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ECI{TE

Nr, 242.
A. HANS

URIHIIDElI

I.

Erniel Braam had een hard leven. Zijn vpder
rvas al jaren dood. Toen bleef moeder aïm achter,
rnet Juiia, een meisje van veertien jaar, en met
t'rreee zoontjes, Emiel, tien jaar en Pol, die nog niet
gaan kon.

Moeder had zware jaren gehad dan. Nu moest
ze nog har'd vrerken. Julia en Emiel hiel'pen'haar;
de eerste was meid bij den notaris op het dorp, en
Erniel woonrd,e bij een boer.

Hij wachtte de lçoeieh, eh hielp ooh in stâl en
schuur en, in den drukken tijd, op"het land. Te vijf
uur wer'd hij uit bed gejaagd, en 't was soms hâ,lf
tien, eerhij er naar toe rnocht.

Ieder op de groote boerderij scheen 'hem als
knecht te gebruiken. De boerin en haar dochters
zonden hern om boodschappen en bromden als hij
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niet.gagw.terug was van het dorp. tDe boer en zijn
zonen schenen hem altijd noodig te hebben, wan-
neer de knechten en werklieden rustten. En even-
eens de knechten gaven Emiel allerlei bevelen.

Eens had Emiel Braam geweigerd te doen, wat
een knecht zei, en geantwoord:

- 
Dat is uw werk... De baas heeft het u op-

gedragen.

- 
'lVat hebt gij praatjes te maken, zoon van

een verongelukten dronkelap! had de knecht hem
toegesnauwd.

Toen was Emiel beschaamd weggeslopen. Ieder
op 't dorp wist, dât vader Braam veel in de her-
bergen had gezeten en op een avond dronken in
de beek sutr<kelde en vêrdronk.

Ëtt ti was onïechtvaardig, zeer onrechtvaardig,
maar toch toonden veel menschen daarom misprij-
zen en zelfs verachting vr:or Emiel Braam.

- 
De zoon zaL *ord"n als de vader was. Zulle

kwaad is ingeboren, zeiden de menschen.
Qp school had Emiel Braam zich toch goed ge-

dragen en flink geleerd. Maar oolc daar waren er
jongeng geweest, die hem schuwden,' t"".1 'bczat hii een goeden kamæâ.d, Victor
Bellens, den.zoon van een bcerenwerkman. Vic-
tôr woonde 'alleen rnet, ziin vader, Moeder. was
overleden en Victor had geeir broers of zusters.
I)e knapen wandelden, *nrr".r'Em'ûel vrij was of
Mctor [<wam o""t Yt'ty", 

als Emiel er thuis

moest wachten. Vrouw Braam was altijd minzaa"rn
jegens den moederloozen Victor.

Een pr,ettig leven had Emie'l Braam dus niet.
Gp de boerderij rnoest hij dikwijls ,hooren, dat hij
uit medelijden was genomen,, Julia was beter bij
den notaris en zijrn vrouw, want Lr,et waren vrien-
delijke menschen.

Emiel wilde niet klagen tot zijn moeder, die al
verdriet gen,oeg had. Hij verkropte leed en on-
recht. Als hij grooter was, zou hij wel beter den
kost verdienen en ,rnoeder meer kunnen helpen.
I)ie' gedachte troostte hem.

Zoo ging de tijd voorbij. Miel was nu zeventien
jaar.

Op een Zondag verwachtte hij weer Victor
Bellens. De boer en zijn geziri waren op bezoek
bij familie en de,knechten uit. Emiel moest op de
hoeve passen. Hij stond aan de poort. 't Was
een schoone Zomernarniddag. Ginder kwam Vic-
ior al, een groote, stevige knaap.

De kamaraden begroetten elkaar hartelijk,
' - 

Miel, ik heb groot nieuws, zei Victor.

- 
'Wat dan)

- 
Ik ga de naas'te week rnet vadêr naar het

Walenlanà. We zullen er in de koolputten wer-
ken. Er zijn er nog van ons dorp" Er is veel meer
te verdienen dan op het land...

Emiel Braam zette groote oogen op.
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- 
I. de lcoolputten weri<en, herhaalde hij.

()nder den grond)
-- Natu,udlJijk, d,e kolen aiLten direp ond,er de

aarde. We hebben 't dikwijlls gezien op de prent in
school'.

- 
Ztlirt ge d,aar durven werke ni

- 
En waarom niet) Zoo veien doen het... En

ik ben bij vader. 't Zal €erst vreernd zijn.
tDe vrienden strekten zich in 't gras van den

boômgaard uit. En ze spral<en voo'rt over dat gioô-
te nieuws.

Maar Emiel werd wat triestig, want Victor had
al verteld, dat hij maar eens in cie maand naar huis
zou komen.

- 
Van de vier Zondagen zatr ik €r u'maar een

zien, sprak hij.

- J", dat is spijtig... Maar, Miel, ga ook ,mee I

- 
Naar de koolputten)

- Ja... Ge zijt ook groot en sterk... En ge

zult er al wat meer verdienen dan hier !

- 
'k Zal niet mogen van moeder...

- 
Vraag het! Ge zult bij mijn vader zijn!

Zoudt ge willen?

- o, j....

- 
't Is h,ier op 't hof niet pl,ezierig...

- 
Ha, neen...

'Den ganschen namidilag praalten ze over de
iioolmijnen, als kenden ze er reeds alles van...
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Ën 's.vonds kon Emiel niet gauw in slaap ge.
rai<en...

II.
Moeder Braam had eerst ve,el fu"*aren gdhad.

Maar vader Bellens kwam eens rnet haa.r praten.
't 'Werd toch ti1'd, dat Emiel ï]u eens ophield met
koeien wachten. En boer Dooren, buitte den jon-
gen al te erg uit. Miel kreeg een bespottelijk loon.
Op 't land was evenmin veel te verdienen. Aan
riiijnwerkers betaalde men flinke loonen en moe-
cier Braam zou dat geld toch kunnen gebruiken.
Ilol was nog klein.
. En dan, Erniel zou onder toezicht zijn van Bel-
lens. El'ke,maand kwa,m hij naar huis

Gevaar in de mijn ! Duizenden werkten er toch.
En op hofsteden en akkers aebeurden toch ook
rnel ongelukken.

Zoo praatte de vader van \/ictor. En eindelijk
stemde rnoeder tce. Erniel mcc,ht met Bellens en
Victor rnee.

Op,een ,avond zou Emiel het den boer Dcoren
zeËgett, dat hij uit zijn dienst ging.

't'Was na het eten.
* tr{oe is het} vroeg de boer. Zit ge te rente'

rlreren, Miel) Is er niets rneer in den stal te ver-
richten )

- J., baas, maar il< rrnoet eerst wat zeggen..,
Miel's stem beefde wat.
Allen keken den jongen aan.
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* er" moet varl uw nroed"r zeLer op*lag vra"
gen) hernamlDooren. Spaar die woorden' jongen!

Wu hubbun u r.rit medelijden genomen en ge hebt

alle reden om tevreden te zijn' Voor opslae ben ik
stokkedoof.

- 
\ssn, baas, 't is dat niet...

- 
Zug dan,, wat het is ! bromde de boer' En

z:it niet 'zoo te gapen !

- 
Ik zeg mijn werk op, baas.

- 
'Wat! 

riep.Doorell, nu verbaasd en zelfs wat
verschrilct uit. 'Ge wilt weg van 't hof .. ' Omdat ge

geen opslag krijgt. Dat is nu de dank, omdat we u
in ;huis genomen hebben!

- 
Niet voor opslag, baas... maar 'k ga naar

"t Walerrland, in de koolputten werken, stamelde

Emiel.
,Er werd spottend gelachen.

Dat liegt ge ! beweerde Dooren. Wat zouden

ze rnet een koewachter in de koolputten doen !

- 
Ik llieg niet!

- JaweL... Ge wilt het voor me wegsteken.
dat .ge naar een andere hofsterie gaat! Wie heeft

err u onderhuurd)

- 
Niemand, baas ! Ik ga rnet Bellens en Vic-

tor naa rde koolPutten.

- 
En moogt ge van rnoeder?

- Ja.

- 
b.n heeft uw moeder geen verstand." Gij.

nu al van huis, zoo ver weg.." En dat gevaarlijk
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werl< onder d,en grond, ge houdt het geen wee,k
,-;it... Zeg aan uw moeder, dat ze eens komt... Ik
z:al dan toch maar over wat opslag spreken.

- 
't Is niet meer noodig, baas. Ik ga naar de

koolputten... Het is geregeldl
-- Ge wilt hier niet rneer blijven? 't Vèrveelt

ir koeien te wachten... Wel, ik zou u heel dên
dag op 't land'kunnen gebruil<en...

Dooren erkende door die t;tal, hoe hij Emiel
r,vaardeerde orn zijn ijver. Maar hij toonde het te
iaat.

- 
Ik wil niet op 't land werken, hernam de

jongen. Ik kan meer verdienen in de koolputten.
-_. Vader, doe toch :geen r-noeite om he'm te

houden, zei een del clochters. Als hij weg wil,
laat hem loopen !

-- Neern dat dan uit rneclelijden in huis! kloeg
cie boerin.

- 
Bazin, 'l< geloof toch dat ik harci genoeg se-

werkt heb voor ,mijn kost en mijn loon, sprak
[-miel.

...- Wel, ja, zet nog een brutalen mond op!
snauwde de boerin. Er zal wat groeierr van u gin-
der in 't WalenrlanC... Drinken iijl' uw vader!

- 
l-331 vader rnet ri,rst ! riep F.miel veront-

ryaarligd uit.

-- l{oor eens... nu durft hij lawaai maken!
spotte de oudste dochter. Vader, steek hem sef
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f,ens buiten de poort; we hooren nll van welke
familie hi,j is.

-- Mijn moeder is zoo tref felijk als cle uwe !

antwoordde Emiel.
De tranen sprongen hern in .de oogen. Zoo on-

rechtvaardig behandeld'wordenl Hij had hier al
zoo veel moeten ver"d,uien. Emiel liep uit de ]<eu-
ken. Hij ging in den stal, en gaf voer aan de
paarden.

De boer kwam wat later bij hern.

- 
En zit dat nu vast in uw hoofd, orn naar de

koolputten te gaan? vroeg hij.

- Ja, baas.

- 
Doe dan uw goestinei. Wanneer vertrekt

ge?

- 
lVlaandag over een week.

- 
Ge blijft zoo lang hier)

- 
AIs de bazin en de dochters zwijeen over

vader !

- J., j....

- 
Ik weet, wat er met vader gebeurd is, maar

ioch wil ik geen kwaad van hem hooren, veïze-
kerde Emiel.

- 
Dat begrijp ik...

De boer ging weer heen.
Emiel bleef dus nog ruim een weelc op de hoe-

ve. De knechten gekten met hem en noemden hem
reeds den zwarten mijnwerker. den neg*r, of ze
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vroegen op hoeveel rnaanden hij rijk dacht te
zijn !

Emiel liet ze praten en deeC trouw zijn werk.
Toen hij de ,hoeve verliet en Dooren zijn loon

uitbetaalde, gaf de boer'hern wat meer en zei:

- 
Ais ge 't ginder niet gewoon wordt, moogt

ge altijd hier terug rkomen.
h4aar Ce bazin en de dcchters deden of ze Mie'ls

groet niet hoorden.
Cp 't dorp werd er veel over de toekornstige

rnijnwerkers gepraat. En velen voorspelden, dat
ilmiel Eraam gin"der wel gailw een nietwaard zou
rvorden, zooals zijn vader was.

Maar moeder had vertrouwen in haar jongen.
Ze schreide toch, toen ze henr goeden dag kuste.
En elken dag zou ze voor hem bidden.

Julia moch'c mee naar den trein van, haar me-
vïouw. En Pol'deed zijn broer ook uitgeleide.

- 
f{ss, ge Miel laat vertrekken, zei Eugenie,

een korn'rneer tot \r'xouw Braam, toen ze haar zoon
nastaarde. tr-{ij is van onder uw oogen, vervolgde
de babbelaarster, en eï zal wat groeien van hem.
(Jo,k zwetsen €n Jrinken als zijn vader...

Vrcuw Braam antwoordde :riet. Ze ging in huis
cn deed de deur ilcht.

, 
III.

Reeds een jaai' werkte Miei Braam in de mijn
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en elke maand lçwam hij naar moeder en g.f i,.a,
een _som geld. Hij bleef treffelijk en br"af.

I-tret scheen sommige rnerr,schen niet te bevallen,
dat hun booze voorspellingen onvervuld bluven.

- 
Wacht maar, zeiden ze. Een jaar is niets...'t Aartje van zijn vaartje zal rvel nâar buiten ko-

men.
Maar Bellens en zijn zoon Victor vertelden dat

Erniel Braam nooit naar de herberg ging en den
{ra{< haatte... Miel wisr te goed, i.t 

"en 
duivel

cie, drank is.
Weer verliep:n eenige maancien.
Zekeren morgen kreeg vrouw Braam een brief.'t Adres was niet door haar zoon geschreven; dat

zag ze dadelij,k. En ze schrok. Bevend scheurde ze
den omslag en angstig b,egon ze te lezen.

Moeder barstte in tranren uit. Een' Vlaamsch
mijnwerker meldde haar, dat zc dadelijk moest
overkomen, .want dat haar zoon geva.rlilL ri.L
was.

Meer bijzondrerheden'stonden er niet.

- 
Wat is er imoeder,? vroeg Pol, die

siond om naar school te gaan.

- 
Miel is ,erg ziek... O, hij

riood! Loop rap naaï den n,rtaris
Julia komt!

Even 'laterrnias haar dochter daar, hevig ver-
schr,ikt,en ook aan 't weenen.

Moeder ,enr Julia besloten onrniddellijk naar

- l0 -

gereed

is misschien al
en vraag, dat

M'iel toe te rerizen. Ze vonden rhet vreemd, dat
Braam niet had ,geschreven.

't Nieuws #loog door 't dorp.

- 
Een ongel'uk met Miel Braam, zei men

hier.

- 
Neen, 'hij is ziek, klonk h.et dâar.

- 
't Zal we\ wat anders zijn, meende Euge-

nie de kommeer. Hij heeft voorz,eker gevochten
met een mes. Zijn,vader was ook zoo'n wildeman.

'En d.n l,iep het rond, 'dat Emiel Braam in een
twist erg gewond was geworden.

Intusschen waren mo,eder, Julia en Pol naar het
station gegaan. Ze reden naar Geeraardsbergen
en van daar hadden ze een trein recht naar Char-
lero,i. 't Was een lange, droevige reis. En de trein
reedl hun veel te traag.

Zoc bereikten ze Charleroi. En ze stonden
daar zoo vreernd... Maar Julie vroeg den weg.
Ze waren nog een eind van de mijn en moesten
mret een tram mee. En dan was .het nog een lhalf
uur te voet.

Ze trokken gedrieën langs .den zwarten weg.
Julia steunde haar moeder en hield Pol bij de
hand. Moeder was zoo verm,neid, meer van ver-
clr,iet, dan van ,de reis..-. En ze vreesde, dat hàar
brave jongen dood was...

Eindelijk 'kwprnen ze aan't dorpje, waar Miel
verbleef. Julia had het adres van zijn kosthuis op
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een bniefje, Ze vonden dat in een nauwe, zwarte
straat,

- 
O, wat zullen we nu hooren, lareunde vrouw

IJraam. God geve, dat Miel nog leeft.'.
Ze moest tegen den muur leunen, terwijl Julia

aanklopte.
Een vrouw deed open ... Ze keek verrast, dan

rnedelijdend. Ze scheen te begrijpen, wie de be-

zoekers waren.
-- Ge komt voor Braarn) vroeg ze in het

['ransch.
__ Cl, vraag of Miel nog ieeft ! smeekte moe-

der.

"f ulia kende eenige woorden Fransch en na wat
*J"ii" r,erstond t"l dut haar irroer in 't hospitaal
lzrg en er hoop was op herstel.

Vlug vertelde ze het aan mceder over.

- 
Waar is dat hospitaal) lcreet vrouw Braarn'

Maar daar schoot een werkman op hen toe: 't
was een kennis Frans ,Debare van Santbergen'
tesen 

h::,j:'lt hier! sprak hij. Ja, Fon's Ver-
maere heeft u geschreven. Het gaat beter met
N{iel...

Hij zei tot de kostvrouw, dat hij de familie wel
vergezellen zou.

-Z"mogen 
hier kornen slapen, sprak de goed-

hartige'Walin.
En nu stapte Frans Debare mee.

*12-

- 
Ge weet zeker nog niet, wat er gebeurd is,

zei hij. Een ontploffing in de mijn... Niet heel
eïg... maar er was brand. Miel stond al bij den
uitgan'g, buiten 't gevaar... Toen merl<te hij, dat
zijn kamaraad Victor nog achter was en diens va-
<ier ook... En hij keerde terug. Hij heeft Victor
meeges,leept; die was aT buiten zijn zinnen. Een
ander redde Be,llens. Er zijn nog vier gekwetsten.
.ia, toen Miel zoo terug liep, door den rook, s,[oe-

gen er nog vlammen uit en hij kreeg ,brandwon-
<ien...

- 
O, is hij erg gesteld? vroeg moeder schrei-

cnd...

- 
Niet zoo erg... En ieder spreekt met lof van

hem; hij is een ware held. Hij ha"d kunnen vluch-
ten zonder letsel, maar hij wilde zijn vriend niet
in den steek laten. De burgemeester en de bestuur-
cier van de 'rnijn zijn aan zijn bed gewees;t...
Miel was toen weer bij kennis en hij vroeg 't eerst
van al naar zijn m'oeder...

- 
O, mijn brave jongen! Maar Frans, zal hij

genezenl

- J., j....

- 
Verbrand! 't Is toch niet op zijn oogen?...

- 
Neen... aan zijn handen... en zijn lijf...

Niet aan zijn oogen

- 
Hij zal toch miet bl'ind z:ijn?...

- 
frJ6gn... ,neen... Geloof me!

- 
En hoe is het met Bellens en zijn zoon)
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- 
Die zijn erger, maar de dokter heeft ook

voor hen hoop. Een mijnwerker is dood b"ru., g.-
haald.

Ze kwamen aan:'t hospitaal. Een ,zuster hoor-
d'e, wie de bezoekers waren en knikte ze vriende-
lijk toe. Ze zou eerst Miel op hun lcomst voorbe-
reiden. . .

En even later bestegen ze een breede trap en
traden dan in een groote zaalr... F-r hing vrouw
Bpana een floers van tranen voor de oogln. Julia
Ieidde 'moeder. .. Ze zag't eerst haar broer, ir, *"n
helder bed...

- 
Moeder! klonk het.

- 
Mijn jongen toch, o, mijn jongen! snikte

vrouw Braam enr ze'boog zich over haar zoon en
liuste hem.

't '\Vas een roerend weerzien.

- 
iEn Julia en; Pol ,ook, spral< Emiel. 'k Ben

blij u te zien... En ik zal genezen...
I J., MieI, we zullen er God voor bidden,

stamelde \y'rouw Braam. Ge hebt zeker veel pijn
gehad) vroeg ze.

- 
Niet te" erg... Ilc worcl hier zoo goed ver-

zorgd...

- 
En ge hebt u moedig gedragen...

..- Moeder, ik kon Victor toch nriet'achterla-
ten... mijn vriend... AIs ze op ons dorp leeli.ik de-
den tegen me... ge weet waaro,rn... stond Victor
altijd voor mij "* ï ToY"" 

.

*= Ja, zeker.".

- 
[n zijn vader was hier zoo goed voor me...

Och, in zulke oogenbl;kken zoudt ge toch ieder
rvillen helpen. 'We zijn allemaal makkers.

lDe dokter verscheen. En in 't Fransch zei hij,
ciat .rnoeder f,ier mocht zijn op haar zoon. Debare
vertaalde het.

Vraag mijnheer of Miel goed genezen zal!
cirong vrouw Braam aan.

De geneesheer verzelcefde, dat er geen gevaar
meer was,

Bellens en zijn zoon lagen cp een afzonderlijhe
hamer. Niemand mocht bij hen. Ze waren erg ge-
steld en moesten bijzonder behandeild worden.-i'och was er veel hoop ook hun leven te redden.

Moeder, Julia en Fol bleven in het kosthuis;
eiken dag bezochten ze Miel.., En den derden dag
mb'cht,ern ;ze dan even bij BelÈens en Vicùor. Dat
l'ras ook.een, roerende ontmoeting. Bellens schre!
cie. . .

- 
Miel heeft rnrijn jongen gered! herhaalde hij

telkens" O, ik ben hem zoo dankbaar.

v.
Wat een drukte op tt dorp ! Het grootê nieuws

werd nu algerneen verteld. Waar stondenr nu de
kwaadsprekers! Dus Miel Braam was in een ge.

vecht gewond geworden! Hij had' in dronken.
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r"h"p. ruzie gezo"ht ! ,t Vl"* e.n << aartje naar zijnvq4ytje >>.

J", *.u"r bleven nu die babbelaars ! Eugenie,de kommeer, sloot zich uit ,"hJ;; in haar huis.je op.

, De burgemeester liet een dagibladartike! aan
l:: i""'."i" 'l ge,meenteh"i, ;Ë[Ln. Ieder, dienet nog niet wist, kon daar lezen ho. huldhaftigt,miel Braarm zich gedrag" UJ.-Zijr, lur"n *.-
Ben om dat rvan uen and., tu redden'l

En nu was ieder vo,l lof . E;.i;oo verhaalde
T1": had_ altijd treffe,lTjk *"f"",fl, nooit willendrinlgen; hij s,paard., *", nji t "rr'""n zijn loon,voor zijn moeder.

BoelDooren beu,kte in zijn huis met de vuist optafel en riep uit:

,-, - Wie nog een kwaad woord over MielDraam_zegt, krijgt rnet mij te doen. We zijn hierte hard voor dien, braven lj""g"r, 
-g.weest. 

Maarzijn moeder zal van mij graiis àraulpp"l"" k;,jg;voor heel den 'LVinter 
en nog w"t àu", ooL.

_ Moeder en ,de d'ochters zui.g.o. Ë, .r"di.r, b"_
\.14* de baz,in ook, dat ," ;;rk".;J h.J;;l;;.
deld jegens Miel.
:+

Vr"jt Braam, Julia en pol bleven een weelcweg. Ze brachten Mûel mee... 'r W; b"L;"J;;:
I33kl op 't dorp, d.at ze aankwame"... g" waar-ii;k, 't muziek haalde Miel bij J;;l;s""g van ,tr6_

.i,orp .f en l"idi" Lem met zij" fu.milie nââr 't ga'
ryreentehuis. Hier waehtte de burgemeester. Deze
hield e en toespraak. Vrouw Braam weende et bij.
En de burgemeester spelde Miel een eereteeilren
cp, dat hij voor hem uit Brussel ontvangen had.

De dorpelingen juichten...
Eugen'ie, de kommeer, was te nieuwsgierig om

thuis te blijven, maar ze hield zich toch op een af-
stand.

Emiel Braa,rn zag nog wat [:leek. Maar hij was
Een€zen. Van Bellens en Victor hoordie men goed
nieuws.

Een der eers,ten, die Miel dc hand schud'de, was
boer Dooren. En hij beleed zijn vroegere onrecht-
vaardigheid.

Maar we zijn toch als vrien'den gescheiden,
sprak Miel op harte'trijken toon.

- J., en we zul,len vrienden blijven.
En Dooren leverde de ,aardappelen en een zak

tarwe er bij.

- 
Ge rnoet me niet bedanken, zei hij. 't Is

een teruggave voor hetgeen ik Miel vroeger ont-
houden heb.

Ondan,ks hun wedervaren bleven Bellens en
\/ictor toch mijnwerkers. Op aandringen van
moeder, keerde Emiel echter niet naar de streek
tan Charleroi terug.

Hij begon op 't eigen dorp handel in steenkool.
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De ndtarisJrielp hem aan geld, om de zaak in gang
te'steken, Emiel won veel klanten, ook in d.rr""*l
tiek tot Ninove en Geeraardsbergen toe.

Julia kwam h,em en moeder help.n. En po!
n''.ocht lang naar school gaan. Geleerdheid zou te
pas komen om de zaak later uit te breiden.

Bellens en zijn zoon woond.en nu in het Wa-
lenland. Maar dikwijls bezochten ze hun goede
vrienden, de farnilie Braam.

Eenige jaren later werd Julia de vrouw van
Victor Bellens. Toen liet Victor ook de mijn va-
ren. Hij be_gon een handel in bouwmateriaal op
zijn dorp. Vader Bellens woonde bij zijn kinde-
ren in...

Neen,, de voorspeltringen van Eugenie en andere
langtongen werden nooit vervuld.

Emiel Braam verdiende en genoot ieders ach-
ting en bezorgde zijn geliefd" Ilo"de. een geluk-
liigen ouden dag.

Boer Dooren behoorde tot zijn goede vrienden

EINDE.

- t8 -

GRIMM.

VA,N EEN{ SCHÛENI\{AKER, EEN KLEER.
MAKER EN WIJZË, DTER.EN.

Een schoenmaker en een kleermaker zouden
sarnen de wereld intrekken. Peter, de schoenma.
lçer, had wat geld, maar ,Hans, de kleermaker be-
zat geen duit. Ieder van hen had met Liesje willen
trouwen'. Liesje zei echter:

- 
Ç361 eerst op avon,turen uit. En ik zal zien,

wie het voorspoe{igst terug keert.
Peter, de s,choenmaker, rneende een siimme ke.-

rel te zijn en hield Hans voor een .d'omoor. En hij
hoopte den k,leermalcer in het ong,eluk te sto'rten.
Dan kon hij, Peter, met Liesje trouwen.

- 
Ga maar met mrij mee... ik heb geld, zei

Peter, de 'sihoenmaker. En ik zal voor,u zorgen.
Tevreden na,m Hans, de kleerma,ker, het voor-

stel aan.
Peter kocht onderweg wel eten, maar at zelf

'.t'meeste op. En Hans werd rnet den dag mager-
der en kloeg van den honger.

Tien dagen waren ze nu op reis.

- 
Ik heb nog een duit, zei Peter. 't Is uit met

eten. Maar ,er is volop te drinken.
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-- Waar? waar) vroeg Hans haastig.

- 
\V6s1) Overal! Water, vriendlief ! Warer!

Dat is zeer gezond; het verciunt het bloed. Ik
meet 'ook water tdrinken. Mijn g.eld is op.

- 
Maar water is geen eten! kloeg Hans, Van

de lucHt kan ik toch nriet leverr l Geef mij wat te
eten, anders zal ik in het gras moeten bijten en
aarde kauwen. Ik moet iets të bikken hebben.

- 
'Welnul Ik wil naar 'den bakker gaan en

voor het laatste geld een broorije koopen; dat zal
ik ,eerlijl< met u deelen,!

De vatrsche Peter liet ,zijn vriend op een steen
wat uitrusten, gin,g naar een bakker, kocht daar
r.ier broodjes, at er drie van op, dronk daarna een
glas bier en keerd'e vervolgens naar zijn uitgehon-
gerden vriend terug.

- 
Maâr Peter! wat blijft ge toch lâng weg,

zei Hans. O, geef mij wat te,eten, of ik val flauw.

- 
I,k heb moeten wachten tot het brood was

afgekoeld, loog ,Peter. Warm brood is niet goed
voor een 'leege maag. Hier hebt ge uw hellft !

- 
Peter, ge ruikt naar ibier !

- Ju, dat kan we,l ziin; toen ik voorbij de her-
berg kwam, liep i'k tegen den wærd aan en die
stoftte per ongeluk een 'paar druppels op rnijn
frak.

Hans verdlond zijq"half broodje met wolven-
honger, dronk eeh weinig water en wandelde hier-
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op verder rnet zijn valschen gezel' Beiden spraken
geen woord tot elkander.

Als zij tegen den avond weer 'door 'een dorp
trokken, ging Peter een bakkerswinkel binnen, at
zich den bu'ik vol en kwam nlet een br'oodje bij
I-trans terug. Hans dacht dat zij 'dat broodje weer
deeùen zouden, maar Pet'er stak het in ziin za'k.

Toen zij een bosch bereikten, zei Hans.
_* pets1, waar is het broodje. Ik verga van den

n"l*"ii 
niet I antwoord.de Perer spottend.

Gij niet? riep Hans vr:rschrikt uit, en hij
bl,e,ef ,staan, terwijl 'hij op zijn boenen sidderde.
\iTreedaard die gij zijtl Zult 'ge'me niets geven?

- 
\,rsslv1aat, die gij zijt! hoonde Peter. Dat

broodje is van mij en gij krijgt er g€en kruitnel
v'.in, orndat ge mij hebt uitgescholden.

- 
Dian zal ,ik van honger sterven, riep de arme

kleermaker uit.

- 
Sterf in t'r,ecle, man ! antwoordde Peter. De

,clra,gers zu'l'len u niet zwaaY virrden.

-- G..f me .de helft van uw broodje, smeekte
FIans.

- 
Ik denk er niet aan! Ht:t heeft mijn laatste

geld gekost. Hoeveel ,geld ,zou ik n'u nog gehad

hebben, als ik u niet met mij 'meegenomen en

voortdurend te eten gegeven had?
...-' Mâar gij zelf hebt mij toch gevraagd, met

u mee te gaan. 
_ 2l



:; .Geef't ge rnij, dan geef ik u, hernam Pe-
ter. M,ijn br'oodje is mij zoo l,ref als mijn oogen.
Bijgevolg is het twe,e oogen waard; geef mij dus
één v-an uw oogen ,en ge krijgt de helft van mijn
Lrroodje.

O, wat wordr ik gestraft, omdat il< dezen
nran gevôlgd ben, kerÀde Hans, maar strekte
toch de han'd, uit naar het halve broodje, dat hii
gulzig opat. Daarop stai< de hardvochitige Peter
herri een oog uit.

'D,esand,eréndaags lcocht Peter weer een broodje
en eischte het andere oog van Hans voor het'half
broodje.

- 'Maar dan ben ik istekeblindt jammerde de
enrgefiuù<kirge ikfieermrarker. ,Dan kan .ik nie,t meer
r,r'erken; zonderminstens één oog kan ik niet
naaien.

- 
Die blind is, heeft het goed. Hij ziet nier

meer, hoe val'sch en. trouwetroos "de werel.d is. Hij
'behoef,t gr'iet meer te werken, want hij heeft ,een
goede veronts,chuld'iging; aan een arm,en blind,e
geeft zelfs'de gierigste no,g een lcleinigheid. Gij

- lçunt als b,linde 'nog rijk worden, terwijl ik wel al-
tijd een arme schoenlapper zal' rmoeten blijven.
Mocht g,ij ,eenmaal rijk zijn, dan zult ge mij nog
ails weldoener roelmen en uw rijkdom met rn:ij
cieelen, zooals ik tot h,eden mijn armoede met u
g'edeeld heb.

Om,niet van hon,Ber;; 
ï*.n, 

,gaf Hans zijn

trouw,eloozen gezel ook zijn tweede oog prijs.
I'oen dat geheurd was en Hans hoopte, dat Pétér
hem nu aan d,e hand zou leiden, sprak deze:

- 
Zile'zoo, nu h,eb ik u toch te pakken, domme

Fians I Zoover wil'de ik u hebben. Nu zijn de hek-
icen verhangen: ik keer naar huis terug en trourw
r.ret Liesje I Ziet gij ,nu maar, dat ge verder komt"

Voort was Pet,er. Hans viel van angst en pijn
bewusteloos ter aarde.

Na eenigen tijd kwarnen drie,dier,en voorbij de
p!ek, waar hij lag. Het waren,een beer, een wolf
en €en vos. Zij,beroken den bewuste'looz'e en, de

leer bromde;

- 
Dat mandi,er is dood! Flebt,gij rlust in hem!

it< wil hem niet.

- 
Ik heb juist een uur geleden'een vet schaap

naar binnen ges'peeld ten op het oogenblik geen
hon,ger, pei de wolf. En deae kereù is dun en taai
a]si een boomtak. Ik kan mijn tanden wel beter ge-
bruiken.

- 
Die vent schijn,t een kleermarker te'zijn ge-

vvees;t, spotte de'vos. Ik houd- echter meer van een
vette,gans dan van ,zoo'n scharminkel. Als hij een
bontwerker g€weest was, dan zou ik hem den
neus afhijten, omdât hij ons vel versneed. Maar
hij is blind geweest en heeft dus noôit gp een vos
gc,schoten.

D,e arme Hans was,ondertusschen weer b,ij 'ken-
nis gekomen en bemerkte tot zijn schrik weltk ge-
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zeischap hij bij zich had. Ui; nAia "o" go"j h"r
ging zijn adem in, terwijl d'e dieren rzich in zijn na-
bijheid in het ,gras n,eerlegdren.

- 
Bltind zijn is een ,groot ,ongeluk, sprak de

vos, zoowel voor ons e.dele diere,n, als voor die
tweebe enige dieren, die zich rnenschen noemen en
die zich .verbeelden zoo verstandig te zijn,, maar
integendee'I zoa vreeselijk dom z,ijn, dat zij nierts
weten. 'Wisten zij wat,i'lc weet. d,an waren ergeen
L'linden meer.

- 
Zoo! riep de wolf . Ik weet ook wat ii'k weet.

Wisten dat de 'mandieren in de naaslb,ijgelegen
stad, dan izoudên ze'niet zoo'n brandenden dorst
liiden !

- 
Hm, hm! brom'de de beer. \Yij beren zijn

ook niet zoo dom u'itgevalllen, als'dat menschen-
tuiig wel denkt. Ook mij is een geheim bekend en
dat wil ik u beiden m'eedeelen, alls gij imij het uwe
rr,eedeelt; maar laat ons eerst beloven dat we el-
lianders geheimen niet verraden zullen.

- 
Da.t wi,lile'n en zullen we niet do,en, bel,oofde

de rros.
We moeten elkaar plechtig d,aarcp den

rechterpoot geven! sprak'de wolf.
* Top ! riep Bruintje en stak zijn har,igen poot

rrit en toen de arldteren hem de hunne toestaken,
schudde en druk'te hij die z,:o kracht,ig, dat dc
wolf en de vos be[den huilden:van de pijn en de
arme blin'dle kleermaker van angst ineenkromp.
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- 
Ik weet, zei ,de vos, dat het rheden een bij^

zondere nacht is. In d,ez'en nacht valt er een
dauw, die goed is voor de oogen. I'eder die b;lind is
cin met dezen d'auw zijn oogleden insm'eer"t wordt
weer ziende.

- 
Dat is een rschoon gelieim, sprak de wolf.

Maar het m,ijne is'ool< rn'iet te verachfen. In 'd.e
naaste stad, w'aar de koning van.dit land w,oont, is
geen druppel water te vinden. Ze lijden er dorst
'i'och is,daar volop water in d,ie stail, maar ze we-
ten het nliet. Midden op de rnar,kt ligt een groote
Llaulwe steen. Als cli'e steen opgelicht wordt, zal
ei een waterstraal ,torenhoog u'it den grond sprin-
gen. Ha, hoe blij zouden 'die inwoners zijn als ze
u'ee r l rater hadden. Ik waarschu\ / u echter, dat
ge er ,geen $noord va'n zegt. and'ers bijt i'k u de
tong r:it den bek.

- 
Er wordrt ;niets gezegd, broeder Isegrim !

bromde heer Bruin. Wat ik weet is dit: sedbrt ze,
ven jaar'is ,de eenige dochter van den koning ziek
en geen dokter kan haar helpen, o,mdat nietreen
weet rvat haar scheelt, hoe knap ze ook denken
dat ze zijn. Err nu is de iziekte van de konings-
ctochter zoo verergerd, dat haar v,ader heeft doen'
bekend, maken, dat ze:mag trouwen met die haar
kan genezen. Maar nie'rnan'd ke,n haar heùpen, orn-
dat nie rnanrd weet, wat ik weet ! En dat is het vol-
gende: De prinses heeft eens, to,en. zij nog zeer
jong was, een rgoudstuk in de offerbus gernrorpen.

-25-



Zij was echter een weini'g verlegen voor de vele
menschen d,ie in de,kerk irr"rr.'"En d..rdoor viel
het goudstuk diet i,n de ibus maar daarnevens in
een spleet van dbn muur. Toen is de prinses zi,ek
geworden en zij zal niet ,genezen, voordat men
het,gou'dstuk uirt de spleet te voorschiln haalt en
in d,e offerbus werprt. 't Is zeer eenvoudig, me,n be-
hoeft.,s'lechts naar de ,kerk te gaan en he,t gelds'tuk
te zoeken.- 

i;;;lJ; di,eren e,lkand,er zoo hun geheimen ver-
tdld hadden, s'to,nld'e,n ze,op,,ga.tren ellkaa,r db,n poot
tot afsçheid,en gingern ellç naar hun hol.

Hgns waq bllij over all,es rn'at hij eehoord had.
Hij lestrçek vlug Tijn pijrnlijke ooglledên, me,r den
inrnidde,ls-. gevallen dauw. En werkel'iil<, hij zag
w-eer de glinsterende sterre n ,ran den donl<erblau-
wen hernel hlinken en ,de tonoen d'er hooge boo-
rnen. lUat was hij gelukkig!

Spoetdig brak d,e morgen aan. rHans ging nu met
nieuwe hoop op weg. In eerrige ,dorpen. die hij
do,prtrok wist,hij,van rnedelijdende menschen wat
eten en dri,nken te verkrrilgen. En zoo kwam hij
qindelTik iin de stad, waar zull< een gr,oot gebrek
aan. wâtêr lieerschte,'en zêlfs. ti.e koning èr geen,
had.

.Fjans trâd in een ùrerlberg en vroeg om een glas
water. De waard keek hern ,rninachtend aan en

. riep uit:
* C{j landrlooper! iD,ie kerel
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heeft niet ,eens

gelid en wilwater hehben. Meent/ge soms,,mosl'eu,
heer van Schralenstein, dat wa.ter hier maar voôr
niemendlail te klijgen is, dat het ,heelemaal geen
gelld kosti Heb,ik ooit van mijn leven g,ehoondl

- 
Heeft menihier werkelijk zoo n gebrek aan

watter, 'als ik'bu'iten vernomen iheb? vroeg Hans.
Waarom hebt ,ge hier dan een .gemeen'teraad! Ik
zou,wel een middel weten om aan uw waternood
e en ,einrde 'te,ma[<en. Ik tben een bronnenzoeker.

Dit hoonden,eenige raadsheeren, die aldaar een
fiesch bhampagne zaten te drinken. Ze dedbn dat
u.it,gebrek gan ;water, radders zouden ze dat zekbr
niet gedaan hebhen. Deze'heeren tradern nu dâde-
iijk op Hans toe ern \rroegen hem op welke wijze
hij'wate r aan 'de stad,kon ,bezolgen.

- 
M,ijn ed'ele heer,en! sprak .de ,kleermaker,

aiivorens ik u urit,dezen nood redden zal, is ihet noo-
di,g dlat ik door de ,rgge'erirlg aan'ges'te,lld, worid.
Verlangt fgldat ik u een geheimen raad geef, dan
verlang ik daarvoor vier of v'ijfdurirzend frank

per jaar. Dan pullt ge,echter zien dât ik iets bijzon-
clers kan doen.

lDe klbk werd rgeluid om de raadsheeren van de
stad;bijeen te roepen.

In de,gemeenteraad wetdj rnet algemeene stem=
men b,eslot'en: < 'Er moet water komen tot elken
prijs, eer wij hrier geheel en al verdr'ogern! >>

Nu werrden ,er ee,nige raaddheeren tot den ,ko-

ning gezonden om hem te smeeken den vreemden
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htân ,aani te stel'len als geheimraad. Het jaalgeld
zou uit de s'ta<iskas'b,eta,lld worden. De koning
v,'as hiertoe gaarne bereid en vaard,igdle een be-
sluit uirt, waar{bij 'de vreemdeiiing tot ,geheimraad
weid,beno'drnld. ,H1ij voergde er echter bij, da't de
L'enoeming alllêen, geld,ig was als diie vreemdelin'g
aan het watergebrrek een einde ha'd ,gemaakt.

Hans begaf zich nu/in gezelschap van de .raads-

heeren ,naar de imat'kt, zag reeds van verre den
grauwen steen. Hij zei tot de sta,dsingen'ieur;

- 
Deze steenr moet uitgebroken worde'ri !

Toen lm,en dien st,een omlhoog hief, sprong een
gewelldige waters.traa,l dellucht ,in, en spo'ot zoo-
rreel water uit, dat het in de lgoten ,sltroomrCe

Luid weerklonk het gejuich, en allen prezen
Hans.

Nog drienzelfden rdag werd Ce,nrieuwbakken ,ge-
heimraad, dien rne,n intus,schen sdhoon,e kleede-
ren, een nijtuig en knechten,gegelven had, aan he,t

,hof geroepen ;bij den konirng. Fier reed Hans 'naar
het paleis, waar'hij door 'den koning z'eer vriend'e-
lijk werld ontvangen. Deze ,schonk hem een
schoone ridderorde aan e,en lirnt van zijde.

De konrinlg werc weldrâ lr€t Hans,in een druk
gesprek gewikkeldr ,ên rZoo kwam dit ook op de
ziekrte van de prinses. lDe konin,g vroeg nu aaïr
Harns of hij als wqterddkter h.-t niet goedz,ou vin-
den, dat de ,prinses een ,waterkuur ,onder,ging.

- 
Neen, Majesteit, antwoaradde Hans. Haar
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lçan het water niet Àelpen. Als ik de prinsea mag
zien, 'i<an ik de o,orzaal< van haar ,ziekte wel vin-
den.

'Daarover was d,e koning zeer verh,eugd èn hij
bracht zelf iden wonderdokter bi,j de aieke pr',inses.
Hans 'voelde haar den pols en zag da,t ze zeer
schoon u'as.

- 
Ed,ele koning! sprak Hans deftig, de prinses

kan geneze'n; maar ze moet daartoe n'aar de kerk
geleid wor'd,en.

De prinses werrd n,aar de l<erlk gedrargen en'de
wontdler'dokter liet ,zich ,cloor haar dân offerblok
aanwijzen. lHij ,bekeek die bus nauwkeurig e,n

uond wer.kelijk in re,en spleet het goudstul<. Hij
gaf het de,prinses in de,hand en verzocht haar het
in de offerbus te werpen . Zo,aàra zij het gedaan
h,ard, ver'dween haar ziekte, de gezondheid keerde
weer en, de prinses zag er urit als een bloeiende
roos.

De kon'ing was zeer bliijde. Ën hij maak'te van
Hans een prins en liet hern met de prinsesrtrou-
wen.

Na de brui,loft maakten de j,onggehudden een
reis door het [and. Zoo kwamen zij ook aan het
dorp, waaruit Han's als kleermaker vertro,kken
was,

Daar,stondi voor een herbelgeen sdharenslijper
en hij slbep e nzijn vrourw draaid,e aan het'rad. Die
scharenslrijper was Peter en de vrouw was Liesje.
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Zij ,had Feter eerst niet q'illen lreibben, ,maar toe
'deze h,aar verzekende'dat 'Hans dood was, was ze
tocrh,maar met hem getr'ouwd.
. I-trané herkerrdelPeter dadeiijk aan zijn valsc['re
tronie,en beval d;e,n koe,tsier halt te houden.

. 
- 

Ps1s1! niep hij.
Peter keek verwonderd op en vroeg:

; Wat ,beveelit mijnheer)
'' Kijk,me.,eens goed aanl Flernam Hans.

De sc)harenslijper schrok. Hij herkende den
vroeg'erien kÀeermarker.

- :p'y6sm ik nu) vroeg hij.
Hans'spïong uit 't rijtuig.

' 
- 

Neenl,,1ge droorn*t nie,t... Ik ben Hans, maar
geeh magene kleermalcer meer, '

'- iDart aie ik. Ik ben nu s,charenslijper.

de dochter van den'konirlg

- 
O, doe mij rgeen krnraad! s'meekt,e Peùer.

, 
- 

Waarorm zou ik .u kwaa doen ! Gij hebt
rne in het groorte bosch 'achtefgelaten en daar vond
ih het geluk. Onder een hoogen eik kwam het ge-

Itrk to,t' rniij: Liesj,e... rhier hebt ge geld van den

blinden ,bedelaar, drie zienrde en riijh is 'geworden.
' rHa,ns klom weer in de koets en 'reed voort.

Pete'r staarde het rijtuilg na.
. ; Wat irb dat nu aljlemaal? vroeg Lriesje.
' 
- 

Ik heb geen tijld om he't te vertelllên. Ik wii
ook naar he,t io-osch om het geùuk! riep Peter.
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En snel liep trij heen.
Feter kwam op de plaats biij den eik waar hij,

Hans acthtergela,ten had.
Voor hem liep e€n vos. Daar kwam een wolf

aangesprorngen. Peter wilde terugkeeren, maar
bem,enkte tot zijn schriik dat er achter hem een
breer verscheen. Geen u,,irtweg ziende klom hij ,in
den ,eik, 

'de,nz.elfden waaronde'r hij den ongelukl<i-
gen Harns het la,atste oo'g uitgestoken had.

- 
Verrader! ,verrader! .verrader! drie gij zij.t!

blafte de vos, huiillde de wotrf en bromd,e de heer,
tot elkaar.

Ieder van de dtrie drieren gaf d'en ander de
schuld, zijn geiheim verk'lapt te ,hehben.

De twist liep zeer hoog. Eindell'ijl< namen de
beer en de vos partiij itêg,en rdbn woùf. H'ij had de
geheirneur verk'lapt en zou daarvoor opgehangen
worden.

De vos draaide filuks een strop van een ,C,unnen
tak; dte beer hiel'd d'en' wolf vast, de Vos wierp
hem den strop om den hals e,n be,iden sileepten
hem daarop naar de'n eik om hem aan den onder-
sten tak op te,hangen.

Met een wanihopigen bllit< keek de wolf 'orn-

hoog. Daar za,g hif eenslilaps Peter tusschen de
twijgen ai;t'ten en hulùdle:

O, vailsche, on,rechtvaardige wereld! Daar-
boven ziit hij, 'die,ontz'e geheimen verraden heeft!
't Is een man'dier,
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Nu zagen ooh d,e anderen naar b,oven. Ze lireten
den wolf los. De beer lclauterd,e in den boom en
wierp Peter naar beneden. ,Daar ontvinrgen de vos
en de wolf hem.

En toen de beer naar ben,ed{en kwam, he,bben ze
I"eter eerlijk rin drieën gedeeld en opgeget en, zoo-
dat cr geen heen,tje van hem is ,overrg,ebleven.

Zoo loont het kwaad,zijn meester.

EINDE.


