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HET GAIUnr- EN HANDKUSJE.

aa kerstavond. 't Was overal kerstavond, in de kleine
landstad F. la, daar werd het ook om vier uur al
donker en om half vier begon het te meeuwen,
juist zaal» het op keretavond behoort. Boven op den wal
stond een klein huisje, vlak bij de trap, waarlangs ge van den
wal afdalen koud! neer buiten en, als go dat deodt, eten& ge
op don straatweg, die n van F. naar B. bracht. Dat doen we
nu nog niet. Wat zouden we er aan hebben? 't Ie veel te ver,
om naar B. to gaan. Warloopig hebben wo genoeg, als we
weten, dat het langs den geheelon weg ook em vier uur denker werd en dat het om half vier bogen to sneeuwen, juist
zonale het op Kerstavond wezen moot en zee was het te B.
ook. We blijven hier, bij hot huisje op den wal. 't Buide zag
er wel wat vervallen uit. 't Hing van voren naar den kant
van de stad over en van achteren naar buiten, alsof het van
plan was geweest, om in de stad te vallen, maar medelijden
gehad had met do mensehen, die het op hun hoofd zonde
krijgen, en of het toch geen kust had om buiten terecht te
komen. 't Dak lag daardoor wel wat krap op de muren, haast
meer er kweken dan er over heen. De bewoonsters waren wel
eens bang, dat het invallen zou, maar daar zorgde de Hoer
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daarboven wel voor, dat ze het dak niet op hen hoofd kregen.
Door de kleine ruitjes zat een mokje te turen. 't Was erg
schemerig binnen en daarom keek ze maar naar buiten, naar
de dikke boomen op den wal en naar de sneeuwvlokken, die
door den noordenwind tegen de ruiten gejaagd werden en
•
Lise was elf jaar oud. Drie jaren had zo al gewoond in
't hakje op den wal. Vroeger woonde ze ginds bij 't kanteel.
Bij helder weér kendi ge de torentjes. en de klok boven de
boomes den uitsteken, ah ge door de glazen staardot en Uk
ge een eindje den wal opliep% dan enagt ge het gelusele kanteel turnshen de boom. door. Nu koedt ge er niets van zien.
Maar daar vlak hij had tij vroeger gewoond, niet verdor er
af, dan hot hekje hier van de poort af stond en dat wan niet
ver.
er. Haar vader wan tuinman op het kasteel geweont,
heer wen gestorven es, het kanteel waa verkoold. o Ihit
jaar! Line moet er maar niet veel aan denken, want dan
wordt haar het hartje zoo vol en, ab ee dan naar buiten kjjkt,
ie 't of er nog duizend eneeuwvlokken meer dwarrelen, deer sie
ruiten been tegen haar gmioht en dan wordt het in ome reel
donkerder. Ze hield eo veel van 't kanteel en vooral op om
avond als dezen denkt ee er nog eens zoor.' aan. Vroeger
mocht vader op één na den mooisten kerstboom wekers uit
het geheel° boseh. De moeide was voor 't kasteel en op !ver
na de mooiste voor het tánntannhuin es. nu .... Ze wan gisteren nog in het boseb geweest en ee had er één nitgmonlif,
een pracht van een boom. Z66 hoog en z66 recht en geheel
rondom den dam met !stevige takken hessen Maar do boem
stond er nog, als ten minste de nieuwe tuinman hem niet veer
nijne kinderen uitgegraven en in het tuinmannhain gebracht
kad.
Vader was dood en moeder en eo lagen ginds, tor rijde van
den weg, onder den beogen populier. Dhár legen ne bij elkaar
ver van Line af en Line wars bij tante in huk gekomen, bier
op don waL Tante was erg goed voor haar en zij hield veel
van tante. Elk jaar had tante er voor gezorgd, dat Line ook
een kerstboom gehad had, juint als vroeger, toen hare oudere
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nog leefden. Tante meende: Lin miste toch al genoeg en ze
wilde haar niet gaarne moer laten mimen. Maar 't scheen wel
dat tante wat veel van Imre krachten gevoegd bad, want ze
was na ronde zes weken bedlegerig. Tante ging anders dag
aan dag uit wenken. Geen dag was ze te huis. Doch. duurde
het to lang. le do huizen, waar zij werkte, bad men zich van
nieuwe hulp voorzien en toom en Lize begonnen armoede te
lijd.. 't Dood do goede vrouw 't meest leed voor haar kleine
lieveling en Liza betreurde het 't meed em tante. \ Vat had
zij nu gaarne voor tante willen arbeiden, doch 't kon niet;
men wilde haar niet hebben. Ze kon zahrobben en zekeren als
de beste, dat zeidc tante r.elve; maar wat hielp hetnion solde
dat ze nog maar een kind was nu men wilde kaar niet huh•
ben. 't Eten werd sehaarather en tante al zwakker. Zo had
verdriet, de kleine Lize, ja, dat had ze!
liezen middag luid tante haar hij het lied geniepen on gezegd: .Lino, go zult hot dit jaar zonder kemtboom moereg
doen, incl., 't Spijt me erg vouor u, maar 't is niet anders.
De Heer weet, waar het goed vuur is en daarom moet go er
niet bedroefd uni zijn la — En ze had geantwoord: te Dat ie
niete, tante, als u maar beter wordt. Wat moot ik toch beginne», »Is n eo.
1
leer had ze niet kunnen zoggen,
Zo had door do ruiten hen naar don hoogen populier gekeken en toen kou ze niets meer roggen. Tante huil gezegd:
»kimt de Hoer weet het alaam Slank u maar in geen ding
bezemt!. Op verlaat de uitlezen niet en !lij zal ook wel
voor u zorgen! Laat kat maar op Hem aankomen !a Zo ze
had met hare magere handoer Liz. blonde Laren gestreken en zeker wao ze ook aangedaan geweest. Dat nu ken
Lise niet verkroppen. Dat ze geen lerotboom had, was »iele
maar dat tante oehreide en dan nog wel op een dag. waarop
ze haar anders 't grootste genoegen bereidde, dat was baar
teveel.
Kou tante maar versterkende middelen krijgen! Do dokter
had zelve gezegd, dat se da» wel gauw beter zon zijn, maar
ken er .n te komen? Vragen, neen, dat wilde tante niet, en,
al had tante 't gewild, dat kon Liet, niet. Werk., dat kon
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se en wou se gaarne, hard werken v. 'e morgens vroeg tot
'e avonds laat. He je, dat haar de ragen dicht vielen! klaar
bedelen, neen!
Zoo dacht se en se staarde naar buiten. Daar kwam haar
eensklapswat in de gedachten. Zou tante slapen? Ze ging
matje. mar het lied en overtuigde stok, dat de zieke werkelijk ingesluimerd was. Nu stak ze voorzichtig de lamp mm,
klom op den stoel bij do linnenkast en enen een Matje daarvan af. 't Wee haar eigen naaikistje, dat ze eens op haar
verjaardag van moeder gekregen had. Moeder bad het selva
gevuld. Er zat van alles in: een ashaantje, een tornmesje,
een brief met spelden, een doosje met naalden, garen, laad;
kortom, ge keedt niets verzinnen, of moeder bad er voor gezorgd. Lise had het tot heden niet gebruikt: tante had gezegd, dat zo or maar zuinig op moest W1335011 en had haar altijd
zoo goed voorsien, dat ze niet nodig had haar eigen nanikisi
aan te oproken. Zou se die niet kannen verkoopon / Eerst al,
wat or in wee, stuk voor stuk en dan de kist salvo? Ze eau
er wol drie gulden voor krijgen, dacht se, en driegulden, wel,
daar sou tante vleesch en groente van eten 011 weer heter
worden en zo maden kerstavond vieren en geen honger meer
bobben, want, hanger had se wel. Moeder sou 't heel goed
vinden, dat zo de liet verkocht, omdat het voor tante mw.
Tante zo« wel knorren, maar dat was niets, als ze maar OOM
eerst heter was! Ze sou liet doen en een glane van genoegen
straalde op haar gelaat bij de gedachte aan haar handel. l let
had haar voortdurend gehinderd, dat ze niets voor tante doen
kon, dat zij bloot in do wereld was, om tante tot lost te
wezen. Nu zij meende, ook iets to kunnen doen, gerooide .5
dek soo gelukkig. Zo moest er een bootje als eens koopvrouw
uitzien, daarom bond ze een sterk lint aan do hengsels, die
terzijde aan hot kistje hevmtigd waren en zit droeg se nu als
een echte koopvrouw haar waar aan een hand om haar hak
Reeds bad ze haar hoedje opgezet en se wilde do deur uitgaan. Dook weder bedacht se zich. De koopman in aardewerk,
dia des zomers potten en pannen aan tante verkocht, had op
sijn mars geschilderd en op zijn potten en pannen doen bakken:
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»Aan Godes zegen ie 't al gelegen le Zij had hom eens gevraagd, wat dat beteekende en hij had genotwoord: »Lieve
Lieske, ik wil daarmede zeggen, als God de Heer mij zegent,
den gaat mijn handel goed en ik heb mijn mars spoedig Mig
verkocht, maar als ik solider Zijn zegen mijn handel drijven
moot, dan helpt mij al mijn praten niets da menuhen nemen
toch niets van den koopman. Lieeke, donk er ook om, al drijft
go misschien nooit handel, Gods zegen hebt ge altijd noodiglo
Zoo had do pottenkoopman gezegd en sij dacht er om, telkens
als zij zijne potten of pannen zag en het randschrift les. En
wee m selva koopvrouw en had zij dien zegen dubbel
odig. Met haar naaikistje voor ziek knielde zij voor een
stoel neder nu het jeugdige hart van het meisje verhief eioh
tot den Onzichtbare, domare door het donker en de dichte
sneeuw en door al het treurige van den keretavond heen,
.Lieve lieer, aegon Gij de klei. k.pvrona !c zoo bad ij en
de toere daarboven hoorde het. Dat gevoelde Lise ook, ja, zij
wist het F.66 zeiker, dat zo blij opetend en zachtkene do deur
uitging, overtuigd, dat ze rijk terugkeer. ecu. En wat we
tante dan wol :eggen/
Nauwelijks was zij buiten, of sij wilde reeds beginnen te
roepen: »Koop! Hoopt Garen en band te koopt" Doch zij bedacht zich. Hier op den wal liep teek niemand, niemand dan
do schildwacht, wiens eentonige tred haar uit de verte tegenklonk. Maar waar zou zij hoong.n7 Zij was even onzeker op
dit punt, als het huisje van tante, ook al volgde sij d
het voorbeeld niet alt schroomvallig, dat zo bleef staan, weer
zo was. Zij besloot het eerst in do stad te beproeven, omdat
daar toch do meeste mensebon liepen. Z66 daalde gij dan de
trap af, welke van don wel in de eind voerde. 't Wae donker,
maar zij liep er op toe, alsof het helderlicht dag wee. De
jaehtimeeuw viel al dichter en de wind doeg haar de sneeuwvlokken in 't gezicht. Dat deed pijn, maar zij voelde het niet;
zij riep maar: »Koop! Koop! Garen en band te koopt Wie
moet er garen en band hoepen !e 't Was koud, scherp koud.
Zij werd huiverig en daarom liep ze z66 hard do pene draal
uit, de andere in. Er waren niet veel meecoke» op de straat
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en die or waren, liepen nog harder dan zij en telkens, als zij
mensolien tegenkwam, of Misen achter haar aankwamen, riep
se: »Koop] Koopla Maar niemand luisterde naar haar, niemand
bleef staan en niemand verwaardigde slok om haar kistje eens
door te snuffelen, mambo tante altijd deed, als de pottenkoopman
met zijn mars op den wal aankwam. 't Eenigo, wat oenige
voorbijganger. deden wee, haar met groote ergen aan te zien,
alsof se sioh over haar verwonderden en esa enkele solde zelf.:
»meid, sijt ge mal? Maak maar gauw, dst ge tehuis komt met
uw garen en band Ia Maar neen, dat deed se niet. Als ze haar
garen en band kwijt was en er gold voor had en als zo voer
dat geld vlomoh en groenten gekocht had, sis, daarmede wilde
se dan gauw naar hui. gaan.
Langs de straat gelukte het niet met den handel. Dat kwam
anker, omdat het te kond wee en te donker. Da moneelton
konden Met zien, hoe netje allee er wol uitsag in haar kialje
en ze konden ook niet zien, wat ze kochten. Daarom doden
ze het maker niet. Ze sou maar eens doen, zonale do potten.
koopman, hier en daar en overal aankloppen of bellen; dun
sou 't wel beter gaan.
Z66 deed ze, maar de één sloeg haar do daar voor do een»
dicht en de ander seide: »Kom morgen ochtend maar wek la
of rale ken/Unie voorbij iels Hier meido men on vriendelijk:
»meen je, dat we van avond garen en hand gebrui ken?. en daar
»als ik je wee, kwam ik 's nachts om je waar te venten la en
een derde grauwde haar toe: »maak, dat je weg komt, meid,
of ik.... a Zonden die menechen en die kinderen ook kerstavond vieren? dacht ze. Iloe le 't mogelijk, dat se dan .66
onvriendelijk 4n? Ze wiet het nog heel goed: vader en moeder
waren nooit onvriendelijk tegen arme mouche]] en tante evenmin, maar a/e 't keretavond wee en er kwam dan nog een
arm mansah, dan kregen mg een dubbel portie. Ann m.a.!
Maar zij wan look niet arm; aij bedelde niet. Een kleine koopvrouw, dat was zel No ze er goed over dacht, bevreemdde
het haar niet en ze was dom geweest, dat sc het in do stad
geprobeerd had. De pottenkoopman had het immers dikwijls
lagen tante gesegd, dat de manschee in de stad zoo maaien-

dalijk waren en dat hij veel liever met de buitenmensehon
handelde en dat hij maar• blij was. dat tante tusschembeiden
hl woonde en dat hij altijd zoo goed met haar handelen kon.
la, 't was dom, dat se maar niet dadelijk naar buiten gegaan
was. De mensohen in de stad konden alles dichtbij in de winkels koopgin en, als er een koopman aan de deur kwam, dan
was het wel, of hij kwam bedelen. Do boerenmensolien konden
het niet soo dichtbij krijgen on se waren blij, als iemand het
hun aan do deur bracht en se behandelden een meeacte, zeesla
't bekoort. Dat alles had se vooraf moeten bedenken en 't was
dom, dat se 't niet gedaan had. Maar se wan ook nog soo'n
kleine koopvrouw en zo bad nog geen verstand van handelen.
Nu sou se het buiten probeoren en dan moest hot beter gaan,
want aan Goden zegen was 't al gelegen en se had immers
den Heer om zogen gebeden!
Met snik een kinderlijk vertrouwen ging zij de straten weér
door, de stad uit. Ze was er nu soo vast van overtuigd, dat
se buiten handel drijven moest, dat se in het geheel niet moor
eKeopl Koop'« riep, soolang als se in de stad was. Daar
straalde haar door de ruiten van een groot boorenbuis de glans
van wel honderd kaarsen toe. Ze sloop er even hoen en ging
opbaar tenen staan, om naar binnen te skin. Een groots
korstboom stond midden in de kamer. Do, wat was die heerlijk Wat hing er een boel aan! Zoovool had er nog nooit
aan• haar kerstboom gehangen, bij vader en moeder tehuis.
Maar haar boom was mooier dan deso, ja, veel hoogar en
voller; dat was seker! Brrr, wat was dat koud! Hare banden
deden pijn, terwijl zij de vensterbank vasthield, om gemakkelijker op haar toonen te kennen staan. Maar neen, zij kon,
niet langer. Hare voeten werden soo stijf. En, als tante eens
wakker werd! Kom, gauw naar buiten!
Ze kon 't niot sion, hun buisje, toen se onder do poort
doorliep. De sneeuw viel ook s66 dicht en se wee s66 scherp,
dat se niet eens lang naar boven kon kijken. Maar toch, daar
moest het staan! Haar hart klopte. Als tante 't WIM wist.
Maar taaie wist het niet. Ze sou 't eerst weten, als no tanigkwam, met de groenten in haar boezelaar en het vleesah in
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het papier in haar hand. Misschien werd tante wel pas wakker,
als ze 't vuur aangelegd en het vleesch en de groenten in
den pot er boven gehangen had.
En dan zouden ze ook kerstavond vieren Neon, niet zoo
als vroeger, maar toch kerstavond!

II.
WAT EEN GAREN- EN BAND10113JE DROOMEN KAN.

f.

e klok op de poort sloeg juist vijf, toen zij bulten do
stad kwam. 't Sneeuwde hier buiten nog erger dan in
do stad. De wind was zoo scherp en woei de sneeuw
vlak tegen haar gezicht. Maar dat was niets. Ze zou maar
doen, alsof ze 't niet voelde; toch voelde ze 't wol. Daar was
se aan de eerste boerenplaats. Ze liep het vondertje voorzichtig over, want de planken waren sou glad van de sneeuw. Ze
ging het hek binnen. .Waf!Woef !a klonk het haar tegen
en aan groote hond deed zijn ijzeren ketting hard rammelen
en sprong uit zijn hok, regelrecht op haar aan, Ze schreeuwde
geweldig en in doodelijkon angst vloog ze over de gladde planken van den vonder terug naar den ;straatweg. Ze snelde een
eindweegs voort en 't zweet brak haar uit. Eerst nu durfde
ze even omkeergin en uit do verte hoorde ze den hond nog
blaffen. Hoe had ze zoo hard over den vonder durven gaan!
Ja, maar als een bonze hond op n lee komt, dan vraagt go
niet, of het vondertje glad ie. Ze gloeide nog van angst en
lach was se koud, stijf van de koude. In duizend vreezen
liep se naar de tweede boerenwoning. Gelukkig I Hier lint zich
geen boost hond hoeren, maar niemand wee er tehuis. Zo waren allen naar do kerk, aaide een kleine jongen en deze raadde
haar, om maar niet weer te komen, want 's avonds kocht het
volk toch geen garen en band. Dit wist ze al vast en daar
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mee ging ze naar de derde boerderij, vandaar naar de vierde,
toon naar de vijfde. Schoon de monohen buiten vriendelijker
waren dan in de stad, toch had ze nog niets verkocht. 't Werd
al kouder en de sneeuw werd al dichter en haar bartje al
droever. Toch liep ze voort. Ze sou hot aan het kasteel nog
eens probeeren en, als 't daar ook niet gelukte
Haar
tred werd al langzamer, bare oogleden werden soo zwaan
Wat kreeg ze een slaap en toch slaap W118 het niet. 't Was
soo vreemd, alsof de grond ouder hare voeten voortliep en adj
staan bleef, de grond met het kasteel en de boerderijen en de
stad. Wacht, daar ligt soo'n groots steen aan den ingang van
de kastanjelaan, die naar het kasteel leidt. Daar moet ze een
even rusten. Gelukkig, nu is ze er. 't Was juist bijtijds. Want
hare voeten waren zoo stijf, dat se haast niet meer loepen kon
en 't ging allee nog onder haar heen en hij haar voorbij, de
wal en de poort en tente's huisje. Ze ging sitten op den steen
en se voelde, dat se er afgleed en in de dikke sneeuw lag.
Zie, nu lag ze eerst rustig en ze liet alles maar voorbijgaan,
de toren van 't kasteel en 't bed van tante en 't huisje, waarin
hare lieve oudere gewoond hadden. Maar kijk nu stond het
stil en waarom zou ze niet naar binnen gaan? Ze was weer
bij vader en moeder. Vader gaf haar wel honderd knagen en
moeder drukte haar aan hot hart en noemde haar telkens:
»lieve Lise,» en dat deed haar zoo goed. Ze brachten haar
samen in de voorkamer. Dfuir stond een groots kerstboom, op
één na de mooiste uit het geheel° boseb en rr56 vol. Wel dertig, veertig kaarsen wierpen den glans harer vlammen over
den boom oe deze droeg allerlei rijke geschenken voor haar.
Juist dingen, waarover se den laatsten tijd veel gedacht had
en die ze wel gaarne wilde hebben en ook een mooi naaikistje
met garen en band en alles er in, wat er bij behoort. En ze
kreeg haar voorschoot vol met groente en een groot stuk vleesah
voor tante. Tante was er ook bij, gerond en wel en zij was
z66 gelukkig. Vader vertelde .66 mooi van den Heere Jesus
en hoe Hij in de kribbe lag als een htdpeloos kind en dat
voor haar, om haar rijk en gelukkig to maken. Nooit had
vader zoo mooi verteld. 't Was, of ra allee sage De kribbe en
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de herders met hunne schaapjes en do engelen. Maar kijk, wat
dassen de lichtjes! Ads, en gaan alle uit, alle zoo maar op
eens en n« is 't zoo donker. Ze roept vader en moeder en
tante, maar ze geven haar geen antwoord:ze zijn er niet
eer. Ze wordt erg angstig en 't was haar, of aij vreemde
temmen hoorde en hij vreemde menaohen was.
»Waar ben ik tooh9a waagde zij eindelijk te vragen.

s

Op 't kaateel was 't ook If oritavond. Hier wee hot ook om
half vier begonnen te meeuwen en om vier uur was 't al
donker. Maar wat gaf men er om 1 't Wee lekker warm in de
kamer en in do zaal en helder licht ook. Vooral in de. zaal.
Daar etend do groote kerstboom, de mooiste uit het bowls,
mot wel honderden lichtjes on een keur van gem-honken Er
wea vroeg gegeten, want men wachtte heel wat gasten: de
dokter mot zijne vrouw en de notaris, dia dicht bij de stad
woonde en de wethouder, die in de stad woonde, dieht bij den
wal. Het huisje op den wal had men overgeslagen, daaruit
waa niemand genodigd en toch do bowoonatera waren vroeger,
vaste gasten, op wier tegenwoordigheid men altijd rekende.
Maar geuten waren er ook genoeg. Wel twintig groots en
kleine menschen verdrongen ziel om den boom en bewonderden dien om strijd, terwijl het kleine volkje reeds aan hot
gimen en rekenen was, voor wien toch wel dit en voor wien dat
wol zijn zou uit dien rijkdom van geschenken. Toch wachtte
men nog moordere feestgenoten. Oom en Tante uit de stad
zouden nog met neef en nichtje komen en zonder kon kon
men niet beginnen. Ze zouden waarschijnlijk oponthoud gekregen hebben, want aij waren andere prompt op hun tijd. Doch
luister I Daar meende moe toch een rijtuig te hoeren naderen,
al gleden de wielen ook .66 zacht over de sneeuw. Jawel, een
paard hinnikte. De bel ging over. Dat waren se bepaald.
Maar wat duurde het lang. eer ze binnen kwamen en wat een
druk geeprek in de vestibule. 't Jonge volkje kon zjin ongeduld
niet langer bedwingen. Mn ijlde uit de mal, de gang door,
de nieuwe bezoekeen tegemoet. De jongen gingen voor, de volwassenen volgden. Wat wee dat? Een arm meisje, van koude
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verstijfd, word door oom en den kneoht naar binnen gedragen.
»Wat ie-dat, Amine/. vraagde de vrouw dee huize. aan de
dame, die uit het rijtuig gestegen wee, nadat re haar hartelijk
begroet bad. »Wat is dat/ Ook 't arme schaap! 't le verkleumd van de koude! W.r voedt ge het ?a »Wel,. antwoordde de aangesprokene, »we reden de laan in. Toen hield
de koetsier plotseling »til en sprong van den bok. Wij meenden, dat er een ongeluk gebeurd was en openden het ritsig.
»Vergeef mij, mijnheer,» aaide de man, »maar daar ligt een
arm schaap bij dien »teen. De stumperd schijnt wel bevroren.
Mijl» oog viel er joint op, toen we draaiden en 't hokt van
de laptoorn er op scheen.»
We kwam. .derbij, terwijl do koetsier nee lichtte en daar
lag het arme kind, »66 stijf en kond, dat mijn hart er van
brak. Ze had een band om haar hole hangen en daaraan wee
oen n.ikielje bevestigd.
»Wat aalles we met het kind doen?» aaide mijn man.
»Willen we naar het kasteel geen en vragen, of het goed ie,
dat we baar er brengen?»
»Wel neen, se kan direct medegaan. Dat is »oker goed;
dat neem ik op mijne verantwoording. 't Kind weg daar
geen minuut langer in de koude liggen..
»Daar hebt ge wel aangedaan, lieve easter,» aaide de vrouw
des huis.. »Foei, 't arme kind nog langer daar te laten.
Maar waar gaan we met het meieke heen.»
web, pa, laten we haar maar bij one in de zaal brengen!»
vraagde Alice, de jongste dochter van den bewoner. »Daar is
't warm!»
»be ja, naar de smal!» riepen de overigen, »daar is de
dokter toch .k la
Zoo kwam dan Lise toch op het kasteel en toch bij doe
kerstboom daar, al had men haar niet genodigd. 't Heide op
den wal had men overgeslagen, doch de Heer daarboven, die
de kinderen bemint, vond het niet goed.
Het meisje, dat door de lamde bevangen was, werd op de
kappee neergelegd .
allen waren ijverig in de weer om haar
tot het bewnsteijn terug te roepen, volgens de vooreahriften,
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door den dokter verstrekt. Nadat een kwartier lang alle pogingen
vergeefs geweest waren, soodat sommigen der kleinen reeds
voor het ergste bezorgd waren, sloeg Lise eindelijk de Gogen
op. Zij sag daar wonden om zich heen, die g niet kende,
maar allen sagen haar even vriendelijk aan en daarom waagde
zij te vragen: »waar ben ik /c
nOp het kasteel, mijn lded!ir antwoordde de dokter. v Voelt
ge a wat boter ie
elk ben niet slak, mijnheer! Tante, die is erg ziek,» seide
Lise, doch hare makke stem verried maar al te seer, dat sjj
althans niet recht gezond was. Zij sag voor eieb en terzijde.
Daarna sag g de omstanders aan ; 't wee duidelijk, dat sij
wat miste.
»Zoekt go iets?» solde de dokter.
»Mijn naaikiatje, mijnheer ?a antwoordde Lise beschroomd.
no Dat is hier! Dat heb ik binnengebracht,» seide tante
Anotte. »Waakt, ik sol het hier bij n zotten, dan zijt ge tevreden, niet waar is
't Wee, of do blik op het kistje haar nieuw leven bijzette.
Ze stond op, sloeg den band, waaraan haar kistje hing, om den
hals en riep lekla: ',Koop; Koop! Garen en band to koopla
»Och, se heeft zeker onderweg den inhoud van haar kistje
wipmi verkoopeg en is toen door de koude bevangen,« merkte
do vrouw van den dokter op. De jongelieden begonnen luidkeels
te keken, toen zij den uitroep van de kleine koopvrouw vernamen.
»Straks, meid,» seide de vrouw der huizen ego moot eerst
wat eten. Kijk eens, hier hebt ge een lekkere boterham en
een kop warme thee 1 Eet nu maar eerst en dan moet go ons
eens vertellen, waarom ge eigenlijk soover naar buiten gekomen ajt in dit wollr en zoo laat,
Lise liet zich niet ten tweeden male nodigen. Ze at zooloog,
totdat bet laatste spoor van de boterham verdwenen was en
gevoelde riek nu geheel versterkt on verkwikt.
»Zoudt ge oog gaarne een boterham eten ?a vraagde baar
gastvrouw haar. Lise bedankte haar recht vriendelijk. Intimschen was men uit de antwoorden, welke sij op verschillende
vragen gaf, rende veel aangaande haar te weten gekomen.
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Zij had medegedeeld, dat vader en moeder dood waren en
ginds onder den populier rustten, dat vader tuinman geweest
wee op het kasteel en dat ee hier wel meer geweest was op
kerstavond bij den kerstboom, dat ee vroeger, toen haar vader
nog leefde ook een kerstboom had, op kin na den mooisten
boom uit het berook, en dat tante er voor gezorgd had, dat se
ieder jaar een kleieau kerstboom tehuis had. Maar tante was
nu dek en er kon nu niets van komen.
»Mag ik wel naar kuis gaan, mevrouw ?c vraagde sij, »tante
aal non ongerust over mij worden?«
»He neen, nog niet'« riepen de kinderen, »ge moet ons nog
meet eens vertellen, hoe ge hier kwaamt en wat ge wondt
doen en dan moet ge van avond bij ons blijven. 't In hier
heerlijk van avond bij den kerstboom en ge krijgt seker ook
wat mede.
We krijgen allen wan«
't Was duidelijk, dat allen, groot en klein behagen schepten
in het eenvoudige, lieve meisje en de belangstelling voor haar
was niet weinig vermeerderd, toen zij vertelde, dat zij hier
vroeger dikwijls bij den kerstboom geweest was, toen die andere
mijnheer nog leefde. Lise wist waarlijk niet, wat se doen moest.
Zij vond hot hier riekt aangenaam en toch, tante zou doodelijk ongerust over haar worden. Doch do vrouw des huizen
stelde haar gerust. »Go kunt nog wel een poosje hier blijven,
Lite, ik heb een boodschap aan uwe tante gezonden om haar
gerust te stellen. Als ge ons eens allee verteld hebt, moogt go
naar uwe tante gaan.«
Lise vertelde nu al haar wedervaren. Hoe ze in de stad
teleurgesteld wen, doch dat had zo wol vooruit kunnen weten,
als ze maar niet sou dom geweest was om te vergeten, wat de
pottenkoopman gezegd bad. Hoe se ook buiten vergeefs trachtte
haar waar aan don man to brengen en er nu zeker van geweest was, dat. zij se op het kasteel verkoopgin zou. Immers
»aan Godes sagen is 't al gelegens stond or op de potten en
pannen van den koopman en en bad den Heer om sogen gevraagd, váér se heenging.
»Kom, dan wil ik nu eens probeeren, of ik beter handel
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drijven kan dan gij, kleine meid,« with, Gerard, do oudste der
kinderen op hot kasteel. Dij nam hot kistje op, vloog don band,
die er anus bevestigd was, om zijn hals en riep met nette stem,
zoo bolder als acne klok: dieren en hand te koop! Horen eu
dam., wio moet er garen an band knopen, l'itzocken maar 1
Nergens zoo fijn ets zoo goedkoop als bij doe koopman !«
Allan lachten hartelijk om den schalk en zolfis Lise kon een
glimlach niet bedwingen.
..Elebt ge ook schaartjes bij u, koopman ?« vraagde Mina
moeder, die do rij der koop°ns openen wilde.
eriekor, mevrouw, 'k heb or nog 66n over! Een beste, mewat :snoepevrouw! loon snede treft ge nergens; kijk
rige °ogen! I' kunt or nauwlijka uw vinger door krijgen.«
«Hoeveel kost het, koopman le vraagde zijn° moeder, mot
recht trotseh op con knaap, die zoevend aanleg verried om
handel te drijven ten behoeve van een arme weren.
+Zoo'n soh.rtje binnenste, Merk best schaartje! Dat wil ik
geven voor een gulden vijftig mets. Spotkoop, mevrouw, maar
't moot onder ons blijven. 'k Zou hut hij een ander niet kunnen doen voor dat geld.«
»Dat wil ik beat golooven,« zei& de vrouw des huizen,
glimlachende. ellen senior zou 't er se niet voor geven. Daar
hebt ge uw daalder ent ga nu maar gauw naar oene andere
deur! Gj kit mij te duur !e
»Hoe kunt ge 't neggen, mevrouw! Dat heeft me nog nooit
iemand gezegd; mevrouw, op none andere keer als 't u belieft.«
Met deze woorden en een glimlach op 't gelaat keerde Gerard
Mek tot de overige leden van 't gezel.hap, die hem bestormden
met do vraag, 0r hij dit had en of hij dat had on hem verweten, dat hij veel te lung ~to. lotus:schen kocht de een
netelden, de ander garen, con derde een tornm.jo, een vierde
enne rijgpen, tegen salke fabolaehtig hoogs prijzen, dat waarlijk menig koopman in garen eo band de kleine Lise om haar
handel zon benijd hebben. Gerard werd hoe langer zoo meer
opgewekt, toen hij zag, dat do koopmanschap and welslaagdo
en luide song hij:
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»Garen en naalden en wat wil je meer?
De koopman komt van 't jaar niet veiler,
Intim:ken wee 't moeilijk uit te maken, wie er nu meer
ijver betoonde: de kleine koopman, om zijn waar aan den man
te brengen of zijne klanten, om er kern van te ontdoen. Zoeven? ie zeker, dat in weinig tijde bet kistje geen enkel verkoopbaar artikel, :naar daarentegen een aardig sommetje gelde
bevatte.
.7a1 ik het kistje ook maar verkoopen le vraagde Gerard
aan Lise.
',Zoudt ge dat ook verkoopen, als 't van mij wee, Gerard le
vraagde zijne moeder.
,Voor geen goud en al bad ik nog zoon hongerla antwoordde de knaap, die terstond gevoelde, dat zijn moeder het
aan Lise wilde doen behouden ah enen herinnering aan hare
lieve ouders. Hij nam nu bet kistje van ejn hals en bood het
Lise aan.
»Wel, kleine koopvrouw, zijt ge no tevreden over mij ?a
vraagde hij.
elk dank n wel hartelijk, jongeheer en u ook, allen, die
gekookt hebt Mb mijn kiatjea stamelde Lise, terwijl zo een
kleur van blijdushap kreeg, toen se de groots som gelde sag,
welke in 't kistje lag. Zij verlangde na maar om tante kaar
geluk te mogen mededeelde en zij waagde aan de vrouw dee
heieen, die zich na den handel een °ogenblik uit de kamer
verwijderd had en nu weder teruggekeerd was, te vragen, of
zij bot nu aan tante mocht brengen.
nZeker, kindlief, e antwoordde deze, »maar ge gaat niet alleen.
De knecht gaat u naar huia brengen. Ge meekt eens weer op
den witten steen gaan uitrusten,a 'aide zij schertsende.
schen ziet gij wel Lize, dat de Heer daarboven luistert, wanneer een kind Hem goede dingen vraagt uit een eenvoudig
hart. Ik hoop maar voor u, dat uwe goede tante spoedig
hersteld zijn aal. 't Is den Heer bekend, hoezeer ge haar
nodig hebt om voor u te zorgen. Wedt maar gerust: Hij
verlaat de wassen niet..
Ho gay.- en b...Meidje
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Lise nam nu afscheid van het gezelschap, want reeds stond
een bediende op haar te wadden, om haar naar hare woning
te geleiden. Eigenlijk was zij liever alleen gegaan; dan had ze,
,W se tot tante terugkeerde, nog het vleeseb en de groenten
kunnen koopex, waarvan zij zich sooveel goeds beloofde voor
hare versorgster. Ze liet hiervan intusschon niets blijken, maar
sprak vriendelijk met den bediende. Deze deed haar allerlei
wagen aangaande hare ouders en Lise, die bijna evenveel eerbied koesterde voor den livreiknecht als voor den heer van 't
kasteel, beantwoordde ze eenvoudig en kinderlijk. Meermalen
vraagde zij, of se op bare beurt 't mandje eens dragen sou,
't welk hem door sine meesteres medegegeven was, doch dan
glimlachte hij en rolde, dat het de moeite eist waard was«
Hoe ganseh anders was die terugtocht dan Lize's reis naar
het kasteel. Wel was het even donker, maar in haar hart was
het heldere zonneechijn. De wind waaide even sterk, doch es
hadden dien van achteren. De sneeuw viel zied dicht, maar al
pratende, voelde rij het bijna niet. Toen se voorbij de boerderij
kwamen, blafte de boon hond, maar zij behoefde gelukkig niet
over den vonder. Weldra waren se tehuis. Tante ontving haar
met een vriendelijk gelaat, waarop oehtor de grootst. verbazing
te lezen was. Zij scheen evenwel in tegenwoordigheid van
des vreemden bediende niets te willen zeggen.
»Deze mand heeft mevrouw mij voor u medegegeven, vrouw
Gerrit.; ik twijfel niet, of de inhoud zalu en uw nichtje een
aangenamen kerstavond bezorgen. Als de mand ledig is, wil
Lise die wel op het kasteel terugbrengen, niet waar?«
Met deze woorden wilde bij zich verwijderen, doch vrouw
Gerrits liet hem niet vertrekken, eer zij hem hartelijk gedankt
had voor zijne zorg voor Lise en hem verzocht had hun beider
dank aan de bewoners van het kasteel over te brengen. »Wilt
ook den jongenheer nog eens voor mij dankonl« waagde
Lias »Hij kon beter handel drijven dan ik en beter dan onze
pottenkoopman ook. Als de man het een kon, was hij spoedig
rijk geweest.«
sik wil het gaarne doen, doch ik denk zoo, dat ge selva
nog wel eens in de gelegenheid wezen sult om uw dank aan hem
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ver te brengen. 't Is een ware grappenmaker, maar een goede
jongen, dat is hij. Dat zegt iedereen.e
De knecht was vertrokken, Tante en Lise waren alleen.

HET LEDIGE TITINDUIEMIRE.

ind, a reide tante, terwijl zij Lire, die sick naar het
bed begeven had, om de zieke een kus te geven en
naar baar welstand te vragen, bij de hand vatte,
»hoe zijt ge toch op de gedachte gekomen? Vertel mij toch eens
allee! De Heer moet u wel wonderlijk geleid hebben. Hij wist
ook wel, hoe hard het mij viel, dat ik n zelfs geen brood
meer geven kon en Hij heeft de stille verzuchtingen van mijn
hart geboord en ons uitgered. Maar ge hebt toch niet gebedeld?.
»Neen, tante, ik heb eerlijk handel gedreven. Maar vertel
n mij eerst eens: zijt tt niet erg geschrikt, toen n wakker
werdt en mij niet voedt le vraagde Lise, terwijl .g met haar
doekje een traan van Maten wang droogde.
elk ben eerst wakker geworden, toen de knecht in de kamer
kwam, om mij te zeggen, waar ge waart en ik werd dus voor
bezorgdheid gevrijwaard. Gelukkig hadt ge het lampje mangostoken, eer ge heen gingt, aoodat ik dec man niet in het
donker behoefde te ontvangen. Doek zeg mij nu eens: hoe
kwaamt ge op het kasteel fe
Nu vertelde Lise al haar wedervaren. Hare tante was getroffen door de uitingen van haren kinderlijken eenvoud en
hare liefde. Toen Live alles verteld had, nam zij het kistje en .
stortte het zilvergeld op het laken uit. Kijk eens, tante, wat
een geld! Nog meer dan vijf golden! Na kunt u soep eten en
de dokter zegt, dat het dan wel spoedig beter zijn zal. 't Is
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toch wel waar, wat op de pannen van den koopman staat:
San Goden eeg. is 't al gelegen le
»Maar lieve kind,» zeide Tante, »dat sou tooi» ook waar
zijn, al waart ge niet z66 gelukkig gewenst in uw handel.
De Heer vervalt niet altijd onze weneehen. Hij weet beet, wat
ons goed en heilzaam ie en segent ons vaak dan juist het
rijkst, wanneer Hij om datgene onthoudt, wat wij van Hem
begeeren en, alt Hij ene moeite en verdriet in dit leven geeft.
Ik sis het na duidelijk, dat Bij om niet verlaat, maar ik sou
daarvan evolueer overtuigd zijn, ook wanneer Hij u heden
niet stel wonderlijk geleid en om geen overvloed gegeven bad,
gelijk wij nu hebben,
rk Had nooit gedeletet, dat ik neoveel veer die dingen uit
mijn naaikistje ron gekregen hebben,» aaide Lise, aan wie de
woorden van Tante maar half bevielen.
»Toch mijt het mij, dat ge sooveel kwijt zijt van dingen,
welke u sim sterk aan uwe lieve moeder herimerdm. 't le
maar goed, dat uw kistje ten minste niet in den koop begrepen waas
»En ik ben er blij om, tantelief. Ik heb genoeg, dat me
aan moeder doet denken en er gaat geen dag voorbij, dat ik
niet aan mijne lieve ouders denk. Maar willen we eens kijken,
wat er in die mand iel«
Tante stemde toe en Lise haastte zich de mand te openen.
&eo wen kennelijk gevuld door iemand, die medelijden met
man zieke en tevens liefde voar een jeugdig meisje had en
die beiden een aangenamen kerstavond goude Niet alleen
toch bevatte de mand allerlei versterkende middelen, maar ook
de nodige versnaperingen waren niet vergeten. Toen Lise nu
den welgevelden diseb bij tante's bed gesehoven had, vouwde
dele de banden mam en uit de volheid Mare harten dankte
zij den Heer, die hare bedruktheid had aangezien en veranderd
had in vreugde 00 dankbaarheid, voor Zijne weldaden.
Tom was het kenterend overal. Ginds in het kasteel en
hier in het hubje op den wal en terwijl men de weldaden das
Hoeren genoot, verblijdden de harten ;dek bovenal hierin, dat
Jesus Christen in de wereld gekomen wee, om sonderen salig
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te maken. Je, daarin verheugden zich armen en rijken. De
rijken gevoelden het, dat se arm waren, zoo zij Hem niet
kenden als hun Heiland en Verlosser en de armen, die flest
lief bedden, gevoelden riek rijker dan menig kasteelbewoner.
En wie er niets van gevoelde, diens schuld voor God werd des
te zwaarder en diens oordeel te groeten, want andermaal wee
de blijde boodschap dec Evangelies tot hem gekomen, zonder
dat sin hart er ziek in verblijd had.
De sneeuw was lang van de straten gesmolten en de lieve
voorjaarsson wierp hare stralen door de buien heen. Ze straalde
door de hoogs apiegelraiten van het kasteel, maar ook door de
kleine ruiten van het huisje op den wel. Ja, waarlijk, daar
scheen de een ook door de buien heen. Want tante werd al
sterker, dank zij. onder 's Hoeren zegen, de versterkende spijson,
welke men haar van het kasteel zond. Daar toch had Lise
aller harten gestolen door haar eenvoud en hare vriendelijkheid
en toen de kerstdagen voorbij waren, had men naar haar en
hare tante onderzoek gedaan. Dit viel seer ten gunste voor
beiden uit en toen men vernam, dat Lize's naden vroeger op
het kasteel gewoond hadden, stelde ieder der bewoners nog
meer belang in haar lot. Lise was dan ook gansch geene
vreemdelinge meer bij de nieuwe bewoners. Ofschoon men in
dee eersten tijd aan hare tante het woelige bracht, wijl zij nog
niet alleen blijven kon, duurde het niet lang, of Lise mocht
eiken dag dáár komen, om het te halen. Vooral de kleinere
familie was seer aan haar gehecht, want, hoe schuchteren het
meisje ook was, als zij stok onder kinderen bevond, vergat
se alle beschroomdheid en wint ze als een klein moedertje te
leiden. Vaak stonden se haar al aan het hek op te wachten
en vlogen ze haar tegen, als se in de verte aankwam. Ze wao
dan ook genoodzaakt het uur van haar komen telkens te vervroegen. Nu moesten se op het grasperk voor het kasteel met
haar spelen, dan moest se met hen in het prieel gaan sitten
en hun wat vertellen, of se moest met hen wandelen door het
boaoh. Dit laatste kostte Lise menig smartelijk °ogenblik. Immers aan soovele plaatsen hier waren herinneringen verbonden,
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welke de droefheid om het verlies harer lieve ouders op nieuw
in haar opwekten; doch zij trachtte al het mogelijke te doen
om het den kinderen niet te doen beepeuren. Toch had zij
boven hare kraakt gerekend. Op zekeren middag, terwijl zij in
het bowl bloempjes eooht met de kleinen, werden ze door eens
hevige regenbui overvallen. Ze hadden weinig lust naar hele
te gaan, daar zij meenden, dat de regen spoedig zon ophouden.
Maar stond daar niet het ledige trinmamdmis? De tuinman van
het kasteel was niet gehuwd en de woning van Liza's oudere
wao, na hun heengaan, onbewoond gebleven. De kinderen melden
daarbinnen. Lise aarzelde, maar de kleinen hielden niet op;
ze moest binnenkomen. 't Ontging kun eohter niet, dat - hunne
vriendin droevig te moede wee. Zij vraagden en drongen haar
om hun toch te zoggen, wat er aan scheelde. Ach, dat wee
teveel voor Lize's gevoelig hart; ze barstte in tranen uit.
»Hola, ho-o-o I Weer zit jullie toch ?e — klonk het op eens
door het boel».
»Hier, Gerard, o kom eens hier Lise mbreit I Kijk ze eens
schreien le
»Mama wee bang, dat jullie doornat zoudt zijn en etuarde
me om je allemaal binnen te brengen, maar gelukkig zijt ge
ouder dak. Maar wat ie dat? Lise, wat scheelt er aan, meid?
De kleinen
Zeg moe, hebt jullie vrat gedaan?«
»Neen, neen 1 Ze werd in eens bedroefd, toen we kier kwamen en toen wo vraagden, wat haar scheelde, begon ze te
echreien, dat we er bang van werden.«
»Ooh, 't ie niets, jongeheer k egde Lise, die riek traohtte te
herstellen. a't L netel 't le al over: wilt a er maar niets van
zeggen
»Ah, nu weet ik het alle aaide Gerard, die zich een of ander
scheen te herinneren. »Zeker zal ik er iets van »eggen. 'k Ileb
het Pa al eens gevraagd. Dit huk kon evengoed bewoond woeden. Ik begrijp het al. Kom, Liza, droog uwe oogen maar,
meid, en ga maar gauw heen. Ik zal wel bij de kinderen blijven..
»Wilt u er, als 't n belieft, maar niet van zeggen le vraagde
Lira nog een..
»Kom, malle meidl Pa ie geen vogelverechrikker en mama
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houdt van je. Laat mij mijn gang maar gaan I Gauw maar,
anders wondt ge op nieuw beginnen.«
Toen de maaltijd dien namiddag afgeloopen was, begaven
de bewoners van het kasteel zich met de kinderen in den tuin.
De regen had opgehouden, de lucht was helder en de laatets
stralen van de ondergaande zon wierpen haar ragen gloed op
de toppen der hoornen.
»Waar waart gij karn te midden van dien regen, toen Gerard
u haalde? Ik was bang, dat ge door en door nat geworden
waart,» zeide de moeder.
eo Mama,a antwoordde Gerard, die meende, dat nn het ge'gehikte °ogenblik gekomen was, zee waren in het tizinmanáule
gevlucht en raad u eens, die arme Lise wee niet tot bedaren
te krijgen van 't schreien..
aan 't schreien? Wat was er dan gebeurd ia
weet immers wel, dat
»Nu, mama, se wee zoo bedroefd.
ze vroeger met hare ouders daar gewoond heeft. 't Zou mij
ook zoo gaan, als u eens dood waart, u en pa en ik kwam
dan wetr hier in hele.«
Gerard had acne gevoelige naar bij mama aangeroerd. Een
traan kwam in hare oogen en se keerde zich om, ten einde
hare ontroering to verbergen.
»Kunt a de tante van Lise niet voor meid nemen en daar
laten wonen, mama ? Dan kon Liza ook altijd bij de kinderen
zijn. Dat hubje staat toch ledig; niemand heeft er wat aan.«
»Gij praat over de kinderen, of go zelf al een groot memel,
waart,a rnido mama, terwijl ze, glimlachend, hem met haar
zakdoek een tik tegen siin wang gaf. »Als ik het met overleggen moest, das was de raak beklonken.«
»Nu, mama, overleg do zaak dan maar eens met uw nadelen
soon,a reide papa; s't doet mij genoegen, te zien, dat Gerard
zijn gevoelig hart en zijn gezond verefand spreken Iaat.«
»Dank n, papa, a softie Gerard verheugd en drukte zijn goeden
vader de hand. »Dus komen ze, nietwaar, mama ?a vraagde
hij zijne moeder met een gelaat, waarop verrassing en vreugde
te lezen stonden.
»Heb ik 't niet geplagd, dat de zaak met n epoedig bekten-
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ken zon sijn? antwoordde sijne moeder, glimlachende. a Nu, ja
dans Pa en moe hadden bet zich al voorg.omena
»Home, jonge. Lise ee baar tante komen in het tuinmanshuis wonen'« juichten de kinderen en 't hart der oudere
juichte mede.
En toen Lim den volgenden dag kwam, aprougen de kinderen haar tegemoet en vertelden haar het heugelijke nieuwe
en ne had wel kunnen Behreien maar nu van vreugde, doch ze
hield sich in, want de kleintjes mochten eens denken, dat se
es niet blijde mede wee en niet dankbaar er voor. En blijde
toch wee ae en gelukkig, dat ze wel lachen en schreien kon
tegelijk, daarom lachte se alleen maar. Maar toen Gerard
kwam en baar aansag, alsof hij in hare glinsterende negen
leem wilde, of het na goed wee, teen bedankte zij hem zoo
hartelijk, dat hare stem er van beefde en de jongen op eens riep:
»H. ie 't nu met je, Liza? Schrei je nu vets! Wacht, ik
sal het aan Pa en moe zoggen.»
Maar Lise vloog kom na en riep: edongeheer1 Ik schrei
hem& niet. 't Waa enkel, omdat ik a66 blij heel«
.Ook, jullie schreit geloof ik altijd!. aaide Gerard. »Schreien,
aha je verdriet hebt en nekreien abt ge blij MA maar ik zie je
liever niet schreien, hoort ge la
Drie maanden later was het teinmandutiaje bewoond en
het heirite op den wal stond ledig, want de bewoonster. hadden het verlaten. Tante diende op het kasteel en Lise ging
weder naar de !wheel. Maar abt het vier mar wee, dan vraagden
de kinderen al aan tante, of Lise nog niet tehuis wee. Dan
gingen ee haar tegemoet, om met haar bloemen te plekken in
het bosoh of met haar te spelen. En als se aoo naar hartloet
.n den gang »varen, bekroop Gerard zelfs de lust om mede
te doen. Maar dan bedacht hij, dat hij er toch wel wat
groot voor geworden wan ee hij troostte Molt ,met de gedachte:
e't In look maar goed, dat ik dat nn eens zoo heb mogen
beklinken met Mama !a

