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Grootvader Wessels draagt zorg voor zijn twee kleinzoons Frerik en Bart. Hun ouders zijn twee jaar 

geleden gestorven. Bart is heel lui en dik en Frerik daarentegen is heel ijverig. Doortje de 

huishoudster kan goed met Frerik overweg en heel slecht met Bart. Grootvader kan ook goed met 

Frerik overweg en Bart kan slecht met grootvader opschieten. Dan komt de dag de Frerik moet gaan 

voor de loting van de militaire dienst. Via loting moet hij in dienst. Zijn werk in de tabaksteelt moet 

hij stoppen. Het valt Frerik zwaar om afscheid te nemen van grootvader en van Door. Hij houdt van 

haar. Grootvader vraagt op een dag of  Bart het geld van de pacht bij baron van Sommer wil 

brengen. Dat wil Bart wel. Onderweg kijkt hoeveel geld er in het zakje zit. Als hij de honderd 

guldens ziet, overweegt hij wat hij met dat geld zou kunnen doen. Hij gaat hij er met het geld 

vandoor. Bart komt niet meer terug de hele omgeving is afgezocht door Doortje maar hij wordt niet 

gevonden. De oude Arie Wessels wordt stijf en stram en kan zijn werk bijna niet meer doen. Broer 

Joapik helpt wel mee bij de tabaksoogst. Frerik is al drie maanden weg en wordt zo thuis verwacht 

als Piet van het kasteel komt om te vragen of Wessels op het kasteel kan komen. De baron vraagt 

waar de pacht blijft. Jonkheer Alfred van Sommer heeft Doortje ondertussen lastig gevallen. Hij 

probeert haar te verleiden, maar zij heeft hem stevig toegetakeld. De tabaksoogst is door hagel 

vernietigd. Grootvader zegt wat God doet is goed. Dan komt Frerik thuis. En als Door en Frerik 

weer verenigd zijn, komt de baron met zijn zoon Alfred Alfred moet vergeving vragen voor zijn 

gedrag. De baron brengt als schadevergoeding een som van 375 gulden mee. Doortje en Frerik gaan  

trouwen. Wanneer Doortje met een klein kind op schoot naast grootvader bij de haard zit en Frerik 

meedeelde dat de tabaksoogst goed is binnengehaald komt Bart weer thuis. Bart vertelt over zijn 

leven. Bart was een bediende geworden 
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