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Elke week verschijnt een nieuw boekjc.
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't Stor-de... Anna Woltink.

een merisje ian
Veeririen jaar, had, 's avon'ds de koei,en gemolkeii
en d'e melk in huis ge\racht. Maeir zrer miste nu
haar doek.
iL heb di,en in kien ôtal latèn ligigen, dacht
zê.
Zli ging rêr o,m. Zij nua claarvoor g""n ii"ht
noodig. Ze kon haar doek wel op den tast vin-

den.

De stal was aan dre woning vastgebouwd.
Anna stapte voorziclr,tig voo,rt langs den deel.
Hoorde ze ze nu niet sprekren? Ze luisterde met
i'ngehouden adem en ging nâar een venst,ertje.
Ja, daar buiten waren menschen.
Met zulk we,er kcimt El.:be wel naar huis,
zei-,er een. Hij zal liever in zi,jn be'drliggen dan ergens in een vreemlde schuur.
Ik denk het o,ok, antwoordde de ander. 'We
- maar wat geduld hebben en strraks grijmoeten
pen we hem vast. We staan hier beschut. Als hrj
door de poort ko,mt, 'moeten we hem ho,or'en.

-l

Àrrrr* was erg g,.s.irrokk en. Ze b"greop .ii*û,
Dire twee mann,en wàren de ..'eldwachter en dê
boschwachter. Ën ze loerden op haar zeve,ntienjarigen broe,r Ebbe, di,e veroordeeld wae voo,r
dronkenschap, vechten en opstand t,egen de politie, Hij rrlo€st vooreen drie rnaanden de g,evangenris in. Ma,ar dre politie kon Ebbe Woltink niet
te pakken krijgein" Ebbe nuas niret zelf voor de
ne,chtbarnk g:eweest. Hij hield z:ich schuil en men
lçon hern niret ontdekken.
Toch kwarn hij nu en dan 's avondls thuis onr
etc;n,en schoon ,go,ed, ook wel eens om rustig in
zijn eigen bed te slapen. Vader zou het een vreeselijke schande vind,em, als El:be in de gevang€nis ,gestopt wercl, e,n moeder was nu al zirerk van
verdriet. En de ,oud,ers vonden het du,s maan beter, da,t 'hun zo,on de politie ontli,ep,. lntusschen
ging vad'er Woltink r\aar allerlei heeren, qm tÈ
trachten zijn zoon, kwijtschelding van straf te bezorgen, rnaar clat lukte niet.
Dat zwerven, kcn toch ook onrnogeli;jk brlijven

,

duren.

_- H , ze willen Ebbe verrassen;

misschien

komt hij wel naar huis, zei Anna brij zich zelf.
M4u. z,e krijgen hem ariet.
Tacht verlirei ze den stai. Ze keerd'e niet in
huis t,erugr rïlrââï sloop stil over het hof naar dc
achte'rbalie, en dadelijk was ze op een veldweg.
't 'TVâs zeier tdonker. Anna gaf er niet om. â
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zich voort. Ze stapt'e dan langs een
b"t"h. De takken d,er denn'en zwiepten in den
fellern wind. Maar ,Anna'was nriet bang'
Aan een kruispunt sloeg ze aelfs'e'en bosch
spoedrcle

dreef in. Nu:Ino€s't ze toch even opietten' Zd aarzelde niet larng.
I-{ier is het pad, mompeid'e ze, Ên volgde
- wegel.
een
Ze bleef tusschen de dennen staan.
Ebbe, zqr ze,.
-En 't was of de bodern zich 'open'de. Anna zag
licht in den grond. Daar wa^s 3en hcl. Ebbe Woltink had ,een plank wegg'eschcrveln en stak zijn
hoo$d buiten.
[nn6, zijt gij daar? vroeg hij.

-

-

Ja...

Ko* neiar ben'eden... IIç' wil
word,en. 't Licht kan m,e verraden.

nÉ,et bespieci

Anna daald,e in het hol en Ebb'e scho'of de
plank wder tqe. Er wa,s hier een vrij groote ruim'
te u,itgegra,relt, enr di'e was thans d'e woning van
Ebbe W,oltink. iD'oor de rete'rr van de plank eir
ook do,or een buis, m'oest er lucht kcrnen' Een
ijzeren pot met gloe'i,en,Ce hor-rtskrooi diende tot
kachel. Een zak strro'o \^/,as Ebbe's be"d'
Anna vond het hier benauwd.
Wat komt ge droen? vroeg haar ttro'e'r.
*- U waarschuwen, dat de,veldlwachter en de
boschwachter op u "loerein bij ons huis,
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Dat d,oen ze zoo drikwijls. maar mle vangen
- and,ers, zei Ebbe, drie een groote, kloeke keis iets
rel was vo,or ziijn'leeftijd,.
Ze vetwachten d,at
met dit wilde weer
- huis zult komen. ,ge
naar
O, dan kunn er1 ze daar d,en heelen nacht
- ,spotte Ebb,e. Ik heb hier geen last van de,n
zitten,
wind. Ik was niet van pl,an n,aa,r huis te gaan. Ilc
heb straks eer! andrer b.drres, o,rn een, gez,elligen
avondl door t,e b,r,e,ngen. lt Is braaf van, u me zoo

te helpen.

Ma'ar Ebbe, dlat leven, ka;n toch ni,et blijven
dtlren,...

Zoudt ge me dan liever in hun geva,n,g,e.
nis- zien ) Nooit ! Ik vecht ,me n,o,g lri'ever dood tegen den vel'dwaihter.
'1 Kan streng Winterweer worde,n.
- In den grondt is 't warm. Ik
als de ko'doer
,en
de
mollen.
Ha,
d,e
veldwachte'r
nrijrneir
zal geen
boeien orn mijn polsen legge'n.
O, die ell,endige d,rank!. . kloeg Anna.
- Ge€n gepreek... Laat uw lessen ûlaar
- Als ze mi'j aEnvallen, verweer ik me. En
thuis.
als Harm Beurink me flog e,ens klta.pp,eln, wil geven, steek ik hem mùjtn, rnes nog drieper irn' zijn

lijf.
Ebbe, mo,eder is ziek van' v,erdrriet en va"

der- beschaamdl vosr de rnenschen. Hij kan u niet
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van de str,af aflr,elpen. En gij kunt toch niet altijd, in den gr,on,d bli,jven leven.
Ik ga niet qa,a'r 'de gevangenis, hernam

Ebbe.

Waûr mpet dit dan op uitlooi:en ? D,e rrne,esstraf zult krrrijgen en misschien alleen re'en boete als ge z,elf voor de rechtbank wilt komen.
-* ;ps m,eester kan vertellen wat.'hij wil, maar
rnij zien ze niet voor d,e rechtbank. Bah, ik kan
naar Duitsch],amd trekken, d,e gre,ns is dichtbij.
Ë,bbe Woltink leefdê erÊrr zestig jaur geleden
in den Achterhoek van die Ned,erlandsche p,r,ovin'
cie Gelderland.
Als ge in.Duitschlandt Crinkt, zuùt ge ook
weer in ellende gelraken ! voo,rspelde Anrna.
To,e, zwijg nu over dat driinken... trk heb
gevochten,
omdiat Ha,rrn Beurin'k me aan'vi'el,
pmd.at
rna\ar niet
ik een borrel binnen had.
* Ge waart allebei d'ronken ..
Ik ben ,gee'n suik'Ermarnnetje, dât aan mo,e- rokken blijft hangen.
ders
Anna zuchtte. Ze h,ad al dikwijls zo,o met.haar
l,ichtzrinnigen bro,er gesprioken, mao.r 't hielp niet.
Ik moet nh,ar huis, zei ze. Vad,er en moédler- weten niet, dat ik weg ben,
Z.s aan vader en moeder. dat ze voor mij
niet ongerust'moeten zijn. En morgen ,of oveymo'rg,ern kom ik wel weer een,s, al zaten er tien
ten-',zegt, dat ge rn,inrdie,r

-5*

veldwachærs bij 't hof te koekeloe'nen. Ze van,
gen mij niet. Verleden week zat de b,oschwachter m,e op de hiel,en. Hij dreigdre me te zullen
ne'erschieten. Ik liep do,or de beek met 't water
tot aan mijn hals en verdween in 't kreupelhout.
Hij was bang om nat te worden en bleef aatrr den
rever staan. En 'van uit het boschje scholdr ik
hem de huid, vol. Wat had ik een plezier.
Tot ze u e,en{s wond,en of dood schieten I
'Waarom
kunt gij niet fats,oenlijk leven als anderen) Do,or u is er v,erdrriet thuis.
Ja, ja, dat weet ik allern,abl, maâr ik laat
me niet als ,eeç lafaardr afranselen.
Ik bid voon u, 'Ebbe, sprak Anna ernsùig.
Go'd verand,ere uw hart. Nu moet ilr naar huis.
Tot ziens! En wees voorzichtig.
Ge zoud,t will,en d,at ilc naar dre gevangenis
ga,-en toch komt ge m1e waarschuwen...
Omdat ik het ze,er akelig zou vinden als ze
- gdweldl aanlrriel'den. Ik zou willen, d'at ge
u,m.et
r-lit eigen beweginig naar 't gerecht rin d,e stad
gingt, zondeld,at ze u hier in 't dorp boeien.
Noch 't een, noch 't ander, hoor!
- Waar'mpet ge nu van avond, nog heen)
- Anna.
vro€g
O, dat zeg ik niet...
- 'Wee,r naar een kroegl
- Naar der gezelligheid... Maak u maar geen
zerg over rnii !
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* Ik dacht dat ge naar huis moest, herntam

Ebbe z,eer ornv,riend'elijh.
Nu ik hoop, dlat ge eindelijk eens ernstig
zult worden.
Anna knikte ha,ar buoqr toe De plank werd
weggeschoven en Ebbe hielp zijn zuster buiten
het hol...
Za,o vlug z,e kon, keerrde Anna terulg, maar ze
was droevig gestemd. Haar bro,er rg'edroieg zich
slecht. Hij was e'en jaâr geleden ta,an 't drinken
geraakt door slechte kamaraden. Maar ook vader
zat v,roeger ve,el in de herberg. Gelukkig was dat
veranderd. Toch had Ebbe dat onge'lukkig voorbe€ld gezien.
Biij de hoeve tfad,ern ,e,ensklaps de vel'dwachtet
,en de boschwachter te vo,orschijn. Ze 'hadden
iemand gehoprd en meende,rr dat Ebbe lVolt'ink
daar was.

-- Wat is er? Gij doet me schrikkent

zCi

Anna.

De

Anna.

nnann,en b'e'merkten hun vergissing.
Zoekt g'e Ebbe? 'Hij is niet thuis. hernarn
ffi,6's1

gij weet wel waar de nietwaard zitt

hromde
dre veldwachter. 't Gerecht moest u eens
vast zetten.. .
-- Mrij? trk heb toch niet gevochtenl
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'

Mr"r dan ro,rdt gij wel kiappeii...
Ii< ga binnen, hoor! H,et is *. hi"n te koud.
Waar zijt gij nu geweest? vroeg boer Wol-

tink, toen Anna

binnen tnad.
Het meisje d,e'ed een te,eken om voorz:ichtig te

zijn.

De veldtqachter en de boschwachter zijn

- fluisterde ze.
daar!

Manr Ebbe is toch niet 'in de buurt)
\g6h,.. neen...
-Anna luriste'rde aan de eur. Ze hoor'de, dat de
stemrnen verdidr klonken en de tw,ee mannefl
zich dus verwijdlerden. En toen verteilde ze, wat
er gebeurd was.
Mo,eder, die hier berneden in de ouderwetsch'i
bedsted,e lag, vernam dit ook.
O, ho,e moet dat eindigen ] kreunde ze.
leidt Ebbe t'och geen bet'er leven ?
Waarom
Lunt e'r ons over zwijge,n. Ik doe wiat ik
- om hem van zijn straf te bevrijden ! sprak
kan,
vader heftig. Heel die ellendige zaak vexveelt mi1'
nog meer 'd,an u,! 'Wat een achterrloop heb ilc er

-

aan

!

W,oltink v,erw,e'et zich dikwijls dat hij zijn zoon
den slechte'n we.g had getoond, toen hij vroeger
dironken thuis kwam enr dan meest,al twistte en
opspeelde.

Moeder zwe'eg nu,.. Maar âe lee'd zo,oveei,
meer door haar smart, Can door haar ziekte.
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Anna deeil het huiswerk sam,en met Lea, die
een pa,4r jaar jonger was. Ja, er was treurnis
binnen dez,e woning.
II.
Ebbe Woltink warmd,e na het ve,rtrek van ziju
zuster k'offie, die hij 's rnorgcns gezet had. Hij
smeerde uit een potje vet op een homp brood, en
sneed een stuk spek in r,eepjes. Gebrek had hij
n\et. Zoa gebruikte hij zijn avondmaa,l.
Er waren well oogenblikken, d,at zijnr geweten
hem beschuldigd'e. Ftrij wist het goed, dat d,e dran'r
een duivel was. N4aar clan redeneerde hij zijn
spijt en s,chuld weg.
Na gegeten te lr'ebben, lag Ebbe een tijd op zijn
stroozak. Hij kon zich erg vervelen in zijn hol.
S,oms slo,op hij ,ook over dtag rverg. Hij had strik.
lcen staan irn 't bosch, ving hazen en kon'ijnen en
verkocht die
een strooper, welke d'en buit
'aan

Arnhem of Zrttlen,bracht.
Na een tijd gelegen te hebben, d,oofde Ebbe
het roetkaarsje. LHet vuur nrocht stil uitgaran.
Het was nu vfrarrn genoeg, orrr straks te slap,en'
Ebb,e verliet zijn schuilplaats. [n' 't bosch haa'lde
hij diep adem.
De lucht is hier toch frisschen, momperlde
hij.- Ja, hoe lang zal drat ieven tnog duren! Als
vader me niet vr.ij krijgt, ga ik in 't v,oorjaar
nraar

-?==

naar Duitschland. En di,a1ar over de grens vethuur
ik mij bij een boer. De veldwachte'r kan me dau
niets me€r doen.
Ebbe sloop door 't bosch. Na een kwa,rtier
kwam hij aan een klein,e, eenzame herberg. Er
was binhen licht. Toch bleek de deur gesloten
Ebbe klopte.
Wie daar? vroeg ,metrr.
- Goed vo,lk... De blonde"..
__
Dadelijk w,etrd hij binnen gelaten. Men kenrie
hier Ebbe heerl goed, 'die om zijn hraar de blonde
werd genoernd, De herbergkamer was t,eigelijk
keuken. Daalr aaten ,een rïrrer{n en, een vr,ouw, bei.
d'en inog jong" Ze ontvingen hier stroopers, smokkelaars en d,e,rgelijke lieden, ilie er veel verteerden.
Hu, Ebb,e, g,e zo,eikt zeker dre warmte van
- haard, z-ei de baas.
den
** Ja, R.einout... 't ls leelijk we,eï. Maar ik
lust o'ok ee;n flinken, borrel.
De vrouw h,aalde de gen,everflesch.
En drinkt er beiden oolc een m,ee, he,rnanr
- di,e ganrne gewichtig deed, als een groote
Ebb.,
man. De boschwachter is iniet in de buurt?
Wij hebben he,m niet gezien, sprak Reinout.
Dit zit nu liever bij :t vuuir, meendre de

vrouw.
-

Hij loert bij ons huis, Kaatje, hernam

-

l0

-

Êbbc,
irij verteidr hoe Anna iio*, gê,wliùûschuwd"*had.
* De kerels zulien mij niet vângen I zwetst,e
Ebbe , Ze moeten d,an vroeger opstaan.
Als gij een beetje slim zijt, krijgen, ze u
- fle,emde Reinout.
niet,
't Duurd,e niet ltang of er kwam meer gezelschap. Trree strooper,s tmden binnen. Ze kenden Ebbe heel g'oed.
Er werd weer geneverr geschornk'en en druk
gep,raat: Na een half uur verscheen e,en smokkelaar. .
Zie zo'o, mijn, vrrachtje is veilig te Emmerik,- ze,i hij Weer een goed cehtje verd'iend. En
daar mag een flinlce bo'rrel op staan.
In zulk gezeilschap was Ebbe'Woltink nu. Hij
luisterde naar de gesprefukeru met'vloeken d,oorspekt
çlvonk g,enever mee.. En thuis lag zijn
"*
mo,erder ziek, en anrgstig orn hem... Maar aan zijn
mo'eder dacht Ebbe nu niet.
't Werd latet. Weer werd er gekiopt.
Wie daar? vroeg de baas.

- !s11gnd1...
-Dat was ook e,en smokkelanr, en hij was wel-

kom, maar hij tra'dr niet alleen b'innen. Een jon,ge
man v€rgezelde hem, ft-trarm Beurink met wien
Ebbe vr,oe'ge,r gevochten hacl,
Ebbe was ree'd,s dronken en we,rd woedend,

-lt

ùoen hij Harm zag; wien hij de schuÏd gaf van
eijn veroordeeling.
Gij moet hier buiten! schreeuwde Ebbe
tot 'Harm Beurink. Gii ziit een geme€ne val'
schaard.

Ha, gij zijt hi'er, gij behoort in de gevan- riep Harm terug, ook nijdig.
geniis!
Niet twisten I zeei de waard.
*- Laat ze' doen ! sprak een 'de'r str,oopers. Ik
zie het wel eens gaaïn€, als ze elkaar aan d'e haren plukken.
Reeds vloog Ebbe zijrn vijand aan. Plots slaaktq
Harm een kreet.
Hij ste,ekt me! kreunde hij dpn, n,eer vaiIend.
'k Heb het gezegâ, dat ilç. u mijn mes d'ieper- in 't lijf zou steken ! raasd'e Ebbe.
De waard trok hem achteruit en sloeg hem het
wapen uit de han'd.
Wat begint ge nu! kreet hij.
- Dat is g'emeen,en l,af, zei de, man, met wien
- mee was gekornen.
Harm

Ebbe heeft gelijk, sprak een der str,oo- Beu,rirn,k heeft hem raan,geklaogd en l,aten
pers.
veroordeelen v,oor een klein,e gnijpartij !
De waardin boog zich over Harm Beurink.
Hij bloedt erg ! kloeg ze,.
- O, drat zal ik wel verbinden! beweerde een
der- srnokke',la{ars. Ik }can dat zo,o goed als een
dokter. Geef me maar een stuk linnen, Kaatje.
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È{"r- ti""k ."rn âi"p* *o.d" in d.n ,"ho,rd"t
te hebben. De s,mokkelaa'r bond er eetr doek om.
-- Maar wat nu met h'em gedaan? vroeg de
Dâras op den b,ezwijmden gewonde wijzend. Als
hij d,oodr gaat, moet 't gerecht nriet weten, dat dit
in mijn herberg is,g'ebeurd.
En niet dat iEbbe het gedaan heeft en wij
er bij waren, z'ei eern der stro,opers. Ik weet raad.
lVij brengen 'Harm naar zijn huis, leggen hem
voor de deur, l*lopprerr ââD en velrdlwijnien. Ze
kunnen er dan naar raden, 'wie hem gesto,ken en
daar neergelegd heeft!
Iedp,r vond dat goed, ook de vriend van Harm
want ;die wilde evenmin' met het gerecht in aan
rakinrg komen. Ebbe zat nu als wezenloos in een
hoek.

D'e stroopers en smokkelaars l,egden Flarm
Beurink op eern ladder en droegen hem heein.
Kaatje dweil'de het bloed van den vl,oer.
Gij zijt een stommerik l, zoo schold Rei-

- de wa,ard, Ebbe uit.
nout,
_ Harm ,is valsch...
'
Misschieni hebt gij hem nu ve,rmoo,rd, en
steken ze u,, voior uw lerven in de kast... Blijf
hier tot de mannen terug kee,ren. Wij zu'llen eens
ho'oren, wat zij zeggen.
Ebbe was te dronken orn
ie beseffen.
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zijn daad ten volle

iii.
De man,nen trokken met Harm op de ladoer
do'or den st,cx'm,. De streek was altijd eenzaam en
nof minder
nu 'me,t dr;t ongunstig weer, zou er'Was
toch een
kans zijn, iemand te ontmo,eten. 't
heel eind n,aar het alleenstaan<l boerderijtje van
Harrns ouders.
Deze waren reed,s ter ruste. Alles was stil en
donlrer. Z,e.cht nad,erden de mann,en. Ze legden
den n'otg stee'ds betwustel,oozen gewonde vlalç
v66r de deur.
ls31 rnij dorenr! fluiste rde een der smokke- Ze kenr,.el rrri'j hier niet.
laars.
Hij bonsde iuid op de d,eur. Daar binnen vroeg
iemand:
f{,alry1,

zijt gij

'daar}
l-{arrn thuis; hij ligt vô6r Ce deur !
riep do smoklcelaar.
En d,e kerels spoeCden, zich weg. Ook de
vriend vran llarrn iiep mee, Wat verden bleven de
mannen staan. lEn een zei tot den vriend:
-- Harrn kent ons niet. Moest hij morgen'kunnen spreksn en 't gerecht er bij te pas komen, z-al
hij 'Ebbe 'ïVoltinlç. no€rrlêrrl en u als gietuige aanduiclen. Maar gij zwijgt over ons!

- Ik bneng
--

ja'..

- Ja...
Of wij zullen r.i, virr'den! Wij hebben wel
niets rnet c{ie snijpartij te mak€n, maar wi'j wil-
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len toch niet lastig woitden gevallen door het ge-

"""llr*'.

vriend beloofde dat

hii

niemand zou

verraden.

En nu moeten wij aan Ebb'e denken, sprak

- stroopeï. 't Is 't be,st, drat hij n'aar Duitscheen
land vlucht, Maar hij moet dan' meer ge'ld mee
nremen. Weet gij wat, :ik zal zijn vaderwlaar'
schuwen.
Dat vonden' de ander:en wel gorÊd, d'och ze gin*
gen niet mee.
- De strooper trolç naar d,e hoeve van Woltink
Ook da,a'r was men te bed. Moede'r kon 'echt'er n'iet
slapen, en hoorde dui'delijk, dat 'er geklopt werd'
Ze wekte haar man. En b'oer Woltink igring naar
de deu,r. Toen hij ho'orde 'dat iemand hem wilde
spreken over Ebbe, liet hij den strooper binnen'
Woltink, gij moet eiens mee naar de
lEbbe zit daar, en hij heeft weer ee"
<< Boschuil >>.
vochten met Ftrarm Beurink.
Is hij gewornd? vroeg Woltink.
- Ne.n, tt.t'o hij heeft Hatrrn gestoken' En
ih -weet niet of die er.nog z,ai door spartelen!
Vreeselijk! kloeg Voltink. O, die jongen
is de nagel v1an mijn doodkist
d mee... wij zullen zieln, lvat er te doen is"
-Moeder !la'd iets verstaan en riep haaÏ man'
Woltink verteld,e vlug het erge n'ieurws' Ziin
vrouw begon te weenen' Anna was oolc oPg€-

-
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never... voer Woltink voort tot Reinout en

staan. Zij hielp vad,er. Woltink stapte met den
stro,oper mee. 'Hij vernam ,nu meer bijzonderhe.
den en, he,rha,alde, dat Ebbe hem den dood aandeed.

De twee mannen verrnoedde,n niet dat ze beluistend waren gew,orden. De veidwachter was.
wel met den boschwachter vertrokkerr, toen in
den vooravond Anna thuis wats gekomen, maar
hij was lat'e,r teruggekeerd om d,e tr,oeve te be.
spieden. En toen, bemerr'kte hij den st,rooper. Hij
hi'eld zich verrboir'gen, doch lui$terde aan <ie deur
en hij trok zi,ch terug to,en de twee mannen vertrokken.
Ebbe heeft dus weer wât u,iteeh.aald en hij
zit in d,e Boschuill, zei de veld*-achter bij zich zelf.
Alleen kan ik hem niet pakken, wan,t d,e anderen
zo'uden hem Llelpen. Ik moet vlu,g om den boschwachter en zijn zo'on' gaan. 'h- Zal me haasten.
Woltink en de stroope,r bereikten na een gejaagden tocht de herberg. Ebbe zat suf bij den
haard. Woedend gr,e,ep zijn vad,er hem vast en
gaf hem een klap om d,e oorreln.
Ongelukskind! raasde hii Nu hebt gij mis.
- een mroord bega,an... Ik moest u maar in
schien
de gevan'genis laten stetksn, maar dan sterft uw
rnoeder van verdriet.
-* Ni'et sla,a,n, drat wil ik niet ! stamelde Ebbe.
Ik had u veel rneer moetenr s,laan, niet- dronkelap! En gij geeft dien jongen ge,
waard,
16
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Kaatje.
lv[sss1 hij daarom met zijn mes stekeni
- d,e waard.
vroeg
Hem d,ronken, maken !
- Ik ben, n,iet d'ronken, barveerde Ebbe,
- Niet dronken! Alloh, sta op... ge moet
- de gren,s..^ Gij zult in Drpitschland ook wel
over
door uw daden in handen der politie vallen, maar
dan hebben wij er hier toch de schande niet van.
Opnieuw werd er geklopt.
Vad,er, vader! klonk het.
- Dat is Anna ! zei 'Woltink.
-Hij trok de deur open. En hijgend stond zijn
dochter daar.

De veldwachter heeft alles gehoord... hij

- aân ,ons huis, z'ei ze.
was
En,waa,r is

hij nu)

- Ik weet het niet... maar hij is zeker
huip..

om

Toen Anna haar vader en den strooper uitliet,
rneende zij ,e,e,n verdachte beweging op zij te
zien. Zij loerde toen vlug do,or het gevelvenster.
En na 't vertrerk van vaderr en den stroroper, bemerrkte ze een rnan, die tegerr de haag had ge.
staan. De knoopen van zijn jas bl,onken eenigs'
zins en dadetrijk begreep Anna dat het de veldwachter was. Ze zei het aan moeder en dnn

-
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spoedd,e z'e zich

ook naar de Boschuil, om vadbr

te waarschuwen.

Wij moeten voort :naken, sprak de

strooper.
De veldwachter zal om den boschwachter zijn en die woont dezen kant uit. Er is geen
tijd te verliezen.
Vooruit dan! zei Woltink zenuwachtig. Ik
wil- mijn jongen wei heilpen bij de vlucht, maar
ik zal niet tegen den veldwachter vechten.
.- In mijn hol kunnen ze me niet vinden. Dan
moeten ze vroegetr opstaan. Mlj pakken ze niet !
brabbeld,e Ebbe.

Zwijg, blufferl snauwdie zijn vader.

-Woltink en de stro'oper

grepen Ebbe vast en

dleurden hem mee.
Ga na,ar moeder terug! beval Woltink tor
- dochter.
zijn
Br-riten sch,een Ebb,e beter 't gevaar te begrrjpqn en hij verzette z,ich'niet meen, en sthpte mee,
al waggelde hij. Zoa gingen ze over een zand,
weg, die na,air de gren,s leid'de. Na een kwartier
haalde Anna he'n, wee,r in.
Vader, zei ze, d,e veidwachter en nog twee
mannen
zijn in de Boschuil g,eweest... Zij ko:
men nu dezen kant uit. O, haast u toch!
fi,ssft gij het, Ebbe? vroeg Wo,ltink.
- Ze moeten, vroeger ,opstaân,... mij paki<en
ze -niet... ik zit wârrn in mijn hol.
Anria verdween weer. Zij voelde wel, d,at ze

'-lE*

eigeniilk 4e- poiiti" niet mo"ht te,genwerlceô"
rnaar als Ebbe in de gevangenis mo€t, zou mrÊ.

nog veel zieker worden-.
De
-strooper en Woltin,k tr,:klcen Ëbbe mee.
-_
Nog altijd loeide de wind, maar ze hadden d,ien
nu in den
'rug.
Ik hoor iets, ze,i d-e strooper die een scherp
geh,oor
bezat. Vlug, claar uÀt., die struiken
drêr

schuilen we.
7ii sleurden Ebbe mee. En de strooper duwde
hemde hand op den mond, opdat de dràrrk".lorrgen hen niet door zijn gebatbel zou v.rrad.rr.
Even later ,gingen dni" mannen voorbij. Zii
merkten niets.

. - 't Cevagr is klaar, zei d,e strooper
later.

wat

O, wat een
allemaal mroet doen !
- S/oltink. Zulkmensch
kloeg
een zoon !
Ze moeten vro,eger.opstaan, zwetste Ebbe.
-W,oltink gaf hem
d,r*,
""r, gebûod
--- Zwijg, ellendelingt
hij.
-- Wij zulilen nu eer! ,rrd.r" richting nemer,
meer links, s,telde de strooper vo,or.
't
- -Was nog een - lastiger tocht over het slijke_
rige land, maârr eindrelijk kwamen ze aan d*,gr"ru
op een €enzaam punt, waar geen tolbearribten

war,en.
Ii< heb

hier in
buurt een kennis en daar
- Ebbe vooiloopisdeOlï:
kan
,"i à* strooper.

't W"u pog een Le"l "ird nagï een Lut, waàf
smokkelde en stroopte.
een kere,l woonde, die ook
En daar werd Ebbe ingekwartien'd.
Woltink en de strooperr keerden teruig.
Lang kan' Ebbe daar niet blijven, zei de
- Moest Harm sterven, dan levert het Duitsch
boer.
gerecht mijn jongen, als moord.enaar uit. Ik heb
een ander ptlan. Ebbe mo,et naar Amerika. Ik zal
morgen rnet eerr: agent spreken. Misschien zn',
Ebbe daar wijzer worden, maar ik moet het over'
g,even, meer kan ik niet doen...
Aan de Boschuil gingen W,:ltinl< en de st'rooper, die een belboning kreeg. van e'lkaar. Anna
was thuis, 'maar dien nacht werd er niet meer
geslapen. Vader sprak Lttg met zijn vrouw.
's Morgens kwam de veldwachter.
Woltink, waar is uw zoon) vroeg hij.
- In Duitschland, anfwoord.de Woltinlc openhartig.
Gij hebt hem helpen vluchten.
- Ja. 't Was misschien tegen, de w,et, maar
hi.j- is toch mijn jongen, ho'e veel ve'rdriet hij rne
ook apndoet.
Waaris hij in Duitschland?
- Dat zou ik zelf niet juist kunnen zegg€n.
en,- al wist ik het, drani verzweeg ik het toch.
Ebbe heeft Harm Beurink gestoken e,n le
vensgevaarlijk gewon'd.
Kan hij n:iet meer genezen)

-
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.mijn

Dat weet ik niet.

God geve het toch, voror hem en ool lroo,
zoon...
..-- Gij helpt Ebbe vluchten... Wi,e weet rrar
hij n,og uitvoert. Het is voor u oolc beter, àrt lrli
opgesloten wordt...
'1 Is allemaal erg, maa,r ik kan hem
niet
-

verraden.

Straks komt het gerecht uit de stad. Gij
- naar het gemerentehuis moeten
zult
komen. En
Jan Torens ookn die bij ur was ik weet het wel.
Dan zal ik komen, maar nu spneek ih niet
-

meer.
E,n t,oe,n de veldwachter heen was, begaf
Woltink zich nÊ,ar een stadje, waar een agent van de
iandve,rhuizing woondÀ. In, clien tijJ *rr"r,
ul
veel lieden uit den AchterhoeL orn Gelderlanci
naar Ame'rika vertrokken. De meesteh waren
eerlijke menschen, die een beter bestaur wildun u""-

ken, maar nu en dan verdwenen er ook, die het
met 't gerecht te kwaad hadden.
den agent was ieder wellcom, want op
,de Voor
scheepskaarten ",v.ellce hij verkocht, had
Irii""i
zoet winstje.

v.

Weer was 't avond. Woltinlç en
Jm T,"ourrs
stapten naar de grens. Ze waren di"r, du,g ni;t
meer thuis ge{weest en h,et gerecht had hei nier
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ktlirnen ondr"vr*gnr.

iti"

Ëbbe.
Deze zat moedeloos

in

U*g*v€sr eG

rm*

"fu$r
'Ihan'o
de hut.
begreep

hij, dat hij een vree,selijke miedaed had
pleeg'd. En dadelijk vroeg hij aan
het met Harm Beurink was.

ge-

zijn vader, hoe

Hij is in gevaar, rneer v/eet ik niet, zei
't Cerecht moest vandaag komen. En
Woltink.
er ie kans, dat de Dui.tsche pclitie u overlevert.
Ebbe schrok geweldig.
Ge rnroiet'nêar Amerika. hernam Woltink
Vl'ijdag
veruekt ,er uit Br,emen een schip. Klaas
Broomi'nù< gaat,er o,o,k mee heen. Hirer is uw kaart
voor de reis en nog wat geld. In dit pak zijn uw
Zondagsche kl'eeder'ernr met onderg,oed, Gij kunt
raan moeder, Anna ,en 'l-n* geen. afscheid nemen.
't Is handr voor ons allemaal. O. mocht die les he,lpen. Hier hebt ge 't bedorven Ginder kunt gij
e.en nieuw leven beginnen. Maar als ge blijft
d,rinken, raakt ger in' Anr,erika ook verloren. Moed,er zegt, dlat ze veel vo,or u, zal bidden.
Naâr Amerika, ,ïr,erhaalde Ebbe.
- Of wiit ge liever voon jare,n in, de gevangenisl
O, Dêê[r neen..,
- Dan naar Arnerika..
- werd heetl stil.
'-EbbeZou
ik niet rïreer een$ naar moed,er khnnen) vroe'g hij d,an zee'r zacht
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Detroit vroeger.
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Onmogelijk! É\nna wilCe meer n,aar hier'

Ik -heb het belet, 'omdat het de aan'dacht

zou trel<ken. Wij worden bespied. Die boot van Erernen
valilrt naar Det'roit. Ga van d,aar naar Michigan.
Er wonen veel menschen uit de streek en gedraag
u zo,o, dat ze u niet verj,agen, want zij zijn niet
rnoeten vluchten uit hun land
Vader spr'ak rlog een hee;len tijd met zijn
zaon. Toen, hii eindelijk heen ging, zei Ebbe rnet
trillende stem:
,Qyssrl moeder... en Ann,a... en Lea.
- En mag ik zeggen d,at ge bet,er zuit oppassen- ?

J., vader...
- Schrijf ons van ginder..
-Ze gaven elkaar de hand" Woltink

was diep

o,ntro,erd en Ebbe sch'reide. Door de 'duisternis
stapte Woltink met ciern strooper h,ee,n.

: Ik voel wroeging, zei hij Ik heb vroeger
ook veel gedronken ern mijn jongen den sle chten
we,g gewezen.'t Is nu donker in rnijn leven..,
Den volge,nden morgen v,ertrok Eb,be van een
station, ure,n van de hut. n-{ij was er in den'n,acht
he,en gewandeld, bang, d,at rrlen hern te Emmerik to,ch zou aangeh'ouden hebben, al was hij in
Duitschland.
Sonaber kwam hij te Brernçir aan. I-lij m'oest
er naar het la,ndverhuizers'hotel- l)aar ontmoette
hij Klaas Broomink, een b,o'erenknecht.

-24*

Ma., Ë,bbe zei ,niet r,va,aronr hij uitweeL êS
Klaas had nieits van 't gebeurde met Beurink
vernomen. Hij was wel afkomstig van Woltinks
dorp, doch had lang 'bij Zutfen gewoond.
't Was een kleine borot, waarmee zij vertrokken. En êan bo,ord kregen, de landverhuizers
slechten kost. 't Waren ârrrre lieden., die een bete'r bestaan wilden zoeken over den Oceaan.
't Was al eind januari, t,o,en het trage schip te
Detroit aankwam, dat nu een groote, schosne
stad,. maar t,oen kiein was rnet veei houten huizen en modderstraten. Een po,nt ond'erhield de
gemeenschap over cle rivier met den anderçn
oever. Een der schippers was een Zeeuw. En
\X/oltink en Eroomink k,',,,,-ien dus m,e't hein
spreken, \^rant Engelsch kenden ze niet. De
Zeeuw gaf hun nuttiget iniichtingen, e'n legd,e uit
hoe ze zich naar Michigan rnoesten begeven,
waar veel landgenooten wo,onden.
V.
'Een paar wekerrl waren voorbij gegaan. Klaas
B,roomink en, Ebbe TToltink waren nu dicht bij
Holland, de nieuwe plaats door Nederlandsshs
Iandverhuizers gesticht. 't Was al avond en 't
werd. ruw weer, maar ze hadrien, to,en het d,onker werd, de reis n,og vorûrtgezet, hopend voor
den nacht bij landgenooten aan te komen.
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Ëbb. wac overVei.moeid. Z" hadde-tt cen elnd
rrrot een trein' gere'dren, en iltr ên dan met een
kar, maarr toch heel veel weg te vo,et afgelegd.
Ebbe was daarbij ôngesield. Hij voeld'e zich
koortsig. En nu begon het te sneeuwen. De weg
was oh,effen. 't Leek hier een wildernis en men
ha'd gezegd, drat rer witrde di:eren' rond zwierveh.
Zwijgend sukkelden de twee landverhuizers
voort, nog wel eeni uur. Toen zette Ebbe zich
n€er.

l(1s6, ik kan niet meer! kreunde hij.

- Maar jongen, ge m,oet... Als ,ge blijft lig- vriest gp vannacht do,od. Sta op en rrreem
gen,
mijn arm. Toe, houd u nog wat kJoek. Wij zullen
toch wel a,an eren hoeve komen.
Och, laart me liggen! Ik verdien n'iet beær... Ge hebt me zoo dikwijls -eevraagd, waar,om
ik zoo stil en somber ben. Ik zal het u nu zeggen.
Klaas, ik ben een mo,ordenaar...
Ëen ,moordenaar! riep Broomink ontsteld
uit.

ja...

-'En J.,
stam,elendr vertelde Ebbe, wuaro'm hij gevlucht was.

dat is erg, zei Klaas .toen, maar mia.

- Jr,
is Beurink ,al beter. In elk geval laat ik u
schien
niet achter...

* Mijn moeder

is ziek van verdriet over mij.

Vader loopt met het hoofd naar beneden... de
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menschen zullen Anna en Lea scheef bezien...
En daar in Michigan, zullen z.e het uit brieven
v€rnemen, wie ik ben en me vergtooten. Laat me
mraar liggen!
Neen.". eta op.., leun op mij!
-En Kl,aas dfwong, Ebbe hern te vergezellen. 't
Ging lan,gz,aam. {-let sneeuwen hield' toch op.
Na een tijdie zag'Klaas een rlicht in de wild,ernis.

't

Waren d,e ve,rlichte ramen van een boerenhuis. O, hoe heerlijk blonk dat schijnsel.
Moeil, Ebb.e, daar wonen menschen, zet
- Broomink. 't Is niet ver meer.
Klaas
Hij sleurrd,e zij'n vr'i'end rm,êê. Eri eindelijk kwamen.ze aa'n de woning. Een hond b[af,te. De deur
werd geopend.
Wie is daarl vroeg m,en in 't Engelsch.
- Goed volk... vermoe'ide reizigers... antwoordde
Klaas in 't Nederlandsch.
Hollanders, hoo,r ilc ! klonk het terug in de
- taa,l. Komt binnen!
zelfde
Ze betrarden de warme heldere keuken, waar
de familie bijeen zat.
Mijn kamiaraad is ziek, zei Klaas.
- Maar ik ken u, sprak de oude boer.
- Gij zijt Klaas Broominl.,. en is de andere
- Woltink nietl vro€g de z,oon.
Ebbe
En gij zijt Wissink! juichte K,laas.

-
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't Ware nlieden van hun dorp, eenige jaren
vroeger uitgewek'en, ( I ). Welk een t;reffende
ontmoeting.
Klaas en Ebb,e moesten ete n ,e,n drinken. Maar
boer'lVissin}< za.g wel, d,at Ebbe ziek was, En hij
I,eidde he'rn n,aar een lçarner boven en hielp hem
te bed. Toen b,arstte Ebbe in tranen uit.
_ Wat is dat nu ) vroeg 'Wissinlç.
O, gij moet alle's weten,.. 't is of het in
mij brrandt! snikte Ebbe.
En hij vertel'de weer waarorn hi'j zijn land had
verlaten.
Ge zijt onder mijn hoede en we zullen, als
ge-b,eter zijt, verder sprel<en, zei Wissink vrierndelijk. God heeft u nu in mijn huis geleid en ik
m,oet vo,or u zorggn, votor uw lichaam en uw zi,el.
Vra,ag e,erst Godom vengiffenis en lig dan rustig
en slaap.
En Eb,be bad en sliep dan in.

;
Een paar maanden later kreeg ;;
't
van
Ebbe.
Deze
Amerika.
Was
vroeg
brief uit
eerst en vooral vergiffenis aan zijn ouders en verzekerde dat hij een ander mensch was geworden.
Hii had uit 'een, brief, die 'Wissink ontvangen
hed vernomen, dat Harm beter was en dankte er
'(t) Zie Nr. 327: -"ït;;

God voor. Hij had ook aan Harm geschreven. Hij
vertelde zijn aankomst bij Wissink, wien hij dadelijk zijn schuld bel,eden had. Hij was een heelen tijd, ziek geweest en d,e 'Wissinks hadden hem
Iiefderijk verpleegd. 'En toen sprak db ,boer ernstirg met hem, h,o,e Ebbe, een nieuw leven moest
b,eginnen. Hij kreeg dan werk op een boerderij
in de buurt, waar Klalas ook diende, die nu zijn
trouwe vriend was.
Ebbe schreef veel en rnoeder weende van
vreugde. Ook vader, Anna en Lea waren diep
ontroerd.
Ebbe was gered.
Woltink ging rnet den ,brief naar d,en burge,
rneester en, toen naar d,en rechter in, de stad,.
Laat urar jon'ge,n in Amerika, zei de rechter.
Hij- heeft zijn misdaad beleden ern begint eenr ander leven. Ik ben,er gelukkig oirn. Na eerrige jaren
mag hij wel eens terug ke'eren. Het gerecht zal
hem geen last anndosn. Hij heeft zijn strraf gehad,
al is het buiten de gevangenis.
Moedrer g,enas en w-erkte tevreden, mee op de
hoeve. Zij schreef dikwijls aan haiar zoorn,.
En tien ja,ar l,ater kwam Ebbe erens over. Hij
werd verrgezeid door zi'jn vrouw en twee kinderen. Hij was nur zelf boer. Dat wa,s, een heerlijlc
wederzie,n. En Ebbe bezocht ook Harm Beurink.
Maa,r nooit dlron'l< hij meer glenÊver.

den Nacht>.
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En hij bezocht evenmin de Boschuil, al woonden Reinout en,Kaatje er nog.
Ebbe was ,een, an,der mensch geworden. Veel
verælde hij van Amerika' Hij hoopËe dat zijn
zoontje later op het << Hoop-college >> ginder- in
de stad Holland, in N4ichigan' zou studeeren' Dat
was de school door de landverhuizers gesticht,
omdat zij wisten hoe noodi'g go'ed onderwijs is'
't Wae in h,et l,even van vad-er en moeder W'oitinlç weer licht geworden.
Anna was getrouwd met ee n braven bo'eir en
woonde nriet ver van hlaa'r ouCers.
Ja, broed,er en zuster spraken nog wel eens
over het hol in het bosch, maar toen zei 'Ebbe
ontroerd:

[nrr,3, tlw
werilien verhoord.

gebeden

en die van

moeder

HULPVAARDIG TEGEN WIL EN DANK

Op een winclerigen achtermiddag, stapte €en
keurig gekleedJjonkman, met een m,ooien nieuw.
rnoderlshoe.d op ,en blank gep,oetst,e schoenen aan,
over straat. Af en toe keelc hij eens in de spie'
ge,lruit van een winkelraam, om zich te vergewissen dat hij ,er goed uitzag, ,en nu en dan trok
hij tersluiks aanl zijn, manch,ett,en.
Daar rukt opeens, aan den hoek e,ener straat,
een verr,aderlijke windvlaag lrem den hoed van
hert hoofd.

EINDE.

Hij keert zich om,, ziet een hoed, ove,r stma'c
len d,oor modder en vuil, en snelt dien na.
d,e h,oed was hem een goed eind vooruit.
Ee'n oogrenblik bleef het nagejaagde hoofddeksel
stil liggen op de steenen; rnaaï daarop werd, het
dloor e,ent nrieuwenr rulc.arind weder voortgedrehuppe

Maar

ven.
EinrJ,elijk bleref de hoed ligg,en tegen een trot.
toirran'd,, vlak bij een lant4arnp,raal.

Een rnan, hijgend ,enr ,bezw-,eet als hij, kwam
naar hem toesnellen, nam hem den hoed uit dc
hand en zei:
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e D.r'k ù wiêndeiilk, Milnl'eari s
<<'Waarvôo"i )> lrroàg d,e jonkman verbaasd.
< Die hoed is .rrrr, *ii. ,,
(< En waar is d*n de rnijne? >> vrroeg de hij'
gende jongelihg.
, << Die'hai"rgt op uw rurg; aan het koordjer! >> lVas
het ântWoord; eir nu eerct belon de jonkrnari 2ieh
dat hij, voor all,e zekerheid, zijn hoed aan het
koordje had vastgei:raakt,

