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A. HANS worden ,in alle acholen

aanbevolen,
en ,aan de kinderen vânr eige.fl

om'dat zij boeiendl en nuttig zijn
land .en vol,k verrteilen. Dat deze uitgave r,eBds âan Nr 3:25 io
en v,ee I nÀi/rnrners .reedb drrie- en v{ermaal herdru}rt werrden,
l>ewijst hoe A. HANS' KINDËRÊIBLIOTHEEK over,al geyraagd

=

r Nacht

me€rst,o verschenen boekj,es zijn ,nog ve.rkrijgbaar,
7-lehier cenige va,n, de laatste titele:
3'0,0.

't Portiertje

va'n R.oeselare

*

3'01. De Kleine Tooneel,

30'2. ,Angstige Dagen.
Dranrd.
-304. De Bannelingeû. _ 105.
- Wond;erbare Redding. * t0t7.
3'A,6. De
D,e Vriendlen d,er Slravern.
3109, Fiere
- Schilder.
310,. 't Avontu'ur vra,n den

3'03. Antwerpern

irn

In het wilde Land. *

Naar Cbngo.
1,0û."
Marg,riet van -Leuven.
\tll. 'Het Bo,efje.
31.2. Eren on,verlr'achtê rReis.
3lJ. - Ùe Geheimzinnige Tes
- te Oheel.
kens.
314. De $panjaardetr
3lt, Z*atte Jan,
- De lleks van de Moerura.
- De Boschwachter
316.
317.
-',an Fikenhof.
tl'$. l-let Juffertje- van rParijo. _ 319. Dc
lVolfjager van Turnhout.
320.'De Zeeroovers.
321. Het
tezin va,n den Visacher. *- jZZ. De riliidte, C.ow-tsoy.
- _ 329,
Keize,r Kargl t,e Gent.

*

324, De

325. Kerstmis in de- Snceuw.

Sparn,jaarden

te Mechelcn,

F,lke wec* verschijnt een nieuw boekje.

Vraag in de
UI'TG.ê.VE

tnoeh'r,v.inkels

en.L,ij dagbladverkoopera.
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A.

HANS

DE REIS IH DEI{ ]IAI!HT,
t.

j"n Virsink w"u vijftieir

jaar; tnaar hij ileek er
tuel ,zeventien, zoo flink was.hij gegroeid. Ook
zijn zestienjp,rige 2uster Hairna, leek al een gro'o"
te meid. B,eiden Waren een goede steun voôr hun
ouders, die een kleine boerdlerij. hadden rin 't
O'osten dle,r iNederlandsche provin,cie Gelderland.
11r1.n nolefnt die streek nog clen Achte,rlr,oek, al
is het er niu welvarend, etrr'liggen €ï nett€ dorpen
en stadjes.
M,arar tachtig jpar gelied,en heerschte er nog
veel a,rmoede. lEn, ook d,e familie Wissink moest
er hard zworegen op denr schralen, zandgrond om
dren kost te verdienen.
't Wras een koude;wintermorgen. En toe'n Jan
zijn hoofd urit ile bedstede stak, volerlde hij 't al,
dat 't flink gerarnren, had. 't Zou heerlijk zijn,
,orrrr rnog wat te hlijven liggen, inaar hij m'oest op
tijd nerar 't werk. 'Hij had vandaag kiarwei voor
mevrouw l-Iahker. Zij was de eigenare's van d,e
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pu"ht*r* moesbn nù en dan kostéloos voor ha,arwerken. Dat was toen zoo 't alge
meen gebruik.
, J.rr lli.p hoo.n den deel. F{ij kle'edde zi'ch en
klom na,ar beneden.
Hannè was al op,en had vuur gsmaaki.
't Was eeri eigenaardig huis. 'De gf,qo;te keu'
ken direndre cvok vosr slaapvertrek. 'De b,edn'tedên
lvaren in den muu'r gema,akt. 'Een, dunne leernen
wand scheidldle die keuken van den deel en den
stal, waar de koe ston'd, en allerlei lândbouwvoortbrengselen waren gteborrge'n.
Goeden rnoïgen, zei Hanna tot haar broer.
Ge- moet naar mevrouw, hél
J., orn b'oomen te krappen... Ih heb er een
horeve en haar

- genoeg
hehel

,aiàn.

Ze is lastig...
- Och, 't is dat alieen, nie+', wat me hindert.
- dat ik dia,,:r zondter loon tnoe't werken...
M,aar
,

op haar goFd...
-- 'Maar
toch niet kosteloos, hé .. Vader moet
genoeg
sparte'l'en om dte pqcht hijeen te kriigen...
't Is zo6 cle geworonte, herna'rn l-lrrr..
- Allemaal sleèhte gewoonten, percies of
wij- ,een soort slaven zijn.
Vader stak zijn h,oofd tusschen de bedstedeWe

won{€.'n

gordijnen'

-

z

-

*

Ja, jongen, ge hebt gelijk, zei hij' Het heeft
mij ook altiidl schepf gezeten. Ais gij een ander
beetaan kunt i<rijgen, rn'qet ge 't voor mij niet
laten,. Maa,r unat?
Om nog een arnbacht rc 'leeren,'was h,et voor
Jan te Laat. En 'och, ambachtslui wôren ook af
hankelljk, ai was 't niet zqo erg als de boeren.
Jan gin'g zich buiten wâsschen.
D€ d,ag kwlam op... Alles zag wit van de
vorst. De volgende week'was 't Kerstmis.
'k Wou, dlat lt avcnd was ! bromd'e Jan.
" Hij hield niet van lrlevrlouw Hall'er. V,an werken was,hij niet vervaard. Maar van onrecht had
hij een afkeer.
Jan ging ontbijten. 'Flsnna sneed roggebrood
en bakte een dikke spekpannekoek. Die rook
Iekker.
Toen Jan aan 't etren was, kwam buurman Bul.
tink binnen.
Goedetn morrg,en,,grroiett,e hij vriendelijk"
Toch al'op) vervolgde hrij tot Jan. Snnakelijk.
Dank u, bu,urmgnr...
- Ik kom u eens wat vrag\en. Ik moet van- np,ar d,e Kerstmismarkt van Boort rijden,
nacht
en mijn Geert is niet al te wel, Hij heeft een ve,ïkoudlheid en 't is dus b,eter, dat hij thuis blijft,
En nu wil ik u vragen, of gij mee kunt,
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Vader Wissink stak wegr zjjn, hoofd tusschen
de bedstedegord,ijnen.
Goeden m,org,e.n, buurman, zei hij.
- Goeden rno{rgen! Ook al wakker?...
- Jr, al motert ik van d,en dokter wat langer
- db wol blijven.
onder
Gij hebt gelijk...
- Dus, ,ge zoudt Jan wiltren me€nemen naar
- 't Is j,amrner, dht hij vandaag, vo,or meBoort?
vrou\ r Ftrale,l<er moet werken.
O, dat spijt mij!
- lvlaar drat geeft ,niet, zei Jan haastig. Om
- uur ben ik Llaa*. Hpe laat vertrekt ge, buur,
vier
man)
Om twa,alf uur \ran nacht.
- Wel d,an kan ik een paar
uur slapen en ben
ik -wee r frisch voor die reis.
-_ J", en in den morgen doet gij ook nog een
dutjre.... Als uw vader 't goed vindt...
Natuurlijk, zei Wissink. W,e helpen elkaar
zooveel
wij kunnren.
Ik zal lclaar zijn, ho,or! verzekerde Jan.
- Dat is dan afgesproken. Ik heb vann,acht
gebakken,.
Wij zull,en ,een go,eC vrachtje hebben.
Ik houd wel niet veel v,an die, .udnlqlj,a,arrmarkten
mraar ik rno,et de winstjes grijpen, als ze te pakken zijrn, ze,i Bultink.
Hij was hakker van,pepeïkoeken, die hij op de
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kermissen, en jaarmarkten verkocL't, trot he{e'l vgt
in 't r,ondre. Maar hij boerde ook' En qaar di'e ker
rnissen ,en jaarrnaxkten rreed hii met een wagen'
do,oq e'en flink paard get'rokken.
'l
Jan ha wel zirr in reisje ten hij wist, boven'

r
tr
Ë
t,

dien, dât hij een extrratj'e zou verdtr'enen' In bete're stemming vertr,ok hij naar zijn werk'
Mevrouw iHakker wloonde een half uur verder
in een groot huis, door een parlc omgeven' Jan
kwarn a.an die woni,ng' Daar stond
stapte d,oon
"rl
de tuinn-r,an rnet nog eenige pacht'ers of pach-
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terszonen. Ond,anlcs het vroege uur was mevrouw
Hakker, ,een drikke, gez3tte weduwe, al bij hen.
Jan trok ,eens aan zijn muts ,en mompelde een
morgengroet.
Hâ, 'Wissink' is w,eer C'e laatste, zei me- ,Hakker met haar zw,arÊ stem.
vrouw
Ze was nriet ais een rijke darne gekleed, er'' zag
er eenvoudig uit. Maar daL r,v,as geen nederigheid.
Ik woon ook 't v€ll'st, antwoo,rdde Jan. En
wij waren ontbod'en'om ,acht uur. 't Is nog geen

acht...

Uw klok staat natuurlijk achter als gij hier
- komen. Ja, ja, dat weret ik wel...
rnoet

Jan wer'd nijdig.
Voor niets komen wlerk'en. is'geen plezier,
hernram hij.
mevrouw,
Ho,or dien brutalen kierel een,s aan ! .snaruwdB de eigenarres.
_ C|, d,e anderBn denken er o,ok zoo ove,r,
m,e\rrouw, merkte Jan
"p.uw,i)nb,eschoftheid. En
't Is nu ge,noeg miet
als- giij zo,o voort cloet, moet gij rer rnaar niet op
rekenen later hoer ,op rnijn goed be wonden.
J^, Wissinks Jan heeft een grooten mond,
zei- die gluriperige tuinman.
lv[6Ê,y ben ûk nu op tijdi of niet? vroeg Jan
Wat heb ik misdaan?
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. J:, gij zijt op tijd, stemde ,Cerrit Larhc toe;
een j,slnhrn,an van twintig.
,,;

O, begint eij

Haklcer.
Rre,cht

.:

o<-:k.

Gerrit) vroeg mevrouw

is recht I

Maakt-drat gij raliemaal in ,t bosch
komtl
schreeuind€ de zonderlinge dame.
Je, wij verleuteren den kostbaren
,
tijd, zei
--de-tuinrnan. Vo,oruit, jongensa
Alr een slaven,b"oJ.! broiirde
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Jan Wis_

-,
gtn.[<.

, Gr"*qje volgde éeh laan haar ,t bosch,
waar
_,
dennen
gekapt moesten worden.
Gerrit Lams bleef rnet Jr" *t achterna.
Hij
haalde een brierf te voorscirijn
zÀ,
"n
-_ Van mijn ,bnroer uit Ameriù<a.
Lees maar

eens

En Jan las;
Lieve Gerrit,
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Ik -schrijf u, orn u aan te zetten tooh
ook
naar hier te komen. Wij hebbe., ,rr.,
blokh,.rizen gebouwd{
't
.en eerste land hew,e.t t. ô.
zooveel iand llgl
hier te wachten
op vlijtig,e
handen. Nu is het lyoest, -r"";,
toch zoo
prachtfig. l--11,u. gevoel ik me
waarlijk een
vrij menson,
van ,al dat gesjou*

"*î

",

Û, je, rl zou het haar rnoeite kosten vau
,hharr oude,rs te scheide'n. Maar ja, 't jongp volk

heb itrr geen mrevro,r* L{uLklein gedoe.
'Hier
ker naor d,e 'oogen te zi,en. Lui,aards of suikerventjes moeten hier niet komen, ma.u
ik weet, dat gij een'stoere werker zijt. Over.
haal Geesje'o,m mle'e te gat.n, ,Gij en zij hebben gen'o,eg gespaiard vo'ol ir,et reisgeld. Nu
hebt gij dte kans een zelfstiindige boer te worden, een vrij mensch. Van anderen, die hier
zii,n, .komt rer 'ook familie. Sluit u bij hen
aarr. Aarzel niet m€er, Gc,rrit.

En de schrijver ve:rtelder nog 't een en anddk
van ,het landl.
r- En waarom vertrel<t gij niet? Gij zijt een
wees, l'aat nriiemand gchter. In uw piaats zou ik
me niet lan,g mo,eten bedenkerr, zei Jan Wissink.

vr,aagt naar meer vrijh,eid.

jan
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Ilc moet het lgten tlim vader er: moeder, maar anders.. Anrterika zou rne oolc aantrekken.
Als Geesje mee kon...
-Gerrit T.ams was met Geesje Ulfers verloofd,
de dochter vârl rêêr) ,kleinen kooprnan, en die wilde vran Amer,ika ni,et ,hooxen"
Kunt gij Ulfers niet,'o,mpraten? vroeg Jan.
Dat geioof i'k niet... E,n itr< heÈ Gees'je, te
Ilief- om haar te ver'laten, antw,oordde Gerrit.
Dat begrijp ik. Geef toch clen imoed' niet op
om- Ulfers tot ,anderie ged'achten te br,engen. Zou
Geesje zBIf willen

ayr*Tt

Gerrit

wat achte,r geraalet.
Zeg, d,enkt gij dat gij aan 't wandelen zijtl
'en

w"EÀren

schreer:wdler
de tuinrnian;

J,an wuifd,e reens ,en bromde;
-- Houcl u mpier kalm, kletskous!
Ze kwpm,en .a,an eren open ruimte in

't

bosch.

En nu werken, zei de tuinman.
-Hij ke,e,k Jan X{/issink aan.
-- Jongen, laat ik u. reen rraacl geven, vervolgde

.{

hrJ.

*

- i\4aar die sclaijnt u weinrig lessen teJan.
geven...
*- fu31 mijn vader nu met rust; hij heeft

$

$
Ë
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Daarvoor heb ik n-riin vadler, sn,auwde

karakter dan gij en meeï verstarnrd ook!
Gij vergeet dat ge op 't goed van meVrouw
lvoont.
.* Wel, neen, daar worrlen lve dli,k\uijls geniÇ€g eafl herinnerd. Mijn groctvader heeft voor
m,evrouw slechte heid,e in go,rd lan,{ vgr.rdend.
Die heide /mas van mavrouw en het land dus ook.
En omdtrt wij dcor ons werk Cat land gedurig beter makerr, rnogen wij a,an mevrûuw steeds rne,er
pacht ,b,etaien. .En wij zouden ve,rgeten, dht we
rnieer

-."_q*_

op ha,ar goe'd wonen?
raad)

-_ Gij

prtarat

veel te veel voor zoo'n \wajon-

mijn raad!
ik ben hirer gekomen om te wenken,
- niet om niaar uw g,eleutcr ie luisteren, hermaâr
gen! Luister

velen aan dren tuinbeas. 'l'evreden rnonst€rde ze
de groep. Al die lcloeke lçerels werkten voor
lu,a,r, z,onder drat ze ioon rnoest betalen. En dit
beviel haa7r, want zij was gierig en aan'bad, het

Ziit gij Jan gek, bara,s Koen"

D,u rêrêïrs naair

Neern'

nnrm Jan.

gen.

Goed, goed,,

geld.
i

ik zal het aan mevrouw zeg- lr

Ja, .klikker, daar

treiterdb
Jan Wissink.

zijt gij een heele Piet in!

T

ï'

w

r
'1 Is nu genoeg, brutale lcerel !
T
- Z.g dan, wêt we moeten droen'
-De anderen haddren wel schik in Jans tegen- ]$
spraak, want nire,mand hield van den kruiperigen t}
{,
tuin,mran, clie mevrcuw Hakke,r naar dje o,ogen {s
kee'k. l\4a,ar buiten Gerrit, zwegen allen. Dat was tt
T
't voorzichtigste.
Baas Koenr.aad, zooals d,e tuirrrnan heette, wees
agn, welke b'o,ornen er gekapt ;rïlo'est:en worden
en weldlra klonken d,oor het ]:osch de doffe bijl.
r$

û

[\

glagen.

F.en uu,r l,ate,r kwam mevrouw eens kijken. Ze
dfoeg een oud,erwetsche scl'Caten,las, ,een doek
over het hoofd' en had een paar hooge laarzen
aan.
Net een manskerel, zei
tot G,errit.
-Mevrouw keek het werlc naJan
en gaf eenige be__ 10 __

Gij kondt wel twee masl zo,o gau\fl k"p- zei ze tot Jan 'Wissink.
pen,
Dan zou ik het niet vol'houden,, mevrouw.
- O, gij rnoret natuurlijk weer tegen sprelcenf
-Jan wierp nijdig z,ijn bijl neer.
lvl,sv,1euw, g'e wilt me, zoeken, sprah hij.
Kijk nn, wat ik gekapt h,eb. Twee dennen meer
dan Joos, een rmeer dan Ftrendrik. Evenvee,l nls
Gerrit... Dat .r.L^wijst, dat ge onrec,htvaandig zijt
tegren mij.
Och, mevr,ouw, er is vandaag met dien
- geen huis ûe houden. Hi,j heeft mij ook al
jonrgen
uitgekafferd, sprak de tuinbaas.
-- Dat liegt ge, I(roenraad'! snauwde Jan. Gii
zoekt twist. En dat alles, omdat mevrouw mii
verweet, dat ik te lqat kwam, toen ik goed op
tijd was.

nam zijn b,ijl weer op.
Dat is het beste wat gij ku,nt doen, hernam
mlevrouw.
En ik z,ai e.ens met uw vader oveï u
Jan,

pnaten.

Door het bosch l<wam een haveloos gekleede

nnû, hdelijk trad lrrevrouw Hakker oP trem
toq
lVat ,hebi gij in mijn tosch te maken?

- ze.
vroeg
Iu die weg rniet vrij ? \Y'/el" ik d'acht waarvoor
li'jk--dât *.r, Ëo,thwachter van den graaf lor";
welk een
L J."a. En het is rnevrouw' V'ian
gekocht}
'En dat
**"" ft"Ut gij die soldaten{'as
iri-["î *.t Ulit"n

vorqr

.en ciifant! spotte de

Ûlan.

\,/snf, om uw praatjes geef ik geen zier' lk
- u laten verbi*dtn nog in mijn Ïrosschen te ko'
heb
gevonden' Die
;;. Cilr,avon'd zijn er strikken
-I'uinbaers' ga draClelijk
allt do,or u glz"t'
"ii"
veldrwachteï' en zeg Cat To'on'' de stroo'a*" buurt is.
"Ë*
per, in de
dnomm,el

i""i" kast helpen! schre'euwd'e

Toon'

Wij t,rll"n eens zien, 'of rl'at geb'eurt'
En,hij ve,rdlween in 't bosch'
Hii heeft vast en zeker heel wat op zijn ge- tËi Ko"rr"aad' Zoo vluchten I Ik zal maar
weten,
eena gauw d,e'n v'eldwachter inlichten"

gij moet 'hier blijven, hern'am rrtevrouw. A"d"tt luieren 'die kerels I Jan Wissink'
gij zult de broodschaP doen!
Neen, 'mevrouw' dpa:rvoo'r be'n ik hier niet

--

Neen,

gekomen. trk weet geren L"waad' van dien man en
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ik speei niet voor verklikke,r, antwoordde Jan beslist.

Leelijke

- mevrouw.dwarrskop! Ilc zeg dat ge gaatl
raasdie
Neen, mevrouw, mijn karwei is hout te
en dat wil ik doen, ilnaar ik heb met
Toon niets te m,aken.
Goed, goed. Gij tart me, dom uilskuike,nl
^ - weet
Gij
ni,et, rdat ik u breken kan... Wacht! Gerrit, ga gij !
Ne,en, mevrbuw,
heeft volkomen ge_
- Ik wSrk hierr, omdiaiJan
lijk.
it U;; b,oer OetinL di"n
en voor hem kom. Maar nnar djen veldwachter
graan, is gercn karwei.
Wel, wat scrheelt er u dan allemaal? Dat is
revoluiie!
tierde mevrourw Hakker. B.*"d,
gij nlarar d,en veldwachter, vervolgde ze totil;een
prnrdereh pa,chter. Of weigert gi; ;oll
Neen,
- Anders.m,evrrouw...
.. ,zeg he.t dan mraar. Ik zal den
- I
boel eens in o,rd,e br"ngen. Gij zijt de slechte
g;;:
vorer ze voort tot Jran. Gij deugt niet en
u ial ik
viniden... Wacht maÊrr, dom kalf ! 't Is ull.rnu.i
hoogmoed. ITat verbeeldt qij .rr. kwâjongenl
M;;
tlarten, de eigenqrês vân, de hoeve, waa,r,in
gii
woont, en vân nog veel andere b,oerdrerije*, .trln
velden ien bossch,en ! Berend, gij moet niet
staan
luisteren,, ,maar
,"pp*r,,
anders
g";;
"*

hakhien,

31î

is <lie strooper over de l)uitsche g'rens' eer d*
veldwachter iets weet.
Berend snelde ,heerr.
Jan klopte v'oort, alsof hij nara'r het gel>ulder
van ,m,evrouw niet meer luisteren wilde.
De dame draaidie er nog wat ,rond, Ên zei to'etr

tot Jan:

Gij komt miorgren

*- En ik ben de ,eigennres d,er hoeve waar gi1
lr,oont, Nu geen tegenspriagk rnee,r! Morgen zal
ik zie,n, of gij ,er zijt! trk r^ril d,oor de pachterszonen gehoo,rzaamd wo.rden!
Mevrouw praattre nog even met dren tuinman
en ging toen weg.
** Koe nraad, mo,rgen konr ik niet... ge \neet
,het nu, sprak Jan Wissink.
Wel, j,ongen, gij m'oet het weten, maar gij
speelt al heel d'en morgen rnet vuuï.
Ik voel ,er niets van, want 't is hier koud
en 't werken kan me nog niet door en doo,r ver-

oolc werken.

- Neeyl, rnevrou\ 7, ik was maar een
- verschuldigd.
lïreer

d,.g

Men moest eel) bepaald ,aantal dagen per jaar
gratis arbeiden.
-- Kerel, zeg ik er bij, dat ik u niet betal,en
zj.lt
-_ Ik k,an morgen niret... ik moet met buurman Bultink mee naar Boort, naarr de Kerstmis-

warmen.

Mevrouw H,akke'r houdt,on$ voor haar vee,
bromdre
Gerrit. Zij, àie n,aar Arrilerika getrokken
zijn, hebben fme€ï verstand.
Zooals uw broerl Is hij al rijk geworden,
ginder?
spotte de tuinbans.
Hij behoeft er toch geen standjes ,af te
wachten
van rnenschen, ,die hij fleemen moet
zooals het met u gebeurt !
Toe, werk voort ! Dat is beter dan uw ge- !
klets

markt.
t-). dat zijn dran d,e men;chen, die altijd kla- over kieine verdienstenl Ze lo'open ut'en ver
gen
naar rnarl<ten o'm centen te verteren.
trk gA e,r fieen orn te werken.
- D"" voc,r' Bultink wilt gij wel 'werken,
voor mij.
,maalni'et
Ik heb Fultink mijn woord gegeven,, zei

-

Cij lokt altild twist uit. rnaar 't is waar, ik
l:en dom er op te antwoorden.

Jurr.

En ik wrl dat gij rno{gen hier komt I
- N€,eï]. m€vrouryv, dat kan ni,et. Bultinlc
-. op mij.
kent

-t4-

Beren'd kwam na een tijdje terug en zei, d,at
de veldwachter Toon zou opzoek,en.
H,en uur liater kwam de veldvrachterr rnet trcn

1eI
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den strooper'
iachrwaker. En ze hadden Toon'
tusschen hen in'
Leboeid
t'Ï'e;:h"uTÏtt
*m al' zei Koenraad' de tuin-

m6n'
geen Pretbg er, Kersttijd
Ja, ia... Hii zal
hebben.
"---

strikken' Befvf"arr bewijs eens' dat ik de.
? riep
het bosch van dat veniinige wiif

*t h.b;i;

de strooPer.
Wel, jonge'n, gii hebt- al meer op het -ge- .; ; aI oa"t"ràp te bergen en we zull'en
weten,
jachtwaker'
il;;, ond'"rto"k"", "ài de îtot
naar het'do'rp"
De twee mênn'enrieidden

I
I

l
i:

t
iL

'I II
I

tr

!

u.
Werd donker, toen Janr Vissink naar huis
gezegd
gir,L. Hij had'nog leens aan den tuinha'as
veel liever
Cat hij mor.gen Jiet kranam' I-lij reod'
rnaar niets
thuis
*.t g,rttl"È*""' En hij besloot piekerden
vader
ruzie' Dante zeggem,orr",
zorgen
"1'clieover 'en ze had'dierr al
.r, *-old., er weer
Ze zeiètem wel eens' dat Jan te vrij

't

;;;.

sprak.
-*

't

Is waar, ik zou voorzichtiger rno€ten
- m,a6r ik lqan dat onnecht 'niet verdragen'
zijn,
de knaaP bij zich zelf'
biomdu
-lang gerekt' dat
é:î;'jn
Hiit'".od'"

"",,

rjl

l*
!t
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cle stilte verbral:,. En weldra l<lonk d,at geluid ook
van anderre kanten.
j,an wist 'wei wat h,et beteekende, 't Was 't
.blâzen op den,Midwintersho'ren, een uitgeholden
'elze'ntak, walarmee rnen in, de week voorr Kerstmis he t ,gno,ote, F-{eiIge feest aankondigde. En
om het geluicl te versterken hlies men m,eestal
boven een put.
Hanna' wachtte haar bro,er,op met \nrarm ,eten.
P61 zal u rs,rn,aken, zei ze.
- Ju, want 't is koudi...
- En er dan, vannacht nrog op uit"..
- (}, in den, rwagen zittlen welbeschut.
- Klee u rnrsrâr .goed warm, s'prak moeder.
-Vadler, die gedorrschen had, kwam nu oorlc bij
het vuur.
Veel gekapt? vroeg hij.

-__ O, j,a, lairitwoor,dde Jan. Meer dran wij

op

een jtaar verstoke n, ,zoud,en.
Hij vertelde hoe Too'n gei/ang,eni wras genomen.
lvtraor ik wilde niet orrr den veld\ryachter
- zei hij.
gaan,
'1 Ware ook een ronE,angename bood'Schap
gewerest,
rneende moed,er. Zulke gevararlijke keyels nemen dikwijls wraal<.
-- En ik wou geen verklikker zijn, hernam

Jttt
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*

*-

l\4,evrou^^/ aal ,kwnad zijri. Och, jongen, ie'der moet toch m,eewerken om zul'ke keÀls onschadrelijk te maken. Tonn is niet alleen een gtroorper, rrrâgf, oolç. een dief, sprak v,ader Wissink.
À4aa,r nu il:'ts anders".. Gij zoudt riog ,even nraar
't dorp moetein met dezen brief. 't I,s voor voer
dât ik nog gÊ,arne voor Ke,r,st,mis zou hebben,.
* C, vadrerrr, iic :lal eens vlug over en weer
lo,open. En dan dlo,e ilc een cjutie. 't Is nrog lang,
'eer buurman vertrekt.
Jan vertrok zoodra hij met eten klaar was. Hij
,ging een eind ove,r bevrore,n nkkers; dat kortte
zijn weg. Hij kwam riicht langs << Es,sclr,enhorst
waar mevioul^z ,l-Lakker woonde.
Z'e vertellen sp,rooi<j,es van witte wijven,
die- ,rond s5:oken ,en de menschen kwaad ào"r,
Marar zij dlaa1 is een echt wit wijf, bnomd*
J.*,
nog kwaad door de herinneringen lr.r d"r, Lg.
't, veld op de dorprhu"n
_ T''oen hij van
die langs Esschenhorst leiddre, ontmoette hij"pr"Ç
k,o,*r,l
raad, d,en tuirrbaas, dîe van 't dorp kwarn.
Goeden ,avond,, groette Koenra,ad, ni.et uit
vriendlelijkheicl,
mnrar orn te weten, wie daar na_
>>

derde.

-_
toe-)

Goeden av,ond,

antwoordde Jan.
O, 'Wissink, zijt gij het? Waar nu nog

*- Dat gaat u niet aan!
.

1R

_._-

naa,r

ls of gij 'een duivel in 't lijf hebt)
Maar Jan liep votort.
Die valsche gluiper! mompre'lde hij.
-Jan verrichtte zijn boodsehap en spoedde zich
terug naar huis. Moede'r drong nu bij hem aan,
dat hij wat zou gatarr liggen. Jan was moe van 't
kpnRen ,en ,kroop i,n een beislede Hij sluimerde
spoedig in. En hij sliep nog toen,de anderen zich
om negle'n uur t,er ruste begaven.
De buurm,an ,zou wel kloppen, v66r hij vertrok.
Om half twaalf werdj er op de deur gebonsd.
Jan 'hoorde het ,n,i,et, mpar va<trer wel, want de
tboe'r,was zieke,lijk em sliep onrustig. Hij riep jan,
,die verdw'aasd waklçer schoot.
Was het nu al ochtend) O j", hij moest rnet
,buurrnan rnee. En vlug sprong Jan uit bed. F{ij
kleedde zich in 't ,clonker aan. Weldr,a was hij
klaair. IVloeder was ook wakker ,en maandle haar
jongen tot voorzichtigheid aan
Bij ,buurman ryyaren c{e vrouw €n ererrr droohter
nog'op. De kisten rmet peperkoeken stond,en geladen :op den rhuifwagen.
Maar Jan en Bnitinh gebrr-ril<ten eers,t nog een
flink maal. 't Was zeven uur rijdbn naar Boort.
Treinen of trammen had men in ,Jien tijd in den
Achtrerhoprlç nog niet. Ën de meeste wegen lieten
veel te wenschen
u1
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't Paard werd ingespanrnen en Bultink ,en Jan,
flink ing,eduffeld, stegen op. Moeder en dochter
wen'schten hun een goedre reis. Aan den wagen
hing een lantaarn. Bultink had' ,naast zioh een
geweer staan. Er awierven wel eens ongunstige
,herels rcn'd. Jran, kreeg een fermen, stol<.
God geleidq ,u, izei vrouw Bultinlc. Goede
,reis en bethouden weerkomst"
Ook de ilochter rriep een, groet. En de reis begon. Eerst rras de baan bestraat en kon 't paarcl
let op een 'draf zetten. Magr dan moest Bultink
,binnenwegen nemen, so,ms all.een bestaande uit
lcarreftrsporen rover Cre hreide. De maan "was o;pgerkomen en spreirdde haar zilveren glans over de
;streeh. FI,oe vredig stil was het 'ove,ral!
Een ;mooie ,nacht, zei Bultink. Maar Jan,
gij kun't achteri,n rook wel sl,apen ,op de rmatras.
O, ik voel nog geen lsst. Ik ùreb een flin- dut geda;an.
ken
De weg leidide,nu d,o,or een bo,sch. 't Maanlicht
glinsterde tussa]uen d,e dennen, die een witten
dropgen. 't 'Was een feeërig uitzi,cht.
'kap
Maar plots trole Jan BultinL aan den arm.
Wat is er? vroeg de,ze.
- Een rnan... daar in 't bosch"..
_Waar, ;wiaar... O j., ik zie hem o,ok...
-En Bultin,k gaf Jrt d= lei<lsels .over en ,na,ïn

zijn geweer'

-
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Goeden avond! riep de man.

- Avond... 't is al een eind in den n
"hi,
antwoordde
de' hakker.
Hebt gij niet wat te eten voor mij?

- Wâarom ligt gij thuis niet te bed)
- Gij liigt ,er toch look niet in...
- Iù< ben op reis.
- Ik ook!
- Zeker een smokkelaar, dacht Bultinlc.
-Hij had bnoodt en worst rnee en gaf er den
zwerver wat van..
Hiier, zei hij. Hon,ger tijden is niet noodig.

-_

Dant< u...

Bsler zich niet verdter met zulke lçerels te

moeien,
dacht Bultink.
Hij had ,rond geke'ken, want dat bedelen wâs

somseen voorwentdsel om a,ndere d,eugnieten toe
te laten nadlerrrbij te kom'en. Maar àeze rnan
siheen alleen te zijn,. ,Hij
dadelijk te ,eten
'begon
en ,keerde in 't bosch te'rug.
De wagen reed, voort.
Herkendet gij d,ien vent niet l vroeg Jan.
- Neen! Gij wel?
- '1 Is Toon,, de stroope,r...
- Nu gii 't zegt, ja... Ik ,zag hem niet diXr-

wijls.

O, [rij is het! Ik heb hem vanmorgen nog
gezien...
Maa,r tolen was hij gevângen.

_2t_

En Jan vertelde wat er in het boeah Yan me'
vrouw }-{nkker ,was geb*eu,rdl.
O, ze zu-llen hern lveer lus geiaterr hebben,
Mevrnuw Hakk'er m6ent, dat
Bul,tink.
zei
ze alles mag gebieden, wnt ze wil, ,TnÊar de burgerneester is aan de wet gebonden. En als er tegen Toon niets te ,bewijzen is. kunnen ze hem
'niet vast zetten. Toon heeft geen vaste woning.
,Hij is ,ze'ker w€er aên 't stroopen. 't Is 't best,
dat ge u maar gehouden heb't- of ge hem niet
hent. ,N{et zuike, liecien is het 't veiligst zoo weinig mogeiijk uitstaans te ,hebben
De wagen sj'okte rnaar docr. Bultinfi en Jen
sp,raken nog wat vocrr,t over' linevrouw Hakker.
Toen begon jan over de,n brief d,ien Gerrit Lams
van zijn bro,er uit Amerilca gekregen had.
't Jaar te voren wns de preclikrant van Raalte
met liecXen de,r streek nrala,r ginder vertrokken,
oirrl.ielr e,en kolonie te vestig'en.
't Zdl e,r troih eerst een harde dobber zijn
voor ai die menschen, rneende Bultink. Maab ik
ge.loof ooi<, r*rl wie werl<en wi!, ,eï een goed Ëe$tâan kan vinrden. Éij zijn nu op hun bestemming nia overwinterdl te heblren in Detroit, waar
de rneesten werk vonclen en wat konden verdïe"
nen. lk heb laatst op nJe hoeve van rGeesink een
brief hooren .,voorle,zen.
, ik zou e,r orok wel heerr willen, maar ik

-

kan er niot,aan denken, nu vader zoo ziekelijil< is,
spnak Jan.
*- 't ,l's oo'k ,een ,heel beslr.rit. Velen die verrtrro,klcen zijn, zull'en hier op aarde nooit rneer hun
ouders terug ,zien. En dat naaakt de scheiding
wreed.
Bul,tink die den, heelen dag gewerkt had, zat
te geeuwen.
Maar .qa een beetje liggen, zei Jan.
- Ik 'ben dat n,achteli'jk yeizen gewoon.
En
- zou ,ik wel ,eens een uiltje willen vangen.
toch
Wel, wij zijn weer bp een straatweg en g€ behoeft
dien maa;r te volgen. rGij lcunt rriet missen. Als er
wat is, roep me ! spr,ail< Bultiirk
Jan, nam dle leidsels rover en Bultink strelçte
zich achter in dbn wagren op de matlas uit. Jan
hôorde hem spoed'ig snorken
't 'Was een een'zelme bEan, inaar Ja,rr harC gêen
avontuur. Bu.ltink sliel:r een paar uurtjes.
'enkel
Nu ben i,k uitgeirust, zei hij. Ik kan e,r we€r
- 't I,s ko,ud, jongen... lVra,ar zijn we)
tegen.
It( weet ,het ni,et. Ik ben hier nooit geweest.
Bultink kende de stneek.. . En toern ;e.r een hut
opdooJ<, zei hij:

Nog ee n uurtje en dan zijn wij te B,oort,
En det bleek oo[< zoo. ,Na een uurr reed de wagen het stadje binnen.
nog in de .ru*t.

:-
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Inaar bij de markt was er toch beweging. In herbergen e'n sommige huizen blc'nk licht en allerlci
voertuigen kwamen'êan.
Bultink bleef v66r ,een 'woning staan. Hier
spande hij uit. En hij en Jan rnoesten binnen llomen ern zetten zich heerlijk bij de gloeiende kachel. Ze kregen warme'koffie ,en aten'hun mee'
gebracht brood me't worst.
Ze hadd,en nog even den tijd. Maar toen slo,eg
Bultink zijn kraam op. Jan 'hielp. 't Was nu druk
rop de naar{kt. Jan en zijn buurrnran haalden de
koeken uit de kisten, lcleine en groote en staldien ze ten' to,on. Het volk rstroromd'e vran altre zijden naar het plein toe. En Br:ltink had ook veel
,te doen. Ieder scheen een pepenkoek naar huis
te wiltre'n meenenrlen. jan hielp flinlç mee om de
,lcoeken irn te pakken.
Z,oo verliep de tijd. Met den rniddrag werd het
stiller. De bezoetrrers zochten een warm plaatsje
om te eten.

Buurmân, kijk, di,en vent ginder, dat is
d,e str,ooper, zei Jan plots.
Waarlijl<... Ho, de kerel kwam ook naar
de-markt. 't Is maar 't best ons te houdbn of we

T,o'on,

hem niet,kennen.

Maar wat ik vr,eemd vindl... ,hij heeft de
- sol'datenjas van mevrou.w Ha,kker alan...
oude
Gij droomt zeker...

-
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Neen, neen...

ik ken, die jas ie goed,,,

- Er zijn rmeer van die jassen.
-Er kwamen we€r e.enr paar klanten en 't

ge,
sprek eindigde. To,on verdw'een in een her,ber$.
. In het kraam stond een vuurp,ot en Bultink eri

Jan hurkten err zich bij om nu ook wat te e,ten.
Nog een paar uur en ,we,kunnen terugi, zei
Bultink. De kisten zul,len leeg zijn. Zoo hoort
het...
Er is veel volk...
- Ja...
Rond een uur werd het weer drrukker. Daar
kwam dok een veldwachter naar het krapm. Hij
keek den knapp aan en vïoeg:
Zijt gij Jan Wissink?
-En op het bevestigend, antwoo,rd, zei de politieman dat Jan eens met ,he,m moest rnee gaan.
Hij beweeridê dut hij niet kon zeggen waarom. En
Jan en Bultink waren even verbaasd.
Jan werd beschaamd,, troen nle menschen hem
raankeken en hij h,en, hoorde vragen, of die jongen gestolen had.
Op het gemteentehuis keek Jan nog meer ver
wo,nderd, want d'aar zaten de burgemeester en
de veld'wachter van zijn dorp. Ze ware,n met een
rijtuig gekomen.
zei de burgerneester, gij zijt gisterr- J"tt,
avond
om een uur of zes nog langs het huis van

-
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rnevrouw Hakker gegaân. Ko.nr".d, de tuin
baas heeft u gezien. Gij kwaamt over hot vcld
.en ge wild,et aan, Ko,enraad niet zeggen, wat ge
dear d,eedt.
Jan verteide ho,e hij voor vader naa,n het dotp
was geweest.
---= En waarrom rnocht Koenraad dnt niet weten? hernam de burgemeester.
Flat ging hem niet aan. Ik was kwaad op
:

hem.

En .|an sprak ,oyer het ge,beurde in 't hosch.
Gij wb,art oo:rk nijdig op mevrourw F{aklcer.
I-lebt gij haar gisteravond, niet ontmoet? vroeg
de burgemeester.
Neen... ik heb ze n,iet gezien.
Z"g }iever de waarheid! De tuinman zag
u zeer ,opgewondien. Mevrotrw Haki<er wend [<ort
dhnrna bij hraar huis gev,onden. bezwij,md en ge,wond. Zij werd aangevallen.
En durft zij te zeggen dat ik het gedaan
heb) kreet Jan hreftig.
Ztj kan n,:g niet spreken, manrr de tuin- vond uw,hsudirlg zoo zonderling. Mevrouw
rnan
Hakker had u s'moirgens gedreigd u te straffen.
E" gij rrrro€st vanochtend korrren werken rnâar
ge wiidet niet...
_- Maar ,Caa,r,om zou ik haar niet asnvallen...

O, burgomeester... i[< weet -wie de drader is! riep
Jan uit.
Hij verteldb van d,e nachteljike ontmoeting
met Toon, die ,nu hier te Boort rondliep in dÀ
soldatenjas van mevrouw F{akkerr.
To'on, zei àe ve:ld1a76sh1er f)i,en heb ik gis- naar Reegern gehracht Lrij 't gu,rc"ht.
teren
àu
hi; .larr dnn uit het hok gevtrucht zijn)
'Wat
ik u zeg is warar. Vraag het aan buur-

- hernam Jan.
m,an!
De veldwachte.r r,-,an Boort trok met dên burgÊmeester r,ran Jans dorp heen En 't du,urde niet
Iang, of ze leiddten Tolrn'binnen De rstrooper was
te Reesem vrij gelaten, bew,eerde hij, omdtat de
rrechter. de benarijzen onvolCoende vond.
Eerst wilde hij afliegen mevrouw Halcker ire,ts
misdâan te hebben, rna,ar de jr.s ver,raadde hern.
!,n hij bekende... rHij ,was woed,end op rnevrouw
Halckel en wilde hia,ar ,rekensclup graaïl vragen
over de aanl<la,cht. Eigenlijk wild'e hij de aa*"
,bedreigen en geld afpersen.
In den pvond lcwarn hij op 't doxp te,rug. Hij
ontmoette haar, to,en ze van u.n h,o*i-u ;L*.rr, *r,
yroeg gel:à. Ze weigerde irets te geven. Tqen lrad
Toon haar geslagen en be,roofd van eeld en vân
de jas.
Jan n:ocht tnr.r natuurlijk vr,j heengaan. Hij en
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-,
chend.

Bultink waren nv,o,edend xrp Koenraad, den tuinbaas, om di,ens lichtvaardige beschuld,iging.

fn yysl zullen

thuis denken, zei de
- De burgemeester is bij vacler en moeder
knaap.
geweest. D,aar ho,orde hij, dat ilc. npar Boort r hs.
Hij dacht zeke'r dat ik dan {e vlucht zou n€men.
Daarom reisde hij mij rna.
Jan verlangde nu om terrug t,e keeren. Marar 't

Ik wil...
--- M;i" ezel weigert u te vervoeren...
Hii
wil allre,en vriendlelijke mensihen trekken

zer

was nracht to,e'n de walgen ra,an de ho'eve kwam.
Vader en rmoeder wbren toch 'al inge'lic,ht door
den burgemeesUer, die ee'r ,op het dorp was dan
Bultin'k. Ze z,aten nog o,p. En Jan ve,rtelde alles.
Vad,er was otok bo,os op Krlenraad, al zei hij.
dnt .jan het van die ruzie 'm,et rnevrouw Hakker
niet had mog'en verzwijgen.

Mevrcuw,l.:eel*. verontwaar,Jig,iJ.

-* En rij dlurft dat z,eggen I schreeuwd,e ze.
*- I-let is ,Cie wie,a{rireid:... Vriaag
het maar

:l:

I

rnijn

i.

$

[Jlfe_rs t"syys],gdrei zi;'n weg.

'Denlkt d,:e feeks clat i,ec{er naar haar pijpen
dtanst) t'rorniïe hij. Gelukkig *o,o., ik nieï
in
haar hiiis. Ik heb het al
genoeg,
oin
d;en
kost t.e verrrdienen, zrond,er=*i,
dat r*liJ girerige furie ,t
me nr3g i'astig maakt.
LJlfers verteldie 't ge,beurcle thuis. Zijn
vrouw

ir

;

zg

_

l.

:lt

dreigde de dame.

*-

i,l'

jt

Mevrouw Haikker lgenas. Ze scheen er spijt
vran te he,bben dat Jan de'dadt-r niet was. En ze
zocht n,og steeldls last tmet de Wi,ssinks.
't Sfas nû vroorjiââr gewonden Mevrouw Haklçer lçwam van het naburig àaxp. Ze ontmoette
ko,opman U'lfers met ziin l<ar.
Stop, zei ze. Ik ri.jd rrneê...
-M.evrouw was te gierig om een eigen gerij te
houden. De 'b'oeren moesten gewoonlijk voor
haar rijden,

aan

ezel.

-- Kerel, ik zal r_: vin,dj:,nl
-- O, ii< Ioop in geen zak,

ii
II I.

Mee.i:ijden... Dat kan ni,e,t, zei Ulfera Ia-

l

schu,dde

Zij

't

horofd. I\4pÀ, d,e dochtrer Geesje lachte.

was,het, d,;re rnLet Gerrit Lams
*.u.
".rUofa
Cerrlt, die n,:lal Arner;ka z_;or-r $1311
,1, G.rrj"
miee rnocht. Vla,ay. vad,er wilde L, ,og niet
van,
nooren.

De eschierdenis van den ezel, dtie weigerde
mevrorrw Haklke,r te vervcrerr:ln, deed d" ,;"d,
En Koernnaad, cle tui,n,rnran, .r"nt.U* aan
zïjn
meosteres, h,oe Ulfers h,a,a.r ncg bespotte.
-

W'acht

*^:r;;d,..

d,"me .rrunilr,ig.

E*n p,aar wekren later, w-erd h'et dorp opge'
schrikt door ontstellend nieurvs. l\4evrouw Hakker had van b,aron van Wielensteen Ulfers huis
en land gekocht. Ze was nu de ]:eas en Ulfers
mroest ve,rhuizen. Zoo 'n,nrn ze w,na,ailr.
h]u rnng ,lre brutale kerel aan zijn ezei vrawaar
hij rnoet gâan $lûnerr, sipott{e: de dlame
fJen
t'ot Kcenraad.
Ulfers 'was woerdend.

-.-- Die eigen,aars hier spanncn samen, om d,e
mensclren onder hun p}ak te hou.den, zei hij.
Weet ge wat.". 't is h,ier wr,ceteln voor niemencLal. Gerrit i-,arns 'hee-ft gelijk. En ik trek ook
na;ar A"nnerikia... 't Nieuws van ginder is go,ed.
Dat besiuit rn4-,rrCi diruk b'esproken. En ,op een
av,end was men ,er o,o,k ';rver bezig bij de tffissinks,

J^*, zei vad,er, ,als ge mee wilt naar Ame-- zulTer
rika,
rnroeilter eir ik het u niet verbieden.
Hier blijft het vcc,r u *,rtrc niel goed, gaan".. Mevrouw F{akker I*qn u iniet verdlr,agen En ze
maakt het ons clolk rnoeilijk" Ik b,en nu weer ge!
z,ond,er en zra.l met Flanna den hoel wel rediden"
H,n aL.o God u gin<ier Tsgent cril ge vindt er een

bestaian, wilien vrij ,ock over ko,men"
Ja'n' spron€r op van vreu,gde.
O, ilc wil g,aarne gaan. spiak hij. En

-
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ik voel

lust om er hard te werkrn en u
clan te
rnen, d,at ge vd?n ciien cl,wan*lt,i*r"uurlostiaten ko_
zijt
Ër zijrr in .Ameriica ;Ë;- van, ons
'Wissink. "r
volk,
hernnm
L [,;; l.;d ;.. vrij]re;d.
Eon pa,ar maanclen t"r*. ,*rri"Ë*a,.
*ro.r, want
nog rrle'erd,eren sloten zr,ch ?.;1
Uif*nu, zijn gezin
en Cerrit aan.
Er we.rrd bij ,t afsche.ic{ in het ,huis
der Wissinks
geweend en Sebed'en.
Jan ".r;r;,i;';r den zesen
zijner oudelrs. 't Viel Ë"*
,;;;;,

i*a"o en m,oeder en tr-{ann,a achter te laten,
*a*,
hij hobpte
op- een spoedig woerzien.
Mevnouw Fla]<ker,$potte rnet
de avonturiers,
*"jJ: ze de landverhuir;; ;;;;;.
Och, ze was zelv.e ,,;;;
;"i;îk;:
Hard,heid en gierigl.reid
bed,ervri ,t l.rr*n van

een, menscÀ.

Na twee jaar kond,en va,rJer,
moedrer ,en Hanna
J"" b;;;;-;i .*, iîokhuis rnçt
Geldertranders, Cverijselnaars,
Friezen en
.
Zee,uwen hudd,"., i"
ft,{;"ï;;;"i"
^Ë;_il..
kolonie sesticht, die Hollun,l.h;;.
i*uuuden
zicir
ook de Wissinks. G"-.;;-;,,- -"'*:ï':. "'
G*esje
oroi<.verrre,j<l<,en.

M"",b,.;;;;;;;il'"iï,ilij
L,

INDE.

*-

3t

gehuwar.

