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À. HÀNS.

De dochter va.n den
Torenwachter

Lambert 'Wouters kwam op eên avond van zijn
rver,kwinkel, waar hij uurweri<en leerde malcen.

Net ver van de markt zag hij een opstootje. Knapen
piaagden een meisje.

* rl(alls, ge zult voor ons dansen, riep de grootste,
Eer moogt ge niet naar hu"is !

* Ja, ja, riepen de ancleren.
La,mbert Wouters trad driftig ;rader. I'tij hoorde

iret meisje schreien.
* Lafaards I riep hij,

*t*



-* Hé, Manten is daar ook, sc'hreeuwde Peter Maie'

cle grootste van den hoop' Hij moet met Kalle mee

clansen !

Maar zoef, Peter Male danste zelf met armen en

beenen over straat. Een tweede zwaaide ook heen'

I-ambert Wouters stond naast het meisje' zijn zuster'

I'-lij kruiste de arrnen en sPrak :

_- Komt rnaar af nu I Wie heeft er nog lust eeri

,,uiteling te maken ?

Peter Male was recht gekrabbeld'
.- Mannen, qeeft hem een ramrneiing! komrnan-

<leerde hij.
ly'laar zel{ bleef hij achteraan staan'

_- Kom, Klara, we gaan naar huis' zei Lambert"

l)at er ons eens een aanraa'ktl"'
De jongens stcnden verrast te kijken' Die kordaat-

heid overblufte hen. Niemand durftle ctren jongen uur-

werl<maker iets t.e doen'
-- Leelijke Manten! schoid Peter Male'

Hij gooide met een steen, die Lambert 'Wouters in

den rug trof. L.ambert keerde zieh snei om en sprong

r:a'.ar de bende toe' Allen stoven verschrikt heen'

Lambert liet ze ioopen.'. Ilij kwam terue bij zijn

:::ustef"

Klara vertelcle dat ze naâr den heelmeester was ge-

weest om iets te halen voor vader die ongesteld was

*eworden. Toen kwam Peter Male met zijn makkers

::.:ttd. 
clat het nreisje op een dwaze manier zou dan'

*2*

* Ze rloemen rne altijd Kalle, orndat vader tore't'
ruachter is, zei Klara.

-- Ja, en mij N4anten, hernam Lanrbert.
Nu nroet ge weten dat Kiara en Lambert 'Wouters

over vijf honderd jaar leefden. Err toen stonden te
Kortrijk in den halletoren twee koddige L'eeldjes,

fulanten, een man, en l(alle. een vrouw, rlie, als de

iiiok sloeg, bewegingen maakten.
De vader van Lambert en Klara was wac,hter op den

I_lalletoren en woonde in een huisjt' er naast.
Daarorn haclden de 'i<inderen den bijnaarn gekregen

van die poppen r Manten en Kalle.

-- I" vader ziek ? vroeg Lambert wat ongerust,
lffeer aan 't hoesten, zeker )

-. Ja... En koorts erbij, zest moeder. Vader is naal
bed gegaan.

Broeder en zuster waren weldra thuis. Vader 'Wou-

ie rs lag in de bedompte bedstede. Moeder wilde nu,
nret het geneesmiddel door Klara gehaald, een drank
vcor den kranke bereiden,

- 
[-ayn!s1t, gij zult de klok rnoeLen gaan opwin-

cien" zei moeder. En si:rrige uren de *'acht houden ook,
l)aalna zal ik u aflossen err J<unt gij wat slapen.

- 
O, n'noeder, blijf maar bij vaderl

- 
f',lggn, neen, qe moet ook rust nelnen, We zullen

l,et verdeelen.
l.ambert at eeïet. l)an maakte hij zioh klaar om naar

don toren tb gaan en vader voor de nachlwakc te yçr-
$rryca. flij stak e lantaarn aln.
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* Zult ge voorzichtig de klok 'rpwinden 
? vroeg

Wouters.

- Ja, vader !

De klok te Kortrijk met't speelwerk van Manten en

Kalle, was wiid' en zijd beroemd als een kunststuL'

Lambert wenschte zijn vader b'eterschap.

'_ Ik kom u te één uur aflossen, sprak vrouw Wou-

ters,

- 
fut461 moeder, dat is niet noodig.

- 
Ja, j", ge hebt morgen weer uw werk'

Lambert knikte eens tot Klara en vertrok na den

grooten sleutel van den rnuur genomen te hebben' Daar

rnede opencle hij 'i poortdeurtje' Ën hij klom naar

L oven.
Dat hij niet bang was zagen we reeds toen hij de pla'

gende jongens op de vluoht dreef. En de donkere to-
l(:n, waar uilen en vleermuizen, en ratten en rnrrizen

l uisden, schrok hern niet af' Hij was nu zestien jaar'

Maar als knaapje van vijf had hij reeds vader naar

br-lven vergezeld.
Larnbert zag Man'ten en Kalle bij 't schijnael van

zijn lantaarn.
Hij dacht aan Peter ,Male en zijn gezellen.
* Ze voelen niet hoe fier wii, Kortrij'kzonen' op

cns uurweïh mogen zijn, sprak hii bij zi,ch zelf. Dc
ciommerikken. En Peter Male ie een onnoozele klaai'
Vee! praat en geeir durf. Ik zal ,hem nog wel eenr tle
roïen wasachen.

L,ambart wond het 
:î.1op, 

vooraicbtrg zooalc

vader het gevraagd had. Dan ging hii op den omgang,

Luiten. Koud en guur blies de Novernberwind.
Kortr,ijk was toen nog een lcleine ltad, meest van

Irouten huizen, 'met riet of stroo gedokt.

Dit vermeerderde't brandgevaar" En daarom moest
cle torenwachter goed uitzien in den nacht en de klolc
l.riden als hij ergens vuut zag.

Lambert keek rond. Alles was veilig.
Hij keerde binnen den toren terug. Plezierig was de

raehtwake niet. Maar Lam,bert wilde nu gaarne zijn
vader vervàngeni die op den tochtigen toren een borsF
kwaal had opgedaan. Lamber,t was echter blij een an'
der vak geLozen te hebben. Op den toren had hij liefde
gekregen voor klokken en uurwerlc, en hij hoopte ze

later zelf te kunnen ma&en. Daarvoor was hij bij mees-
ter Valkens in de leer.

Lam'bert zat op een bankje. In de wanden waren
venstertjes. Nu en dan ,keek de knaap naar buiten.
Regelrnatig tikte 't uurwerlc. Op tijd sloeg de .klok en
I\{anten en Kalle ,maakten dan veel ,geraas. De Kort-
::jkzanen waren aan hun kuren gewoon, doch vreem-
delingen stonden er dihwijls op de mar.kt om te laohen.

Traag kroop de tijd voorbij. Lambert dacht aan
wat hij o,p den werkwinhel gehoord had. 't Was eigen,
hjk een benauwde ùijd.

Graaf Lodewijk Van Male was toen heer over Vlaan.
deren. Maar hij eischte te veel geld van zijn volk, en
liet oo . groote heerên meerter spelen. De Gentenarcn
er oo,L aadorc Vlarniqgrn,warclù:daaltcgan in ve*$
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gekolnen' L)e eraall had hulp gevraasd aan clen koning

,'un F.*r,krijk, clie rrlet een grool leger in Vlaanderen

,ras gevallen. Een Gentenaar, Filip" vatt Artevelde'

t.rok dat leger met Vlaarnsche troepen tegemoet
'En Larnbert 'Wouters had nu gel'roord' dat de Vla-

rningen te 'West-Roosebeke verslagen warer) ( I ) ' Hij

hoopt., dat het een valsch bericht zou blijken' Fiii

l.r,d het nog nict aan zijn zieken vacler willett rneedee-

lc,n.
* O, rvaarorn laat clen' graaf zijn vqlk niet in vrede

'leven? dacht Lambert. Altijd die oorlogen !

FIij bewonderde Filips van Arteveide' De Vlarnin-

gen wilclen vrij zijn.
Dikwijls beke'ek Lambert in de Onze Lieve Vrouw-

kerk de vijf honderd gulden sporen van Fransche rid-

clers. Hij wist, clat die daar tachtig jaar geleden opge-

hangen waren, toen de Viamingen bij Kortrijk een

groot Fransch leger versiageu hadden'
* Ja, vrij willen we zijn, clacht Lambelt' N{aar korr

het altijd vrede blijvenl Dat de graaf rechtvaardig

'.teze !

De klo,k sloeg elf uur' Lambert wiide weer eens rond

cien omçlang gaan. Daar kon hij beter de stad overzien

<..{.an door de ruitjes' Hij trolç buiten' Plots sprak hij :

..Brand l> Maar niet binnen de stad".'t Was heel in

.ie verte. En een geweldige brand'
_- 't Liikt wel o'p veie plaatsen tegelijk' zei l-ambert

ioûcn ?an Vest.Boo,æbeke'

-{-
(1) Zie Nr 27. Da

Ja, dat is zoo... Naar den kant van |(oeselaere rnoesl
l'et wezen... O, 't zal toch waar zijn van West-Roose'
i.,eke.

En Lambert kreeg een vreeselijk vermoeden. Plun-
clerende Franschen staken wellicht dorpen en hoeven
,n brand.

Lambert stormde naar beneden.l)at nroest vader toch
r-eten. Bleek kwam de knaap in huis, toen moeder op
z'in geklop de deur had geopend. En de ouders verna-
Irlen, wat er gaande was. Lambert vertelde nu ook,
ç',at hij over Roozebeke gehoord had.

-* Ja, dat zuilen plundercnde soidenlers zijn, oor-
deelde ook Wouters. Lambert, ga het aan den burge-
meester zeggen. Ge moogt de klok niet luiden.

Larnbert ging op stap. En hij klopte den burEernees-
;-r uit bed.

Die r,r-ist het nieuws van West-Roosebeke. Ja, de
t-],entenaren waren verslagen. tEn er konden nu vreese-
lijke dingen gebeuren. De burgemeester vergezelde
l.ambert naal den toren en prees hem .rroor ziin waak
zaamheid.

Hij zag den brand.

- 
Geen twijfel... Piunderende soldaten loopen de

streek af, zeî hij. Kom'en ze naar Kortrijk? Wee dan
cnze ârn1e stad. Blijf hier en zie uit. lk zal m.et de,

,,chepenen gaan spreken.
Moeder kwam ook zien. L-arnbert wilde er niet meer

r.an hooren zich te bed te leggen. fuloeder drong niet
meer aan. Ze keerde bij vader terug.

...*-" ./ _*"



Lairr,bcrf zag .,er.lor in den rlh"eht elat hei vuui rneel

r,aderde. Hij wees den voortgang der ruwe solcleniers-

L,enden aan,
Burgerneest.r en Scbepenen kwamen boven en \rer-

trolcken weer.
Manten en Kalle malkben geraÂs als dc hlo,k sioeg,

juist of er geen gevaar 1vas. En toch bestond dit ook
.. oor hen.

Den volgenden morgeb werd het noodlottig nieuws
van Roosebeke alom bekend, Er kwamen drornrnen

r.luchtelingen. Ze verteiden, dat de Gentenaren versla'

::en waren en 'de Fran'sche so.ldienierc te vuur en te
zwaard de streck teisterden.

Veel Kortrijkzanen narnen oo,lc cle wijk. Ze trokken
.',aar Gent. Ze beweerden.dat de Franschen naar Kort-
rijk }<wamen om cle guùden Eporen te 'halen.

In het huisje van den torentuachter was eveneens

onrust.

- 
Lambert, leidt gij moeder en Klara heen, ze'i

<Je zieke vader. Ik kan rliet weg.
_8-

lt.

Maar moeder wilde haar echtgenoot niét verlaten,
I-n de kinderen zouden bij hun oudet"s blijven.

*- Maar vader. de butgemeester zal de stad toch
r.,el laten verdedigen, sprak. Lam,bert.

-- Neen... Onze vestingwer,ken zijn te siecht. En
r\at kunnen wij alleen doen tegen dat machtige leger?
I)e Franschen zouden bij ons verzet vreeselijke wraak
nGmcn.

Men wachtte angstiq de gebeurtenissen af. Lambert
ging de straât op om meer nieuws. Aan 't noenmaal
clacht hij niet.

Aan cen huisje in een buitenwijk, ontmoette hij een
-.r'eenende, l<reupele vrouw. Hij kende ze wel ,; 't {ras
e en weduwe, de moeder van Peffer Male, die gistere.n
Klara geplaagd had.

: Manten, Peter is weg geloopen on laat mij alleen
achter ! kloeg vrouw Male.

-- Hoe laf I

- 
O, wât moet ik doen l, Ze zeggen dat dp Fran-

ichen ,k,ornen en ik woon aan 't begin van de stad. Ze
zullen mijn huisje 't eerst van al in brand steken...

* Kom rnee naar .ons ! sprak Larnbert.
En hij nam de gebrekkige vïouw mee. Zijn moeder

vond dat goed.
Na den middag begon het te sneeuwen. Het gure

*-eer stuitte misschien den voortgang san de Franschen.
In elk geval kwamen deze dien dag niet.

Lambert, door vermoeienis overmand, was ook gaan
slapcn. Maar 'r avonds klom hij weer naôr den torrn.
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L)e burgerneester kw;rnt zietr. [:-n noçl wc;edde in dc

:trcek 't vuur.

- 
't ls dichterbij hé ? r'rcteg de burgemeestet.

* Ja, anlwoordde Lambert, 't moet nu bij Innel"

rriunster branden.
* pa1 is kr,rt bij ... Wat zal 't m,rrgen zijnl
Lambert voncl het een akelisen nacht. In den mc.,r-

:gen joeg vrouw Wouters hem naar bed. l)e lu-.naap zag

bleek van't waken. [n hij sliep rveldra als een roos.
't Was al middag toen hji door lain'aai rverd qewel<t.

l.arnl:ert had zich gekleed neergelegd en was dadelijk
van het zoldertje l:eneden. I-lij schrok. Er stonden
l.reemde heeren in huis. I-let nroesten Irranschen zijn.
Wat wilden die hier ? Een r,r'as vooral schittererrd gc-

l:leed. I*lii sprak l'net iemancl die toen in 't Vlaanrs':h
.!;rn den kranken Woute rs vr()c:q :

-- Gij zij 1 dc torcnw'a<:hter ,)

-- Ja, tnijnhet:r.
* D" hertog _- en hij wces 1a;1r tlen dcft_igstcl

I'eer

,,,ang

-_ wil, dat ge hem naar boven vergezelt.
Vader is krank, n'raar ik zal mec gaan, ik ver-
vader, r iel L.ermberl in

Neen, ik zal r^'el opstaan ! krer,rncle V/outers.
Vader, ge kurrt niet... hernam Ma;rrten.
Ca gij dan rnee I beval de Vlaanrsch sprekende

heer tot den knaap. We hebben rreen tijd. Ce moet aar.r

c'e hertog hei beroernde uurwerk wijzen.
Vrouw Wouters keek anestig. Wat wilden die vreern-

--- l0 --

__il*
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delingen. l:n vrout' Male, lvas weggekropen in een iri';

ltemaakte kas.
Lambert wees de heeren den weg en bracht hen

l:,ij 't uurwerk met N{anten en Kalie. En toen merl.-te

Jrij clat soldeniers ook boven kwamen. I)e deftige heer,
rlie herioe werd qerrr,:errrcl, Iier het uurwerk losrnalcen,

-- O, hij wil hei stelen, dacht Lambert ontsteld.
[{ij moest de roovers laten begaan.
De Vlaamsch sprekende heer zei tot Lambert :

_- Kijk eens nâar buiten. Er staan ai huizen in
l,ran'd. Doe, rvat ik u zeg, en r'lucht rnet uw ouclers er"r

a,llerr die in r-rv'i huis zijn.'t Z=al hier wreed toegaan.
I-n ja, de r'larnnren lvoedden in de buitendste huizerr

der stad. Larrbert hoorde setier en gegil. Hij snelde
rraar beneden en deelde, mee wat hij gezien eu wat
cle heer gezegd had.

-- Ik kan niet vluchten, ik ben te ziek I kloeg Wou,
lers. Ca gij, met rnoeder en Klare en vrouw Male.

-- Allen heen of allen blijven ! sprak .i,rouw'Wou-
tcrs.

Lambert krees een inval... Hij nam de sleutelboq en
snelde heen. FIij opende de halle, hij wist er een slede
.raan. Haastie sleurde hij ze uit een achterhok. I-lij leg-
cle er een <<goeden dag>> in, een wapen van dien tijd,
dat te pas kon komen. Hij bracht de slede vt>oï zijn
huis. Ze rvas vrij groot.

Lambert trad binnen.
_.- Vader, ik heb de slede uit de halle gehaald.

Kleed u... Ik zal u vervoeren.., O, haast uI



-- Ja, datis goed, sprak moeder. Er is ook plaats iir

voor vrou\M M:rle. Zii ie kreupel. 'Maar Klara en ik kurr
nen te voet gaan.
, Lambert en zijn moeder hielpen den'kranken torcn-

u,achter bij 't kleeden. En de man wetd naar de slede

ileleid en lvarm uret dekens ingeduffeld' C)ok voor
i'.rouw Male was er \^rat rtrirnte.

_- En nu vooruit of ze branden het huis boven ons

aI, zei Lambert.
Moeder weende toc'h, nu ze haar woning met alles

nloest achterlaten.
Klara hielp haat broer duwen. Er waren veel men-

schen op de vlucht over de cneeuw. Ze riepen elkaar
toe, dat de lirairgchen, mannen, vrouwel] en kinderen
gevangen narnen.

Allen 
- 

en ook de Wouters 
- 

richtten zich naar
cle Gentsche baan.

Maar, o wee! goldeniers versperdrn hun d,en weg.

- 
Terug t schreeuwden ze.

Verstond men ,hun taal niet, de gebar,en waren dui'
delijk.

* O, ze willen ons als slaven in Frankrij,k vcrkoo-
!,en, schreeuwde een rnan, Ze hebben al veel burgers
:net vrouw en kinderen ;bijeen gedreven!

En wat die man zei, was waarheid. Do Fransche ko'
tring was zelf naar Korrrijk geko.men, om wraak te ne-
n)en over den slag der <Gulden Sporen>> waansan men
hem verteld had. En ook wraak omdat de Kortrijkza-
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i:en nog altijd vijf honderd ridclersporen als zegeteekeri
bewaarden.

Er werd gebrand eg geplunderd en volk gevangen
::enomen om het meâ te voeren.

Slaaf wordcn I En D-rocder en Klara slavinnen...
Lambert trilde v1n verontwaârdiging. E,n hij,, cle

r,estienjariqe knaap, greep zijn <goeden clag>>.

- 
Mannen, laten we ()ns verdedigen ! riep hij . \Vij

r'r'orden geen siaven !

En hij saf een,,soldenier een geweldigen slag. Zijn
uoorbeeld vond navoleing. Sommigcn hadden stokken.
i'nderen haalden banken uit een huis ,:f eelijk wat als
1',apen dienen kon.

Er 'çr'ar,en aan deze zijde nog niet veel soldeniers. [,,n
ioen er eenige bel:loed neertuimelclen, liepen de overr-
r,en heen om hulp te halen. IVIaar ze zaqen qinder ver,
rier. plunderen en deden rnee.

Zoo ontkwamen Lambert en de stadsgenooten die
in zijn groep waïen.

De slede vloog over de sneeuu,. 't Beterde nog, toen
i:alverwege llarelbeke, een bc,er n-ret een paard vlucht-
L,: en dit voor de slede spande.

In den avoncl kwamen de verrrroeide vluchtelingen
toor Gent aan.

Deze stad wilde zich l<loekmoedig verdedigen. De
burqers lieten de arme banneiingen binnen.

Lambert en zijn huisgenooten -- ook vr,ouw Male
._ vonden gastvrijheid bij medelijdende lieilen. Vader
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kon cladelijk te lrecl gaan en kree5J de besie zorgen.
I-lij drukte l-ambert de ,hand.

- 
Jongen, ge zijt brairf en dapper. C'e hebt r-rrv

rnoeder en Klara, en ook u zelf voor sla.,'crnij bewaard'
Ih zou wel gedood zijn geworden. Ge hebt ons allen
g,ered.

l-ambert voelde dat hij alleen zijn plicht had gedaan.
LJij sliep dien nacht heerlijk. Den volgenden ciag

ling hij zich aangeven orn mee rvacht r.e doen op de

rnuren. Hij ontmoette plots Peter Male.

-. 
Lafaard ! 'Wa;rr is uw moeder J vroeg hij.

Peter begon te weenen.

- 
O, ik heb misdaan, zei hij . lk liet mo*:der achter.

Nu z.rtt ik naar Kortrijk rvillen, nraar ik rnag nir:1 Lrit

cle stad. lk lijd om moeder. F'loe kon ik het cloen! ['-r

l-'randt een vuur in rne- Weet gij iets van rrroeder ?

Dat berouw trof L,amh<:rt. F{ij vcrielde wërt er rnct
vrouw Male geber.rrd rvas en dat ze zicth veilie te Gent
Levond,.

--- F-n gij hebt z.,o gehandelcj ? Ik, die u a.ltij ci plaas
cle I riep Peter uit.

- 
Daar denken we nu niet meer aan.

r,-Ioeder. Ze is angstiq orr u.

Ga naa. r.rw

Lambert gaf het adres en trok verder naar 't wa.cht-
1:uis. Eerst lachte men met hem. Een knaap. Nllaar Larr-
'i-.r:rt had zijn <<goeden daq> nree cn vertelcle, hoe hij
rat wapen had gebruikt. Een Kortrijkzaan. die zich oo[<

.ts strijder aangeneld had, bevestigde dat verhaal.
fcren werd Lambert aanvaard.

* t5 
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En hij kreeg zijn ber.r::t voor de wacl'rt. Maar de Fran-
echen kwamen niet naar Gent. De W"inter was te ver
g;cvorclercl "n d'â konins l:egreep, dat Gcnt nog een

rterke veste was.

De familie'Wouters bleef hier t-ot het roorjaar. Peter
Ivla]e was een 5loedc zocn ge',vorden en de vriend van
I'e m, die hij vroeger Manten noemde.

Varler g.,ru", Ë,l in 't voorjaar k.eerden allen naar
!iortrij,k terug.

De r*ad lag in Fuirr. Maar n'ren had al hutten her-
bouwd.

De haile en clen ioren zagen er deerlijk r:it, Het huis-
jc stond nog recht.

'IV,outers 1'er$uTl"r rlat cle hertos van Bourgondië.
Manten .n Kalle en het uunverk had rneegenomen.
()ok de guiden spor..cn waren weg gevoerd.

Veel mannen, vrouwèn en lcindererr wa,ren in ['-rank-
riik als dien;tbaren verkocht.

Vader en Larnï:erf herstelden de schade aan hun
vzoning. Peter zorgde voor zijn moeder.

Kortrijk herleefde r,,'eer'. lVleester Valkenri had ook
i,-unnen vluchten en was terug gekeerd. Hij nam L.am-
bert terug in dienst. De haile en de toren werden her-
ste'ld. Vader wilde zijn beroep niet opgewen.

En dc ber.olking ,hoopte op betere tijden.

't Beroem'de uurwerk .'an
Dijon in Franlçrij'k"

Maar te Kortrijk bezrt men
--.- lô

Kortrijk is nog altijd te

nu twee reuzen. dic Man.
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teri en Kslh* hscten, ler herinnering aan de beeldjes.
En al.s zc uit{.aan stloorût het volk samen,
Koruijk heeft in het vorledlen droeve dagen beleefd.

Maa.É de stad hecft,alle zware tijden doorworsteld.
Nu bloeit ze door handel cn nijverhei'd, aan de L,eie,

waarin rond de stad het kostbare vlas wordt geroot,
'.: vlas dat in ons Vlqanderen veel welvaart brengt.

[:,n oB d,e ms.rkt te Kortrijk staat nog als een getuige
oa.n vori.ge eeuwen dc oude, e,igenaardige halletoren,

IIiINI-]8.

+ !0 -

d,ikwijls tot Joiranna, ge

ÀMI'S RËISÂVCINTURf,N.

Anri was een zeer {raaie wi"tte honcl" F{ij had etn
rozerood sntritje en een paar glinsterende ewartË oog€n.
De familie, Jeij r.r'elke hij woonde, behandelde hern.aoo
goed, als een hond het maar wenschcn kan. johanng,
een lief meisje van nègen jaren, dat Ami o.p haar vcr-
laardag ten geschenke had ontvange.n, verzorg.de h.e.rrr

l eel trouw. Ze gal hem elken rnorgen een s:tukiê suike,r.
Zij en haar jonger zusje Jetje wasclrtan Ami np cn dan
t.n lcamden zijn lange, zijden huren, zoodat hij er altiid
r:etjes uitzag. Ami; die tameLijk ijdel was, verbesldde
:..ch dan ook al spoedig, dat er geen schoontr hond in
cle wereld' rvas. l'let ging hem echter, zooals het oolr
rvel eens,lçinderen gaat : hij kon de goede behandeling,
die hij ondervond, niet verdragen en hij wer{ tçrorrrnrig
e n brommig en ongemanierd,

- 
Kind, lcind, zei mama

-- 19



rnoet Ami eens goed onder hauden nemen, want hiJ

wordt met den dag o'nwerdragelijker. 'W'anneer de meid
cle stoelen boent, vlieet hij op haar aan, of hij ze ver-
slinden r*"il, en wanneer Oom Jacob in de kamer komt,
begint hij aanstonds te, brommen.

- 
Ach, mama, antwosrdde J,:hanna dan gewoon-

iijk, het zal wel beter worden.
Maar J,rhaana's woorden werden niel- verruld., Ami

rverd rnet d.rrld'ag ong.errtanïerder en hij begon Kaat,je,
de meid, en oo,rn Jakob ten laatste ais zijn beslirste
:rijanden te beschouwen.

Op zelieren morgen lag de kleine deugniet in den
stoei, die bji het ven$ter stond, en een geliefkoosd plek-
-ie.vocr hern.was. Naclat hij een poosje gelegen had,
tregon,'hij e&n gespreh met den dicht ,bij hern staarrden
kanarieÉogel.

.- Ik.begrijp niet; .hoe gij hôt iLn die nauwe kooi
uit.hopdt,'zei'de,hij. T7anneer ik in uw plaats-vras, be-
'proefde ik te vluchten.

-- Danlc,,u wel, zei de vogel, ilc heb o,ver niets te
klagen ènrwanneer il* wegvloog, zou ik van ,honger
stçrven.

*- Hpç zoor, da:.r .? . vroeg Arni, Er vliege,n. zooveel
*ïu.$sc:hen .en' zwaluwen,-vrij rond

--- .lk .ben, niet uit deze streek, antwoordde hem de
kl.err\e zanger." De eilanden, vanwaar mijn voorouders
lraat dit land o,vergebiacht werden, hebben een veel
lvarrner lucht, claar is het rrooit.ryinter. Maar hier, waar
,het ,soms zoo ,koud is, dat de sterke mussche,n zelfs**24*

doodvriezen en de zwaluwen in grooie grÔepen naat

vrarmer landen vliegen, zouden wij alleen des zornere

.vrij kunnen leven"lk weet dat van mijn grootmoeder'

*ie in ons ware vaderland geleefd had, maar in haar

jeugd door e*n matroos gevangen werd.
*- Vond uw grootrnoe,der het rno'oier bij ons o'f op

l..et eiland, waar zij geboren was ? vroeg de nieuwsgie-

rige Ami verder.
* O, duizendma,ai rnoo'ier in haar vaderland. Zij

.;erÈelde ons dikv,'ijis hoe heeriijk het daar was. Er
l,roeien hooge palmboomen, geunige blo.enren en drui-
ven. Koud is het er nooit. De lucht i's zacht en de blau,
we zee stroornt o'm het eiland en .daarin zwemrnen vis-
:ichen met zilveren schubben.

--- Dat rnoet wei schoon zijn, antwoordde de hond,
.k wensohte, dat i,k die eiianden ooik eens bezoeken,kon.

-- [at zou Lr moeilijk vailen, rnengd,e ziclr Jaco,
de grijze papegaai, die op een standaatd voor het
', enster stond, in het gesprek. De kanarische ei,landen
zijn hier ver vandaan en liggen midden in de zee ; hoe
wiilt ge daar komen ?

-- Nu, dat zou ik wel weten, Antwoordde Ami,
,'lie den papegaai niet kon verdragen, omdat Johanna
lrem dikwijls den kop streelde. Al heb ik o,o,k geen
-ileugeis zooals gij, ik heb daarvoor"v-ier goede beenen,
waarrnee i,lc ver kan loopen, e,n oo,k wei door de zee
I an zwernmen.

Jaco lachte en verrvaardigde den pooher verder geen
anlwoord,

-21*-



l)e hond clacht rra. L,igenlijk hacl hij nog niets v;rn
eie wereld gezien. El hij werd weel ontevreden en

Loos. Als hij eens wegliep en een.reisje deed ! l{ier
rças het toch erg vervelend, altijd 't zelfde.

* Gij stout beest, riep de rneid, die juist in de ka-
lûel' kwam. Ligt ge daar ir.r den stoel van mijnheer te

Lrommen ; wacht, ik zal u dat eens afleeren.
Dit zeggende gaf zij hem een tik met de hand. Dai

,-rntbtak er nu nog lnaar aan om Ami woedend te mâ"
iten. Hij sprong blaffende op Kaatje toe en liet zijn
ianden zien. Ondelwijl de meid een stok zocht om den
tryoedenden hond te trakteeren, vloog hij op haar lor
,:n scheurde haar een groot stuk uit haar witte voor"-
s,:hoot.

Johanne tnd binnen en Ami, die nu zijn kwaad
s-'heen in te zien, bracht haar heel deemoedig een poot-
j,:, maar Johanna liet zich niet zoo gauw veïzcenen.

* Gij moest kiappen hebben, zeide zij, en ge krijgt
.)eze keer in 't geheel geen suiker.

Toen Ami zag dat Jaco doc,r Johanna gestreeld werd
rrok de hond zich mis,rr.oedig in een hoekje terug e n
rtllcht:

* Wanneer dat zoo vooïtgâat, clan ga ik op reis,
want zo.o'n behandeling r.erdraag ik niet.

Juist zou hij gaan slapen, toen oom Jakoib luid stap-
Itend de kamer binnentrad. Dat was te veel voor den
in zijn rust gesroorden hond. I-iij stoof op en bromde.

- 
Wilt ge wel eens sril zijn ? riep oom, en toen

.J',

dat niet hi"lp. ,',"rtt hij zijn stok en gaf clen hond een

gevoeligen slag.
Ami, die zulk een iichamelijke tuchtiging nog noôit

ondervonden had, begon te huilen liet den staart tus-

schen de pooten hangen en sloop de kamer uit' Als de

'.uind snelde hij de trap af. De voordeur $ras open r:n

niets stond dus de vlucht van den gekrenkten hond in
cien weg.

- 
Tfaar gaat- lle lreen !' vroeg heln op straal ecn

s;roote gele hond, dien hij kende.

- 
Ik loop naar de Kanarische eilanclen, antwoordde

Àmi.

- 
lk geloof. clat ge niet gocd bij 't hoofC zijt !

-_ Ik kan het thuis. rriet meer uithouderr, antwoorrl-
rle z\mi. [-let is geen leven rneer dat ik heb.

Voort eing hij en was weldra buitcn de stad.
1'oen hij rrijf minuten verder geloopen had, kr,v-arn

irij aan een watclr. waarin een groote menigte Eoud-
.,isschen rondzwommen. Op zij n vraag naar de Kana-
rische eilanden, antwoordde {}en qroote kikvorsch :

* Wanneer gij naar een eiiand wilt, rnoet ge n1)g

verder qaan.

Ami dankte hem en l.iep voort. Na verloop van een

l.wartier stond hij weer aan den kant van eeD watei.
-.-- Dat is zeker de zee, dacht ,,\nri, ofschoon zij er

r iet blauw rritziet en oolc niet helder is.

Juist hoorde hij een paar voorbijqaneers over een
, iland praten c)n onze Ami, die.niet wist, dat er duizen-
.ien eiianden zijn, eeloofde thans zeker, dat hij aan
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lret doel zijner feis r"r'n. F,igenlijk had hij nog nooit
'beproefd of hij zwemirren kon, maar het zou wel gaan,
[,n wer.kelij,h gelukte het hem een eindje voloït te zr{re,m-

n.'en. Opeens ec,hter kurarn een zwaan, rviens wijfje aan
den oever van 't eilandje op hare rnanier te broeden zat
:net uitgespreidre vleugelen op hem af. En onze Ami,
geraahte daarrioor in zulken angst, dat hij wilde om-
heeren. Hij geraalcte in eenige waterp.lanten verwarcf.
Hij voelde dat hii ging ziniren en in zijn doodsar"rgst be-
gon hij er'barrnelij,k te huiien. Een stevige frand pal*te
hern bpeens bij zij,n vel en haalde hem uit het water.

De man die hem gerecl had, bracht Ami naar zijn huis
'rn bond hem met een tûuw aan een stoel. Uitgeput varr
cien doorgestânen angst, sliep de hond in en droomde
riat hij weder ,bii zijn iileine rneesteres was. 'Iara.elijk

onzacht werd hij gewetr<t. Der rnan pakte hem heet en
$topte. hem in een zatk,

* Ik zal d.en hond rrraar verkoopen aan den direc-
tc,ur F:lartrnan, zei ['rij. Die zal eï nc]g wel wat v.oor orr'er
l: ebben.

_- ]-{6 kan nrij wat schelen, antvroordde een vrouw"
rls ik hem maar i<wijt raak.

De arme Ami werd riu lçeer weggebracht eri toen de
zak open ging zag de hond een grooten, breeclgeecl:ou-
derden man, die een zweep in de hand hield.

*_ [-ls1 is een zeldzarne hond, mijnheer de diyecteur,
zei de nran clie hem gebr;rcl"rt i:ad., en zeirer ook erg
leereaarn. Gij zult er geen spijt van hebben, wanneer
ge hem koopt.

*24*

i)e directeur naln de hond eens goed op,'vrôeg wât

hij k.osten moest en werd het n'a over en weer Praton

met den man eens oveï den prijs. De directeur nam

Arni nu mede naar een vertrek' waar een groot aantal

nonden bijeen wareïl' Met luid geblaf kwamen deze op

Ami' a'f, besnuffelden hern en heetten hem vriendclijk
.*elkom, Ze v/oegen hem waar hij vroeger geweest

was. Ami vertelde wat h j gedaan had en op welhe

rvijze hij h.ier gekomen was". De poedels schudden af-

keurend met den kop, toen zij vernamen, ho'e lichtzin'
nig hij de wijd,e wereld'*i.u ing"g.ur,.

* Gij hebt ontzettend dwaas gehandeld, zei de

grootste van hen, om zuike goede menschen te verla-

ten. En hoe dom, cm naaf, dq Kanari€che ei'landen te

willen gaan, en niet eens te weten, dat die zoo verba-

zend ver hier vandaan liggen'
Ami zweeg en eerst na gerui'men tijd waagde hij

tot een lçleineren hond de vraag te rich'ten, waar hii
toch eigenlijk was.

* fryij zijn leden, antwoordde de poedel, clie de

rrraag gehoord had, van een honden- en apenspel, erl
n*ij onderhouden den direeteur door onze kunst.

* p61 is heeriijh, riep Ami, dat is een leven, zooals

ik het altijd gewenscht heb,
* Nu. die heerlijkhei,d zal er wel afgaan"
*- CI, ik kan een heele ,troel kunstjeg pochte Ami.

lk lcan een pootje geven €n op mijn achterpooten
zitten. Allen d{e mij gezien hebben, bewonderen mij
altijd' 

* zi *



.s- fuiet rrw kunstjes urit gil lret hier niel ver brerr-
gen, bromde de groote poedel. Hier worden andere
ciingen gevraagd.

Op dat oogenblik trad de directeur weer binnen en
! u zag Ami, in welke handen hij gevallen was. Eerst
moesten de poedel en de patrijshonden proeven van
hun bekwaamheid afl'eggen. Met verbazing zag hij, wat
zijn nieuwe kameraden konden uitvoeren. Op een wenk
-.'an den directeur stonden zij allen recht op en mar-
cheerden op twee pooten een-, twee_ driemaal een
Iangen ganq en neer" Ami duizelde en dacht, dat hij
rlroomde ; zoo iets had hij noq nooit gezien. En dit
was noE maar het begin. Toen de eerste oefening afge-
ioopen was, mgesten de patrijshonclen in een kl.einen
rjragen plaats nemen, de zwarte poedel sprong op den
bok en speelde voor koetsier, en de witte poedels
ritoesten de paarden verbeelden. Nu reden zij op en
neer en gedroegen z.ich precis als nrenschen. Daarna
ç,rerd den eenen poedel een kleine soldatenjas aange_
t:okken, ,hij kreeg een geweer in den rechter vo.rpoot
r:n moest op en neer marcheeren als een schiidwacht.
I)e andere poedel kreeg toen ook een uniform en een
Seweèr, de directeur kornm;rndeerde: <<Een,twee,drie>>
{,-n toen hij <<drie> eezegd had, schoot de zwarte poedel
zijn geweer af en zijn r.r,itte karneraad viel ter aarde,
,risof hij dood was. Toen dit afqeloopen was, keercle cleqirecteur zich tot Ami.

* Nu willen wij eens zien, waar.toe sij ie gebrui.

*-26*
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ken zijt, zei hij, den hond uit cfen hoek, rvaarirr bij weg-

--ekropen was, te voorschijn halende.
Ami maakte in onuitsprelcelijken angst al de kunst-

je s die hij kende. Ongevraagd reik.te hij den gevreesden

r:-an eerst den eenen en toen den anderen poot.

-- rMorgen nemen we u eens onder handen, zei de

c'irecteur heengaande. Met geduld en slagen zai er wel
iets goeds van u worden.

Ami rnoest voortaan zijn uiterste best doen om zijll
strengen meester tevreden te stellen. Na verloop van
eenige weke.n gelukte het hem dan ook eenige der
kunstjes, die deze hem leeren wilde, te begrijpen. Het
had slaag genoeg gekost, eer het zoover met hem ge-

komen was. En het arme dier dacht dikwijis met sm?rrt

lerug aan de schoone tijden, waarin het gekoesterd en

-.lestreeld werd en aitijd lekkern:jen en liefkoozingen
cntvangen had. Vier groote en twee kleine apen weï"
den bij hem gebracht, opdat hij zich aan hen gewennen
el voorstellingen met hen geven zou.

Hij werd er nu in geoefend den sleep te dragen van
ct,en grootsten aa,p, die als een fijne dame aangekleed
v"erd. In het eerst ging dit moei'iijk, maar slagen en
i onger waren een goede leermeester, en na verloop
\ran een week was de directew ,oVer hem tevredc,rr.
IJij kreeg nu een rokje met gouden franje aan, cen
hoedje op den kop en zoo over eenige dagen, voot de
eerste maa] voor het publiek optrteden.



Johanna en de kleine Jetje waren over het verdwij-
nen van Ami, erg bedr<lefd. l\4ama,had alles gedaan wat
zij kon doen, om den kleinen vluchteii,ng weer te }<rij=
gen, maar het was vergeefsche moeite geweest.

Oom Jako'b speet het zeer, dat hij de vlucht van
clen hond had veroorzaakt en de,ed zijn best.om de kin-
:ieren te troosten, m.aar het baatte niet veel.

* Mijn arme, lieve ,\mi, jarnmerden zij elken dag
rçeer'opnieuw. Hadden wij hem maar weer, o,f wi,sten
i\'e tenminste maar wat er van hem geworden is.

Op zekeren dag kwam oom Jakob met een opge-
rrrimtl gelaat'bij de kinderen ; rblijkbaar had hij een ver-
rassing voor hen.

- 
Kinderen, zei h;j" itrr heb gehoord, dat dezen

midldag de directeur Hartman met zijn honden en apen
een voorstelling geeft. Daar willen we eens heengaan.

Met van vreugde stralende gezichten namen de kin"
deren met oom plaats op de voorste banlcen. De vo,or.
stelling begon. Daar kwamen de honden en de apen"

Maar op'eens rukte een hond zijn hoed van deu
kop, verloor zijn m,ooi ro,kje en snelde naar het pu.
biiek. De andere honden en apen, daardoor in verwar-
rrng, vlogen over het tooneel.

De,.honden dansten op vier pooten lui.J blaffend roncl
o,n de allen echreeuwden, sprongen en maak,ten allertei
gfimassen. De tocschouwers wisten niet hoe zij deze
plotrelinga vcrwarring moesten verklaren. Do directour

*æ-

:reF) en schreeu*'de en deeide naar alie kanten slagen
r.r i t,

-- Ami, Ami I riep Johanna.
J,ohanna was overgeluklcig e.n Arai sprollg en danste

t'.een Llein Jetje op.
*Qsrn, mag ik Ami rreenemen ) vroeg Johanna.

- 
Zeker, ik zal wel met den directeur spreken.

I)it gebeurde en Hartman liet zich met een lcloine
s,rm gelds tevreden stellen.

In triomf werd Ami nu naar luis gebraohi. Iedei
haastte zich den op zoô wonder'bare wijz,è ireergevon-
clene liefderijl< welkom te heeten. Zelfs Kaatje streelde
I,em het witte vel. En Jaco, aisook de kanarievogel
Legroetten herr den voigenden morgen zeer vriendelijk
en hoorden vol deelneming, hoe treurig het den armen
landverhuizer gegaan waê.

Deze nam echter de les, die hij geùeerd had, ter har-
te. No'oit had i.emand in huis meer over hem te klagen.

Hij was en bleef vooriaan de lieveling van het ge-
heele huis, cle goede Ami"

E.INDE. _"
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'18 ha€kje* qeu À, [{ANS .rrorden iu .rlle rcholen aani,evoltn, r"rrl,,r rr! l!',. !-rir;
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