrik en Frans mee buiten de stad' Dan

sioop George uit het riike huis weS.

Op een midda$ waren de ionSens den we6l naar Pul-

le op,Ze haclden een lan$en narnidda$ voor zich' Karel

dacht niet aan huis, 't lfi/as er anders weer treurig'

Vader hield zijn belofte niet' Hii kwam dikwiils dron'

ken thuis.
Maar een kincl verSeet die ellende nu en dan' En

Karel spronS vrooliik over grachten en klom in een

t'oom en was als altijd haantje vooruit.

- 
\ùTillen we naar Heist op den Berg giaan? vroeg'

tjendrik Balemans, Ik heb er een tante worren' Ze

heeft een girooten hof' We zullen peren krii$en'

- Hoe ver is het no$? vroe$ Karel,
_- O, nog een uurtje denk ik" '
't lù(/as veel verder maar Hendrik wist het niet juist'
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.- Vooru.it! kommandeerde Karel. ï(/e zulien rap
door stappen.

- 
En te Heist Eaan we dan op den berg. Ge kurrt:

er ver zien, Er is ciaar een bosch. Ik ben er no{ met
.iader en moeder gieweest. 't Is er schoon!

Hendrik wekte het verlangen bij de anderen op om
spoedig te Heist te zijn. Ze marcheerden dus flink
cioor. . .

- En we zullen van tante mogen eten, blufte Hen-
drik. Brood eir hesp... Ze. slachten zell een varken
Ze hebben zoo vleesch genoeg, En tanÉe zal onz:.e zak^
ken vullen met peren. En oom zal ons op ziin kar te-
l'uÉi voeren naar huis.

- Ge hadt het wel eer kunnen ze{1en. We warer
dan al te Heist geweest, meende Karel Proon.

- Ik heb er nret op giepeinsd. O, als we terug rii-
clen wat geeft het dan, of we wat laal zijn. Oom heeft
een rap paard.

Eensklaps hoorden de jongens groot lawaai achter
zich. Ze keken tegelijk om. Een rijtuigie naderde, Het
slingerde geweldrg heen en weer.

- 
Dat paard is aan den loop! riep Frans Dieriks.

Rap aan den kant of we worden overreden.
Ze vluchten op het veld... Uit het riituigie klonk

seSil. . .

Plots sprong Karel Proon terug op de baan, rechr
r'aar het hollend paard.Hii greep het bii den teugel,,

- VeÉ, wegl klonk een andere stem.



,T1aar Karel hieid vol. I{ij trachtte het paard tot stil_
siand te brengen. Van de andere ziid,e naderde een
boer. Alles verliep vlug... De jonSens zager:l Karel
uallen. Hij werd meegesleurd, dan op zij geworpen.
llet paard stond stil. De lioer had het in bedwang. Uit
het rijtuig steeg een heer... George keek bevenJ to".
tli j was dsodshieek. I)ie heer was zijn vader...

--- Papa heeft gehoord dai ik weg was en reed mr,
i chterna, om me terug te halen, dacht George

l"iaar mijnheer Ver.meer keek niet naar hem. Hi,
boog zich over Karel. Hendrik en Fra.ns stonden er
cok bii. Karel bloedde uit het.hoofd. Hii lag roerloo"
ine:t de oogien toe.

*-- ls hij dood? vroeg l{endrik l3alemans weenencl-.
- Neen, zei mîjnheer Vermeer. Hii is niet tlood,

rur;rar er6! gewond, Àrme jongen. Hij wilde mij red_
.ten. r'fi/e moeten hem gauw naar het hospitaal bren_
r:ll. fi4*ur ik clurf met mijn paard niet meer rijderi.
rJet is verschrokken van een anderen wagen...* Ik zal mijn gerii halen, zei de boer., Wil ik uv
l.aard rnee leiden? Mijn hoeve is dicht bij.

- * .]a, doe dat... hernam de heer Vermeer.
Hij keek rond o{ er niet een huis nog op kortereo

r,fstand stond, maar de weÉ was hier eenzaam.
--' l,oop den boer iichieïna en vraag clat hij doekerr

nree brengt, zei de heer Vermeer tot de knapc^n.
Hendrik en Frans snelden heen. GeorSe bleef be_

dremmeld op het veld. Zijn vader zaShem.

"-- Ga dadelijk naar [uis! beval hii, Ik kwam u ha
ien... Vertrek te voet!

Georgfe fehoorzaamde, Hij keek zeer droevig. Hii
had ook medelif den met Karel.

Frans en Hendrik keerden nog voor den boer terug
met een emmer water en doeken. De heer Yermee'
wiesch de wondeo uit en verbond Karel. Dan krvan"r ri -'

troer met ziln kar, Hij had er eeïr rnatras op gelegd
It{.et mijnheer Vermeer en de knapen heesch hij der
armen Karel er op. De boer zelte zich van voren. Miin-
heer Vermeer nam plaats naast hem.

De jongens volgden te voet, De kar nocht niet vlug
rijden. Het zou te veel schokken, En Karel lag maa:'
:til... Soms kreunde hij even.

't ïfas een droevige terugkomst te Mechelen. Aan
het Sasthuis in de Keizerstraat hield het gerij stil,

* NoÉ niets zeggen aan de rnoeder van uw rnakker.
vermaande mijnheer Vermeer tot Hendrik en llrans.
Ik za| zell gaan..

Karel werd op een baar binnen {edraSen. Hendriii
cn Frans oogden hem na. O, als hun vriend toch maa,'
genas !

-- Vat is er gebeurd? vroegen eenige menscherr
clie bleven staan.

Hendrik Balernans vertelde het. Hij was toch nog
Iier op Karel, die een holiend paard had willen teger
houden.

Sommigen kenden Proon. Ze schudden 't hoofd. lJ:
boer was al terug gereden^ Mijnheer Vermeer blepi

-É-



tr-ei een hali uur binnen. îoen hij het gastirui. u*rii.,i
vroeg flendrik haastig:

**- O, mijnheer wat ze{l de dokter van Karel?
-._ Dat hij ernstig gewond is aan het hoofci. maa.

cok aan den schouder. Hij heeft een slagi van het wiel
gekreSen.

- Maar hij zal toch genezen! kreet Frans Dierik;
angstig.

- Bid God voor uw vriendje . Zijn toestand is gie.
vaarlijk... Arme, dappere jongen!

Miinheer Vermeer ging naar proon's huis. Lies, d:
buurvrouw, bemerkte het en stoncl al nieuwsgierig aan
de deur.

- Die deugniet van proon zal weer een leelijke
streek uitgehaald hebben, waarover mijnheer V*r-"*.
komt klagen! beweerde ze.

-'t Was voor mijnheer Vermeer een moeilijke boocl-
schap.

__ Is er iets met mijn man gebeurd? vroeg vrouw
Proon bevend.

-*- Neen, met rrw man niet. Maar uw Kareltje is niel
rvel... We hopen, dat hij spoedig beter zal ziin,.. Hli
is giewond...

-'* O, mijnheer, is Karel verongelukt? Is hij c{ood /
stamelde moeder.

* Neen, neen... Hij ligt in het gasthuis. .. cle dokte.-
heeft hem verbonden...

*- O, dan moet ik naar miin iong-en toel
-- Ja, ik zal er u brengen...
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_- Maar hij is toch niet dood?

- Neen, vrouwtje, geloof me...

- !/at is er met hem gebeurd?

Mijnheer Vermeer vertelde het in eenige woorden.

- Hii is een dapper manneke, vervolgde hif dan

Maar hij kon dat paard niet bedwingen" Ik zal u da-
ielijk met een riituig afhalen en naar het gasthuis

tirenÉlen. TTaar werkt uw man? Ik zal hem verwil-
tigen.

- Mijn man werkt niet...

- Waar is hij dan?

- Ik weet het niet... Zoek hem maar niet... Ocn.
nrijnheer ik kan wel te voet gaan'.. Ik heb geen gedulri
om te wachten, Mijn arme Karel!

Moeder barstte in tranen uit,
--- Iù7e1, dan zullen we te voet 6iaan, hernam mijn-

heer Vermeer. 't Is niet ver. Bliif kalm.
Moeder sloeg een doek om, Ze nam Viesje op haa.:

arm. En met miinhe"r'V"r*"u, Qinf ze heen. Lies keel,.

t'aast haar oopien uit.
-- Die deugniet zal al in het politiebureel zitten

z.ei ze tot een buurvrouw. Hii heeft voorzeker giestoletr.

Mijnheer Yermeer hoorde dit niet, Vlug leidde hii
\rrouw Proon mee, Ze kwamen in het {asthuis... Be.
vend trad moeder in een kamer, En daar zag ze haa'
Karel, het hoofd met een witten doek omwondetr.
Schreiend boog ze zich over hem,

Kareltie, miin lief Karcltiel snikte ze,
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Maar de jongen antwoordde of keek niet, Hij was
r,opi bewusteloos.

Vader Proon zat in een herherg op Neckerspoel. FIii
\{,as weer bij drank, Een man trad binnen en riep ui-+_:

- 
'k Peinscle het u'el, dat hij hier zov, zittet.

Nijdig keek hij Proon aan.

- 
rù7at moet ge van mij hebben ? vraeS d,eze

- Ge zit hler te drinken €n uw iongen is naar 'i
gasthuis gedaan... FIij heàft een on6leluk gehad.

- Mijn iongen. .. een ongeluk? brabbelde Pr.oon.._ Ja, uw Karel... Hij heeft op den weg van putt'
een hollend paarctr willen tegen houden en werd me+r
gesleurd. Ze hebben hern naar hier gebracht. Hii moe,
leelijk gesteld ziin. Uw'vrouw is er al bii...

't Gebeurde scheen Proon nu io,-h cluidelijker i.ir

worden... En hij begon te schreien,
-- Mijn Karel verorrgelukt! kloeg hij. O, ik moer

naar het gasthuis
Hii zwiimelde er heen. Maar de portier liet hem niet

binnen,

- Ge zijt dronken, zeihij, Ga naar huis,* lk wil bij miin jongen. Ge rnoogt me c{at niei
verbieden! schreeuwde Proon.

- Zôô bij uw jonSen komen? Ge moest weÉ kruipen
van schaamte.

De portier hield het hek tr:e. En toen kwan. e!. ee i
politieagent, die Proon gebood te vertrekken.
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--- Ik moet bij KareI zi1n. I{ij is verongielulit! riep
de .rader.

-'- Dronkaards mogen niet binnen... Ga naar huis.
Froon wilcie nog niet. ?'oen leidcle de agent he':

mee, Proon verzette zich" Een tweede agent daaSCe
op. hn Proon werd naar het prilitiebureel geleicl er,
opgiesloten.

Moeder kon niet lanS bij Karel blijven. Vooreer.,i
rnoest het zeer sTil eijn bi.j haar jongien. En Felix err

lviiel zouden thuis koinen. Ze haclden erÉeils op siraat
gespeeld.

De {ebeurtenis was nu in de buurt bekend. En iede,
vroeg aan vrouw Froon nieulvs over l(arel. l,4.aar i-ie,.
L.lee! beschaamd in haar huis. 's Avonds kwarn vade;
De 'ronrmissaris had hern laien gfaan, uit cleeriiis nrel
ziln vrouw en Karel. Maar Proon had harde woordel
rnrleLen hooren,

- * Siieet ge het van Karel? vroeg zijn vrouw

-- Ja... FIoe is het met hem?

- Hij is erg Sekwetst, De dokter kan nog niets
zeggen... O, voorzel<er zal Kareltje sterven...

- Neen, neen. . .

Proon was nor! niet geheel nuchter. Hij slor,p toch
als beschaamd naar bed.

Den volgenden inor6len werden de ouders nr ar het
gasihuis geroepen 't TTas erg met Karel...

[en buurvro[w zotr op cle andere kinderen letten.
Veenencl stapte moeder naast vader mee... Aan heu

Sastlruis stonden Hendrik 
-.en 

Frans. Ze zouden zori
**- l"l **



gaarne eens bij Karel Segaan ziin" Maar ze durfde.r

het niet vraÉien. ltarel was nu bij bewustzijn.
* Moederl kreet hij, en hij strekte z.iin arrnzn uil
Schreiend zonk vrouw Proon vôôr ziin bedje neer'

-- O, mijn jongen, mijn brave, brave jonSenl snikte

ze. Ge moogt niet sterven.
*_ Vader. '. flrristerde Karel.
Proon boog zic': over zijn kind,

- Vader... zult ge nooit meer drj.nken... o, toe

rrooit rneer, zei Karel zacht'
Proon barsite in tranen uit.

- Neen, nooit zal ik meer drinken, beloolde l-rr'

l{arel, ik zweer het u. Nooit meer.., Ik ben zo'l siech:
gieweest...

- 
Neen, vader, neen... maar de drank"'

De knaap hijgde. Het spreken viel hem lastig. |ii1
streelde moeders w-ang. En hii keek nrr naar rtioedet:,

c;an naar vader...

- 
ZeÉ Miel goeden dag'.. en l'elix..' en 'Frans err

I{endrik... en George... prevelde hii.
Toen zonk hij dieper in 't kussen. Ziin ottgell viele't

Cicht... Kareltie scheen in te siapen..'
Vader en moeder bleven uren zitten' Mijnheer Ver-

rneer kwam ook eens zien...
Na den middag keerde cie doklei: terugi. Li'nS on

cierzochI hij den gewonde.

-- lk krijg weer hoop, zei hij toen.
' 

- O, miinhe.er, zal mijn jongerr {enezen? vro,gi

moe'dcc 
-. ro - .

iiii is beter ,ia., .n",,*orgen, hernam de doLte.
,la, ik heb hoop... Hciud mced... &laar Sar rrtr naar-.

htris. Hr moet hier volkc'men rust zijn.

-- I)okter, laat mij biijven! smeekte vrouw Proon.
ILr zal rni j niet -netroeren,

-, Neen, als we Karel redden, moet heL hier zeer
i,ttl zijn. Volg nr.r mijn raarl. De zusters zullen immers
rrw jongen goed verzorgien. En van a'vond kornt 6ie
'rv€Êf 9êr1s hOoren.

Proon leiclcle ziin vrouw mee. En Hendrik en Frans
claar buiten waren blij te hooren dat er rveer hoop wa..
Uit het straai.je zag men een toren boven de daken
tijzen en ve'len gingen daar in de kerk voo' Karei
Proon bidden,

Karel genas. Hil bleef w"i drie weken in het Sasl
luis. Maar flink hersteld keerde hii weer naar huis.
I)at was een blijde dag. Mijnheer Verrneer was er
c'ok. En hij had een mand koeken laten brengen, De
t uren en Hendrik en Frans moesten mee eten. Lir.:s
ciurfde zich echler niet vertoonen...

Mijnheer Vermeer hacl in die daSen ook veel na-
gedacht. Hij had nu ondervonden, dat er bij arrne rnerr-
:chen schoone ge.roelens konden zijn. En hij wilde cle

iamilie Proon helpen. tr/ader kwam bij hem in dienot.
Mif nheer zou hem steunen om den drank te miiden...
l-n de kinderen mochten dikwiils rnet GeorÉe in Jen
grooten hof spelen. Mijnheer gal ze ook boektrn Hii
vr:elde nu, dat hii niet rnet verachting op volkskin-

')l



d"r*n *r"".t neer zien. iVlaar het was pit"ht nred ie
werken, onr laen Ëieer en beter ontspannin$ r-e 

1;even

dan alleen cle slraat.
Vader Proon irield woord. Als hij lust kree{ naar

crank, dacht hij aan ciien namiddag, toen hij Ée'/an

11r'n zat, terwijl zi'jn dappere jonEien zoo I'ee'-{.,. lln
cii r, hlee f hii ziin belof te getrouw.

i),:çr z.i1n ziekLe en ziin roerende bede had Kar"el

een Êreofe overwinning behaald' Hii leefde .!tt ln een

gelrùkig fezin. KareT rnocht lang naar schco! en la-

'rl kwârn hii bii ruijnheer Verrneer op het kantcor. Û,

lren was rnoeder gelukkig en Ïier'

gINDN,


