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Nr. 206.

A. HANS

[DÉ [DAPPENE E!"2!E

I.

Elzie Rosier woonde met haar vader in het
kleine huisje aan den spoorweg, die over de wijde
Arnerikaansche vlakte liep.

Haar moeder was eenige jaren geleden gestor-
ven. Een broer, Jack, reed als rnachinist op den
trcin. Sorns k"'o._m hij hier voorbil' en dan wuifde
irij. Een and,ere broer was heambte in een station
ver weg.

Vader Rosier moest elken dag wel twee uur
ver langs de lijn gaan, om te zien of alles in orde
was.

Er stonden in den naaste,n omtrek geen huizen.
De eerste hoeve was wel vijf krnnartier gaans van
het lijnwachtershuisje verwijd,er<1.
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Maar hier en daar had dL spoorw*gmaatschap-
pij zuli< een toezichter gepiaatst als R.osier, want
er n<on sorns onraad aan de lijn zijn.

Zoo bad een jaar getred,en, na een gewelcTige
wolkbreuk met zwaren ïegenval, Rosier ibemerkt
L'lat de rails op een lage plaats verzakt waren, De
tr'ein had daar kunnen ontsporen. Door een sein
iiet hij het gevaarte stoppen. Machinist, stoker en
conducteurs kek,en den toestand na. Traag kon
de trein over de zwaki<e plaats. De rnannen waar-
.schuwden dan den overste van Ïret iraaste station.
En een ploeg n'erkliectren kwarn de lijn herstel-
]en.

Zoo was het dus noodig st,er:ds waakzaarn te.
...rJ u,

Veel treine,n reden er over dc eenzame vlakte
rriet: een s rnorgens, een 's raarniddags en een
rvonds, in beide richtingen.

Maar ni-r was vader ziek. I-lij lag met koorts te'ned.

Elzie, die hem dikwijls ver.gezeÏd,e bij e.l.e inspec-
tie ,kon hern verr.an.gen Mcest r{e zielç:tu ,**rii.u-
ren, dan zou vader zijn overste verwittigen. Ro-
sler hoopte echter Ëa een paar d,:ngen beter te zijn"

Elzie kwarn van iraar tocht re;g. Ze L,ad alles
iil orde bevonden.

Nu viel cie ervond L,n het ve,-:rtienjarig ineisje
spoedde zich, orn thuis te zij;r. Vade, )ou ,iin

2

ïv*ârrne thee inoeten hebben. Ën hij itg zoo een-

2:dam in zijn bedstede.
Elzie was veïwonderd licht in het huisje te zien'

't Scheen door 't ïaam. Zou vader dan opgestaan

;riin, om de larnp aan te steken. Dat ware toch on-

toorzichtig. 'FIij rnoest warnn onder de dekens

biijven.
Llti" *utd wat beangst. Ze kreeg het gevoel of

ïhuis niet alles in orde :rou ztin. Ze zette het op

een loopen.
Ze hoorde sternrnen binnen' Wie kon er zijn?
Elzie spiedde door 't venster. En ze schrok ge-

r,l'eldig. T*""u mannen waren bezig haar vader te
hinden. Een derde keek toe'

- 
Ais de trein ontspoort, zult ge veel men-

nr:hen dood'en ! hoorde Elzie haar vader zeggen

-- Te meer buit hebben we I nep een d:er kerels

ir it.
I-iet meisje begre'ep alles. Hier moest gebeuren

wat o\rer eenige jaren roovers gedaan hadden in

een and;ere stràek. Vader hacl het gelezen in dag-

bladen, die d,e reizigers soms uii den trein wierpen

rroor de bewoners van het eenzame wachthuis'
De schelmen hadden cl'e rails (r\rer zekere l'engte

uitgebro,ken en de trein in volle vaart doen ont-

iipor'en,
Er waren dooderr en gewon'den. De andere pas-

sagiers liepen verschrikt door elhaar' De kalrutster''

l:'ocien hulp. 
3
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De andieten hielc{en zich of ze ook reizigers
Y'"o"I en d.e gewonden bijstonden. Maar =. rlool.
fen dp d,e portefeuille's mer het geld uit d" ,J_
icen. En ze haald,en ook waarrlei uit den post-
Ie'agen.

_ Die geschiedenis flitste EIzi, door het hoofd
En zulke vreeselijke booswichten waren nu hier,lm den t:r"ein te laten ontspor,en en reizigers te be-
slelen.

Elzie trok zich schielijk terug Ze verborg zich
in een boschje.

Ze zou zich de waardige dochter van een trou-
:,vten lijnwachter betoonen. Ze moest d" r.irig"r,
reddlen, den tr,ein doen stoppen.

Over een uur kwam hil... r1;A om naar de
ho,eve te gaan, ibleef er drs ,ri"t o"Lr.D* dri. man-
nen aanvall,en, dat was onmogelijk. D. ,"h._rui_
iL-n zouden haar binder, 

"r"rrL vader.
Ze baà om sterjcte, en ook om bescherming

t'oor vader.
En ze dacht over haar plan na. Ze moest een

rr:ode lantaarn hebben, 't àlarmsein.
Die lantaarns stonden in ,t sciruurtje naast het

rachthuis.

- 
Ii( moet er om, besloot het meisje.

. 7e-fl"op er heen, De manrre., *rr.r, nog in
hrris. Vlug gleed Elzie in het sclirrur tje. ZeUJt a"jriste plaats van elke lantaarn. En iadelijk ;.*
4

re wat ze verlangde, ook lucif"rs, en zelfs eeR

houweel.
Moest het zijn, ze zorr zich wanhopig tegen de

rreinroovers verd,edigen.
Met haar last verliet ze 't sehuurtje. Ontstelrl

l<roop ze achter een muurtje weg. Ze ho'orde een
man naar buiten komen en bromrnend ze,ggen:

.,\Vaar blijft de meid. De touwen liggen voor ltaar
klaar."

Elzie hield bijna den adem in.

- 
Doddel... kom nog €en slok brandewijn!

klonk een an'dere stem.
De kerel ,keerde naar binnen terug. En Elzie

r,poedde zich voort. Ze gîng nu langs de lijn in de
richting vanwaar de trein moest lcomen.

En daar voetrde ze naet haar voet, dat de rails in-
derdaad over €en heel eind opgebroken waren...
i-lier zou de trein moeten ontsporen. Hier wilden
de goddelo,oze keiels straks weerlooze menschen
in een vreeselijk ongeluk om het leven brengen....

Elzie huiverde bij die gedachte. O, kon z,e den
trein doen stoppen! Als de machinist het sein
:lraar zag.

Het rneisje stapte nog een lieel eind verder.
lVat bonsd,e haar 't hart. Elzie voelde haar zware
verantwoordelijkheid. Ze had vcel levens in haar
hand. En weer bad ze om lcracht.

En ze smeekte God ook haar vader te beiroe-



den. tDe sche'lmen konden vader dooden. Zul'Le
lieden r,vlaren tot alles in staat.

In een boschj,e stak Elzie de lantaarn aan en
r-crborg het licht onder haar schort.

De noovers mochten het sein nog niet zien,
want dan zouden ze natuurlijk Elzie overvallen.

En nu wachtte het meisje... Wat duurde de tijd
!ir1U... Het dappere ,kind zweette van spanning...
I{aar 't was of ze het beeld van haar goede moe-
.jer zag, die haar glimlachend bemoediigde...

I.I.
De trein stoomde over de vlakte. Jack Rosier,

Elzi,e's broer, stond naast den stoker op de loco,
motief.

Hij hield in de hand een brief aan een steen ge-
bonden. Hij zou dien voor vader aan het huisje
rreer gooien, en eens de stoomfluit doen werken
bij wijze van groet.
. Stoppen mocht hij er natuurlijk niet doen

- 
Een rood licht! riep jack ontsteld uit.

- J., 't sein om te stopp,en ! spra,k de stoker.

- 
Wat kan dat zijn... 't Is dicht bij vaders huis.

Maar reeds werkte de i-em ea het machtig ge,
I'aarte met zijn langen sleep stcnd stil, gehoor-
zamend aan'het ro,ode licht, dat heen en weer had
eeslingerd.

Jack sprong van de looomotief. Hij zag een
;neisje
6

- 
Elzie! kreet hij...

- 
O, Jack... Jack... God'dank! schreide Elzie.

Ze omklemdle haar brcer.

- 
Tïeinroovers... rails opgebrokel... zei ze'

\/ader ligt gebonden in huis...

- 
Hij leeft toch nog?

- Ja... ja...
De konducteurs en ook passagiers kwamen toe-

geloopen. Elzie deed haar verhaal.
De drie schavuiten zaten bij de opgebroken

rails in een boschje.

- 
p3s1 is de trein... ik hoor h'em, ze| Doddel

- 
Nu zullen we 't herbhen. Niet te voorschijn

komen vôor al de menschen door elkaar loopen.
Doddel, gij naar den postwagen! komman'deerde
,le leider, een beruchte bandiet uit Chicago.

* Er w,ordt met een roode lantaarn gezwaaid !

zei de derde.

- 
Sein om te stoppen. Dat is die verwenschte

rnei'd! schreeuwde Doddel. Vlug er heen...
**. Te laat... Ik hoor de alarmfluit al! We moe-

ten make,n, dat we weg komen. Het is mislukt!
iaasdb de aanvoerder.

En de drie schavuiten vluchtten heen over de
vlakte. Ja, Elzie had de trein gered.

Jack ging met haar naar het huisje. Vader lag
gebonden op bed en leed vreeselijk bij de gedach-
te, dat hij cle ramp niet kon vermijden.

Maar daar traden Jack en Elzle binnen. 
7



__ De trein !" .. \rroeg

-- Alles veilig... De
cie dapperheid van mijn
rnachinist.

Rosier gejaagd.
misda.ad is mislukt Coor
flink zusje ! juichte de

Rosier i-r,:orde iret verhaal en rn eende van
vreugd'e, en Lusie zijn kind.

Passagiers l<wamen in huis en wenschten Elzie
cn haar vadel geluk. Ze gaven seschenken...

'Men moest in den trein overnachten. 's Nachts
;rog kwam een groep werklieden de lijn herstel-
len.

's Morgens vertrok de treirr. En r.rit alle ramen
wuifde men Eizie toe, die zcovelen het ieven had
gered.

Een politiew"acht bleef achter. Elzie had den
naam van eerr Cer roovers kunnen opgeven: Dod-
iel. Ja, de politie lçende diera, d,oortrapten deueniet
rvel.

En 's avonds nog werden Doddel en zijn twee
.rredeplichtigen in ci.': naaste slad qevat.

Rosier kreeg nu e,en hoogeren post, aan een
station varl eeii stact. Elzie kon daar na.;:.r school
ilaan.

Al was er oveî haar in aiie bladen geschreven,
Lrch bleef ze neclerig . Ze harJ dien'roerigen avond
God gedankt, orn dat ze het groote werk had kun-
;ren verrichten.

EËru fln&PPffiMffi dTMffiËM

Niet ver van de ::ee, in Franlerijk, lag het land-
gc;ed van den heer De Soir. Het bestond uit een
rret woonhuis en vele wijngaarderr, die zich over
cle heuvelen tusschen het dal en de bergen uit-
strekten. Aan den voet van dit landgoed liep de
straatweg, en aan gene zijde c{aarvan prijkten de
bosschen, in wier struikgewes, zooals het volk
vertelde, Iandloopers en dergelijk geboefte zich
ophielden.

Dat was cle reden, waaroffr de bezitters der ove-
rige wijngaarden, die zich over de geheele streek
,.itbreidden, zich liever in de omliggende dorpen
vestisden.

Alleen mijnheer De Soir was niet hang voor
dat rare volkje, en beroemde er zich zelfs op, dat
sedurende de twaalf jaren van zijn verblijf aldaar
hern nog nooit een landlooper lastig was l<omen
vallen.

In zijn huis woonden behelve hem, zijn echt-
genoot,e en zijn dertienjariqen zoon, Amand, eene

I



rrude vrouw, zijn schoonmoeder, verscheidene

riienstboclen en twee 'kn'echts, die in de wijnber'
gen werkten.

Het naastbijgel'egen dorp lag een half uur van

het landgo"'d 
-"ut*ilaerd, 

en daar wandelde de

jonge AL."d diagelil'ks heen, want de pastoor

ran het dorpje gaf hem les.

Op een ,à*b"t"tt Septemberoag keerde hij van
't dorp naar huis terug, toen hij twee.jongens ont-

moetie, met wie hij aan 't spelen laakte, en spoe-

rlig in bosch en wei aan 1t ravotten was' Amand

rvrJs een beste jongen, maar terdege lichtzinnig en

een stijfkop, die daarbij erg 't land aan stil zitten

had. Al spelend" met zijn vroolijke kameraden

vergat hij huis en tijd, en zoo gebeurde het. dat

hij ook dien dag eeïst aan naar huis- gaan gin'g

J*nk.n, toen hei reeds schemerclc. En hij wist wel
.l,at zijn grootmoeder alleen was nu'

Di;hte wolken bedekten den hemel en spoe'dig

'r,,iel de regen bij stroomen neer' zoodat Amand
doc,rnat en buiten adem in huis stapte'

F"lij storrnde de voorkamer binnen'
Do.h hij von'd alleen de oude grootmoeder in 't

vertrek, die gebogen in een l'eunirrgstoel zat en

hem met een alles behalve vriendelijk gezicht ont-
ring. ,,LJw vader en moeder zijn al sinds twee uur
,r.., "". bruiloftsmaal", begon ze op 'knorrigen
toon. ,,lk ben alleen thuis gebleven, want ook dc

knechts en meiden zijn weg. Wat staat het u toch
i0

ieelijk, Amand! dat ge in 't geheel niet om uw
erootje geeft, ondankbare iongen !"

De knaap na'derde haar stoel en zei: ,,'$V'ees nu
niet boos, grootje!.ik wist niet, cJat u alleen thuis
was, anders,.."

- 
l!1361 wat ziet ge er uit, jongen! viel hem de

ou'de vrouw in de recle en bekeek hem van 't
iroofd tot de voeten... Uw sch,oen,en kapot Ge
irebt meer van een landlooper, r-lan van een lcind
van fatsoenlijke ouders. 'Waar hebt ge dan toch
qezeten ) Die roode streep op uw wang is er zeker
cloor een slag of een steen op geli'ome:n... Ik denk
dat ge weer rnet straatbengels aan den gang zijt
lJeweest.

Amand, wien de bittere toon, waarop de vrcuw
sprak, zeer deed, antwoor'dde levendig: ,,llc heb
niet geravot of met straatbengels gespeeld... De
jongens van den burgerneester, die rre een eindje
ge,bracht hebben, zijn met me hardloopertje eaan
spelen; en zoo zijn we op 't weiland gekomen,
e'n,,.

-* Verontschuldiig u maar niet. Ik geloof er
toch geen vvioor'd van, viel hem het oudje in d.e

rede. Overigens bekent ge zelf, dat ge in plaats
van regelr,echt naar huis te gaan, rondgeboemeld
neht. Aman,cl, Amand! ging ze nog heftiger vooït,
rk beef voor u. ge zijt op een slechten weg. Een
jongen, die liever op straat is dan thuis, geraakt
:roo licht in slecht gezelschap... daardoor komt hij

n



tot verkeerde dingen... en zoo kan het wel eens
leelijk met hem afloopen.

De knaap was door al d'ie verwijten bleek ge.
worden. Nu wer'den zijn wangen weder purper-
rood. Hoe verze'tte zich zijn trots tegen die woor-
.{en.

- 
Ç'y6stpoe, ge doet me onrecht aan! riep hij

uit. Ik heb nog niets gedaan, daar ik me over be-
l,oef te schamen. Ik ben niet slecht en zal ook niet
slecht worden !

De oude vrouw scheen niet naar hem te luiste-
len en ging voort: ,,Denk aan Jean Mortier. Deze
wlas net zoo'n wilde jongen als gij, en liep den
heelen dag rond... Hoe dil<wijls heeft mij zijn
moeder, die in 't dorp woond,e, daarover geklaagd.
En thoe is 't hem later vergaan? Dat zal ik u ver-
tellerr. Hij geraakte in slecht gezelschap, dat in 't
bosch bij elkaar hokt, en werd door dat gespuis
tot allerlei slechts verleid. Tegenwoordig is lean
Mortier 

- 
een gevr,eesde struikroover, de schrilc

't'an den geheelen orntrek. Hij zrverft nu hier dan
daar,

Amand sloop naar een hoek der kamer, waar
hij zonder een woord. te spreken somber bleef
mokken.

Dat hinderde grootmoeder nog meer, en zij
zeide: ,,Amand, ge spreekt geen woord ofschoon
ge ziet, hoe mij uw gedrag leed doet. Hebt ge dan
geen hart voor uw grootmoeder, die u toch zoo
t2

innig lief heeft) Zeer lang, zal het wel niet duren,
dat ik er niet meer zal zijn; dan zult ge weenen
en er berouw over hebben, dat ge niet naar rnijn
rvaarschuwingen geluisterd hebt.

De jongen zweeg nog altijd. Hoe makkelijk
had bij zijn grootmoeder, die ondanks haar driftig
karal<ter zulk een goede vrouw was, in haar hu--
meur kunnen brengen. FIij behoefde slechts met
een enkel woord vergiffenis te vragen; doch zijn
1'r:ots belette hem die woorden olzer de lippen ie
brengen. "lVel 

fluisterde hem eene inwendige stem
ioe: ,,Beken uw,schuld, en verzoen u met uw
grootmoeder". Zijn domme trots deed hem den
mond dichthouden. Het kostte zelfs een rharden
sirijd, want hij hield harrelijk veel van het oudje,
9n hij voelde wel, dat zij het goed meende, en jat
irij haar veel te danken had.

Amand mol<te voort.

- 
Mij een slechten jongen noemen, omdat ik

wat gespeeld heb en mijn tijd vergar, dacht hij.
En rnij vergelijhen met Jean Morrlier, die een dief
is geworden. Grootm,oed,er is onrechtvaardig

De meid bracht de larnp binnen en zei tot groot-
rnoeder:

Nu is mijn werk af . Zou ik nu ook niet eens
rraar mijn moeder mogen gaarr?

- 
'Wanneer kunt ge terug zijn l vroeg de oude

'r.'fou\^r',
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- 
Binnen een uur ben ik thuis, antwoordde

iret rneisje.

- 
Ga, en houd woord" zei grootmoeder.

To,en de meid heengegaan lrtas, werd het weder
stil in de groote huiskamer, want noch grootmoe-
t:l,er noch lcl'einkincl spraken; diepe rust heerschte
er, die slechts door het gieren van den wind afge-
hroken werd. ,De lamp brandde slechts flauw en
l.et vertrek was eer duister dan licht.

Te midden dier stilte deed zish geruisch aan
e.en deur thooren. Beid,en luisterclen.

__ Wat is dat? vroeg grootrnoed'er verschrikt,
en bclog het bevende lichaann vooïover.

- 
Dat is de wind. die zoo'n leven maakt, ant-

.w'oor'de Arnand.

- Jongen, ging grootmoed,er voçrt, terwij! zij
blijde was, 'dat hij einclelijk het stilzwijgen ver-
broken had, beloof rne, u te zullen beteren en mij
geen aanleiding rneer tot bezorgdheid, tot klagen
en tranen te geven; ge weet, hoe lief ik u heb...

Flotseling hield zij op, want opnieuw deed zich
liet geiuid sterker dan daar straks hooren.

- 
Dat is toch de wind niet! riep ze, terwijl

haar geheele lichaam beefde. Kijk eens, of er
iemand 't huis,binnen gekomen is? Neen, neen...
blijf liever hier en geef me de hand. Ik wil nlet
alleen zijn !

Aniand ptraatste zich voor haar stoel en luister-
met gespannén aandacht. Plotseling hoord,e

men duidelijk stappen in huis.
_.'lVie is daar? vroeg Amand met een beverr-

d,e stem.
Niemand antwoordde.
Hij herhaalde: ,,'Wie is daar?"
In dit oogenblik stieten beiden een gil uit, want

lwee gemallçerde mannen stapten ihet vertrek in.
l)e een drukte zijn hand op den mond van den
jongen, terwijl de andere het oudje bij den hals
pakte, en een lang rnes trekkende riep: ,,Als ge
nren kik geeft, dan gaat ge 't hoc.kje om!"

De oude vrouw durfde zich niet te beWegen;
Arnand werd cioor een der schurken in 't rnidden
cler karner gesleept en daar toegesnauwd: ,,Wijs
mij de kast, u/par uw varler 't geld bewaart."

De jongen kon er van angst geen woord uit-
brengen, maar wees slechts met de hand naar 't
zijvertrel<.

Een der roovexs pakte hem bij den hals en trok
!:.em mee in het zijkamertje, maakte licht en her-
haalde: ,,Waar is nu de l<astl"

Amand wees hem die, Terwijl de kerel den jon-
sen vo.or de kast op den grond wierp, en hem den
voet op de borst hield, opc{at hij niet zou kunnen
opstaan, brak hij de l<ast open, woelde door laclen
en vakken en stak het voorhanden goud rraet een
brieventasch, die papieren van waarde beva.ite,
bij zich.
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Daar-op riep hij zijn gezel, dle nog altijd het
c,udje ber,vaakte, toe: ,,lk ben gereed, wij kunnen
voort !"

Deze vloog naar de huisdeur en keek rechts en
l:nks den straatweg op, terwijl de andere Amand
en h'et oudje op dreigenden toon zei: ,,Verroert îr
nret, hoor, en probeert niet te schreeuwen, want
,o:j 't allerminste leven vermoord ik ul"

In dit oogenblilc hoorde men op straat leven,
en de schelm sprclng snel naar de deur, zoo heftig,
dat door deze haastige Lreweging de zwarte lap,
c{ie voor zijn gezicht hing, los raakte en op den
grond viel.

Het oudje staarde den man aan en riep ontsteld
.rit: ,,Jean Mortier! Gij zijt het!"

Het was'de opgeschoten jongen, van wien ze
aan Amand verteld had.

- 
H., ik ben heri<end! raasde Mortier.

Hij hief het mes op om de oude vrouw te cloo-
den.

- 
Ge zult me niet verraden ! zei hij en stoctte

toe.
Amand zag het gevaar en wierp zich op zijn

grootrnoeder om haar te beschermen.
De roover .vloekte en vluchtte...
Amand zonk met ihet hoofd op grootmoeders

schoot.

- 
Zijt ge nog boos, omdat ilr koppig geweest

ben ) vroeg hij zacht
i6

* Daar denk ik niet meer âan, antwoordde rij,
want ik heb u boven alles lief !

_* Vglgssf me grootmoe, zei Amand, met een

steeds fiauwer klinkende stem, als ik u ooit ge-

);renkt of verdriet aangedaan heb!
*- Van harte vergeef ik u.

-. Dank, fluister'de de jongen, terwijl de woor-
len met inspanning uitgesproken werden. Nu ben
:k tevreden... gelukkig. Dent" aan me' aân

Amand en... en...

- 
Amand, Amand! riep de grootrnoeder ont-

steld. W t sche,elt er aan? Waatom doet ge zoo
r"aaf.

Zij lichtte het hoofc{ op, dat zwa.ar in haar
schoot lag en -_ s6svdç in een aangezicht, waar-
over de dood zijne schaduwen uitsfreidd'e!

- 
Denk aan rnij, zei Amand met een gebro-

ken, nauwelijks hoorbare stem. . Ku.s vader en
moed'er...

- 
Amand! riep de oude vrouw vreeselijk be-

angst.
Een stroom donker bloed drong uit de kleeren

van den knaap; hij viel op den grond en lag als
levenloos voor haar.

De roover had Amand in het oogenblik, dat
è,eze zijn grootje met zijn lichaam bedekte, het
mes in den rug gestoleen en hem zwe,ar verwond...
Arnand vrilde zijn ieven offeren, rorn dat van

.lrootmoedelte reciden.
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De arrne vrouw zat, door srnart verplefterd,
naast haar kleinkind. Ze verloor haar bezinnirig...

Daar buiten kwarn Martin, cle oude visscher,
rlxet een korf op den rug van het stnand. Hij was
laat, want hij had met den storrn moeten kampen

En nu rnoest hij de visch ncg naar het dorp
Ibrengen.
l8

Hij kwam voorbij het landgoeci en hoorde een
lcreet. Het was de schreeuw van Amand geweest

Martin zag'de kerels wegvluchten.
_- Er is iets gebeurd, zei hij ontsteld.
Zonder aarzelen tra'd hij het huis binnen- Daar

von hij Amand ten gronde bij grootrnoealer, di.r
achterover in haar zetel lag.

-- Beiden vermoord ! kreet de visscher"
Maar hij m"rkt. dat hij zich vergiste" tr-{ij i:e'

sprenkeide het gezicht van de ';ude vrouw met
water. Grootmoeder keerde tot i,ewustzijn terug.
Ze vertelde hakkelend het sebeurde"

Martin droeg Amand op een 
" 
ustbank. F{ij trok

zijn kleeren open en zag de wernde.

- 
De knaap leeft nog, sprak hrj.
O, mocht God hern 't le'ren sparenl snikte

3rootmoeder.

- 
Geef rne dr:elcen om hern te verbinden, her-

nam de visscher. We nroeten het bloed stelpen. . .

Dan zal ik den dokter halen.
Aan boord had Martin rne,nigmaal een gekwet-

sten matroos verzorgd.
Grootmoed,er spande zich in en zocht linnen

'l-,ijeen. Ze bracht ook een korn watei" h4artin leg-
de een eerste verband.

trntusschen kwam de rneid thuis. Ze schrok na-
tr:urlijk ook van 't gebeurde.

Ze kon nu grootmoeder gezelschap houtJen,
terwijl de visscher naar 't dorp ging.
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Martin lichtte mijnheer De Soir in. Deze en
zijn vrouw reden met den do,kuer naar het land-
goed.

'Wat 
eên wederzien! De dokte:'gaf w,einig hoop.

i Xij verni'euwde het verband en schreef maatre-
gelen voor.

Arnand werd in zijn bed gelegd. I

Lang ,zeer lang, bleef hij ernstig ziek. Groot-
rnoeder weelç schier niet van zijn sponde. En vu.
rig bad ze voor Amands herstel.

O, nu had ze "nd.tvonden hoe innig lief
.\mand haar had. Zelfs zijn leven wilde hij dien
avond voor haar offeren.

De knaap genas. Hij ;bleef nog een heelen tijd
:rvùal<.

Mortier en zijn medeplichtige werden na een
lange vervolging aangehouden. Ze hadden nog
nleer rnisdaden op 'hun geweten. En ze werd,en
.r,:or vele jaren opgesloten.

Grootmoeder en Amand hadden als een nieuw
verbon'd gesloten. Mqn zag z,e veel samen.

En nocit meer twijfelde de oude vrouw aan het
goede karakter van haar kleinzoon.

En Arnand streed tegen zijn koppigheid.

20

(Naar de Kindercourant).
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In Maart van het jaar l8B7 werden de wateren
van den Donau bij Weenen, dcor ijsschotsen op-
gestuwd. Ze had,den het land overstroornd. Het
hooge wiater steeg zoo plotseling, dat voor de be-
woners der huizen en hutten geen andere red-
Cingsweg overbleef, dan ijlings op rhun dalcen te
vluchten.

Daar zaten zij bibberend van de koude, <loor
den ;honger gekweld en staarden in de schuirrien-
de golven, die de eene ijsschots naar de andere
tegen de muren der hr-rizen joegen.

C)p een weiland, dat vlak aan den oever grens-
cle, stond een huisje. dat dç tuinman ,F rans Gri-
singer met zijn vrouw en drie kinderen bewton-
'Je. FIij was des morgens, toen de overstroorning
plotseling ontstonrd, naar de stad gereden, om

'zisch, die hij in de rivier gevangen had, op de
rnarkt te brengen. Terwijl zijn vrouw hem verge-
zelde en de zwaar beladen handkar hielp trekken,
l:leven de zestienjarige knaap Frans en diens zus-
ies Thekla en Resi thuis.



Thekla, een dertienjarig meisje, kookte tesen
trvaatrf uur het middagmaal, en riep haar broer
toen all,es klaar was.

De kinderen aten vergenoegci en zonder iets
kwaads te vermoeden, en wâr,jn daar zoo clruk
rnee bezig, dat zij in 't geheel nret letten op het-
gr:en intusschen buiten voorviel.

Eindelijk sprong Frans op en i:iep:

- 
Nu is het tijd, dat ik weer aan 't wierk ga !

Zoodra hij naar de deur liep. bespeurde hii in
:r;iin ooren zuik e,en gedruisch en gebruis, dat hij
lcrnauwernood zijn zusjes, die nog altijd habbel-
.ien, kon Verstaan.

I-{et doffe geloei werel al steri:cr en sterker
In plaats van de deur te opennl, zooals hij eerçt

rn'ilde, stapte hij nu even aan 't r.'enster.
'Wat 

een vreeselijk tooneel deed zich daar aan
zrjn oog voor! Zoo ver zijn blii< reikte, waren de
',veiden en veiden met water beciekt. Het was één
onafzienbaar groot meetr, ,rp welks vuil gele gol-
ven booms'târnmen, brokken van hutten êî rïlu-
ren, balken en allerlei huisraad dreven. 'Hier err
rlaar stalcen uit deze,n onafzienbaren vloed de ge-
vel of het da'k van een huis en de toppen v^", bÀo,
men uit.
' Frans slaakte een luiden gil, en sta,arde als eerr

wanhopige deze ptrotselinge lvatervlakte aan.
L)aarop duwde hij de huisdeur open, om op de
piaats in de open lucht te komen.
22

Dat was echter niet mogelijk, want ginds steeg
.le vlôed al hooger en hooger, zoodat de twee
tr,eedjes, waarrnee men de voordeur bereikte.
,"eeds overstroomd waren.

__ De weg naar buiten is ons al versperd! zei
Frans en lceerde, nariat hij cle deur weer gesloten
irad, in 't huisvertrek terug.

Intusscihen hadden ook de zusjes de verwoes-
tii-rg en het gevaar geeien, en begonnen harelop te
;nikken en te jammeren.

_. We zullen ver.drinken! w,e zullen verdrin-
ken ! Vader, moeder, helpt, helpt ons ! klonk het.

Frans troostte ze ferm: ,,Houdt u nu maar be-
daard, ik zal wel een weg vinden, die ons op het
:l:oge brengt."

De ijsschotsen, welke door den vloed op het
plaatsje gedr'even werden, stegen tegen de buiten-
ûruren en de deur. zoodat de laatste in al hare
"ioegen kraakte.

- 
Wij hebben geen tijd te

jongen. Zao wij het huis niet
vre verdrink'en.

Hij staarde radeloos door 't venster; vervol-
gens liep hij weder wanhopend de kamer op en
leer, en keek ten slotte door een raampje, dat
iran de achterzijde der woning lyas aangebracht,
naar buiten

Zijn oogen vielen o1r een olmboom, die daar

verliezen I riep de
verlaten, moeten
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stond en_met-zijn breede taki<en een gedeelte vanhct dak bedekte.
Nu schoot hem als een bliksemstraal eene ge-Cachte door het hoofd, di" ";;-;Ë besluiteloos-Ireid op eenrnaal een einde *".Ltu...

, I-{oe rnenigmaal was hij ;;-; dak op dezeniioom geklauterd en van dàar tot 
"o a*" [p 

"1",omhoog geklommen.
---- AIs"'t ons gçlukt, Iangs denzelfden weg denboorn te bereiken, ,"lan zijJ *" g.."d,! ,.i -fi;ïrizich zelven - 3*À\

,ït liep dadeliji< de trap op, die naar den zolderuurcr,ctse, t<roop door een r"enst:r op het dak, dat
.qelukX(ig niet sieii was, en schoof vÀrzichtig, zich.,an de ontbladerde tak,ken 

""* d;; b,oom vast_houdende, tot bi3' d.r, ,tu*. 
' .*' qvr

--- De boom rnoet ons toevluchtsoord worden I
':racht de irnaap. I-tij ïas I;;J; ;;':;* unr zijn zus,;es te roepen, toen bedenkingen 

"" t*ilfa itj il;upstegen.
-__ Ik ben een stertrre jongen, zei hij, aan hetl<laur,eren gewend .r, v"j"trJkr';;; ,bang. Voormij zal het heei sernalçkelijl";t,;;;; stam,re be-ieiken en tusschJn A" tri.fol" 

"Ë"'_ijii, plaarsje revinden... Maar hoe zal a., _.ï ài.'rrru.r.chtigemeisjes gaan? rDie kunne" 
"i.i;ilmen, en zul_,"i 

?'l." îij lr"l beproeven, in 't waÈer vallen !nrl rtacht hrer even over na, ell zeide toen:

i4 
Ik moet ze e\renzeer bij i l.t"rt"r"r, helpen,

als een schuipleicje op den boom voor hen ma.
ken.

Toe'n kroop hij wieer op zolder en zocht
dlaar allerlie,i' 'touw en planken, benFvenls eene
o'rrde deur bijeen; dat alXes sleepte hij op 't dak.

-_ We hebben ook wat,eten rroodig, want wie
w,eet, hoe lang we daarboven nog wachten moe-
ten, tot'dat er hulp komtt dacht hij.
' Hij ging toen wed,er naar bei,,eden, haalde uit

c]e kast rookvleesch en brood en vulde, eene kruik
rnet drinkwater. Toen zei hij tot de zusjes:

- 
i[-l6ud1 nu op met weenen I Wij zullen op

ti'en boom klirnrnen, die achter 't huis staat en ons
daar een nes'tje bouwen. Die olm staat daar al vele
jaren en zijn stam is zoo sterk, dat hij tegen vloed
en iisschotsen terdege bestand rs! Maar houdt u
nu ferm, 'h,oor I

__'We zr:llen u helpen, zooveel we kunnen, zei
'fhekia.

__ Doe dat, antwoordde hij Kleedt u heel
warm aan, en sleept zooveel c{ekens en kleeren
als ge lçunt mee naar lt dak, r,rrgnt het zal er heel
koud zijn.

Het drietal lçlom nu op 't dali en Frans bond
het e,ene eind van een touw om zijn lijf, terwijl
hij het an'dere eind aan een dai<ijzer vasibond;
tlen klauterde hij op den naasten, overhangenden
tak, van daar verder, altijd verder, totdat hij den
ctikken stam ibereikt had. Hij vend twee groote,

25



sterke taki<en, rnaakte het touw los, dat hij om 't'
iiif geslagen had, sloeg het om een tak en riep
'fhekla toe:'- Bind het eind touw, dat aa.n 't dakijzer be-
vestigd is, aan de oude deur!

Dit deed zij, en 'nu trol< hij aan 't andere eind,
dat hij om den ta,k gespannen had, en trok z6ô
lang aanhoudend, tot dat hij de deur op den
r)oom gesjouwd had.

Vervolgens legde hij ze op twee taleken, die een
soort van vork vormden, en Thekla rnoest het
eind van het touw, dat hij van de deur losrnaakte
cn haar toewierp, om een plarak binden en ook
deze werd door hem op den boom getrokken. Dat
herhaalden zij een tweede en clevtie maal, zoedat
Frans uit de deur en planleen een soort van vloer-
lje kon bourden. Dat vloerije was vier meter breed
en vier lang.

Op dezelfde wijze werden de levensmiddelen,
de kruik vol drinlcwater en de warrne doeken en
.lekens ogr clen boom gebracht en het ,,nest", zoo
als Frans het noemde, in orde gernaakt.

Nu kwam nog het allerm,oeilijkste aan: nu
rnoesten Thekla en Resi in "t nestje getrokken
tvorden.

Hii rnaakte van twee touw,en één heel sterk,
bevestigde e,en eind er ven aan d.en stam van den
l:room, slingerde het andere einri op het dak, aan
wel,lrs rand de, meisjes stond'en.
26

Nadat deze het eind van het touw ôpgevângen
iradden, riep hij Thekla toe: ,,Bind het om Resi's
lijf en maak het met een flinke;r knoop vast!"

Zij dee4 alles precies, zooals haar broer het
aangaf en op een teetcen van hem schoof zij de
kleine van 't dak. Nu zr,vteefde Êtesi eenige minu-
',en lang boven het water, en r^.z,erd daarop door
ie krachtige armen van Frans op 't vloertje ge-
:rokken. ZooCira zij daar goed en wel op was,
l-lond hij haar rnet een strik aan den stam van
den boom vast, opdat zij niet, als ze soms duize-
lig worden mocht, in de diepte zou neerstorten.
foen begon hij aan zijn laatste, maar lastigste
werkje.

Thekla was een sterk, flink ontwikkeld meis-
Jc; een last, die voor een zestienjarigen jongen
te zwaar scheen.

Hij twijfelde in stilte, of hij ze wel naar boven
zou kunnen trekken. Maar wat kon hij anders
cloen, want zij moest toch, het kostte wat het
wilde, gered worden !...

Na een kort gebed wikkelde ,hij 't eind van her
t]ouw orn de handen, opdat het hem niet ont-
glippen zou. I-lij stutte beide vo,eten tegen den
hoomstam en riep Thekla, die zich het andere
einde vair. het touw om het lijf gebonden had,
loe: ,,Bid, dat ge getrukkig overi<omtl... In Gods
naam !"
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Zij herhaalde: ,,ln Gods n3;1rn!" tn liet zicF'

,o.n â.rl dakrand in de lucht glijden'-E;;. 
seconde later zweefdà zij tusschen lucht

e.,ïut.r... Frans trok en trok uit alle macht'

Zi: f.Ë*ae zich aan een tak' Frans raakte zelfs

trri,u" adem van inspanning' Het bloed steeg

;;;;";;'t hoofd en de aïmen werde' hem als'

uit het lid gewrongen'
Na vijf minuten] die hem als een eeuwigheid

,n"""t "rr.rr, 
g"r.^kt" Thekla op een der takken'

'il;;;; 
Ëok hoog tijd' dat zij eindelijk het

"l;;trj" b"reikte, want juist, toen zli er den voet

';;;., ';;k 
FtÀ' bËwusteloos oP den srond'"'Htj 

O;"m echter spoedig weer bij en zijn eer-

stewerkwias,voordezusjeseeneligplaats-in
*l*àJi"ra t'e'brengen' -Van-de 

doeken maakte

i,j ".tt rustbed en de dekens bond hij aan en tus

,."h.rrdetakkenvast,zoodatziieensoortvan
t1)nt vorrnden, waaratl't"' dt meisjes tegen wind

:n regen bescherrnd waren'- 
Naâ.t Thekla en Resi zich neergezet hadden'

tr.pi" fti: t t.r ttt"'ch en brood toe' en zei: "Eet
.r, 

^t.r"t.rkt u, want het zal gauw donker lvor-

den !"
Zii aten en dronken'

- 
'peet nu uw avondgebed en gaat zo-n{er

vrees ,t.p.n Onze lieve Heer zal ons wel be-

;;;;*";en hulp zer'den' Laat c'ns op Hem ver-

trouwen! sPrak de jongen'
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I-let huis stond nri al tot het clak onder water
eir de ijsblokken beukten met een dofklinkend
gekraak tegen de muren, zoodat Frans elk
ocgenblik verwachtte, dat ze zouden instorten.

De vloed steeg al hooger ,en h'ooger. Nu greep
Frans de angst aan, dat het water ook hun toe-
vluchtsoord bereiken zou.

- 
Wie weet, of de woeste lrrateren ook niet

.len boom ontwortelen zullen! zuchtte hij.
Zoover zijn oog door de schcmering dringen

kcn, zag hij niets dan vuilgeel, schuimend water,
en daarop de ijsschollen drijven.

Nergens'bespeurcle hij een boot, die reddine
i.racht; het zou onmogelijtr< zijn gewbest, eene
schuit of een bootj,: door die woeste golven en
tusschen die ijsblokken te sturen.

Frrans waakte den gelheelen qadht dioor, en
luisterde in groote spanning zoowel naar het
bruisen van het steeds klimmende water, als naar
icder geltiid uit de verte. Hij zag aan den oevetr,
trit de huizen der Leopoidstad, lichtjes flikkeren,
en nu 

"r-r 
du., klonk h-em geroep van ginds in 't

(JOr.

Toen de nieuwe d.rg aanibralc, kraakte en
dreunde het plotseling in zijn nabijheid en bij het
glanzen van het licht zag hij, Cat de muren der
ouderlijke woning barstten. Er vormden zich
scheuren en spleten 'en in 't vc,lgend oogenblik
zakte het ineen. Alles, dak en rnuren zonken in
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de diepte en de golven dansten er s.hrlirnend
,:ver heen.

Frans drukte de 'handen voor zijn gezicht en
rveend,e...... Zoo zat hij totda-t het geheel dag
v;erd en de zusjes ontwiaakten. Hun eerste blik
was naat' liet huis. Fioe jarnmerden zij, toen zij
iret niet meer zagen.

Zoo brachten zij clen morgerr en rniddag door,
en keken naar alle kanten uit. om eenig spoor
van menschen of reddingsho,oten t,e ontdekken.
Iiindelijk hoorden zij geroep en geschreeuw, dat
ai nader en na'der lcwam. ,Frans keek over den
houten bodem heen en ibespeurcie tot ;ijn vïeug-
de, dat ook het hooge water la:rgzaam viel en de
ijsschollen steeds kleiner en steeds minder wer-
dc-'n.

Door de bladerlooze takken ioerend, zag hii
r:en bootje met drie flin'ke roeiers, dat flink voor-
tiit schoot.

Frans greep een witten doek, dien The]<la om.
het hoof'c{ geslagen had. Hij zwaaide er rnee door
de lucht, terwijl hij zoo luid nrogelijk om hulp
,'iep.

Zijn teekens vùerden opgemerkt en zijn ge-
schreeuw gehoord, en spoedig landde het vaar-
tuig aan den stam van den booin aan. Vad,er was
ciaar met twee vrienden.

Frans bond zijn zusje Resi rnet touwen aan
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.ziln rug vast en wierp het e:ne eind van hettouw aan de mannen tàe die ir, àl toot ,t""a.""Zij lieten het langzaam vieren . Zoo kwam hijnret zijn vracht naar bened.;.-
Thekla bleef op d"" il;'^oht.o. Zoo,Cra nuechrer Frans de Ë.oot il;tkr" 

"ï"Ë""i daar neer-sezet had,.riep hij zijn ""d;;";;à, t".,_- Maak het touw van den ï""*rtu* los enbrnd het u om ,t lijf I 
'--' sv' '/vu

iDat deed zi1, en"de mannen in het bootje gre_pen her andere 
"irrd 

tor*, à"i'f"i;; ."r, rah ge_.silngerd wos; oD 
"n t"ulo"" ;;H; knaap sloegThekla h"o, 

"r*", ?,' d." b;;;;m en sc,hnofer ijlings langs ,ruu, b.""à""ll"r*f;f zij door her
:l:l vastgehouden.werd, .oa"i'li; niet in rlecilepte zou nieerstorten.

Zoc kwam ook, 
.zij 

'in 
de rcddingsboot, clie.spoedig daarop de.kinjeren ;;"'Ëi oever brachtivaar nroeder ze l: ,d" armeno- J;;r. Een iecer,ciie hoorde, hore l,:\"J. ffi,.i'TJu,r, zictt se-'lragenLrad, riep van harte uit:__ Cij zijt een *.1otr.r.]'br"r" jongen, dievoor groot en klein 

""rr. 
lroorteelJ riag zijn IDoor de overstr

irrm geworden. 
:oomrng wareil veel menschen

Toen [rert rMa,ter zidh 
- 
geheel teruggetrokkenir*d, vond Grisinger op de"plaa;";;; zijn huisjeslechts een hoop ste.en,en.
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- 
Maaï God zij gedanlct, we hebben onze

ls-inderen behouden. En we kunnen weer werken
ùrn êr boven op te geraken, sprak hij.

Moeder knikte instemm,end.
De regeering en de bew;oners van andere dee-

len van 't land zonden geld aan de beproefde
lieden.

Ook Grisinger kreeg zijn huisje terug. En dat
ilrans moedig meewerl<te, orrl er welstand 'te
brengen, 'kunt ge wel begrijpen.

(Uit de Kindercourant).
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