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I.
zeven en acht jaar oud. rvaren
rnet vader en moeder op reis. 't Vtrtras me den trein,
'r,vaarin ze nu zaten... De rvagens dienden eigenliik om koeien en paarden te vervoeren. Maar men

Dolf en Flavie,

had er banken in gemaakt van ruv'e planken en
gezegd :
Nu kunnen er menschen in ook.
't-- Vlras een rare tijd. Vier jaar had de oorlog
gervoed. Veel spoorr,r'egri.]tuigen waren vernield
En dan had men er ook veel nootlig, om nog altijd
soldaten te vervoeren...
Men rnoest zieh dus behelpen. En Missiaan,
zooals de vader van Dolf en Flavie heette, was
eigenli,jk al blii, dat hii met zi"\n gezin in zoo'n
trein rvas seraakt. Irij hart er genoeg vo,or moeten
dun'en en dringen.
Die trein reetl nu uit Frankri.ik naar Veurne,
de bekende stad in West-Vlaanderen. Vader en
moerler Missiaan hadden met hun kinderen vier
jaar in Engeland verbleven. fn trgt4 al rverd er op
hun dorpje gevochten. En toen moesten al d;
mensehen daar vluchten.

Dat x'as droevig ge'weest. \relen sulikelden eerst
naar Frankri.ik en voeren toen over naar Engeland. Zoo clee'd ook Missiaan met zijn vrouw en
kin<leren. Ze tt,aren ginder g'oed ontvangen. Vader
had er l'erk gevonden. Maar nu was de oorlog uit'
Iln vader en moeder rvilden dadeliik naar hun
st-'eelç terugl<eeren.
hrrn lantl verlangd.

Ze hadden al z,oolang naar

Ze zalen dtts op den trein. Dat rvas het eintl

van een reis, die al vijf tlagen duurde. In Engelanrl hadden z,e lang moeten waehten eer ze een
plaatsje kregen op de boot. Eindelijk voeren ze
naar een Fransche stad. Ifier was er weer veel
gedtrld noodig, eet ze op den trein konden. Dan
nog e"ns overstappen en een nacht slapen in de
waehtzaal van een station, zoo maar over rle Belgische grens.

Eensklaps zei vader, die rloor een opening van
clen rvaqen keek :
-- Ik zie den Sint-Niklaastoren van Veurne I
}rii staat er dus nog...
Och, hii l<ende clien toren zoo goed. Als ionEen
harl hij een oom te Veurne gehad, die klokluider
'n,âs oF rlien toren. Itrn Missiaan logeercle in de
vaeantie dikwijls bij oom en dan mocht hij soms
mee naar boven.
I)at vond hi"l plezierig. De huizen leken dan zoo
Llein als ]<rvamen ze uit een speelgoedrloos. En <le
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menschen schenen net poppetjes en de paarden.
diertjes uit een ark van Noach.
En de knaap beu.ondende toen ock de groote
klok, 't Bomt.ie.... Ja, dat li'as heel lang geleden.
Maar toch ontroerde de man. toen hi.i nu den toren tenrg zag.
._ Il'foeten \Me er daar uit ? vroeg DoIf.
Neen, jongen. Nog een eint{ verder.
-Toen
de trein te Veurne stopte krvam er wat
meer ruimte in dezen lvaÉlen, zoo meende men.
Veel menschen stapten uit, maar er lcwamen er
nieuwe bij... Dat waren lieden die van Veurne of
omgeving verder in Vlaantleren zaken gingen
doen...
Zeltegonnen met Missiaan te spreken.
moet ge heen ? vroeg een van hen.
- \Maar
Naar Kortemark... ï\Ie wonen tusschen
Kortemarl<
en Sint-Jozef.
Staat ulv huis nog recht ?
*- fk n"eet er niets van.
-- Maar man de streek is daar verwoest.. !![aar
u'ilt ge dan binnen, als ulv huis plat ligt ? Ge
komt veel te vroeg weer. Hadt ge tot na den
,

\.{finter geu'acht t
* Bah, bah, we zullen rvel ergens in geraken.
Gij rveet niet, wat het front nu is, vriend t
Ge- zult aardig op zien. Wacht mâar een beetie.

't

zal gauw beginnen !
En .ia, wat verder schoof de man de deur open
en zæi hij :
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Dààr is de verwoeste streek nu.
-AI de mannen en sommige vrouwen tlrumden

nâar voren... En ze \\'aren als verstomd eerst.
Wat een droevige aanblik... Een grauwe vlakte
met putten vol rvater. Geen boom Ineer' die ongesehonden rvas. Ifuizen z-onder dal<en en met opengescheurde muren. Prikkeldraadversperringen.
-- 't Zal nog erger rvorden. voorspelde de man,
die het front kende.
En ja, 't rvend erger. Geen boomen meer.^' nog
een doode stam hier en daar. fngestorte hoeven.
hopen puin. En veel l<ruis.]es. waaronder soldaten
begraven lagen.
Dat vonden de mensehen nog het treurigst van
al.

Missiaan kreeg tle tranen in de ooqen. Was dat
nu zi.jn land, dat hij zoo rvelvarend. vruchtbaar.
zoo sehoon en lachend had gekend ?
De IJzer I zei de man, die de streek kende.
f)e- mensehen zâgen het riviertie, waar zoolang en
zoo hevig gestreden rvas.
O, wat storulen de kruisies hier talri.ik !
En dan staarden allen naar Diksmuide t Geen
woning stond er nog recht.
Moeder keel< er ook naar...
AIIes weg, zei 2e... Geen huis meer : geen
- niets dan hoopen steen. O, ik ben bier 266
toren...
ilikwi,jls 's Maandags naâr de marl<t gerveest met
de boter, toen ik nog thuis was bii vader en moeder.

De trein vertrok weef.
Vader Missiaan zat tn gedachten. Als het front
er zoo uitzag, waar moest hij dan vanavond rnet
vr,ouw èn kinderen binnen. In Frankrijk ook had
men hem gezegd, dat hij te vroeg terug keerde.
I\{aar hij verlangde zôô naar zijn land. Hi.j rvas
er nu...
Ge kunt in die wildernis niet wonen, zei de
- die te Veurne op den trein gekorren was.
man,
Geen huis... geen meubel ! En rvaar zoudt ge eten
halen. Er zijn natuurlijk geen winkels meer.Waar
zult ge water vinden ? In de putten I 't Is slecht...
Rijd mee naar Brugge. Daar zijn veel vluchtelingen en ge kunt er in een school of een zaal vey
blijven.
Doch dat wilde Missiaan toch niet.
Hij stapte te Kortemark uit. Dit dorp had wel
veel geleden, lnâar er woonden toch menschen.
En ze zullen ons niet buiten laten staan, zei
Missiaan
tot zijn vrouw. We kunnen daar eens
hooren hoe de toestand is.
Ifet gezin trok het dorp in.
Vader en moeder waren zwaat beladen. Ook
Dolf en Flavie droeqen pakken. Ja, waarheen ?
ïfier en daar stond een mensch aan de deur te

kijken.
fs er niet ergens logernent

- een vrouw.
aan

?

vroepç Missiaan

,

Och, vriend toch, wat gij nu peinst... Loge- Er is voor de menschen van het dorp veel
rnent...
plaats te kort. Zooveelhuizen zijn vernield of toch
onbewoonbaar. Van waar homt ge
,
IJit Itrngeland !
-_- Maar menschen toch, waarom zijt ge ginder
nog niet rvat gebleven ?.... Ge waart daar goed...
tenminste beter dan hier... llMaar is uw thuis ?...
En toen de vrouw het hoorde, sloeg ze de handen in elkaar.
Maar daar staat niets meer recht t riep ze
uit. En nu 't Winter wordt, wat wilt ge daar uit?

voeren

?

Ifet gezin sukkelde verder.
Dolf en Flavie waren zoo moe.. AI die dagen
op reis. En al zoolang niet meer in een bed geslapen ! Geen lvonder, dat hun beentjes zich nog
moeilijk bervogen...
,
Waarom zijt ge niet in Engeland gebleven?

vroegen
ook nog andere menschen.
Maar aan 't einde van 't dorp, zei een boer :
\.{tre|, menschen toch... ik heb deernis met u.
Zie- er staat nog een half huis recht... en een halve
schuur ! \4rij zitten al met veertienen in dat half
.huis. En in de halve schuur'wonen vier menschen.
Gij kunt er nog bij. Ik heb .wat beddegoed daar
en eenige paardendeliens. En er is in ons dorp een
komiteit, dat voor ons eten zorgt, Ge zijt nu toch
onder dak en ge moet u behelpen. Ge kunt dan
-8*

verdere plannen opmaken. Nu begint de avond
te vallen.
Wat waren vader en moeder blij met dat
plaatsje in de halve schuur ! En Dolf en Flavie
rnnken dadeliik op een bussel stro,o neer,
De boerin bracht een kan warrne koffie.
Moeder had nog brood en kaas in een van de
pakken.

Smakeliik werd er gegeten. De andere menin de sehuur toonden zich vriendeliik.
De kinderen sliepen al gauw in. Ze lagen warnt

sehen

op een matras, gedekt rnet een deken en met stroo.
Vader praatte dan- eens met den boer. En hi'i
besloot een h,outen huisje te maken.
Planlçen kon hii vinden aan een oude soldatenbarak. Meubelen zou hij zelf maken, ook van
oude planken : een tafel, een paax banken, eenige
beddebalçken. Een hist met een deurtje zou als
kas dienen,
Te Torhout kon hii eenige potten en pannen
l<oopen, kommen, b'orden, lepels, vorken en ander
onmisbaar huisraad. Hij hact wat geld oververdiend in Engeland.
Als moeder eenige zakken naaide en die met kaf
vulde, dan was er beddegoed. Eten kon vader
halen te Kortemark en Torhout. Dat rvas dan wcl
een heel eind van het huisie, mâar hij zou er voor
een heele week tegelijk koopen.
I-fij kon zijn stuk land dan toch kuischen van
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granaten, ijzer, prikkeldraad en andere oorlogsrommel. Dan zou het in de Lente klaar zijn voor
het landbouwrverk.
__ We zullen er ons wel door slaan, zei Missiaan tot zijn vrourv. We zitten dan toch in ons
eigen huis, al is het geen liasteel. II< heb geen zin
om nog langer vluchteling te zijn. Een Vlaming
geeft den moed zoo gauw niet op.
En moeder was van dezelfde meening.
Den volgenden dag ging Missiaan e,ens kijken
naar de plaats, rvaar hij v66r den oorlog'rvoonde.
Dat rvas heel ver van Kortemark.
Ifoe was hier ook alles veranderd. De man kon
niets meer zien, u'aar er wei en waar er akkers
wâren geu'eest. Alles een éryaulve vlakte rnet putten vol rvater. En weer zooveel l<ruisjes ! I)an lagen daar hoopen buizen. 't Geleken wel flesschen.
of groote dikke sigaren.
Munitie, zei Missiaan bij zich zelf. Leeliike
- \vaarmee de soldaten schoten met de kadingen,
Ilonnen. Granaten, die nog gevuld ziin. De kinderen mogen daaraan niet raken. Tlr lrunnen vreeselijke ongelukken gebeuren, als die helsche buizen springen.
De man stapte verder. Irii keek alti.]d rnaar in
de verte nu.
Zou er nog iets over zijn van ziin hoefie,
waar hij zoo gelukkig had gewoond.
Eindelijk zaghij een muur. Maar hij bemerkte
geen dak.

'* 't Moet dààr zijn ons hofstedeke, momBelde

en hij liep nu haast op een draf.
'l'oen hij aan de plaats aankwam vond hij nog
een stuk van het hek. En van den boomgaard
waren zes stukhen stam over als doode stokken.
En van het huis.. Iien brok muur ! -rll het ander was verdr,venen, Zelf.s de steenen had men
weggehaald, zeker orn een 'w'eg te verbeteren.
f)ie muur rvas blijven staan, want de soldaten
nroesten daartegen een barakje hebben gebourvd.
Er lagen nog eenige verroeste platen. Zeket
lradden ræ het hout later \ryee' opgestookt. En dat
zou ool< rvel met de meubels gebeurd zijn I
Weer kreeg Missiaan cle tranen in de oogen.
lVlaar hij wilde niet schreien. Hij dacht aan de
nrenschen, die nog ongelukkiger waren, aan de va:
ders en nroeders wier zoon niet terugkeerde, aan
vrouwen en kinderen, die hun vader verlor.en had-

hij

den.

tk heb mijn guecle vrouw en mijn lieve
kirideren
bij mij, zei hij. Ih heb een beetje geld en
rve zullen u'at steun lirijgen. 'Iegen den muur
bouw ik een houten huisje. IIijn land hier rond zal
ik effenen en kuischen. We komen den Winter
door en in de Lente zaai ik. O, als alle Vlamingen
moed hebben en ijver toonen, dan wordt die wildernis \veer een vruchtbare streek als te voren.
En Missiaan wacirtte niet lang om zijn plan uii
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voeren. Veertien dagen woonde hij met zijn gezin in de halve schuur, maar over dag werkte hij
aan zijn huisje.
Een man uit _het dorp hielp hem. Missiaan betaalde hem daarvoor. IIij ging met moeder naar
'Ioi'hout inkoopen doen. Ze Taadden al hun goetl
op een handr,r'agen, dien ze te Korternark geleend
ùe

hadden.

Ze bruchten hun nieurv huishouden naar het
barakje. })n ze waren vroolijk !
Nu zijn rve net als Robinson Ciusoë.op zijrr
- Ge r.r'eet r'r'el,
eiland.
uit de vertelling, zei vader.
En na twee weken trokken allen voor goed
naar het houten huisje...
I{et was flink gebouu'd met een kamer als keuken. In een hoek van die keuken stond de grootste
be'ddebak... vier planhen met een voer. De keuken was dus ook de slaapkamer der ouders. Ja,
rtten moest zich behelpen"
Dan rvaren er tlv,ee achterkamertjes, een voor
Dolf en een voor Fiavie. En daar hingen de kleeren en stonden nog alleriei tiingen. Een stoof rr'as
te duur nu. Yader had van steenen een haardje
gernetseld. In den omtrek was hout genoeg als
brandstof. I)olf en Flavie gingen dat rapen. De
ouders lvaarschuu'den hun eliren dag toch nooit
aan de munitie te komen.
Tegen het huisje \r/as een stalletje. Daar werd

het brandhout bew'aard. Vadey zette er ook zijn
spa, rijf, riek en ander gerief.
Dikwijls bekeeli hij dit vol lie{de. -}trn dan zei
hij wel eens tot zijn vrouw :
Zie, dat... en moed en vlijt... IIa, de wil- zal gauw veranderen, als er ûraar veel Vladernis
mingen terug keeren.
Maar voortroopig lvoonde Missiaan met zijn gezin alleen in de rvildernis.. IJat .was zeer eenzaam.
Er gingen veei dagen voorbij, dat, ze niemand zagen.

De lrinderen konden niet naar school gaan. 'Iorhout of Kortemark lvas veel te ver. Vader had te
'Iorhout een leesboeiije gekocht en trvee leien err
griffels en als het donlçer rverd leerde hij Dolf en
Flavie wat.Darr brandde in het lieukentje een olielamp. Dat lichtje straaide toch rioor dà reten van
het vensterluik.
't Was het eenige schijrrsel ver in het ronde,
claar in de Ylaamsche lvoestijn...

u.
't lVas de dag vôôr Kerstmis. nloeder hacl den

vorigen avond van tlen Vriezemair verteici.." Dat
trof goed, want het had 's rnoïgens gesneeuwd elr
de vlakte zag nu rvit.

En ja, de \rriezeuran n.arrrie.lt 't liefst over

sneeurweld.
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eert

Eigenlijk noemden de kinderen hem << vader
Kerstmis >>. Ze hadclen hem in Engeland leeren
kennen. Daar is vader Kerstmis de kindervriend,
gelijk bij ons ooli rvel Sinterklaas. Hii is zeer oud
en heeft een langen baar<i.

fn den l(erstnacht blengt hij aan de l<inrleren
geschenlien. En in Engeland ri'as hij ellr rlier vier
jaren ook bij Dolf en Fiavie geweest. Geen nonder dus, dat moeder oyer hem verteltl hatl. Ifaar
Missiaan noemde henr den \triezen:an.
\rads1, zei nu op ciien morgen vtiôr Kerstmis,
- cle Vriezem an zaI zelçer hier niet konren ?
Flar.ie,
Neen, hindje, \\'e \\'onen al te ver. I{ij zou
zeker 't huisje niet vinden. Irij zal niet verder geral<en dan Torhout. l\{aar morgen of overmorg;en
ga ik ginder kijken, rvat hij \.oor u heeft gebracht.
Zou hij ai t'eten. dat rvij uit Reading weg
t
ziin
Reading v':rs cle stacl in lùngelanc1, \\'a&r ze gewoond hadden.
O, zeker, kintl, rveet de \rriezeman d&t. Gs

- het zien, rlat hij te 'l'orhout alles voor u
zult
Dolf heeft afgegeven.
fn

err

den namiddag speelalsn de Linderen met bal-

letjes.

Maar Flavie was zoo stil. En ze keeli altijri
maar een kant uit... Eindelijk deed ze de balletjes
in een zakje.
zel ze, rvillen we eens al ginder gaan ?
- Dolf,
\ilfaarom ? -- t4

-

-

Een ltoranscltoof aoor dc
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aogels.

in een bosch' Ja' er waren
en andere door
g'eschonden
hi* ;;k Jeel boomen
àe sotdaten omgehakt. Maar er stonden toch nog

*- Al daar is l'orhout, hé
Vader gaat toch zoo als hij de boodschap- haalt.
pen

Eindelijk kwamen

?

En

heele'

de Vriezeman is nu te 1'orhout.

En de kinderen keken er verwondt :rd naar, ze
-*". ook aan den rand van het front' Verder

- Ja, tlat zegt vader ook.
- l\{isschien liornt hij toch nâar ons. Maar dan
- niet weten, waar we \\ronen. En hi.j kan het
zalhij
aan niemand vragen.
I{a, neen, er staan geen huizen.
- Laat ons eens gaan kijlien, we zullen hem
- komen... en dan clen rveg wiizen.
tegen
Dolf vond dat best. En hand aan hand stapten
ze voort, altijd maar over clen 'rveg, die door dat
eenzame land leidde.
De lçinderen babbelden druk over den Vriezeman. Ze spraken or"er het Kerstfeest in Engeland.
-- Weet ge no{4'van hoer Jones en zi.jn graânT,al<? zei Dolf.
O, ja, boer.Jones waar vader rverkte.
- Als het Kerstfeest rv&s, zette hii een koren- in tle sneeu\\'.
schoof
.- Voor de vogeltjes ?
Ja, die mochten dan grâan pikken.
- Iln er lçrvamen er zoo veel I Hier zijn geen
vogels.
Neen, de oorlog heeft ze
-Zoo vertelden r,e elkaar vanr,veggeiaagd.
alles. En Dolf en
Flavie r','andelden voort. Ze merkten niet hoe ver
ze vùr' huis gingen...

lS _

ze

rvoond.en meer nenschen en stonden steenen huizen.
Dolf en Flavie begonnen u''eer rvat te spelen' Ze
vonrLen het hier pteziérig. I\{aar de lucht was intus-

sehen grauw geu'orden. IIet begon nog rneer te
,n""rr*""rr... nat gaf nog rneer pret' " Zoo k'rvarnen
ze buiten 't bosch.
Maar Dolf zei dan toch :
De Vriezenran kotnt niet. We moeten naar huis

-t
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weer keernen.
Flavie keek den weg eens oP.
Ginder, rieP ze oP eens.'.
- \Mat?
- Die man... dààr ver.'. O, laat ons heen trçaan
- Hij is het misschien...
zien.
En weer gingen ze voort...
Ja... 'fit d" Vriezeman, meende ook Dolf'
-Daar naderde een oude man met een witten
baard. De man was als mijnheer gekleed eL zeg er

vriendelijk uit.
Dag lçinderen, zei hij.
- Dug Vriezeman, groette Flavie.
- Ge moet vader Kerstmis zeggen' fluisterde

Dolf,

-
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Dag ltinderen,
zei hij.

--\_

IIoe noemt gij mij ? vroeg de oude m&n nit

-

een poosje.

Vriezeman, zei Flavie.

De
- Neen,
neen, vader Kerstmis, verbeterde
Dolf. We zijn gekornen om u te zoeken.

Engeland
- Zijt
Ja, vader Kerstmis.
-. Q, juist. En d.aar hebt ge mij ook gezien,
de grijsaard, die ntr 't een en ander behernam
ge in

geweest

?

greep. lVIaar hij dacht nu nog te meer, dat de kleinen in het dorp thuis behoorden.
J a, ju, gij hebt mij gevonden, sprak hij. En
nu wandelt ge met rnij...
Dn de oude man begon dan te vertellen v&n
Bethleem en het liindeke in de kribbe, van Jozef
en Maria, van den os en den ezel, die Jezus veru'armd.en met hun adem. En hij velhaalde van de
herderkens en de schaapjes en van de Drie Koningen en de gouden ster.

O,

wat luisterden Dolf en Flavie !

En

zoo

kwamen ze ongemerkt in het dorp..,
't Was heelemaal avond nu en de oude nrau
vroeg aan Dolf en Flavie:
._* Wijs me nu waar ge woont, het is tijd om
naar vader en moeder te gaan.Waar staat urv huis?
-_ Ginder over 't bosch, vadel Kerstmis, zei

Dolf.

-

Woont ge dan niet hier
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?

itrn de <<Vriezeman>> vroeg aàn een vrouw' d'ie
over de straat ging :
Kent gij deze kinderen ?
-De vrouw- Jchudde van neen' mâar een jongeling die ook nader trad, zei :
1- Dut zijn de kleinen van Missiaan I Loopen
die nu nog hier rond !
Hi; vertelde aan den grijsaard u'aar de kinderen rvoonden.

-- Maar l'aar *'ildet gij dan heen ? vroeg de
oude man aan Dolf en Flavie.
* Wij peinsden dat de Vriezeman ging- komen
én ons huls niet z,ou vinden, antwo'ordde

Flavie'

De heer begreep alles... En hij lachte eens'
Die kintleren moeten dadelijh terug, dacht
hij. Hun ouders zullen zeer ongerust zijn' Maar
te voet... zoo vet voor hen.
Hij sprak met den jongeling en die kende wel
iemand di".".t karretje verhuurde. IIij lvees rvaar
die voerman ri'oonde. De grijsaard ging er met de
kinderen heen. En hij dacht :
Ik rvil nu toch voor hen de Vriezeman zijn'
-}J:ij zag een winkel \\raar rnen van alles verkocht
en tràd er met Dolf en I''lavie binnen. Hij kocht
voor den knaap een paardje en vooÏ het rneisje een
popje en vooielk nog een koek-en een appelcien"'
ô, rvat waren broer en zus blijde I
Dank u, vader Kel'sttnis, zeiden ze,

-En toen naar den voermân
*21
-

t Ja, die x'ilde rvel

in-spannen... Als de heer een kwartiertje wilde
wachten. De vrourv was even uit. Het huis mocht
niet alleen staan.
ùIaar hebben de kinderen het stalletje al ge- vroeg'hij.
zten'l
Een stapje verder in de school is
het.
En de trrriezeman ging met zijn beschermelingen hi.jlien.De school rl'as vol kinderen en grooterr.
ùfaar voor Dolf en Flavie u,erd een plaatsje ge_
nraal;t.IJn daar zagen ze het stalletje met Joàef
g. {a1ia bij de kribbe. En in het kribbeke lag het
Kindeke. lran voren zahen de herderk"rr,
-"Ih,ro
schaapies. O, hoe genoten Dolf en Flavie. Een
vrienrieiijke vrouw gaf aan Dolf een l.ollen sjerp
en aan Flavie een rvar.m manteltje, en elk boîen_
dien nog een pak cirocolade. Want in de school
vienle men Kerstfeest. 't Waren. Anrerikaansche
da;nen en heeren, die het inrichtten, goede menschen, rvelke in dien tijd zooveel vooràe Vhmiu_
gen der r.envoeste streel< hebben gedaan.
De oude rnan rvas nlet rle kinàeren nog juist
bijti,ids gel.iornen, u'ant het feest liep ten-eirde.
Nu, ze hadden toch ook niet langer Ëunnen blijven.
Aan de rvoning r.an den v,oerman lvachtte hurr
Tlclg een verrassing.
Kijk eens ! riep Flavie. Een ster.

Daar stonden drie jongens, kerkzangers, met
sterren van hout en papier, die ze lieteu draaien...
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De oude man ging er rnet de kleinen heen en l
vie en Dolf mochten de sterren eens van dich
bekijken.
En de jongens zongen :

Ilerders, Hii is geboren,
in 't midden van den nacht'
die zoo lang van te voten'
de wereld heeft Yerwacht.
Vroolijk, o, herderkens.
zongen die engelkens,
l,ongen met bli.jde stem,
haast u na,al Bethleem.

Als wij daar ziin gekomen
Ziet een lilein kindeken

lei op 't sttoo, nieurv geboren
zoet als een lammeken ;
d'oogskens van stonden aan.
zâg men vol tranen staan,
't rveende uit druk en rou\\'
in deze straffe kou.

fk

nam mijn fluit'ien, een anrler
die narn zijn moeseltjen
en speelden met malkander
voor 't zoete kindeken.
<< na, rrâ,, rI&: kindje teer.
sus, sus en krijt niet meer,

doet uw klein oogskens toe,
zij ziin van 't krijten moe.

74,

>: ,/

't Kindje

begon te slaPen
die moeder sPrak ons aan :
<< lieve herders, bij uw schaPen
rvilt zoetjes buiten gaan :
ulie zij Peis en vree,
dat brengt mijn kind u mee'
want 't is God urven lleer,
komt morgen nog eens weer >>'

.

en

De oude man gaf aan de zangers wat'
En Flavie -oùt ook eens een ster doen draaien

Dolf dan ook.

Overgelukliig stapten ze eindelijk in 't karretie'
De Vriézeman z,ou mee rijden...

rII.
In het

eenz'a,am

huisje daar te midden van de

besneeuwde vlakte, heerschte echter geen vreugde'
Vader Missiaan had in het stalletje gewerkt ; hij
timmerde een hokje om er een geit te plaatsen"'
Toen het donker wâs gingihij in huis.
Waar zijn de liinderén? vroeg hij aan zijn

-;

\r.rouw.
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\Maren

schrikt

uit.

ze

niet bij u, riep zijne vroulu ver-

_

ZS

_

.-

Neen... Ze loopen dus nog buiten !
gin-q vlug aan de deur en riep zoo luid
" ..Missiaan
hij
kon : << Dolf, Flavie ! >> Maar hij kieeg geen
antwoord. En luider klonk het : << DôH, fÈr,Tet >
tader rverd ongerust : hij kon niet ver meer zien.
Ifij
dacht dadelijk aan de munitie.
Hij stapte de vlakte_op, altijd maar roepend
naar zijn kinderen... Hij keeràe turug. M<lieder
nas ook angstig.
Over een uur heb ik ze daar op den steen- gezien,
weg
zei ze.IIet is dan beginnen sneeuwen,
en ik meende dat ze
lij " in heI stalletje *ur*
gegaan. O, had ik toch beter
opgelet ! ÀIs ze nu
mâar niet verdrvaatd zijn ! - Maar Missiaan was. vreeselijk ongerust. IIij
den rveg. op....hij_Iiep snel... en rveer rief
i!?p.t"
d:
rramen zijner lievelingen fn zijn angst letË
î.t
hij niet op de baan, die boiendien ùt waî ak de
gansche vlakte aan beide zijden. Hi.j was
ver ar{n
den kant geraakt en viel eénsklaps in den
g."u.hi.
Een slag klonk... een vuurstraal.Even was Missiaan als bedrvelmd, maar hij
kwam dadelijk bi,t. g, hij begreep alles.,. Htj
of zoo iets terecfit gekomen ei
)"ir:q een.granaat
het
tuig
ontplofte
toen. En Mlssiaan wist
fels-clr.
nu, dat hij als door een wonder aan den
dood ont.
snapt wa.s. Hij wilde..recht staan,. maar
plots
voelde_hij een hevige pijn aan zijn iinkerbeei.
Ik ben gewond, zei hij.

-
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kon niet overeind komen. IIet been snerpte'
Missiaan kroop dan uit de gracht' Op ziin rechterbeen kon hii ttuntt. Maar hoe lang zou het duren? Zijn hoofd duizelde. De man spande al ziin
krachten in. Hii moest thuis zien te geraken

Hii

I[ij

En mijn'arme kinderen !iammerde hij'
sprong een einil op een been voort' moest

dan weei rusten en hrrppelde dan verder' }Iii zag
het licht v66r het venster. Dat rvees hem rlen weg'
Maar 't werd zoo raar in ziin hoofrl" Ten laatste
kroop de ongelukkige door de sneeuw' Dan maâr
*."" een eind op één been. Dinileliik bereikte hi.l
de barak. Moeder stond aan de deur.
Alleen ? vroeg ze sehreiend.
- Ziin ze er nog niet ? stamelde Missiaan'
- Neen... O, waar ziin æ toch... Als ze mâar
- in een bomput gevallen en verdronken zijn."
niet
Maar wat d,eert u ?
Moeder za,g, hoe haar man tegen den muur
Ieunde. Zehoorde hem ook kermen. Missiaan sukkelde in huis.
Ik ben gevallen en gekrvetst, zei hi.f .
-En hi.j zonk op een bank neer. Ziin linker
broekpiip was geseheurd en er z,i.lpelde bloed uit.
Ge zi.jt erg gewond ! riep rnoeder.
- Ja,.. O, wat doet het zeer... Maar de l<inderen...
De vrourv boog zich en onderzocht het been' Er
v/as een lanEle en diepe'wonde.

hij

't Is

van eetl grânailt, stamelde Missiaan err
sloot de oogen.

Gatebed

!

- hielp hem er heen.
Ze
-_ De lçinderen ! herhaalde vader weer... O...

znek 2e....

_ En hii bem'ijmde. Ziin vrouw jammerde luicl.
Ze was radeloos. De liinder"r,
verdrvaald
"rj.rm geen hutpi
en haar man misschien stervende..]En
Ze zou eerst de woncle uitrvasschen en verbinden.
missihien verzachtte dat de pijn en kwam haar
uran dan bij.
Ze sneed de broekpiip los, haalde water en een

handdoek.
Nog wâs ze aan haar rverk bezig, toerl een kal
l"t huisje stil hietcl. l\{oeder iionrd" de stem
i66iKrnderen.
(ler
._ Goddanl< t iuichte ze.
En ze riep haar man toe, dat Dolf en Flavie er
\\'aren. Missiaan opende de oogen.

--

De kinderen. mompelde"hii.
Zi.i zijn terecht !

--, Vader, moeder, hier is cle Vriezeman,
.iuich_
ten cle kleinen. Zje eens u,at we gekreqen
heËben"..
' Zoo stormden
ze de *orrir.g th;.
Maar dan
schroliken 2e.., want, ,"
bloed aan vader,s
"og"i
been. Achter hen volsde d"
;"à";;; Hi.i ,oi. r"s
de wonde, en dadeliik kniekle frf.i--il;: fVfirriuui
neer. 't \4ras een zonderling. orrtrrrâ.iirîg.
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IIoe is dat gekomen r vrogS-{! grijsaard'

Van een granaat, stameJd-e Missiaan'
onderVrouw, ticnt ùij"' ik zal de krvetsuur
Ik ben dokter"'
zoeken...
-I
Wut klonk dat moeder heerlijk toe
onverEen dokter.'. in deze rvildernis"' en zoo
achteraan'
verlegen
*u"t t- lbe kinderen ston<len
dachten nu aan hun geschenken niet'
Ze
"-O"

Vti" zema,rLhaatdJuit

een diepen binnenzak

aoot. Daarin zaten kleine fleschjes'
""î;Ë
".r,
fioeide hij zich met vacler' Hij verbond
eindelijk de q'onde.
-- En nu een paar dagen rusten' zei hij' Dan
G. zijt er goed afgekomen" Een
i. uff"t
"ootnij.
mâar er zit
;rk ijr.; heelt u.v bJen op"engereten'
niets in de l'onde. De pijn heeft u erg aangegreis ze al veel verminderd' hé

^"à". N"
6, .ia, sterude vader toe'
- Moeder'
er is geen gevaar' verzekerde de
dokter...
--W""t ja, hij u'as de dokter van een dorp over 't
verIfouthul&bosËh. Hij hacl ook in den vreemde
bleven.
-

ffi;

?

n"a vatravond nog tot
$ij
ga;. Mâar toen ontmoette- hij

keerde nu temg.

Houtîulst willen

â" ù"a.t*n. IIij nlreende clat ze in het dorp thuis
t"hoo.d"tt. nn iri; bracht hen daarheen' Toen
ku,am de vergissing uit.

-29-

Dit

ailes vertelde de Vriezeman, rvant ja, de
kinderen hielden henr tlaar rlo€l voor'.
En ze toonCen hun geschenken en vertelden van
de scliool en de ster...
Yader en mceder bewonderden alles.
Ze danhten den Vriezeman hartelijk... De kintleren vonclen het nog het heerlijkst '..An al" Cat
vacler l{erstmis hun vader zoo goed verpleegd had.
En <le Vliezeman sprali ri'eer met hen en zei
ook. dat ze nooit ver van huis urocltteri gaair, err
nimmer aan nrunitie ralien rnochten.
Moedel maakte een bed voor den bez.oeker irr
I)olf's kamer.
Den volgenden rnorgen onclerzocht de clokter
llog eens de wonde.
Alles heel goerl, zei hi't. Rust een paar daé{en en dan bli.jft er niets meer over dan een lidteel<en.

Dan reisrle hij voort.
Lang keken de kinderen hem na... Ze noenrden
lii:ln nog den Vriezeman. en zeker, een goederr
<<\rader Kerstmis>> hacl cle brave grijsaard zich ge-

'

toonci...

Vader gen&s.
toen 't Lente *.'erd, kl'anten €r' rrl€€r ]t]€rl:
sehen op die plaats... En zij allen veranderden
\rlaanderen's 'ryildernis in een \veêr: bloeiencle

Iln

streeli...

EINDE.

BERICHT
Voortdurend herdrukken

wij

vroeger versche-

nen nummefs.

Vraag ze

in de boekwinkels of

aan de dagbladverkoopers.
Er zijn steeds veel vroegere boekjes voorradig.
Elke week verschijnt een nieuw.

