
A. HAIIS' KIIIIIERBIBTI(ITIIEEK

l)t'lroel<.jcs vall A. IIANS worden in alle scholcn iurttlrct'rlt'tt, otrrrlirt
zrt lrocicrrcl err nuttig zijn en aan cle liinderen vall eigcn l;rrrrl t'rr r',,11,
vtltcllt'1. I):rt veel nllmlners reecls drie'j en viermaal hcr:tlrul<t w clrlt'rr,
l,crviist ltoe A. IIANS' KL\DERBIBLIOTIIEEI( overiLl gt'vlirrrg,l
rr olrlt. Dc nreeste verschencn boekjes zijn nog vclklijgba:rr'. /.it,lr rt l
cenigc van de laatste titels:

3oJ. - 't 1'ortiertje van Roesclare. - 30I. De I(leinc Tooncclspct,lstt r'.

- 3o2.;\r.rgstige Dagen. - 3o3. Antrverpen in Brand. - 3o4.De -[]iLrrrrt,
rilrgen. - 3o.5. In het rvilde Land. - 306. De Wonderbare Rcddiilg.
-1v7. lirere À,largriet van Leuven. - 3ro. ,t Avontuur van den Schilder.
3rr. I{ct .Boefie, - 3r2. Een onvcrwachte Reis. - 313. Dc Gcheinrzirrrrigc't eekcns. - 3r4. De Spanjaarden te Gheel. - 3r5. Zwarte Jan. - 3t6. l)r:
ltcks van de Moeren. - 3rZ. De Boscl.rwachter van Eikenhof. -- rrli, llt't
lulle rt.lc van Parijs. - 319. De Wolfjager van Turnhorrt. - .3:o. I)c
zceroovers. - 32r. Hct Gezin van den Visscher. - De Wilrlt' (lorr'.llor.

- jz.\. Keizer I(arel te Gent. - 3zq. De Spanjaarden tc .N'l.cr.lrelcrr.
.rri. 1lcr"stn]is in de Sneeuw. - 3?6. Ëen angstig avontuur. --.i.:2. l)t.
Itc's irr den Nacht, -DeZwarte Bende. - 329, Het iicht in rlc Wrlrlt:r'rrr,.

- 33o. l)e dankbare Soldaat. - 33r. Een keer Wildstrooucr. .- .13:. llr L

\Vorrclerland. - 333. I-Iet Velloren Testament, - 534, In vcilrgc ll:Lvt.rr.

- 33.5. l)e w-onderbare reis van schippcr Bontekoe. - 336. l,)t.rr lrtrt;r.r'
lieelis. - 337.Vaders vertrouwen. - 338.De vlucht over rlc Sclrclrlr'. --
3.1o., Ne cl's avontuur. - 34o. De Zwarte ltuiters. - 34t. l.)c [lr:ltl vrrrr
Àrrika. - 342.. De Pleegzoon van den Bedelaar..- 343. IIct lrt:lcg rrrrr
tlcn kavenburg. - 344. Een avontuurlijke vacantie. - 34.5. J)c vrir,rrr!
vrrrr den.Indiaan. - 346.De Pelgrims en de Roofridder. - 347. l)c tu.t'e
Gcrrtzettjagers. - 348.' Hct verloren I(offerrje. - 34g. l)c 

' 
.l lcltl vir r

ruialdeghern. - 3.5o. Het verlaten Huis. - 35r. De schat in dclr l(clrlcr..
352.- I{et huis rn cie l)ennen. - 353. l)e vriend v:rn clen Zccl<:r1rrtcin. --
J54. De gestrafte Hoogmoed. - 3SS. Grootmoeders helpers. - 3-5(r. ltcn
Vlaarrische jongen in Amcrika. - 3SZ.De jonge Kolonist. - 3.SU. l)t'
herder van de Hooglanden.- 3S9. Na lijden komt verblijden. - 36o. I)t:
tr.vee Robinson Crusoë's. - 36r. Edelmoedigheid beloond. - i6z. lt..
I)urver. - 364.De Durver in de Prairie. - 365. De,jonge Hovenier. *-
366. De sluwe Goochelaar. - 36Z.De valsche Boudewijn. - 368. I)t.
zonderlinge Bezoeker. -- 369.De schrik van het Dorp. - 37o. De I'lirrrg
gccst. - 3Zr. Bij de Eskinro's. 

- 3t:. Ëwyn, de lijfeigene. - 373. llc
een2ame hoeve. - 374. Het Schot in den Avond. - 3ZS: De Stiefniiictlcr.

- 379 -Gescheiden Vrienden. - 372. Het Avontuuï der l(crstzrrrrgcls.

- 378. Hoo-gmoed gelrroken. - 3Zg. De Cirkusjongen.. - 38o. Uit het
Cirkus. - 38r. Het Spookschip.

Elke week verschijnt een nieuw boekje.
Vraag ze in de boekwinkels en bij dagbladverkoopers.

UITGAVE A. HANS-VAN DER MEULEN, CONTICH.

Drukkerij R. Bracke-Van Geert, Baasrode.

Uitgave A. HansjVan der Meulen, Contich.

A. HANS' KINDERBIBLIOTHEEK

Tweede druk. Nr 55. A, HANS,

De Verloren Zson



A, HANS.

Tweede druk. Nr 55.

De Verloren Zoon.

Uitgaue :
A I.IANS.VAN DER MEULEN

CONTICH.



L

De burgierneester van Berkeg em zat in zijn kantoor,
toen opgiewonden mijnheer Lievens binnen trad en zei :

- O, burglemeester, ,bur$emeester, nu loopt er een
schuwe kerel rond I

- 
Een schuwe kcrel'1

Zoo'n langet magere vent, in sjofele kleeren, Hij
lieeft een vioolkist onder cien arm.

- 
Dan is hij zeker een muzikant, sprak de burge-

rneester,

- Maar hii heeft een gezich! als een moordenaar.
O, laat hem aanhouden !

- 
Mijnheer Lievens, dat recht heb ik toch niet.

heeft de man iets misdaan ?
*Maar hij zal wat misdoen ! Vannacht breekt hii

ergens in .. OI vanavond valt hij den een of anderen
toer aan,

De burgemeester wist dat mijnheer Lievens altijd
iievaar zaS. En dat bleek ook nu.

- 
\ùfaarom hebt gii toch zoo'n slecht oog op dien

vreerndeling ? vroeS hii, 't Is misschien een man, die

alleen doof ons dorp trekt. 
_ g _



* -. Nean, hij loopt heen en weer. en hij kijkt naar
ctehuizl.:..rij is zekçr aL aan 't bestudeeren, waar irij
vannacht inbreken kan.

- Kom, mijnheer Lievens, denk nu toch niet 't
slechtstç. Is de man jong of oud ? ..

*- Dat kan ik niet zef{en .. Eigenlifk heb ik hem
zeil niet {ezien...

- En ge beweert dat hij een {ezicht heeft als een
'moordenaar 

!

- 
Mijn knecht zegt het

- O, uw knecht !...

- 
Ja, die heeft hem ontmoet, toen hij boodschappen

<ieed

- 
Och, hij overdriilt zeker, maar ik beloof u, dat

rk eens op den man zal letten.

- 
Ju, doe dat ! Goeden morÉlen. . .

En mijnheer Lievens vertrok.Ds burgemeester schud-
ce 't hoofd ..

-- rù(/at is Lievens toch zenuwachtig ! mompelde hi j.
Maar de mensch heeft veel verclriet geleden. En daar-
door is hij zoo Slervorden !

De veldwachter trad binnen met de brieven, welke
hii op het postkantoor afgehaald had.

- 
Hebt Sif een vreemdelin$ in 't dorp Sezien ? vroeg

liem de bur6iemeester

- Neen, mijnheer

- Mijnheer Lievens kwam me vertellen dat er zooin
ongunstiÉie man rond loopt,

- Mijnheer Lievens ! O, dat verwondert me niet,
burgerneester, Hij vreest, altijd dat er't een of ander

,,ngeluk zai gebeuren. Hil spreetrrt me dikwiiis aân,

l)an is het, dat de brug over de beek versleten is en

lvu toopt er een schuwe herel rond (blz.3).

rr,vallen zal, da+- er een bcom op 't uitwaaien staat I

,l;r[ boer Ewant veel te rap met ziin paarden door het
,'r,rp rijdt. En vreemde.menschen wantrouwt hii bii-
-,onder. Och, burgerneester, ik begrijp het wel. Twee
j;rrrr geleden is zijn zoon met zoo'n vreernden mijnheer
lrcc{etrokken of eigenlijk we{geloopen.

.la, dat weet ik
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* iJernard, heette hii. Guett k*aiie jongen I lvtaâf
hij wilde op 't dorp niet bliiven Hij kon de bloem-
hweekerii van ziin vader overnemen' doch weigerde,
7,e maakten hem in de stad wijs dat hij een prachtiSe
stem had, en in cie schouwburgen veel geld verdienen
kon, Mijnheer Licvens wilde hem niet laten $aan en

toen liep Bernar"l weg. Maar, Bur$emeester $e weet
het zoo goed als ik

- 
Ja ja . en mijnheer Lievens zei, dathii ziin zoor,

nooit meer wilde terugzien, Maar sedert dien da{ is hij
z'eer zelvwachtig giew'orden en daaro'm doet hii zoo

raar. En ik begrijp het, dat hij het in ziin ziekte

vooral op vreemdelingen Semunt heeft' Het was zoo'n

vreemdetin{ die ziin zocn mselokte, Ik heb veel rnede-

lijden met hem. Kijk in elk geval eens, of er niemanci

rond zwerlt,
De burSemeester operrde ziin ltrieven. De veldwach:

ter keerde naar buiben teru6i, Het was llink winter en er

la5! sneeuw. Maar er heerschte levendigheid in het

dorp. De schoolkinderen haddén verlof Het was inr-

rners Drie Ko'ningen vandaagi' Gisteravond had men

het leest al inSezet met wafels of pannekoeken bakken.

Dat was een oud gebruik. En als op een hoeve de eerstê

vralel uit heL ijzer kwam, loste de boer op den boom-
gaard een geweerschot' Het was alsof hii daarmee

wilde verkondigen : < Bij ons bedint het feest >>. Men

trok dan ook strooitje om te weten wîe ronin$ rnocht

zijn. En hij, die 't langste had, kre'e$ een papieren

kroon op 't hooId. 
_ 0

Vandaag vierden de kinderen het {e-est. De veld'
wachter za{ er al die rond liepen, om aan de huizen te
zinpen. Hii heek de straat af. Geen zwerver te zien...
Hii woeg er naar aan een vrouw, die de sneeuw voor
cre deur wegveegde.

- 
Of er'een vreernde man geweest is ? herhaaldé ze

Ja.. over een half uur...

- Bedelde hii ?

- Neen, hii heek eens rond, bleef voor de kerk
staan en stapte dan voort, Maar ik peins, dat het een
muzikant was, wa.nt hii had een vedel mee, 'k Meende
c-iat hii aan de deuren zou sp,elen voor Drie KoninEen.

-Za€hii er ongunsti{ uit ? Hoe was ziin Éezichl ?

- 
Dat weet ik niet, vetdwachter, want hii droeg een

siappen hoed, dien hii diep over ziin voorhoofd getrok-
ken had,

* Hoe kan miinheer Lievens dan beweren, dat hii
er uit za{ als ee,r boef ? mompelde de veldwachter,
En aan de wouw woeg hii :

- Heeft die man het dorp verlalen ?

- Ja, ik zie hem toch niet meer, TTas het misschien
een slechte kercl ?

- Neen, neen, maar ik weet liaarne, wie er op Ber-
i<eÉem rond loopt.

De veldwachter verwiiderde zich en bromde :

- 
Miinheer ï,ievens heelt zicli weer eens voor niets

l-'enauwd gemaakt.

Die miinheer Lievens woonde een kwartier buiten
het dorp op een kleine villa, waarbii een bloemkwee-
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kerii behoorde. Er was nu maar één trnecht meer in
clienst, Lievens had zijn zaken veel verminderd, se-
deft ziin zoon Bernard vertrokken was,

Mevrourv Lievens zat in de.kamer bii het vu:ur, Ze
was treurig gestemd. Haar dochter Elisabeth, zestien
jaar oud, ruimde de ontbijttafel af.

Mevrouw had al verkleede kihderen voorbij zien
$aan. . .

- 
Dat deed Bernard ook zoo gaarne op Drie Ko-

r,inÉien. vertelde ze nu aan Elisabeth. En wat hii kreeg,
bracht hii bij arme menschen. Hij had zoo'n goecl hari.
Die Éieschenken noemde hii het Godsdeel. 't Waren
wafels, pannekoei<en, appels, noten En die arme lie-
clen waren er blij mee . Maar toen Bernard in de stad
naar school Eiing, leerde hij een vriend kenn,en, die zijn
hoofd gek gepraat heeft.

Elisabeth wist het wel. En moeder vervolgde :

- Bernard kon goed zingen, dat is waar, maar niet
cm als kunstenaar op te treden. Vader heeft het hem
genoeg Qezegd. En toen is uw broer toch wegigegiaan .

!-(/at rnag er van c{en armen iongen geworden zijn ?
Bernard had eenige malen geschreven,,lang Eieleden"

Maat zijn vader was woedend en verbrandde'toen die
Lrrieven. En antwoorden deed hij natuurliik ook niet.
Dan liet cle zoon niets meer van zich hooren.

{oedeltreurde over Bernard En die knapen
ciaarbuiten herinn,erden haar op dezen morgen zoo
sterk aan hem,

Miinheer Lievens trad binnen
8-

- 
Ik heb bij de bur6iemeester geweest, zei,hij. Kobe,

inzekrrcchtt zag een schuwen kerel in 't dorp, die naar
de huizen keek. Ik heb den burgiemeester gewaar-
schuwd,

- Maar man, c{.at kan een zeer eerlijke mensch ge-
weest zijn sprak mevrouw..

- 
Kobe zei, dathij een {ezicht had als een boef,

- Vader, Kobe maakt u giaarne ban{ verzekerde
Elisabeth, Ik heb het al dikwijls giemerkt.

- Ik vertrouw die vreemden niet
Mevrouw zuchlte. Haar man kon tegenwoordig zoo

raar doen .. Als dat maar niet erSer werd.. O, ze
wist wel, dat het was uit verdriet over Bernard. Maar
ze mocht toch nooit tot hem over haar zoon spreken.

Mijnheer Lievens nam plaats bij het vuur, FIij sloeg
een dagblad open. Elisabeth ging naar de keoken. Ze
iyas zoo'n goed meisje en hielp moeder flink. Haar le-
ven was toch niet prettig. In huis heerschte een treu-
rige stemming, Men voelde zoo de ledige plaats.

- O, kon Bernard terugkeeren ! wenschte Elisa-
beth elk'en dâg.

Maar zou vader hem binnen lalen ? Vader zei soms,
c.at hij den slechten jongen nooit meer wilde zien. Hoe
irad Bernard het ook kunnen doen ? Weglo,open van
huis I Mee$aan mret een vreemden heer, door ziin
vriend uit de stad gestuurd. Die heer had hem gezegd
dat hij bestuurder was van een schouwburg in Brussel,
Maar vader was te weten gekomen, dat de man leu-
eens vertelde. Waar had die vreemdeling den jongen
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heen geleid ? Bernard wàs toen achttien iaat,
Kobe, de knecht bracht hout en kolen in de trreukeri,

- Wat hebt ge nu aan vader verteld ? vroeg Eli-
sabeth.

- Ik, jufvrouw ?

- Ja, van een vapiebond ..

- 
O, dat er een vreemde kerel in 't dorp liep ? Dat

is'waar, Mijnheer Lievens heeft me gezegd, dat ik op
zulk gasten letten moet. Ge weef wel, dat er in den
Herfst van die zwervers fruit gestolen hebben,

- 
Maar Se overdrijft altijd.

- 
Toch niet jufvrouw. Die Sast zag er een boef uit.

Hij liep met een viool onder den arm. Maar dat ziin
van die streken, om menschen te bedriegen, Hij kent
misschien zoo min een noot muziek als ik. Als een veld-
rvachter zulke kerels aanspr'eekt, geven ze zich uit i'oor
rnuzikant of koopman. Dan kan men ze niets doen.
h4aar ik vertrouw er geen enkelen !

- 
Zoo dus, alle menschen, die arm geworden zijn en

rond dolen, deugen volgens u niet ! Brave lieden
J:unnen toch tegenspoed hebben .

- 
Maar die vent met zijn vioolkist za.Q me er meer

een echten schavuit uit, En ik ze{ ook, een fatsoenliik
mensch loopt in den l7inter niet zonder overjas in
zulke dunn,e kleeren, als die kerel aa1 had.

- O, Kobe, waL zijt gij harteloos ! sprak Elisabeth
verontwaardigd. Weet gij dan niet, dat veel m?n-
schen Seen jas itunnen koopen en ook 6ieen warme
Lleeren !

- 
Ju, ia, de jufvrouw zou hier alle schooiers binnen

halen en eten en (ield $even,

- Bemin uw naasten als uw zelven, heeft Christus

c,ns Eieleerd
Maar Kobe verliet de keuken. De knecht kon nooit

goed antwoorden. als Elisabeth hem de les las" Liever

praatte hij mijnheer naar den mond. En in plaats van

zijn meester moed te Seven, maak'te hii dezen no$ ze'

nuwachtiger door zijn verhalen over va$ebonden en

<iieven.
Kobe moest nu in het naburige dorp e'eni$e si'erplan-

'I.en halen, die dazrr bij een Nieuwjaarsfeest een zaal

hadden getooid. Flen eind van Berke$ern hoorde hij
;nuziek. De weg maakte daar een bocht' Toen cle

Lnecht van miinheer Lievens die voorbij was, za$ hii
clen zwerver voor een huis staan, De armoediE g*-

kleede man speeide oP zijn viool'
Kobe verstond, hoe de vrouw uit de wonin$ den mu-

zikant uitnoodigde om wat t': eten.

- O, gaarne, z'ei de zwerver, ik heb hon$er'

- 
\ileet ge wel, wat $e d'oet ? riep Kobe tot de

vrouw. Die vent zal alles afloeren en vannacht komen

stelen. De veldwachter zoekt hem op. I)'e schooier is

z,.eker uit een gievan$enis $evlucht,
De vrouw schrck, taen ze dit hoorde en zei t

- 
O, clat wist ik niet I

De zwerver, een noli ionÉe man, keek Kofie veront'

rraardigd aan.

,i
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*- Ge liegl, zei hii. Ik ben nooit in de Éierrangienis
geweest,

- Mijnheer Lievens zell heeft hem bij den bur-
gerneester aangeklaagd, hernam Kobe.

Een droevige trek kwam op het gelaat van den mu-
z.ikanl Hij legde z,iin viool in de kist en Sing de dreef
in, die naar het bosch leidde.

- Hij wordt al bang, zerKobe tot de vrouw, Houd
maar 6!oed uw deur dicht ! Ge mooSt nooit die kerels
ve:r'trouwen, Ha, waarom draagt die vent ziin hoed
zoo oyer zijn ooren ?

En Kobe, duwde ziin karretje voort, tevreden over
ziin onbarmharti$heid. Toen hij met de planten thuis
kwam, stond zijn meester in een broeikas.

- ltlijnhee,r, dic vagebond loopt nog rond, zei Kobe.

- Waar ?

- 
O, nu zit hij ergens in het bosch, Hij wilde daar-

Trouvr Raas bestelen, Ik heb hem op de vlucht ge-

iaagd ! loog de krrecht.

- 
Dat de burgemeester toch niet naar me luistert !

l<lceg Lievens. rrij moest dien gast de gendarmen ach-
terna zenden. Er zal vannacht zeker iets gebeuren.

Door de leugens van zijn knecht verbeterde de ze-
nt wachtige stemming van mijnheer Lievens niet.

II.

Dicht bij de bloemkw eekerij stond de hoeve vrn
I'ogr Danink"

We zel.den, dat vandaag de kinderen van Berkegern

lieen school hadden en het Drie Koningenfeest vierden,
\il/illem, de twaalfiarige zoon van Danink, zou ook
meedoen, Hij was afgesproken met drie makkers, Deze
rnoesten zich verkleeden als de drie Koningen uit het
Oosten, T7illem zou hen ver{ezellen met den rommel-
pot.

Toen vader het zwiintje slachtte, had \tr(/illem een

stuk van de varkensblaas bewaard. Dit spande hij nu
over een aarden potie. In het vel rnaakte hij een Saatje
en daardoor stak hii een stokie, Als hii dat stokie op
en neer bewoogi, hoorde men een geluid als roem,
roem, roem !

Zoo'n din{ no,emde rnen een rommelpot.
\7i11em Danink stond nu giereed, om naar het dorp

te Saan.
O, neen moed,er, antwoordde Willem. 'We zarne-

len alleen wafels, koeken, appels en noten in als Gods-
deel van de armen

- 
,Ju, dat is goeà,

En we brengen alles bij de oude Kooimans, de
zieke Martha en die weduwe met haar kleine kinderen
aan 't kanaal,

- Zoo vind ik het b,est, hernam moeder. En veel
plezier dan !

\ùTillem vertrok. Bij de kerk zot hii ziin vriendies
vinden, Hii kwam voorbii de villa van miinheer Lie-
vens. Elisabeth nam iuist vleesch aan, dat de slachter
brachtl 
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- Zoo, Tflillem gaat ge er met den romm,elpot op
uit ? vroeg ze.

- Ja, jufvrouw . En Ko, Wannes en Frans zullen
de Drie Koningen zijn. Y/'e gaan rond voor arme men-
schen,

- 
Ik verwacht u ook, hoor, om u te hooren zin{en !

Elisabeth Lievens knikte ÏTillem eens toe. Ze was
altiid zoo vriendelijk.

De knaap spoedde zich naar het dorp. Zijn ka-
meraden stonden al op hem te wachten. Willem moest
lachen, als hi j ze zagt zoo vreemd waren ze verkleed.
Ze verbeeldden dus Gaspar, Melchio,r en Balthasar,
cie drie Koningien, die naar Betleem kwamen, om het
l<indje Jezus in de kribbe hulde te brengen.

Moeder Danink had gisteravond de geschiedenis nog
aan l7illem verteld. De drie Koningen reisden eerst
naar Jerusalem. Daar hoorden ze, dat het kindeke,
lretwelk ze zoehten, te Betleem moest 6ieboren ziin. En
koningi Herodes, een slechte map, zei.tct hen r < Als ge

het kindeken Sevonden hebt, komt het mij,zêg6ien ; dan
rril ik het ook Saan aanbidden >>.Maar die booze He-
rodes had heel andere plannen, Hij vreesde, dat het
Kindeken koninS zou worden in plaats van zijn zoon en
hij wilde het daarom dooden.

De drie Ko,ningen uit het Oosten reisden voort. Ze
zaten op hooSe kameelen. Een schoone ster wees hun
Cen weg en bleef boven het stalleke staan. En de Ko-
ningen za$en het Kindeke en ze glaven aan Maria en
Jozef goud, mirre en wierook. Maar ze reisden niet

-ll;-
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langs jeruzâlem terug, Een iïngel zei hun in den

clroom, dat ze een anderen wegi moesten nemen, want
dat Herodes het Kindeke wilde dooden. De booze

Ilerodes was woedend en liet toen alle kinderkens be-
neden de twee jaar ombrengen. Hii meende nu zeker te
zijn dat Jezus toch ook vermoord zou wezen,

Jozef en Maria waren met het Kindeke naar Egypte
gevlucht.

Ja, lùTillem kende de geschiedenis goed, En nu ston-
den de kamaraden daar verkleed .. Een was de koning
der Mooren, 'en had zijn gezicht zwart gemaakt.

Willem rnoest zijn rommelpot toonen en laten hoo-
ren, dat hii goed gini. Nu begonnen ze h:un ronde.
Aan het ,eerste huis was het toch vreemd. De jongens
gevoelden zich wat verlegien, vooral om te zin1en,
't !flas een rentenier die daar woonde.Als knaap had hij
ook zoo Dri,e Koningen gevierd. En lachend kwam
hij nu aan de deur.

- Maar mannekens, ik versta u niet, zei hij, Zin{l
€ens een beetje luider ! Ik wil het liedie toch nog e,ens

hooren,
Nu klonk het beter.

< We komen van 't Oosten, we kornen van ver,
We ziin de drie Koningen met de ster.
\ù7ij kwamen al voor Herodes' deur,
Herod,es, de Koning kwam zelve veur.
Herodes, die sprak met valscher hart,
Hoe ziet de jongste van de drie zoo zwart ?
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Al is hij zwart, hij is wel bekent,
Hii is de Koning van Orient !

ï7ii kwamen den hooSen berg geSaan,
Daar zaSen we de sterre zoo stille staan.
O, sterre, gle moet er zoo stille niet staan,
Ge moet er met ons naar Betleem gaan.
Te Betleem, in de schoon,e stad,
Daar Maria met haar klein Kindeke\ 2a1.
II,oe kleiner Kind, en hoe grooter God,
Een zalig ni,euwjaar verleen ons God.
Maar Willem Danink, die eigenlijk met zijn rommel-

llot de komst der Koningen aankondigen moest, zong
cl.an zijn versje ;

<< 'k Heb zoolang met den romm,elpot geloopen,
'k ltreb geen geld, om brood te koopen,
Rommetpotterij, rommelpotterij !

Geef me wat en ik ga voorbij >.

- !ilij in onzen jongen tijd zongen nog een ander
Iredje, zel de ren'tenier. En hij liet het eens hooren : 

,

<< De heilige drie Konidgen uit zoo verre land,
Zij zochten ons Heere m,et offerhand,
Z'ollerden ootmoedigli jk t myrrh, wierook, goudn
T'er eere van het Kind, dat alles beho,udt.

Nu kwam de vrouw van den rentenier met wafels
en appels, Frans, een der ko,ningen, droeg een grooten
zak op zii en daadn werdes de giften gieborgien,

't Was een goed begin en dat moedigde aan, De
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Ln"p"n Singen nu van huis tot Luis, Eerst iiet \X1illenr
zijn rommelpot ro,nkes en zong hij ziin riimpje. En als
de deur geopend werd, hieven de koningen hun lied
aan, Slechts enkele m,enschen wei{erden iets te geven.

vnze vriendies AinÉen dan heen, zonder wat te roepen.
Maar er wafen wel jongens, die voor zoo'n woning

scholden;
HooÉ huis, laag huis,
Er ziteen gierige pin in huis >.

't Eene Sroepje ontmoette 't andere en dan lachte
nlen eens tot elkaar.

Toen l7illem en zijn kamaraden in 't dorp klaar
'waren, giingen ze builen de plaats. Zoo, kwamen ze
aan de villa van irrijnheer Lievens.

- 
Hier zinpen we niet ! zei Frans. Mijnhe,er Lie-

.rens is zao'î rare en jaagt ons zeker we$.
: En iufvrouw Elisabeth heelt me gevraagd wel te

komen, sprak T7ill,em.

- Nu, vooruit dan !

En ze lieten voor de villa hun liedjes klinken. Kobe,
cie knecht, loerde om den hoek der woninpg en riep :

---- Wilt ge maken, dat Se weg komt !

Maar juist deed Elisabeth de deur op,en en zei t

- Ge moet naar Kobe niet luisteren. Zing nog eens
van voren af aan,

Mevrouw Li,evens verscheeh aan 't raam, om te kii-
l en en te luisteren, Willem, zag, dat ze een traan af-
. ee6ide, de jonSen be{reep niet, dat het was, omdat
7ij aan haar weggeloopen zoon dacht. Op de villa ha.d
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mtu Ceên walels gebalekcn, frlen vi rde ef nôoi{ mgêT

fsest. Maar Elisabeth bracht een korije prachti{e ap-
pels.

De knapen hadden mijnheer niet gezien, En toch
stond die ook te luisteren, echter weggedoken achter
een schuttinÉ van oen tuin. En hij keek door de r:'eten.

Mijnheer Lievens veegde insgeliiks een traan af.
Kobe kwam bij zi,jn meester en vroeg ;

- V/il ik die deugnieten weSiaSen ?' 
- N[ssn, neen, het zijn {een d,eu6inieten, maar jon-

gens van het dorp.

-'s 
Zomers kruipen zein den hof en stelen bloe-

Inen,

- Dat heb ik no{ nooit bemerlt, Ga aan uw werk,
'Kobe.

Mijnheer Lievens wilde niet laten zien, dat hii ont-
lo,erd was. Ook hij dacht aan zijn jonSen. En dat deed

,hij 

elken dag. Doch hii sprak er niet van.

III.

Willern en zijn vrienden hadden hun ronde gedaan
Nu zouden ze het Godsdeel wegbrengien, Eersten be-

Eaven ze zich naar den ouden Kooimans.
Die woonde in het dorp. Hij kon niet meer 5laa1 van

de hevige rheumatiek . Zijn vroaw leefde ook no6i, maar
was biina blind. Gelukkig werden die rnenschen on-
dersteund;

*la- *ICI*

De iongens zonEen eerst voo'r het huisje' Dan stap-
ten ze binnen. Willem moest het woord doen.

- Kooimans, zei hij, we brengen u het Godsdeel'

- 
O, dat is braaf ! riep de oude man verheu$d uit'

- En wie ziil gii kinderen woeg de vro rw, Ik
kan u niet meet zien,

Willem noemde ziin makkers en Frans legde wa-
{els, koeken, noten en appels op tafel, \ù[at waren
Kooimans en ziin vrouw bliide.

De iongens 'deden 'l zelfde bii de zieke. Martha,
eeo vtouw die met haar zuster woonde en al zes

maanden te bed lag.
En dan moesten ze naar de weduwe met die kleine

kinderen, die aan 't kanaal woonde, Dat was wel een

kwartier buiten '1 dorp, En het werd al donker. Maar
de knapen kenden goed den wef.

Die weduwe SinS veel uit wasschen en kuischen.
Haar man was schipper 6ieweest, maar viel op een

sto machtigen avond in 't kanaal en verdronk. De
rwouw en de drie kindertjes woonden nu in een klein
huis.

Daar traden Willem en de Koningen binn,en. Elsie, 't

icngste meisie, schrok €r van. Ze was ook nod maar
twee iaar. Maar d,e andere kinderen hadden pret, toen
ze het liedje hoorden,, En noS veel bliider warer' ze
toen Frans den zak ledigde en dus wafels, koeken,
appels en noten zagen.

Dat was atles voor hen ! De weduwe dankte har-



telijk de iongens,
ZelI verheugd keerden de knapcn teruS. Goede da-

{en geven zulk eqr gelukkig gevoel,
Het was nu heelemaal avond gieworden.

.tf

Willem keerde alleen naar huis weer. 't Was door de
sneeuw toch niet al te duister. De jongen zou veel Le

;ertellen h,ebben aan vader en moeder, en aan ziin
'zusjes Kathe,liine en Gusta.

Op eens bleef hii staan. !flat hoorde hij daar ?

ii was nu vlak bii ds villa van miinheer Lieven,;.
T7illem schrok. Aan den kant van den we{ in cie

sneeuw, lag een man Hij kreunde, Willem hield
zich flink.

- Wat hebt gii ? vroeghij, maar de man antwoord-
.le niet,

Hij kermde zachf, Willem wist geen raad. Di,e man
lion hier toch niet bliiven liggen, Dan vrnor hij dood.
Maar hii was natuurliik te zwaar voor lù/illem, orn
hern op te nem,en en weg te draSen,

De jongen dacht eensklaps aan Elisabeth Lievens.
Die was altiid toch zoo vriendelijk. En Willem liep
naar d,e woningien belde, Elisabeth deed de deur open.
Maar achter het meisie stond haar vader. Hij was weer
angstig en zenuwachfig.

* Pas toch op, zei hij tot zijn dochter,
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O, jufvrouw, hier dicht bii ligt een man ,in de
sn€euw ! vertelde Ï(/ill'em. Hij antwoordt niet, maar
ke'rmt toch,

- 
Vader, hoort gie dat! sprak Elisabeth verschrikt.

- Ja, ja . welk een man is dat ?

- Ik weet het niet, mijnheer ! hernam Wiliem.

- Ga het aan d,en burgemeester zefgen, Wie weel
rvelk een kerel het is ! zei Lievens weer.

.- Maar vader, hel do'rp is een heel eind, en die
man kan in dien tijd wel sterven, sprak Elisabeth.
Haalt Sij en Kobe hem hier in huis !

Mevrouw kwarn in de ÉanÉ en, hoord.e, wat er aan
cte hand was.

- Ja, die man moet hier gebracht worden, gebood
.:e. $(/ij zullen toch niet onbarmhartiÊ zijn. Roep Kobe,
Elisabefh.

- 
.Ia, haast u ! zei mijnheer Lievens nu toch ook,

Kobe woonde in een huisje aan 't eind van de kwee-
kerii. Hii Lwam met Elisabeth mee. \flillem 14'ees nrr
rlen wepi. De man in de sneeuw kreunde niet meer.

Kobe boog zich over hem. Hij schopte met d,en voel
I.ei,Êen een vioolkist.

- Maar mijnheer, {e zult dien vent toch niet in
huis halen ! riep hij uit. Het is de va$ebond van dezen
'ochtend.

- Gauw, help hem dra6len ! beval Lievens, die nu
niet zenuwachtig scheen.

Kobe rnoest gehoorzamen. En met zijn meester
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bracht hij den ongelukkige naar de villa, Willem
droeg de vioolkist. Elisabeth'hield de deur open.

- 
LeÉ hem hier in de kamer, op de sola zei ze.

En de bewustelooze werd op de rustbank gelegd.

- O, het is Bernard ! kreet melrouw Lievens. Ber-
nard, miin jon$en toch... Ja, hij is hei Mijn arme
zoon !

Miinheer Lievens werd zeer bleek. Hii wankelde
even en moest zich aan een stoel vasthouden. Dan
barstte hii in snikken uit.

- O, onzeBernard ! riep hij. Gauw Kobe, loop om
den do,kter I Haast u, zooveel Se kunt Elisabeth,
haal aziin. Vrouw help me hem die natte kleeren uit
cloen !

Ja, d,e ouders hadden hun zoon herkend. En bij den
vader was Eeen wrok meer. Alleen de liefde sprak.

Elisabeth bracht aziin en men liet'er den bezwijmde
aran ruiken. . Moeder en dochter deden de schamele
dunne kleeren uit I Vader wreef dan met warme doe-
ken. En Bernard kreeg het bewustzijn teruS. Hii
rrpende de oogien en keek verdwaasd op. Hij zag ziin
moeder en strekte de armen uit,

- O, miin jonSen, mijn jonSen ! snikte mevrouw
Lievens en ze kuste hem.

- 
Vergiffenis, moed'er . vader ! stamelde d'e zoon.

- 
Ja, alles is u vergevan alles, B,ernard, verzekerde

miinheer Lievens. O, we zijn zoo blii, dat ge weer bij
c.ns teluÉ ziil, Kï,jk, hier is Elisabeth ook I

De zuster omhelsde h;r broeder inniÉ.

'* Maar nu tnooÉt {e nici sprcLen, zei moeder, Gri
hebt rust noodig,

Vader maakte een wârmen drank Eereed en dat ver.
kwikte Bernard zeer. Elisabeth had al dekens gehaald
en moeder dehte, daar op de sofa, haar zoon toe, zooals
ze het deed, toen hij nog klein was.

li/illem was na Kobe stil uit huis 6!egaan, te verleÉied
.om t-e blijven. De knecht had,een raar gevoel. Hij was
riog maar een iaar in dienst bii miinheer Lievens en
van een ander dorp gekornen. Hij had Bernard'nooit
Qezien en hern dus ook niet herkend dien morgen. En
r,u bleek het, dat hij al dat kwaad pezegd had van den
zæn zijns meesters.

Toen de dokter kwam, was Bernard al flink beko-
men. De geneesheer keek ook verbaasd op. Kobe had
hem niet Sezegd wie de zwerver was. De zieke moest
flink rusten. Hii mocht nu van avond nog een kom
warme melk drinken. Wat hadden de ouders en Eli-
sabeth medelijden met hem I Hij za{ er zoo mager
uit.

Bernard vertelde toch no6i iets van ziin ellende, toen
Ce dokter heen was, Die vr,eemdeling had hem meegie-
nomen naar Frankrijk. En Bernard moest in herbergen
zingen, Die vreemde heer, z,ei dat het voor oefeninpi
was. Later zou Bernard in een gro,oten schouwburg
c,ptreden. De iongeling merkte, dat hii bedroSen was
geworden. Hij had geen geld om terug te reizen. En
hij durfde niet naar huis gaan. Hij verliet den bedrie-
ger en zocht werk, Soms hielp hij schepen lossen, dan
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trrbeidde hii bii een boer. llaar hij werd zîek en lagi
maanden in een hospitaal, Hij had een oude viool ge-
kocht en spe,elde aan de haizen, Zoo kwam hij te voet
naar Belgie terug, Hij wilde naar huis. . Gister avond
kwam hij in de naburige stad aan, en sliep in een
herbergje,Maar hij had geen geld om een ontbijt te koo-
p'en, Heel vroeg, to,en het nog donker was; vertrok hij
naar Berkegem,

Maar hij durfde toen toch niet naar huis. Hij meende
dat vader hern niet zou binnen laten. Met zijn hoed
di,ep over het hoofd ging hij door het dorp, koud. en
hongerig, Hij za{ de kinderen, die Drie K,oningien
vierden en dacht aan zijn jeugd. On wat had hij dwaas
en ondankbaar gedaaq door wegi te loopen, met
vreemden, maar niet zijn vader be gleiooven, Hii
Jwaalde toen buiten de plaats. Een vro,uw wilde hem
een maal eten $even, maaf een man met een waÉientje
kwam en zei, dat hij weggeloopen was uil de [e-
.;anÉ,enis.

- Toen werd ik bangi, zei Bernard. En ik trok naar
't bosch, Ik bleef 'erheel. den dag, Maar met den avond
l;wam ik er uit. Ik sleepte me to't bij ons huis, Ik durfde
niet aanbellen. Op eens werd ik zoo duizelig en viel
ik neer,

- En S7ill,em Danink vond u daal, arme jongen,
z,ei moeder,

- O, en ik, dwaze man, gingi u bij den burgerneester
aanklagen ! riep mijnheer Lievens uit, Kobe ,had m,e

banpi Semaakt. 't Is ook Kobe geweest, die u bij die
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vfôuw wegjoeg, De kerel verteldc het me zell, maar
de deuSniet zei er bij, dat gif die vrouw wildet be.
s{elen.

-... O, vader ik heb misdaan, maar ik ben altijd eer-
lijk gebleven ! verklaarde Bernard.

- Dat weet ik wel .jongen O, God zlj gedankt,
ciat we u weer hebben.

- $aar nu mo'et Bernard rusten, z'ei moeder.
Zijn aude slaapkamer werd in orde gebracht. Eli-

sabeth legde een warme kruik in bed. Er Berqard
sliep heerlijk in.

Kobe vertoonde zich dien avond niet meer. Be-
:'chaamd was hij naar huis geslopen.

Den volgenden morgen kon B,ernard alleen naar be-
neden kornen. Maar hij was nog bleek en afgemat. Hij
hoorde nu wie Kobe eigenlijk was.

* Vader, mag ik u wat vragen ? zei de zoon.. Ik
heb het wel niet verdiend u i,ets te verzoeken .

- Spreek maa:t I zei mijnheer Lievens.

- O, stuur Kobe niet weg ! Ik was een zwetver err
nu ik zoo gelukkig ben, zou ik niet gaarne heboen, dat
een ander ongelui<i<ig werd.

De cuders ho,orden zoo, dat hun jongen, die wel zeer
gedool4 had, toch goed vqn harte was gebleven,

- Ja; zei rnijnheer, Kobg mag blijven.

- Maar hij moet dan toch veel veranderen, sprak
mevrouw,

Ze zou niet dulden, dat
zoo'n angist aanjoeg

de knecht no4f haa.r man
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Ze sprak zelf met Kobe, die vergiffenis vroeg en
teberschap beloofde.

- Het was op de villa onverwacht een heerlijk Drie
Koningsfeest 6leworden. Bernard herstelde geheel en
zou nu Élaarne op de bloemkweekerij werken.

Miinheer en mevrouw Lievens gin6ien naar de hoeve
van Danink, om !flillem te danken voor zijn |link ge_
drag. Ze namen een schoone bouwdo,os voo. hem mà..

Miinheer Lievens was nu van zijn zenuwachtigheid
gen'ezen. En Elisabeth vond het thuis niet somber meer.

Bernard speelde nog dikwiils op zijn vioo,l. En hij
lrield het instrument in eere. Het herinnerde hem hoe
lrij een verloren zoon geweest was, die toch geleerd
had, hoe groot de liefde van ouders is,

EINDE,

JONGE LUTAARDS, OUDE BEDELAARS,

De school was beSonnen.
Op het bord stonden optellingen, aftrekkinÉi,en, ver-

nrenigvuldigingien en deelingen. De jongens zaten stil te
werken,

Er werd op de deur Seklopt,

-. Binnen ! riep mijnheer.
Langzaam kwam e,en knaap in de klas.

- 
Ha, Frans ! zei de meester. Komt Se weer al te

laat. Ga maar eens voor het bord staan. Nu heb ik geen

tiid om mij met u bezig te houden. Jongens, .vmj re-
kenen voort. 't \flas weer stil. Eindeliik sprak mijn-
heer,

- Griffels n'eer ! We zullen het werk verbeteren.
Toen dit gedaan was, vroeg de onderwijzer aan

Frans, waarom hij te laat kwam.

- 
'k Ben te laat . op6lestaan, mijnheer, sta-

melde Frans.

- fle laat opgiestaan ! Schaamt ge u niet ! Om
h.alf vier is 't al licht. En gij kunt nog niet om half
negen in de klas zijn. Ga maar naar uw plaats !

Te half twaalf was de school uit.

- 
Frans moet blijven zilten, zei de meestcr, Hii

heeft dez'en morgen nog niet gerekend.
Daar zat de langslaper alleen in het schoollokaal.
Hi'j moest rekenen. Maar jongens, die te laat komen,

blijven achter bii hun kameraden. 't Werk vlotte niet.



À,tijnheer hielp den dornoor. En 't was bij twaal:ren
toen Frans naar- huis mocht I

Wlu., ,ut"o i" t""rtirrg,.o in de klas, H"t *u, tw""
uur, Alleen de plaats van Frans bleel leeg. En de
linaap kwam in 't geheel ni,et.

De meester zond eene kaatt naar zijne ouders,
waarop gedruk stond ;

Mijnheer,
LJw zoon is dezen namiddag niet in de school ge-

weest, Gelief de reden van zi.jne alwezigheid op deze
kaart te schrijven.

D,en volgenden dag kwam Frans maar juist op tijd.
Hij had weer mo,eten loopen, Dat zag men aan zijn
gezicht. Hij gaf de kaart en de meester las :

Mijnheer,
\Vij hebben ggisteren Frans om hall twee naar de

sc;hool gezonden. Maar de deugniet is blijven spelerr
op de straat. TTij hebben hern glestraft. \filt ge 't ook
doen ?

-Zoo, 
Loo ventje, ge hebt achter de haag gieloopen,

z,ei de onderwijzei. rù(/el wat spijt het mij, dat le zoo
slecht oppast, Wij kunnen geen vrienden zijn. En Se
cloet ook uw onders v'eel verdriet aan. Mo,est uw vader
ook zoo handelen in plaats van te werken, hoe zoudt
ge aan kleer'en en eten geraken ? Jongen, als ge zoo
voort gaat komt er niet veel van u terecht,..

Dien morgien en ook 's namiddags moest de knaap in
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rle sehool blijven' Natuurlijk er wâs veel schade ifl te
h.alen.

Helaas Frans verbeterd'e zich niet : Toen 't schooi-

jaar voorbii was, mocht hij niet verhooSen'

En toen Frans eindelijk de school verliet, omdat hii
moest gaan werk,en, kon hij bijna niet lezen en even-

min rekenen. En letters schriiven ' als hanepooten

zoo Sroot en krorn, Aardriikskunde, geschiedenis, een

I'le,ine jon$en uit de vijfde klas wist er meer van dan

hij.

Frans mo,est dus gaan werken' Hii wilde bakker

worden, Baas Jan zou hem in dienst nem€n'

- Om z'es uur hier ziin, hoort Se ? zet ziin m'eester'

De luiaard kwam om zeven uur.
* Waarom komt Ée zoo laat ? vroe$ de bakker'

-- Te .. lan$. SeslaPen.
' Wel, ga dan nog maar wat slapen ' Zdke Sasten

kan ik niet gebruiken'

'En de knaap moest aan de deur.

-'t Spel beSint al, zei vader droevig,

Met veel mo,eite vond hii een nieuwen bakker, die

het met den jongen eens wilde probeeren. IÙ(/aarliik

Frans was op tiid ! Een wonder !

Toen het brood gebakken was, moest de knaap het

naar de klanten bren$en,
Een brood kost 30 centiemen ; verteld'e debaas' ZeE



nu eens hoeveel vier brooden kosten. Ziei p, iL moo{
w:€teh of ge uw werk goed kunt doa.,.

Frans rekende... maar oh wee... hii kon het niet.
__ Tachtig centiemeni antwoordde hii op goed ge-

lut{.

- 
Wat ! riep de bakker. Ge, zoudt me veel schade

doen, gij m,et uw tachtig centiemen voor vier brooden,
Hier is een lijst met de namen en adressen der klan-
ten. Lees dit eens !

Frans begon :

-Le.. 
f. f. .i...fee...Le|,ee.. vr...or...I.eiee .

- 
Dààr is de d'eur I zei. de baas, Ge kunt vertrek-

ken, Domooten zijn bij mij niet op hun plaats, Ga no$

rvat naar school, eer Pe bakker worden wilt,
Nog eens doorgezonden ! En 6!een een baas had

lust zulk een iongien in dienst te nernen.

- 
Tfat nu I, zei vader treurig, Ach, manneke, we

hebben het u voorspeld. Maar ge wildet niet luisteren.

- 
Ik zal timrnerman worden, sprak Frans.

Cch, hij veranderde wel tien keeren van stiel... En
zoo Sroeide hij op tot een sukkelaar, die met moeite
ziin brood kon verdienen. Voor zijn ouders kon hii
nooit iets doen...

En toen Frans oud was, zaÊ,men hern bedelen in een
groote stad.
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