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SINTERKLAAS TE MECHELEN.

--.- Kom rnaar birnen, rrrijnheer Woud, zei bocr

tlewijn.
Aan de keukendeur stond een zonlderlinge man.

!'lij was klein van gestalte, maar had 
""r', 

groot hoofc{.
llir van onCer een breeden hoed hingen iange haren.
H,n wat lrad die mijnheer $/oud e.l raar gezicht !

Sommige tlenschen be*'eerclen, dat ze er lranq vari
Yri&f€ll.

De kinderen, die op boel Dewijn's hoeve, .clicht bij
clen he,ard zatel. kck.en echt€r ireelenraal nret vet-
schrikt naar den kleinen wonderlijken man.
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- Hij zal vertellen, fluisterden ze el}'aar toe'

- 
Zet u bij 't vuur, mijnheer Woud I noodigde

cle boerin. 't Is koud van avond.

- Ju, 't is koud, erkende de bezoeker. 't Win-

tert... Ik heb geschildçrd op den Vosberg"' een ge-

ercht op Mechelen, m,aar ik; moest dikwijls mijn armen

over de borst slaan om mijn handen te verwarmen'

En nu kom ik hier tot het tijd is voor de tram.
_- Dat is heel goed, zei boer Dewijn. "t Is geèn

iveer om buiten te schilderen...

- 
lk breng een wintergezicht op mijn doek' De

ulr...r* ligt over het land en ik moet de gelegenheiC

nemen als ik kan.
* E"n warm potje koffie zal u smaken, sprak de

vriendeiijke boerin.
En ze schonk den geurigen .drank in voor mijnheer

Woud, die hier zeer welkom bleek.

- Ja, 't zal srnaken, zei de schilder. lk zou ver
keerd spreken ale ik 't anders zei. Kinderen hebt ge

ivel eens gehoord van den jongen die alles verkeerd
zei?- Neen, hé? Wel, wacht als ik mijn koffie ge-

d;onken heb, zal ik u dat eens vertellen...''Vroolijlc 
keken de kinderen elkaar aan.,,.

En weldra begon mijnheer Woud': .

'-- Jan wâs een domme jongen. Hij deed zelderr
iets goeds. Eens moest hij voor zijn moeder naar den
mulder om .een zakje meel : < Jan >,. spraL moeder.
* Ik bin:d den eak om u\ r ,hals, en zeg het nu dik-
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rvijls onderwege : << een zakje ineel, een zakje nreel :''

Anders zijt ge uw boodschap vergeten, als ge aan der.

rnolen L.omtr>. Zoa Jan trok heen en herhaalcle bi1

r:ich zelf , <. Ee,n zakje meel, een zakje rneel >. Hij
Lwarn voorbij een vetrd, waar een boer graan zaaide'

Do boer verwachtte van Jan een goedep dag. Maatr

lrij hoorde den jongen zeggen , < Een zakje meel >.

L,n de boer, meenend dat Jan hem maâr één zakjc

rneel toeirrrenschte van al dat zaad op den grooten

akker, werd kwaad en riep :

- 
Eén zakje meel, deugniet I Zes, liever, dat ge

tr m duizend toe wenscht.

- 
Goed, zei Jan, ik wensch er u duizend toe.

Maar nu had hij moeders boodschap vergeten èn

onthield hij alleen de, woorden van den boer. Ën
.,oortgaancle, herhaalde hij : < 'k Wensch er u duizend
toe >. Een beetje verder zag hij een herder die mei
een woif vocht, welke een schaap wilde rooven.. En
Ce herder hoorde Jan zeggett 

'* 'k 'Wensch er u duizend toe.

De wolf werd juist dood geslagen en nu ,heelc de
l;erder woedend naar Jan en snauwde :

-- Ha, ge werischt me duizend van die wreede
vrolven ! Hoe leelijk van u ! Het doode beest han nie-
inand meer kwaad doen. Zeg dus liever, dat ge blij
zijt I

.- ôoed;,antwoordde Jan, ik ben blij.
Al bet anderc wa! TrGGt vergcten en de domrne jon.

ûçn $tapte voerrt. herhalend , ,., Ik ben hl i, ik lrÊr1

blii , I

Hij kwam een begrafenisstoet tegen en de men-
schen, die bedroefd volgden, hoorden Jan zegqen :

< Ik ben blij, ik ben blij >.
Een man kwam uit de rij. En hij pakte Jari vast err

bromde :

- Hoe gemeen van u, blij te zijn. omdat onze gé-
irlrurvrouw dood is en haar rrian weenend achter de
kist gaat. Zeg tôeh l,iever dat ge hem Leklaagt.

- 
Coed, hernam Jan gewillig, ik beklaag hem.

Ë,n hij zett,e zijn weg voort nu bij zi"h ,.if rriompe-
iend : .< lk beklaag hem >>.

Ja, ma"t dan ohtmoette hij een bruiloft. En het
j,nge paar, dat pas getrouwd was, wandelde gelukkig
en vrool'ijk vooraan. En familie en kennissen volgden
rvelgezind. O, w"., daar hoorden ze ^farr.zeg;gen : < Ilç
helclaag h,ern, ik beklaag hem >>.

E,en broer van de pas getrouwde vrouw, wilde den
lcnaap afranselen en tierde :

* \f,/31 durft ge zeggen, schelm ) Ik beklaaq henr.
I-la, ge beklaagt den rnan, die met mijn zustel ge_
trouwd is. Ge bedoelt dus dat hij ongelukkig zal zijn,
cn dat mijn zuster een lastige, booze vrouw is. Haar.
nlan weet het r"el beter. Zeg liever c{at ze samen g:e^
h'kkier zijn.

- 
Goed, stemde Jap toe, ze ziin geluhhig.

En hij spoedde zich heen. En nu s,prak hij maar
cel'kens z <<Ze zijn gelukkig, ze ajn 

""f"U.iu ".
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Bii tr.t dorp stond een huis in brand. be menichcn
dedpn hun best om het vuur te blusschen. ,D'e eigenaar

van het huis, zijn vïouw en kinderen klaagden luid.

Jan keek toe, rrtaar om zijn boodschap niet te verge'

ten, ïammelde hij de laatste gehoorde woorden af ,

<Ze,zijn gelukkig, ze ziin gelukkig I >
. -: Wat, riep een omstaander uit, durft deze straat'

slijper nog zeggen, dat die menschen gelukkig zijn,
nu ze alles verliezen t Hem zoo bespotten, dat is laagl
I-Ja,,wensch liever i.net ons, dat het vuur uitgaat.

.: Goed, zei Jan, ik wensch da het vuur uitgaat.
Maar hii verliet de plaats, want velen keken kwaad

naar hem.
,- Ik wensch, dat het vuur uitgaat, herhaalde Jan,

i[ wensch, dat het vuur uitgaat.
Doch dat hoorde een smid, die de meeste moeite

lrad gehad om zijn haard to ontsteken, vanwege de
slechte kolen. Hij meende dat Jan hem nu nog voor
,len gek hield.

- 
Deugniet, tierde hij, ge wenscht, daÈ het vuur

uitgaat, nu ,ik eindelijk, na een half uur, ee1r vlamme-
t'ie in rnijn haard heb. Beken liever, dat ge een scha-
vuit zijt.

- 
Goed, brabbe,ide Jan. iEn hij trippelde weer

verder, luid de laatste les opdrillend : < Ge ziit een
schavuit, ge zijt een sihavuit >.

Daar kwam de boschwachter, die de wildstroopers
nazette. En hij hoonde Jan zeggen , < Ge zijt een
schavuit, ge zijt een schavuit ).

-E-

De b.p*chwachter geloofde, dat de l.ou.p hem ui:-

schold.
.,.-.;. Ha, ik ben een schavuit, raâsde hij. Cij ziit ze-

ktir éen strooper, die ons wild wil stelen en nu mii haat.

llc zal u eens afranselen. J^, g" zijt éen strooper.

Jan maakte zich uit de voeten, maar toch dreunde
l:ii cle woorden van den jachtwachter op : < Ge zii-
een strooper, ge zijt een strooper ! >

En nu kwam hij den rentmeestet van het kast'eet

tegen, Die rentmeester moest van de boeren de pacht
innen en vroeg er voor zich zell gewoonlijk eieren' en

i:oter en andere lekkere dingen bij. De boeren gaven

'lie, omdat de rentmeester hen kon doen verhuize:r.
Ze zeiàen' zoo onder elkaar dikwijls, dat de ront-
n'reesteï hen stroopte.'Maar nu hoorde die rentmees-
tçr Jan openlijk zeggen : << Ge zijt een strooper, g:e

;ijt een strooper t >

:- VTat durft ge me verwijten, mij, een machig
man! keef de rentmeester. Ha, ik ben een strooper!
Zeg liever, dat ge verdient in de gevangenis te zitten.

- 
Goed, zei Jan, ge verdient in de gevangenrs te

zitten, en hij zette het op een loopen, omdat de reirt-
meester zoo boos keek.

,En nu ontriroette hij den burgemeester. Hij waE te
dom, om den braven overste van het dorp te groeten,
rnaar wel zei hij : < Ce verdient in de gevangenis te
zitten >>.

' 
- 

Manneke, zeg, wat manieren hebt gii nu?t vïoeg
de burgemeester.
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Maar Jan bleef niet staan en had weer een andêrc
lco geleerd : < Wat manieren hebt ge nu ? >

En daar h'oorde hij hoe een vrouw een bedelaar
weg zond.

- 
Wat manieren h'ebt ge nu l klonk het uit Jarrs

;nond.
De wouw rneende, dat de jongen dit tot haar zei

t n werd boos.
-- WaarlijL arme menschen help ik. zei ze. Maàr

i.eg liever, dat die vent een luiaard ùs.

- 
Ç1q;sd, stemde Jan gewillig toe; << Die vént is

cen luiaard >.

En aan ee,n winkel ontmoette hij den knecht vân
het kasteel, die Jan hoorde zeggen : << Die vent ia een
lrriaard >.

- 
Ik een luiaard ! schreeuwde de ftnecht. Van 's

t.chtencls tot 's avonds is het draven voor den baron
en d'e barones. Nu ben ik aan derr winkel, om bood-
s,;happen. En, zeg eens, dit zakje moet vol en 't zal
zwaar zijn ook !

- 
Goed, herhaalde Jan, dit zakje moet vol en t

zal zwaar zijrn...
En eindelijk kwam hij aan den molen.
* Dit zakje moet vol en 't zal ntraarzijn, brabbel_

de Jan, de woorden van den kasteelknecht na.* Wel, wel, d:ittnaal ,heeft jan zijn boodschBp
r:,iet vergeten, sprak de mulder. Zeg, àat mag wel een
\yonder heeten.

* Goed, dat rnag een wonder heeten, zei Jan,
-- r0 -

- iio, ge ertent, dat ge ruiet van de slimsten ziitr

sprak de molenaar. Zeg eens. dan heb ik hoop dat het

beter zal worden.
De rnulder vul'de den 'zak met meel.

Maar Jan had weer zijn laatste woorden onthquden

en zei dom weg :

* lk hoop, dat het beter zal worden.
-.- Wat durft ge dâar vertellen', deugniet ! Moct

rnijn meei beter worden! Het beste meel van de streekl
\.looruit mijn rnrolen af . ',

En het scheelde niet veel of Jan rolde van alle tre-
cien...

Hii kwam toch met ciin meel thr+ip ne al diç rare

i,ntmoetingen.. . .

Zoo vertelde de heer 'Woud, en niet alleen de hin-
deren, maal ook boer en boerin Dewijn, hadden met
Èenoegen geluisterd.

- 
Wel, wel, mij,nheel Woud, waar haalt ge 't al-

lemaal vand.aan l vroeg vrouw Dewijn.
-.- Grootrnoeder-zaliger heeft me veel velteld, anr-

r.. oordde de schilder. Ik ben nog niet groot, en alg
lçind was er g:een groei in mij. l)e jongens noemden
rrre den kabouter. En ze plaagden me veel. Zoo bleef
ik maar van de straat. Grootmoeder had medelijden
nret me en nam mij uren bij haar. En daa vertelde
ze. Als kind heb ik veel geleden.'t Is zoo onrecht-
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t:aÈrdis iemand te bespotten of te plagen' omdat hii

*î';;iJ h""ft. En si wordt nog al eens achter me

u.rolo"rr, maat nu geef ik 
"1 "i".1 

meer orn' 
,i ,- 

: ', Is le9liik t zei bo-er Derviil' 
-.

- 
Ik stoor er.mel"i"i t^"' Als ik :maar sshilde-

ren mag. En och, ik heb ook veel vrienden' zooals gii'
'-" t'-\il;eten: 

dat ge een doorbiave mensch ziit'

eprak ba-in Dewijn'
, Tut, tut, waarom z-ouden de menschen hét 

-el-

Laar lastig maken. Christus heeft het ons geleetd deri

nlà;ù ;"ieminn'en en hem wel te doen'

- 
Ge moet oP Kerstavond komen' dan bakken

Ée koeken; zei vrouw Dewijn'

Ze wist, dat Woud geen familie meer had'''en te

Mechelen eenzaam op een kamer woonde' Ze deeà

hem gaarne een genoegen'
...- lù7e1, bazin, dat aanvaard ik met plezier' ant-

woordde {e schiider. rMaar doe dan niet als Trienl
'b. 

Èirra"ren keken schielijk o',' ZP merkten' dat

( r nog een vertelling zou volgen'

- 
-Trien,-vervolgde heer \Voud, was de vrouw van

l'eun, den schoenlapper. En Teun at toch zoo gaatne

pannekoeken' maar zijn vrouw gaf er niet om' Ze-

keren dag begon Téun ai van 's morgens te vragen'

clat 'I'rien koeken zou bahken

- 
lh heb geen Pan t snauwde Trien'

- 
Ik'zal et een koopen 'in' den ijzerwinkei' sprak

I eun.

-17,*

*'Zag'r. pan kost te veel .geld. En zwijg nu over

c.!ie koeken en werk voort.
Maar een beetje later trommelde Teun op zijn tiif

t n zuchtte :

- 
Mijn buik grolt om pannekoehen. O, als ik et

geen krijg, word ik ziek.

î-Ik heb geen pan ! bromde Trien weer. Zwijg
eu werk t '

Maar'Teun kon niet lang zwijgen.

- 
Als ik geen panneicoek krijg, werk ik iriet meey,

r:ep hii..uit, .en hij smeet zijn hamer neer. O; overal
eie ik pannekoeken in mijn gedacht. Al die zolen
rvorden in mijn verbeeldiag pannekoeken.

+ Wel, bijt er dan in en gij zult denken, dat ge

irannekoeken eet.

.- Vlsu\r, spot niet met me llk zal naar bed moe^
ten van flauwte, als ge geen pannehoeken bakt,

- 
Maar ik heb geen pan en geen geld om er eêo

te koopen.

-- Ik zal de pan van Trees, onae gebuurvrouw, lee-
: e!.

Nu kon Trien niet meer weigeren. En Teun ging b;j
I'rees de pan vlagen en irreeg ze. Blij kwam hij er
rnee binnen. Brommend begon Trien het deeg te bc-
sl.aan. Ze besloot zooveel pannekoeken te bakken, dat
îeun er zich ziek van zou eten. Dan vroeg hij zeker
in lang naar geen pannekoeken meer. En Trien bakte
en ja, ze bakte zooveel, dat de pan op het heete vuut
sprong en er een groot stuk uit viel.
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T'eun at niet met zoo n.$rnaak, ale hri gedacht had'
V/&t zou 'l"rees zeggen 'van haar gebroken pan ?

Na het maal zei Trien :

..--- DraâS nu cle pân terug.
*- Neen, dat moet qij doen ! beweerde -I-eun,

-- Gij hebt ze gehaalcl !

-- i\.4aar gij hebt ze gebroken !

En qeen van beiden clurfcle de pan naar de bun'-
vrôuw brengen.

-* Weet ge wat. zei J'eun. Wie van ons het eer:;:.

si-'rreckt. moel cle pan teruq brengen.
I)at is goed, arrlwoordde 'frien en ze naur zich va,;i

'.:oor te zlvijxerr als een visch.
Wat l;rtcr trad -frees binnen. Ze hoopte zeker u.cl

,rp eenige pannelioeken \u ool' het qebruik van haar par,.

--'- Krijg ik mijn pan ) vroee ze.

Maar niemancl zei wat. -frien liet haar spinnewiel
l.-inken en 'Teun klopte vervaa.rlijk met zijn hamer als
irerstelde hij de schoen van een reus.

--- 'Waarorn spreekt ge niet ) .i,roeq 'f'rees, nraar
,,:.,- kreeg geen antwoord.

Trees werd hane, liep naar buiten en zei, dat cl.
r'choenmaker en zijn vrôuw betoervord waren. De bak'
Ler kon dat niet qelooven. 'I'eun had een paar schoe-
r,en in den maak en de hakker ginq binnen en zei :

-_- Teun, ik zal Zaterdasavond roch zeker mijn
*,'hoener: hebben ?

Maar 'leun aantwoorCde njets en hamerde vûrr1..r.

r,,r 'I"rien deed of ze niets hoonde en niemand zas'

ûeen van tweeên keek zelfs oP.

Ja, c{ie nrenscheu n oesten betcoverd zijn' En dt:

r.iorpelingen haalden r-rit het bosch een rvonderdoktt'r

,,m Teun en 'frien te geltezen. I)ie rnan kwarn, z"'

allerlei rare woûrden, clraaide op ziin irielen, *s6itt::
rekke getraren, mâar' 't hlelp geen zier. Tcun en Trieli

z,.r.vef;en en zagen nog niet naar den raren kwant.
Toen ,tan, cle rvondcrdolcier een kan water sn st:,

lekene liet hij het vocht in -fr.iens hal's druppelen. Niet

i,,ng kon" de vvcuw dal uithcuden en nijdie riep ze:

- 
[!16s1 dit getreiter nôg lang cluren ?

I)e dorpeiirrgen die naar binnen keken, sc.hoten in

srn luiden iach, rnaar rrog vro.rlijker werdc:n ze. Wallt
lcun smeei zijrr h.rnrer neer en riep :

.- frier,, qij rnoet cie pan terug brenge,n. Ge helrt

lret eer:;t g:sproken.
Nu hoorder't de cit.:rpelinqen wal er geberrrd r';o".

Trien l:raclil de pan terug.
_* Onnoozel schaap. ilr{-}esl ge daarvcror 2c.,,., n spel

rtrlken J rrr*el-t 'frees. Kor:p ees nieuwe pat, \'rr .; Iltj
en alles is eflen.

E,n roo lr:oe$t -l-rien toch naar den ijaerr','ilk',.1 L.n

de rnenschcn vonden het leeiijk. dat ze g:"., !ii1g[ç1y
.+'llrte bakken, als 'l'eun er zr:o'n zin in had. \,t',.':rrta:en

l.ir'n cl.r srhlrenrn:rker Ër ('icr-t ais liij er ')I1r vioe,!,

- {), zei vrouw 
T:"ï; ja ,', zorte.r rlu{ nrijn

* 14 
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F,-an niet breekt, al zirllen er veel koeken gebakken
worden, .zoodat ieder naar hartêlust kan cLen.

- 
Wel. ik dani< u hartelijk voer uwe uitnoodigir'lg

en ik zal vqor een kerstverhapl zorgen, verzeherde'<ie
lreer'Woud. Maar nu is het tijd voor" de tram.

- 
f,vngs1, ge kunt zoo ver mee qaan en in de tranr-

etatie hooren of het pakje van den kleergcedwinl.'. i

uit Boom is megekomen, zei vrouw Dewijn tot e4n

knaap van veertien jaar.
De anderen kinderen waren heel #at jonger. Maar

Ernest was geen zoon van Dewijn. ,!-lij had eerst zijn
'vader en in het begin' van 't iaar zij moeder ve'loren
r'l woonde nu op de hoeve als knechtje. Hij w rrci r .

e,:hter als een eigen kind behandeld. Gewiliig w rb l 11

.dadelijk gereed voor vrouw' Dewijn d,d boodschr p te
doen.

!\{ijnheer 'V/o;:'d nam minzaam afscheid en stsDre
met Ernest heen.

- 
Ge woont wel gaarne bij boer en boerin Ue ,,ijn.

vroeg mijnheer Woud.
...- O, ja, mijnheer. Maar ik peins zoo veei aan Lea

rnijn zuster. Die is bij tante Zila niit zoo z >ed,. Ze
rrroet heele dagen werken. Ze rnag nooil sp:len. Lln
tante bromt altijcl. O, kon l,.ea bij mij ko-.n ..n I [,Iaar
re is nog te jong om boerenmeid te zijn. Ze is ,,as
tv..anlf jaar oud.

* Ze gaat toch naar schocl )
..- Neen.,.

-:-- M661 z? moet van de wet.
* N;.; ,""rà1" huis staat te ver van de school. O

Lea zou w. I r+illJ4 gaan' rnaar ze mag niet, Als ik
Lea was, Iir p. ik er \tryeg.

- 
En drnl ',, :

Maar dat wis: Ernest zelf niet.

- 
!k Zot'tat.te ool< slaan als ze mij sloeg, hernam

hij. tn ik zor- ni :t willen werken.
.-.* Neen, zoo moogt ge niet spret(en, vermaande

de heer 'W'ou.'l. RIet onwilligheid of geweld, iq er niete
:e winne'r.

- 
Ma-rr ta"rte Zila is zoo onrechtvaardig... Praate

qenoeg t('!en een kind, maar zelf is ze benauwd ,oan
,-len'donk r. 2'e rlurft 's avonds haast niet naar den

etal te gae I, o:n ie koe eten te geven. Dikwijls moet
[.ea het dren.
: tt Z^l mlssc'rien aleer beteren dan ge den,kt. Houtl
maar moeê sp rak .{e schilder.

Ze kwan en aan 'dê tramhalte, waar de steenWeg
Antwerpen-.Vlq,hgls , dien van Rurnpst naat DuÉel
lcruist. 't Du:rr e nie t lang of de tram verscheen. Hgt
pak voor vroutrr D.wijn was mée. Mijnheeg Vppd
groette minzr an r Ern rst en stapte in,

u.

_.,.î- Wrt kolri die gek hier doen l bromde vrouw
Zila Lansen

Ze zatmet ect meisie van twaalf jaar in de lceuken.
Hgt kind stopte k.ousr n, waarin gaten waren.._17*
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Vrouw Lansen, die wedr.rwe was werkte veel voct

r.nderen en het kind moest lraar helpen. Dit meisi r:

.vas Lea, het zustertje van Ernest, e4 dus ook een wec-

ie. 'Iante Zila. die met een broer ïan de moéder der

]<indercn, getrouwd was. had L/a in huis gènomer;,
't Was niet uit medelijden. O, neen, zoo goed varr

rart. had ze zich nooit betoond. Ze liet Lea werke'n,

:re gebruikt* haar als meid en had veel van het airrn

i.ind.
Vro,r*' Lansen had door Lret raam den sch'ilde:

Woud bemerkt. Hern noemde ze een gek. Had ze

echter maar zooveel veretand, doch vooral zooveél

barmhartigheid bezeten ats de kleine man met het

sroot hoofcl en het lang haar !

- 
I)e vent komt naar ons, bromde Zila. Wat z,r-

Len heeft hij hier.
Mijnheer Woud kloptr: en trad binnen. Vriendeliii:

zei hij goeden dag. Vrouw Lansen gromde iets, docir
bood den bezoeker zelfs geen stoel.

* Vrouw Lansen, ik wil u eens wat vragen, zei

dc heer Woud. Zondag komt Sinterklaas, die goed..
kindervriend, te Mechelen aan op een schip. E,n dar
;ral hij aan de Dijlebrug in een rijtuig of een slede stap-
pen en doo,r de stad rijden. Hij wil de zieke kinderer-r
ir: het hospitaal bezoeken en ook aan de gezonde ge-

rchenken geven. Mag Lea met haar broer mee gaan

. naar Mechelen om Sinterlclaas te zien ?

- 
Neen, antwoordde vr.ouw Lansen.

.* t$ - -.19 -

T-ea's gezicht, dat eerst verhel'derde, w"rd dadeliilt
weer donker. Maar de weeze hield toch hoop, want
de heer Woud vervolgde z

* Ik zal haar tram betalen. En ik zal haar en Ei'-

rest aê-n de tram bij de Kathelijne po'ort afhalen etl

altijd bij hen blijven. En 's avonds zet ik ze weer t€-
.ug op de tram, Ge behoeft dus niet o,ngerust te zijn.

* I-,ea gaat niet naar Mechelen.., hernam vroul','
Laneen stug.

- 
futs3. Sinterklaas komt nu opzettelijk voor i-{e

l..nderen.

- 
I-ea gaât niet rraar Mechelen.

De weeze kreeg de tranen in de ooqen. Tante Zila
;ae dit en werd nog nij,diger.

- 
Ce moet haar niet komen opstoken. Lea is ;,1

lastig eenoeg ! snauwcle ze tot Woud.
* fyla6y ik kom het kind toch niet opstolcen !

- 
Ja, ja... Nu wordt ze weer vool eenigê dagel

;rnfslrysdçn ! Ce hebt u met ons niet te bemoeien.

- 
ll( gun her kin.d gaarne wat plezier.

ik het
beslag

Ze gaat niet naa,r Mechelen. Hoe.dilcwijls mocr
nog zeggen ! sc'hoot vrouw Lansen uit, Al dar
van Sinterklaas l. . .

Lea, laat me eens even me.t uw tante alleen.
\ 

' oeg de heer \Xl/oud.
Lea stond op, maar vrouw

.len arm en beval :

_. Blijven zitten en voort

Lansen greep haar bij

werken. En gij, moelâi,



rnet uw waterhoofd, da. r is de deur I riep ze tot dcn

rchiidei.'-'Ïîf" 
ge beginr te r helden...

- J., en ik zou u no I buiten rans tlen oolcl Zult ge

nu vertrekk en ? Ze m( [ iten u na a';t Sinterklaas in
een slede zetten t Wat zt u den ze te l\iechelen lachen I

Gij op Lea en Ernest pa is:nt Ge :.,ijt inaar zoo groot

als zij. En laat ons nu a, lt en.

De heer 'Woud zei nit !s meer. 'Wanrt'm te twisten
met deze ongemanierde, r ut te vrc uw ? Hij knikte naar
Lea en verliet het huisje. I Iaar bij zicrr z:lf zei hij :

- 
t-sa, arm schaap, il, z il n.et ruste.t, vcor ge bij

betere menschen woon\ l'' Tante Zila gal Lea een 'ili p.

- 
Dat is voor uw scl re.'u wen, zei ze. lW*es blii

dàt ik u eten geeft En het be,tje werk is zeler n'og te

veel voor u ?

Het kind zweeg. En ze t:a;.,tte zich te behter$hen.
Vanâvond in haar bedje cp zolder, zou ze kunne,t
*-""rr"rr. Dat zag tante niet. H:t weesje lag daar diL"
wijls te schreien.

Mijnheer Woud ging naa r b.rer Dewijn en vertelcr:
het gebeurde.

- 
Ol, het is onnoodig, z o i :ts aan Zila Lansen :e

rragen, beweerde de lan lt' lun er. Dat mensch heeft
een steen, waar bij een a id :r h:t hart zit.

- 
l(sn1 gij niet €êns rrr lt haa'. gaan praten l vroeg

miinheer Woud.
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- 
Wa zou hct helpen ? Nïete I Ze zou rne precier

zoo ontvangen als u.

Ernest hoorde dit ook.

- 
En toch zal Lea naar Mechelen gaan. sprak hij

bij zich zelf.

ut.

;Deri volgènden dag, 's avonds, gine Zila Lanseil

naar den stal. ;t Was donker en guur weer. De winC

nuilde om het huis. Toen vrouw Lansen de koe ge'

voederd had en terug buiten kwam, gilde ze ,vaJl
uchrik. V66r haar gtond een witte gedaante.

- 
Een spook, stamelde de bijgeloovige Zila.

- Ja... ik ben een spook, klonlc het met zrrvarà

stem. Ik weet, dat gij een harde, wreede vrouw zijt,
slecht voor Lea. En ik zal u beto'overen, als dat n;et
verandert,

- 
O, ik ben zoo goed voor haar,.. Lea mag bij

u wonen I Doe me niets I smeekte Zila.

- 
Bij u wonen t En voor u werken, hé t Geld ver-

dienen, terwijl ge ze maar half eten geeft. Ik weet
alles, hernam het s,pook met een stem als een klok.
Ntraar wilt ge u beteren )

* Ja, ja, beloofde Zila.

- 
Toon het, door Lea toe te laten, Zondag naar

ÏUechelen te gaan om Sinterlclaas te zien..
" lç'm'ag, ze mag t

- 
Zult ge uw woord 'houd"n )

- Ja...

-2t -



- 
And*rr i<om ik terug en ik beùoover alles I

Het spook gaf eenige leelij'ke schreeuwen en $torm;
t{e voort. Bevend en doodsbleek keerde Z'iia in huis

terug. Ze sloot de deur. Ze vertelde niets aan Leat;

maar was toch yriendelijker dan anders' De dwaze
vrcuw meende waarlijk, dat er een echt spooh w:r'.

i{eweest.
* I)ie sch,ilder ziet er zelf een $oort van tooveraar

i it en heeft het zeker gestuurd, dacht ze.

Den volgenden morgen ging vrrouw Lan.rrn, "r-he

nog ongerust $/as, aan den pastoor r:p het dorp alle*

':ertellen.
* Hoe dwaas vân u, om daaraan te gelool'en, ze!

de her:der. Er zijn immers geen spoken. En trw .5uper-

stitie i's zondig. Ha, hoe dikwijls zal ilc dit nog rnc,e-

ten zeggen I Maar uit christeiijlce liefde dient ge gr>ed

te zijn voor dat arnr vr'eesje.
lin de pastoor vermaande vrolrw Lans:n errrstig.
* \[/6r het spook betreft, de een of an<iei.e grap-

penmâker heeft u beet gehad, vervolgde d,: pastoor"
'* Dan moet het b,oer Dewijn zijn !

-- Beschuld,ig nu. iemand niet i.ro irehtvaardig.
Êrei l)ewijn is een veel te verslan,lrgÉ rrlan cr11 zoo
;ets uit te halen. Ik zal het wel eens onde,rzoeke.'i., rnaâr
rvees gij barrnhartig voo, de kleine Lea.

Vrouw l-ansen ging heen.
-^- I-{a, het is geen spoolr geweest, bromde ze Dan

g:ar't Lea ook niet naar Mechelen !

))
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I)e pastoor begaf zich later op den
!.oeve van Dewijn en deelde mee,.'wat

dag naâr cle
r_;' ier brJ vrouw

i-an".n was gebeurd.
Erne$ werd ge,roepen. De boer wist, dat de jor-

gen,gisteravond nog al lang 1^/êg was geweest.., Err

toen hil thuis kwam, wilde Ernest dadelijk naar be{i.
Hij hacl toen zçLer een laken stil naar.b,oven gebrachr.
Fn ja, hoor ! Ernest bekende, dat hij voor spook had
gespeeld.

- 
Vr.iendje, het is brgaf, dat ge voor uw zusje bp-

[.omt, zei cle pastoo,r. Maar ge rnoogt het rnet eulke
mid'delen ùoch niet doen. 't Is verkeerj,,de menschcn
te doen gelooven aan superstitie en het is boch bedr.r.;
cc,li. $s1'srdien zoudt ge iemand van schrik een ziek-
te. op het lijf jagen...

-* Tante Zila is zoo slecht voor Lea! kloeg Ernest
* Ik heb uw tante vermaand, goed voor uw zusie

ie: zijn. En ik zal er op letten, dat beloof ik u... Ge
;<;udt nu naâï uw tante moeen gaan en haal de wa,ry-
heid zeggen.

Da was vocrr Ernest een hard gelag. Maar hij br,.
loofde het toch.

Den volgenden morgen kwam hij in het huisje v**1
zijn tante.

* Moet gi! niet werken ) snauwde de vrouw b,ij
wijze van groet. 'Weet boer Dewijn, dat ge eoo deri
luiaard speelt ?

* Tante, ik heb iets verkeerds geclaan, eei Ër:nçst
bedremmelci.



- 
lilat dan )

' .- Ik was het spogk.., I '

- 
Wat, gij I

Vrorrw Lanserl werd rood van kwaadheid. Ze had

ziçh laten voor deh gek houden door zoo'n knaap.

- 
Deugniet I viel ze uit. Ze moesten u i:i, t kot

eteken. Maar Lea gaat niet mee naar Mechelen. En ge

moogt nooit meer hier komen, zoo'n elechte jongen.

Lea begreep er niets van. Maar zotJ ze nu noolt
rneer.met haar broer mogen sprelcen ?

, - 
Buiten I gebood Zila tot Ernest. 'Er zal wat var!

u groelen.' 
- 

O, tanie, laat Lea Zondag mee gaan naar Me.
chelen t smeekte Ernest.

- 
Neen t En boer Dewijn moest u ook rhuis hou-

den of Sinterklaas kon u anders in zijn zak steken. Ha.
die schilder heeft u opgectookt om voor spook te spe

len t

' 
- 

foe, ga maar gauw voort t En ilt wil u hier nooit
rneer zien !

IV.

Het werd Zaterdag,,, Morgen zou Sinterklaas
Mech-elen kpm.n. Lea dacht er telkens aan. IVIaar
ynocht nlet gaan 7ien.
', l:ante was nog onvriendelijker dan anders Ze haé

eoo pas het weesje geslagen, qmdat een kour niet
vast genoeg gestopt was,

Plots kreeg Lea nieuwe hoop. Daar was de echilder.
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* Nor ceno dic gch I bromdc tanic âl* Hii lom[
nret binnen

Maar ze veranderde, toen ze zag, dat de burye-
rtreester bij mijnheel ïVoud was. De heeren traden in
huis.

.- Vrouw Lansen, zei de brifgeiiâeester, we heb-
ben besloten, dat Lea hier vertrekt. De voogden vin-
rien'het goed en de rechter is ooh't akkoord. Brave
inenschen te Mechelen willen Lea in huis nemen en ze

zal daar heel goed zijn,

- 
Maar-ze bl,ijft.hier i lk heb Lea ee,rst genomen t

.rrtwoordde \ryouw Lànsen nijdig.

- 
Gij hebt niets ie vertellen, sprak de burgemees-

ter weer. Hier is het wettig stuk. Lea gaat tnet ons mee,
Pak haar kleeren bijeen. Of moet ih de gendarmen ha.
ien ?

- 
En zoo beloont ge me, omdat ik het kind eter.

en wo'ongt gaf t snauwde Zila.

- 
Daarover zou ik maar zwijgen, hernam de. bur-

gemeester. Spreek toch niet over uw edelmoedigheici.
We kennen die I

Mijnheer Woud keek glimlachend. naar Lea. Ja, in
dat rare lichaam zat een gouden hart...

De schilder had niet gerust voor hij Lea een beter
leven kon bezorgen. Hij kende te Mechelen een ou.
de,rpaar, dat kort geleden een eenig dochtertje van
dertien jaar had verloren. Hij ging met deze menschen
cver Lea spreken En die vader en moeder zouden et
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êÈn t:yoost in vinden, nu een weeeje alg kind irr huis. tê

nemen. .

Toen was Woud met den vader naar den burge^

irreester naar het dorp gegaan en daarna naar de voo!
den eh een rechter. En n,u moest vrouw l-ansen Lea
'-,fqtaan.

Nildig maakte ze het pakje gereeà. Ze wilde van
t.ea ge€;n afscheid nemen.

(), het was Lea of ze droomde. De heer TVoud gins;

terst riret haar naar boer Dewijn, die reeds alles wis'..

F,n wat was Ernest gelulçkig t
Morgen zou hij naa,r Mechêlen. gaan; in het nieûry

tehuie van zijn zu$teï en ook Sinterklaas iien.
Hij bracht mîjnheer '\Voud en Lea naar de tram. LlÀ

de schilder leidde het weesje naar haar plcegourlerl
te Mechelen, naar rniinheer en mevrouw Dewilde. Ze
rverd er harteiijlc ontvangen. En wat keek ze vreemrl
.rp. Ze had nooit zull<,e sehoone kamers gezien.

Mevrouw Dewilde deed al dadelijk als een lier t
rnoeder. En Lea zou het hier spoedig gewoon zijn.

Den voigenden clag kwam Èr,r*"r. Milr,huu, Woud

;{on{.aap de trâ: en ging eerst.met Ernest naar Lea.
'': jongen zag zijn zusje in haar schoone kleeren. Hij
-,*orde, dat Lea nu elken dag naar school mocht.

Met blij hart gingen de heer Woucl, Lea en Ernesi
c,e stad in, om Sinterlclaas te zien

Er was 'eel volk op gang. En de menigte ctonei
*ooral ôp de lJzeren l*een en dan ver<,ler tot aan de

-26-
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Dijlebrus, waar die oude huizen met mooie gevel:,"

r:it vroeger eeuwen zij.n overgebleven.
Het waren meest ouders met kinderen die kwamen

zien.
Mijnheer \)[oud had goed op zijn tijd gepast :n

- oo,r Etnest en tea een piaatsje vooraan veroverd.

-Zie, 
de slede staat al iclaar. zei hij. [{et schlp eal

'..iel gauw komen.
En ja hoor, een kwartiertje Iater verscheen statrg

het schip, Lea en Ernest en alie kinderen rekten d":n
hals.

- 
Ik zie Sinterklaas al ! riep Lea verheugd uit.

- 
Ik ook, zei Ërnest.

- Ja, hij staat vooraan, 
"prak de hee.r Woud" Ge

moet hem toejuichen...
Maar Lea en Ernest wâren wat beschaamd. Do*h

cle heer Worud begon dan zelf r

* Welkom, Sinterklaas! Leve Sinterklaasl riep hr;
Ën het lclonk nu uit honderden rnonclen :

* Leve Sinterklaas t

De kindervriend, in zijn schoc,n gewaad en met deù
hoogen mijter op,'knikte en wuifde.

* Waarom zou Sinterlclaas in ecn 6lede stapperl
en niet liever te paard rijden l vroeg Lea.

* Ik denk, dat zijn paard eens wat moer rustcn,
antwoordde rnijnheer Woud. Het heeft zulRe groote
rcizen te doen.

Sinterhlaas Etapte aan wal en het geiuich verdu!:-



belde nog. Flij had.nieg alleen zijn knecht meê'- naat
ook wienden, die Mechelen eens wilden zien en Srn'

terklaas een handje hielpen.
lDe goede Sint stapte in een slede. En nu begon de

tocht door de stad. Langs de straten lcwam mêer en

meer volh. En aan-alle ramen'waren Mechelaars, dle

genegen groetten. En Sinterklaas knikte al maar dot:r
en wuifde. Eerst bezocht hij het hospitaal, en andere
plaatsen, waar zieke en zwakke kinders waren. O welk
een vreûgde bracht hij er.

Mijnheer Woud leidde intusschen de kinderen naar
een feestzaal. 'Hier zou Sinterklaas een tijdje verloe-
ven. De zaal was natuurlijlc stampvol.
. En daar kwam Sinterklaas en hij nam plaats .:p het

tooneel.
.Een groep kindoren zong schoon" liedr'.en, Een

heer vertelde van Sinterk'laas, hoe hij elk jaar Spanje
r-erliet om in alle landen zijn lieve kinderen te be-
.roelcen.

En dan sprak Sinterklaas relf. r{ii tna n;le Ce kin-
deren aan braaf te zijn, ouders en meesters en mees-
leressen te gehoorzamen, vl,ijtig te leeren. Hij ha.r nu
rok al een seschenlcje, maar 't meeste zou trij bij iecler

,Lea en trrnesi'kregen chocolade en een oranjeappet.
Maar het pleqierigst vonden ze wel, dat ze Sinterhlaas
ran zoo dicht bij hadden gezien. En ook, dat ze hern
hadden hooren spreLen.

*tE-
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Mijnheer Woud keerde met Lea en Ërneet naar hst
liuis van nrijnheer en mevrouw Der,rrilde terug.

- 
Waar gaat Sinterklaas nu heen ? vroeg Lea.

-" Wat rusten in een gasthof. Want vannacht mo<:1

irij de groote ronde doen door heel de stad en verder
in de sireek., antwoordde mij,nheer Woud. Hij zal nu

c€n paâr uurtjes siapen, denk ik.
Mijnheer en mevrouw Dewilde hoorden alles. 7-e

I ,isterden met genoegen. O, vandaag, dachten ze nog
ineer als anders, zoo het kon, aan hun gestorven kini-
ie, Maar ze waren toch blij 'nu Lea in huis te hebben.
l:n hun eigen weesje in den hemel zou er zich over
verbiijden, dat vader en moeder dat weesje als kir:,j
i.adden aangenomen.

Mevrouw Dewilde had chocolademelk gekookt. En
er stond op tafel een schaal met heerlijke bote.k'r.r-
ken.

Mijnheer Woud err Ernest, moeaten ook bi.,r'el
eten. Allen zaten gezellig samen.

Eindelijk werd het voor Ernest tijd voor de t,ranr'".

J;{ijnheer Dewilde zei, dat hij el,ken Zondag Lea mocl,t
l<omen bezoeken. En mevrouw Dewilde of rnijnher':
lVoud, zou ook wel eens met Lea naar de hoeve gaa :,

. Er werd gebeld. Mijnheer Dewilde ging zien. Hi;
-llwam terug met een pakje. Op het papier stonçl gi:.
schreven : ( Ik weet, dat Ernes,t vertrekt en wil hem
cok nog een geschenk brengen, lk ben blij, dat hij
i.:in zusje zoo innig bemint, maar hii mag nooit meer

' Por s'ook sPelen' 
sintcrkraar r.
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=:- D-ie goede man weet nu toch alles, zei de heer
l)ewilde.

Ernest deed het paire open. Er zaten twee prachtie+:
l,oeken in. Eir dan lag er ook een pakje chocoiade bii

Çe kunt wel denken, dat Ernest t"rrr"du., .iu., Uo*.
Liewijn terug keercle. En bij zijn avondgebed danlct.rhij God, omdar Lea nu bij zul,ke brave menschen
woonde,

I)e twee w€ezen wàreh onder goede hoede.
En rveet ge, wie ock overgelUkkig was ? De marr.

met het rare lijf, het groot hoofd, maar het hart vnn
'"oud : *child"r Woud.

En op Kerstavond kwam hij niet alleen koeken etcli,rj Dewijn, inaàr mijnh... .r, *.;;;; Dewitde erl.ea vergezelden hem.

EINIDË,.
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SfffTERKL.û.AS" RI JMPJES.

r Klaas, Klaas, tr<apoentje

L"g wat in rnijn schoentje
Leg wat aan mijn zijde
'k Ben dan zoo blijde I

Dagen op voorhand zingen kinderen in West-
\/laanderen om te herinneren dat Klaasdag r de- i r

' 
Vaderke en Mo.derke
'k Heb Sint Nihlaai gezien

Op een boompje, op een boompje
Niet ver van hier

En hij zat er zoo plezant
: : Met z'n mutse in z'n hand.

Sint Nilclaas den heiligen man
Hij heeft zijnen besten tabbaard aan,

Hij rijd er mee naar Spanje
Orn appelkens van oranje,
Om suikergoe.{ en rrlarsepijn,
O, wat zal dat lekker zijn.
Sint Niklaas.zal 't avond komen
Met zijnen tabbaard heel in bloernen

Achter de karootjes goed en fijn
Die in ons korfje zijn t

Tone gij moet peerdjes bakken
Sint Niklaai is op zijn reis,
Tijnen eizel wil -niet trekhen,
Tone eteekt 'n leetje meê t


