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A. HANS

't Bezoek aax?
Neef Judosus
UITGAVË

A, ÈIANS.VAN DER. MEULEN
c0hrTlcIt

'T BEZOEK AAN NEEF .IUDOCUS,
]ltsN TOON EELSTUKJE VOOR I{INDF,RT,-N

FERSOI.'IEN

;

Mijnheer Van Diik, koopman,
Mevrouw Van Dijk,
Carolina, de dochter.
Paul, de zoon, jonger dan zijn zuster,
Klara, de meid,
Judocus Barends, landbouwer,
Trien, zijn vrouw.
Louisa, zijn dochter,
Lies, de meid.
Martha en Willem, kleinere kinderen van Barends.
Dook, de knecht,

Dit stukje speelt daags voor Kerstmis, Door eenigr
veranderingen in het tweede bedriif kan men het seils
pel op andere {eçsten toepassen,

EERSTE BEDRIJF

.

Bii de familie Van Diik,

Een burgerkamer, ..:. Eçn tafel, stoelen, een zetel,
een kast of buffet,

Klara. -- O, natuurlijk. Als er bii u wat weg is, krii{
ik de'schuld. Maar ik geel er niets om hoor ! Als
{e dat maar weet ! Ga nu gauw uw boodschap doen
anders krijgt ge nogi om uw ooren van uw vader
ook.

Klara-(spottend).
Paul.

Klara, de meid is bezig met het stoi af te nemen, paul
de zoon komt binnen,
Paul (Knorrig). --- Vaar is miin pet weet ?
Klara. * Hoe zou ik dat weten ? Houd uw din{en
zelf bijeen !
I aul. .'*- Ge hebt mijn pet natuurlifk weer weÉlEe
daan, alcelige meid.
Klara, * Net als uw boeken en pennen, hé ? O, ge ziit
een sloddervos ! En als gie uw rommel niet kunt vin.
den, is het miin schuld,
Paul,
Ih moet weer een akeliÉe boodschap doen.
- word ik er op uitgestuurd.
Altiid
Klara. .* Laat me voortwerken, want uw vader en
moeder komen hier dadeliik zitten. Ze zijn klaar
met eten,
Paul.
ik wel !
-. Ja, dat weet
(Klara vindt de pet onder een stoel),
Klara. -_. Hier ligt uw pet onder een stoel, domme
ion.
gen. Hebt ge dan geen ooEen in uw hoofd ?
Parrl. ---* Die hebt gii daar gelegd I
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Ziin dal tw zaken ?

Paul.

Goeden

.-- Akelige meid...

Klara.

--

da{

Vriendeliike jongen

I

!

(Paul af).

Klara (werkt voort en zegt) i
Ja, ia, een meid kriigt van alles de schuld, Maar
ik moet het verdragen ! Och, Carolina, de dochter.
is attiid goed voor me. Zij is een lieve iuffer...
en altiid rechtvaardig. Dat moet ik zeggen. Voor
Carolina zou ik alles doen, En ze is zoo eenvoudi{.
Miinheer en mevrouw hebben het hoog in het hoofd
Die willen voornaam doen. Maar zoo royaal is het
hier niet ! T[as het niet van Carolina, ik zou hier
zoo mage.r worden als een {raatie... En dik ben ilr
nog

niet

!

(Carolina, de dochter, komt binnen),
Carolina.
Is de kamer klaar, Klara ?
-Ja, jufvrouw, 't Is laat van mor$en, maar
Klara.
- veel verlet.
ik had
Carolina. -.- Dat weet ik. Maar nu ziet de lcamer er
neties uit.
Ik heb er mijn best op geclaan,
Klara.
- *- 't Is heel goed.
Carolina,
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Klara. --_ Er wordt gebeld. Ik zal eens Eaan zien.
(Klara'af, Mijnheer en mevrouw treden binnen en
nemen plaats),
Mevrouw, *. Eindelijk is de kamer klaar. 't Heeft lang
Éeduurd,

Carolina. __ Maar Klara heeft veel verlet Sehad vanmorgend.
Mevrouw. ._ Ja, ge verdedigt ze alfijd.
(Klara weer terug).
post.
Een gazet en een briefKlara. --- Mijnheer de

kaafi.
(Miinheer neemt die aan).
Mevrouw. -- Klara, het maS niet meer giebeuren dat
de kamer zoo laat klaar is.
Klara.
Mevrouw ik heb heel den ochtend giewerkt.
-.
Mevrouw. -* Niet tegenspreken !
Klara.
Maar de waarheid is de waarheid !
Mevrouw.
Zwiigæ |
- ik zes keer om boodschappen word geKlara.
Als
- kan ik geen stof afnemen,
stuurd,
Mevrouw,

**

(Klara af).
Zoo'n brutaal stuk.
(Even stilte.. . )

Mifnheer (wat kwaad).
nieuws !

._

Dat is me ook vervelencl

Mevrouw. -- tùfat dan, man ?
Miinheer.
-- Neef Judocus, die ons schriift, dat hii
ons komt bezoeken met ziitt vrouw en ziin dochter.
Mevrouw, -- Bah, hoe vervelend ! Maar we schriiven
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ze al, zull<e lrocrenfamilie

! [k nroet er niets var!

lrebben,

Mijnheer.
Afschrijven I Het kan niet meer.."
Mevrouw. - En waaroin niet ?
Mijnheer. - Wel, ik had nog niet alles fielezen... Z,t
komen vandaag
al I
Carolina. -_ Vandaag al !
Miinheer.
Dat is weer echte
Een be
- van uw komst enboerenmode.
richt zënden
tegelijk rnet dat be.
richt voor de deur staan.
Mevrouw.
Echt lomp
- op de kaartI kiikend). -* I)rommels...
Mijnheer (nog
ze kunnen hier elk oogenblik zijn I
Mevrouw.
Maar lees dan eens !
- Luister I (Hii leest).
Mijnheer. __
Welbeminde Familie...
Ik neem de pen in de hand... (onderbrekend
net of hij met zijn neus kan schrijven) om u clen
staat van onze lezondheid te laten weten en bij
u't zelfde te hopen (onderbrekencl : fijn Sezegcl,,
hé) en dat ik en mijn vrouw en onze Louisa rr
Donderdag komen bezoeken zooals gij ons uitge
. noodigd hebt, toen Éii op onze hofstede waart
I)flij stappen op den trein van twaalf uur en
Sii
weet wel hoe laat die in de stad is. Vii hebben
moed voor dat reisje... en glroeten u.
Judocus Barends,

lVliinheer.

*

Nu, weet

$e
7

Vrouw en dochter.
'1... Met den trein

van

twaalf uur ciie i* urr, **t uur hier... dus de famiiiu
karr hier dadelijk zijn' 't Is to€h Donderda$, hé ?
S(/illen we allemaai weg gaan en doen ot
Mevrouw.
we uit de stad ziin ? f)e meid moet maar niet open
doen,

Carolina. _* Maar moeder toch ! Neef Judocus en z,iin
vrouw hebben ons dezen Zomer zoo harteliik ontvan$ên;.:
lvlevrôuw. - Maar ik ben gegeneerd met zulk bezoek
ttiat zullen de buren wel zeggen van zoo'n {amilie ?
Èn wij die onzen stand op houden ! en defti$ leven I
p!aa1 moeder, ge heht ze zoo dringend
Carolina,
uitgenoodigd I
Mevrouw, -_ O, ja, we hadden bij hen gielogieerd en
dat hoorc{e er zoo bij. Maar ik dacht : ze komen
toch niet. 'Wat moeten we hier met die menschen
aanvan$en I
Carolina. _- En ze Paven ons zooveel peren en appels
mee !
\ù(/at is dat voor een boer ? Anders eten
Miinheer.
,le varhens ze toch op,
Mevrouu'. .- We kunnen met zulke menschen toch
niet uitgaan... We kregen te veel bekilr-',.
En neef Judocus zal toch de stad eens
Miinheer,
lk zie hem daar al staan te midden
willen bekiiken,
ran de straat en hoor hem roepen : < Hei neef, wai
is dat voor een Sebouw ? > of : < Viif, kiik eens
wat een prachtig huis I >
Jvlevrouw. Maar ik Éa niet met hen uit...
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Carolina. -_ O, ik zal het wel doen !
Mijnheer. -* 't Is uw familie, vrouw. Ik heb geen boe.
ren aan miin kant...
Mevrouw. * '1 ![441t gii toch, die van den Zomer
voorstelde eets naar neef Judocus te gaan voor een
paar daglen"
Miinheer,
Maar Éii wildet voor de deftigheid een
paar dagen uit de stad... En centen om naar zee le
trekken, had ik niet... (Zueht'end). En nog niet !
Mevrouw.
Gesteld, dat we met die menschen uit- moeten we ze ook vrii houden,
giinfen, clan
Miinheer. Dat kan ik in Seen Seval. Dank u wel. Een
dure tiid en de zaken die niet gaan !
Mevrouw. _- En gii die het rooken niet wilt laten.". en
veel op calé zit, net of dat geen {eld kost,
Miinheer (lcwaad).
Als gie nu van plan ziit naar
aairleiding van die famïlie razie le mahen, ga ik voor
zaken op reis.
Mevrouw (driftig). **-Maar dan ga ik bij mijn"zuster
IoSeeren...
Carolina (verzoenend), -* Maar als we nu neef err
nicht eens wiendeliik ontvanglen, lilUe hadden er van
den Zomer toch veel plezier.
Mevrouw. __ Ik heb geen zin me voor de buren en
kennissen belacheliik aan te stellin.
(Faul, de zoon komt binnen).
.-*
('spottend),
Faul
Vader, 'k geloof, dat ge beznek

krii{t...

Miinheer.

*

Hoe weet ge dat

.*q*

?

Paul. - - V7el, daar was een b,oer cn eerr boerin en nog
een boerenmeid... die me vroe6ien, waar mijnheer
Van Dijk woonc{e. De boer zei, daI hij het nummel
vergieten had. 't Stond op een pampierke... en dal
was hij kwiit'.. En er stonden hier zoo mirakels
veel huizen, beweerde hij.
Mevrouw. .-_ Dat zijn ze 1...
Paul. -* \(iie ?
Carolina.
Neef Judocus, zijn vrouw eu clochlcr.
*Paul.
O, waar gie van den Zonter gelogeerd hebr
toen ik met mijn klas kampeer:cle.
Carolina.- Juist".
Paul, --- En nu komen ze bij ons op visite !
Mijnheer. -- Paul, ge kunt er de stad eens lnee inwan..
.

delen,

Paul (bnrtaal). -- Dank u wel... Ik heb geen zin orr
door de schooljongens uitgelachen te worden. Di*
boer stoncl nu al te schreeuwen als een varken, D':
menschen keken naar hem, en ik zou door heel c1,.,
stad sjouwen met die familie I Ca.rolina kan hel
crr,ren. Die heeft er ook gelogeerd"
Carolina. ** O, ik wil wel !
Mijnheer. -'.-- Lamme iongen, als ik het ntr beveei i
Paul (brutaal). -- ik doe het niet 1... Bah, zulkr:
lomperiken ... Ze hebben cle heele straat nooclig. Er:
de boer staat op klompen... 't Is of hij oir de straai

trommelt,
Mevrouw. *-- Waaror:r hebt ge ze niel verkeercl ge"
wczçn1 Paul,

".

i.lar'oiina.

- Mnar

nroetler

!

lj;rul. '- {), lratl ik het gewe[en, 'k
Qestoken hebben naar

't

llevrouw iverschriliti. u'cet geen raaci.
,eiif nheer. -

'

Nrr,

zott ze op clc tr;trtt
ancler uiteincle clcr stacl'
(Er wr:rdt Oebeld),
Daar heht {e ze"" O' ilr

.

ik zal probeeren ze Sattw wcÊi lÈ

krijgen.

('arolina. -- ik zal eens giaan zien'
Mevrotrw (bevelerrd)' - Necn, bliif hier !Wrl tltttett'tr
r:iet te vriendeli jk zijn '.
(I)e mei<l komll,
*
bezoek"'
Klara, - Miinheer, daar is
r Maar de boer, de boerin en httn dochter vol{en rlt'
meid ook al),
.indoér.rs. -- FIa, ha, ciaar ziT de familie" ' Goeclen
cla{
claÉ. . . (reikt allen de hand't . DaÉ neef ' ' '
nop
ziit
nicht... en dat is Carolina'.. wel meicl'.' $e
gegroeid, geloof ik.". En clat is zeker de zoon"'
Maar drommel, laat ik u eens $oecl bezien"' Ik helr
u den weg gevraa$d. '.
Parrl.
Dat kan wel !
,Iudocus.
-- Dat is zoo... 'k heb een Soecl $ehetr$en"
We zijn hier, menschen... ik ben maar op rnilrr
klompen... anclers heb ik iast van koude voeten.
Trien ( de vrouwl . * Goeden... $oeden daS'.. Ja,
we zijn maar eens gekomen ($eeft ook allen elc
.

hand).

?

lft

*

11

*

--

(ioeden cta{... rgeeft oot allen Je lraodt
I'lijnheer'. Gaat zitten, rnenschen. . .
,ludr:cus. *-- Mijn f:riefkaart ontvnngen, neef ?
Onze hoeye staat eenzaam.
Mi jnheer. - - Zao juist..
,iudocus. *- Nu pas ?
j[tilnheer. -'-.Daar ligi irii nod,".
- *- Hoort gie c{at, Trien... En eergistererir het:
"Juc{c'cus.
ik hem me{ Frans, den postbode rneegegeven. Dio:
suflerd heefi hem weer vergeten.
'i rien. -' Ja... dat gebeurt rneer. . . !
Lnuisa. ' ,1a, eergisteren heb ik hein zelf gesctrre.
L<ruisa.

ven. ".

Carolina, ---- Och, wat geeit het I Ge zijt nu hier...
.juclocus. - Hoe ge in die stad rvilt wcrnen... ik be$riip het niet, neef, C)nze hoerte staat eenzaam..maar liever daar !
Trien. - Ik ben wel haast iien heer overreclerr {ewor"
den...
I"ouisa. - Â1 die trams en waçiens en die autemetrielen, met hun tjoef, tjoef. Ik heb er al piin in cle oorerr
van... Zalk een lawaai !
Miinheer, "- .Ia, 't is hier druk...
Mevrouw {koel). - * En we konclen rr r:iet afhaleu.
want we hadden pas het bericht...
.iurloctrs. -' Ik zal hel Frans, onzen bode, toch i:c,c,,

ferm

zeÉigien.

îrien. **

Och, de man wordt oud.."
Al drie en zestig iaar is hij,

l,cruisa. *-*
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*

En ilc had ;t pampierke vergieten met Lei
nummer, en vroe$ wel aan zes menschen den weS"
Ma,ar zeer irekend zijt ge niet, neef.".
Mijnheer. -- Toch wel...
I'rien.
Er wonen hier ook zooveel menschen,,.
Louise.- -- Dat manneke hielp ons terecht (ze wijst oEi
Paul).
Paul (verwaand ). ---- Mannelce ? Ik ben een jonge.
'rutiocus.

heer.,

Judocus. *- O, bij ons zegglen we een nranneke, tege*
een vent je als gii. . . Alles is een plewoonte. . .
-

-

Mijnheer iverwaanql). "-* 't Spijt me erg, clat het bc"
richl van uw komst zoo laat kwan, Ânders had ik
rnaatregielen genomen. 't Spijt me geducht, maar
ik

heb. een afspraak. Ik rnoet heel den dag uit.
.tudocus igul). --. O, we bliiven twee dagien. Mijr,
vrouws zuster perst op den boel. En we hebben
een
flinke meid en een iiverigen lcnecht.
Faul ispottencl). .-* Tw-ee dagen !
Trien. -.- Langer kunnen we niel, miin
ionden... Een
hoeve vraagit altijcl werk
Mevrcruw ikoel). .,* I{oe jamrner, clat die briefkaarl
zoo laat kwam... Ik krijg van avond logé's
en d*
kamer is voor hen gereecl Éemaakt,
Judocus iharteliik). - Och, om te slapen kunnen
we
dan wel in logemeni gaan. Mii is 'r
waar
ik
-qeli1k,
lig... Ik rr:nk ais een os, als ik me uiistrek,
*
]iien. - En we kijken nrr niet *O u*n-p"nr centen !
Mevrouw.
-* .Iammer van clie brieflçaart.. " Anders
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lirLeJ.<len

* En we g;iart eens taartles eten' Ik heb di':
fijne winkels al gezien. 't Water kwam in nriin

T'rien.

we u een paar da$en later krrtrnen vraÉen...
clie logé's weg... Tfle eijrr gevraagd bi;

Ik moet met

kennissen. ..
Jirciocus. _- Maeir dan gaan we mee

inond.

l,ouisa, -- Bii mij ook.'. !
Mevrouw. -- Jammer van die brielkaart"'
Â{ijnl-reer opstaandel. - Heei iammer"' [k moet cla'

nicht I Ik wil dit

stadswonin$en r,r'el eens van binnen

zien... En

he,.:l

uw gedoe...
['rien.--- Wel ia... lve Saan overal nlee...
i-.ouise. '_- Ik ook hooi: J Wat zal ik dari vcei aan nriirr
vriendinnen le vertellen hebben !
l'liirrheer. - Ma:rr menschen, ge zr:udt u vervelerr oJ.'
die bezaeken.
Mevrourv. - - En niets verstaan, want we spreken ila;rl
Fransch. Hoe jammer van die briefkaart,
.Iudocus, - O, ik weet al raacl... I)at rnanneke ka':
ons de stad wijzen, i-iij weet er zeker wel rlen 'weg.
tHij duidt Paul aan)
Carolina r goedig en veriegen )
- Ik zal mee{aan
neef.

J'rien. - Dat is ook goecl...
I ouisa ( vrooli jk ) . -- En dan zuilen we weer zoo har.
telijk lachen, als van den Zomer, hé, Carolien. W;ri
hebben we plezier gehad... \)/eet ge 't nog...
(-larolina.
- Ik denk er no{ clikwijls aan.
.]ridocus, --- En Carolien, {e brenSt ons maar overa_r
naar toe, hoor... Naar clie levende beelden. Ge rvea,r
wel cle kinemakee o zoo iets.
(Pau1 lacht luicl).
,Judocus.
Ja, dat moet vrooliik zijn, hé.". clie g:rap
pen en -kluchten !

*14*

delijk weg... !
Jrtd<rcus thartelijk). -- - Nee{, zaken

I

t'
t-

1

Saan voor

alles"

'

ZorS voor de duiten man. Vanavond gaan we clari
wel eens uit...
Mijnheer. '- O, ik ben niet voor twaalf uur thuis'
'I'rien. --_- Rijden er clan nog treinen ? Dan hebbel
wij al een halven nacht vast. bii ons op het hof'
Mevr<lttw. - . .Iammer van die brie{kaart' ' ' wanL zieN
9e...

[,arolina. --- Maar moeder,'1.is nu al geregeld""
Iraul (brutaal) '-' Och, toe, ze$ nu maar, clal ge
menschen liever niet hebt

cii':

!

i{if nheer (verscbrikt). -'- L.anrme jon$en'. '
Mevrouw tkwaadj. --'brutale rakker
f'atrl (gro{) . - 't Is immers de waarheid, 't Zal er vr;:.
op rritdraaien, dat ik met hen door de stacl rnaq
-siouwen, mnar ik bedank er ook voor I
..lrLdocus lwat verblu{l, opsprii-rSend t. - - Ei, ei, siaa'l
cie papieren zoo ? Ve ziin niet welkom, Ja, man'
neke, ge hebt geliik dat {e cle waarheid zeSt..' N'i
rveten we het .. .
-f
rien (heftig). -- Ze zien liever ons hieien clatr onz'.
!

lcanen

I

--

15

*'

Louisa (verwonderd).=- Carolina, is dat nuwerkelii!.
waar ?
Carolina.
Bii mii niet,
* En dat is op die rrit,.
,{udocus (verontwaardigd).
noodiging van dezen Zomer. Op de hoeve waren w(.
" wel goed...
ïrien (spottend). * Neen, wii niet, maar onze appels
en peren, onze eieren, melk en boter...
Mijnheer (verwaand). --- Nu niet brutaal worden,
hoor !
Mevrouw. -- Ons beleedigen in ons eigen huis...
"$(/as
Judocus (spottend ).
de briefkaart maar heelemaal niet Sekomen, hé ! En wii nog minder !. . .
Ze huichelen... en liegen ! Maar nu weten we het I
Mijnheer. :-. Geen beleedigingen, zee ik
Mevrouw. .*.. Wii lie$en ?
Judocus. --- lflel ja, uw logé's en bezoeken ! Om ons
weg te krijgen ! Maar we zullen Saan.
Carolina. - O, het spiit me zoo...
Judocus. "- Ik geloof, dat gii het meent... Maar we
willen zao nie| bliiven.We zullen wel heelemaal iu
een lo6lement gaan. Centen heb ih... al verkoop ih
geen bluf. Ge schaamt u zeker voor de boerenfamilie... In de stad, tenminste I Maar bij ons logeererr,
eten en drinken, dan is de boer wel goed. We hebben u hartelijk ontvangen...
Trien.
Dat moogt
- -- Als geÉedezeÉÉen.
Miinheer.
praat van een iongen get.

looft

.

:.
i

I

'I

lr

ri
+

iç,

iiI'L
l

Ik wil naar die profheid niet meer luis'
Mevrouw.
leren,,.
Goeden daÉ.. . Kom Trien en Louisa...
Judocus.
T7e zullen rle stad toch zien... Geen verdriet l, Tart
leert ge de menschen kennen !
Of we ! Goeden dag...
T'rien.
Louise,- -- Goeden daÉ...
(Ze Saan heen. Carolina volgt),
Nu ziin ze we| |
Miinheer.
Mevrouw. - Gelukkig.
Miinheer. - Maar 's Zomers moeten we voortaatr
thuis bliiven.
Mevrouw.
Liever dat, dan hier uitgelachen te wot
den om -zulke familie...
(Judocus komt nog even terug),
_- Ik had de paraplu ver$eten
(spottend).
,Jirclocus
Zulke familie... dank u nicht ! Ge zult van zulLe
iamilie geen last meer hebben.
(Af ).

GORDIJN,

I

:-16--

I t
lt

----

TWEEDE BEDRIJF.

gen tnet een rtraaltie $ekregon

--

Een Sroote kloli

Louise, cle c{ochter, zit aan tafel aardappelen te
schillen
Lies de meid der hoeve, komt binnen).
- laat moet ik het beslag Sereed makero
l,ies. *- Hoe
voor de kerstwafels, Louise ?
i-ouise. -- Vel, begin maar ! Het moet flink rijzen;
Lies.
Natuurlif k. En het zal goed gaan. Dook, cle
knecht heeft voor fijne bloem fezorgd.
l-orrise.
-- Ja, Dook heeft er ook moed op Ker:stfeest
(

te

vieren.

l-ies. -_ Maar ik niet mincler, Louise !
i,ouise. -- \Vii allemaal !
I*ies. ---- Het krentenbrood zit in den oven.
I.ouise.
Laat het dan maar niet
!
-Dat krrnt Se denken ! Het verbranden
Lies,
moet
nog wel een
-kwartier in den oven blijven. Maar hel zal lijn zijnl
ZeS, Louise, mag ik een paar dozijn wafels meei
bakken ? Ge zult het wel goed vinden. Ik zou za
aan cle {amilie Ja.nsen willen brengen. De man is
ziek.., Er is c{aar armoecle... Gisteren kwam de io4.
.-

*

1i'{

*-

wal warell

Hoe treurig

clers lusten.

I.ouise,

ook
Lies.
zes,

!

zouclen ze <tok wel wat an'
-- En op Kerstmis
dacht zool trl1 ik toch wafels bak"'

Lies.

Een tafel, stoelen,
!:en haard
-.
Een kast.

(-},

allen blii,
l-ouise,

DE KEUKEN BiJ JUDOCUS BARENDS,

elen"'

--*

Ik

Best hoor". Met hoeve.len z:tin z'e

claa"'

?

-

Vader en moeder etr vier kinderen, clus sameri

En elk drie wafels...
i ouise.
Lies. -- Laat ons zeÊÉen vier... clat is in het $eheei
twee doziin. Een effen fetal.
l.otrise. .- Nu, ik vincl het best, hoor I En dan neeml $''
ook maar een paar liter melk mee en een pak choc<t
Iade.
T,iès.

-*

zijt

O, dan kunnen ze chocolademelk koken. Ge

een br:ave clochter van brave menschen' Louise,
za7 zor$en dat die men.
J6s, toe.'.
Louisa.

Ik

schen -nog rneer hulp krijgen.
Lies.
Wat zullen zebliide ziin in hun huisie.'. Err
-ons Kerstfeest wordt er te vrooiijker om.
Maar 6ia nu voort doen, anders komen rle
I.ouise.

wafels- niet klaar.
Tk zal eens een flink beslag maken'.' Het
I-,ies.
moet riizen als een luchtbal. Maar er moet niemanrj
in de bakkeet komen.
Louise, ._- Houcl de kinderen er maar buiten !

-t9-

Li"u.

* ia, straks snoepùen z'e van de krento'n,

ik het.deeg

Ju, een dikke miinheer I
Willem.--** Martha, giaat ge mee glijden op het ijs ?
Martha. -_ Ja... Als moeder teruS komt, zien wi
haar toch,
.ludocus.
Maar niet wild doen hooi I Zorg dat
ge geen-bloedneus of een gat in 't hoofd valt !
(De kinderen weÉ).
Judocus. -- Ja, wat is moeder in de stad gaan doen !
Eens hooren wat dat nu eigenliik is met neef Varr

Louise.
toert

kneedde.

(Lies

af ) '

Louise (voortschillend, zegt) : Een goed hart, om zoo
aan die familie Jansen te denken,
(Boer Judocus komt binnen).
.tudocus. -- Winter, Maar nu zullen we eens een ge"
zelligen Kerstavond hebben.
hebben we ieder jaar, vader.
Louise.
- DatJa...
.Iudocus,
Ik houd er van... Dat was bij mii
thuis ook, toen ik nog een kind was... Sommige
menschen laten clie goede gewoonten varen.-. Ze
noemen het ouderwetsch... Maar ik ben zoo niet.
Stralcs moet de kerstblok in den haard.
(Iv1artha en Ïfillern, de kinderen, komen binnen).
ï/illem" -* Vader, is moeder nog niet thuis ?
.iudocus.
Neen, no6! niet, jongen !
Martha. -- Moeder blijft zoo lang weg...
Judocus,
Maar de stad is een heel eind, hoor...
-Willem.
Wat is moeder dan toch paan doen, vader l
Judocus.
Kinderen moeten niet alles vragen.
- Als moeder er maar niet verdwaalt.
Iv1artha. .iJudocus.
Maak u niet ongerust... I
Willem. - Vader, we hebben een Srooten sneeuw^
Door het venster kunt fe hem zien.
man gemaakt.
Ja, vader met een hoed op zijn hoofd en
Martha.
- in ziin mond.
een pijp
(Judocus en Louise kijken door het venster,)
.ludocus. * Dat is me een flinke kerel hoor I

Diik....
We weten het immers, vader...
- Och, ia te giroot gedaan... En nu in C,.:
!

Louisa,
'f'r

"ludocus.__
schuld zitten... En dan aan ons een brief schrijven,
om hem geld te leenen... Nu zijn de boeren weer
goed. Maar toen we over een paar weken de familie
SinSen bezoeken, wilden ze ons niet ontvan6len.
I"ouisa. __ Dat is waar vader...
Judocus.
Daarom heb ik op heel hun schoonen.briel
- geEieven... Bedankt voor zulke familie !
geen asem
louisa, __ Ja, ze deden leeliik... Maar Carolina toch
niet ! Die heeft ons een paar dagen later een briel
geschreven,

Judocus.
Louise.

Carolina is anders dan haar ouders...

--'tZal voor haar een treurigi Kerstfeest ziin.
iudocus.
$traarom deden haar
en moeder zoo
- ze {een geld hebben ?vader
groot als
Waarom han6len ze
rijke lui uit, als ze nauwelijks kunnen toekomen
Schuld maken... en nu springt de bom... Ik weet

de
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n'rr:t lroe Van Lliik r:irij rtog rrr:r {el!.rt r.lilrirElr: vrii{elt

eens rneer van de kwestie welen. Nu, ik wilde haa.r
niet verhindereir naar d.e stad te gaan-... Maar ih

Sciiaanrte heeft hij niet"

zou het niet doen.

rI)e kinderen komen binnen,).
S(illem. -'-- Vader, er staat een jufvrourv aan iret hek
Ve rnoet zeker hier zi.jn,
Martha.
uludocus.- *-.'Maar kinc{eren, breng ze dan binnen I
(Kinderen al)
i-ouise. --- lk zal çens Saan zien...
(Ze {aaI heen),
(zuchtend)
. Ja, een ongeiukkige geschiede"
.f uclrrcus
nis voor die farnilie... Maar eigen schuld. Mijr
vrouw heeft er mee te doen... 'l Is farnilie'van haat
"

kant

den nood dcel meii 'reel'
Dat hij nu naar ciie voornaine kennissen
loopt orn wie hii ons niet duride ontvan$en" '
't Is toch on{elukkig voor hen, vader'
Louise.
Dat zest uw rnoeder aok, En ze wilde
Judncris.

I-ouise.
-.iudocus,

In

-

'-

r:,:

-

-

..

'

('Louisa en Carolina treden binnen."..". Louisa r,c
'zeer verlegen)
l-ouisa. *-- Kom toah, Caroiina... l,X/aartim zou vadçr
u niet vriendelijk ontva.irglen ?
.Iudocus (t.erzilde'). -- De c{ochter van Neel Van
Diik I Nu Legen dat gôede meisje zal |k niet ôri'rienrlelijk zijr;. (Luid) Dag Carolina... Eens naar
hier gekornen (geetrt h;rar cle hancl)" Dat is goec!,
kind. Brerig dé kerstdaden bij ons door"
Llarolina (met een snik) . -- D*g nee{... Cch, voor {)n:j
is het een treurig i<erstfeest.
(Martha en 'lfillem ziin nieuwsgierig aan cie elcur
blijven staan).
.ltrtlr;cul; - Kirrdcrcrr g:ial n'.-.rg wal spelcn !
(kind.eren a.f )
a:.

Judocus.

Carolina, hebt ge miin vrouw niet Eezien?

- toch met den trein meeSekornen
Die moet

Carolina. *"voet..

ziin"

'

Ik kwam niet rnet den trein."' rnaar te

Judocus (Verbaasdj, ** Drie uren ver'.. en door de
koude
De trein kost geld. " ' En thuis is er armoâ
Carolina. '
,ludocus. - Zoo erg ?
\
Carolina. --_ Ja.'. O, ik ben bdschaamd om te komen.
neef... Maar ik doe het voor mijn ouders..' (ze
snikt weer even). Ik weet wei, dat we te groot hebben geleefd... Vader en moeder hebben er zao'n
spiit over... Als vader nu zijn schuld kon betalen
zou hii opnieuw beginnen en beter oppassen... En
misschien neef, wilt ge ons helpen... O, we hebben het niet verdiend.."
,ludocus"-- Van u zeS ik niets... Gij waart lief voor
ots,
Carolina.
Vader en moeder zijn heelemaal veran.
derd... -'t Is voor ons een harde les... O, konden we
er weer bovenop komen...
(Martha en \fillem binnen).
(verheuÉd).
Tflillem
Dook is daar met den kerslboom !
Martha,
Zoo'n schoone !
- (Dook de knecht op, maar zonder boom).
Dook. ._ Baas, de boom ligt buiten. En ik heb een
prachtigen uitgezocht.... Maar nu moet ik den stan
nogi wat alza{en.
*_ 24 *_

--- Is die te lang, denkt ge ?
illook..-* O, ja... in het bosch heb ik eoo nauw uiei
Jndoeus"

gekeken.

,ludocus.

hier...
Dook.

Ja.

Schat maar eens de hoogte van de kame;
.

ik zie het al... Maar de boom zit

"
- takken...
in de
Er zullen

goed

veel kaarsies in kunngn
staan... Willem en Martha ge krijgt een schoonen
.kerstboom... Baas, de kerstblok is ook gekapt...
Brengi hem strahs maar binnen.
Judocus.
-Hii is goed droog. Hii zal branden dat het
Dook.
- is... En spetteren... Ik kwam daar door het
een lust
dorp. Het ruikt er naar pann'ekoeken en wafels. '
\ù7illem.
Louise bakt straks ooh wafels.
(Lies oP) '
'rk
a zie... Ge moel
Lies.
Dook, ik ben blij dat
- mij wat doen ?
nu voor
Dook. *_ Maar ik kan niet alles tegeliik,
Lies.
Er is nog Seen stroo om de wafels op te leg

-

Een,

Dook,
Het ligt al klaar in de schuur,
Lies, - Maar ge moet het in de bakkeet brençien, goed
- stroo.
droog
Dook.
Ja, dan kriigt ge de wafels bros. Ik nroet
eerst den, kerstboom op maat kappen,
Lies. -- En miin stroo vergeten,
Louisa. ._ Tferk nu maar alle twee door !
Dook, * O, ja, Ik zal voor het stroo zorgen... Komt
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Willr:nr

lrr [{ar'tlr:r. ili ;rlil eerrsl ,leri l'rr''ortr w.rl rr!'

kaippen.

I.ouisa. -- Carolina, gaat eens mee kijiten. (geell h;rar
een wenk.)
(.Lies, Dook, Carolina en de l<incleren af ).
l.ouisa (ernstig) . *-- Vader, Carolintr is fekomerr onr

hulp te vragen.
.jt.rclocus, ---- Ja, r.lat begr:ijp ik.. " Maar: ik "hen clooi
;ran clat oor...
l,ortisa,
dat meent ge niet.". i' is nu Kerstnris...--Vader,
en dan is het feest van liefcle.." Z<>a lief had
God de werelci, dat Hii zijn eeniggeboren Zoot-.
schonk".. FIet kind je in de kribbe was ook arm.. " En
. eloor de schrild der menschen.." cTer zonclige menschen... Toch wilde Hii al ciie menschen en ons ool:
helpen...
"lucloctts.

-- Dat is waar

!

-' Vader, laat ons doen, zooais het Kindeh.e:
van ons vraagit. Vergeven en wel doen."" Ge hebt
gehoord dat neel en nicht veel veranderd zijn..,
,iudocus.
wil rk r,vel delooven...
Ons Kerstfeesl zorr zrr{} heeriijk zijn, als w'.,
Louisa. -- -Dat
de familie \tan Diik hielpen"".
"irrdcrcus. -- Vijf duizenâ frank is een heele som.
l-ouisa, --- Maar nee{ zal het bii gedeelten l.eruÉ be
talen. Hii wil harcl werken...
,]udocus,
Nu, nu, we zullen eens zien, wat lrr.v moc..
-- -J7aar
der zegt.
is Carolina nu ?
l"orrisa.

*ffi*

I.or-risa.

- tk heb haar

wa-t

bij de kinderen

6iezon"

den.

L.ouise. --

Orn voor haar te pleiteri.
.Ia, vacler...
t.T?iliern en i{arlhai binnenl.
is
daar
!
Mr;eder
Tili1l,:m.
,fudocus. -- En vier menschcn er bij ..'
.iudocus. -- Dai is foed. . " Kinderen, Saat nu bi j DLrck
Straks moogt ge irinnen kometr.
{Trien en Klara liorren bintrenr
'frien, '-- Hier ben ik... En Klara heeit me helpeir

'"1

udocus,

clragen^

--' V/elke I(lar;r is ciat ?
iiiara. --- Ik ben cle rneici van rnevrouvr Van Difk ...
.ludocus.

--

ZijL ge daar clan nog ?
i(lara, -- ,Ja, rnevrouw zei, dat ik heen rnoest {aau
omdat ze me niet ræee:r beialen kan, " . Maar ik bleel
toch...
.Judocus (verbaascl) .
Zonder loon ?
Klara. *- Vei ia.." \'Vairt Carolina is attijd goecl vrior
me geweest. .. En ik wou haar helpen lverken,
l-ouisa. --' Dat is braaf.
J(lara. -- O, Carolina is zoo'n Soeil nre,sje. En ik hel,
ook medelijden met rcijnlteer en mev!:ouw. Ze hel.
ben zoo veel geweend.
'j'rien.
--,I.r... het rras tlaa,r r:en trettri!.e, troel ... Kla
ra. da nri maar eer:s bii cie kinderer,...
,-ludocus,

.

['rien, .-,- ,jurlocus, tuisier ec's g<,ed I
---^ A d -'

],:î:ii'i,,ïf;--t

en nicht Van Dijk gieweest, en ja, die menscherr
hebben niet goed met ons gehandeld en ook te grool
feleefd. l,fiaàr ze hebben er veel berouw over, AIs
we ze wat leenen, komen zii er boven op. We mo-.
Éien Éleen kwaad met kwaad ver$élden... Het Kindeke, wiens fees! we vieren, heeft het ons anclers
geleerd En Klara Seeft ons een voorbeeld... Uw hart
is ooh goed, Judocus.
Judocus. -*- Ja, Louisa heeft ook aan het KerstkindeLe herinnerd en het is waar. Hoor eens, ik zal cle
familie helpen. lil(g zullen hel ze vandaag laten we.
ten, Dan zal hel kerstfeest voor hen ook vrooliiker
ziin.
Trien.
Ik wist wel, dat ge het zouclt doen. En daarom heb ik neef en nieht uit$enoodigd orn met ons
kerstfeest te vieren. Ge kunt hun dadeliik het goede
nieuws melden. Ik heb ze meegebracht.
Judocus (verbaasd) ,
S7aar zijn ze dan...
- boom. . " Ik zal ze roepel
Trien. -- Buiten bii den

(Trien

af

).

Judocrrs,
Uw moeder is een best mensch...
Louisa. _*- Maar Sij ziit ook een braven vader...

(Allen op).
_.
(gul).
Judocus
Dag neef en nicht... en Paul. Har
teliik l7elkom !
Miinheer Van Diik (zeer verlepen),
O, wat schaanr
ik me...
llevrouw (ook beschaamd) . - - Ztilk een foedheid...

ltc

hebben het

niet:if1|

'

.ludocus (opgewekt). -- Tut, tut... Niemand van ons
heeft het verdiend dat Christus voor ons in de rvereld kwam... en toch vieren we nu zijn 6ieboorte_
feest... En we moeten zijn voorbeeld volgen. Neel
en nicht... ik zal u helpen.,. Ge moet er weer bo,
ven op komen...
Miinheer Van Diik -- Hoe edel van u...
Mevrouw Van Dijk. -- O, geloof, dat we een harde
les hebben gehad,
.s/e
Judocus.
zullen over de zaken sprelren na hel
Kerstfeest.,,.
Maar. ge hebt mijn woord...
Miinheer. -- O, hoe zullen we u danken.."
Mevrouw. *- Zaoveel goedheict en wij die u leelijl;
behandelden....
Judocus. -- Tut, tut, dat is vergeten. Ge zijT ntr
thuis,
(Dook en Lies op).
Dbok. -* Baas, kan ik met den boom komen ?
.ludocus. * Ja... En we zullen een gezegend Kerst
feest hebben"
Lies,
- Bazin, komt Se eens naar het beslag van de
wafels zien ?
Trien. -_ Ja... T(/e zullen er no6i wat bij moeten ma.
ken...
Jud,ocus.
Zorg, dat er van alles genoeE is... En nri
allen in-een goede kerststemrning !

{Gordiin),

EINDE.
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)l' IrorilTiier, rnet lrlanke sabe] i nli]ar hij kan niet
ispuiten i
Niemancl wil hem, zulken lomperd, elkeen zel heru
Bobe, Kobe, denkt toch na ;
,i

DOMIV1E KOUB

Koob wil 't meubelmaken leeren t aL
Schippersion$en wil
Koob

wil in

cle

hii

le zwaar de
Ischaven

;

worden, dan ook moet hii

Islaven

miinen werken' kon

hij

;

zich maat

lbukken ;
zakken
de
maar
I
stieltie
Molenaar, clat ware een
[drukken ;
ruiten ;
de
ûlazenmaker ware beter, ei I hif breekt
ù;;;;" meester wil geen lomperd' et' hii zet hern

-

lbuiten.

Bobe, Kobe, clenkt toch na ;
Mor$en is het veel te sPa' (1)

Koob zal liever smidsgast worden : oel

! le heet dz

lkolen I
de
door
hii
kon
L,aar zenmaker, schoent i eslaPPer,
Izolen ;
de
naalde'r
KleedermeLker, als baas Knipken i maar
lsteken ;
Dan zal Koob een wever rvorden, al ziin gaÏens breken:

(1)

laat.
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Morgien is het veel te spa..
Yeel, zeer veel heeft Koob begonnen, maar niet
Sedert is cte tijd verloopen, zwak zi,in hand gebleven .
Koob is nu een Kook geworden, die, vol bange zorÉen,
Vloeren schrobt en water draagt reeds van den vroe'
<

Ach

t, >>

zoôkriit hij,

<<

waarom was ik

.

lniet vlijtig.>r

I)omoor !
Isnauwt men spijtig.-*
Ach, nu denkt hii 't bitter na ;
Maar, helaas ! het is te spa.

!ilat ik nrr beginne,'t baat niet...

''

Hîttî:"-"ïi

<<

>>

(J. Brorrwers),
GEBUREN,

In het huis ter rechterhand,
Lief bestrooid met {iinsterencl

zand,

lvlet die helderreine ruiten.
$faar een vinkje hangt te fluiten,
T7aar een trrnaapje speelt en spr:irrgt,
In dat huisje heet de man
V|ugge Jan.
:
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-_

in het huis ter linkerkant,
Met dien naakten kamerwand,
Met die girauwe tegelsteenen,
Waar een kindie zit te weenen,
$[aar een moeder klaa{t en zucht
Waar de vader zaaÉt en kucht ;
Nu, daar woont ;
Luie Piet'-

ge raadt

,

het niet

?

(J. Adriaensen).

