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Nr 380.
A HANS

u!T HET tltRKU$

I

De wageni van het cirkus Par.rio reden traag
loor de sneeuw die in den afgeloopen nacht over-
vloedig was gevallen. Het qezelschap zou van-
lvond te Heist oi: den Berg ,:roeten spelen. Zoci
wilde de baas het, maar zijn personeel had er wei-
nig lust toe.

Gisteravoird nog had het een voorst"iling gege-
vèn te Mechelen.. Om elf uut reed de wagen met
cie artisten van die stad weg. Signor Pàulo en
zijn volk reisden dikwijls in den nacht. I{et
sneeuwde toen reeds eenige uren. En de vlokken
vielen zeer dicht. Tegen Putte brak een wiel;
Je wagen lcantelde. En de vermoeide lieden had-
den den nacht dobr gebracht in de keuken van het
landgoed << De Beukenhorst >>- Een van het gezel-
schap, Rosni, de acrobaat, was er gewond ach-
rergebleven,

Huiverig zaten de mannen en vïouwen nu ir.r

- t-



d.r, herstelden wasen. Eensklaps bl..i d.ré
staan.

-- 
'Wat is er nu weer) bromde signor Paulo,

die wel een deftige bontjas droeg. maar een ruwe
kerel was.

Brornrnen'de stapte hij uit.
-- Hier iigt de sneeuw te dik.., de

i<unnen er niet door, zei de koetsier.
heesten ziin ai afgejakkerd,

*-- Ik zal de artisten laten uitstappen. Zè môe,
ten dan rnaar te voet gaarn, sprak Paulo,

*-- Er zit niets anders op.
F{et persoi-reel schrok, toen het dit bevel kreeg.

De sneeuw reikte halverwege de i<nieën...

-- Is het mijn schuld) vroeg Paulo, die de on-
tevreden gezichten wel zag.

pàârden
De arme

kun-
een

grap-

.- |-ss1 ons vanavond niet spelen... dan
nerr we eens behooriijk slapen, zei Flik,
:iown, rnaar die nu niet qestemd was tot
î:en mal<en.

_* En ilc moet u zeker rrret steentjes betalen !

Verdienen we rnisschien te veel ) snauwde Paulo
terug. Heb ik noÊ geen tegenslag genoeg !

Robert, een lange strungel, met een ongunstig
gelaat, stapte naast den baas.

---. Rosni is achtergebleven, zei hij.* Rc,sni zelf l<an me weinig schelen. De vent

_() _
-3-

is versleten... Maar ik ben Arthur kwijt, dat is

erger. . .

Arthur was een knappe, vlugge jongen, die

door zijn behendige toeren, steeds cle gunst van
het publiek won. En hij was ook op het land-
goed gebleven...

- 
Waarom liet ge hem achter ) vroeg Ro-

bert

- 
Ik moest wel. Het is een dornme geschie-

clenis, hernam Paulo. Ge mor-rgt ze nu weten.
Rosni heet eigenlijk Walter Cerarcls. E"n hij wa"r

van goede familie, rnaar door den drank ver af-
gezakt. Arthur is zijn kinà.Zijn vrou\ / isdoocl.

- 
Is dat waar? Ik heb rvel altijd bemerkt.

dat Rosni den knaap in zijn bescherrning nam,
rnaar ik kon toch niet denken, dat Arthur zijn
eigen zoon was. lTaarom zei Rosni dat nooit?

- 
Crch, hij was beschaamtl voor ziin kind.. "

En hij zal altijd eehoopt hebben met hem te kun-
nen weg gaan. Maar de drank verijdelde dat plan.
En Rosni had een contract geteekend, dat Arthur
voor tien jaar aan mij verhuurd was. Hij kon
niet verder... Wie zou den nietwaard van een
vader nog in dienst genomen hebben ? ilç hield
hem, omdat Arthur zijn zoonf ie is En toch, voor
mij deed hij zijn werk, al kon hij geen sterke toe-
ren meer uithalen. Maar de longen was me veel
waard!



- 
Dat geloof ik...

*- Vannacht hadden we dat ongeluk... Ge
weet, dat een man en een jongen bij ons kwa-
men. Ze waren naar onze voorstelling te Meche-
len geweest, en keerden naar huis terug. Die jon-
gen was de zoon van het kasteeltje, en de man de
knecht.

- Jt, ja, en de jongen was zoo vriendelijk
ons mee te nemen naar zijn huis. anders hadden
we den nacht in de sneeuw kunnen doorbrengen,
zei Robert.

-_ 'Waren we er maar niet heerr gegaant ver-
volgde signor Paulo. Ge zoudt het niet gelooven
en toch is het waar: de heer van dat landgoed is
de schoonbroeder rran Rosni r-n de oom van Ar-
thur !

- 
Wat zegt ge, baas !

- Ju, ja.. . Ik vertelde u in;rners dat Rosni of
Walter Gerards van goede familie was. Hij lag
daar nu te bed en maakte zich aan zijn schoon-
trroer bekend. De farnilie had ir, veel:jaren niet
rneer van hem gehoord. Rosni zal wel spoedig
.sterven, cn dus kan zijn schoonbroer niet veei
last van hem hebhen. Maar die heer rvil Arthur
opkweeken en daarom hield hii den jongen. De
kleine aap, die ons vannacht meena*, ii.ol Ar-.
thur reeds weggestoken.

- Maar baas, ge hebt tocfu uw contract,.,

_- C), er viel met dien heu niet te spreken !

Hij wilde nog niet naar het papier kijken. Hij
dreigde met het gerecht... En daar zou ik ongelijk
krijgen !

Zoodat we Arthur kwijt zijn!

- Ja, en dat is erg! De jongen had altijd veel
bijval... En bij elke voorstelling mocht hij met
een schaal rond gaan en haalde hij nog veel geld

op..

- 
Maar tracht hem terug te krijgen! sprak

Robert.

- 
Ik denk er over, maar hoe? Als we hem

konden oplichten, zou ik hern verber€len, tot we
over Aarschot zijn. Die mijnheer hanclelt nu in
zijn eerste medelijden. Maar olat gevoel zakt wel.
In jaren heeft hij er zich niet om bekornmerd,
hoe zijn schoonbroer en diens zoon leefden,.. Nu
vallen die daar in zijn huis... Fn ja, Rosni zal ge.
smeekt en geweend hebben... en Arthur mag
l'rlijven. Na een paar dagen denkt die heer zoo
barmhartig niet meer. En zijn wij ver uit de
buurt, dan zal de rijke kasteelhe-er zulk een moei-
te niet meer doen, om een cirkusjongen teruq
te halen.'

- 
Wel neen !

_. ffia6v hoe krijg ik'.Arthur in handen? Dat
is de moeilijkheid, hernam Paulo.

*6.*



Robert was altijd een fleemer van den cirkus-
baas geweest.

- 
Wil ik het eens probeeren) vroeg hij.

- 
Zoudt ge er kans toe zien ?

- Ja.

- 
Het is me veel waard den knaap terug te

hebben !

- 
Dat weet ik wel, zei Robert, die op een

flinke belooning rekende.
Hij durfde veel. De kerel was al eenige malen

voor inhraak veroordeeld geworden. En het ste-
len zat hem als in het bloed. Hij had al eenige
malen de geldbeurs gelicht van lieden, die het cir-
kus bezochten.

En nu zaten in zijn zak eenige zilveren lepels
en vorken, van nacht op de << Beukenhorst >) ge-
stolen Hij had, als uit gewoonte, het landgoed
bespied, en kende reeds vrij wel de gesteltenis
van het huis.

- 
Baas, hoe lang blijven we hier in de streek)

vroeg hij.

- 
Wel, drie avonden spelen we te Heist op

den Berg. Ik hoop volk te krijgen van Hallaar,
Beersel, Itegern en Boisschot, al werkt die sneeuw
ons tegen. Dan trekken we naar Aarschot. l)at is
nog nret zoo ver weg...

Dan heb ik den tijd...

-6:
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den slag met groote voorzichtigheid wageri.
* O, j. I Hoe rvilt ge het doeri ?

- 
Daar moet ik nog eens over nadenkeri;

baas ! Maar als ik iets onderneem, lukt het altijd:
Moest het gerecht zich toch met de zaak be-
moeien, dan kunnen we zeggen, dat Arthur uit
eigen wil terug gekomen is...

- 
Wel ja, en ik toon mijn contract. Maar ik

kan niet gelooven, dat de heer van dat kasteel
zich zelf veel last zal aandoen, voor een jongen,
die hij nu voor het eerst ziet en de zcon is van
een verloopen familielid. Zoo goedhartig zag hii
er mij niet uit...

- 
Hij zond ons vanmorgen weg als een troep

vagebonden.
Het gezelschap sukkelde voort.
In de verte zag men den toren van Heist op

den Berg. Hij scheen te wenken, rnaar de afstand
bedroog.

- 
'We moeten weigeren vanavond te spelen !

stookte de clown de anderen cp Dat is geen le-
ven. We hebben vannacht bijna niet geslapen...
rru sleuren we ons door de -oneeuw. ,. en van,
avond weer rijden, springen, dansen, met ge-
rvichten zwaaien, en de Iucht uit de lcngen bla-
zen, welk een mensch houdt Cat uit !

De anderen waren het met Flik eens.



- 
Robert fleemt den baas weer, zei een dari-

seres. Zie eens hoe druk ze spreken !

- 
Hoe grooter deugniet, hoe beter gezien

door Faulo, beweerde c{e clown. Een vent, die al
eenige keeren in het kot gezeten heeft, moest niet
bij onze troep zijn. Zoo komt het, dat we op de!
wegen scheef bekeken worden... Robert h""ii al:
tijd veel meer geld dan wij. Waar haalt hij dat),- Wie weet, wat hij weer uit dat kasteel mee-
genomen heeft, sprak een ander. Vanavoncl spe-
len en we zijn Rosni en vooral Arthur kwijt. be
baas zal een heel ancler programrna moeten op-
stellen. En op de briefjes, wordt zooveel .rr.r, Ar-
thur, het << wonderkind >> gesproken.

- 
De jongen is bij Rosni gebleven, hernam

Flik. Die twee waren altijd samen. Maar dat
de baas den knaap er liet !

- 
Hij rnoest wel... Die rriijnheer zette ons

aan de deur... Wat hebt ge op zulk een kasteel
te vertellen. Maalct ge van uw neus, wel een
knecht loopt om de gendarrnen, en wij trekken
aan het kortste eindje... Het zal me verwonderen
of Arthur nog ooit terug keert. Rosni zal wel
dood gaan, zei ,Je danseres.

-* g, hij was al half dood, voor het ongeluk
gebeurde, beweerde de clown. Soms kon hij taast
niet meer op zijn beenen staan. Zijn borst à",rgd,niet meer en hij 

30r"1 dikwijls pijn aan z-ijn

hart. De vent was opgedronken. Hij wilde nooit

over zijn jonge jaren spreken, maar ik ben ze-

ker, dat hij van goede familie is Ge kondt dat

soms aan zijn manieren zien'.. Van Arthur hield
hij veel.

- 
En de jongen van henr, zei de danseres

Rosni was goed voor hem. Hij beschermde Ar-
thur, als de baas slecht gezinci was en Arthur
wilde slaan.

- 
Komen we nooit te Heist? hromde de

clown. Hier loopt de zot, die 's avoncls de men'
schen moet laten lachen rnet ziin geschilderd ge-

zicht en zijn kluchten. Het v..,lk moest me over
dag eens zien... Maar vanavonc{ cloe ik niemand
Iachen. Ik speel niet...

- 
En als Paulo u weg jaagt, wat zult ge dan

doen? vïoeg een acrobaat. Het is Winter.."

- 
'We 

moeten allen samen weigeren. Paulo
kan zijn heele troep toch niet door zenden ! Moe-
ten we allen ziek worden...

Maar men nam nog geen besluit.
Tegen den middag bereikte het gezelschap ein.

delijk Heist op den Berg. De kinderen speelden
er in de sneeuw. Maar nu riepen ze elkaar opge:
wonden toe:

- 
Foorwagens I

- 
Een cirk...

- Ja, het is ,:"î" Mechelen...



- 
Ze spelen hier ook...

Signor Paulo zette een gewichtig gezicht...
Maar het duurde niet lang of hij kreeg een

sneeuwbal tegen zijn hoed, die afrolde, onder het
gelach van de jongens.

- Een prachtige intrede, :zei de clown.
Er vlogen van alle kanteu sneeuwballen toe.

- 
Stoute jongens, il< zal de politie roepen!

schreeuwde Paulo beleedigd.
Maar de knapen luisterden niet naar hem. Ook

de wagens werden bekogeld. Paulo rnaakte woe-
dende ge,baren. De paarden sukkelden de hel-
Iende straat op. Halverwege bleef de eerste ste-
ken.

- 
Dat is geen werlç! tierdc de lçoetsier. Zoo

kom ik er niet.". Klimmen, en, dan al die
sneeuw ! We moeten de paar,Jen van de andere
wagens afspannen en deze een voor eeri naar bo-
ven brengen.

Het werd een getob en gesjouw.

- 
Staat daar niet te gapen I schreeuwde paulo

tot zijn volk. Helpt duwen !

- 
Maar zelf steekt hij geen hand uit ! bromde

de clown.

- Gelukkig moesten de jongens naar huis voor
het middagmaal, en hield het gooien met de
sneeuwballen op.

--!0--

Het duurde nog wel een uuÏ eer men op het

pleintje aangeland was'

mandéerde Paul". Er is hier niet veel plaats'

Hij had de zaak reeds te voren geregeld 
-en

hield nu nog eenige besprekingen met den veld-

wachter.

- 
Baas, geef ons vanavond rust, zei de clown'

De mensch"r, korn"n toch niet rnet dit koude weer'

Al die sneeuw moet eerst weg geruimd worden'

- 
Begin er al vast aan, in plaats van zoo te

kletsen !

- 
Maar dat is ons werk niet... Huur een paar

mannen, die gaarne wat willen verdienen!

- 
En gij rentenieren ) Vraagt ge ook niet, dat

ik uw loon verdubbel? spotte Paulo' Wie niet te-

vreden is, kan er uit trekken. Niet spelen... goed,

dan ga ik naar Antwerpen, ' , er zijn daar artis-
ten genoeg... en wie van u ongehoorzaarr, is, kan
den heelen Winter fentenieren...

- 
Maar baas, het is alleen Flik , de clown

die opspeelt! beweerde Robert' Al de anderen
zijn van goeden wil. En natuurlijk zullen we van-
avond spelen. We hebben te Mechelen genoeg
I<unnen rusten en nu zijn we hier toch ook voor
drie dagen. 

'We zullen kunnen slapen als mollen!
l)e clown onderwierp zich, al had hij Robert

kunnen opeten van woede...

-11 -



Paulo kr.eg zijn zin... En na een vlug maal,
gingen de vermoeide lieden gedwee aan het
werk...

Paulo stelde met Robert een nieuw prbgram-
rna op. Zij zaten in een herberg bij de gloeiende
kachel...

lt.

Rosni, de acrobaat van het cirkus Paulo, lag
op een bovenkamer van het landgoed << Berrken-
horst >. Hij rna.s zeer ernstig zie,k. en hij wist wel,
dat hij zou sterven. Hij overdacht zijn ieven. Het
was zoo treurig geweest.

Eens, was hij een welgestelde man, clie goede
zaken deed. Hij was toen getrouwcl met Mathilde
Luikens, een zuster van den eigenaar van dit groo_
te huis. Hij heeite 

.Walter 
Gerards

Kort na het huwelijk ging hij den verkeerden
yeg gp. Hij dronk veel en verwaarlooscle zijn za-
ken. Zoo veriocr hij zijn klanten. Met zijn ,ror*
en kindje, vertrok hij naar Frankrijk, Nlu., .1a.,
girrg het nog slechter. Zijn vrouw werd er ziek
en stierf.'Walter 

Cerards bleef dus over met zijn zoon-
tje. In zijn nood schreef hij naar de., bioer vanzijn vrournr, mijnheer Luiken.s. clie hier 

"p ;;<< Beuleenhorst )) wooncle. Hii vroei om geld. Hij.*t2*

âou zijn Littd op een kostschcrol piaatsen en zeli
werken voor zijn brood. Mijnheer Luikens zond
geld en het knaapje werd naar school gedaan,
Maar 'Walter Gerards versuk!-elde in een cirkus.
Hij noemde zich daar Rosni en leerde allerlei
kunsten. Hij dronk nog veel.

Maar hij stuurde nog geld naar de school, al
bezocht hij nooit zijn kind. Toen Bernard, zoo
heette de knaap, zes jaar was, bracht Rosni hem
oo[: in het cirkus. Hij kon geld verdienen met
hem. Bernard kreeg nu d'en rraam van Arthur
Fresco. Dat klonk beter, meende Paulo" Bernard
had nauwelijks zijn vader gekend. Rosni was
eigenlijk te beschaamd, om te zeggen, dat hij die
vader was. Hij maakte zijn kind wijs, dat dit geen
vader meer had... och, Bernard was zoo klein
en wat wist hij van zijn lot Gedwee leerde hij
allerlei kunsten en zoo groeide hij bij de troep op.

Hij hield van R.osni, omdat deze goed was vooï
hem. Paulo zag, dat de knaap hem goede dien-
sten kon bewijzen.

- 
Ge moet hem voor tien jaar aan mij ver-

huren, zei hij tot Rosni. En ik maak van hem een
eerste-klas artist.

Rosni had daar eerst geen zin in. Soms kloeg
zijn geweten hem aan. Hij dacht dan aan zijn
vrouw. Wat had hij van Bernard gemaakt? Maar
Paulo dreigde hem aan de nleur te zetten I En
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waar moest de verloopen man heen? Hij teekende
het contract... Maar hij hoopte toch nog Rer-

nard aan zijn betere familie te kunnen overgeven.
Altijd stelde hij echter dat plan uit. Een dron-
kaard wordt immers zwak van geest en willoos.

Zoo gingen de jaren voorbij... En nu was Ros-
ni onverwacht in zijn eigen str,eek terugge-keerd.
Vannacht werd hij gewond op de Beukenhorst
gebracht, in het huis van zijn schoonbroer, mijn-
heer Luikens.

Deze had geen vrouw meer! en woonde hier
rnet zijn zuster Maria, en zij:r zoontje Maarten.
Twee dochtertjes waren op pensionaat. Mijnheer
Luikens en zijn zuster 

- 
tante Maria 

- 
hadden

in jaren niet meer van 'Walter Gerards en Ber-
narcl gehoorà. Ze wisten alleen, dat hun schoon-
broer in een cirkus diende. Mijnheer Luikens
dacht nog u.einig aan hen; hij vvas heele dagen
met studie bezig en zat meest alleen op zijn ka,
mer. En tante Maria peinsde wel meer aan het
kind. Ze hacT over jaren inlichtingen gevraagd en
toen vernorrren, dnrt Walter Gerards zijn zoon van
school haalde, en men niet wist, waarheen beiden
vertrokken waren.

.A.ldus ",'eriiep hier ook Ce tijd. .

(listerenn",onri was Maarten. l"ret zoontje van
rnijnhi:er Luikens, met Stienus, clen l<necht, naar
ir:':t cirkus te Vlechelerl geweesr. Het was daar de
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Iaatste voorstelling' En na de-r'ertooni:rg vertrok
'hJ;;r"i*h.p a"à"ii:t naar Fleist op den Rers'
'We weten reeds, d"i d" reiswagen- een ongeluk

# à;t"""r-.n 
'Mtu'tt" 

troff en -'oij hun laten

;;;uk;"t naar huis de troep in de sileeuw aan'

fV""i*" h"d medeliideu met clie lieri':n in noo-

digde ze mee naar ziin huis' 
r'i.nte Maria was wei versr'oot'l glrl'^r'erest ovei

die nachtelijke stoornis' rnaar 1n'jnl-roer L''rlkrn'

ft"a à. menschen spiit en d'''*nk .en een warlrl

;;'-;.;;;.,'' r"" ïu' g*o'd' Rosni' t""lii war

;;;;"t reeds sedert eenige dagen ziek Mijn-

f,.o t-rrit 
"ns 

liet hem boven te becl ieqgen" ' """iùt"il, L.riLt"" en tante Maria irerkencler:

t-r.rn .ri.t' Walter Gerards w:ls ook zooveel vcr

;"i"r* "" voor zijn tijrl oud geworden Maar iiil

i"*."a.-tijr, fu#ti" *tl' En varrmorge' lead hi!

""" ."i:"lteèr Luiktrls m'eege'Ceeld wie hij u'as'

_- Met mij moet gij geen rnedeiijclen hebben'

maarontfermuovermijnkirrd!smeektehijtoerr.
ïn hij vertelde hoe Bernard als Arthur ook bij

de troep diende en rru leneden was'

- 
É..1 hem toch weg uit het cirkus ! vroeg

de kranke.
We weten ook dat mijnheer Luikens dep knaap

hield, en Paulo en zijn troep weg zopd'
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Mijnheer Luikens had aan Arthur _ of latenwe hem nu Bernard noemen met zijn echten
naarn *_ verteld, dat Rosni zijn vader *.". Èij
trad met den knaap op de ku-., van den zieken
acrobaat.

Bernard lçeek eerst zeer vreemd naar Rosni.
I" tri; hield van hem. Rosni beschermd" h.*, 

"l"Paulo hem wilde slaan. Rosni u"i f,",,' d;iltj;;
iets lekkers. . .

Maar hij was zijn vader. Bernard scheen dateerst niet te kunnen begrijpen. Het leek h";;
vreemd... En Rosni noemJ. hem nu Bernard.__ Bernard, zei de zielce, *o *o*, mij veel ver-geven...

,.,,O_l 
knlan begon te schreien. Hij wist niet, watnry moest zeggen.

.* Bernard, ik zal sterven... err clat is goecl.,.:-- O, neenl kreet de jongerr.
-_ Ja, Iater zult g. b*.t"riegrijpen waarom...lVlijnheer Luik:ns is urv ocm... en hij zal voor rrzorsen. C, daarvc,or ben-ik zoo Uii; 

",", 
,Jankbaar!Cij rnoet niet meer naar het 

"irL,rr',"r,-rg. Ge zultveel mogen leeren, en een goecl mensch worden.O, gebruik nooit drank...
Rosni- hijgcle van afmatting Het spreken ver-

T:"id.. hern. l-lij srre.liie ,ilrr',r,.j"re hand naarzijn kind uit. Bernard gr""i-.ii"'î"ia.* Niet srerven I L*,""d; ÀUi. 
"-,'

- 
O, het is het best, mijn jongen... God ver-

geve me alles! fluisterde de zieke.

- 
Nu niet meer spreken, zei mijnheer l-ui-

kens... Ik laat Bernard hier wat zitten..
Hij verliet de kamer en gir:.g naar zijn eigen

vertrek. Het lag vol boeken en papierer,. Hi", ,ut
mijnheer Luitr<ens heele dagcn te lezen en te
schrijven. Hij zond arrikelen naar tijdschriften.
lij yas altijd zoo in zijn arbeid verdiept geweest.
dat hij zich zelfs weinig aantrok van zijn eigen
zoon Maarten. Hij liet alles aan tante M"ria, Jiln
zuster, over.

En nu schreide mijnheer Luikens.

- 
'Walter 

Cerards is een nietwaard geweest.
P_""I zijn schuld is zijn vïouw, mijn arme zuster,
Mathilde,- zoo jong g,estorven. Hil bracht zijn
zoon in dat cirkus... Maar B"rn.rà is het kind
van mijn zuster... En ik had me er ,r", "".,moeten bekommeren.". ik haC den jongen kun-
nen zoeken. Maar voor mij bestondÀ alleenmijn boeken... Ja, ik heb ool< schuld... O, Godhoort me... het zal nu veranderen:. Bernard
staat lu onder mijn beschermirrg, en ik ,ul go*J
voor hem zijn.

Tante Maria trad binnen. Ze had een strenggelaat, maaï een goed hart.
[s Bernard bij zijn vader) vro,eg ze.-,- Ja... het *:rrï uurg.ijp".,d.:.-D" knaap



kon haast niet gelooven, dat Walter zijn vader is.
* Dat geloof ik... We zullen hem hier hou-

den... l)e dokter zegt, dat W:lter niet iang meei
leeft.. . Zijn hart is te erg aangetast... Ik heb om
len priester gestuurd.

_- Dat is goed, Maria... Ja, de mari is opge-
lecfcl. Welk een einde...

--- De drank... Maar wij horlden Rernard"..
Hij is Mathilde's kind...

__ J., wij houden hem.". Wilt ge rne helpen
cm he'rn op te voeden ]

- Ja...
_-- God zegene er u voor... Maar ttor:rtaan zal

ik rne ook meer met de kinderen bezig houden...
Wat later rinkelde een bel. En over de sneeuw-

kwam de priester, om Rosni Le bedienen.
Mijnheer Luikens haaldr, den schreienden

knaap van de kamer.
Rosni zou boetvaardig sterven...
Toen de priester weer heerr was. zat Maarten,

de zoon van mijnheer Luikerrs in de keuken bij
Stienus, den knecht, en Bertha, de meid. Ze
spraken over het vreemde geval.

Maarten had nooit zulk een avontuur beleefd"
Cisteravond in het circus bewcrnderde hij de toe-
ren van Arthur. En die Arthur heette Bernard
en was zijn neef. En hij zou rru hier blijven we-
pen. Maarten was er blij om

]E -

- 
Kijrk, daar is weer vreemd volk aan de

deur. zei Bertha, de rneid.
Stienus l<eek door het raarn'

- 
O, dat is een vrouw mct een paar kinde-

ren van Zigeuners, zei hij. Ze staan al vier da-

gen achter het Laarbosch' '. Ik zal zc eens rarl

weg jagen!
Miltth""t Luikens hoorde, Cat de knecht ruw-

spralc tot menschen aan de deur. Hij kwam zien'- 
- 

'Waarom geeft ge nietsl vroeg hij.
Stienus keek ziin meester verwonderd aan'

Zigeunerskind,.,t en'
-_19-_



lii] 
Het zijn Zigeuners, rnijnireer, antwoordde

, : Ën zijn dat geen menschen ) Laat ze in dekeuken!
Stienus was nog meer verbaasd. Hij begreepmijnheer niet, die anders ,"" Ëlrr"l, kon zijn...Tante Maria moest oude kleer"" ,..f."" voor devreemde vrouw en de Li"d".;;-b:;" kregen ookIevensmiddelen en wat geld.

t ",k.jl 
heb veel go.d tË -u!..r,. dacht mijnheer

Hij was dus heel anclers
dachten.

dan Paulo en Robert

III.

Den volgenden 
, 
dag leefde Rosni nog. Mijn_heer Luikens zond M;.;;;"".,-ïjr'ura in denvoormiddag naar buiten. H"-;;;og Kerstva_cantie. "qù I

,r"t.". 
moet wat in de frissche lucht, zei de

Bernard hield al veel van Maarten, die im_mers zoo medelijdend was *"*.""i ioor het cir_kusgezelschan.
L1"n"r, speelden op het ijs. Er kwamen

T.u:. 
t"r"re jongens. Z"-r,ro"g.î wie Bernard

*?0*

- 
Ëen kozijntje van mij, antwoordde Maat''

ten, doch hij verzweeg de geschiedenis van zijn
neef.

Bernard gleed al spoedig mee. lVtraar dikwijls
stond hij in gedachten. I-iij zou toch liever boven
bij zijn vader geweest zijn.

Eensklaps hoorde hij zijn naarn. Ginds stond
Robert uit het cirkus. Hij wenkte den knaap.
Bernard ging naar hem toe. Fiij zou hern nog eens
zeggen, dat hij nu voor goed op de << Beuken-
horst >> bleef.

- 
Hoe gaat het rnet Rosni) vroeE Robert,

valsch vriendelijk.

- 
Vader is erg ziek... ja R.osni is rnijn va-

der...

- 
Ik weet het... En gij zr:lt nu hier blijven

wonen. Ik ben blij voor u. Ge rvordt een jonge
heer... Paulo wilde u eerst toch mee nernen...
Maar hij heeft nagedacht... en hij zegt ook, dat

ge nu beter hier zijt. Kom een,J even rnee" Signor
Paulo wacht wat verd-er... Hij rvil u toch nog
eens goeden dag zeggerr-...

- 
Neen, ik blijf hier...

- 
Maar waarom ? Faulo heeft oolc '.,vat te zeg-

gen voor uw vader. Hij r,vil niet tot aan het kas-
teel komen omdat de heer hern zoo leelil'k toege-
sproken heeft. Ga even mee, Arthur... Faulo zal
u den brief terug geven, wa"arin st;rat cïat gij nog
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eenige jaren in zijn dier'st moet blijven Ce moogi
hem scheuren...

-- \Vs31 is Paulo )
-- Daar bij het bosch. Ge zijt toch niet bang

van hem... Wees nu niet kinderachtig. De baas
heeft erg met uw vader te doen...

- 
Nu even dan...

En Bernard riep tot Maarten, dat hij dadelijk
terug kwam. Hij stapte met Robert mee.

- 
Nu krijgt ge zeker lekker eten en slaapt ge

- in een goed bed? sprak de deugniet. Ik ben blij
\roor u... Wel, wel, dat Rosni uw vader was. De
baas vertelde het. Wie had dat kunnen gelooven)
Flet spij't ons, dat Rosni zoo ziek is... Hij was een
goede kamaraad.

Zoo lokte Robert den jongen rnee achter het
bosch. Daar stond een huifkar van het cirkus.

- 
Pauio zit binnen, zei R.obert. Het is zoo

koud buiten...
Plots greèp hij Bernard vast... en drrwde hem

in de kar.

- 
Niet schreeuwen of ik sla u lam I zei hij.

De arme jongen wilde zich verzetten, maar de
schelm wierp hem op den boJem en toen duwde
hij hem een prop watte onder cle neus. In de wat-
te was een vocht, dat sterk roolc en'waardoor Ber-
nard verdoofd werd.

- 
Zie zoo, ik heb hem all grijnsde Robert
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Het loon is verdiend! En nu wegl
Hij zette het paard aan, en de kar reed heen.
Op den wal gleden de jongens voort

- 
Bernard blijft lang weg ! dacht Maarten

eindelijk. Ik ga eens zien.
Hij liep naar het bosch, maar bemerl<te zijn

neef niet.

- 
Wie zou die man ETeweest zijn) vroeg hij

zich af. O, misschien wel iemand van het cir-
kus, die Bernard weer meegenornen heeft.

Hij keek nog eens rond en liep toen naar huis
Zijn vader zat met tante Maria in de kamer. Ge-
jaagd vertelde Maarten, wat er gebeurd was.

- 
Maar ge rnocht Bernard niet alleen gelaten

hebben! bromde mijnheer Luikens. Voorzeker is
dat die cirkusbaas geweest !

- 
Neen, vader, het zag er een ander uit.

- 
Nu een van zijn handlarrsers cian! Hebt ge

Bernard niet hoorerr schreeuwen )
.- Neen, vader!

- 
Zou de jongen dan liever naar het cirkus

terug gaan? vroeg tante.

- 
Neen, hij was zoo blijde. dat hij er weg

was, beweerde Maarten.

- 
Er stonden in het bosch misschien anCere

kerels te wachten er\ ;roo konden ze hem over-
meesteren, zei mijnheer Luikens. Die baas meent
recht op Bernard te hetrben door zijn contrakt"

-23-"



M11r het loopt zoo iriet af. Het cirkuo staat nu
te Heist op den Berg en ik ga c,r heen.

- V"g ik mee, vader? vroeg Maarten.

- Ju, dat is goed !

Spoedig vertrokken ze. Maar dp huifwagen
was eer te Heist dan zij.
_ Mijnheer tr-uikens begaf zich naar het cirkus.
Signor Paulo kwam a"a.njU te voorschijn.__ Waar is Bernard Gerards, dien gij den
naam van Arthur Fresco gegeven hadti_rro"g
mijnheer Luilcens.

- 
Bij u immers I Ce hebt hem mij ontstolen !

antwoordde Paulo brutaal.
-- Een van urv mannen is hem komen halen.

- 
\)7at vertelt ge nu I Is de jong.r, misschienal weggeloopen... O, hij ,d dË" lurA .rrr, ,i;r,'rader hebben !

-- 
Geen leugens, baas ! 'Waar is Bernard Ce-

rards )

- Hoe zou ik dat weten ? Hebt ge maar zoo
,g"."d :.p henr-gepast? Het i, 

""lroon! En nu zal.let m4n schuld ziin dat de jor,gen verdwenen isiHoe belachelijkl 
r'rrÀLr! v(

Plots kwam de clown uit een herberg geloo_pen Hij was ontslasen p;eworden, omdat hii gis_terenavond zoo slecht gespeeld had..- Komt gij om Artnurl 
".""fti; aan mijn_

*24-
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hu"r L,rik"rrr. Zu hebben henr daar ir di.r, p.'i<-
!^/agen gedragen !

, - 
Hq! de waarheid komt al uit! hernam de

heer Luikens. Maarten, ga eens vlug om de po-
litie !

Paulo schold deri clown uit maar deze zei:
:- Ik zal het hier rond bazuinen dat ge kinde;

ren steelt. Er zal nog volk naar uw kraam ko-
men!

- 
Maakt straks ruzie met ellçaar! Geef mij

Bernard terug! gebood de heer Luilcens.
._ De jongen heeft zelf gevraagd weer bij ons

te mogen komen, beweerde Paulo. En ik heb
recht op hem. Er is een contïakt...

* Steek gerust met dat c ontrakt uw pijp
aan! Een contrakt om een kind uit te buiten...

Er kwamen Heistenaren rond den wagen staan
en nog meer, toen N4aarten met clen veldwachter
verscheen. Mijnheer Luikens legde hem het ge-
val uit. Paulo verzekerde, dat hij recht op het
kind had.

- 
Ik zal den trurgemeester halen, besliste de

veldwachter.
De menschen trokken partij voor mijnheer

Luikens, die echter al dit lawaai vervelend vond.
Het duurde een tijdje, eer de burgemeester

Içwarn. Hij moest ool< alles ho*ren. F*lJo tr:onde
hem het 6.ontrakt.



Ën is cle vadeï van Jen jongen op de Beu-
lcenhorst) vroeg de'burgemeester'

Paulo moest dit ook toestemrnen'

- 
Dan behoort de jongen bij henr... en ge

kunt dan de zaak voor het gerecht brengenl be-

sloot de' urgerrteester.
Woedend moest Paulo gehoorzamen. Ber-

nard werd van achter een stapel kisten gehaald.
Hij was nog maar half bij zijn zinnen.

- 
'Wat hebt ge met hem tritgevoerd ) vroeg

Luikens verontwaardigcl.

- 
Niets! Hij is hier terug gekomen... en hij

was zoo moe, dat hij dadelijk wilde slapen. We
zullen eens zien, wie er recht op heeft ! bromde
Paulo.

Robert vertoonde zich niet.
Mijnheer Luikens huurde een rijtuig. En zoo

rverd Bernard terug naar de Beukenhorst ge-
bracht.

- 
't Is het best, dat ge hier morgen vertrekt,

en vanavond moogt ge niet spelen. Het volk is
fegen u ! zei de burgemeester tot Paulo.

- 
Wel besteed! spotte de clown, die op zijn

manier wraak genomen had over zijn ontslag.
's Namiddags vertelde Bernard, wat er in het

boschje gebeurd was.

- 
Wel, we kunnen dat aan het gerecht mee-
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deelen, als we alles regeien' zei mijnheer. Lui

kens.

lv.

's Avonds speelde het cirkus niet' De artisten

gingen vroeg 'ito'ti: 
M"* ntUert sloop uit den

wagen'

- 
lk heb mrln belooning'niet ontvangen' en

toch wil ik een ";;;;;" 
t'lUu'"' zei hij bij zich

zeli. r __ l^.-npn \^7eq naar de Beu-""î. 
schelm legCe den langen -weg

k.;f";;;^;ï.- url i,J-i**.-r" de gesteltenis van

het huis bespied ;;;^il stelen'zat hem in het

il;;J"Z;' îi't hii al' dat er in'de te qroote wo-

ning een utl""'i""il"-ït"' die niet gebruikt

werd. Toch "to"iîlt" 
*iia" schouw op' Daar-

;;à;t werd niet gestookt'

- 
Voor """ t"t;"î;;; 

is het een klein kunstje

om zich doo' dit" schoorsteen te-laten zakken'

al schoore"d t'g# di';;;;'-h'd Rob"rt bij zich

zelf gerecle"'"'a''bli Ë"îir''i" nî: "" snuffel ik

eens rond' Er is daar nog meer zilverwerk' Ze

kunnen dan de B#;";: verdenken die in de

buurt met hun wagens staan' En wij zijn morgen

weg naar Aarschot'
Toen dt '"t'tii-' 

aan tle-.Beukenhorst kwam'

Ieek het huis in iiio" î""t' Toch waakte mijnheer
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Luikens bij zijn stervenden schoonbroeder.
Robert haalde brutaal een ladder uit den stal

en l<lom op het dak" I-lij bereikte den wijden
schoorsteen aan de achterkeuken " . . Er was wat
maanlicht.

Robert vermoedde niet, dat hij op dat oogen'
,blik bemerkt rverd cloor Stienus. die naar een fa-
miliefeestje geweest was. De knecht zag de ge-
stalte op het dak.

- 
Een dief, dacht hij. Die wil in de achter-

lreuken kruipen. Zeker een van die Zigeuners.
Mijnheer heeft ze veel te vriendelijk ontvangen.
Zoo spiederi. ze alles af.

Stienus schrok wel, maar behield zijn tegen-
woordigheid van geest. Zacht trad hij binnen. Hii
wi.st, dat rnijnheer waakte en tikte op de deur der
zietr<enkamer. h4ijnheer Luil<ens hoorde, wat Stie-
nus temerkt had.

- 
Kom vlug mee! zei hij

Hij haalde een gel,{reer en een touw en gaf rlen
knecht een stok. Stil begaven ze zich in de ach-
terkeuken. Ze hoorden gerucht in de schouw.
Door de reten van het vensterluilc zi.;pelde wat
maanlicht door. En mijnheer en Stienus bemerk-
ten twee l:eenen, die plots bo-uen den haard ben-
gelden.

Luikens trok er aan en Robert viel met een gil
op den vloer. 

-_ ?g _

Eer hij zich verweren kon' was- hij al over-

**"i"ta, en hij werd stevig gebonden'"''irt"";; l.uli" licht' RoberL zag nu zoo zwart

"b;';;g"t' 
Hi; zei van schrik geen woord'

-": V;t; zeker een van die Zigeuners' meende

Stienus."':ï;"", 
neen' Zigeuners breken niet in sprak

,rrijrrh..t Vasch zijn tronie eens af en wie weet

welh een kennis we ontmoeten
Stienus ging om wateï en een spons' Maar de

dief bleek een onbekende''-- 

- 
Wi. ziit gii? vroeg mijnheer Luikens'

Robert antwoordde niet'
__ Ge wilt niet spreken? Goed' we zullen nu

niet veel tijd aan t' v"'li"zen' hernam Luikens'
'We binden h"* "og 

wat steviger en morgen ko-

men de gendarmen'
Nr, ,uàkt" Robert's tong los

- 
Ik ben een "tg"bo"d' 

ik wilde hier alleen

""r, 
orrd"rdak zoeken, maar ik kwam niet om te

stelen, beweerde hij'-- 

-'W" 
zullen dut *o*g"n onderzoeken'

' De schelm werd in cle keuken gebr;cht' waar

het warmer was en nog flinker gebonden'-'-;, 
nnorg.t" hofttt Ju huisgenooten verschrikt

uruo, h", 
"'o"rhaal' 

Maarten ging naar den dief

zien

*rs*



- 
O, vader, het is de man die gisteren Ber-

nard mee naml zei hij.
En Bernard kwam Robert [rerke.r.r.r,.

- 
Moest ge weer den jonsen komen stelen?

vroeg rnijnheer Luikens.

- fa, van signor Paulo, loog Robert.

- Dan zullen gij en ,rw ,igrro, er zwaar voor
boeten...

Stienus moest om de gendarmen. Na een uur-
tje waren deze er. Robert herl,aalde zijn leugens.
De gendarmen narnen hem mee naar l-ieist. Ëurlo
werd woedend, toen hij die beschuldigirg hoorJ..

- 
De vent liegt, zei hij. Maar hij wiide zeker

op de << Beukenhorst > steien Hij is al èen paar
keer daarvooï veroordeeld.

-De gendarmen vonden in Robert's koffer hetzilverwerk, dat de schelm r"udu ,un de << Beuken_
horst >> meegenomen had. N,, I.gJ" de dief be-lcentenissen af. Doch, hij vertelJ. 

".1, dat paulo
hem toch bevolen had ÉernarJ 

"p-i. ri;h;;. 
-'"

Het cirkus. kon niet .ru., Auri.hot De baasmoest mee naar het gerecht te Mechelen. Enmijnheer Luikens ,".rÀ".r, C.,a. ul, eetuige metStienus.
AIIes werd nu besprolcen paulo kon terug

l"^X:l .l1ar hil ,o, È"r'urJ ,,i"i*.er in zijnmacnt krugen.
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iio,bert werd in de gevangenis opgesioten.

. Dien avond stierf Rosni of Walter Gerards..'
En rru was het zeer stil op ':le << Beukerrhorst >).

Cok bii het graf schreide Bernard veel. Zijn oom
nam hem bij cle hand en leidde hern nâar huis.

iln .,, rrverd de Beukenhorst het huis vern den

vroeg'eren cirkusionge n.

Het cirl<us trok naar Aarschot. Paulo had eenigc

.iiieuwe artisten gehuurd. Maar cie naarn van Arthur
i'het r,vonrlerkind,, verscheen niet nieer op de plak-
briewen,

Bernarcl ging met Maarten naar de dorpsschool

ook de zusjes van Maarten keken vreend op, toen
ze lrun nietrwen huisgenoot zagen. Ze v,aren nu met

de kerstvac;rntie eenige dagen uit logeeren geweest
bij familie, c'loch keerden nog op cie Beukenhorst
terug; \ raar zc zich naar de kostschool begaven.

Mijnheer Luikens hield r.,'oord. Hij bemoeide

zich meer rnel tle iongens, deed r.r'andelingen met

hen en gaf hun ook les.

Bernard gertoot "e.l vat dat nieur.v leven,
f'.r'ee brave riurlcrs n'uakten op henr. Tante Maria
voe<'lde hern rrrct groot geclulcl en ware liefde op.



Z. àu.Lt "rn L""" orrd."", B""o".i" *o"i.", .r,
Ëe wilde die vervangen ïoor den knaap die zod

verwaadoosd was gewoideh.
Dikwijls berochl Beinard het graf van zijn

vader. Er stond een kruis op.
Het u,eid Lente en Zoni.er. En na clen Zomer

gingen ook Maarten en Bernard naar een kost-
ichool. Beiden leerden goed

Bernard werd latei dokter en Maarten Notaris:
Altiid bleefl Bernard zi1'n oom en tante innig

Llankbaar:

EINDE.


