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tDe:bockjea vam A, HANS wo,rden'ih alle acholcn aa,nbovohn,
omd,at zij b,oeienrd e'n ,nuttig zijn en san de kindererr varn rlgrn
land en volL vertellen. Dat deze rritgave reeds aan Nr 3,4{ lr
en veel muntmers reede drio- en vitermaal herdrukt wardon,
bewijst hoe A. HANS' KINDERBIBLIOTHEEK overal gwrrrgd
r*"ord't. De m.e.Éat1e verochenen boehj,es zijn rnog ve,rlcrijgbaat,
Ziehier ee,nige va,n de laetste titels:

3,00'. 't ,Portiertje varn, Roeselare 
- 

3i0'1. De Kleine Toonool'
ape,elster. 

- 
302 Angstige Dagen. 

- 
3'08. Antwerpe,n irn

Brand, 
- 

3,04. De Barnnelingen. 
- 

30,5. In lr,et wilrdc t-o"c, 
-3,016. De Wond,erbare Redding. 

- 
30t7, Naar Cong,o. 

- 
3,08

De Vriendlen der Slaven. 
- 

309, Fieie Margriet ran Louvon.
310. 't Avo,ntuur v,a,n den Schilder. 

- 
3ll. FIet .,Eocfje. --

31.2. Een onverwachte Reis. 
- 

313. De Ceheirneinnigi T.."
fçg,ne. 

- 
314. De Sparnja,arden te Gheel. 

- 
3l'5. Zwarùo Jan,

- 
316, De Hekg van d,é Moeren. 

- 
317, De Bogchw,achtor

van Eikenhof. 
- 

318. Het Juffertje van,Parijs. 
- 

319. Do
Wolfjager van Turnhout. 

- 
320. De Zeeroovers. 

- 
321. Hct

Gezinr van d,en Visscher. 
- 

322. De Wildte Cow-Boy. 
- 

321,
Keizerr Ka,r,el te Gent. * 324, pe Sparnjaarde,n te X![echolcn.

- 
325, Kerstrnis in de Sneeuw. 

- 
326. Een angstig avont-

uur. 
- 

327. Ee R.is in den nacht. 
- 

328. De Zwarte Bende.

- 
329, Het licht ,in de Wildernis. 

- 
33'0., De danlcbare rol,

daat. 
- 

331. Een lieer Wildstrooper. --- j?2. Het Wonder-
land. 

- 
333. Het Verlofen Teetament. * 334, In veilige Ha"

ven. 
- 

)15, De wohderbare. reis van schipper $6n1sk.6. 
-336. Een brutale feeks. 

- 
337.' Varlcrs vettrouwen, 

- 
338.

De vlucht over de Schel'de. 
- 

3J9. Ncels'avontuur. 
- 

340.
De Zwarte Ruiters. 

- 
34)l . De Hel<l van Afrika. 

- 
142,

De Pleegzoon van den'Bedelaar. 
- 

143, Het beleg van dcn
Ravenbu:g. 

- 
344. Een avontuurlijl:e vacantie.

' Elke week verschijnt een nicuw boekje.

Vraag. in de boekwinlcels en bij dagblad'verlcoopc'rr.
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I.

Mevrouw Dewilde kwam op de slaapkarner
van haar vijftieirjarig dochtertje Elvira, die zich
vroeg te bed begeven had, emdat zij hoofdpijn
had.

Mevrouw was schoon gekieed. Zij rnoest naar
een feestmaal bij een der buren. den rijken koop
man Bertrand.

- 
Elvirâ, slaap tmaar rustig. . . wij zulien niet

tang weg blijven, zei de imoeder. Liever bleef ik
thtris. maar het zou rnevrour / Bertrand te leur
stellen.

- O, 'rnoeder... gij moet u voor mij niet on-
gerust maù<en...

- 
Bertha zal nu en dan eens naar u komen

kijlren...

- 
Alleen spijt het mij, dat Andries niet uit-

genoodigd is... FIij was gisteren l"-'i,,';aad, omdat
peter wel gevraagd is.

- 
Andries heeft onlangs n"rijnheer lBertrand

a



zoo beleedisd... p, *:r.d de jongen tocir wijzeriHij doet on-" veel verdriet...
--- Hij heeft mij b.loofJ, dat hij voorraan be-ter zal oppassen.

- FIij belooft her zoo diknijls, maar hij ver_geet het aitijci weer...
'a t%1",,"1 iemand regen de deur sroorre.

"r"._ ffff: 
daar... roe, moeder, laat hem nog

Mevrouw Dewilde opende cle deur. Een grootehond spoedcle zich ;"Jïi"# ff; *,,r* met devoorpooten op het leciikant staa"'- Brave Falk... *"rg..,-;;i:" wij weer inden tuin, zei Etrvira, *;';"h";i:;i"o srreelend.

,urlrrU 
lceek haar rnet zijn *ù;, tïouwe oogen

- Nu rnoet gij slapen, spralr ,mevrouw. 
Iikzalj3li r."""r"r',u* naar benei;;'.Zij kuste ha* do"h;r-;;;.r,kt. den hondJiaar te volgen. Maar tr.t Ai"r'.1..j'"t lr", dat nietzag.

- --- Gehoorzaallr zijn, Fa*r, vermaande Elvira.Ca rner rnoeder *.".-H"i;;;;:';oet nu rus-,"1;..Morgen_ speren wrJ weer.r,ivua streelcie 
*en h:nd. nog eens en nu trip_pelde deze heen. 
tu, d. ;;;;ïi'î,,. ,,ou .o",,

fli;l'illtt##:i: rneestetes- i;-J i"'raî r'iil

-2-

Mevrouw Dewilde deed de deur dicht. Op het
portaal zuchtte ze.

- 
O, God, maak mijn lief l-ind toch weer be-

ter, bad ze.
Elvira was zie'kelijk. Zij ha<l al sedert het voor-

jaar uit school moeten blijven" Zij was zoo gauw
moe. Bij de minste inspanning kreeg ze op haar
bleeke wangen een blosje. Zij had weinig eetlust
en dikwijls kloeg ze aver hoofrJpijn. De dokter
zei, dat ze heel veel in de frissche lucht rnoest
zijn. Elvira lçon daar veel v;rn genieten. Haar
ouders woonden te Brasschaat. in de Kernpen,
niet ver van .A,ntwerpen, "waal mijnheer Dewilde
die handel in granen dreef, zijn kantnor en pak'
huis had. Elken dag reed hij met zijn auto heen
en weer. Zijn oudste zoon, Peter, vergezelde hem
en hielp vader flink in de zalcen. Andries, de
tweede zoor', die zeventien jaar was, bezocht nog
de handelsschool in de stad, maar hij paste niet
Loud op. Hij bezocht veel de herrberg en soms
kwam hij dronken thuis.

Zijn ouders vonden dat verschriklcelijk. Va-
.Ier had hem dikwijls streng gestraft, maar het
baatte niet veel.

- 
Laura, 't is tijd! riep rnijnheer Dewilde

van beneden.

- J., ik ben hier al, antwaardde zijn vrouw.

- 
Slaapt Elvira al? vroeg mijnheer, die met

zijn zoon Peter reeds op den drempel stond"

-3-



Neen, r
rang in au *rujls 

niet... En wat blijft Andries
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.""__hernarn mijnh"

heer Bertrand
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nu moeten we
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was. maar de jongen had een hoogmoedig,karak_
ter.

Mevrouw Dewilde zat niet rustig aan het feest-
II3.l. Zii dacht aan Elvira, 

", ooË aan Andries.
Waarom bleef deze.roo iurrg irr-a" ;r"Jt--i{;
scheen daar een vriend te hebben, die niet
deugde.

Een uur verliep. plots hoorde men voor de
eetzaal lawaai. En daar trad Andries Dewilde
!i"":1. Zijn ouders en perer schrokken g"*à-
dig. Zij zagen dat Andries dronken *.r. Eï*"i
Irwam hij nu hier doen?

- Goeden avond! riep Andries. Ha! gij zit
hier allen te smullen 

", i. feest"n. IL *.râ'rr,i"i
uitgenoodigd. Dat is een grove beleediging. V._
der en moeder en mijn brJ", hadden er dan oohvoor moeten ,bedanken aan deze tafel te zitten.

^ - -- 
Andries, ga dadelijk heen ! beval mijnheer

Dewilde.

- 
lk m-oet ,mijnheer Bertrand eerst eens zeg-

gen, -dat hij een Iompe vlegel is, om van eenfamilie een der zonen rhuis Ë Ut"rr. IL b.dltà;
reden wel. Ik zou hem vergiffenis moeten vra.gen, orndat ik hem verleden week een païv€ lgenoemd heb. Zijn vader was een koopmanne ;:,,dat met een kar door de Kempen ,"e.1. Èn "" .lo"i
Bertrand of hij een prins is. i)at zei ik h"- 

"l, ,kvraag er geen vergiffenis voor, want het is d,: :ir.ri-verewaarheidl 
_5_



Ieder scheen verbluft over deze on,beschaarnd-
heid. Alleen een der meiden keek vroolijk, als
vond ze dit tooneel bijzonder plezierig.

Een knecht naderde en wilde Andries bij den
arm nemen, om hem uit de kamer te verwijderen.
Maar hij week achteruit, toen de opgewonden
jongen een stoel ophief en nijdig riep:

- 
Van mijn lijf blijven, of gij krijgr een slag

op uw kop, dat gij duizend sterren zult zien. Ik
ben nu hier om mijnheer Bertrand te zeggen, dat
hij een ongemanierde kerel is. Ha! ik werd niet
uitgenoodigd... ik ben zelçer te lomp... omdat
ik lach met uw verwaande streken en u niet vlei
en fleem!

Vader Dewilde was opgestaan. Hij zag bleek
van schaamte en.woede. Hij hoorde Antwerp,
sche genobdigden vragen wie die dronlcen vlegel
was.

Maar zijn vrouw stond al voor Andries, en
keek hem strak in de oogen.

De knecht greep Andries nu bij den nek. De
iongen werd nijdig en rukte zich los.

11- Van mijn lijf blijven! s.:hreeuwde hij.
En in de worsteling stootte hij een der gasten

omver. Eenige glazen wijn vielen ornver en klee-.
deren werden bevlekt. Verscheidene dames en
heeren sprongen ontsteld recht.

Toen nam mevrouw Dewilde haar zoon bij
den arm. En niet een snik in de stem, zei ze:

-6-

- 
Andrier, korn mee... ik vraag het ul

Dadelijk gehoorzaamde hij. Ziin vaàer wilde
lrern volgen.

- 
Blilf hier, vroeg ,rnijnheer Bertrand, die

rnedelijden met hem had.

- 
Dames en heeren, ik Fried u mijn veront-

schuldigingen aan in plaats van mijn zoon' sprak
mijnheer Dewilde.

Kom, kom, wij praten er niet verder over,
zei de heer Bertrand' Andries wist niet wat hij
cleed. [-aat'hem nu onder de hcede van zijn moe-
cler.

Mijnheer Dewilde zette zich weer neer. Be'
dienden herstelclen de orde op tafel' De gastheer

begon een ander gesprek, maar er was een

vreemde sternming.
Intusschen stapte Andries aan

zijn moeder door het park.

- 
Or, jongen, wat hebt gij nu

vroeg mevrouw Dewilcle schreiend"

- 
II( kwam thuis... Gij waart allen weg, en

toen werd ik nijdig'. Nlij alleen niet uitnoodigen'
Dan hadden vader en Peter ook maar thuis moe-
ten blijvenl Zij doen rnet Bertrand mee die mij
niet kan verdragen, omdat il' hem een bluffer
noem.

- 
Gij hebt verleden week mijnheer Bertrand

erg beleedigd.

- 
Hij kon niet vooruit met zijn schoone auto.

*7 
-

den arm van

toch gedaan?



To.r, ,rnoest iL lachen... trk vnoeg hom of ik een
paard wilde halen. Hal ik heb er.-nog plezie, ourr.Hij moest de duurste auro van "il";'À;lr1;;. Ë;
de kar kon niet meer weg.

- 
En gij stondt te spotten samen met eenige

ruwe rnannen. Was dat nu een houdirrg "troo, i!
Maar gij hadt toen ook g"d"orr,L"r. O,"And;ie;,
wat moet er van u worden I Ik heb .l ,oore.iverdriet over Elvira's ziekte. En 't arm LinJ
schreit ook dil<wijls over u.

- Vader had de r:itnoodiging niet moeten
a_annemen, atrs ik zoo beleedigd ùord. Ik kwamthuis... ge waart allernaal we;... Haf toen werdik woedend. En ilç wilde Bertr"and-ie hs eens Ie_
zen. Een meid liet rnij door een zijdeur binnen.En nu heeft de verrnaande zot eËns goed de
waarheicl gehoord.

- Mijnheer Eertrand is een brave, eenvoudige
man.

., -.ïî.-kunt gij dat nu zeggen, rnoederl Hijwil altijd laren zien dat hij îËel rijk", i, olunwij. E-n zijn vader reed rnet, 
"Lr. 

k., door de Kem-pen; hij was eigenlijk een leurder.
. T Zijn vader heeft zich door vlijt en eerlijk-
lr"if , ,"*loog. gewerkr en *i;"lr"L, Bertraçd
Dletdde zr;n zaken rlog meer uit. Die jaloezie vanu is leelijk.

- Ik kan den hoovaardigen aap niet uii_
staan.

-s*

Mevrouw Dewilde begreep dat haar woorden
nu geen vat hadden op Anclries, Zti zou hem naar
zijn kamer brengen err'dan ook thuis blijven.

Toen zij thuis waren zei ze:

- 
Andries, houd u nu stil. Maak Elvira niet

wakker. Zij had zoo'n hoofdpijn van avond. Ga
ook naar'bed.

- 
O, gij moet niet den'ken, dat ik dronken

ben...

- 
Gij heibt rust noodig.

' M*vrorw kreeg hem boven, en Andries begaf
zich te bed.

Mevrouw zat dan treurig in de woonkamer.
Wat zou er van Andries terecht komen? Zeker,
het schandaal in de feestzaal bij mijnFreer Ber-
trand ùas erg, doch de rnoeder dacht nog meer
aan het karakter en de ondeugden van haar zoon.
Zou Andries opgroeien tot een nietwaard, een
leeglooper, een droni<aard, een onwaardig
nnensch?

Mijnheer Dewilde en Peter keerden vroeg te-
rug.

- 
\[/66y is Andries? vroeg de vader.

_. In bed, antwoordde zij:r vrouw.

- 
O, ik zou er hem willen uithalen en hern

afranselen, tot hij mijnheer Bertrand orn vergif-
fenis vraagt.

- 
Laat hem nu liggen! Spreek morgen met

hem' 
a *



- J.l Nu i.s hij dronken. Maar van morgenaf aan, saat hii *; ";; i"i i.""r""r. Nu zal ikhem voortd,rr".,.i 
""d;;;û;';;" houden. Zookari 't niet bliiven duren. 

-Er. 
uË die vriend uitde stad zich hi,

hern af. 
er nog vertoont, jaag ik Falk op

- Die Duval is-een bedorven jongen. zei pe-tèr. Hij neernt Andries ;*;; de herberg.
- O, wat schaamde ik _i;1.,

mijnheer ô;;;ù". p3t sing ;" i,l"îtÎij,"::buiten. Die domm" l.lo"iiu î;d"" jongen. Hijis zelf hooemoedig. Ht;;;';fer g"ld wiilenhebben "- ii;k t. Ë..r,. L;;;";1"a", koning rekraaien. En àat is zeventien jaar! Het kwaadmoet er uit!

- Laat ons nu gaan slapen ! stelde moedervoor.
Nog even beeaf ze zich bij Elvira. Het meisjesliep rustig
Falk Iag op de F.rq voor de deur als een trou_we wachrer. De h""J *". ;;;;n zijn kleinemeesteres gehecht.

II.

Andries scheen den volgenCen morgen op zijnkamer re wiilen brit;";-;?;",ri'ïlr"r naar destad vertrokken zou zijn. Maar-*ij.rî"", Dewildeging bij hem en ,.t 
:r-,îill.*r 

r:r:r.r

- 2org dat gij spoedig beneden zijt: lk ga
niet heen, voor ik met u gesproken heb.

Elvira bleef te bed. Zij had nog hoofdpijn.

- Wij moeten vandaag den dokter weer eens
laten komen, zei mevrouw tot haar man. Ik rriaak
mij ongerust.' 

J;, vraâg hem dat hil Elvira nog eens goed
onderzoekt. Ik voor mij zie ncg geen beterschap
bij haar. Ik vrees zelfs dat ze in de laatste weken
achteruit is gegaan.

Andries verscheen eindelijk. Mijnheer Dewilde
liet hem ontbijten en wandelcle een poosje in den
tuin" Hij had nu veel zorgen. Elvira's ziekte kon
hem zoo angstig maken. Maar daarbij kwam dan
het verdriet over het gedrag van zijn jongsten
zoon.

Toen mijnheer Dewilde weer in huis trad, had
Ar{dries gegeten. Hij pakte zijn boeken bij el-
kaar.

- 
fasl uw boeken maar thuis, zei zijn va-

der. Ik zal straks aan den bestuurder van de
school melden, dat gij bij mij op het kantoor
komt.

- 
Voor altijd, vader?

- 
Wij zullen zien hoe gij u gedraagt. Op

school voert gij niet veel uit... en nu zult gij on"
der mijn toezicht werken. Over u-,v gemeenheid
van gister avond zal ik nu zwijgen; ge begrijpt,



dat ik mij geweldig schaam. M.u" d"rrk =.if over
uw on,beschoft optreden na...

- 
Maar vader, mijnrheer Bertrand...

- Had u nier uitgenoodigd. Gij hebt gister-
avond weer'bewezen dat hij volkomen gefijË had.
Wij praten nu niet over mijnheer Bertrarrd. Maak
u.l<laar... Wij vertrekken. U* .r*. *""a", U-il;fi
alleen bij uw zieke zuster en Lan ,1"" h""i., Jâg
ooh orn u verdrier hebben. Haar droefheiJ t" ;;;
niet groot genoeg.

Andries zweeg. Hij hieid veel van Elvira. En
vaders woorden troffen hem nu toch.

Hijrram plaats in de auto... en de heer Dewilde
vertrok met zijn zonen.

Op het kantoor nam vader Andries bij zich inzijn bureel en droeg hem werlr 
"p. To.r, t.u"i

hij zich naar de schàol.
Andries vond de 

-v_era-ndering zeer onaange_
naam; mâar nu durfde hij zich niet verzetten.Hij deed zijn werk, al vond t,ij heq erg eento_
nig.

's Avonds reden ze terug. Mijnheer Dewilde
was gejaagd om te weten, wat cie dokter over El_vira zou gezegd hebben.

,.-.J\4oeder had geschreid. Dat zag haar man dade_
riik.

Ongunstig nieuws o-r., orm meisje) vroeg
hij.

- J., de dokter vindt., ook" dat zij achteruit is

gegaan, v""l v"rzwakt. Iiet is tering, 
"r, 

hil tuadt
ons aan Elvira naar Zwitserland te sturen, en wel
zoo gauw mogelijk.

Mijnheer Dewilde kreeg de tranen in de oogen.

- 
Is 't zoo ernstig? stamelde hij.

- Ja... Ik rheb Elvira nog niet over Zwitror..
larrd durven spreken.

- 
Zij moet er dan heen...

- Ja,..

- En 't best is, dat gij ginder bij haar blijft,
vrouw. Alleen zou zij het er niet uithouden.

- 
;Dat heb ik ook gedacht Elvira schijnt wel

te voei.en dat zij achteruit is gegaan. Zij had ge-
weend... ik zag het. Maar zij vroeg mij niet wat
cle dokter gezegd had...

Andries hoorde dit gesprek. Hij sloop naar bo-
ven. Elvira lag nu op een sofa. Falk zat bij haar.

- 
Hebt gij hoofdpijn... vroeg Andries.

- Ja, maar nu is het wat Lreter, antwoordde
het zusje.

Zij wist niet van wat er gisteravond gebeurd
lyas.

- 
Gij zijt vroeg terug van school, sprak ze.

- 
Ik ga niet ,meer naar school".. Vader hecft

mij op het kantoor genomen,
-- \{/63166)

- 
Nu ja; dat begrijpt gij '.,vel?

- 
O, Andries, dan hebt gij zeker weer ietl



.ritg"vo"rd,.. Vertel het mij maar niet... ik toÛ
weer hoofdpijn krijgen...

Elvira keek hem bedroefd aan.

- 
Ik zal nu beter oppassen, verzekerde haar

broer.
.- Dat hebt gij al zoo dikwijls gezegd... Doe

nu toch eens uw best...

- Ja.." gij zult het zien...
Mijnheer Dewiide trad binnen. Andries ging

heen.

- 
D"g kindje, groette vader.

. Elvira sloeg hern de armen om den hals. Zij
hield zoo zielsveel 'ran haar vader.

- 
De dokter is geweest, zei ze zacht. Hij

vindt zelser dat ik weer zieker ben... Ilc zag het
wel aan zijn gezicht.

- 
Gij zijt wat zwakker. Maar de dokter

heeft oils een goeden raad gegcven. Gij zult een

tijdje met rnoeder naar Zwitserland gaan,.. Daar
is de lucht zoo zuiver.

- 
Naar Zwitserland, vader,.. O, dan rben ilc

net zoo ziek als Liesje van Doorn... Die is ook
in Zwitserianrl geweest...

Haar lippen triïden even.
*- Vader, fluisterde ze dan, het is de tering

niet waar ?

- 
Maar wie zegt dat, kinclje?

- 
Als ik naar Zwitserland moet...

- O'm sterker te worden..,

- 
Dan is het toch tering" ' -

- 
Wii zullen ;l;t"t ."JÎ', die ziekte behoe'

d.;. êri ,"rï r" 2"lii*'r'"d hersteilen' Ntoeder

zal daar bij u blijven"'"'. -*ô, ïta "tr 
'het 

dan vooï u en de broers eert

akelige Winter ziin"

- De tijd gaatîi"g "ootUli 
Wil heibben ailen

"";;;,"Ë; 
ik k";; rnet Kerstmis eens Tsezae'

lcen... Wii ".'tt""-ô"a 
bidden' dat hij u beter

**f.,f W.t """ vreugde dan als gij genezen te-

rug keert.-- tt zod liever thuis biijven'

- 
/v1i1sgrU"i'it 

-pl""HtiË 
met de hooge ber-

gen en de m-eren.''

- 
ô,ii zult er gezond worCen"'

- 
Als gij h"t"tooàig oo'dt"it' moet ik na-

tuurlijk gaan, "
Mijnheer Dewilde splab bemoedisend met zijn

dochtertjetotd"*"iolkwam'"ggtndathei
o.rorrdtttu"l oPgediend was'-"Ë"i;ilt."t"rb"t'"tt en de irond hieid haar ge'

zelschaP'

- 
Falk, 't vrouwtje moet 

"voor 
langen tijd

'r;;iËi"ià ô'l ''lit gil o"k treuren " ' En ik

zal u erg missen" ''*b; ù"ia keek haar rnet zijn g-oedige "?st" 111'
il;J; heerschte een gedrukte stemmrng'

! *4 ..'-



Ook Peter en Andries vonden het triestig, datElvira_mer rnoeder h""" *;;;'..'"'
Andries begaf zich vroeg;il. Hij voelde nucpijt over zijn gedrag, *u* kon toch niet beslui-ten aan mijnheer Bertrand ,ijrr' .rr".ort".lruidiËin_

f,:1..r" 
te bieden. De hoogm""a 

=ui nog in zijn

III.

't Was raat in .den namiclCag. peter en An-dries reden naar hri". V;;;;i;" vandaag nierop het kantoor geweest. Morg"r.'ilrtrokken moe_der en Elvira naar Zwit""ri;;.'Ëi mijnh.er De_wilde had dien laatsten 
-Jag'Ëii' 

=,iîi"chtertje wii_Ien doorbrergen...
Elvira *u! b".r.d 

"\.,.-Zij hield zich goed endeed soms of zii vrooiijk Jrur,"à;'frud vandaasafscheid g"rr"*"r, van de forrritrË Bertrand eiandere lçennissen. g" t gir.*'îu-r"r, reeds ver_zonden. En nu *." h.t-à.-l;r;;.;ond... Iedervoelde er de treur"ir ou". 
-,t-Ë.î.."'peter 

en An-dries toe of hun h"i"*;;j"";"i":,i'.r,d"r" *ur.Zj spraken zoo innig ,* Ëil;;,"ïr., hun hartwas vol droefheid.
Na het avonC;maal was Elvira even alleen metAndries op haalkamer, waar zij hem als gedach-tenis een bôek gaf.
.-Andries, vroeg ze,-qiltgij nu voortaan goed, _ 16 j

cppa$sen, zoodat vader en moeder tevreden over
u zijn?

- Ju, zusje...
.- Ik zal ginder zooveel aan u denken...

- 
En ik aan u... Maar waarom schreit gij nu?

Andries zag tranen in haar schoone, ,blauwe
oogen.

- 
Andries, vader en moeder zullen zooveel

verdriet hebben over mij, want, Andries, ilc voel
het. ik zal niet rneer terug ko,rnen... en dan moet
gij vader en moeder troosten, vooral door braaf
en vlijtig te zijn...

Andries schrok geweldig. Vertrok Elvira met
zulke gedachten?

- Maar wat zegt gij nu toch? stamelde hij.
'O, Andries, ik meen h"et... praat er niet

over met vader... hij zou zoo triestig zijn..,

- 
Gij zult in Zwitserland beter worden...

Elvira schudde het hoofd. 
!

- 
Zoo moogt gij toch niet denken... gij moet

moedig zijn, zei Andries met een snik in de stem.' 
- 

I,k voel hoe zwak ik word.. " En Andries,
als ik ginder ziek lig zou ik toch blijde zijn, als
ik wist, dat mijn jongste broer goed oppast.

- Ju, ik zal mijn best doen...

- En niet meer met Duval omgaan)

- Neen...

- 
Niet meer in de heib"-g eitten, Andriesl

- 
Neen, Elvira..* 

I Z *



Zij gat Andries een kus.

- 
Ik zal voor u bidden, beloofde ze."

- 
En ik voor u...

De hond stapte binnen en keek Elvira aan.

- 
't Is of Falk ook begrijpt dar ik vertrek, zei

ze ontroerd. Mijn goede vriend... Cij kunt niet
naar Zwitserland komen... C, AnJries.,. wees
gij vriendelijk voor Fa_Ik... ga er nu en dan eens
mee wandelen..

- Ju, dat zal ik doen. Maar Elvira, gij rnoogt
niet zulke sornbere gedachten hebben. ôij *"rat
vast beter.. Gij zijt nu verdrietig orndat gil -or-gen vertrekt. Na een paar dagen zijt gij het gin-
,ler gewoon... En wij zullen zoo blij zijn, als gij
terug keert. Dan vieren wij feest...

--- Laat ons nu weer bij vader en moeder gaan,
zei het zusje zacht.

Nlaar Elvira moest vroeg naar bed. 't Zou een
lange reis zijn.

Den volgenden rnorgen stond om I uur de auto
klaar. Mijnheer Dewilde had eensklaps rbesloten
zijn vrouw en Elvira weg te brengen naar Zwit-
se:'land. Peier zou tot aan het station te Antwer-
pen rijden. En nu was het oogenblik van 't vertrek
,rlaar. Elvira zei de meid en den hovenier vriende-
lijk goeden dag. Zij konden hun tranen niet in-
houden. Elvira sloeg nog eens haar aïm om Falks
hals... De hond jankte...

-t.Ç-

- lVacht, ik zal hem zelf il *Î t<amer "loited
ariders'ioopt hij de auto na' zer r-lvlra'

Haar .tt* U""iJ"' Falk I ergezeide haar ge-

willig naar de Ui""iift"ï"t' ElvLa streelde hem

;;;^"J; "ver 
den koP' -- .. r." r -

- 
Miin beste l'"iË gij zijt altijd zoo'rt trouwe

karnaraad gewetst'-spoJk '" met een snik' En ik

)i"^" """ii*t"' 
terug"' nooit"'

Zlilîeth"* to''""7i1 -ot"t'heen 
en vlug ver-

["i-'Jïï 5,t T; J' -ï:I *f {:19* ;." 3f
de nu niet schreit;;^;;tt zicit go"d *rouden voor

haar ouder'" Mo'i'""';;; ;';';bleek"' en vader

-YîîJi::llT *', .heen Tijd".": :-:l^ïj"h*'
D"wili". Wii mogen den trein niet mrssen'

Elvira wierp "ài"lî'f""gen 
blik op het Lruis

en het park, dat t"?aïltt-tt"ftleuren kreeg' Toen

ilff -i; g ryîj*:tu";:li:' I Jxiiiii
Hij zat naast zrJn Drtler- :::-;; *"1k. son,beré
I.;i-,;;; uitbarsten"' Flii rn'ist met w

gedachten 'ii" "t"le""tit"ft' 
O' welk een akelige

"'îi:îi," kwam zacht in bewesins' Men hoorde

nu Falk huilen' I"d-; ontroc:'de' doch zweeg"

Èùir" wuifde naar iburen.

Aan de statie te Antwerpen mcest ze afscheid

"";;; 
tu" P"t"t en Andries'

'*Ï-9, komt ""ù'-t; 
ft*trnis! smeekte zij'



-- J., vast, antwoordde peter, die een traafrweg veegde.
Andries weende.

- Nier schreien, zei Elvira. Schrijf rnij dik-*i+... Ik zal veel aan " a""t 
"".-Zij vond het prettig, d"t "rj", mee ging, alwas het dan maawooi 

""r, pr.o à-ug.rr. peter enAndries hielpen hun ouder" "r,,"ri", in den trein.I\og e€n vrjftal minuten stonr{en ze daar. To*,vertroh de trein.
_ De,broers keken ]hq- ,", zoo lang zij konden.Dan reden ze naar 't lrant""..-H;;';._ een som_bere dag.,. En 's avonds ,oh""r, h;, ;;;;lhuis als verlaten. Falk kwamlrlï'i.g"_oer, maar,niet kwispelstaartend al" a.rd"r". Hil tr.,rrd..

- De hond heejt niet willen .;;;... hij. zoektElvira, zei de meid.
Na het avondmaal deed An.lries met Falk eenwandeling. Op den grooten weg ontmoette hijDuval, zijn vr:iend.

Ik zie u niet meer, en daarom kom ik eenshooren wat er u.n ,"h.uft, ,"i D;;;1, di. 
".r, b"tr-taal gezicht had.

- ]3 ben bij vader op 't kanroor...

- Dat had ik hooren zegger.. Kom, wij gaaneen glas bier drinken, wij -JJt"r ""rr. rnut elkaarpraten.

-- Neen, ik kan.nu niet, antwoordde Andries.

-20- -21 -

'- Ën waarorn niet) Ër is wat gebeund dat gij
2oo eensklaps van school moest...

- 
Ik heb een dwaze streeï< uitgestoken.

En Andries vertelde wat er op dien feestavond
bij' de familie Bertrand gebeurd was.

Duval lachte er om.
-- Dat had ik willen zien, zei hij. En gij noemt

het een dwaze streek? Ik vind het juist flink van
u. Toe, ga mee. $< heb u heel wat te vertellen.

- Neen, ik kan niet..

- 
En ik kom zoo ver om u te zien.''t Is een

hee! eind van Antwerpen naier hier. Maar aan
uw lcan'toor kom ik liever niet, uw vader kan mij
zoo nijdig aan kijken.

- 
Ik ga nu niet mee...

'- Zijt gij dan kwaad op rnij ?

- 
Neen... ik moet thuis zijn.

- 
Bang van uw vader? Toe gij zijt toch geen

lclein kind meer. Een half uurtje kan er wel af.

- 
II( heb den hond bij mij...

- 
Die zal toch niet weg loopen. Wij zitten op

't terras. Er is daar een groote herberg. Ik heb
dorst. 'Wees nu niet flauw! Gij moet niet lang
blijven.' En Adries beweek. Nog eens zou hij meegaan
en dan meteen aan Duval zeggen, dat hij den
omgang met herm moest afbreken. Dan was alles
tusschen hen uit... en voor goed.

Zij namen plaats op het terras voor de her-



L"rg. brrral tracreerd.. Frlk i.g op rLet gras ief-
zijde, den kop gebogen, als daÀt ilri; .uri Elvira.

Zoo-, zoo, gij zijt dus op het kantoor, sprak
Duval. Als loopjongenl

- Natuurlijk niet...

- A\ klerkje voor de kleine werkzaamheden
want gij hebt uw studie nier voleindigd. Gij ;;.;
weinig van boekhouden af.. 

- I,k help vader...;- Adressen schrij'ven ! En postzegels plak-ken! treiterde Duval.

- Laat ons daarover zwijgen...
^ - 

Hoor eens, ik zou mijn-T",ader zoo den baasniet laten spelen. Die mijnieer Eertrand ken ikheel goed. Gij weer dat Lijn ,ri"hdu er meid isgeworden, nadat haar vâder iailliet is gegaan. Me-vrouw is verwaand tegen haar. Bert.rrrd is ook
een hoogmoedige vent en verdient zoo,n l;. Êt
moest u maar niet beleedigd hebben. 't Is .., or_
beschofte aap, dat vind ikl

- Het is waar... maar 't is van mij toch ook
dom o1: mij dronken te drinkrn. Dat voei ik wel.

- Bah ! dat kan al eens gebeuren. Maar ik h;,book nieuws. Ik laat mij niet ,irrg"loor.n... en ikben,thuis weggeloopen. Ik ,oo"r, .r,, op kamers
"n.if ben mijn eigen meesrer. Dar is fij;... ;;;"1
mij best bevallen.

- En wie betaalt dat)

- O, ik heb *rïtjr.n nu beein ik een han_

del. Ik zal voor een firma reizen en veel geld ver-
dienen. Mij krijgen ze niet op een kantoorstoeltje.
Geld genoeg... en ilc tracteer u op een tweede glas
bier.
' Andries dronk het uit. En de drank werkte al
gauw in zijn hoofd.

- 
Ik blijf natuurlij'k oolç rriet op vaders bu-

reel, beweerde hij. Maar ik moet nu eerst uitzien.

- 
Zoek ook een plaats als reiziger... Gij zijt

groot... En zeventien of achttien of twintig, 't zit
hem niet in de jaren. A^ls gij maar rap zijt...

Plots begon Falk te jan[en. Hij stond op en
liep onrustig heen en weer. f)e hond herinnerde
Andries aan Elvira. 't'Werd den jongen benauwd
om het hart. Hoe hield hij zijn belofte!

Hij stond bruusk op.

- 
Ik ga naar huis, zei hij.

_ zoo rap...
, .- Ja...

- 
Wanneer zie ilc u terug?

Andries had moeten antwoorden << nooit >> maar
dat durfde hij niet.

-_ Wij zullen eens zien, sprak hij.

- 
Gij doet raar... Is dat nu vriendschap? Zit

nog wat!

- 
Neen...

Andries gaf Duval de hand en vertrok.
-- Ik ben een lafaard, mompelde hij. Elvira

is pas weg en ik sohend reeds mijn woord.

-23-



Hij ,kwam thuis- peter was al naar bed. O, hoeverlaten leek het huis !

Andries Iag te weenen in zijn bed. Den votr_genden morpen voelde hij ,i"Ë-- riog ellendiger.
Y1"r 9i"1 ô den dag ,.â""."ra" hij weer bij
=i:h ,=:!! dat Àij nu toc-h ""t "i.il flauw moesrziin. Hij mocht toch nog *"1 

".ru m.t Duvaio;;:ten en een glas bier drinken, nnaakte frii ,i"t i"ïfwijs.
Eenige dagen verliepen. 's Avoncls kwamen dezonen naar huis... het leege, verlaten huis. Eidan_legden ze zich maar vroeg ter ruste.

_ Vader keerde tgrug. Hi;' l."rt.ta. van hetplaatsje, waar moec{., Ë" Elrir"'""rËf.o"n. Elvirahad zoo geschreid, toen vader heen ging. Hij waser nog akelig van. t

; Mal wij m-o_eten hoop en moed houden enveel voor haar bidden, zei Ëi;. 
--'

Ook voor mijnheer Dewilâe was het huis nuzoo stil en verlaten !

IV.

De familie Bertrand was voor twee dagen uit.Den eersten avond k*.À-", t;;k..Twee kerelsI/v'aren boven op een lramer. Zii ,."ua"n.ll;-;;:
ren, wat van hun gading 

,*ur.- Zij meend"" 
"ri;spel te hebben. De tweÀ krru"ht"r, =.ten in een

-24-

ir""b.rg van de'buurt. Plot" 
""hrokken 

de dieveil:

- 
Ik hoor iets, zei er een.

- 
Ik ook, fluisterde de andere, en hij wilde

zich verrbergen.

- Wij moeten ,vluchten, hernam de eerste,
Door dit raarn... er is een goot langs...

Zoo wilden ze ontsnappen. Maar juist toen de
tweede door het venster kroop, verscheen daar
mijnheer Bertrand, die onverwacht terug keerde,
daar mevrouw ongesteld was geworden.

De boef .schrok ook en in zijn verwarring liet
hij de goot los en viel met een smak neer. De
knechted die de auto gehoord hadden, kwamen
verschriht toegeioopen. Mijnheer Bertrand riep
hun toe, dat er dieven waren. De gevallene hon
niet meer weg en werd dus gemakkelijk gevan-
gen genomen. Men bracht hern in huis. Hij had
een been gebroken en kloeg ook over inwendige
pijn. Mijnheer B,ertrand zond om een dolcter en
om de politie. De dief . werd ondervraagd. Hij
weigerde te zeggen, hoe hij heette en wie zijn
kamaraad was.

De dokter verbond hetrn en de politie nam hem
mee.

De heer Bertrand nam toen zijn kneChten onder
handen. Kon hij hen maar zoo vertrouwen? In
plaats van de villa te bewaken, zaten ze in de her-
'berg. Greta, de meid, had niets gehoord. Maar
mijnheer Bertrand vond het vreemd, dat twee*23-
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schelmen uit Ânrr--.^^_

f:t,*\1î"*{i:î?:r fi : "ff,1 iï"i,ï hf;
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-;*--

f)en volgenden dag kwamen :twee heeren van
't gerecht op het kantoor van mijnheer Dewilde.
Zij moesten Andries spreken. Vader bleef er bij,
bang wat hij nu zou hooren. Een der heeren vroeg
of Andries met Duval op zekeren avond op zijn
clorp in een herberg had gezeten. Andries bekende
dat. En nu .moest die heer '\4/eten, waar Duval
over gesproken had. Andries vertelde, hoe Duval
zei dat hij van huis weggeloopen was en reiziger
zotr worden.

- 
En heeft hij niets van mijnheer Bertrand

gezegd? hernam de heer.

- Ja.. . dat zijn nicht er als rneid woonde en
mijnheer Bertrand hoogmoedig was.

Maar de heeren wilden weten, of Duval niets
gezegà had over een diefstal. Mijnheer Dewilde
wist wel dat er dieven bij zijn gebuur waren ge-
weest, doch had niets vernomen over de vermoe-
dens tegen Duval. En zou zijn eigen zoon nu ooli
in die vreeselijke zaak gemengd zijn.

-- Andries, zeg de waarheid! smeekte hij.

- Vader, het is de waarheid. Duval heeft
niets gezegd over dieven. O, clan zou ik het uit-
gebracht hebben.

- 
Maar de meid van Bertrand heeft u binnen

gelaten toen gij eens een feest kwaamt storen,
hernam een der heeren. Zij hec.ft het bekend.

- Ju, dat is waar.
-- \{/6aro*1
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Omdat zij door mevrouw Bertrand bestraftwas geworden. zei ze, en.ll"" ,o' d";;ïlt;;kon om huu, i" plug"r.-- 
E'rvu .vL

- Wii lr"o-oldÀ.dat zij op aandringen vanDuval ool d" dieven in huis t i.li, en dar zij tevoren Duval meegede-eld h;jl;, mijnheer enrnevrouw Bertrand i{y*ig ,o,;d"r, ,iyrr.
- Mijnrheer. waarlijk, iË*Ëf,uu, ,,io" rur,hield Andries vol.
De heeren qeloofden hem. en gingen heen.Mijnheer Du*iid.. 

"", A".lr;..r' bl;;"" alleen.
- Dus, toen ik "* ur*", ;i;k" zùster naarZwitserland lbracht, zat gij *.*, *", Drrval in deherberg, zei de vader.

- g ik wilde eersr niet...

- Maar gij liet u verlokken... Vijf October,zei die heer, was het de ^d; ;;'Elrrir",* verrrek.'s Morgens schreien... ';;;;Jï"." dronken.
- Neen, ik was niet dronk;;...
- Och, ik kar

.rikwi jrs.-hedtr.TJ"Ë'bil:T'_r".i:.ï::;"#::
nu ziet gij, welk een kerel Irl; ir] Hii komt u be-zoeken... een voorwends"l-;; .o't dorp te zijn,en zijn nic,ht te spreken. W""rJrr"rl Denkelijkom haar hulp te vragen voor een diefstal... Devriend van rnijn zoon !

- 9, vader, sed91 heb ik hem ontweken...Zyiie maar ! Moeten ; ;;;"r en Elviradat ginder hooren) 
_ ,; _ 

" ''vuu

- 
O, schrijf het toch niet! vroeg Andries

met een snik in de stem.

- 
Neen, ik durf niet. Elvira is ernstig ziek,

ernstiger dan gij denkt. En zull" nieuws zou nood-

lottig 
-kurrt"n-*orden' Ik zal c{at nieuw verdriet

alleen dragen...
's Avorrd, was het huis nog meer verlaten'

Nllijnheer Dewilde zond Andries naar zijn karner'
Pei* was naaï Gent voor een dringende zaak' En

de arme vader zat alleen in :{e stille kamer' An-
dries moest nog eenige keereu naar 't gerechtshof

komen. D" *.id van Bertrand bekende alles' Du-
val, die geld noodig had, vïoeg haar hulp voor een

Jiefstal. Hij kende twee mannen, die hem plegen

zouden. 't Kon zeer gemakk,:lijk gebeuren, als

zijn nicht hen binnen liet. Dan kreeg ze ook haar

clËel. En ze gehoorzaamde uit begeerlijk)heid en

uit wraakz,r.ht, o*dat ze de rijke mevrouw Ber-

trand niet kon verdragen. De gewonde dief kon
niet meer loochenen; zijn makker werd aange-

l.ouden en ook l)uval en zijn nicht geraakten in
de gevangenis. Tijdens de recirtszaak moest An-
driels als getuige verschijnen en vertellen hoe Du-
val op 

"Àr, 
.rrorrd naar het tl'rrp was gekomen'

Dat siond in de bladen en mijnheer Dewilde
schaamde zichzeer- Hij hield Andries nog korter
en was hard tegen hem. In plaats van te erken-

nen dat hij dit verdiende, begon de jongen-te

wrolcken. Hij dacht niet meer zoo sterk aan El-
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vira. En toch schreef moeder dat haar dochtertje
steeds zwakker werd.

V.

't Liep tegen Kerstmis. Op een avond, toen
mijnheer Dewilde met zijn zcnen thuis kwam,
traC de rneid hun tegemoet en zei dat Falk zoo
raar deed. De hond had sedert October getreurd
en steeds Elvira gezocht. Hij at bijna niet meer.
Vader, Feter en .Andries gingen naar de keuken.
Falk lag op een mat. Hij hief clen kop even op. In
zijn oogen was geen glans meer" Hij deed nog zijn
best om de irand van mijnheer te lekken, maar hij
scheen zoo moe... Vader zond om den veearts,
en zei dat Falk aan 't sterven was. Hij kon de
juiste oorzaai< niet cpgeven en meende dat het
dier aan zijn jonge meesteres te veel gehecht was.
En 's avonds laat wa.s Falk dood.

Den volgenden dag zaten vader en zonen op
het kantoor. Er lçwam een telegram: << Kom da-
delijk... Elvira zeer ernstig >>.

-- Wij gaan rrnet ons drieërr, zei mijnheer De-
wilde.

Hij telefoneerde naar huis" 't Was een lange,
akelige reis, Den volgenden namiddag L*.rrrl,
ze in het bergdorpje ian. Zij spoedden zich naar

-30-

iret hotel. De eigenaar herkende mijnheer De-

wilde.

- 
Mevrouw is in

troerd.
het zieiçenhuis, zei hij ont-

- 
Ën hoe is het met mijn

de vadermet bevende stem'

- 
Helaas...

dochtertje) vroeg

- 
Is Elvira gestorven l

- 
Vanna"ht... o' zoo kalrrr, heb ik van me-

vrouw gehoord...
Elvira dood, zoo snel, zoo onverwacht nogl

Vader barstte in tranen uit' Ook Feter en An-

diies ween den. Zij gingen naar het gebouw' Een

zuster leidde then naar boven' E'n daar zagen ze

Elvira. Als' een Engel lag ze op het met bloemen

bestrooide bed.

en ze viel snikkend haar man o.m den hals' Eer-

gi*t"r"r, werd Elvira eensklaps zoo veel etget',Zij-

î." d"rldag te voren koortsig seweest' O, zij hael

u alien nog eens willen zien. " en zij praatte ook

over Falk...
-.- Falk is eveneens gestor"len, zei vader' Van

verdriet.

Elvira was in Zwitserland begraven' De ouders'

Peter en Andries keerden een week later terug'

O, hoe verlaten was nu het huist In het park had

d.e hovenier Falk een graf bezcrgd'

-31 
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Mij"ir""r en mevrouw Bertrand "r .rd"r" L"rr-
nissen kwamen de ar'me ouders troosten. 'Wel 

zei-
den sommigen, dat bij Andries het verdriet niet
diep zou zitten. Maar het zat wel diep.

- 
Nu zal ik veranderen ! zwoer Andries.

Den volgenden dag begaf hij zich naar rnijn-
heer Bertrand om zijn schuid^ te belijden. Hij
deelde odk het innig gesprek van Elvira aan zijn
ouders mee,

:- En nu zal ik vroord houcienl verzekerde hij.
Andries zag een taak voor zich. Ja, het huis

was als verlaten, on'rdat men er zoo Elvira miste,
Elvira, die vroeger zong en schertste en met Falk
d.oor het park huppelde.

Andries wilde die verlatenheid weg nemenr
door een goede zoon te zijn, de troost van zijn
ouders.

Hij heeft woord gdhouden. En al sprak men
nog dagelijks over de geliefde doode, toch week
toen die akelige verlatenheid .le woning.

En van het groote portret aan den muur scheen
Elvira haar broer tevreden toe te lachen.

EINDE.


