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Nr. 379.
A. HANS

IIE GIRGUSJOT{GEII

l.

Maarten werd wakher op de groote kamer
van het landgoed de << Beukenhorst >>. En dade-
lijk had hij een blij gevoei. l{et was de vierde
dag van de Kerstvacantie en van avond mocht
hij met Stienus, den knecht, naar het circus te
Mechelen. De bloemen stonden dik op de ruiten
gevroren. Maarten had zich even opgericht,
maar dook weer gauw onder cle warme dekens.

Maarten lag wat te soezen. Vacantie was toch
een prettige tijd. Straks kon hij weer schaatsen
rijden op den wal rond het lanclgoed. Jammer,
dat zijn zuster Elvira en Nelly weg waren. Ze
logeerden bij een oom en tante te Diest. Ze had-
den den eersten en tweeden Kerstdag hier door-
gebracht, maar waren gistereu -r"riro!.k"rr. Maar-
ten zag zijn zusjes toch al zoo weinig, want ze
verbleven meestal op de kostschool.

Maarten Luikens had eigenlijk geen prettig
thuis. Zijn goede moeder was al drie jaar doncl-.
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En varier zat van s morgens tot 's avonds op zijn
studeerkamer over boeken gebogen. Hij was al-
tijd met eeschiedenis en oudheidkunde bezig en
schreef lange artikelen daarover, die hij naar
tijdschriften stuurde.

Tante Maria, zijn zuster, bcstuurde het huis-
houden. Zij' 'was een ijverige, zorgzarr,e vrouw,
maar kon vocr de kinderen de moeder niet ver-
vangen.

_Maarten speelde veel buiten. Zijn vader
scheen geen tijd te hebben om zich met hem te
bemoeien, en tante had dikwijls hoofdpijn en
was dan al tevreden, wanneer de jongen de stilte
in huis niet stoorde.

Gisteren was er een wonderlijke wagen in
het dorp en de omseving gekomen. Hij werd ge-
trckken door twee versierde paarden. Tussch-en
vlaggen en borden met plakbrieven zaten muzi_
kanten, die lustig speelden. Een clown maakte
grappen. "fongens d"elden pa1:iertjes uit. Daarop
ias men, dat er te Mechelen een .".r.lclb.ro"m'.-l
cirkus stond, waar men de wonderlijkste toeren
kon zien van menschen en dieren, ook wilde
dieren, als leeuwen, tijgers.

Maarten was met zulk eel briefje naar huis
qekomen. En wat hij anders ,:elden durfde, clee j
l-rij toen. I-lij ging naar de karner van zijn vacler
en stoorde hern in zijn studie. Eerst L"ek m;;rr_
heer Luikens ontsremj 

:

- 
Vader, lees dat eens.,. toe, lees dat eens!

lrad Nllaarten gesmeekt.
Mijnheer Luikens overzag hct strooibriefje.

- 
Dat is van een cirkus, zei hij minachtend.

Ja, ik begrijp wel, wat er voor snoeverij op-
staat.

- 
O, vader, mag ik er heenl had Maarten

gevraagd.
De heer Luikens beweerde darr dat Mechelen

te ver was

- 
Met Stienus, vaderl drolrg Maarten aan.

- 
Nn als Stienus wil, is he: mij goed ! had va-

der dan geantwoord.
En Maarten was opgelvonden naar den

knecht geloopen. Ja, Stienus .,rilde ook wel gaar-
ne eens naar het cirkus. In rlien tijd kende men
geen kinema s, en waren er niet zooveel feesten
als nu. De komst van een cirkus in een stad, was
een groote gebeurtenis.

Aan tante Maria had Maarten het groote plan
nog niet kunnen mee deelen, want die was giste-

'en heel den dag met hoofdpijn op haar kàm",
gebleven.

Zoo lag nu de jongen te delken over de heer-
lijkheid, die hij zien zou.

Er werd op de deur geklopt:

-. Maarten, opstaan, het is hoog tijd! riep
tante op de gang.

Zij was dus beter. 
Y"T"" 

hoorde ze de rrap



afgaan. Hij wipte uit zijn bed. en waschte en
kleeclde zich.

Beneden gloeide de' kachel. Daarvoor had
Bertha, de meid, gezorgd.

Tante Maria zat reeds aan tafel. Vader was
nog boven.

Maarten wenschte tante goeden morgen en zei
toen verheugd:

- 
Van avond ga ik met Stienus naar het cir-

kus.

- 
Welk cirkus ? vroeg de dame verwonderd

- 
Dat te Mechelen staat. Gisteren is er een

wagen langs hier gekomen met muzikanten.
De paarden waren opgetuigd rnet roode en groe-
ne linten en ze hadden hooge pluimen op den
kop. Er waren ook twee apen.

- 
Babbelt toch zoo niet in een stuk doorl

vermaande tante norech. Gij wilt naar dat cir-
kus )

- 
Ilc mag van vader, als Stienus mee gaat.

En die doet dat gaarne.

- 
En ik weet er niets van!

- 
Ik kon het u gisteren riiet zeggen, tante.

Ce bleeft op uw kamer.

- 
O, ik zou met die hevige hoofdpijn zeker

lreneden rnoeten zijn. Ik heb al last genoeg ge-
had van ai het lawaai op derr wal. En nu over
dat cirkus... Zet het plan ruqar uit uw hoofd,
iongenl

*{*

Maarten's qelaat betrok.

- 
In zoa'n cirkus, moet een jongen als gij,

niet komen, vervolgde tante Dat is kermis-
voll<... en ge behoeft er geen kerrnis mee te ma-
ken.

- 
Maar ik mag van vader gaan.

- 
Uw vader heeft toegestemd zonder eigen"

lijk te weten, wat hij zei. Dat gebeurt hem wel
meer.. Hij zal rne volkornen gelijk geven, als ik
hem onder 't oog breng, dat de zoon van de
<< Beulçenhorst >> niet naar zulk een armoedige
:ïoep moet kijken.

Maarten haalde een papiertje uit zijn zak.

- 
Kijk, tante, hier staat het, dat de troep

voor keizers en koningen heeft gespeeld! her-
nam Maarten.

- 
C)nnoozele jongen, wat ge toch gelooft!

Een troep, ja, dat is het goede woord, een sa-
mengeraapte troep volk, wie rveet van waar. En
daar moet een knaap als gij weg blijven! Ge
moest dat zelf begrijpen. Het wordt hoog tijd,
dat ge naar een deftige kostschool gaat want ge
verwildert hier bij uw kamaraden,

Maarten kreeg de tranen in de oogen, Zou
tante nu al zijn plezier bederven) Ze was altijd
zoo streng. Ze kan heel akelig doen.

De jongen zw-eeg echter- l-lij hoopte op zijn
vader...

Miinheer Luihens trad"tinnen.



- 
Goeden morgen' zei hij' 't Heeft weer

hard gevroren. Maarten, ge zult rnet de jongens

op 
tr li* bij de poort blijven en ,moogt niet aan

Jir, ..i,.tË.r,t 
'ko*"n' Ik hch dan te veel last

;;; h;; lawaai. Ik moet een latrg artikel schrij'

.,*rr. Br.rrdt de kachel al op 'r'ijn kamer' Maria)

Want ik ga er na 't ontbijt dedelijk heenl

- 
D.u, zorgt Bertha vooi' antwoordde zijn

zuster bitsig"
De meid bracht iuist warmc koffie voor mijn-

h.", .r, zei, dat de kachel op zijn kamer reeds

een uur brandde.
Toen ze de kamer weer verlaten had' vroeg

tante Maria aan haar broer:

- 
'Wat hebt ge aan Maarten L'eloofd van een

cirkus?

- 
Een cirkus) herhaalde de heer L'uikens

verstrooid, want hij peinsde al weer aan ziin
artikel.

- 
Cr, ik dacl-rt het wel, dat ge het zelf niet

wist,..
Maarten's gelaat verduisterde nog' Zou vader

hem nu ook a{vallen ?

- 
Ik mag met Stienus naar het cirkus te Me'

chelen, herinnerde de knaaP 'rlug'

- 
Kinderen moeten zwijgen, als groote men-

schen spreken, meikte iante tnibbig op'

".* O, i^, jt... ik weet het al' Ge hebt me een

=-*6*

briefje laten zien, sprak mijnheer Luikens. En
Stienus gaat rnee. Ja, dan is het goed!

- 
Maar ik vind het niet goed I hernam tante.

Wat is me zoo n cirkustroep ! En moet de zoon
van de << Beukenhorst >> daar naar gaan kij-
Is.en !. . .

- 
Och, kom... Maarten ziet hun toeren en

'Jie zijn wel aantrekkelijk voor een kind I En bij
die cirkusmenschen zijn ook l:rave lieden! 't Zal
daar zijn als overal: goeden en slechten. Maar
Maarten gaat niet bij hen wonen ! Die troep
scharrelt voor den kost, en seeft een voorstel-
ling.

- En hoe moet Maarten er heen) vroeg
tante

- 
Te voet, natuurlijk.

Tram of trein was er niet; fietsen kende men
niet en nog veel minder auto's. Op de << Beuken-
horst >> hield men geen rijtuig. Als mijnheer eens
naar Mechelen moest, wat weinig gebeurde,
wandelde hij en tante liet in zoo'n geval een
koets van den huurhouder uit het dorp ko-
men.

- 
Te voet... twee uur gaans en twee uur

terug, door den avond ! riep iante uit.

- 
O, dat kan ik best! be'weerde Maarten.

- 
En 't vriest dat het kraalçt...

- 
O, mijn jongen mag geen suikermannetje

zijn. Hij duffelt zich goed in. En Stienus gaat

-?*



fn..i j., ja, iat is in orde! sprah mijnheer Lur-
kens.

- 
Ik vind het een groote gekheid; bromde

tante.

- 
Voor u zou het gek zijn, om iri dat cirkus

ie zitten, maar niet vooï een jongen van dertien
jaar !

- 
Als ge me nu nog voor den gek houdt, zai

ik weer hoofdpijn krijgen...

- 
Wel... trek het i zoo niet aan, Maria!

't Is voor Maarten een plezier en voor Stienus
ooh...

Maarten voelde zich verlicht. De zaak was

$ered. Toch speet het hem, dat tante zoo zwart
keek.

Hij kon nog wel eens in zijn bedje om moe-
der schreien, als tante erg bits was geweest,
maar toch voelde hij eerbied voor de vrouw, die
hier het huishouder wâârnârïr. En hij had met
haar willen praten, zooals hij vroeger met moe-
der deed ! Dat lukte echter niet.

Toen het ontbijt afeeloopen was, ging Maar-
ten bij Stienus, die in den verlaten stal hout
hakte.

- 
Wanneer vertrekken we. Stienus? vroeg

Maarten.

- 
Nu toch nog niet, hél riep de i<necht ia-

chend uit.

- 
Neen ! Maar van avond l

-8-

_- 't Spel begint om zeven uur. Dus moeten
we hier om half vijf weg! Dan zijn we ruim een
half uur te vroeg, en dus goed bijtijds.

- 
[-6s1 ons otrn vier uur op stappen, Stienus,

Wij moeten zeker zijn, een plaats te vinden.

- 
N.t, om vier uur dan !

- 
Zorg, dat ge klaar zijt ! En kleed u maar

warm.

- 
O, rnaak u niet ongerust!

- 
O, als we flink doorstappen zullen we

geen koude hebbenl 't Zal schoon ziin. Stie-
nus?

* II( hoop het... Op die briefjes drulcken ze,
wat ze willen...

- 
Maar de troep heeft voor keizers en ko-

ningen gespeeld.
Stienus neep eens zijn rechteroos toe.

- 
Voor keizers en lconingen van de boog-

s'chutters zeker! schertste hij. Ge moet nu niet
alles gelooven, wat ze drukken !

- 
Maar ze mogen toch niet liegen

* Ze noemen dat reclame.,. Maar ja, 't zal
wel schoon zijn ! Ze spelen al een dag of vier te
Mechelen, dus moet er veel voile geweest zijn.'t Is van avond de laatste voorstelling daar.

- 
Dan zijn we er nog juist bij-

* Ja. .. Zie zoo, het hout is gekapt en ik zal
het al vast in de keuken brengen, dàn moet ik

* q *-."



het morgen niet meer Coen. Ca nu maar spelen,
dan valt de dag zoo lang nict,

Dicht tegen de Beukenhor st woorrden twee
oude lieden, de korporaal en zijn vrouw.

l)e korporaal heette eigeniijk Gust Vermeire,
maar men gaf hem dien bijnaam, omdat hij nog
in het leger van Napoleon had gediend. En hij
Jroeg steeds een soort van r;rilitaire muts. Hij
vertelde gaarne van zijn jongen tijd, en Gust
Vermeire en zijn vrouw waren echte kindervrien-
àen. Zij l<on niet meeï gaan en bij schoon weer
zat ze meestal buiten in een zetel Dan waren er
altijd knapen en meisjes bij haar De korporaal
deed het meeste weri< in het huishouden. maar
had oolc veel tijd voor de jeugd.

Nu zaten de oude menscheri in huis, bij de ge-
zellige kachel. Maarten, die heel goed bevriend
was met hen, bracht ze een bezoek Hij wilde
het vertellen, dat hij van ;rvond met Stienus
naar het cirkus ging. De l-orporaal en zijn
vrouw ontvingen clen knaap zeer minzaam.

- 
Zoo, zoo, gaat ge nog zoo laat naar Me-

chelen) zei de vrouw. Ik h.rop, dat ge goed
nieuws zult hebben, rnâar ik ',,rees vocfr sneeuw.
Ik voel dat aan de rillingen op nrijn rug.

- 
Kom, kom, die sneeuw zal nog wel tot

- r0

overmorgen wachten.
zoa, zult ge er wi]de

meend,: de
dicreir:rii,t,

korporaal. 'Wel

Ma-arten! Die

heb ik genoeg
in Rusland was.

*.-.È'.

ontmoet, toen ik met Napoleon
Dat is lang geleden, maar ik ver-

-- 1l 
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geet dien ellendigen tocht nooit. Veel soldaten
vroren er dood. Wat hebben we daar lcoude ge-

leden! Dan is een Winter hier niet erg. Op die
Russische vlakten liepen de wolven bij benden
rond.

Maarten had die vertellingen uit Rusland al
dikwijls gehoord.

Hij bleef nu niet lang. De kamaraden zouden
wel gauw naar den wal komen en de jongen
dacht aan het verbod van zijn vader, Dus nam
hij afscheid van Gust Vermeire en zijn vrouw.

Ja, ginder naderde al een troepje met schaat-
sen en sleden. Maarten trok de vriendjes tege"
moet. En er werd weer over het cirlcus gepraat.
Nog enkele jongens mochten naar Mechelen,
met vader of groote broers. Sommigen zouden
mee rijden met den wagen van pachter Nelis.
Twee bleven te Mechelen overnachten bii fa-
milie.

Maarten hield de jongens eian den voorkant
van het landgoed, maar hij moest waakzaam
zijn.

's Middags aan tafel keek tante nog ontevre-
den, maar ze zweeg toch over het cirlçus.

Tegen drie uur vroeg Maartr,n of hij zijn Zon-
dagsche kleeren rnoest aandoen.

- 
Dat kunt ge denken! ritp tante Maria uit.

Om in zoo'n vuile barak te zitten ! Ge houdt uw
gewoon pak aan. En ge zult sneeuw krijgenl

_*12

D" zon had vrnda"g niet g.r"h"rr"r, ,ooai*
gisteren. De lucht *u" grur*. E, er woei "";lcille wind.

Dat laatste uurtje viel Maarten zeer
het nu begon te sneeuwen, zou vader
ooh zeggen, dat het geen weer was

lang. Als
misschien
voor zulk

een wandeling.

- En van sneeuw
dacht Maarten.

ben ;k toch niet bang,

Om_hglf vier ging hij naar de keuken.

- 
'Waar is Stienus) vroeg hij aan de meid.

- Naar het dorp o- booàr"hupo.r.

- Maar dan zal hij t. laat ziin.

- \Vet neen! Ge hlbt tijJ s;;;s.
, Maarten pegaf zich naar d";;;g, om te kij_ken, of de knecht nog niet k*u- 

--ô*1"f.[i*'irï;
verscheen ginds.

- Haast u toch ! schreeuwde Maarten al van
een afstand.

, .Tjd genoeg, oordeelde de knecht, toen hijnaderbij was.

- Ge moet u nog kleeden...__ O, dat zal niei lang rluren. Ik heb eensonderzocht of we niet kJnd*r, muerijd*n metd.en wagen van pachter Nelis, rn.", ,, kan nietzrJn. Er zryn al te veel passagiers,

- We zijn er te voet even rap, want die wa_gen rijdt traag...

- Rijden is tocÀ 
fii"f.f."fiiker 

dan saan



--- Toe, haast u nu' Stienus!
Maarten trok al vast zijn dikke jas aan' Tante

Maria kwarn met een breede wollen das' Ze

toonde zich nu toch goedhartig

- 
Zet uw muts op en knoop deze das c'ver

uw ootren, zei ze. En steek Ceze boterhammen
irret kaas in uw zak. Hier is gt:ld. dan kunt ge in
de stad koffie drinken.

Maarten ging zijn vader goeden dag zeggen'

Mijnheer Luikens zat al bij iamplicht te sihrij-
ven Hij keek even van zijn PaPier oP,

- 
Is het al bedtijd) vroeg hij. O' neen, ge

hebt uw frak aan...
-- Ik vertrek naar Mechelen, vader.

- 
O, ja... dat is waar ook '. N,r, goede reis.

En in de stad geen stap van Stienus weg gaan,

hoor !

Vlug gaf hij ziin zoon een kus. en weer boog
hij zich over zijn papier. Maarten keerde naar
beneden terug.

Stienus stond daar in den wijden mantel, dien
hij van zijn vader, een schaapherder, geërfd had.
Tante Maria gaf ook hem boterhammen, geld
voor koffie en voor het cirkus

- 
Ik vind het een dwaze reis, zei ze. Maar

nu ge toch gaat, weest voorzichtig, en Stienus,
zorg dat Maarten voortduren.l bij u blijft.

De knecht beloofde dit en het tweetal ver-

*- 1{ *

metre.
Jong.

trok. Het was nu al donker. Dr: weg liep dan nog
dikwijls door dichte bosschen.

- 
We hadden een lantaa:n rnoeten meene-

rnen, zei Stienus. Wel, we zullen er een vrâgen
bij den korporaal.

- 
Och, we hebben geen tir,ht noodig en 't zai

lveer lang duren.

- 
Neen, neen... we hebben toch tijd genoeg.

Ik zou niet gaarne in een gracht tuimelen"
Gust Vermeire was dadelijk bereid een lan-

taarn te leenen.
Ik zal er eerst olie in dcren ! zei hij.
Nu nog naar Mechelen ! sprak vrouw Ver-
Ge moet er zin in hebben. Maar gij z,ijt

Het zal sneeuwen.
't Is te hopen van niet...
Ik voel het aan mijn rug...
Maar we zijn toch weg dacht Maarten

die echter vond, dat Gust zoo lang treuzelde"
Eindelijk was de lantaarn gevuld en aange-

stoken.

- 
Nu flink door stappen, zei Maarten

- 
Toe, we hebben geen twee uur noodiq

Toen ze een haif uur op \r-eg waren. begon
het te sneeuwen.

- 
p6s1 hebben we het al, zei Stienus. Van

evond kan de sneelrw dik liggen.

- 
Hoe lang zou de vertooning duren?

- 
Zeker tot tien 

ïitj Pro 
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thuis. Maar als er veel sneeuw ligt zal het later
zijnl

Kwart over zes waren ze al op Necherspoel.
Stienus blies nu zijn lantaarn uit, maar liet in
een winkeltje de olie aanvullen.

- 
We moeten onze voorzorgen Dêrrren, zei

hij, toen Maarten bromde, dat dit weer tijd zou
kosten.

Dan gingen ze naar de Veemarkt, waar het
cirkus stond te midden van walmende fakkels
aan palen.

- 
Ze breken het al af ! riep Maarten ver-

schrikt uit.

- 
Ze beginnen er mee, zei een burger. Maar

ze spelen toch, .. Na de voorstelling vertrekken
ze nog. IJie nienschen verliezen geen tijd.

't Was nog vroeg, maar Stienus kocht toch al
de kaarten,

II.

Signor Paulo, de baas van het cirkus, was
slecht gezind.

- 
Mqt die sneeuw zullen we niet veel men-

chen ven buiten hebben I bromde hij En uit de
stad kornen er ook weinig.

- 
Zilt gij nog niet gekleed ) schreeuwde hij

tot een knaap, en hij gaf heni esn le[n om de
ooren' 

-:- rû *:::

- Laat dien jongen gerust! snauwde een
man, die erg mageï en bleek was'

- 
'Waar moeit gii u mee. Rosni? vroeg

Paulo.

- Moet Arthur het bezuren, als gij slecht ge-
luimd zijt? Ik wil niet, dat ge hem slaat...

- Zorg liever, dat hij gekleed is. 'We hebben
van avond geen tijd te verliezen.

En Paulo ging van achter de schermen in de
tent.

- Dit ellendig leven! zuchtte Rosni. Maar ih
had dat vroeger moeten bedenken. Nu kan ik ner*
gens meer heen...

Hij streelde Arthur over de blonde lokken.

- Toe, kleed u vlug, zei hij. En kom dan
bij den olifant ...Gij en Richard moeten van-
avond beginnen.

De jongen liep naar een wagen en kwam Bpoe-
dig in een fluweelen pakje terug. Rosni had een
olifant in de tent gebracht. Hij zei tot Arthur en
een anderen jongen, welke toeren ze op den rug
van het logge dier moesten doen" Het volk was
nog niet binnen. En Rosni bestuurde snel een
hleine herhaling.

Achter'de schermen heerschte groote drukte.
Acrobaten, paardrijdsters, clowns, dierentem-
mersr maakten zich klaar, rnaar ze rnoegten te,
gelijk zorgen, dat hun valiezen gereed stonden
gm eT straks nog de kleeren in te stoppen, die

r1?*r



ze nu noodig hadden, want men zou na de voor-

stelling onmiddellijk vertrekken' De wagens met

de artisten reed eerst weg.

- 
't Zal vannacht een akelige reis zijn' Rosni'

zei een clown, wiens oogen nu niet vroolijk
stonden in het geverfde gelaat

- Ja. 't Sneeuwt met groote vlokken.

- 
Ge zijt bleek.'.

- 
Ik ben weer niet wel'.. Maar ja, we moe-

ten er door I Als ik hier in een hospitaal achter

blijf, haalt de baas mij'niet terus En clan ben ik
zonder brood. Ik kan wel naar de vagebonden-

kolonie te Hoogstraten trekken, maar dat vind
ik nog erger...

--HeL 
volk komt binnen. We zullen dade-

lijk beginnen.

- 
Naar Hoogstraten... ja. . maar ze weten

hier niet, waarom ik tot aan mijn dood toe bij
Paulo wil blijven. O, kwam er toch uitkomstl
zei Rosni bij zich zelf.

Voor klonk muziek. Men rnoest het volk bin'
nen lokken. Maar dit duurde nrt niet lang, want
er waïen in de sneeurn'vlaag niet veel kijkers.

Stienus en Maarten zaten op de eerste rij .

- 
Die tent ziet er maar akelig uit. oordeelde

de knaap.

-_ Ju, ze hebben d-e meeste vlaggen a,l wegee-
haald, omdat ze straks vertrekken.

,..- Dat is toch niet eerliik

-18--'

*- Neen. ..
Het cirlcus was nlaar voor een clerde gevrrld.

En spoedir begon de voorstelling" MaarËr, ,.g
den reusachtigen olifant.

- 
Die alleen is de reis reeds waard, fluisterde

hij tot Stienus. O zie, ze steken er dien jon_
gen op.

- 
De wondertoeren \an niaster Arthur! riep

signor Paulo.
De knaap danste op den rllç, van den olifant,

terwijl deze rond de tent sjckte. Arthur stonj
{an op zijn hoofd en handen met de beenen in
de lucht.

- 
Zie toch I zei Maarten vol bewonde-

rrng.
Arthur deed nog andere k,rnststukjes, en ten

slotte nam de olifant hem met zijn slurf beet en
zette den jongen op den gronC

En M_aarten genoot van allcs, wat er vertoonC-
werd. Hij lachte hartelijk mer de clowns. Mu.,
het.meest keek hij naar Arthur. die dikwijh ;;-
trad,. en zeer vlug was. Maarten juichte fr.rn tol,
zooals al de bezoekers deder^.

Art hur moest dan in een bakje geld inza_
melen. Dat was een bedelpartij. tVt.i.*" 

- 
,"g

hem dus vlak voor zich. Arthu, h..t ."" k;;;
gezicht e_n e9n paar goedige, blauwe oogen.

- 
't Is of er verdriet in zijn oogen ligt, merl(-

te Stienus op' 
-- 19 -



:-- Wel neerr, waarom "o" di" Arthur .ver-

ari.t t"Uî."i Èii *r". dat leven toch ple-zierig

ilil.6;'*"n,"tt"" 'i"" h"- gaarne' " Ze ge-

""" g"ta etr ze lachen naar hem'

Maarten utg t"" Ieeuw'-die in een kooi op

*ËË'b;;""" "ea"ià *"ta' Een temmer ging bii

il;;";;;"iaJ"ii" r'lp' D" leeuw-brulde' Maar-

ten schrolç ", "u"" 

-D" 
temmer trok zich achter-

uit en zwaaide met een stok' De.leeuw T:l
h;: 2"" at"a de man dan ook.met een tr;-

ger. Twee .p"" Ji"" t"" eelr tafeltie net als

menschen.
Maarten vond de voorstelling prachtig' En het

soeet hem, toen J*t"t Patllo k*uttt zeggen' dat

ie voorstelling geëindigd was'

- 
Nu gaan we eerst eten, zei-Stienus'

H"t'r"à*a" ""g en de wind joeg de vlok-

ken schuin neer''--- 
î""fijk weer, zei de knecht' 

'We mogen er

wel lcloek voor staan'"îij 
b;.af zich met Maarten naar een herberg

.rr' bjr;"i;l'r.îrJi". Beiden aten -er smakelijk hun

boterhammen oP' Het was half tien'"---- 2. hebben korter gespeeld dan op andere

.oorrd"t. Dut dt"tt t" *Jl À*'*'' als er niet veel

;;iË; )oo'n laatsten avond is' zei de waar-

Cin.'--i" 
schrok, toen ze hoorde' dat Stienus en

Maarten nos zoo ":' Tl"*:*"

- 
Ët door die sneeuw! Ik beklaag u. Zoudt

ge niet beter blijven slapen? vroeg ze.

- 
O, dan zouden ze thuis te ongerust zijn;

beweerde de knecht. Toe, toe, we ziin niet van
zout.

Er lcwam nog een klant binnen

- 
De eerste wagen, die met de artisten, is

al weg, vertelde hij. Dat voll.- is rap. Maar het
heeft een hard leven. Een heelen avond spelen,
in een wagen slapen, morgen het circus weer
opbouwen en 's avonds opnieuw spelen. Ze ver
dienen hun geld zuur.

Stienus en Maarten vertrokken wat na tien uur.
Het was geen aangename tocht.

- 
lalsrr we maar op den wagen van pachter

Nelis ! wenschte de lcnecht. Maar er is geen plaats
meer... En die zal ver vooruit zijn.

Buiten de stad was het nog guurder. De wind
gierde over de vlakte en joeg hun de sneeuw in
het gezicht. Tuusschen de bosschen ging het be-
te. Maar vlug schoten de wandelaars toch niet
op. Ze spraken niet veel.

Maarten peinsde aan alles, wat hij gezien had.
En hij dacht het rneest aan Arthur. Hij had met
dien cirkusjongen wel eens willen spreken.

De lantaarn bewees toch goeden dienst, want
op sommige plaatsen lug de sneeuw op een
hoop gewaaid. De tocht duurde lang Maarten

'Jr



werd moe. Hij verlangde hartelijk naar zijn l''ed

Muar hij wilde niet l<lagen

- 
De hoeve uo" PÀttluo'" Nog tien mrnu

ten! zei Stienus'

- 
Zestig stappen pe-r-min''tul :: d" nog zes

hcnderd passen' ;;;Ë Maarten bij zich zelf' en

hii begon te tellen'""tiij"i.tà-dtt'i" gestoord. l-or lawaai

- 
Wat is ttuil-'itp Stienus uit' Ginder is

volk!'"2" 
huu"iten zich nu meer' E'n weldra zagen ze

vers.h"id"ne witte gestalten' ! ,

- 
Mensch.rr,'i'" ?t ittt gebeurd? vroeg Stie-

nus' Ligt er daar een wagen c'tmver?

.- Ja, antwoordde er een We zijn op een

hoop sneeuw gestooten en eerr wiel is gebroken'

We hebben een gekwetste"'

- 
c), 't i, d"-t"t;; ;;" het cirkus' fluisterde

\{aarten tot den knecht'
Het was i"a"'i""ï;l;""t Faulo' die het wo':rd

voerde.

- 
We staan nu hier in d91' nacht in de

"rr""rr*'.n 
totd"' hernarn hil' We moeten naar

Heist-oP-den-Berg' . ,
__ Dat is nog een heel .ernl
-_ Waar zijn we eiqenltlkr

- 
Tegen Putten...

-- ffis31 ""t h;i; i" aitttt bij' Komt mee' daar

oo-
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kunt ge s,chuilen! sprak Maarten, die medelijden
met deze mensclren gevoelde.

- 
Is het een hoeve? vroeg Paulo.

- 
Een landgoed.

* Ho, zao... een kasteel. En zijt gij de zoon
van den baron?

* Vader is geen baron...

- 
Toch de eigenaar van het kasteel Zor:,

zco! Dan heb ik de eer den jonker te ontmoeten.
Gij komt zeker van een feestje)

- 
IVij zijn naar uw cirkus geweest.

- Ja... Maar, jonker, dat is een groote eer
voor ons ! En gij biedt ons nu gastvriiheid aan.
Het is zeer edelmoedig.

- 
l(66t mee! herhaalde Maarten.

- 
Maar wat zal jufvrouw Maria zeggen )

vroeg Stier,rus zacht.

- 
Die vindt dat goed. En er is een gewon-

de bij.

- 
Neem Rosni op! beval signor Paulo.

- 
Pak een der lange kussens uit den wagen !

ried de koetsier aan.
Rosni kreunde zacht. N4en droee hem op een

der lange kussens van een zitbank rrree. Arthur
stapte er naast. Maarten keek naar den knaap.

- 
We zijn dadelijk aan ons huis, zei hij tot

hem.

- 
O, als Rosni maar bete! wordt!



.* Is hij familie van u)
* Neen, maar een goede vriend' ' '
Arthur bedoelde eigenlijL, dat Rosni ziin

beschermeï was tegen de luirnetr en onrechtvaar-
digheden van den baas.

De Beukenhorst lag daar onder de sneeuw.
Stienus had den sleutel van de voordeur. Hij
was niet zoo gerust als Maarten. . .

De koetsier zou de paarden naar Putten bren-
gen en moïgen vroeg den wagenmaker mee vra-
gen'

Het gezelschap schudde de sneeuw af. Mijn-
heer Luikens, tante Maria en Bertha lagen al
lang te slapen. Maar in de keuken was er vuur
onder de asch van den haard. Stienus wierp er
rijshout op en weldra sloeg de vlam op.

- 
Ik zal vader wekken. zei Maarten tot

Stienus.
Hij stapte naar boven. Maar op de gang stond

tante Maria aL Ze had niet kunnen slapen, hoor-
de het lawaai beneden, kleedde zich vlug en
kwam nu zien. Maarten vertelde, wat er gebeurd
waE.

- 
Ë,n gij brengt dat volk hier heen ! riep tante

uit.

- 
Maar tante... het sneeuwt... en er is een

gewonde...
,- Er waren toch boeren irr de buurt. Nu nog

"iroorr.r. We krijgen jat kermisvoll orrj"" or*
dakl

Maarten begaf zich naar de kamer van zijn
vader, Het duurde een tijdje, eer mijnh."" L,ri-
kens besefde, wat ,i1n ,âir- hem vertelde.

Brommend kleedde hij zich aan. Tant. Mari,
stond nog op de gang.'Wat 

zegt- ge er nu van ) vroeg ze aan haar
broer. J., J'., Maarten moest .ruu, d"t cirkus. Enrru brengt hij de heele bende mee! È.;;;-;;
de Beukenhorst. Maar ik ga niet naar beneden.Ik wii met die troep niets te maken hebben.
. :- 't Zijn roch menschen, hél Ga gerusr naarbed...

- J., Maarten moest naar Mechelen ! Naarmij werd niet geluisterd"..

- 
'Wat heeft dat nu met het ongeval te ma_ken! Wee-t ge wat... eerst brorndelk'ook... maarMaarten heeft ridderlijk geharrd"ij.-

- 
Straks wordt hij ook kunstenmaker.

Mijnheer Luikens trok naar b"rrJ".r. Hij keektoch vreemd op in de keuken

- 
Edele baron, ilç ben signor paulo, en heti.s rnijn plicht u onderdanig te b"durrL"r, .roo,uw grootmoedige gastvrijheid, sprak de baas-

- 
Tut, tut, ik ben geen burorr... en maak als

-:._1}-.tt.fr 
geen kornplimenten. Daar i, 

"", g;
wonde.

* J., Rosni, mijn beste acrobaat_
?5 -_,



- 
Die man moest eerst en vooral op een

[red. Neemt hem op, jongens, eu volgt rnij' Stie-

nus, steek een kaars aan.
Rosni werd naar boven getrracht' Arthur wil'

de hem volgen, rnaar Paulo verbood het hem

streng. Mijnheer Luikens verbond een wonde

u.., È.or.ti;s hoofd. De zieke sluimerde in' Tante
Maria kwam toch tot betere gevoelens en waakte
bij den kranke. Ze maakte vuur op de holle lo-

geerkamer.
Mijnheer Luikens had Bertha geroepen' en

liet koffie zetten en brood snijden voor het ge-

zelschap. Met Stienus sleepte hij een sofa en

zetels naar de keuken'

- 
Stookt maar goed I En maakt het u ge-

makkelijk, zei hij. Tot morgen!
Stienus zou ool< in de keuken overnachten'

Maarten was naar bed gezonden'

Maar orn zeven uur werd h:j wakker en stond

op. Hij sloop naar de kamer van Rosni' Bertha

zat nu bij den zieke.

- 
Blijft gij hier even, ik moet naar beneclen'

zei ze tot den knaaP.
Maarten hield de wacht. En na een tijd deed

Rosni de oogen open.

- 
Waar ben ik? vroeg hij.

- 
Op de Beukenhorst, antwoordde Maarten.. 

- 
\(/31, op de Beukenhorst, bij mijnheer

Luikens?
_26-

- Ja... Kent gij vader)

- Ja... O, ik herinner mij alles. de wagen
is gekanteld... en ik ben gewond.

Maarten vertelde, hoe het gansche gezelschap
zich hier bevond.

- 
Straks rijdt het verder. zei Rosni En ik

kan niet mee...

- 
Ce moogt hier blijven tot ge beter zijt.

- 
Waar is Arthur)

- 
Beneden...

- 
O, hij mag niet mee zonder mij ., De baas

slaat hern zoo dikwijls.

- 
Dat is gemeen...

- Ju, dat doet hij! O, Maarten, gij heet
Maarten, help den armen Arthur! Verberg hern,
dat Paulo hem niet vindt, als hij vertrekt...

- 
Maar waar)

- 
O, bedenk een plaatsjel Toe, heb medelij-

den met hem. Ik zal straks rnet uw vader spre-
lcen. Maar steek hem nu weg. Zeg. àat Rosni
hem vraagt met u mee te gaan. O, talm niet.

't Was een vreemde opdracht en Maarten aar-
zelde nog. Rosni deed zoo zonderlinq. En hij
kende vader en wist Maartens naam.

- 
l(/aar moet ik Arthur verstoppen ? vroeg

hij.

- 
Hier in huis... of nog l.leter in clt,r Lruurt...

O, doe het toch ! Red den knaap ! Ik rnoet ach-
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ter blijven... en het zal voor goed zijn. Als Paul,,
den jongen meeneemt. is Arthur verloren.

* Is hij dan niet gaarne in het cirkus)

- Neen, het is er ellendig" O, Maarten, help
onsl

De knaap zag groote tranen in Rosni'e oogen.
Plots kreeg hij een gedacht.

- Ik zal hem bij Gust Vermeire brengen,
zei hij.

- De korporaal... Hij leeft dus nog)

- Ja. Ge kent hem ook a1...

- Straks zal ik met uw vader spreken. Maar
help nu Arthur!

- Ju, ik doe het.
Maarten ging naar beneden" Het gezelschap

zat in de keuken te eten. Paulo echter was weg,
om te zien of de wagen hersteld werd. Hij wilde
vanavond toch te Heist-op-den-Berg spelen. Ar-
thur kwam dadelijk naar Maarten toe en vroeg,
hoe het met Rosni was.

- 
Kom eens mee! fluisterde Maarten.

En in de gang zei hij:

- Rosni is erg ziek, en za! hier blijven"

- 
O, dan moet ik zonder hem weg... Maar

ik wil niet..

- Wel, Rosni heeft me gevraagd om u er-
gens te brengen, waar Paulo n iriet vindt.."

- O, ja, doe dat!
* Kleed " ":t; saan we.,.

- 
Maar zeg niets aan de anderen...

- 
Neen, neen!

Even later vertrokken de jongens door de
Eneeuw, die zeer dik lag.

III.

Mijnheer Luikens was opgestaan en kwam
bij Rosni.

- 
'Wel, zijt ge wakker) vroeg hij. En laten

ze u zoo alleen?

- 
Ik ben er ellendig aan tôe en zal het niet

lang meer maken... O, Victor, herkent ge me
niet? Ik ben wel zeer veel veranderd... Zie me
toch eens goed aan! Ik ben 'Walter...

-- 'Walter Gerards !

Mijnheer Luikens boog zich over den kranke.

- 
\[/3hs1 Gerardsl herhaalde hij verbaasd.

Ja, het is waar... maaï'ge ziir veel veranderd.

- 
O, met mij moet ge geen medelijden heb-

bent Maar ontferm u over miin kind!

- 
Waar is Bernard)

- 
Ik heb aan uw N{aart€rr gavrââgd hem te

verbergen. Hij zou hem naar Gust Vermeire
brengen.

-_ En is uw jongen ook bij die troep) Ge
hebt u waarlijk niet geschaamd hem daar te
brengen... Had hem op een school geplaatst en
voor hçm gewerkL 
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- 
Het is alles door dien duivelschen drank' O,

heb geen medelijden met rrij' maar red Ber-

nard! Dat Paulo hem niet mee nerne! C), de jon-

gen is aan hem verhuurd voor tien jaar' lk
moest het doen, om te kunncii blijven'.. ik was

zelf niet veel meer v,'aard' Maar dat zal toch ver-
br,oken kunneh worCeir. Bernard heet bij de

troep Arthur...

- 
Gij zijt ziek... Anders schold ik u uit voor

een lafaard... Ik moet eens nadenken...
Mijnheer Luikens liep heen Rosni heette dus

Walter Gerard. En hij was getrouwd geweest
met Mathilde, een zuster van mijnheer Luikens
en van tante Maria. Kort na. het huwelijk ging
Walter clen verkeerden weg op' Hij dronk en

verwaarlooscle zijn zaken. f)aarna vertrok hij
naar Frankrijk. Daar stierf zijr vrouw Mijnheer
I-uikens hoorde later, dat Welter in een cirkus
diende. Deze had hem eens om geld geschreven,
om Bernard, zijn zoontje, op een school te
doen. Mijnheer Luikens stuurde geld. Later
hoorde men niets meer l'an Gerard'

- 
En nu ligt hij hier als een wrak, zei mijn-

heer Luikens. Een verloopen inensch" opgedron-
ken... en zijn kind verhuurd aan een cirkusbaasl

Tante Maria. was ook opgestaan. Haar broer
riep haar in zijn l^rerkkamer en vertelde alles.

- 
En dat jongentje is het kind van onze

arme zuster Mathilde, zei tante Maria wee-
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nend. Welk een vader ! Begrijpt ge nu waarom
ilç eisteren zoo tegen dat cirkus was ! Victor
we moeten Bernard redden. . . Mathilda vraagt
ons dat uit den Hemel...

- Ja!

- 
Z.g het aan 'Walter... en aan dien cir-

kusbaas. O, God zij dank, dat de ongelukkige
jongen nog hier terecht komt.

Paulo kwarn tevreden terug

- 
De wagen is gemaal<t, zli hil. 'We vertrek-

ken dadelijk. 'Waar is Arthur)

- 
Zeker bij Rosni, rneen<le er een.

- 
Hij moet mee. Brene rn-ij bij Rosni! ver-

voigde hij tot Stienus.

- 
Ik zal eens saan zien, sprak de knecht.

Hij keerde terug met de boodschap dat Arthur
niet boven was.

- 
Dan heeft de kleine aap zich verborgen I

bromde Paulo. Hij begrijpt dat Rosni achter
blijft, en wil zich verduiken. Dat gaat zoo nietl
Vooruit, we moeten hem zoeken !

Paulo rnaakte veel lawaai. Mijnheer l,uikens
kwam naar beneden. Hij hocrrde den baas razen.

- 
Arthur, die eigenlijk Bernard heet, gaat

niet meer met u rnee, zei hij .

-_. O, Rosni heeft rnet u gekonkeld. Maar dat
gaat zoo niet. Arthur behoort .ran mij. Ik heb een
:ontract !
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. :--- èij ." Ro"rri moesten u scham.n zoo te
handelen met een kind. En uw contract kan me
geen zier schelen. Uw wagen is gemaakt. Voor-
uit dan! Dank vraag ik niet"..

- Ik heb recht op Arthur !

- 
Neen, zeg ik. Ge kunt nu vertrekken. Ar-

thur of liever Bernard Gerards blijft achter! En
als ge wilt, zal de rechter beslissen.

Mijnheer Luikens riep Paulo terzijde en ver-
telde hem, dat Arthur zijn neef was.

- En doe nu wat ge wilt, maar ge krijgt den
knaap niet terug! besloot mijnheer Luikens.

Paulo raasde, maar voelde wel, dat hij geen
gelijk zou halen. 'Woedend vertrok hij met zijn
gezelschap

Mijnheer Luikens hoorde dan van Maarten
waar Arthur was en liet hem halen.

Maarten en Arthur, die nu $/eer Bernard
heette, luisterden verbaasd toe. En ontroerd
kwam Bernard toen bij Rosni. Hij had nooit ge-
weten, dat deze zijn vader was. Rosni had zich
geschaamd het vroeger te bekennen... hii de
verloopen kerel. de dronkaard...

Bernard zou nu door mijnheer Luikens en tante
Maria beschermd worden. Dat vertellen we in het
volgende boekje.

EINDE.



Mijnbeer Lui{<ens hoicrridrt d,an van Maarten w€,€,f, Afrthur wasi
en Uret hemo. ha"l'em.

Mraaf"tn en Âri,hur. die mu weer B€rnûrd heette, ruisterden
verba,asd rboe. En o,nrLrro,grd kwam Berniard ùoen ,bij Rosni. Hti
h.'ad no,oiif g,e'wei€n, daû dFke zijn va.drer was. Rosni had zlch
gescli,aarnd bet, vrc'eger le beho-alerr... Ïrij d,e liie{loopen kerel,
d,e dnOntktaâr'di...

iBern'ard ?ou nu dooi mij-.:'rh,sel Luikens en ûeur*te Maria he-
schemnd,wofiden.

Een $neek lalet sbi,erf Ros:ri en v'o,o,r Be,rnarrd br,alr 'een nireuç
leveno,aan. Flij rnijnh,erer Luikeru vond hij iiJerfde en vreugde eD
ir'ei, cirknrslev.eu îr.eho'cilde tct het rrerl,ede,n.

EIiIDE

ir.r""];a'.$Ét<lht$;ifg.iÈ-l:-381'.'fji:;li:*Ë€-:i.'r:f:f;:Ë;?1çi:iïi:::.tl:i:Sif JP,;F:;

ffiËffiTE ffi&tr VRIEffiBJE$,

&ffie.flns fffiHffigg w&w Fffi$ r&&,-
Ieder exernplacr onz<tr Kinr|erboehjes is nu genum-

rnsrd. Bews.ar deze boehjes zarguuldig en uerzsrnël ze z$s-
uûe! mogeliik. Met etn steinig ëeluk hunt LI inderdcad ueel
geld uerdienen.

Elhe maand worden er doû trehhing VIJF nummers
c.rtngeduid dewelhe elh een sam usn Frs 100,- in geld
bekam.en. Het uolledig boehie met het uinnend numrner
niaet ons ingezonden worden, am de priis uan Frs l0A,-
ir onéucrngst te kunnen fternen. Werp wt; l;cekies dus niet
uteg md.ar bewaat' ze nûnstens een fitaaizd, lrcI is mogeliih
d{r! U iuist het winnend fi,r.mmer in uu bezit hebt.

Hier het nurnmer :

5û,?6 3 fi

i;ii.s (3OgD BEWAREI/ _- TREï{KING EINûl l,\iÊ;
IUTAAIiD.
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