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'Dc boekjes van A. HANS worden in al,e rch,rl.rr r,nr,l,"volen
omdat zij boeiend en nuttig zijn en aan dc kinrl"r.n vrrrr eigen
land en volk vertellen. Dat deze uitgave reerlr r,rlr Nr 144 ir
cn veel nummers reeds drrie- en viermaal herclrrrkt w.rden,
bewijst hoe A. HANS' KINDERBIBLIOTHEEK ovrrnl srvraasd
wordt. De meeste verschenen boekjea zijn nog verkrijgbaar.
Ziehier eenige van dc laatste titelr:

3'0'0.'t Portiertje van Roeselare

3,0

I De Klcin.'I',r.rneel.

apeelster.
302. Angstigc Dagen,
30r. Antwcr 1'ea i6
-304. Dc Bannelingen.
- In het wilde l-trnd.
Brand.
)05.
- Wonderbare Reclding. - 307. Naar Congo.
l'06. De
1'08.
- Fierc Margriet .ynrr -l-euven.
De Vrienden
der Slavt n.
3 09.
.t
j 10. Avontuur van den
- Schilder. _ )ll. l_ler lloefje. -Jl2. Een onverwachtc Reis.
717. De GeheinrzirrrriHc I-.e
- te Gheel,
kens.
3 14, De Spanjaardt n
115, lwrrtc lnn.

- De Heks van de Moeren.
- De llo", hwrr lrter
316.
317.
-van Eikenhof .
- van Parijr.
) 18. Het Juffertjc
J l9 Dc
- l2l. llet
Wolfjager ran Turrhout.
720. De Ze erooverr. -lezin van den Visscher. - 322. De Vildc Cow-8,'y. -lli.
(.izer Karel te Gcnt. - 324. De Spanjaard,'n tc lvl", h.le"
?26, Een angrlig lr',rnt
125. Kerstmis in de- Sneeuw.
-uur.
327. De Rr is in den nacht.328. Dc Z-wurtc 11.",!e.
- Het licht in de Wildernis. -- 130. D" dt,nkl,nr. ",'l329.
-t5s1.
331. Een Leer Wildstrooper.
332. llrr V/,rrr,l,rland. - 311 Het Verloren Testame nt. - 334. lr, vcrlrgc ll,'
ven. - 335. De wonderbare reis van -schipper fl,rrrleL,,..
136. -E.n brutale f eeks.
3)7. Yader" vertrouw.r). I l8
De vlucht over dc S.helCe.
)39. Nr els' avoi:lurrr. - 140
- De Hel I van r\lrikn
t42
141.
De Zwarte Ruiters.

- Bedelaar.
343. tlet lrel"11 ",r11
De Plecgzoon van den
vacantic.
)41. Een avontuurli.jke
Ravenburg
Elke week verschijnt een nieuw boekjc.
''/raag in de boekwrnkela cn bij dagbladverkoopcrr
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A. HANS

Ile .Zonderlinge Beroeksr
I.

Veerle was alleen thuis mer haar zusje Mina.
Vader en moeder hadden zich naar de stad SintNiklaas begeven voor boodsc.happen. En twee
broers zaten op het kantoor, de eene bif den notaris en de ander op het gemeentehuis.
Veerle kookte chocolade-melk en Mina keek
hoe ze het deed en verheugde zich al op de lekkere tractatie.
l)e zusjes vonden het wel plezierig zoo eens
aileen te kunnen huishouden. Voor donker zouden vader en moeder immers thuis zijn. Ze waren met het karretje weg. En het was niet raad'zaam nu bij avond te rijden, r.ant een deel van
Waasland was overstroomd. Soms liep het water over den weg naar het dorp.
Lustig waren de meisjes aan 't praten. Eensklaps schrok Veerle. Ze week een stap achter.
uit. Een vreemde kerel keelç <i-oor 't raam"
Mina zag hem nu ook.

l-

__ O, Veerle, is de voordeur geslotenl
vroeg

ze angstig.

Ik denlc het toch...
Ga eens zien... 't Is zeker een landlooper.
Als- hij eens binnen komt...
-- Ik durf nu niet naar voren gaan.
De vreemdeling keek ..r" ,ru"r-le meisjes
en
trok zich terug.
'lVat
zou hij doen) vroes Mina zacht.
--* Hij gaat weg...
Maar ,r.i-zi" ik twee man_
nen... De andere loopt heen.
I-let huis stond een eindje van 't dorp,
te midden van een grooten hof,'want ,r.d".'L"";;;

was bioemkrn'eetr<er.
Vee_rle spiedde nu door het raam.
* Hij is al buiten de poort,
fluisterde ze. Hii
bekijkt ons huis...
zou hij dan willen?
----- Yl, stanr den weg op...
"_- Yi;
O, gelutklcigl L".i or" nu zien, of
de deuren op slot zijn.
De achterdeur
gegrendeld.

voordeur was los. -bleek
Veerie *'i"Ët ,".--.- Nu kunnen

_- war ,o,

zijn )

-

Hij wilde

maar

de

i: i'"i'îli î,* f,.*.",t

misschien planten koopen...
en
o

heeft gemerkt, dat vader niet thuis was Hij had
toch geen kwaad in den zin.
Maar hij vroeg niets...
- Neen... Hij deed vreemd.
-Veerle moest weer op de chocolade-mell< letten. F,n wat later kon ze de kopjes vullen, en genoten de zusjes van den smakelijken drank.
Dan speelden ze met hun pop... En wat later
Ias Veerle een verhaaltje voor.
O, daar is die vent weer! riep Mina eensuit.
klaps
De vrèemdeling stond aan het hek. '
Wil ik eens door het raam vragen, wat hij
hebben
moet? stelde Veerle voor.
O, neen, neen... hij zou misschien naar
- klimmen.
binnen
-- Maar door een venster boven.,.
Ja...
Ze gingen de trap op. Ze beefden ioch wat"
Die rnan deed zoo zonderling
Veerle opende het venster van haar slaapkamer en leunde er door.
'lVat moet ge hebberi? vroeg zê, niet
vriendelijk.
De man trad door de poort nader.
'Woont
mijnheer Looma;rs hier nog) vroeg

-

nu.-

-Ja""

-e

-

Dan zijt gij Veerle)
Ja...
En uw zusje heet Minal
Jawel...
Leeft moeder nogl
Ju, ja... antwoordde V"erle, meer en meer

verwonderd.
*-

En Hendrik en Willern)
Die zijn op 't kantoor.
Zijn vader
'lVaarom en moeder niet thuis ]

.moet ge dat weten
zijn
niet
thuis... ik hoor het a1... Ik
:- 7"
zal u toch geen kwaad doen... och neen.."
** Als ge planten wilt koopen, moet ge mor_
?'

gen terug keeren, hernam Veerle.
. . En zijn vader en moeder gezond
)
- J:
Moeder is dikwijls ziek.
*- E g ziek)
-* Neen. .. Ze heeft veel l,oofclpijn
Die man weent,
- het venste'keek. fluisterd. Mirr^, die ook
door
.,* Ju.:. Hij n.rt weer weg... Hij kent ons
allen goed.
D,e kinderen oogden hem na. De vreemdeling
verdween achter het boomger^/as, dat
een akker
Dezoomde-

Veerle en Mina keerden naar beneden
temg.
Die tweede man is ,r, *.gg*Uf"".", -?Li

-

-4-:

Veerle. 't Was net of ik dien kende. Ik heb hem
toch meer gezien... ik bedoel den ander, niet
hem, die met ons gesproken heeft.
Dikwijls nog loerden de kinderen door het
venster, maar ze zagen den vreemdeling niet
meer.

Toen 't begon te donkeren, verlangden Veerle
en Mina toch naar den terugkeer van hun ouders. Ze zaten stil bij elkaar. Ze zeiden het wel
niet, maar ze vreesden, dat de vreemde man nog
eens komen zou.
Daar zijn vader en moeder ! riep Veerle
uit.Ze had het karretje gehoorJ. De kinderen snelden naar de voordeur. Al hun angst was nu
weg...
Moeder trad eerst birrnen. Fn dadelijk begonnen ze over den zonderlingen man. Wat later
kwam vader, en hij hoorde oolc het verhaal.
Wat wilde die kerel dan? vroeg hij zich
- welke bedoeling zwerfr hij hier rond? Enaf.u
Met
zoo uitvragen) 't Is juist alsof hij weten wil, met
hoevelen we zijn. Dat lijken dievenmanieren...
Maar hij weende, vader. ". zei Mina.
- 'Waarom moest hij weenen)
Ik vertrouw
- afspieden niet...
<lat
Vader moest nog naar de broeikassen. Hij
kwam in de keuken terug en zei:

-5-

leder narn een stok en ze begaven zich
buiteii

Mijn manrel is weg.
- in de gang.
toch

Ce poort.

Hij hing vanmiddag

I Ju, ik heb hem nog gezien voor ik vertrok, verzekerde moeder.
Dan heeft die

lcerel hern mee.
- Maar de voordeur
was gesloten
moeder.

meende

Niemand te zien, natuurlijk, zei vader. Ga
- den veldwachter,
naar
Wiil;;, '; vraag hem
eens te komen. Die kerel ,rl uurrrruÀt
ergens ste,
Ien, hier of elders.
Daar is iemand, fluisterde de zoon.
-

_ - Eerst niet, bekende Veerle. I,k heb ze na_
gesloten.
dien
l- J", dan heeft die deugniet mijn mantel ge-

stolen! sprak vader lr"ront*"urdigd. En ù"

weet wat nogt
Mijnheer Loornans keek eens rond in de gang,
in den stal, in de schuur en in d" br""iL.-rr"i.
Maar hij-vermiste niets clan zijn mantel.
', Is gelijk,
hij. Wie zoo iets wegneemt,
,durft
- meer stelen.z-ei
Ik zal den veldwu.ht"r-vur*ittigen.
'Willem,
de zestienjarige zoon, kwam van ,t
gemeentehuis. Hij vernam het gebeurde.
Dâar even stond eï een mln tegen de haag,
zei- hij. Toen ik kwam, ging hij heen.
* En ge kendet. hern niet) ïro"g vader.
O, neen... hij maakte zich uiid" voeten.
T P"" ga ik eens zien. Ik wil weten, wie hier
rond sluipt, zei mijnheer Loomans.
'Wees
toch voorzichtig, waarschuwde zijn
vrou$/. Willem, u"
mee!

ïtu"flr

Overstroo,mi,ng

i,n

Wu,aslontl

.

Maar het was een dorpeling uit de buurt, Mijnheer Loomans deelde hem het geval mee.
Wel, ik zal oolç eens uit mijn oogen kij-

-

*?--

.ken, verzekerde de gebuur.
dert, komt ook gespuis af.

Als de Winter

na;

Willem begaf zich naar den veldwachter, die
met hem meekwam.
Ik weet alles reeds van uw zoon, zei de politieman. Wel, willen we eens den omtrek alzoeken?

* Ia, dat is goed, antwoordde vader. Will.-, gij blijft bij moeder en de zusjes, straks

homt uw broer ook.
Mijnheer Loomans vertrok met den veldwachter. Ze gingen door de straat. Andere bewoners
vroegen wat er aan de hand was. Sommigen
zochten mee. Maar ze ontdekten den vreemdeling niet.
't Was ook lastig speuren in 't donker. En er
waren hier veel kanten en hagen. waarachter
overstroomde akkers Iagen.

De tocht bleek dus te vergeefsch. Maar de
menschen in de buurt zeiden. dat ze 's nachts
waakzaam zouden zijn.
En toch had de vreemdeling gehoord, dat miinheer Loomans zijn zoon naar den veldwachter
zond; hij zag de zoekende bende, toen hij achter
een rnijt verdoken zat. Hij beefde van angst en
herademde pas, toen de groep rvegtrol<"
E3-

II.

Willem moest dien avond nog een

mand

bloembollen brengen naar Vien Ëoort"rr,--Ju,
waard uit de << Kroon >>, die ook kweek". *u",
.,
dikwijls zaken deed met mijnheer Loomans.
Willem ging er heen. De herberg stond een
.
:ind
buiten 't dorp. 't 'Was een ouddrwetsche
afspanning met voor den gevel een voederbak
;: 1." balie, waaraan -.r, d" paarden kor, lrurt
brnden.

Willem bleef even praterr en vertelde van
den vreemdeling, die zoo ,ord.rlirg t"a
g"a"u".
_- Wel, zei Vien, ik heb zoo,n iu"atoà'p",
op
de baan van Sint Niklaas *"ri"r, Ik wenschte
goeden dug,
percies,
lt:.1

of
-.ur-h;;;",
""ugezicht afwendde,
hij het
,ri;
bemerkr
te
"";
worden. Ja, dat zal die schavuif-'wel
geweest
zijn,

hopen, dat hij bang g.worden
. ,'l Is te
en
vertrolËken
is, sprak de waardin
De waard betaalde de geleverde bollen. plots
werd er als met een zweep op een
der ramen ge-

til(t...

Een pint hierl klonk hct. Stil, Bles,
houd
u koest...
een pint bier... ik h"b îuurt.

r-0*

_ - Marie, gerief dien ruiter, zei Vien. Hij
heeft zeker geen tijd om binnen te komen-

De dochter begaf zich met den drank naar bui.
ten. In de duisternis bemerkte ze een man, die
g"|l.t niet op een'paard, maar schrijlings op de
balie zat.
Sta dan toch stil, Bles, dom beest! tierde
hij weer, nam vlug de pint aan en dronk ze uit.

'g Is Sooi! kreet

'Wat

Marie.
dat- nu, om op de balie te klimmen

streken zijn
en te doun Lf

het een paard is !
_ - Koest, Bles! zei de jongen weer. Marie,
hier is uw glas ...ik zal den naasten keer betalen...
maar zoo niet!
'Wel,
- J",
ik laat
paard hier. .. Zet het in
- stal en geef hetmijn
den
veel haver... Ik zal dan alles
ineens voldoen,! Zorg voor mijn beestje..
"
Juist lcwam baas Vien buitËn. De schelm wil_
de weg loopen, maar plarie greep h.m bii Jen
arm.
Betalen.! eebood ze.
-HLt vader pakte
nu Sooi bij den nek en trok
,hem
binnen de herberg.
'Wat
heeft hij-uitgevoerd) vroeg hij.,
-Zijn dochter vertelde het.
't Was maar een grap, om u eens te
doen
lachen, zei Sooi.

*la-

Ôns voor den gek houden en dan nog be'
- sprak Vien lkwaad, err hij gaf Sooi een
stelen,
klap om de ooren.
Willem Loomans was naderbij getreden en bekeek den mantel, dien Sooi aan had.
is van vader! beweerde hij.
-- Die
Ik heb den mantel van een man gekregen!
zei- Sooi.
Van welken rnan) vroeg de waard.
- Ik ken hem niet!
- Ho ! ge kent hern niet. En toch geeft hij u
mantels.
'1 Is vaders mantel, hernam Willem. Ik
vertelde immers dat hij uit de gang was \ reggenomen. En mijn zustertjes hadden nog een tweeden
persoon gezien.
Ik zou nooit stelen! I,k heb dien
- gekregen... Ge moogt mijn oorenmantel
eerlijlc
afsnijden als 't niet waar is...
Vlug liet Sooi den mantel van zich glijden en
in een wip was hij aan de deur en buiten.
Nu laat ik hem nog loopen! bromde de
- tot zich zel|. Hij is zoo glad als een
baas
paling.
Sooi moet meer weten van dien landloopeit
Wel, Willem, neem den mantel mee en vèrtel
alles aan uw vader. Dan kan hij den veldwachter inlichten. Die moet Sooi maar eens onder
handen nemen. 't Is trouwens meer dan tijd, dat

-rt-

,le burgerneester eens een *irri **ukt aan ui de
schelmstreken van den nietwaard.
Willem ging naar huis. Zijn ouders luieterden
en heken vreemd op, toen ze nu dit verhaal
hoorden.
Morgen zal ik eens naar den burgemeester
- besloot mijnheer Loomans. Sooi heeft met
gaan,
dien vreemdeling den mantel gestolen en misschien nog meer weggenomen, dat ik nu nog niet
dadeliik mis.
Sooi was de schrik van 't dorp, een echte
straatslijper, de zoon van e,-n weduwe. Soms
werkte hij eenige dagen, dan weer zwierf hij rond
en deed de menschen allerlei last aan"
Maar als hij nu ook in betrekking stond met
dieven, werd het al te erg, oordeelde de heer Loomans. Morgen moest dat zaakje eens nauwkeurig onderzocht worden.

III.
Mevrouw Loomans was dien avond zeer stil.
Mijnheer meende dat ze bevreesd was voor den
nacht, nu die landlooper ronC zwierf. Hij wilde
er niet verder over spreken, om de kinderen geen
angst aan te jagen.
Toen het half tien was en ook Willem en Hen-

*12-

'irik ter ruste zouden gaan -*- Veerle en Mina
:liepen al

zei vader tot de jongens:

niet wakker te liggen' Alles is
-- Gr behoeft
in elk ge-

goed gesloten en hier zal die kerel zich
val niet meer wagen.
De zonen begaven zich naar boven' l)'e ouders
bleven alleen.
Hebt ge hoofdpijn) vroeg mijnheer l''r:omans aan zijn vrouw.
Ja...
_- Van schrik gekregen zeker?
Van droefheid... O, ik heb plots weer zoo
sterk aan Frederilc gedacht..' Wie weet, zwettt
hij zoo ook niet in den vreemde rond'' .
Spreek niet over hem.." Als hij zoo rond- en opgejaagd wordt, heeft hij wat hij ge.loolt
zocht heeft.
_ F'n als hii nu eens terug kwam.,,
Ge weet het, dan wees il: hcrn de deur! Hij
- ons ten schande gemaakt. Nlu spreken de
heeft
menschen er niet meer over, ïnaar de ellendeling
Ïreeft ons te veel doen lijden en uw gezonclheid

-

geknakt. Laat hem in Amerika blijven.". Hij
schrijft ons niet meer... eindelijk voeit hi.i, dat
hij niet beter kan doen dan zich dooc{ te gebaren.
En nu, zwijgen we over hem.
Mevrouw zuehtte, Haar man wa$ ûp dat punt
hard.

*-13_*

Miinh""r ging nog eens rond.. ,A,ll"r was rustig.
Alleen de wind zuchtte om het hu:s, l{et werd
onstuirnig weer.
'We

rnans.

O, wat is er met mijn zoon gebeurd? vroeg

zullen ook gaan slapen, besloot Loo-

't Is te hopen dat ze morgen den dief vin'Wie
den.
een mantel uit een gang wegkaapt,
durft rneer stelen. Als die verrt op klaarlichtln
dag zoo brutaal is, waartoe is hij dan 's nachts in
staat! Maar ons zal hij wel rnet rust laten. Hij
rnogt het gernerkt hebben, dat ik om d"r,
veldwachter zond.
Loomans sliep spoedig in. Mevrouw lag wak-ker.
Een oude wonde deed weer zoo'n pijn. Zeven jaar geleden ha'd ze een vreeselijken slag gehad. Haar oudst'e zoon, Frederik, wa" toen achttien jaar. I-lij was te Sint Niklaas op een kantoor.
De jongen toonde zich lichtzinnig, zocht slechte
kamaraden op, en zat veel in de hérberg. l)ikwijls
werd hij bestraft.
Op zekeren avond kwam Frederik niet thuis.
-Vader
en moeder brachten een angstigen nacht
{oor, -'s Morgens werd de heer Llo"i.r, naar
Sint-Niklaas ontbodqn bij den patroon van Frederik. Moeder ging ook mee. Ze was bevreesd,
dat er rnet Frederik een ongeluk gebeurd was.
Zenuwachtig kwamen de oud-ers bij d"., putroon aan,'een fabrikant. Deze keek

.-14-

""", "r.rriig.

:nijnheer
angstig.
Hij is zeker niet thuis
patro'on.

geweest

)

vroeg de

Neen...

- Ik dacht het wel... Hii is gevlucht.
- Maar waaïom... gevlucht? stameide Loo- die de waarheid begon te vermoeden.
rnans,
Hij" heeft geld verduisterd.'. eigenlijk
- ik zegger, gestoien. Een wissel vervalscht"
moet

Hij rnoest voor rnij veel naar .le bank en daarvan
heeft hij misbruilç gemaakt.
Het was een groote som die de fabrikant noenl'
Ce.

Eigenlijk zou ik uw zoon bij de politie
moeten aanklagen, hernam hij
'- O, mijnheer, doe dat toch niet! smeekte
de rnoeder

Ik zal u alles terug betalen,
mijnheer.

r'erzekercle

Ik heb het gelaten omdat gij eerlijke lieden
- sprak de fabrikant. Gisteren riep ik uw zoon
zijt,
bij me... Ik zei hem, dat ik het bedrog ontdeht
had. Eerst wilde hij loochenen, maar weldra
moest hij schuld bekennen. Hij had het geld gebruikt om een hooge speelschuld te betalen aan
een persoon van Antwerpen die met vervolging
dreigde. En zoo is hij van het eene kwaad in het

-l€-'

sndere vervallen. 't Is zeer treurig voor hem en
yoor u. Il< zei hem, dat ik over het geval moest
nadenken, en ik liet hem naar zijn plaats terug
keeren Hij is toen stil vertrokken. Het was om
een uur of vijf. Dus hij is niet thuis geweest)
Dan houdt hij zich eïgens verborgen.
Zullc nieuws hadden de oudêrs te Sint-Niklaas
moeten vernemen. En eenige dagen wachtten ze
lp nieuws van Frederilç, die niet verscheen. Eindelijk schreef hij uit Holland. Hij vroeg om naar
Amerika te mogen uitwijken. Mijnheer Loo'
mans was zeer verbitterd. Hij bezocht hem te
Hulst. Dât was maar even over de grens. De vader toonde zich hard.
Ik wil u thuis niet meer zien. zei hij. Hier
is geld om naar Amerika te reizen. Zoek daar
werk en leer er eerlijk te zijn
Frederik mocht zelfs zijn moeder niet meer
ontmoeten. Mevrouw lag toen van al die ontsteltenis erg ziek en, wist niet, wat er voorviel. Een
'*'eelç later 'hoorde mijnheer Loomans weer
slecht nieuws. Zijn patroon lrad ook l<lanten te
Hulst en Axel. En Frederik had die opgelicht,
nog vôor een groot bedrag. Mijnheer Loomans
had nu veel moeite om den fabrikant te bewegen
de politie ook buiten deze nieuwe oneerlijkheid
ie laten. Hij betaalde het ontvreemde en moest er
geld voor leenen op zijn huis en hof. Na een
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Hij befoofmaand schreef Frederik uit Amerika'
,. bttul"n' maar dat was nooit ge;;ii;"-;g
mijn\-er
beurd. 't Een "n .tàtt lekte uit en
Hij
menschen'
ti"h 't'oot de
Loomans
en
".h..*dJ
zoon'
il ;;" geweldigen wrok tegen ziin
li.t d" bri.rr.r, on'beantwoord'
klein' Ze
Veerle en Mina waren toen nog zeer
in Amebroer
wisten nu alleen' dat ze nog een
;ik"-i;"JJ"r,.

Will.* en Èendrik l'rerinnerden
de juiste

kend'en niet
;ï;h ilJtrik wel, doch
meen't
îoJr."ttt der zaak' Moest iets ergs^zijn
over
ooit
want .'adtr had hun verboden
;;;;
den verdwenene te sPreken' '
Mo.d., leed l,rtt"tlijk' Zii had haar oudsten

,ron-alleswiller,t"'g*""ner:hemteruglaten
[."t"", doch dit stuitte af op Cen heftigen tegenstand
- 'Er van haar man'
kwamen uit Amerika geen brieven meer'
4:].

Nu op dezen avond lag mevrouw l-oomans
greeçl

dit alles weer te overdenken" Een gedachte
mish;"; ;". Was die zonderlinq(=' vreemdelingVeerle
schien haar zoon? Waarom 'n'otg hij aan
*r tfni". of hun ouders nog leefden? Hij kende
de namen der meisje* "" àt' jongens' Tl h.d
;;;;;J, toen hij hlo'de dat cle moecler dikwijls
aiek

was'

-_ rz *_

Mo.d.t! klook het

Mevrouw Loornans kon die gedachte niet los
Iaten. Ze had er niet rnet haai man oveï gespr,oken. Deze kon Frederik, na al die jrr"rr,
,ijr.
schuld niet vergeven. FIij moest hurd *.rken
om
de geleende som af te tetalen. Hij zei, als hij
eens over zijn oudsten zoon sprak, â.t
deze d"n
welstand van hei gezin ,r.rrri"tigd ir".l.
_ Mevrouw Loo*1rru hud g"*i rust. Zou Frederik daar buiten rond d*ll.r, in den guren
wind en de duisternis, vermoeid
horrf"rigl
Hij }on wql in het water van de"r,boordevolle '
grachten of overstroornde w,-iden verdolen
en

verdrinken.
De moeder hield het niet meer uit. Zachtstond
ze,op en Àaastig kleedde ze zich. Beneden
deecl
ze haar schoenen aan en sloeg ze
haar mantel om.
Ze stak de lantaarn aan. Ze wilde
-j;r"nnaar buiten.
Ze moest onderzoelçen of i;o.
daar kon
flwalen.

Bevend

deed rnevrouw Loomans de deur
open. De wind gierde haar tegen.- H*t
*u,
weer-en erg donker. De moeder aarzelde...*ita
Nu
naar buiten
,op d.r, .*rrà*"r, *"g...
En
rgaan...
ce vreemdeling
moest eens werleelijk eJn dief
'ijl.De . Hij Àad roch vader" *.-.i"i-festblen...
moederliefde overwon. Er, *E.rrouw
t.oo.
rnans begaf zich op h"t .roorhJ.
* O, Frederik... Frederik! kreunde ze"

tg-

terug.

-En van achter de haag kwam een gedaante' De
lantaarn viel op den grond maar bleef branden.
Mijn jongen! snikte de vrouw.
-En ze viel haar zoon om den hals.
Zijt gij het waarlijk, Frederilç? snikte ze,

- ontroerd.
Ciep
*

.lu, moeder... Maar ik drrrfde me niet vertoonen. Ik hoorde dat vader orn den veldwachter
zond. Toen werd ik bang...
_- Vader meende dat er een dief rond doolde.
dat hoorde ik... En ik wilde niet aange- Ja,worden voor al die menschen. O, moehouden
der, wist ge toch dat ik het was )
Ik voelde het, mijn jongen... en ik kwarn

t; zoeken.

Maar vader...
Il< heb nog niet over u gesproken.
Vader is nog altijd boos op mij.
- Ja... Maar ik dank God dat gij terug zijt,
en-vader zal ook veranderen.
Ik heb het in Arnerika zoo hard gehad,
rnoeder... En ik verlangde zoo naar u... Ik keerde terug. Vanmorgen kwam de boot te Antwerpen aan... Ik reisde naar hier.. en ik bespiedde
het huis... Ik begreep, dat Ve*rle en Mina er alIeen waren. Ze hadden schrik van mij. Daarom
wilde ik niet aant,ellen... Ik zag vader en u uit

-
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het karretje s_tappen. Toen hacl ik plots
wéet
angst, dat vader me zou verjagen. tf
iita"
u alleen spreken... En
".r*t
f.o"it gii...
""
Ge gaat mee tinnen. Muar-iË zal u nu
.belSen,
ver-

en rnorg€n met vader .pr"k.r.
rederik voelde ,ich vr.emà te moede,
toen
hij na al die jaren, de ouderliik*
weer ,be_
F

-lrrirrg

trad.

- Mevrouw

Loomans leidde hem
-"unnaar de keu_
En toen ze nu bij lr.t Uoirt
de lantaarn
r_"g,
hoe
mager
en
bleek
Lruu.
F.,."I
,oon was,
Iaaide heftig het medelijd.,, ;;" Ce hebt zeker honger) uro"g r.
- Neen, moeder._..
it nua brËod bij me...
- ik zou willen slapen.
Mlar
it il;zoo moe...
Eensklaps klonk buit"n
"r.*-"rr.
O, wat is dat ) stam.ld"
Fr.d.riL. Zeker
de gendarmen, die
Lo*.r,
frrf-"...
-_ Wel neen... -"
Mevrouw Loomans hoorde boven
haar man,
die- door het lawaai gewekt
**rà-'*'
Hij mocht zoo ineens zijn zaan niet zien...
En
de menschen buiten, wi. ,e oolo
*rr.r,
behoefd.l_""q niet re \qeren_dut Frud*rik'i]r huis
wa*.
Moeder keek rond. ïfaar ;;;-;;
Ërederik verJ<en.

bergen )

Er was een hooge, in den muur gemaakte
Moeder rrdk ze
_-

"j*i:

zo

*.

lea,s.

* Hier in ! zei ze. Ilç zal eerst met vader

spre"

l'."n. En die menschen buiten moeten weg.
Frederik verborg zic,h in de kas, en zijn moeder
deed cle deur dicht.
Haar man had een venster geopend en vroeg,
wie daar was.
Er is volk op uw hof ... we zager. een licht!
antwoordde men.
Ik ben beneden ! riep mevrouw Loomans
- de trap.
aan
Mijnheer schoot eenige kleeren aan, en kwam
haastig van boven.

Zijt gij

echtgenoote.

opgestaan

) vroeg hij aan zijn

--- J., en ik ben biriten geweest met de lantaarn..

"

Maar waarom?
- Dat zal ik u stral<s zeggen.,. Doe die rnen- weggaan...
çchen
Mijnheer Loomans opende de voordeur. Er
stonden eenige buren. Ze hadden de wacht gehouden, uit vrees voor den zoogenaamden landlooper. Een zag het lichtje bij 't huis van Loomans Dat scheen hem zeer verdacht. Hij .riep
zijn zoon en verwittigde een paar andere lieden.
Samen kwamen ze nu zien. Ze vertelden dit door
ellcaar aan Loomans.
'-- Bedanlkt voor uw waakzaamheid, maar er

*2t*

*"h""lt hier niets, *pr.k

deze. Ge h"bt onze eigen
lantaarn gezien...
H., g" houdt ook de wacht, sprale een der
buren. Nu te beter dar het niets is. Wi; d"oh;";
aan den dief ... 't I-ichtje was eerst aan, dan verdween het, dan rees het weer.., 't Leek ons heel
aardig toe. Ge hebt zeker de ronde gedaanl
De buren trokl<en weer af en mijnheer Loo_
mans sloot de deur. Hij ging dan bij zijn ,rô*,
die zeer zenuwachtig in de t.,rL.r, zat.
Maar waârom zijt gij opgestaan en buiten
.geweestl
vroeg Loomans.
Ik kon niet slapen... Ge moogt niet boos
?ij"... maar ik dacht dat die vreemd-eling ;"i...
Frederik [<on zijn.
'Wat
ge nu in uw rhoofd steekt!
- Een moeder voelt
_zoo diep...
Ge zijt overspannen... Waart ge dan buiten- aan 't zoeken naaï,dien landlooperl
O, ik was er zeker van, dat ,t Frederik
moest zijn... Hij had aan Veerle
Mirra naar
".,van
ons gevraagd... Hij lçende de namen
de kin_
d91_en...Hij weende, toen hij hoorde, dat ik
dikwijls ziek was. Zoo zou een vreerndeling ,i",f,
toch niet gedragen... Ilç had g""r, ;,rrt meer...
Maar vïouw toch.. . 2"" iets in uw hoofd
halen...
Frederik is in Arnerilca,.

Neen, ik had geen rust...
buiten...
Had mij darr gewekt...

ik

moest naar

- Ge wordt kwaad, als ik over Frederik
spreek...
Hij is toch ook mijn jongen... en ik

heb'hem zoo lief, al misdeed hij. O, hij kan toch
berouw hebben...
En hij schrijft nooit meer...
- Ge wildet hem niet antwoorden. Ik weet
het, de jongen heeft ons groot verdriet aangedaan...
Hij bracht schande over ons... en bijna
waren we geruineerd door zijn schuld...
maar Christus leert ons barmhartig te
- J.,
zijn...
Hij leerde ons den parabel aan den verloren zoon, die door zijn vader in genatde en met
vreugde ontvangen werd,.. Er komt toch een
tijd van vergiffenis...
'We
zullen er rrrorgen eens over spreken".,
Ge moet nu'rusten.
Ik kan niet...
- Die persoon is Frederik niet.
- Jr! Ik wèet het nu zekey...
-Mevrouw Loomans barstte in tranen uit.
Maar wat scheelt u nu? vroeg rnijnheer

ontsteld.
Hij meende dat zijn vrouw niet wist, wat ze
zegde en dus wartaal sprak.

*
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,- Maâr vroirw toch... is iat waar... is dat
Ge moet

hernam hij.
- Maar het rusten,
is zeker dat Frederik uit Amerika
- gekeerd is.
terug
_. Dat kan immers niet...
'- Het is waar... O, heb nu medelijden met
hij heeft zrraar geboer. Z.ijn straf heeft
.h**...
lang geduurd.

We-es ,i" l"À1,*ii*...
hem niet... Frederik is toch
""ri;;;
* Laat ons moïgen verder-praten...
""g-"* f.i"a. ge zijt
zoo overspannen. Het is een vïeemd.
u""ia gË,

rveeat...

-- Ik kan nu niet slapen....
Ik zal wat geven om te kalmeeren,
- Beloofume
dat ge Fre,leriË weer als uw
- aannemen zult...
zoon
,..T Dat zou ik doen als hij terugkwam, maar

nU raat nlets van zich hooren
O. vrouw, geloof
tcch, dat ik ook dikwijls u.r, lr.*
denk en veel
verdrier heb... En ik zal hem I;;;;
opzoeken...
'- Dat is niet meer noodig, .^ Frederilc
is terug. Ik voelde, dat hij het wIs ..- -ik
È;;
zien...-O, vader, ik heË Fr"d;;L ontmoet... ;;;
hem
gesp_roken.
.

.

Mevrouw stond op en sloeg haar
man de arrnen om den hals.
O, het is \Maâr, snil<te ze. Frederik
Hij- zwierf daar buite" ,";;... ftiiirr"g, is terug.
vergif_
lcenis

aan

ons...

_

24, __

rverkelijk waar)
Mijnheer begon over al zijn leden te beven.
\[a3y is hij dan? vroeg hij.
- Hier in huis... ik heb hem verborgen, om.lat- ik eerst met u wilde spreken... Blijf kalm...
bij is daar in de kas...
Mevrouw Loomans trok de deur open. Frederik lcwam te voorschijn. Verbaasd en ontroerd,
staarde mijnheer Loomans hem aan, als zag hii
een schim.

Frederik zonk op de knieën
Cl, vader, vergiffenis! srneekte hij.
-Loomans zag dat bleek, vermagerd gelaat, de
diepliggende oogen, en medelijden en liefde sloegen heftig op.
Hij greep zijn zoon bij de handen en trok hem
cvereind. Met,een snik stamelde hij zijn naam en
onstuimig omhelsde hij hern.
Mijn jongen, mijn jongen, herhaalde hij
Is het toch waar... sij zijt terug...
weenend.
Al zijn hardheid verdween plotseling.
Vadeï, vergiffenis... ik ben zoo veranderd.
Ih -heb veel geleden, maar het verdiend, zei Fre,;lerik.

-; Ja, jongen, ik vergeef ,.r alles... Ce zijt
weer terug... God zij gedankt ..
Nu weende moeder van geiuk"
-- 25 ^-

Flet drietal werd kalmer en
zette zic,h neet.
Frederik verrelde,
Lii-ar;,
i*"ri,L..nsche
1".
streken gezworven-had,
;;.rorrd,
"; ;;;;".. dan weer
afgedankt werd. Hij j"rrà.
ven, meenend, dat vader zijn brieven re schrij.
-'""Jr'i"i, niet wilde
Iezen. Maar het verlan*."
werd zoo
sterk... Hij had toen.gÀr*o.gJ-.n
Ieefd, om het ,"i"geldîij..;?;
"rmo"dig ge_
irii*""...
';;;."
O, hij
wilde nu ailes doJn om:;tj;
te
helpen,
als een sraaf .. H,;
hi;
ilJJ.O."

ï_i,ît

;;î;;

Van middag kryu* ik hier aan,
sprak hii
- Het was
voort.
zoo sril
l,"r i-ut"lk Lî.L d#
het keukenvenster, u, "*
b"_.rL;;-;;." meisjes...
rlc dacht wel
dat h.t V."rl.'.ï^fr4r"" waren,
maaï
herkende ze nier.. Z" *"*i"r"T'ir"i",
toen
vertrok. Ik zag dat ze oo *""j""'g"l.k.rr. ik
Zu
waren bang van me en il trrÈï"
terug.
Toch
moest ik weer keeren... en
nieuws vragen...
Veerle opende het.raam. IL
*;-r;;
blij, toen ik
hoorde, daj sjl b"id";;;;;;;;J
Maar
ik moesr
weenen, als Veerle zei, dat
_o"à",
aikwijls
ziek
was. Dat is door *ij"
me
en
z-ag u thuis komen mer""h.rid.-.ïË;"rborg
h.rLurr"il".'lL
later aanbellen. A*1".r.d. h.;;ïlîra" *ild" *ut
ik, dat ge
me voor een dief hieldt...
en ik *.ra bun oil.
aangehouden re word""- D"
*.;:;;", de politie
zit er nog bij mii in.., fi.
".rd;î.ni *.ur... En

toen het nacht werd, stond ik hier aan de poort.
Moeder kwam dan...
O, kind, God had het rne duidelijk gemaakt
dat gii het waart, zei rnevrouw Loomans.
Plots dacht vader aan den mantel. 'Was Frederik berouwvol terug gekeend?
Was er iemand bij u) vroeg hij- Neen, vader... ik heb met niemand gespro- Maar ik heb, toen ik den eersten keer kwam
ken.
een persoon bemed<t in een blauwen mantel. Ik
dacht, dat het een l<necht was...
En ge hebt geen woord tot hem gezegd?
- O, neen:.. ik verwijderde hê, want ik
vreesde
herkend te worden. En ik wilde het eerst
met u of moeder spreken.
Sooi heeft gelogen, verzekerde mevrouw.
- Ju, dat denk ik ook. Frederik, een jongen
beweerde,
dat hij van u een mantel gelcregen had.
O, dat is niet waar...
- Ik geloof u...
- Nu moet Frederi'k naar bed, sprak moeder.
- Maar laat ons eerst even afspreken voor de
kinderen,
zei vader. Frederik, Veerle en Mina
weten niet, wat er vroeger voorgevallen is. We
zullen hun eenvoudig zeggen, dat gij in Ameri,ka hebt verbleven en nu teruggekeerd zijt. En
met de jongens spreek ilç morgen ochtend...
Niemand zal u iets miszeggen..= En ge begint
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een nieuw leven".. We zullen daar morgen uitvoerig over spreken. Ge hebt nu een les voor 't
leven ontvangen...
O, vader en moeder, ik zal u toonen, dat ik
veranderd ben, verzekerde Frederilc.
'Wat
had hij een veilig gevoel, toen moeder
_
hem naar een slaapk"-., Èldde. En h""
dan'kte mevrouw God voor den terugkeer"rrrif
-r.i
haar zoon.
. Vader zat nog een tijd te weenen in de lceuken. Hij verweet zich dat hij te hard was geweest.

IV.

Den volgenden morgen, toen de vier kinde_
ren met de ouders aan het ontbijt zaten, zei mijnheer Loomans:
---- Nu heb ik groot nieuws...
b de dief gevangen? vroeg Willem.
- Die
man was geen dief, " W. hebben ons
vergist...
Die man deed wat vreemd. M.; hi;
wilde niet binnen komen, omdat moeder en ik
niet_thuis waren, en Veerle en Mina hem niet
kenden... Waren wij thuis g**.rr, alles ware
anders v-erloopen. -Toen gij ie bed laagt, i,
t ii
-r;;;
lcrug gekeerd... En moeder en ik *;;
blijde... Ce zoudt nooir raden *"rro*.1. Dh
zoogenaamde vreemde man is van onze familie.
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Veerle en Mina, ge zult ook blij zijn, want uw
g,roote broer, die in Amerika gewoond heeft, is
terug gekomen.
Allen keken vernbaasd op.
J., die man was Frederik, hernam vader.
Flij- zag dat Veerle en Mina bong van hem waren
en daarom ging hij weer heen.. Hij was zenu\rachtig... en daarom deed hij wat raar. Dat is ook
te begrijpen, zoo lang weg geweest en in Amerika ging het hem niet voordeelig. Frederik blijft
nu bij ons. Hij zal mij helpen in de kweekerij.
Veerle en Mina keken thans zeer blijde. Een
groote broer... dat vonden ze plezierig,
Hadden we 't maar geweten, zei Veerle.
We- zouden Frederik wel in huis gelaten hebben.
Vader, waarom zei hij niet, wie hij was?
_. Omdat ge hem toch niet kendet...
En ik, die de deur voor hem sloot.,. Waar
is Frederilc nu )
Hij slaapt nog... hij was zeer moe... Als
ge-uit school komt, zult ge hcm zien...
De jongens waren ook blijde. maar zij zeiden
niets... Ze wistên iets van Frederiks geschieclenis en ze begrepen, dat ze dit niet mochten laten merken aan de zusjes.
Na het ontbijt wenkte vader hen in een andere
kamer. Hij sprak hun over Frederiks verle'
Cen en zei met *.tljîr;'rw
Liun broer terugge-

keerd was. Ze mochten niet meer over die oude
geschiedenis spreken. Dat zouden de jongens
dan ook niet doen. Ze voelden zich t" gàl,rtriig,
dat Frederik weer terug was thuis. Nrl Jo., *oËder_ oo'lc vroolijker worden. De knapen hadden
wel bemerl<t, dat er steeds een druk àp het gezin
had gelegen.
Toen de_ meisjes naar school en de jongens
naar hun kantoor waren, vc.rscheen S"oi," a*
straatslijper, aan de poort.
Mijnheer Loom.n" zag hem en ging er, heen.
Welke zaken hebt ge hier? vràeg hij. Komr
ge -weer iets pikken? Ce liegt, als ge beweert,
dat
ge dien mantel van een onbàkende guLr"gu.,
É"bt"
Sooi was nu ongerust gr*ord'"r, Àn wilde
zoete broodjes bakken.
Baasje, zei ,hij, ilç kwanr gisteren hier voor_
bij en. toe-n lag clie mantel dazrr* aan de poort. Ik
meende, dat ge hern weg gesmeten n.ai E* *i;,
een armen su,kkelaar, kon hij nog'dienen...
We:rql leugens I Ge hebt lrÉrn uit de gang
-,
gestolen.
Beken de waarheidl
Sooi sloeg huicheladhtig de oogen neer...
, -- Ja, 't is zoo, hernam hij Ik wis,t niet, wat
ilç deed... Ik heb er veel spijt:u.an, baas... ik
kon
er vannacht niet van slapen. A,ls ,t u belieft, bra_
ve heer, zeg het niet aan den veldwachter. .lVat
zou mijn utr" *::lerrie doen, nnoesten ze mij

i,rot kot steken; dan kon ik den kost niet rneef
voor haar verdienen en mijn braaf moedertje zou
van honger en verdriet sterven .. Ik zal u eeuwig
zijn, als ge zwijgt, en nooit meer iets
'lankbaar
.il/eg nemen. Ik wil mijn leven beteren.

niet

Sta me niet voor den gek te houden, deug!

Ge moogt mijn ooren ,rfsnijden, als ik het
niet meen, dat ik mijn leven .,vil beteren- Ge zult

lret zien, baas... Ik lheb het vanmorgen nog op
rnijn bloote knieën aan mijn rnoedertje beloofd.
dezen keer zal ik de zaak zoo laten.
-- Voor
Maar, jongen, ge moet oppassen, of 't loopt verkeerd met u af.
Ik dank u, baasje.. " En ik zal naar dien
landlooper zoeken. De veldwachter kon hem gisteravond niet vinden. Ik zal hem wel bij zijn nek
pakken. Ik ben zeker, datrhij rnet een bootje over
het overstroomde land vaart en ergens in een
hoog boschje een hol heeft. Maar ik verzeker u,
dat de menschen geen last meer van heni zullen
hebben.

Pas liever op u eigen en maak u nu weg.
Duizendmaal bedankt, lraas. Ge zult eens
zien, welk een brave jongen Sooi wordt.
De schelm verwijderde zicb.
Fred.erilç was opgestaan. Moeder had hem
schoon linnen gegeven en eert kostuum van va-

_-
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d"r. i). zoor- zag er nu veel netter uit.
Mijnheer Loomans begaf zich naar den bur.
geSneseter.
._ 'Wel, ik ben zelf blij, dat de jongen rerug
is, sprak de burgemeester. [Jw vrouw had veel
verdriet en gij toch ook...
In mijn hart, ja... maar 'ik wilde het nier
toonen. Het was verkeerd van mij.
De jongere menschen kennen zijn verleden niet en de oudere zullen er over zwijgen.,.
Ik zal dus aan den veldwachter zeggen, Jat er
rnet dien vreemdeling een misverstand was.
Veerle en Mina deden eerst wat vreemd, toen
ze hun grooten, on,bekenden broer ontmoetten,
maar Frederik kuste hen hartelijk en zei, dat hij
zoo blijde was zijn zusjes terug te zien. De jongens toonden hun vreugde.
De buren kwamen Frederih begroeten en de,
den of er niets gebeurd was.
Maar Frederik vergat de haide les van het verlgden niet. Hij werkte hard met vader mee. Spoe_
dig leerde hij het vak. Hij was een groote steun
voor de kweekerij.
Moeder werd veel gezonder.

EINDE
In Nr 368 ( De Schrik van 't Dorp > verrellen
we hoe het met Sooi verder ging

