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Nr 247.
A. H.A.NS.

IIË DRIFTIGE PETER.
I.

Peter was'landhouwer. rEn hij ',kon hand'weiken
op d'e,n akker. Maar hij dacht dan, Ldat niemand
het zoo zwaar lhad op de, wereld als hi5. En vooral
de vrouwen {leefdlen 'gemal{kel'ijk, heweelde hij
steed's. Die m,ochten in, het lkoele huis hlijven, a['s

lrij in de zon zwoegde.
En Pe,ùer'had daarh'ij 't rgdbrek gewetrdig te il<utn-

nenr opstu',irven, ,als naen hem ongelijk gaf of zijn
zin niet deed.

I,n 't roncle wist ieder, dat Peter een opperbeste
vrouw had, goedig en spaarzaafin.

Peter zo,u ie'mand, die het anders heweerrde,
v,rel een'klap om de ooren gegeven heiblben. Maar
[lij vergat in Hriftlbuien zelf te ditcwijls dat hij
zoo'n uitmuntende vrouw hezat.

Zekere'n dag had Peter in 't ibosc)hje, dat hem
toebehoorde ftrotlt ge,hâkt. Hij laadde het op den
1\'agen,. Zoo ijver,ig was hij hiermee hezig ge-

weest, dat hij niet gezien ihad, thoe zwaar de lucht
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hetrok. En toen hij naast zijn paarrd het hosch ver-
liet, gudste de regen neer. Peter wilde niet schui-
len. Hij had zullk een razenden h,onger. Al gauw
was hij d,oornat. tr-let water droop uit zijn kleeren.
En nu kwam de booze luim w-eer op.

- 
I[< sul<kel hier door den regen, bro'mde hij.

En mijn vrou\M zit in het droo,g. Zij heeft het toch
veel te gemakkelijlk vergeleken ibij rnijn leven...
's Winters bij den [<achel, 's Zo,mers in d,e koelte.
hij ongunstig weer onider dark.

De regen hieldl aan en Peter werd steeds niidi.
ger.

- 
Maar nu zal ik'het haar eens goed zeggen,

rbesloot hij.
Hij voerde de geladen rkar in de schuur en stal-

de het paard.
Hij wierp dan d,e deur van 't huis open en

schreeuwde als een dolleman:

- 
Dat 't water uit',mijn kleeren druipt, kan u

zeker geen zier ,schelenl. .. 't Zal hier veranderen'..
Gij een 'goed leventje en ik tohiben e'n sul<kelen,
clat duld i[< niet langer... O, gij lui scthepsel!

In zu'llk eeni stem'rning trad Peter lbinn'en.'.
Toen kalmeerde hij 'dadelijk... Er was bezoek.
De moeder van zijn vrouw, een goedig maar flink
rnensch, s,choot naar hem toe.

- 
Hebt gij weer de hokkepruik op? vvoeg ze.

Nu hoor ik het eens, hoe ge u durft aanstellen te-
gen Marie. Ge rnoest u schamen... Marie heeft

*2*

gedurig gezegdr, dat ge nat zoud,t zijn en hiernaast
iigt al d'roog rgoed lklaar voorr u. En dan, beweert
gij, dat ze,geen zier om u geeft. I,k ben vandaag
komen he[pen omdat .r* t*.l* het zoo druk had]
Ze moest bij al haar werk nog de wasch doen
daar ze u gisteren oplhet veld hielp. En gij durft
ze een l,ui schepse,l noemen. O, Àij orrr*[rto.ur_
dige man.

- 
Petermeent dat niet .zo,o ertg, rnoeder, zei

Marie.

- 
Hij rrno,et die rare streken afleere,n,...

_ - 
Dat is waar, Peter, hernam de jonge boerin.

Ge doet er 1me verdriet rmee... Maar ga u nu ven"
tr<leeden... En uiw eten is fklaar... Ge zult wel hon_
ger he,bhen.

Peter verd,ween in de zijikarrer.
_- Tegen twee vrouwen kan ilk niet op, clus

zal lL maar zwijgen, m,ompelde hij.
Hij wilde todh nog n,ier zijn ongelijl< beke,n-

n€n.
En toen hij in zijn drroog goed aan tafel zat en

smulde r.an de heerlijke eieikoek, door Marie ge.
ibakt<en, i,kee,k thij nog erg stroef.

,, Vii" s,choo,n'moeder moest riu naar haar eigen
nuls-

- 
Voortaan een beetje kalmer, hoor! veï_

,rnaande ze, toen ze Peter wetl te r,usten wenschte.

- 
Peter, Peter, waarom altijd die driftlbuien!

spra;lc toen Marie. 'We 
doen t<lch samen o,ns best,
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om voor{uit te il<omen.

- 
Iil< mo,et veel harder werken dan 'gif .

Dat was ni,et waar, {maar Marie liet haar man
in 'die 'meening ern :rneikte latihend op:

- 
Daarvoorzijt gij toch een sterke kerel!

Peter kwam eindelij{l< in ibeter hurneur. Hij er-
ke,nde, dât de regen goed, was voor de vruchten,
De velden lage'n nog al droog efl rlrldronken ze
gretig.

Het tweejarig l<inid rlag al rheerlij]k te slapen. Ën
genoeglijk zaten Peter en 'Marie saùnen...

Orn half t,ien was al"les ,stil in, Fruis. Peter eR

Marie gingen hifi tijds ter ruste, want 't was eilken
morgen vroêrg dag voor hen.

In den nacht ontwaakte Marie. Ze hoorde een
verdacht gerucht in den stal. Was het de regen of
de wind?

Marie richtte zich op. 'Neen, neen, het was de
wind niet! De henn,en fladderden onrustig.

Marie maakte Peter wakker.

- 
1331 'me toclr slapen ! hromide Peter weer.

Gij zijt nôoit zoo vermoeld als i'il<.

'ù< Getoof, dat er een dief is bij de kip-
pen.

Och, gij heht altijd wat, hang schepsel'

- 
'Vfe ,rnoeten gaan ai'on'... Wilt ge niet op'

staan, dan doe ik het alieen'
Marie verliet het lbed en Irieedde zich haastig'

wat aan. 
4 _

Grornrnend volgde Peter dan toch haar voor-
'beeld.,F{ij narn het geweer, e}at in clen hoek st'ond
en trok ,de acthteriC,eur open. Een, rnan vluchtte
$'eg...

;Marie had weL gelijT"^ geha,J, want toe'n, ze rnet
ee'n lantaarn hwanl, voni{en de echtgenooten de
cieur vanrhet kippenhok op,,:n. 'Geluikkig bieken
alle dieren er nûg te ei;'n.

't Ge'beurde'wel irrleer, 'dat cen iairdiloc,per ;bij de
iboeren een lekker l-raantje cf een konijn rveg
kaapte.

- 
Die ikerel is door ans toch in zijn plan lee-

iijk tegengew,erkt, pqi Feter.

- 
Eigenlij'k d,oor rnij, nnerlkte Marie op.

Maar 't.,\roornaarnste is, ,clat vre al onze kip,pen he-
iicruden hebiben.

-- Hoe werclt ge zoo opeens watrçker? vroeg
de man.

- 
Dat izou ik ze,lf niêt 'lcunnen rzeggen. 't Is

zeker 't gevoel van rnijn hezc,rg'c1Ïrei,d. Wanneer
ons'kind onrustig is, gaan rnijn oogen ook al van
zelf open.

En dan sliep Peter rustig'door.

- 
Die ,kerei'ko'rnr hier niet ,rneer terug, be-

r,i'eerde Peter. We kunnen terug n,aar hed.
Hijlhad 't weer on'dervonden, r,l'eltr* een flinke

ïrouw hij had.
'is Morgens'ver:l'Iarnen ze, S6[ de ,]andi'ooper een

'kwartier ver twee vette hennen gestolen had.
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- 
De schavuit i's hij ons ootr< geweest, maar ik

had. hem haast blj de kladiden ! sprak Peter tot een

buurman.
FIij vergat ,te zeggen, dat 'zon'der zij'n vrouw'

hij twee outt" henn,en'kwijt zou geweest zijn'
Den volgenden dag werd de landlooper aange-

houden .ti^., een gestioht gestuurd' Peter had

v,oor d,en re'chterrroeten 'kornen getu'igen' En

toen was hij wel verpli'cht'mee ie deelen, dat zijn
vrou\M den dief 't eerst'gehoord had'

- 
Ge weet nu lveer eenrs weilr een goede hulp

ge aan ,Marie hebt, ,zei zijn schoonrnoeder, toen ze

"u^u 
o.ru" 't geheurCe kwa,rn praten' ,l-{oud uw

vïou\M in eer jongen, en aùs ge lus*" voelt, om te
brommen, ga dan vô6r den s'piegel staan en brom

op den *.n, di'.r, ge in 't glas ziet en verwijt he'm,

ciat hij ikwijls onredhtvaardiq en 'ondankhaar is'

Peter volgde die'n goeden raad echter rniet'

Nu en d.l 'k*.*"tt di* drifthuien weer op' En

zoo gingen een:ige weken vooribij.

TI.

Het korerl s,to'nld r{jp en 't was oogsttijd gewor-

den. Peter Llad veel ktt.tt gepikt. En hij w'as blij
toen hij uit dle verte d'e llloxtlceto\ne'n ho'orde' De

lço,ster op't dorp I'uil'drde den nc'eneston'd' Dat was

een o,ude, ,gewoontg.
Peter liet zich in 't gras neer valle'nr"'

6-

- 
Einde,lij.ir. wat rust, zei hij. En ilc heh hon-

g1er. h4ijn v':ou"r1z had hre:r,al,moeten zijn rnet mijn
eteri... Ze vergeet haar tïjd weer. .. Ze zit daar
zoo in het rlicele huis, ,e'n denkt er niet aan, dat i[<
rr'reed afzie in de ihitte. .. Ze',za]weer niet naar de
i<lctr< 'g;elke,ken hebhen... Nooit is ze oplettend.

Peter dacht niet aan de geschi,edenirs van den
iarn.d,looper. Hij werd erg driftig. Hij sprong op en
blikte langs ll-ret ,oad,, .dat ,door d,e velden naar de
ho,eve Ieidcle.

** l.log niernanrd te zien, hromrde hij. 'lc Zou
zeker zelf el$<en rniiddag inaar ,huis rrroeten gaan.
Atls ik rrnce gewerkt ,ben, r"g ..n" over en weer
cloor de brandende zon naaï de hoeve... 't Is te
veeil, oln rrnijn eten te brengen, al,s ge overigens
'hee'l 'cle,n Cag i'n de frissche kedken zit... Een
viorlw ,heeft het veel te ,ge,makfi<elij'k op de we-
reld. . . C, r.vat heb ik hon'ger !

F{i'i ,za}<te opnieuw in 't gra,s n,eer, onder de
zacÏri '."2.;ivende h,:oimen. Kon hij nu eten, dan
ura,s elst'railcrs r.rat tijd om een tukje te'doen. ,Dat
'ha'd thij toch ver'diendl.

Feter hiei'cl het niet irneerul,t, toen,,hij, nogmaals
overeind rijzen'd, het pad verlatefi zag.

-- [-ui ,schepsell riep hij uit, al,s stond, zijn
vrouw vocr hem. I-let is ongehocr.d,, rnij eoo te la-
trn ''ivachten. lk zal u eens de les gaan, trezen.

Idij stapte iha.astig heen.

-* lh za'l rmijn "rï*rrïens ongezouten de,



waaiheid \zeggen' besloot hii' 'k Zal het haar eens

iltd"ilk *"lf*,'aut het rnoet veranderen! lk sla-

ven en z.-woegen' zi! rentenieïen en dan nog tlei

;;;'il";,*li" rnrd'iagpot t" brengen' 't lcan zoo

niet bùijven d'uren'
Peter wond zich rneer en lrneer oP'

- 
H"i, waarlloopt ge rzoo rhaastig naar toe"'

", l" to"h"g."r, ib"'''d!-schreeuwde een boer' die

op zijn veld zat'.
Peter was te ni;idie orm te a''rrtwoor'den'' Roo'd als

"*t i.rï"fr, 
,to,*â"'t'ii dt* zijn rhuis binnen' Zijn

;;"* was juist ,be zrg-het eiiCdagpotie in eerr

handdoek te knooperr'

-- Ge dlenkt ,ËV"'', dat het pas half twaalf is?

stoof Pet'er oP."' : 
-ù""", t, is later, ik weei het wel! sprak zijn

vïouwlkalm.'- 
E" e" laat;me honger liiden"' Ge dhvingt

me door d"* b"t"dt*d" totl naar 'hier te komen!
"'"- fil"f, ,ruttL-W"s ge gindeï rnaar onder de

boorne'n g.hlut'"" t ô" ti"t' 'Jat ik a'lles klaarrnaak

om het u te',brengen.

- 
Over'tiid!

- 
De erwten wiHen niet gaar wor'den' Dat

l--trrtodhoveralg*h"t"t"'l-ludwatlanger-do-or
;;;"ilL;." at" "?" 

ft"lf "r;urtje later geschaft' Ge

tiit to.h uw eigen baas'
'"Ïi;;;"; â;;' ;"*"ktt Ën 'dat zegt gii' die

hier irn de [<oelte zit"' 
I _

* Ô, itk heL, niets te doe,n. hé) Kahouters ,rui-

men 't huis op, melken de,koe rnaken de boter...

- 
Ge weet niet, wat werken isl ,h4aar 't zal

verand.,eren! 'raasd,e Peter. Lk ine afsilo,lven en gij
hier rente,nieren ! En rme laten wachten: o,p mijn
ete,n. Ik iben' dat heu, ge mcogt rne gelooven. Ik
sclleur van den honger.

- 
Wel, zet u neeï en eei... Ge zit hier ook

koe,l...
'_ Ge ,spot nog rnet 'rte ! Dat verdraag ik niet.

Ce ziet zel<er n,iet, hoe warÊl ,'k het heb. N4e laten
cira,ven als een hcnd, als ik'van vijf uur af, in 'T

gloeienid koren heb gèstaan. 't Zal uit zijn met uw
ge la,nterfant.

Peter sloeg rnet de'vuist oi: de tafel.

- 
Ge rnaal<t u ïlog w.ar)ur:r, jongen, hernam

de vrouw altijcl e'ven hedaand. Ga zitt,en en eet !. . .

- 
Ik zeg, dat ,het lhier rnc:l veranderen''.

En Peter triprpetrde op en,nee r als een gek.

- 
Wel, wei, heh ik ooit van nrijn leven zoo'n

clriftig heere,cLap, .gezien! aei de vroutr'rz(. trs dat
aangenaam! Wee.s ib.edaard. ik ge,ef toch om al dat
râ,zen zooveel ,als niemendai. Luister eens naar
me; ik wii u een voorstei doen: ùaten we van
'w'erk ee'ns ruilen; rnorg€n ga ik naar ilet land, en
gij ne:rnt het huishouden waar. \V.e zulùen dan
eens, ,zien, wie van ù:eiden ihet er 't hest aflbren,gt
en op zijn tijid iklaar i's. Is '{at naar u'w zin?

Dat doe ik, riep Peter. Ge irnoet rnaar eens
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ondervinden, wateen rnan zoo al op zijn lsdhou.
ciers hee{t. 'Ge zu'ùt dan uw haan wel niet'meer zoo
lioning willen laten ikraaien, en mrij heter waar-
cleeren. Ju, ju, ondervind 'zeif 

,een's, waL een ma,n
te doeniheeft.

Den an'deren morgen heel vroeg veriiet de
vrouvr, zonCer haar lman te wekï<en, stilrletjes rnet
harlk en siù<kel'd,e woni.ng, en trok rmet een luchtig
'hart;naar de,n a,klirer. Of Peter vreemd opkeek,
toenrihij 'oij rzijn ontwaic.en merkte, dat hij een gat
in den dag gesiapen haij'en alleen thuis wasl

- 
Zao, daCnt irij, is Marie wezenlijk in miin

plaaLs naar het ian,rl g:gaan, en ,laat ze mii het
huislirouile,n o\rerl ilesl, dan zal ik het vandaag
eens i:'eci;rt gt.-maù<keli;rk en plezierig hebben. Maar
vanmidd'ag lccrrnt ze ri'lfe vast en zeker al smeeken
toch riiet irrreel naei h:l veld te moeten gaan. Ze
w,eet niet, r,vai rhet aklc.enwertk is... Voor mij is het
r.,u een ,dag .raca;rtie, in dit koele huis. Een beste
lltrislhoudr:.r i Daar ia':h ik rnee.. . 't Zal gauw aan
de,nr kani zijn... 'i r,vc;.'k hier van vrouwlief ... La-
ten we een's rien: wat .moet êf, n,u eerst gedhan
rvorden ) Karnen zeker.

Daarop iàegon Peter te karnen met een gezicht,
alsof hirj het izijn gehe ele leven gedaan had.

- 
Oef i zr-r,cirite hij, na een poos gewerkt te

liebibe'n. Iilc dailht niet, dat men vaitr zoo'r.r werkje
zoo warm'en ,moede worden rkon. Me dunkt, ik
i<un nu 'wel eens een srlokje bier nemen; dat zal

-le-

nie goed doen, en ik heb dat wel verdienrd'. 't Is
dorstig w€,er.

I-{ij gins naar den,,kelder, trok den $ap uit het
Lriervat en, wilde er juisi de kraan, in ,sieike,n, toen
hij een luid geknor,boven zi,jn hoofd,ve,rnam.

--- Sapperloot! riep hij, diaar hoor iik het var-
l:en in de ,keui.*en ! ,Hoe komt dat rbeest daar I , t Zal
de rneli< opslorpen.

lVlet de kraan in, de h,and Mloog *rij de keldertrap
ÇF iLâ.ar de keirken \ffat ee n lboeltje I De boterkarn
cfilveï; die inhcud ,er wan, stroo,mde over d,en
l'loer, en het var,lcen deeC zijn onthijt met boter
en,karnernelil<. Bij zuill" een gezicht zou de beste
en gedurlCicr.rste mensch wijn'bedaar.djheid verlbren
irebhen, hoevreel te m,eer de driftige Pieter.

Als een razenrde schoot rhij op het heest tbe; de
snoeper, in.zijn s,rnullen sestoord, wilde zich [<nor-
rend weg,nalc,!<en, tmaar zijn haas gaf hem tegen
den I'oir zoo'n grewelidiigen schop, dat 't varÉen
I:ieert'uin'lelde. De stakkerd trok nog een rpaar kee-
ren met de ,pooten, rverdrraaid,e ,de oogen en stïerf .

Floe spoedig week inu,bij Peter dà toorn *oo,
spijti F-lee lbeCrulkt stond,hij naar zijn slacthtoffer
tes,taren! Vlaar ook sieihts eeïl oogenblik. 'Want
'riaar,s'choot hem te rbinnen, dat hif het vat bene-
clen ihad ]atern, openrstaan, en het bier er d'us
n'roest uitloopen. F-lij vloog naar de,n keldler, ,maar
zijn haast was gehe el ovelboclig. Benerden geko-
rnen, trapte hij in y lî"gas: 

rhet geheele var



r^'a.s al leerggeloopen. Well<e sshade ook hier.
-_ '1 Is nu zoo, ,bromde Feter. Een ongetlukje

kan ieder overkomen. Ik 'rnoet nu nog maar eens
aan het d<arne'n. Ër is toch nog rnelk genoeg, om
boter te rna'ken.

t{ij ging dus rvee,r aan he't werk, doch had nog
niet ve'el slagen aan de karnton geCaan, o,f hii
n"erd opni,euw gestoor'd: de kcie hoorde hij klaag-
Ii;k loeien

- 
Cah ja i riep hij uit; cle koe heb ik vergeten !

Die rheeft ncg geen voed.er en seen drinken ge-
had!

Hij wilde naar den stal gaa::, rnaar hij vreesde,
clat dhans het kind .de rboterkaïn z3u o'mverhalen.
Om dat te voorkom",n, 'bonC hij zich de [<arnton
cp den rug en ging toen naar buiten! naar den wa-
terput. .

De put was e'chter iaeer dien, en l-ret water stond
er zoo laag in, dat de enÏrrr,cr het r:ielt bereiken
kon. Daal"orm fti;ukte P::Ner gioh, zoo ver ihij kon,
aver,den rand van 'd,en .tlirt, orn den emmer nog
rneer t€ ku'nn,en la.tei-l zakken... H-.r, daar gutste
hem de rn,elltrç ';;È de ikarri'tqn o'veï 'het'hoofd en
liwam met een dil.:"ken st.raal in het'water van den
put te reO'ht.

- 
\Vat.g'eher-rr-t rer nu) schreeu,wde Peter.

Het duurde even eer hij den toestand ,begreep.

-- Waaro,m staai ,Cat r',rater ook zoo laag!
bromde hij.
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Nu 't was omdat,het in langen tijd niet gere-
i:,rld,l"d En peter begreep, à.-;m." toch niet de!(:nurct ven zun vrouw wa.s,

De [<oe Ioeide nog lluider.
Ju, jr, ik kom! riep peter. Houd, op,met datIawaai I Schei uir rmer j"t g"b.rli; è",*u.Lt _"zenuwachtig.

Hij liet Ce koe 
-drinken. :Her beest keek hemvree,md aan, als wilde het vragen ir"i ai".v,en,t mete,l die met'tr in zijn,haren, ilïil;ï;;:""""

--_ 't Is nu te laat om de [<oe ;;;;;;;; weidete ,brensen, zei peter. l[. ;"i;" ;;ï, dark zetten.In dat land hadden db wonirg'u., Ll.r," da[<e_n,<iie'merr sraszode,n bed"[t ;;;;:"."*n de koude.De- koe-,kon daar voor,een dag eten vindbn.Het huis stond 
T"t-- d. 

"Zfr-r*rija. regen eenI roo g te aan. Lan g" d,"_ fl..r*. f, 
"llfi" J'a"a rvan,konPeter de Jroe "i""t ujjk :";"iï=d.L ,b..r,n"r,.

(oo gyegd, 
=Jo g.d".r. \t;d;;';"d ,het dierdan ook- op die hooge weide te grazen.

Dat alles leek petJr h;"i;;;,i,J"i toen hij be-
1ïtt, war e:r.nog verde, àl;;:-;;an te wor_o"r, q:.Iu?kte hil in groote..".l"g"rr=h"id. H";;;
lameljik .ho"* tîjd, het qidj;s"t;.,- t. g.., ko-ken. Als hij nu in.de keuken àet à"n pot bezig'!i'as, trnoerst hij-de k9e- op ,het dak .llà", aan haariot overlaten..Hoe lictht aou tCra"*r"e dier daneen stap te ver t ""f $;": 

i,ai ,h; Jet îaï""



en'rninstenis een qpoot breiken. FIoe daarin te ver-
helpen? Goede raad was dluur. Peter krabde zioh
ach'ter d,e ooren, en stond t,e verzinnen. Daar viel
,hem eindelijlk pvat in; ja, dat lkon. Hi'j bond rde koe
een touw om den hals en liet clat door den schoor-
steen op den haard,lzaù<ù<en. Vervolgens ging hij
naar hen,eden in de keuiken en, ib,ond het and'ere
eind vanhet touw orn ,zijn rechterheen.

- 
Zie zoo, dacht ùrij, dat heb ik eens knap

overlegd; het heest Eal ,nu r,vel rnerken, dât het
vastgehouden wordt en dus op het dail< hlijven en
braaf zijn.

Maar di,e rberekening kwarm a,l heeù verkeerd
u'it. Nauw stond de pot te v'uiuï, of daar,gleed toch
de koe van het dak en trok onzen rman rnet de rbee-
nen, om'hoog den ,s,choorsteen in. Gelukkig, dat
ee,n'dwarsijzer in den schoorsteen them spoedig te-
genhie'ld. ,Doch beiden s;partelden nu tusschen he-
n-r,el ,en aarde, d,e een hinnen, cle anderhuiten het
huis en pchreeuwden o,m het hardst. Peter kon
ziCh niet los ,rnalcen...

Het was al lang over twaal'f en de vrouw, Peter
niet ,ziende, \komen, hesloot eens te gaan kijù<en.

Daar zag Ze de arme'koe op zijde van de wo-
ning rhange'n; ;ze dloog toe en ha,kte het touw met
haar sikkel dloor. De koe v'iel wel half gestikt,
rrnââr overigens ongedleerd van zoo'n geringe
,hoogte neder.,Maar zoo go'ed kwa,m Peter er ni,et
af. Natu'urnlij{k .'viel hij ,6s[ç, toen hij het tegen-
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nwicht van d,e fi<oe miste. Hij duikelde ondersteibo-
vÊn, nâôr ibeneden, met hetihoofd in den pot; doch
gelukl<ig had ùret rhout geen vuur g,evat en was
dus het water in den pot nog kou'd', ook kantelde
Ce pot dadel;ijik,om,,zoodht lPeter op de haardplaat
viel. .Wel had ,hij een groote buil aan het voor-
i-loofd, een; rgeschaafden neus en ee,n lpa,ar openg,e-
ha"alde wa'ngen, trnaar hij lhadt'nog heel wat kwalij-
lier ]<unnen var'en. .

rDaar stond:hij nru rbloedend, ,met roet hedekt en
van schrik rl:ijna,geheel d"e k[uts ikwijt toen Marie
,l,,innen[<warm.,Peter,vertelidre alles.

- 
Nu, vroeg ze, wie heeft het er nu heter af-

gerbracht) irkrheib gehail<t; ik heb thet koren ge-
rsn,eden, en i[< ben ,nog dte,zelfde als altijd, en gij,
boerin,'keru,kenmeid,'veeho edster en huisirnoeder,
,wat tis er geheurd? I-let varlcen ligt 'dood. En 'het

.kind, waar,is d;at? Aùs het 'nog leeft, is dat aeker
,niet aan uw lio,ïlg te dadken. Arm kind! ,Als het
,elens geen,moe,C,er meer'hadt !

En toen harstte ze in tranen ,uit.
Gelulkkig p'onden ze het lkind ongedeerd in de

sih'uur.
Maar ihet va,r[<en \ÂIâs :êïr bleef dood. De melil<

wae verloïen, evenals het vat tbieqr. 'F.n 
,moeder

'kon'dadelijlk groote ischoonrmaak houdpn.
Peter at een paar lboterlh,ammen en sloop be-

,schaa,md naar het vetld. Hij zag daar hoe netjes
zijn vro'uw Àaar aklçerwerk gedaan ,had.

_15-



"til"":"î.\'idt : 
avond s'te ru gi<eerrl'e, rbe'kende lri j

-r,iiÏ î,:ïïh\1d 'al om 'den beenhouwpr 
.se-

".$; ;'raiilTJ,i" 
eqn goecl'so'rnmetje 

'oo, 'fr",
lvlarre Was W€er* p.t"i rm;"rï,ii-;:iil t',*,r;,î1.r'" ., .,,oo,goed g_eneest, E)ïalk ze.

- Ja, ik zal r,echtvaardiger zijn.
- En uw drift ,b"h..ou."h"r.l.'

- Ja, Marie...
Hij aarzeld,e eve

" 
i;;;i;;;::'Jft i."ffi ,lî1", 

het ge,rreu rde
l\oort,beweerde ,feter nog, dat een vrouw. niet

#îçF,l",f 
;*'il*" 

;:n.t I g-;r;r
----

DE DRIE WENSCHEN

Een arrnoedie gekleed reiziger lcwarn op een
:"_ïd in ,een rJo.:.1:.rzodhtïaar- uu, avond_maal en nachtvenLrlijf ,bij 

"." ,jl[.i, maar jnhali_gen tboer. .Hi1' vond L.,1,É, *"-":i:1,
d i e n gi e ri g*,a, aJ uii i," "ii J i:""1, 

" 
l:,*:l ïide zelfszijn,honde, oo h"*;iï;;.ar arme lie-den,, .dis rqgenover -d,";";;i"";;h:rtigen 

manwoonden, noodigden 
1î+ft"i";#,;,'ïï:

hun hutje,b:innen te tredien. Die lieden hadden h,et
zoo ar,m, 'dlat z,er e,erst rbij 'hun rburen de s,pijs h,ad-
clen 'moeten v,ragen, ,die rze hun gast als avondeten
voorzetten. Den' anderen {rnorgen izorgd}en ,ze ook
voor e€D ontLrirjt enlrwaren hovendien zoo lvriende-
iijk,lhem nog een eind weegs uitgeleid,e te d'ssn.
Toen sprak de vr'eemdeling,bij hert afscheid ne-
rnen:

- 
Ilk wil u voor uw menschlievend[reid beloo-

ren; ge kunrt d,rie wenschen uitspre'ken, en, die
zutlrlen zelcer,vernvuld word'en.

- 
Dan lw)ensdh'en wij vooree,rst een ,zalig ster-

ven, ,zeiden zij. En rvervolgens altijid zooveel voor-
raad in ons huis,je, dat we niets aan onze buren
behoeven te vragen, al's we arme reizigers willen
herbergen.

- 
Dat aijn twee rn'ensChe n" sprak de vreemde-

ling. Wat is de derde)
--- Och, wat aouclen rt'eixneer wil'lenl was her

antwoord, van den man.

- 
'lVat zoudt ge dan zeg:geî van een rnooie en

geriefelijke woning in de plaats rvan uw oud hutje.

- 
Als,u ldat niert te,r.ee,l toeschijnt, dan ja, zei

<ie vro,uw. Iik dlurf"de ùret niet '\uragen.
En nzie, toen hun ongevo'elige, rijke buurrman

den volgenidenr morgen 'na.ar buiten ,kee[c, 'ver-
trouwde 'hij eerst zijn eigen ooige,n niet. Op de
pl'etk van de armelijke rhut grag hij een ,fraai hu'is
staan. Te,r'stond ging hij ibij zijn buren een kijkje
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nernen.,Hi j von dl in dat,nie uwe'huis'schoonê iilët.
beien en r,ijk gevulde kastqn en kelders. Op zijn
f,'raa'g, hoe ze aan dat alles gekornen waren, ver-
Le,lden ,ze he,rn openh,artig, wie thun weldoene,r
svaa.

Wat had de,gierige rijikaar,J ,een ts,pijt, d,at hij
clien ontbekenden:man niet in ieijn huis,o,ntvangen
'h.adl. Dan ,was dit imooip tbuitenl<anlsje lrern ten
deel gevailen.

- 
l\4ogelij[< is e r ,voor ,mij nog wel rwat aan te

,doen, denrkt hij.
F{aasiig loopltihij naar aijn ,stal,zadelt rzijn heste

,paard en rént er medb den rn'eg op, dien lde vreem-
rieling ingeslagen heeft. ,L.pg duurt het niet, of
rhij heeft henn ingehaal"d. Zoo onbe'schoft als hij
gisteren was izoo beleefd ren vrienclelij[< is hij nu.
,FIij gro,et eerhiediig .en rnaakt zelfs een buiging
,bijna tot den grond. Ve,vvo,lgens ts'rneekt hij den
rei:,ziger, he:m die onvriendelijrke behandeling van
,dlen vo,rigen,dâg te ve:rgeven en 'eenige dagen in
zijn woning doc,r te bre'n'gen. De vre,erndelingzegit
op minzarnen ,toon:

- 
Met u terugkeeqrrÊrr nââï uw huis, kan ik

nrie't; rmaeir u Vergeiven, doe iù< gaarne.
*- En zoudt gij door ,uw rnacht ook drie van

mijn rwenschen vriilen ver'hooren? vroeg de gie-
rigaard deemoedig.

-- Dat wil Lillc aoù<.wetr d,oen. Maar ,i1< raad u,
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spreek ze [,iever niet uit; ge 2oudt elniets dan
verd'riet van ondervinden.

- 
O, neien, iù< zal wel voor goede

zorgen, heweerde de 'man.* Doe, yzooal's ge wilt; rnaar ik
waarsch'uwd, izei de vreerndelii:g'

wen'schen

heh u ge-

De gierigaarld zett,e zic{h'weer ,t'e paard, om lnaar

huis terug te lkeeren. ,Men hegrijpt, hoe blijde hij
was, dat 'ook hij drie wenschen imocht doe'n.

- 
Ik zal ev onde'rweg een's go'ed over na'den-

tr<en, wat ik kiezien zal, daCht'hii.
Terwijjl hij ,nu in driep gepeins heen'reed, strui-

ice]lde,eens[daps zijn paard; het di'er wa's dan ook
zeer vermoeid. Dat dleed den ruit'er hevilg op-
sChrikken; hij werd daar'om toorni;g en riep:

- 
Ellendige knol! Ik wou, d,at ,ge doo'd viel!

Zijn eerste wenscth werd\dadelijfi< verhoord': het
paard viel n,eer, dood.

Daar het gest'orven dier rnoeilij'l< door lrem al-
Ieen te, ven/oeren was, lk'on hij 'niet anders do,en,

dan het oip die'piek te laten liggen; 'h,et zadel nam
hij ,evenwel rnede. Daanrnede''beladen, ging ihij te
\uoet verrder. Dat ding was,echter een heele vradÏtlt;
ho'vendien was h,et zeer twaïrm 'o,p den'weg. Het
,loopen,hegon he,rn hoe 'lanlgei' hoe zwaarder te
vallen.

- 
Ach, sprak ùrij rz,uchtenrd, daar zit rnijn

vrouw thuirs n,u ko,eil en r'usti'g in eern le'un-



r,lorl, r.rr i1lr... Ik wou, dat zij, in,rniinr plaate, het
zirrl<'l op den rug had!

l)at was zijn tweedle.wensch, ,en,terdtond werd
die vervultt. Toen hi3' tlrui's gekornen was, vond hij
z'ijn vrouw'in een aike,ligen ioestan<I. Het arme
rnensch lhad het zadel ro,p den rug ,en poogde op a,l-
lerlei manier'e 'n dri,en Jast kr,vijt te rraken; doch wijl
al'les, riy31 zij deed', ,verg,eefsch was, werd Ze er
lvanhoçrig on,d,er .en ;r/er.vuldie het huis met haar
gleschre,i en gejarnrrner. FIij trachitte haar tre troos-
ten, door te zeggen, 'Cat ze rijil:er zouclen zijn dan
de keizer, en ,dat:ze in het vervo,Ig alles zou beko-
metl wat 'haar Èrart h,egeerde. lVla,ar ze h,leef rnaar
schreien en jarnrmeren.

- 
i)31 is n-re een geschiedenis I riep hij einde-

Iijrk u't. 'Wart nu te doen? Het is, om irlc lweet ,niet
wat te worden. ,Dat ellendige zadel is de schuÏd
van atrles" tr'k wo'u, Cat heÈ dling nog op zijn o,ude
Srlaats in den stal hing!

Pas hadl hij dat gezegd, of 'het zadei bevond
zich weer in den,stal. Maar nu was ook de derde
en dius zijn laatst,e wen,sch vervuld;.

(J. ttrijma).

_7,4_

TVIOEDER ODTI-XA.

I.

Lans ,geleden stond di'iht hij he't rstrand der
gr,oote zee eeni schoon Ikastee'l. Daa,rin hvoonde
Odilia, een ivoornarrne ede;l'vrouw' lrneft hraar vier
kinderen, wâârvâïl het oudste e'llf en [ret jontgste

vier jaar ou,d was. De vadielvan dlie hinder'en,
een dap,per ridicler, wES naar veire ùa'nden heen t'en

oorlog getrokken en had daar in den strijd het 'le-
ven verrlo/en.

Vroeger'had,,rnoqder Odilia re,e'drs veel van haar
iliind,er,en,gehouden, \maatr'nu zij geen vader meer
had,den, isCheen he,t wel, dat zij ze r..og veel'n:eer
liefhad. 'Waar de kinderen' ;ook waren, 

- 
i'nl het

kasteel, op'hert vo,orple'in of in den tsin 
- 

zelden
verloor zrj we uit het rgezicht' H'e't was, alsof zii
vreesde, hen oo[< te'z'ullen ,verliezen.

Maarr sormtiidls waren de'kleinen'haar te slirn en
te vlug, 'e,n,zij dieden dan, buiten haar wêten, '6gv1

uitstapje.
Zoo gebeurde het op Zdkeren ryvarïnen narnid-

ciag'in den zorner, da't'moeder OhÏlia ie'ts heel noo-

iigs Iveirriihten 1trno€st, en dat zii een' ouden

'l'-necht v'effoc{ht ha,d, ,een odg op de kinderen te
houtden. De hediende ha lzirch op een ban,[< gezet

€n was spoedig tzachtjes ingeslui,merd' Zoodra de
,kinlderen dat zagen, .t"lr"ytj den tuin door de



achterk,amer uit ,en sloegen *en rt'eg l:Iaar .de zee

:ln. SpoeCig ha,*den ;:ij h::ï itruin bi:kionrrnen, daar
iag de lvijd'e ;zee rvoor ht:n.

7,acht Jie'pen d.c g,riiils ;rchïeir ,:J,i<arldier llaar
en op lhei gtrianid.. wel;.sir ,;.;'in nv::r:ç achie-,r'tlit en

'kltr amen een oo :t.:.'i?blii;" l :,1,,,,; ;:: :-lii:t;'t:,v ea.nrollen.
Oak lagen hler allerlci l'";:lt,rrç er.', lcTrelpen vcor
het cprapen; ir...-l:lîl rkon thi'.,.' '.'.'lli-ilr,: tir hel Za-nd
trnaltr<en er.r Ci'e rv3! ,,r,7;1r1,ii l',1 !1 v'. 1 3 3 ,11 .:r ; mnt trtroote
vo,eten t;Dn qrien ]:liel' i r riel l,.Lr,rlul, v,raler plaseen!
ûch, hoe heerlijk.

Eenige ccp,er"[,lrt, li,c]i i:)",tcr: sii:r;r.len Je [*irrderen
reedtiirij ,d," rlçeL,l,:.:'c":r,'-1.j :{.'i :.rr eu lSeqijnrien lru'ri
..'epna$;ei:ill: si:ri" [], rv;,-il l,:',,-i=,i-i:.lrl,,;l"l ,:,i het uit
van p::el-! r\allt ,,:.:lt:r :1r.:]l -"; :'::,: r-t!:t eîrr,.

Nlaar tre n rij ir.i.1is,,e l'i 3,,,,:[:,1:l;1:tr,iirliin v/aren
geweest, ibiertci: \Te ,i:l?t ili-;:h ril'drrr:t :J.etn staan
{urister,en. '}-ct rùir,,n 

}i,'(rr,1('"cr;ûiT.cr lr 1 J,;*,ruaim uit cle

?ee e,en r:7vg;1;'p.j,1 ::: -::..i', i.., îrrÊ.:ri :,il,o li;felii'lc, alil
nij nr:g nccri. gr'L:.r,-,.r',i '..rr:it:i.:,:,,. î.1r,3' :i,'r,.iter rver:d
hun verlu..onrCe:i:l:i, 'ir:: ,rij :--,: ':l:,. i-_'tt {)eï} vrollw
Zalge,n 6'pik,arn,en, ;:,': c sclh,: r i:- r:l v:,'ic;: :l :l ii l:. e ls :z i j
,nog nooitt 'aa.ns'il-o,l,y{ 1-'eJ,:len. 'D: gclfjes ',Sroc:-
'gen, haar n(,aa-i'b.::t -,i-:.:::r,,.3:'r ' -,31L lg:i l i;hi bij cie

kindere,n 1vês, acr:;Jld. zii il:ret eeit r.l:o.el-e stern:

-. 
l.iev"^ lçina.leleuf -fr/e ert niet i-;evreerli vaor

mij. trik hen h,4e ,lr.'sa, 'de'ô;;ninqin va.n dit gedeelte
der zee. I,n im,iin p,a,leis c-,p 'llrcr: i:"^,.-1e,n"l d,eri re,e
,hoo,r'de i'k u aoo vrccii'iL spelen en stce;en; ik
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{\&,er'd nlusrys,gierig en i:î!oest 'eens gaan-ilcijken'
rwie aich hier zoo i;reiii3 varr-naaiiten' lk houd

'reeds v,e' l van u, .'rnilii lrii ;l:r ]i':i en aarCig zij't'

Daarom ry''ri'i rk 'u mijir,t'=i"iu onder wateleens 'la-

,t.rr ui"rl. {), het :l, qr't"* ":cliocn; 
ej" is zooveel

tr"erl:a,s en fralaiia !n, e:: r'i;rt wil ik u alle's Ïaten

zien. trk ziri u niet iari'g bij ::trij 'hi:uc{en en lr-spoe'

,luf *.*t hier o;: 'het :.rani ielt;gbrei:geu' i(omt

[naar hier, iietjcsl- ïo"" ii"p"" 'Ce kinderen vcl verl;r':3rn op de

schoon,e vrouw toe, grepen de hande'', tr :' '':li htu:

n."t,"fa, en verdwero,, d^atop allen ril':t ii:'Lai in

de diepte.
IL

De oude knecrht, die op de l;inCe:'"'- .:':'j' lrtce-

t"t ft*r.*, bud eindelijk-zijn slaapi:, ':::' oiii zag

o* ài"!n heen en neiste zijn troepje'---- i" zijn eeker op het voorpl"'ii:' zei hij in
zic,h ze,lf.-^ 

i+t: *"u daarheen, Inaar bespeur'i'r gcen kin'd'

CaarlË U,ô ihij dera tuin in; ocrk dae.r ;ag hii nie-

Àu*d.'l-{ij liet oolc de andere bedie rrt:l'e: }1 nu I'rire-

i*"t, m;:uo ge:n kin'd was er te vindc.-r'- -û"t 
koit'h.t ve irtivrijnen van-de i:irrdc'ren voor

.rro",l"i Cd;li;r r,iet verLorgen'blij"ue :::' l)' in'*'vel-

t 
"-rt 

u"gtt gci;-akie de erme vroul'r/ n:l Zij ijlde

'den t.riir,,iÀ, ** c{'e,n w'eg op' bekl'::rl v'ervolgens

lt;ili; t" htn*lkt" h"'t J'"n'd' och' hÛe sshrikte
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'zij, toen, zij daar d,e uitgetrokl<en kousjes en
'schoentjes op'het rzand, rmaar van de kinderen zelf
niets zrag.

-- Verdr,onll<en! Allen verdronkenl riep zij
r,l"anhopig en vÉeù anet een gitl op 'het i;trand neder.

rHaar tl:eÉlienden :vonden haar d,aar ge'heel be-
rv,u'steloos lirggen en droegen haar n,a,ar,huris.

De fl<.inderen iwaren weg en, ,bleven vreg.
]\4oe'C'er Cdilia was izwaar ziek g,eworden, eil

het du,ur.'de zeer lang, e,er zij een weini'g hers'teld
wa's. Zood;ra rrij lveder naar h.riten ,kon gaan, b,e-

gaf tzij zich ,elken rJag na,ar het istran,d en 'ra't te
I'taren,naar de see, die zooals zij d.acht, het graf
'u'anrha,ar lieveiinge n geworden 'was. Van dag tot
dag wex'C,haar g,ell,aat ûrtl,eeksr ,en thaar oc'g d';ffer,
zoodlat de bediieniden. tegen el,l.,ander zeiden:

- 
AJs c{ât;zoo \rooltgaat,;ruï'i'en lwij onze goe.

de rne,erster,e's spoedig inlcle zwar'te ,aart{e ,rnoeterr
bggen.

Toa za.t zij e'en,s, en[<.i]e wel<en later, rveer- na,aï
d,en groote'n,,pùas te t,uren, toen ,zij een vro,uw uit
cie golven tzag op't<c4men en'ha,ar lan.guaam n.ade-
le'nr. M,et e'en zacht,e,en ,medelijdend,e ste,m ho,olde
zij haar zeggen:

__ fivr-1s(moeder! Il< weet" dat gi:i orn uw kir.r-
d,eiren treurt;gij ;de'n'kt, ,diat di,e verdron'ken, ;rijr.
M{aar wees nieit,zoo ibe'drc,e{1d, uw li,eveiÉr'l,gen zijn
niet in h,e[ wa'tter clmgekomen.,lVlelusa, de kohdn-
gin'van rdi,t ged,eelte'dierlzee h,:eft hen tot zich gr-
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lokt en hen rm,edê,genorrnen naar haar paleis o,p

cie,n ,boldem derz'ee. tDuar leven rzij gezondl ren

r,roo,lij[< en'ihr:ibhen ,aan niets gebre.k.

- 
rQ, duizendimaal darlk rvoor d,eze goede

woo'riden ! riep,0, iliaruit. Maar kan ik rm,,ijn engel'
tjes niet terugkrijrgen)

* U,it zich aerlf pa'l iM,erÏ'usa,,ze niet .teru,ggeven,
was h'ert antwoord' va,n {c}e zeevro,u\ 1. Om ze uit
haar han,den te, verilosls,e,n, lztrlt gij de hulp ,moeten
hehh'en van ierrnand,, die tm,achtige,r is dan zij. Mis-
scihlen rkan ik u hierin henpen, ùrlaar da'n .eers't krver
twee jaar.

- 
p61 is wel ee'n 'lange tijd, ,srprak moeder

Odi)i,a treurig. 'Kon itr< ,mijn rkindertjes ook stre,chts

even rzien,, thoe gelukkig tzoLu ik dan reeds zijn.
--- Zço gelulkkig kan i'k u wel ,maken, zei rCe

vrouw; ik kan tur o'nderr water bij hlet paleis hr'en-
gen. Alls r:k u hi,j hl:t pale,i's gerbrapht heht, zult gif
zeker uw tlç'indrenen tk'unnen ,zie;n, want de wan-
de,n zijn vaur glas. In het rpaleis k'unn,en wij echter
nipt ]<orne |n; ik lcan eiï u ocJk ïnaar éénrnaal in het
jaarheenh,ï€'rlrgon-!, en h,et lkodt ,u i,e'der tma,al één
jaar van,uw 'l;even.

-_- O, dât ,een,e jaa'r is ,ni,ets, s,prak Odilia. Ik
ga,f ,er tien, afils het noo'dig wars. Oun oolc lrnaar
evera,n-iijn ùievelin.gen /te lzierr, is n,ietus rnij te 'duur
cf "'-e'vee,l.

Toen'itrad z,q op h'et water ltoe; de' zeevrou'w
reikte ftraar de handlien itrok haar bi'i Eich in den*25-



vïo*eC" \/ervolgei;r,s ;zrr*eelij,e;:l zi5 rlleiden ver, Eeer
ver, n l cii ep,: e r re it lci it ;,c,:, rj::i i;{-,.r,,ril.iïen,eindeli jk bil
l-ret cr,:"lei;eesc!:,c ;:aieis.lVei -vi,.es het overal geslo-
Lel:. en rnÊTgfln,s ren j,:li:tnnq i1: L,:;reureTt, maar
neen ù<icn d,cerr die gia;:e'i r14'r.ïj j"er i-r;aelii,tc,in alle
verirellken :ren"

Het warr,-.,.v'e,l,i,: n ? rle r: rT i jike .,,4/i:; n i 3,s,'dr.t verbli,j f
r'-,an de ;:e,ekonirgin,. Flier wij,s ee:t vertrel<; opge-
si'erd, unet pi:rçhi.igc srTreliç,cn rll lliore,ns varn alXer-
iei 'kleur"c,nrpïcûriic; r:1r,t:r ;eg rfieï-] een ander, dat
cle,sc'hc c,r:rs t,e ltc "r. a al r,;r-flir: : :,j j-. I : -r- l',).: I wa L v,e rcler
Srronkte .e!' ri.jiln ;;-:1r:rf rdc I,:i::rr::l::. Ve:-".likne,r;.rige ge-
siteer: ten, .ern ia;r n'nùgcle ,ci: ï;nize{:!ï e,e:r,, ,cl,at lloor zijh
sierîiike e n "iiier:r:l:,:1r:: rjlrr,:-:1i.,.::: l:.L c .* *r,,,/ûilrlertirrxl

rr;el'et.:,k" Alii:tii:i u"ir:;':,,ci.,.1.: -, ,;,:, .r,,;:..:iel,r-: ile:Cic,ren
zr rorn.]rnexi ,c:;;r l:;,- i1-l,ri:r.,,, fl !,r1.;, h;-.r. l.ite i:a,r:n, ,:et
rui'sahen ,v:r.i ril,;r,:.r,1:!iI ,: l::i,r,:,r,1-, l1i,:: ;JJ,:il;,'l Li,nrde-
r.e vl Vrloeg'er: ttp l;: i s,i,t :,,.'itil 1,.r,::t.,::..r:a!;,:. i:ll.ij:i:n"

'h4aar Ct]irli,a r:-a'r, ncc:}1 ll.:isi-er,c'le r;ae.y a.l elat
sihoar:;; tt!j dac1i,.i. .,1'1 ,.,:,;.1 irr,,i,".iii. .;,iÀl1 ]'.r;r:. ,1;i:,dc,;:,:n
e'n,zc,chi cli,e me[,hr,al: c,;,;;,:n cve:.aT. ii,n,rl*i;jk, in
een rfraaie 'kEtrn,.r', li, liui:i: t,r,:,i ,,i; ; -., ]l]::*ll:rie
van g,etz ci tl Jlhr:,i i]i * n t;l !, i rie r: ne i e,lir..a n,:i+ri s p e}ende.
W,c.l e'sn uu,r Tar:tr"ff.errL ri.; ni,.l,.; h**:1. lG, t::.lr: go,e,J
deed rhaar dLlr'i ?.e::i.irhil,i-.ln': f{:,i3:il)ei 1,:rn ;zîj ,eloror
Cie halrele l+'ar:cLl,n heel', :inh,:il1..i:'ir ll;:b11;e:r,, on:r
naq,r .heil lle t.e F;a;a:r.

Zi j m*est 'i1,i; 1., 1-.6.' .r r::c/i,,1 ie',i. r'r, rii:i t :,:, j i. e n -a,;:1 ,; cl,t
cLar, cc,k. Ze i"lrukte, ilJij '-het iro,,e.i:ge-a;rr, op dien

rçs"fl.d van het pnleirs een zûen voor elk van haar
l';iir,l!,eren, dir: 1rllr'rl echi:ei rr,ieï Êremerkt ihadden.
Llaari-..a, ùiet :,:ij zrcin cloor 'de zeevror.llv gewiliig
ilaa,r het. re tiili:,rl t,eru,gvcer'en. Deze lbel'oofde, dat
zij juisrïcveï ciriir ja,ar'ïra:.rr weder hij de kinfuren
bre,:qge i .ïi11r,1, re rn vei,i:fv're;en ifi,en lin 1 l: z,e,e.

'i."rour-,nr irrcid' clie zer:*rrsluw'haar Wob,rd. Een jaar
laier zag l,iilia weer' ihaav kind,eren, zonder dat

d,ialht {i:ij hen ""^,'as. Ctr-lllie. 1tra.s r:{u niet meer zoo
li:ed,rr:eÉcl aïs ,.rrilqge .r; ;le fleulde vre,ey op, vooral,
or:rdet z,j ir*cpie rne-,t ih",hulp vêin de zeertrouw
1ss1 ,s,pl,e,iig il;riar ilçi':ndciï,eil iaïLrg {'e knijgen.

III.

De ,tw:e çare.n r'".r'al rr ei,'rdcli3k voorbij, en rnet
cnger.lrulii ,rat ûdiila rp 'clen 

ii:epaalden dag aan
het st:an.:{,de T;r:Lns,L ,;l'Jr zee,vr'o,l--,w a,f te wachten.
E,indcli jik, c1*alve::'sch.e*n cl'e,l'an g gew'achte"

-- X-ie'nre Zeovïoir.Tn,zr ,spraik Od.ilia, rnrag 'ik nu
hope,n, rnijn 1}<indeïem' l-iit de handen dler zeel<o-
r'imrgin te redtien ?

_--- .î"., 'l.ree;y zij ten c.nit'v;oo,rd. Maar wat gij
claa,rvc. c;" dc en ::lo,ei,, i s'n ie'i geruah[<eli jk.

-- {*), aeg 'rf,rir:li:r, -w,*t ;Llet is, ,s[a1s,sfute pnoed;er

DCiiia liiets :.r.l r,:r,l 'ie :waar valien.

- 
G:j zclÉt ,een "flerre, ze.ei VeïT,e zeerei,s moe-

ten o'ndei"nerrr!("ï:r, h cvnarrl rie z'eevrouw.



Pas had zi'j di't geze.gà, of er vers,cheen op de
g'olven een vneqrndirvaartuigje, ;F{et waseen .reus-
arc\ti,ge scftrel,p, di'e ,dloor-rtwee gr,oote visschen, en
wel dolfijnen, ge,trokiL,..r,werÀ

, - 
Dirt sghip, vy:rvoùgde de iz.eevro,uw, zal ,u bij

den gnachtigen gejbiedêr ,van de ge,heei" ,",. ,oi
van den oceaajn ;brengen; de dolfij,nen we,ten den
weg. Die g,roote heqer woont op een eiland, hon-
der,d tqren van h,ier.Eénrmaal,in ,de tien jEar rnag ilk
hern 

9e_n .grunrs,t ry;ïagen. M,eesterl spaat hij mij ioe,
wat rik hern dan,verzoek. Nu eijn ler lweer tien jaar
voorhij; daar.onr heb iktu twee jaàr moe,ten {at"",
v"aclhten,. Doe hem d,eze hoo,dschap: << Iùç breng u
de gro,eten van de,zeevïo,uw Mar,ina. Z\j verzoZkt
de lkinlderen, die, Ûleiura niu ir,eedrs twoe jaar in
haar ze,epaleis heeft, aan,,mij, frun ,moed"r, t.,r.rg
te |b,ez.orgenr>>. Dat iik u zen'd zal hijrw.l g.looven,
want hij weet, dat nietrnand .dan irk zulk'*een vaar-
tuigje he'eft.,M,i,ssc'hien zal hij wel begee,r,en, dât
gij ,iets vo,e1 }r,gp ve,rricht. lDoe diit dan; hij zal
.daardoo,r vriendelijfl< en u ,g'oedg,rrlltig ,*o"d"rr.
,Mijn schreepje zal,u ookrweer van eijn eiland rraar
d,eze flek teru,ghre,nge,n. Reis g,elukki.g. Vaarwel!
,daarop dook zij in het iwater weg.
_ Zonder vrees plaatste Odiiia ziCh in de schelp.
Terslonrd zetten de dolfijnen ziih,in beweging en
sne,l g'i'ng he.t vrè.epde scheepje vooruit. Spoedig
zag Odil,ia hre,t land ni,et meer; ze hard ,s,ie,chts den
hemel boven zich en omrzich heen de onafzienba-

re zee. Twee dagern en'twee nachLen reisde zij
zo,nder oplhoudeln voor,t. To,enlbe'speurdc, zij in de
tv'er'tre een awarlt'e stip, die,hoe ianger 'hoe g'rooter
werd. Weldra ua,g zt:j, dat het een ,eiland w,as.

Het zag er hie,r v,re,emd ruit. Fl,oqge rotsen, die
' wel .to re,n's schenen,'orm rin gd,en,het eila n d a,an alle
'kanten. ,/\an dten voet l'an ,die ro,tgen waren di,epe

'grotiten,,met rijen' /van'honde,r,C\en glinsterende
zuilen, idie dicht naast en achter €llrkander ston-
clen. In een van die grotten gaf het water, ilat
fraaie gelui{dne'; thet was, ,alsof rnere,n tmruzidk ihoor-

firaaie gel'uilden; 'he,'t was, 'a,llsof rnen irnuz,iek hoor'
de.,lrn die grot,voer het.scheepje,rnet Odtirlia b,in-
.tren. Achter in die Erc{t was .een ope:ning, waar-
$oor Odilia in ee.nlkleine' hinnenzee kwa,rn. Aan
den.oev,er ,za,gwij e en wonderlijk;geb'ouw, dât van
gr,oote rotslblolkken was gemaakt. Hier woonde de
macÈritige heerr, w,ien Od'iùia haalverzoel< gnoest
doen. Het vaartuigj'e lbgde iaan 3',uist tegrenover Âe

çi;roote zalal. l)aar zat :cle ge,Juchtre gebipder op
eeYr t,roon van ro,o'd ldoraal. Een kr'o'on van ivo,or
e,n kosthare parelen dekte zijn hoo,fd. Lan'gre wi'tte
,haarl'oikken,en een larlge witte.baaid ,hingen over
zijrr kleed, dat in wijlde plooien n,ederhing. Om
hem heen z.aten twaal,f andere rrnann€n, 'die zij'n
hovrelingen ern rdienarren rwaï)en,,terwijl een menig-
te ijsLreren en zeeleeuwon lzich i'n zijn nalbi'jheid
ophieldjen.

Moqdrer Odiflia rrTSfa land en trad op de



gr'oort,e zaall,ùoei.,Met een :dlui'delijfl<e stem bracht
zii rlrem de boo'dschap van de zeevrouw
ove,r. Ooik verhaal'd.,e rzlj arlles wat ,haar ov'erlko-
n:ren wâs, oirn 'he,t medelijden van 'de'n groo'ten
hee,r op te wekken.

De rrnachtrige geib'iedter rsprak toen:

-. \,/"'esrre O:drillia ! gij heht rnij Marina's
wernscih overgdbrac'ht, len lik.zal d,ien vervullen;
gij zu,lt uiw liin'deren terqghehib,en. Ik weet, dat
Meù\usa hen nu a,l twee ja'ren in het palei's hou'dt,
om zich,rne't'hun,spel en :gqkeuvel ,tre vermal<en.
lk zal €en van nnijn dienaïen uiltzende'n, o'rn ze af
te halem ,en hie'r 'te]hren'gen. Meltrsa zal ze hern
gev,en; want rzij dturft mij, haar oppey'heer, niet
c'ngehoorzaam ziin. Maar nu verlang ik ook iets
va,n u. Kunt gij weven)

-_ J., sntwooqdde Odilia.

- 
f6,1 ik uw kin\deren dan traat halen, ver-

volgd,e,hij, moet gij rnij een kleed vervaardigen,
e,n wel van ulw eigen hoofdlhaar. Ik L,e,gin rnij o,ud

te.gevoelein, en zoodra ik zulk een mante'l ornsla,
7s[r ilr we]de,r,jon€t wo,rden. ZoolanE,gij o'p mijn ei-
t"tt6 .Terrtoe'ft, ziijt ge lrnijn gas,t. Men aal u een
vei+trelk aanwijzBn, waâr gij wonen kunt.

,Hij wernlkte n"d reen' van izijn dienaren, en 'deze

braCht Odilia naar een [<amer. Zij vond hier, be-
halve me,er dingen, ook een wreefgetouw en een
wee,fgqtom\M en ee,n lschaar. Om -ge,en tijd'te ver'
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li,ezen, kni'pte ze lterston'd 'haar fraa,ip, 'lange io,k-
Icen af en hogo,n te'weven.

Terwijl rzlj,daarmere hez,ig w,as, ,bedacht zij met
schri,l<,iho,e,lang hert lyg| dur,en 4ou, eier het kleed
,s,ereed was. Ze iko'n i,rnrners vân dit {hoo'fdhaar
slechts een klein gedeeite van;cle:n imanrlel weven,
erl ze aou dan e'en gei'uirnen tijdtrnoeten wac'hte,n,
tot haa'r lclçt<en weer aan,gregroeid,\Maren. En hoe-
,veel mailen r:ou rlit w"'l t iui rno,ett,en geschied,en,
eer zij op die wijze de noodise btof voor den ge-

'hreelen'rnantel hrad!
Ee,n dienaar rkwam 'nlr ,een .maaltijtd,voor haar

gereed zetten" tO,p de ta,fel pl'aaiste ihij ook ee'n
s'tu[< i j,sh'erqnv]lees,ch. O d rliia rr,'e,s'ho n,ge ri'g en ve6-
rnoe,id. Zij iiet zich ,al[bs, vo'oral het vleesch, rg'oecl

srnalkeh, streikte'haallerden cio een rl-s'thed uih en
sliep vast tolt dle,n anrderen niorgen.

Hoe;groot was niet ,haar verwondering hi,j het
onllwafue,n, toen lzij hean.lrkte, dat die,n nacht al
haar lo,kl<qn weelaaî]gegroei''d ware,n. Zij dacht
na en ja, herihnerdie zich iets. Zrii ,had, na den
maelitijd haar van herenvet glanzende vlingers,
Lij ;gehrek aên een rservet, alan heur ihoorfChaar
schoon gestre[e,en. ,l\4insc1hier, deedi zuilk yet het
'haar,zo'o spoedlilg g'ro,eien. En het w., ,uo",r ellken
avond rsrtree,k z ij er'r/an op het hoofdi, en ,el[<e'n

rmotgern stonC ze weer trnet lange lok[cen o,p^ Zoa
lrr,eeg zij irede.r o,Chten)d' *roioraa'di gen,oe'g, o'm den
geheelen daa te.]ïr"":,doo'rwe'ven. Na een



rnaand was zij 'd,an'ook me't'ha,ar werk ger,eed.
Zrij haastte'zich nu,,den man'tel aan den gehie-

,o,er der zee'ter ha,nfd te istrlllen. Deze was 5nàt het
is,cho,on sewrerrklte lcle,edl ;zeer in zif n seirilklernr lprrees
lr,et lburitenrg€wo,on. 'ller,stond,zond hij nu e,en dlie-
f,!âêr nârâT Melrusa, crm [:laarr dte <inderen ite,r,ug te
vra.gen.

Reeds vrier dhgen la,ber was hij teru,g en gaf
Odilia haar kinder,en ,wedier. Zij o,rnhe'lisde ze,
drulkt'e ze aan he't ihart en l*,usLe ze k,eer o l<,eer,
En'de ikir.rCbren,, Ee da,nsten van vreug.d,e, n'u ze
weer È,ij 'hun tli'eve moedelwaren.

Odilira v,ergat nûet, d,en zeegebield,er vurig vo,or
zij,n hnrlp te daniken. Deze aeid'e ,nru, da't ze, z,oo
spoedi'g ze w,ilrde, na.ar haar larrld verrtreldl<en [<on.
Net,gens [",cn de hlr:de rnoeld,er ook,ste,rk'er n,aar
-zerlan,gen. Ze ,plaatste ,zic'l-r ,rnet de ki,ndeiren in
Mardcâ's e,cheepje, en in a,chrL en,veeritig uur voer-
cie'n .de,vllugEe do,lf ij:ren tret naar dre hefi<enlde pleik
cp het 's,tt,an'd, nrahij het,ka'sieej Alsof Marina den
ti,jdl van lhun kornst gewete,n had, dook zij ter-
stond uirt de golv'en op, zoodra het vaartuigje na-
bij was. ,De gcede zeevro!-rw verùus,ti'gde zictr eeni-
1,1e ccger:ib;Iikle e n' in,de hlijd,schap van moe\der,en
k"in'Cer,e,n, ont\tin,g de :oereddB'te woorden van
cianlç e:l z,cnk .d,aalol3 c,î]rver\47achrt's Tne,t s,chelp ,en

dr:l'fijne n ,in de dliepte wes.

(J. lViirna).


