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Nr. 371
A. HANS

Ht,t IIË E$Kilrfr0's

I.

i)e Eskimofamilie trok over de Groenlund""he
vlakte naar de kust om rendiervellen te verkoo-
pen aan de witte mannen, die met schepen geko-
men waren. 't Was een tocht van weken. Vlug-
ge honden trokkèn de vele beladen sleden.

's Avonds bouwde Poeloe. de vader, een hut
van sneeuw. Moeder maakte vuur en kookte
rendiersoep met vleesch, en cl.e kinderen smul-
den" Dan strelçten allen zich op rendiervellen
uit ,en sliepen rustig in. 's Morgens trok men
weer verder.

Het rendier is de groote schat van den Eski.
mo. Het ievert melk, vlee,sch, zijn haar, zijn
huid. Het trekt oolc de sleden voort, als men geen
honden heeft. En 't is met zoo weinig tevreden.
Het eet mos en weet dit 's 'winte,rs onder de
sneeuw te vinde'n. Het scheert de graspijltjes van
de rotsen.

Iva, de grootmoeder, was ook nog mee op reis
Ze was dat zoo *îïi:"weest, gansch haar te-



tun i.ng "n 
wildt niet alleen ti'uis Llijv"n tij

andere oude lieden'"""î,i;;r-i;" 
"'kktlde 

toch' Poeloe' haar zoon'

*;;l;; h.i_*.I, dtt groot*oeder moede beenen

had en dat haar "'g 'iËn 
meer !:romde dan anders'

7ii r,rzas too notâ voor de kinderen en kon voor

h.;'iiËr"lli'u""iden' natuurlijk op de wij2e

i.; ;;î;;;;;;' È" au' eten zoudt.ge niet ludtén!

l)e kinderen waren sorns zoP gulzig dat ze eeI'i

stuk heet ,.tdi""ittuch uit de soep haalden; het

dan over d.r, g'o"J-rold"tt tot het wat afgekoeld

;;;;-;t-o.riolgtts gretig de tanden in zetten'

En als grooilmoeder rnest van sneeuwhoend'ers

;;"J; *;"gde ze ciie als een bijzondere tractatie

;;;' soep.-Dat vonden de Eslcimokinderen heer-

lijk.
Zoo trok de familie voort' altijd'maar over de

,""."*"*tden. Grooten en kleinen droegen gro-

ve kleeren van rendiervel''"C;; 
*'as het avond en 'irren zou halt hou-

den.*"Ëo*lo" 
keurde de sneeuw' want die moest

vast zijn om een hrrt te bouwen'

- 
Nog wat verder doorrijclenl beval hij'

* M.â, de kinderen zijn moe' zei grootmoe'

der.

- 
De sneeuw deugt hier niet'

De tocht duurde "Jg 
*"1 een-half uur' Groot-

*;;-t- sukkelde hijgend mee De sleden waren

zaa zwaar beladen, dat er geen plaats op was
voor de kleinen of grooten.

Maar grootmoeder kloeg niet over zich zelve'
Ze was alleen bekommerd om de kinderen, meer
dan rmoeder Taba, die de kinderen wilde harden
voor het ruw bestaan.

Eindelijk vond vader geschikte sneeuw. Hij
haalde Ben groot mes van een der sleden en zijn
oudste zoon deed hetzelfde. Sarnen sneden ze
groote sneeuwblokken los en stapelden die op el-
kaar in een cirkelvorm. Moeder en grootmoeder
stopten de reten toe met fijne sneeuw. Dan werd
er een dak opgelegd.

Vader maakte dan een opening dat was de
deur. De kinderen kropen naar binnen. Vaaler
haalde een zak, ook van rendiervel, van de slede.
Deze was gevuld met bevroren traan. Poeloe
stampte er op en wat traan vloeide uit den zak.
Mceder vulde een paar lampen en stak die aan.
Er was ook hout en grootmoecler maakte vuur.
Maar weer hijgde ze zwaar.

't Werd nu licht en warm in de hut.

- 
Vader, de honden zijn onrustig... er loo-

pen zeker.rendieren in de buurt, zei de oudste
zoon.

Poeloe ging vlug buiten.

- 
Neem de buksenl zei hij.

Die geweren had hij verleden jaar van de witte
mannen gekregen 

ïi 
vossenhuiden,



De kinderen zaten te wachten O' vader en

broer zouden "t'""h 
rendiervleesch rnee brengen'

â;;;;l lekkerder dan het bevroren!

Na een h.lf "" 
kî*'â"" cle jagers terug' Ze"

h.àd";;"n ,.ndi"' geschoten' Vlug snedetl ze et

de beste brokken ;;'-it;t w*nd tidan gesmuld!

Maar grootmoeder at'niet mee'"': ôii ,ii, ziek, zei Poeloe tot haar

- 
Ik-ben moe, en zal slaPen'

Maar ze bleef "* "O 
tot de kinderen in hun

rendierzakf."., i"g"'i"imtrd waren. Toen strekte

ze zieh ook op À t"l uit en sliep in' ZwTat

ademde t., G'ootilteder sprak vreernde woorderr

als in een droom'-*: 
Motd., t"l dt" tocht niet voleindigen' zei

Poeloe.

- Ja, ze is zwaar ziek' vrees ik-'

Po"To" keek medelijdend naar de oude vrouw'

Z" *u" altijd too g"La voor hem geweest' Hij

;;"â ;* -."httloJ' fegenoveï haar krankheid'

iï;;;.; gee' bezwe"'dt'' die ]raar met geheim-

"i""ig" 
teËk.ns i'i"fp Cp t-".".Kanadeesche poli-

ËË had men gt""""*iddelen' maâr die was

,r""1 dug"t, reizens van hier''-ô"" ï;genden morgen scheen grootmoeder

**t wat bJt.r' i" "toià 
op en hielp moecler het

;; s;;;J *uk*"' De toclit werd voortgezet' De

kindeî.n verlangden:;rT de witte mannen en

I
t,

{

I

!

il
t

de vreemde schepen te zien. En dan kregen vader
en moeder geweren, kogels, tabak. vuurstokjes,
en ook lelçkere dingen.

Grootmoeder deed haar best. Vader liet haar
op een slede zitten, waar hij plaats gemaakt had
door een deel der lading over de andere voertui-
gen te verdeelen.

Opnieuw werd het avond. Men had nog versch
vleesch van den vorigen dag Maar grootmoeder
hielp moeder nu niet. Ze wenkte haar zoon ter-
zijde,

- 
Poeloe, zei ze, maak eerst een hut voor de

kinderen en dan een voor u.

- 
Voor mij, 'moeder! riep Poeloe verschrikt

uit.

- Jr, ik voel het, dat ik zal sterven... Zeg er
niets van aan de kleinen. Gehoorzaaml

Poeloe bouwde een sneeuwhut en de hinderen
kropen vlug naar binnen, om eten, licht en warrn-
te te hebben. Moeder volgde Grootmoeder gaf
haar zoon een wenk.

- 
Is het waarlijh noodig. moeder) vroeg

Poeloe.

- Ja... Doe wat ik u vraag...
Treurig maakte de Eskimo nog een hut. Als

iemand stierf, rnoest dat in een bijzondere hut
gebeuren. De dood mocht niet bij de anderen ko-
men. Poeloe werkte traag. De taak viel hem
rwaar, De oude t":ïr:o een slede. Ze scheen



geen koude te voelen. Zwaar ademde ze"

soms hield ze haar grove hand op het hart,
had ze daar pijn.

De hut v;as klaar. Iva ging eerst nog eens bij
de kinderen, die reeds sliepen. Grootmoeder boog

zich over hen en maakte hun schouder bloot' Ze
beet er in. Dat was het afscheid en volgens de

Eskimo's bracht het geluk. Dan nam ze een oude

rendierhuid. Ze zei niets tot haar schoondochter'
Poeloe stond buiten. Zijn moeder knikte naar

hem en zwaaide met de hand een gtoet Ze kroop
in de nieuwe, eellzame hut, en strekte zich uit op

het vel. Ze was zoo moe.
Poeloe wachtie nog even. Toen sloot hij de

opening met een sneeuwblok. Hij ging in de an-

clere hut, maar wilde niets eten en sprak geen

woord. Hij trok de kap van zijn rendiervel over
zijn hoofd en legde zich neer. Het werd een treu-
rige nacht.

Den volgenden morgen stond Poeloe vroeg op'
Hij luisterde aan grootmoeders hut, maar hoorde
niets meer. Hij voederde de honden en herstelde
iets aan de sleden.

Later werden de kinderen wakker. Ze vroegen
aan moeder, waaï grootmoeder was.

- 
Ç,vs6trnoeder is al weg, zei de Eskimo-

vrouw. Eet nu,.. we moeten voort.
De kleincn c.lacl,ien, dat grootmoeder rccds

En
als

* 6 -*

vooruit was. 'Ze d.j i*-.rs zoo vrêemi in delaatste dagen.
lUeer reisCe cle kleine l<aravaan verder. Maarna een uur hield vader stil. Hij was vertrokken,omdat de kinderen niet met Cen dood in aanra_king mochten komen.
De kinderen werden bij moeder gelaten...Poeloe keerde terug met zijn oudsten zoon.
- Cro,otmoedg is dood *" ,rrft." haar be_graven, zei hij. Ze was ,oo ,.ro" Z. f.."'JJtverder.
Ze bereikten de eenzame hut. poeloe sneedmet zijn lang rnes een gat in het dak.

;_\" Iti:gl de-ziel"er 
"i,, ,"iïrirJan trok hii het blok van voor de opening weg.Iva lag dood àp haar vachr, C. Lrr]"en opgetrok_ken. Zoo was ze als een ".ri.;;";';.storven naarEskimowijze.

D,e jongen beefde en begon re weenen.Vader trok de doocte ;;;;; T."îtu,r.".
; Kom, zei hij tot zijn;;;-' '

Ze haalden steenen van de rotsen. poeloe keekzijn moder nog eens aan. Z.;;;';'.ro goed voorhem geweesr. Dan iegde ht;; 
";;nen op haaren zoo bouwde hii met zijn zoon **r, lroog"n sta_pel.

Iva was begraven op de vlakte. poeloe wierp,iil,*"lj*n op de steenen en zijn zoon deed het_z"lfde. Men mocht niets À";;;, ïu, *.r, doode



àangeraakt had' A"d"'e ko" d* dood ook de nrt

levenden grijPen'
Poeloe en de jongen keerdgl terug De zoon

stapte voorop, "#;;l;; 
i" tij" v.oeisporen' Nu

ilffiï"JJJhij zic}'-om en met zijn mes wisch-

te hij de vo"t'po""-"ii Rttdtts zou de dood hun

*"g'k.rtrren en achterna komen' 
-

Zoo bereikten ;; de anderen' -Poeloe 
en zijn

";";;;;i"" 
r'Ë"" "it' 

Moeder haalde ande-

;;;;;;;'.k' v'a'r bracht de oude kl'e*n we"

;J;";iloeders graf en Y::'1 ze daar neer'

- 
Moeder, moeder' zei htl droevrg'

E" ittil.;ttlt tt"'g' weer nu en dan de voet-

sporen uitwisschend'-- ô. kinderen hoorden, dat grootmoeder voor

"Ifi; ;;;;; 
/' î'""a"'' [{"' de reis werd

il;*;;' E" J; kleinen verlangden naar de

wittemannenendeschepen.Poeloesprakdagen
lang bijna geen woord'^-'iiiii" i"i* ,-,it het leven en sterven der Eski-

mo's, waaï nu ook missionarissen werken'rrrv v' " --.- (Vrii ve*eld naar Peter Frenchen'

*tr, Lh'iloer van Grobnland) '

I
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Simon Dalhorst wandelde door de voornaamste
straat van leper. Hij keek naar winkels, waar er
allerlei schoone en lekkere dingen te koop l4g.tt.
't Was morgen Sint-Maarten$ en dan kregen de
kinderen gesdhenken. Simon had jongens en
meisjes met lantaarns zien loopen. ter eere van
Sint-Maarten.

Simon zou niet veel krijgen; dat wist hij wel.
Moeder was de arme weduwe van een onderwij-
zer, die jong stierf. En ze moest ijverig naaien
om den kost te verdienen.

De menschen in de straat begrepen niet dat
vrou\v lDalhorst haar jongen zoo lang naar school
liet gaan. Hij kon toch al wat verdienen. Hij had
lvel aan den hoppepluk meegedaan en was met
wat geld thuis gekomen. Grooten en hinderen
oogsten dan in 't Poperingsche de hopbellen.

Mu.f moeder hoopte, dat Simon, die goed
leerde, misschien ook onderwijzer zou kunnen
worden.

't Was regenachtig weer en de optocht met de
lantaarns duurde niet lang.

Simon zwierf verder de stad door, keek hier en
daar nog eens naar de. uitstallingen der winkels



en zette dan weer, in zichzelven gekeerd, ziir.
tocht voort.

De lucht stond somber en zwart en door de
boomen gierde de herfstwind. Simon was bij een

der schoonste woningen tegen het hek blijven
leunen en scheen besluiæloos \a'at hij zou doen:
weer naar huic keeren of nog wat rondwandelen

in de drukste winkelstraat. De jongen vermoedde
niet, dat men daar'binnen in dat voorname huis,
op hem lette en met bijzondere aandacht be-
schouwde.

_10_

Zijn gelaat scheen nochtans wel vertrouwen ie
hebben ingeboezemd.

Mevrouw Hoogewoud, die daar woonde, gaf
de dienstbode last den knaap te roepen.

Simon was daarover zeer verbaasd en vooral
ook, omdat de vriendelijke mevrouw hem naar
zijn naam vroeg.

- 
Ik wenschte u met een zending te gelasten,

jongen, zei ze. Ik had het reeds aan een ander
gevraagd, die hier precies om half vier zou zijn
en er nog niet geweest is. Ik geloof wel dat wij u
mogen vertrouwen. Zijt gij Èruiten de stad aan
den weg naar Vlamertinge bekend)

- Jawel, mevrouw, antwoordde de jongen.

- 
Goed! Daar woont mijnheer Vijverstein,

op de villa << Beukenhof >>. 't Is zoo wat een
kwartiertje buiten de stad. Ge moet er deze doos
brengen. En als gij dat nu wilt doen, kunt gij er
twee frank mee verdienen. Ge moogt aan mijn-
heer of mevrouw Vijverstein niet vertellen van
wie deze doos komt. Ge zegt alleen, dat Sint-
Maarten u gezonden heeft en vraagt of mijnheer
Vijverstein zijn naamkaartje wil meegeven, als
bewijs dat alles in orde ontvangen is" Wilt gij dat
doen?

- 
Heel graag, mevrouw. Ceef de doos maarf

- 
En denk er vooral aan, hernam de dame

nog bij het overreiken der doos, dat ge u niet
Iaat ontvallen, hoe mevrouw ook mocht vragen,

-_ 11 -



van wie ,i* doo, i<omt. StruLt, .i* g" hi"t iret
kaartje terug'brengt, krijgt ge dan nog een stulc
chocolade.

Verheugd nam Simon de doos en spoedde zich
heen.

Hij overlegrJe reeds bij zich zelve, hoe hij die
twee frank 't best zou kunnen besteden. Mis-
schien kreeg hij ook wel iets van mijnheer Vijver-
stein, en dan zou hij wel 't een of ander kunnen
koopen voor moeder en de drie zusjes.

't Was toch een geluk, dat hii juist bij dat voor-
namÊ huis was blijven staan, en nog grooter ge-
luk, dat moeder en de zusjes nu toch niet zouden
worden vergeten door Sint-Maarten.

't Begon te regenen, en de wind .groeide aan
tot een storm.

Vooral buiten de stad ondervond de maar scha-
mel gekleede jongen daarvan ai het onaange-
narne.

Terwijl hij zich omkeerde, met het plan tegen
den muur van 't laatste gebouw der stad even te
gaan schuilen, zag hij een vrachtkar naderen, die
naar de grens reed.

't Was Toon, de oude vrachtrijder, die wel
eens wat te veel dronk en ook nu voor op den
wagen zat te slapen.

't Paard kende gelukkig zelf den weg.

- 
Mug ik als 't r"r belieft meerijdenl vroeg de

jongen.
- t2 -*

E, ,roigd* ggeen antwoori "r, 
de kar 

"joLte 
o1i

een sukkeldrafje verder.
De regen begon nu te stroomen en de wind

gierde rnet wilde stormvlagen.
Simon, die achter de kar aandraafde. ontdekte

dat er een groote ledige kist achter op den wagen
stond met de opening naar achteren gekeerd.

Reeds dadelijl< had Simon zijn doos in die kist
geplaatet en hoopte althans deze droog te hou-
den. Doch nu de regen neer sloeg, bedacht de
knaap, dat als hij ook zelf in die kist kon klim-
men, ook hij niet nat behoefde te worden.

Vlug als een aap was hij op de kar en in de
kist, die wel zes zulke knapen had kunnen her-
bergen.

Toon, door-den regen eenigszins 'uit zijn ver-
dooving gewekt, hield zooveei mogelijk naar den
stillen kant van den weg, doch stuurde zoo dicht
langs de boomen, dat de takken soms als een he-
vige stormwind de L,oornen schudde, en tegen de
kist sloegen.

Nauwelijks was Simon gemaklcelijk in zijn
clroge schuilplaats gezeten, of eenslclaps klonk
een hevige slag, hij werd weggeslingerd en lag op
den grond.

Dit kwam hij echter eerst later te weten, want
hij was bezwij,md door den scholc.

h,4aarvuat wâs er dan rnei hem gebeurdi Bij
een d*r r,,**t**10"#."]:**" had een zware tak



den achterlçant van de kist geraakt en deze van
den wagen geworpen.

Toon had iriets bemerkt, dubde voort en reed
in den gewonen sulckeldraf verder.

Toen Simon bij bezinning kwam, voelde hii
bloed langs het selaat vloeien, en kwam tot de
ontdekking, dat hij zich aan ,le wanden van de
kist had geschramd. De doos, Cie hij op de knieën
had gehouden, met beide handen omvat, voelde
hij onder zich, en dit verheugde hem groote-
!ijks.

Maar het was zoo vreeselijk donker om hem
heen. Waar was hij dan toch) Nu eerst werd het
hem duideiijk, clat hij onder de kist gevangen zar.
Simon trachtte, door zich met al zijn kracht, te-
gen een der wanden te drukken, de kist te doen
kantelen" Ongelukkig was zij in een kleine kuil
neergekomen en stond daar onwrikbaar, alsof zij
er reeds weken zoo had gestaan.

Geen wonder, dat de knaap in zijn gevangen-
schap niet biizonder op zijn gemak was.

Eindelijk dacht hij:

- 
Er zullen toch wel menschen voorbij ko-

men en zoodra ik iemand hoor, zal ik luid schreeu-
wen; dan zal il, wel geholpen worden.

Van den wind kon hij onder de kist
voelen en ook de regen scheen te hebben

welntg
opge-

houden.
't 'Was 

slechts een hevige vlaag geweest, die
F14_

nauwelijks een half uur had geduurd, terwijl de

wind naar het Noorden was geloopen.
Simon hoorde stemmen, en wilde reeds om

hulp roepen, toen een leelijke vloek klonk en den
knaap deed verschrikken. Hij zweeg dus nog wat
en bleef luisteren.

Weer klonk een vloek eùr een ruwe stern zei:

- 
p66v ligt buit, Gijsl Die kist heeft Sint-

Maarten zeker voor ons gebracht; als er nu maar
wat goeds in zit.

De andere persoon schopte tegen de kist, sloeg
toen met de vuist op den boci':m en daar het zoo
hol klonk, zei hij:

_- Er is juist zooveel in als in mijn portemern-
naie... niets!

- 
Maar daar kan van nacht nog heel goed

wat inkomen, hernam weer de rulve stern.
, 

- 
'k Zou wel eens willen weten op welke ma-

nier, sprak de ùakker. Hebt gij een plan)

- J", en een goed plan, en dat moet vannacht
nog worden uitgevoerd.

- 
1231 eens hooren I

-: Laten wij dan maar even piaats nemen op
deze kist; daar zitten we toch altijd nog beter
dan in het natte gras, en geen mensch hoort wat
wij vertellen. En dat is nog 't voornaamste.

- 
Zaag nu niet zoo lang, Tom I merkte Gijs

aan.
Het tweetal nam plaats op de kist, e'n Simon,
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die over het gansche lichaam beefde, i<on woord
voor woord verstaan wat ze vertelden.

Hij voelde zieh niet gerusr, Hij begreep al, dat
die twee mannen slechte kerels *ur*r. /u *o*r-
ten eens weten, dat hij daar zat'Wel, 

vertelde Tom, ik weet clat mijnheer
Vijverstein, die ginds op de villa << Buukenhof > -

woont, een paar dagen geleden eenige duizendenfranks heeft ontvangen van een notaris
uit leper. Wij moesten du" van nacht eens prnbee-
ren, dat som,rnetje uit zijn huis te halen,

- Maar 't zal wel in zijn brandkast zitten,
merkte Gijs op.

- 
't trs toch te probeeren of wij cle brandkast

i<.unnen openen" En tukt dat niet, .i.* iu er toch
:jly"t genoeg in huis om ons ,orriu, k"***, Jr"Winter door te brengen, hernarn Tom_- Ilc..wil graa-g probeeren wat wij kunnen,
sprak Gijs weer. Hoe laat elaan we den slagl

- 
Laten we zeggen oïn Êen uur of t*È", dr,,.,zijn ze daar in hun eer$ten sla;rp.

.: Er lvaar zouden wij het" best in huis ktur,
Ren komen ? vroeg d. ,,ndlre di"t_
- -- Door het keul<enïaam, was ,t antwoord. Ikheb van ,morgen al eens hoogt* ", br".dtu gerr.j_
men, en we zullen zonder moeite in huis g*rJku,_.

Sirnon hoorde dit alles. Zij; il; iborrrd* *o**als sloeg eï een harner in.
Hij zat onder de lcist en op die kist bevonden

:* 16 *-

zich twee dieven... Ze moesten hem eens ontdelc-
ken... O, wat zouden ze dan met hem doen?

Simon beefde van angst. Hij durfde zich niet
verroeren. Hij kreeg het erg benauwd onder de
kist.

Hij vernam verder, dat de twee kerels afge-
sproken hadden hier sam,en te komen Ze spra-
ken oolc over een smokkelzaak. De Fransche
grens was dichtbij.

Eindelijk zei de een:

- 
Wel, we hebben nog den tijd. eer het van-'

nacht twee uur is...
* Ju, we zullen naar de herberg gaan... Daar

vinden we,lcennissen...

- 
Maar niets zeggen van ons plan

.* Natuurlijh nietl Houdt ge me voor een uil?'Simon 
voelde zich verlichl to"r, de mannen

opstonden.
Maar hij -schrok weer... Een der nlanneïr

schopte tegen de lcist.
,-- Hoe zou dat ding hier komeni vrr:eg hii.

Ik hoor dat dé kist ledi! is.
:* O, er zat misschien tabak in van srnokke-

laarc. Ze zullen z.e er hier uitgenomen hebben
om ze over de gren$ te blaurwen* Zouden ze niet wat veïgeten hebben )

En 't was net of de rran d" 
-List 

wilctre ornkee_
ren. Hij wril<kelde er aan. I '

* Toe, *" r1jff'--1]""u de andere aan.



De kerel liet de kist met rust en de dieven ver-
wijderden zich.

Simon herademde. Hij was zeer onder den in-
druk van het gehoorde.

De schelrnen wilden dus bij mijnheer Vijver-
stein stelen, in het huis, waar Simon die âoos
moest Arengen. En de knaap kende nu hun plan.

- 
Ik moet hier vandaan komen, mompeld.

Simon.

- Weer beproefde hij, door het tengere lichaam
beurtelings tegen alle zijden van de ki"t t" druk-
ken, 'deze te doen kantelen" Het lukte niet.

Hil' kon hier toch niet den nacht doorbrengen.
En mevrouw Hoogewoud kou hem van dioietal
verdenken.

Ook gevoelde hij hc,e noodig het ,aras den eige-
naar van het << Beukenhof >> tiidig te waarscÈu-
wen tegen de booze plannen van een paar door-
trapte schurl<en.

Maar hoe lçwam hij onder die akelige kist
vandaan )

- 
Wacht eens, overlegde Simon, als ilç onder

een der zijden een gat kon maken, zou ik uit de
kist weg kunnen kruipen.

Aanstonds tastte hij om zich heen en voelde
hoe de kist rnet een der zijden op een grasrand,
aan den kant van den weg drukte.

Hij'sloeg zijn vingers in het gras en rukte een
zode uit, toen nog.: 

îË 
*g 

".rr. Met de "d.i;

ktuL.i. hij ..r.t roig.r,, d. u.rd" weg, docir Let
viel hem niet mede, dat de grond zoo hard was.

Maar hij had een mes in den zak.
Dàarmede begon hij nu in den grond te schra-

pen, krabde daarna met de handen de losge-
maakte aarcle weg, en was zoo ijverig bezig, dat
hem al spoedig het zweet van het gelaat liep.

Toen Simon zoo een goed kwartier had gear-
beid, was er een holte gemaakt, waardoor hij het
hoofd naar buiten kon steken. Nu moest nog wat
grond worden losgewoeld en eindelijk kon Sirnon
de doos naar buiten schuiven.

Daarna 'beproefde hij zelf door 't gat te krui-
rren, en het gelukte hem.

Verheugd spoedde hij zich naar << Beukenhof >>.

Daar belde hij zenuwachtig aan. Een dienstbode
opende de deur.

Eeret kon de knaap geen wocrd uitbrengen en
reikte zwijgend de doos over

Mijnheer Vijverstein kwam uit een binnen^
deur, en vroeg wie Simon was. Deze begon plots
te weenen.

Het vreeselijk avontuur en 't drukkend geheim
hadden hem diep gesc,hokt. Hij rnoest birrnen ko-
men.

Men gaf hem wat te drinken en vroe€f urat er
scheelde.

'Weldra kwam Simon wat rot bedaren, en hi3
vertelde, wat er onderwege gebeurd was.
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i\4ijrrh.., Vijverstein 1."i. h"* wantrouweni
aan.

Dat verhaal klonk zoo vreemd. . Ëen kist, die
van een wagen rolde en een jongen, die er in
zat... En die dan het gesprek van dieven hoorde!
En deze dieven zouden op << Beukenhof >> komen
stelen !

Ja, dat was allemaal zonderling.
-- Van wien komt die doos? vroeg mijnheer.

- 
Dat mag ik niet zeggen... O ja... van Sint-

Maarten.
Groote lieden ook gaven elkaar zoo wel eens

een geschenk. En mevrouw Hoogewoud was
een nicht, die aldus haar oom en tante wilde ver,
raSgen.

-- Is het allemaal waar wat ge verteltl vroeg
mijnheer.

- 
O, ja zeker! antwoordde Simon, wat belee-

digd.
Mijnheer zag de schrammen op zijn gelaat.

-' Nu dan hebt ge u flink gedragen, zei de
heer. Ik zal met u mee gaan tot nabij de etad"

Simon was blij, want hij vreesde de beide
schelmen te ontmoeten, ofschoon hij hen even-
min kende als zij hem.

De heer Vijverstein gaf hem tien franlc en zei:

- Neem dit voorloopig. I-ater spreken wij
nog wel eens. Ceef mij nu eerst nog uw naam op
en zeg mij waar 

T rî"""*

D. h"", schreef iraastig een Lrief. Hij trok eeri

warme met bont gevoerde overjas aan en stapte
met Simon mee.

Hij gaf clen knaap den brief en drukte hem op
't hart, dat schrijven terstond aan den afzender
van de doos ter hand te stellen, er bijvoegend dat
,er groote haast bij was.

Bij het voortgaan, wees Simon de kist aan, die
hem tot gevangenis had gediend en toonde tevens
het door hem gemaakte gat, waardoor hii ont'
snapt was.

Zonder dat de heer Vijverstein dit liet blijken,
was het juist zijn bedoeling geweest om vooral
deze zaak te onderzoeken. Nu hij de kist en de
gegraven kuil gezien had, twijfelde hij niet meer
aan het verhaal van Simon.

Bij de stad bleef hij staan.

- 
Vertel nu aan niemand wat ge gehoord en

gezien hebt. Eerst morgen moogt ge er van spre-
lcen, als ge mij weer ontmoei hebt, zei hij.

Simon beloofde dit.

- 
Ge zult nog wel van me hooren, verzeker-

de mijnheer Vijverstein, die nu naar zijn villa te-
rugkeerde.

Hij wist, dat hij op den brief, dien Simon mee
nam, kon rekenen. En thuis had hij een flinhen
lcnecht en kon hij ook nog den hovenier in zijn
woning neùRen.
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Si*on ,poedd. zi.h naar het huis v"r, Floo,ge-
tvoud.

Mevrouw ontving hem.

- 
Waar hebt ge zoo lang gezeten? vroeg ze.

Simon deed zijn verhaal.
Mevrouw riep haar man en vertelde alles over.

Haar man ondervroeg Simon ooh.

- 
En hebt ge dat aan mijnheer Vijverstein

gezegd? vervoigde hij.

- Ju, zeker, mijnheer! Ën ik moest u dezen
brief ge'rren...

- Ju, nu mocht ge ons noemen, hernam me-
vrouw.

- 
Dat heb ik niet gedaan. Ge helbt het me

verboden. Ik moest den brief geven aan den per-
soon van wien de doos kwam.

- 
Qq,rn heeft wel begrepen dat het geschenk

van ons kwam, meende'mevrouw.
Simon kreeg een goede belooning en een stuk

chocolade. Hij ging verheugd de stad in, en kocht
geschenken voor moeder en zusjes.

Moeder was ongerust. Waar bleef Simon toch)

- 
Daar is hij ! riep Emma, 't j,ongste zusje. O,

moeder, Simon heeft pakjes mee...

- 
Ik ben Sint-Maarten tegen gekomenl be-

weerde de knaap.
En hij stalde alles uit: koeken, een popje, een

doos keukengerief... chocolade.

_q.q_

- 
Maar Sirnon, hoe komt ge daar aan? vroeg

moeder.
De knaap deed nu weer zijn verhaal. Moeder

schrok, maar was toch verheugd, dat haar zoon-
tje den heer Vijverstein zullc een gewichtigen
dienst had kunnen bewijzen.

't lVas nog een blijde Sint-Maartensavond.

II.

Toen mijnheer Hoogewoud den brief gelezen
had, begaf hij zich naar het politiebureel. Hij
deelde het verhaal van Simon mee. Een agent
ging toen Simon nog eens verhooren.

'De kommissaris zei dan, 'lat hij met eenige
agenten te twaalf uur langs een omweg naar de
villa zou gaan. Hij zou trachten de dieven te
grijpen. Het moesten twee groote schelmen
zijn.

Een agent begaf zich naar het << Beukenhof >>

om dat met mijnheer Vijverstein te ibespreken.
Zoo werden alle maatregelen genomen.

De heer Vijverstein had zijn kincl-eren onkun-
dig gelaten van alles. Hij vond het beter hen en
de meiden niet te verontrusten. Alleen de knecht
en de hovenier wisten het.

's Avonds vierde hij met zijn familie heel ge-
zellig 't Sint-Maarte,nsfeest, en deed zich eùn
vroolijk voor als îîïlr'iO



Tegen middernacht gingen allen naar bed en

toen alle bewoners van << Beukenhof >> vast slie-
pen, liet mijnheer Vijversteir' den kommissaris
Ln d" beide agentern binnen. Ze bleven afwach-
ten wat er verder gebeuren zou.

Terwijl duizenden groote en kleine l<inderen
droomden van de heellijkheden en schatten, die
de goede Heilige rnan hun in den nacht zou
brengen, slopen twee vagebonden door den tuin
van << Beukenhof >> naar het keukenraam.

De slechte mannen toonden door het handig
verwijderen van een glasruit, dat ze aan hun
proefstuk niet waren.

Vlug drongen ze onhoorbaar binnen.' Maar
nauwelijks was dit ook geschied, of zij rqerden
door een hel licht beschenen, omsingeld en eer
zij van den schrilç waren bekomen, stevig ge-

boeid. Ze moesten mee naar de stad.
Alles was zoo vlug gegaan, dat de huisgenoo-

ten het nauwelijks konden gelooven, wat de heer
Vijverstein hun de volgenden morgen vertelde.

- 
Die flinke jongen, aan wien wij zoo veel

te danken hebben, moeten wij nu eens buitenge;
woon bedenhen, zei de eigenaar der villa.

Er werden tal van goede zaken, nuttige en
aangename ingepakt.

Mijnheer Vijverstein, vergezeld van zijne
:r'rouw, bracht een bezoel< aan Simon's moeder.

Simon en ziinlu;r;r_ *u*n zeer gelukkig me!

"l .ii. go"h.ni."r, die zij uit naain t"" Sint'

Maarten ontvingen.
ô. h.", Vijn.rstein deed echter meer' nadat

hifnader k.rrrri, had gemaakt met Simon's moe'

der.- ôp zijn kosten werd de knaap opgeleid vooi
het ànderwijs, terwijl de rnilde heer' een goede

*itk*lr.tL ir, ."., àer hoofdstraten wist te be'

zorgen aan de weduwe, zoodat zij ruim het noo'

digË voor zich en hare kinderen kon winnen'
' "Ci;" 

en Tom, de beide schelrnen, die maar niet

kondln begrijpen hoe de politie i'ets varr hun plan

had kunnen te weten komen, ontvingen loon

naar werlçen en werden veroordeeld tot viif jaar

gevangenisstraf.

(Naar < Vertellingen van Grootmoeder r)'
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DË bappEnË r<rËnneiaKtfr.

Een kleermaker sloeg eens naâr lastige vliegen
met een doek en er waren er zeven dood.

- Ei, dacht de_ kleermaker bij ,i.i-r.lf, b.,ik zoo'n held) En hij liet zich auj"njf een harnas.*lk:r en op het bàrsts"hild ;.i go.rd.r, lertersschrijven: << Zeven in één *tugri. Olarop liep hetkleermakertje met zijn harnJs ,.r, h."rr, en demenschen dachten dat hij zeven man,nen in ééàslag neergeveld had.
De kleermal<er trad den hof ,..r, hu, koninklijkpaleis_binnen, legde zich daar l"- n", ;;-:;sllep tn.
De raadsleden van den koning, die hem zagen,zeiden aan den tr<oning, d.t d.rË'm"n zeer nuttig

i?_".!""".n zijn .r, h"t l""d ;-;;;diensten konDewJzen, als het eens oorlog moest zijn.Deze woorden beviel." l:;- [;;;"u wel. Hiizond iemand naar den-dapper* unîo.g of hij inzijn dienst wilde treden. 'D; ki;;maker ant-woordde. dat hij juist daaro* gJ-o*.n was. Dekoning liet voor hem een pru"hiig" t umer in orde
Tuf"l en _gaf hem veel g"fa. *1"*.n hij weel_derig hon leven.

Toen duurde het niet lang, of de ridders vanden koning, die slechts .;,,.lË;"*ïoon hadder,,
ïti." kwaad op den Ll".r;;k;; un ziy wenech_ten hem ver van Oï;.*

Zij wilden nu \ /eg gaan. Toen de goede ko'
ning zag, dat al zijn trouwe dienaren hem wilden
.tr.rl.t"rr om een enkelen man' werd hij zeer

treurig en wenschte hij den held nooit te hebben
gezien. Hij durfde hem echter niet weg te stu-

,rt, d.a, hij vreesde,dat al zijn volk verlegen
zou worden.

De koning verzon een list' waarmede hij meen-

de den man kwijt te raken. Hij vertelde hem, dat
er in het naburige bosch twee reuzen woonden,
lie hem veel schade berohkend'en door overal in
den omtrek te rooven. Men lçon hen niet nade-
ren, daar zij alles stuk sloegen. Indien de held
nu op zich wou nemen, de reuzen om te brengen,
dan zou hij de dochter van den koning tot vrouw
krijgen en het halve koninkrijk als bruidschat.

Deze woorden van den koninrg vielen zeer in
den smaak bij het kleermakertje. Hij zei dan ook
den koning van dienst te zullen zijn en de reuzen
te dooden.

Vergezeld van wel honderd ridders, ging hij
het bosch in. De honderd ridders rbleven er buiten.
De kleermaker keek rond of hij de reuzen ook er-
gens ontdelçken kon" En eindelijk vond hij beiden
onder een boom slapend, terwijl zii zoo snorkten
dat de takken als door den wind bewogen, heen
en weer schommelden. De kleermaker bedacht
zich niet lang, vulde zijn zak met steenelr en
klom in den boom, waaronder de reuzen lagen.
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Nu wierp hij eerst één steen op de borst,
waarop de reus ontwaakte, boos werd op zijn
metgezel en hem vroeg waarom hij hem sloeg.
De andere reus zei, dat het in den ,i.up g"b"rrà
rnoest zijn. Daar zij nu weer insli€pêrr, vatte de
kleermaker weer,een steen op en *i.rp naar den
anderen reus, die wederkeerig op zijn metgezel
vertoornd werd, en vroeg waarom hij hem 

"loug.Doch deze wist er nu ook niete. vin. Toen n-u
de oogen der beide ieuzen na eenig schelden door
slaap weer waren toegevallen. orri"rp de kleer-
maker nogmaals met alle kracht ,ru., d"r, eerste.
Deze verdroeg dit -niet langer en sloeg heftig op
zijn metgezel los, dien hij de echuld gJ" N";,"rà
de andere reus oolç woedend en beij,en sprongen
op zij en trokken boomen uit de aârde. G"lukkig
lieten zij den boom staan, waarop d" kleerm.k"i
zat. 7-ii sloegen met de boomen zoo heftig op el-
kaar los, dat zij elkaar doodsloegen. Toen Ëi"* à"
hleermaker naar d,e ridders terùg. Deze vroegen
hem, of hij de reuzen gezien haJ.

- Ju, zei de kleermaker, ilc hdb ze alle twee
doodgeslagen.

De ridders wilden dit niet gelooven, en reden
zelf in het bosch en bevondun d* woorden van
den kleermaker bewaarheid. De ridder, *r."
zeer verwonderd.

Toen nu de kieermaher bij den koning kwam
en dc koningsdochter, benevens het halve-k"ninl"*28-

rijk begeerde, kreeg deze berouw over de belofte
Hij zon op een middel, om varl den held af te ko-
men. Hij zei dan ook tot den lcleermaker, dat er
in een ander bosch nog een eenhoorn was, die
zeer schadelijk was voor visschen en menschèn.
Deze moest hij ook nog vangen en als hij dit
volbracht had, zou de koning hem zijn dochter
geven. De goede kleermaker nam een strih, en
ging naar het woud. Toen hij een tijdje rondge-
wandeld had, ontdekte hij den eenhoorn, die met
uitgestrekte horens op hem toesnelde en hem
wilde neerstooten. Toen sloop de man vlug ach-
ter een boom, en de eenhoorn liep nu in volle
vaart tegen den boom aan, zoodat zijn horen er
in vast bleef stelcen. Toen deed de kleermalcer,
hem den meegenomen strik om den hals en bond
hem aan den iboom vast. I'!,lu ging het kleerma-
kertje naar den koning, om dezen de vervulling
van diens wensch over te brengen Daarop werd
de koning zeer treurig. En hij verlangde nog iets
van den krijgsman. Deze,moest het afschuwelijke
wilde zwijn, dat in een derde bosch rondzwierf,
en alles verwoestte, vangen.

De kleermaker vertrok weer. Hij was nog niet
lang in het bosch, of het zwijn kreeg hem in het
oo! en wilde hem ter aarde werpen. De man
beefde en hij l<eek overal naar redding rond. Tot
zijn geluk stond er een oude vervallen kapel in
het bosch. Hij sprong naar binnen, maâr door een
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venster tegenover de deur weer naar buiten. Da-
delijk volgde het wilde zwijn hem in de kapel.
De hleermaker liep er vlug om heen, wierp de
deur toe, en sloot zoo het dier op.

Hij trouwde met de prinses en werd koning
over het halve land.

Eens hoorde de jonge koningin haar man eens
in den slaap spreken en hoorde zij duidelijk de
woorden: << Knecht, maak me dezen frak eens,

- 
lup de broe[en -- haast u rÀ'at 

- 
of ilc sla rr

met de ellemaat om de ooren ,>. Zij begreep nu,
dat haar echtgenoot kleermaker was geweest,
vertelde het haar vader en verzocht hem, haar
van dezen kerel te verlossen. Den volgenden
nacht zou zij haar kamerdeur openen, dan zou-
den er eenige dienaren voor de deur staan, en
den kleerrnaker binden en opsluiten.

Een knecht die den kieermaker goed gezind
was, hoorde dit en vertelde het aan den jongen
koning. De kleermakerkoning wist wel, wat hem
in deze zaalc te doen stond. Het was nacht. De
kleermaker deed of hij sliep.

Toen stond de prinses stilletjes op en opende
de deur. De jonge koning begon in den slaap te
spreken, maar met luide stem. zoodat zij buiten
de kamer het hooren konden

-- Knecht, lap de broeken en den frak, of ik
sla u met de ellemaat om de ooren. Ik heb zeven
in één slag gedood, twee reuzen heb ik doodge.*30.-

"iug.rr, 
i.. ..tiroorn heb iL g.vang.r 

- "r, 
ooii

het wilde zwijn 
- 

zou ilc vrees hebben voor Lren
die buiten staan )

Toen de knechten die woorden hoorden vlucht-
ten zij weg.

En zoo was en bleef het dappere kleermaker,
tje koning tot aan zijn dood.
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