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(Tweede Druk),

IIE FtIilKE BAAff WACINTSTEffi
l

De storm loeide... Klara Baldwijn had een zieke t.'rn're

bezocht en worstelde t€gen den wind in. Àls ze zkh
hâastte kon ze nog over de spoorbrug vôôr de sneltrein
er'was. En aan de overzijde der rivier stond het bareel-

huis, waar ze rnet haar blinden vader woonde. Àls kind
r€eds woonde ze hier. Toen ze klein was, zat moetae;
's zomers bij het wachthuis te naaien, En zij speelde er

dan. Nu was ze zelf wachtster.
Karel Doezel, haar vedoofde, paste er nu op en zou

de brug nazien en de bareelen sluiten als Klara te laat
terug keerde.

Klara ging over de brug. Beneden haar botsten cic

ijsschotsen tegen elkaar en de pijls... 't Had weken ge-

vroren.
Plotc trok Klara zich terug... V6ôr baar gaapte eeu

donkere afgrond. Bijna was ze er in gevallen.

- 
O. bier is de brug ingestort. kreet het meisjr .

En Karel weet het niet... Hij heeft het rood licht niet
uitgesteld, om den trein re cloen stoppen...
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Vreeselijke angst beving haar... Àls dp machinist
niet gewaarschuwd werd, reed hij door en stortt€ de

gansche trein in de rivier... Hoeveel menschenlevens wâ-
ren er bedreigd!

- 
God, help mij! smeekte Klara...

- 
Karel, Karel! gilde 2e,,,

Maar ze kreeg geen antwoord.
Ze moest toch aan den overkant geraken... 7-e be-

dwong haar vrees... Àan de eene ziJaie stond de leuning
er nog, met €en stuk van het bruggedek... Klara klemde
er zich aan vast... Tastend zocht ze haar weg...

Naast haar sloeg het water over de ijsschotsen... '

Goddank er was nog verbinding met den vasten wal
over een smalie plaat van de brug. Klara bereikte de

overzijd,e.

Ze snel{e naar het bareelhuisje. De trein moet nu
ieder oogenblik komen... Ha, ginds, heel ver îogzagze
de lichten... Maar die afstand was toch gering...

Karel, Karel! gil'a'e Klara.
Ze spr.ong binnen. Haar verloofde was er niet. De

blinde vader zat in zijn zetel.

- 
9,121 is erl vroeg hij.

Maar de dochter kon nu niet antwootden, Vx rnakte
de lantaarn op... Gejaagd nam ze een lucifer... O, als

ze wi.aar op tijd kwarn... Hoe beefde haar hand, hoc
klopte haar hart.,.

Gelukkig. de lantaarn brandde. Klara snelde buiten.
7* zag nu duidelijk de vurige lichten der lokomotief,
als monsteroogen...

-4-

Midden op de lijn stond de dqchter van den bareel-
r,,'aehier en ze zwaaide het roode licht... Als de machinist
maar oplette, het toch zag,

- 
God, help ons allen! bad het meisje...

Schrif geflluit klonk... Klara hoorde het schokken der
mach,ine,.. Nader en nader kwam het gevaarte, 7-oa de

machinist dan niet stoppen...?
Moedig bleef Klara te midden der lijn... 7* kon zelve

overreden wcrden. Onverschrokken waagde ze haar
'leven...

Scherp geknars klonk...
-- God zii geloofd, de trein stopt! juichte Klara.
Ze wankelde nu van inspanning...
Treinirersoneel omringde haar. In 't licht der lan'

taarn doemden de gestalten op.

- 
$,r2f is er? S/aarom laat ge ons stoppen? klonk het.

- 
De brug! hijgole Klara. De brug is voor een deel

door lret ijs weggeslagen.

Ieder verschrok van die tijding. Het nieuws verspreid-
de zich onder de reizigers. Velen stapten uit. 7* baiver-
den bi.j de gea'achte, dat zonder de waakzaamheid van dit
rneisje, de dood heden avond een verscbrikkelijken buit
zou behaald hebben...

I(lara hoorde gelukwenschen en lofprijzingen... Maar
ze sclrreicle zelf en liep in huis.

- 
W;rr is er clan rocbl Wat hoor ik allemaali vroeg

dc blinde...
Vader, rvaar is Karell wilde Klara weten.
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- 
Hij zou naar de rivier gaan zien--. en de bareelen

sluiten.

- 
V2ds1, de trein moest stoppen, oml'at de brug ver-

nield is.

- 
\ffatl

-_ Ja, ik heb het bemerkt en met het roode licbt
gezwaaid... Gelukkig is er een ongeluk afgewend... Maar
als er menschen komen, zeg niets van Karel...

Intusschen was het personeel met lantaarns en fakkels

naar de brug gaan zien.., De linkerzijde was weggeslagen'

doordat het ijs een pijler scheef had gebeukt... De rails

waren afgekankt en de verborgen einden staken in de

hoogte...
Een jonge man q/as in het baanwachtershuis gekomen.

- 
Jufvl6uw. zei hij. ge hebt tachtig reizigers het

leven gered... Maar gij stondt zooeven luid te schreien:

de ontroering beeft u geweldig aangegrepen. Ik ben

dokter en heb een kalmeerend middel bij mij- Neem er

iets van in...
* O, mijnheer, hct is al weer over, verzekerde Klara.

- 
Ge hebt u heldhaftig gedragen...

_. Ik deed slechts mijn plicht...
En Klara verweet zicb zelve. dat ze dien plicbt aan

een ander overgedragen had..'
_= Ik moet v66r de aankomst van elken trein de brrrg

nazien, alvorens de bateclen te sluiten. vervolgde ze,,' En

natuurlijk gaf ik nu her alarmsein.

Àndere beeren en ook darnes traden binnen en legden
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geld op nfel. Ze wilden de dochrer van den bareelwecb_
rer beloonen.

O, '.::ar heb ik niet verdiend! riç Klara uit...
Beloonenl En schuidgevoel drukte haar. \f,/are ze

wat langer bij haar zieke rante gebleven, de ramp ware
geechied... Ze had op Karel gerekend, maar zij was rot
bervaaksrer aangesteld sedert haar vader blind en haat
moeder gestôiven was...

De danres en heeren lieten het geld liggen en gingen
rveer heen. De hoofdtreinwachter had besloten t.roj ,.
stoûmen nâar a'e naburige stad. Daar konden rle
reizigers nachtverblijf vinden... .En misschien zou het
morgen mogelijk zijn een overzetdienst in te richten...
Maar vanavond nog met dien storm viel er niet aan te
denken.

Ieder nam zijn plaats weer in... De trein reed terug.
En 't werd weer stil aan het baanhuis.
Wel kwamen eenige dorpelingen over de vlakte... Zc

hadden den trein zien sraan door zijn lichten en wilden
rveten, wat er gebeurd Was.

Ze schrokken, toen ze vernamen welk een vreeselijkr
ramp er gedreigd had. En ze prezeî Klara om haa.
rrouw en opletten,u'heid... Maar ook die lieden gingen
heen...

En de storm loeide voorr...

il.
* $y'aar is Karel tochi dacht Klara.
Ze ging aan de deur zien. Ze hoorde tot hier bet ijs
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kraken in de rivier... Ze luisterde naar dar akelig geluid
Ze voelde zelfverwijt...

Bijna had ze veel kosrbare levens vernietigd... want
het zou hare schuld geweest zijn, allereerst, war€ de trein
in den stroom gestorr. Niet Karel, maar zij was be-
noem'o' tat dezet post aan den bareel. En ze had er om
gepl€it, toen haar vader blind werd. Ze smeekre om die
broodwinning... De maatschappij had roegegeven en

haar.bet loon van haar vader latcn behouden,

- 
En ik schoof mijn plicht op een ander, dacht

Klara. Ik meende, dat Karel rrouwer was. 7oo iets heeft
hij nooit gedaan.

Hij had haar dikwijls afgelost, als ze naar haar rante
ging, of een dringende boodschap verrichten moesr...
Maar wie weet, of hij toen altijd woot'd hield en ook
niet wegsloop... er wel op vertrouwend, dat alles in
orde was.

Àan den bareel was 's avonds weinig verkeer. En
wie zov ooit €en ongeval mef de brug vermoed
hebben?

- 
God is mij genadig geweesr, zei Klara bij zich

zelve. Hij dreef me terug naar mijn post.
7e was ij haar tanre onrustig geworden. Ze vertrok

vroeger dan anders... Onrust joeg haar voort. Nu wisr
ze, waaromt

Zoo stond het meisje te mijmeren, en 't was of zQ derr
kou'o'en wind niet voelde.

-8-

Daar doemde een gestalte op. Het was Karel Doezel,

de verloofde van Klara.
--- Àl thuis? vroeg hij.
_ v,/sgg ge nog niets? kreet Klara.

- 
lsgs weten...

- 
$211 den trein en van de brug... Komt ge niet

van tt dorp?

- 
\fsgn, ik moest in het bosch zijn... Ik had iets

vergeten. Maar wat is er dan gebeurd?
* De brug is voor een cleel door het ijs weggeslagen,

hernam het meisje.
*-- En de trein? riep Karel uit.

-- Ik kon hem doen stoppen. Ik was bijtijds terug...
De trein is nu teruggereden naar de stad. God zij '.rhnk,
d;rr ik bijtijds terug was...

- 
Zou de trein anders in de rivier gestort zijnl sta-

melde Karel.
-- Natuurlijk...

- 
Zoa'fl ramp... Maar hoe zijt gij over den stroom

geraakt, als de brug vernietigd is?

--_ Àan één kant was er nog een passage... een smalle.
Ik klampte mij aan de leuning vast... ên zoo bereikæ
rk de overzijde... O, het was hoog tijd. Ik hoorde den

trein al, toen ik de lantaarn nog aansteken mo€st...

- 
Maar Klara toch...

- 
les vermeed ik een ramp... O, Karel, ik meende.

dat ik beter op u kon vertrouwen...

- 
Vergeef het me... naaar ik had vergeten het hek

te sluiten van het klein bosch.. en als de baas het merkt,
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krijg ik op_ den kop... Hij kan 266 gewerdig uirvarerr...lk ben toch boschwachter, Klarat
-_ Maar gaat dat hek dan boven den trein? Nu, ,t i:

waar, gij lcondr niet vermoederr, dat de brug vernield
zou zijn, Het ib alles goed afgeloopen... En v.,e hou_
den het geheim onder ons,

-- Natuurlijk!
*- Kom binnen...
Karel rrad mer Klara in huis... Hij was boschwach-

ter bij den rentenier Brouwer, die in het dorp woonrie
en veel eigendommen in de omgeving trezat. Karel dreef
daarbij een kleine hoeve. Hil teefae Jaar alleen met z,ijn
moeder. Hij had nog een broer, m:ar die was jaren
geleden klerk geworden in de stad.

- 
Karel. Karel! ge hadr bijna een ramp op uw ge-

weten, zei de blinde Baldwijn.

- 
Neen, vadert Ik ben verarrrwoordelijk. sprak

Klara.
-_ Maar als ge nu toch niet op Karel kunt ver-

trouwent

_- - 
Het spijt mij vreeselijk, verzekerde Karel Doezct.lk zal er van nacht niet van slapen.., Maar wie denkr

nu aan zoo iets?

- 
Een baanwachter moer elken dag en bij elken

trein zijn plicht doen en nooir puinzri, dat iets nict
gebeuren kan, betoogde de blindi. Zoo vatte ik mi,jn
werk op...

- 
Kom. vader. alles is goed afgeloopen. zei Klara.

l0 *

Goddank, ja!... Maar de ramp hal ecns mo€terr

gebeuren t

- Ze is niet gebeurd.,. en waarom er dan over zagenl
riep Karel ongeduldig uit.

Hij keek grimrnig naar den oude. Hij kon wel eens

meer ruw zijn regen hem en dit deed Klara pijn... Ze

g.rf ba.rl verlo<lfde een wenk, om niet heftig te worden.
'--Er zijn veel rnenschen in huis geweest en ze beb-

ben Klar.r geluk gewerrscht en haar. geld gegeven, her-
naru de blinde.

Geld? vrceg Karel en zijn oogen begonn?n te

schitterer:. Is het waar, Klara...
Ik weigerde het...

- [4a;1 r;'.ra::om I
Cmdat ik het niet verdiend had.,.

- - G,j hebt het dus niet aanvrard? vroeg de jonge

n'r.rir. e ri cr klonk te leurstelling in zijn stem.

-- 7,c lic:.:n iret :p tafe.l liggen...

--- Dus ge hebt het toch?
'- Ja...

-- Hoeveel?
_. Ik \vcet hct niet... Ik kon er niet aan denken het

te tellen.

--- Kom, we zullen het sarnen tellen, noodigde Karel.
Waar hebt gij het geborgen?

-- Neen, vân irrlcod wil ik het niet meer zien... Ik
denk aan de menschen, die op het oogenblik in de rivier
hadden kunnen liggen. door mijn scbuld.

-- Maar gij hebt hen gered...

lt



*-- Ternauwernood... Het geld ligt dààr in de k7s
lade.., Maar ik wil het niet behouden, verzekerde Kl/r.
Het komt me niet toe.,. Ik heb een ander plan...

* W'elk dan?

- 
Ik zal het aan de armen uirdeelen...

-_ Baldwijn, hoorr ge dar? riep Karel uit. Maar ge
moet het aan Klara verbieden!

* Mijn dochter hccfr gclijk, sr:iak. de blincie.
* Maar ge zijt toch ;ieif rriet rijl<,,. verre vandaar.

hernam Doezel, En zoo'n sûl'riiil€tje kan goed van pas
komen, Ge hebt dar g:!J niei gevraagd. Men heefr he.
u vrijwillig gcgeven.

_- Omdai die menschen de waarheid nicr weren,
zei Klara.,, Omdat het hun onbekend is, h,oe hun leven
ran een draad hing... en dco; mi.!n schu{d.

- 
Maar dat kunnen we verborgen houden, bet:oogcle

Karel. En het gaat nieilrnd aan. W'ees toch niet drv.r;rr...
Toon mij het geld eens. En zijn misschien wel duïzeirii
frank..,

- 
l\,1gg1.. Dat kon ik rnet een enkelen blik rvel zie,_".

maar al was he.t een fortuin, het gaat naar de arrnen l

besloot het meisje. Ik heb er geen recht op. En het ge,
beurde is voor mij een goede les gew€est.

- 
Àls gij er niet aan houdt, laat mij her dan be-

waren, vroeg de jonge man. 'We moeten beiden harrl
werken voor ons brood en dat sommetje k;n een goede
hulp zijn, als we rr"ouwen,

* Karel, zwijg er nE over.." Ik wil een gerust ge-

t2 --

werep hebben. En daarom neem ik geen cent van het

bedra! aan...
---\n"ta*i3n . zeg dan toch, dat Klara ongelijk heeftl

drong\Doezel aan.

-- lDat kan ik niet! Klara spreekt rechtvaardig. En
laat bet gebeurde haar een les zijn. Ze mag in haar
werk op niemand betrouwen.

-*- Maar wie kan haar iets verwijten? Ze was op tiicl
r€r"ug... ze gaf sein...

, Redeneer mijn wroeging niet wegl sprak Klara.
Dar luk't u toch niet. En we zwijgen nu over het gelt.l.

Karel keek grimrnig, maar het meisje stoorde er zicir

zich niet aan. 7e wist wel, ctat haar verloofde veel te

begeerig was naar geld, en schrokkerig zelfs. Hij benijd-
<le de rijke,lieden en uitte dikwijls ontevredenheid me;
ai.jn lot.

Klara dekte de tafel.

-- Blijft ge avondmalen? vroeg ze aan Karel.

- N..n. ik ga naar huis, antwoordde de jongeling
koel.

-- Zijr ge boos?

Neen... moeder zal bang zijn met dien storm en

ik wil niet te lang uitblijven.

- 
Goed, sprak Baldwijn. Ga bijtijds naar huis,

jongen. En Klara kan vroeg slapen gaan, want het ee-

beurde heeft ha'ar ontsteld.

- 
Och, ik herhaal maar dat alles goed algeloopen is,

zei Karel. Er is heelemaal geen reden voor wroeging.,.
Hij stond op en knoopte zijn jas dicht. Over het gelci
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sprÀk hij nier rneer. Hij wenscht. goed"n .rood cn priror Klara:
-- Ruisr zachr. En zer nu alles uit uw hoofd.Fle'i hinderde rrer meisje, dat haar verroofdc aills t"ii'htzinnig opcrm. FIij scheen 

"tjr;r;;';;;; ïï ::'.'oele:r, :r!jn verregaande nalatigh.ia. 
-''

F,4;r;r:. het meisje wilde hem ni.i't"t minsre verwi.iraxr',. Zi1 uras de baanwachtster... De maa6chappij hrci[r"r.ir rr:rgesreld en zijbezat het...nr-nL haar posr aar:rc:lr :rncier. over te geven.
*- GoeCen avond, Baldwijn, groerre Doezel.

;. 
3;r1i wel rn groer uw moederl sprak de oude..:',ri r-aijr uur lâter ging Klara te bed. Lang lag zc1"'i'.!1,.::é. gekriield. Z" à^nkt, Coa, irt ."n ramp afge _u'e:ie! ,was. Ze beloofde nauwer plichtbetrachting...

. G:ruiriien tijd lag ze wakker, Soms schudde her hui:,i.:. r';:a da: siorm.., En in haar kamertje hoorde Kl;, ..I::.;.,,'ijil;r de schorsen der rivier aondeàa tegen etk;r.;
[: o isen .

III.

[:!::delijk ,,,.tas Klara ingeslapen... Ze schrok wakker.I-I;:ri vrde"- riep ber-reden... flrr. stond haastig op. Ze:t:.1, r;i k:,ais aan. En haasrig ging ze J. a."p af. Del,iir:cie siiep in een vertrekj. *ni.."a. keuken, die ookiol ryoonkarirer diende.,,

-- Vade;. ;k ben hier el, zei de docbter, roen ze derrede afdaalde.

t4_

Ze vreesde, dat de oude man ongesteld was geworden
Flots blies êen windruk haar licht uit... Hoe kwam

die foch binnenl
* Vader, wat deert u? vroeg Klara.

- De storm moet e€n ruit gebroken hebben. ih
hoorde scherven rinkelen, antwcordde Baldrvijn...

Klara stak de kaars weer aan en beschutte her licht
met de hand, In de woonkamer schrok 2e... Een ruit
was verbrijzeld... en het gordijn klapte heen en rveer.,.

Maar op den vloer waren modderige sporen van voet-
stappen en de lade der kas stond nog open...

-- Er is een dief geweest! riep Klara verschrikt uir,
Z* dacht aan het geld... En ja, dit was verdwenen.

Men had het gestolen!

Ontsteld deelde Klara dit aan haar vader mee.

-- O, hoe gemeen! riep Baldwijn uit. Wie kan d:t
gedaan hebben?

- 
Met de vreemdelingen zijn menschen uit het rondc

binnengekomen, hqrnam Klara. Ze hetbben dat geld
gezien..,

-_ Wie waren hetl
__ O, boer Lansen... en boer Vendels...

- 
Maar die zouden zoo iets niet doen.

=_ frfssn... Doch ik heb op de anderen niet gelet... Ik
was zoo zenuwachtig. Er waren misschien van die wiltl-
strooper$ en rivierschuimers bij...

-- Is al het geld weg?

-- Ja...
-- Ge moet het morgen aan den veldwachrer z€ggrn

l'l 
-



. --* Och, om het geld zelf geef ik niet... Maar pet fs
een schurkenstreek! hernam Klara. Het was v{or tt.
armen bestemd en nu is het in bezit van een of meet
nietwaards.

De gedachte, dat iemand als een roover in haar huisje
was gedrongen, greep Klara toch stgrk ean.

Ze sloot het gat in het raam met een plank af en

keerde dan te bed terug.
Maar ze k'on niet slapen. Ze lag te denken. Allcen

Karel had geweten, dat het geld in de kaslade lag. Zou
hij het gestolen hebben...

Het was voor Klara een vreeselijk vernoeden... En
toch liet dit- haar niet los. Karel was boos'gewcest,
omdat ze het geld aan de armen wilde geven. En hij
wenschte altijd rneer geld...

Eindelijk was het morgen. De srorm had zijn groor,
ste kracht verloren. Àl vroeg kwamen er werklieden van
de spoorlijn met een overste. Het berstcl der brug zou
eenigen tijd duren. Intusschen zouden er steeds tw€e
treinen zijn, aan elke zijde der rivier een, De reizigers,
die met den eenen trein aankwanlen, moesten dan met
een boot naar den anderen gebracht worden. De overste
huurde eenige schippers om bij dat ov€rzetren re helpen.

Karel Doezel kwam ook eens zien.

-= Goed geslapen? vroeg hij aan Klara.

-- Neen... Er werd inge,broken.

- 
In uw huis?

- 
Ja, het geld is gesrolen...

. - Wat... !

::r. 16 -

Karel scheen zeer verbaasd.
:-- Hoe gemeenl riep'hij uir. Wie kan dat gedaan

hebbenl
Itlara durfde nu toch haar verrnoeden rliet uiten.
-- Zrg niets aan den veldwacltter, zei Karel. Die is

een suffer en doet toch niets. lk zal de andere bosch-
wachters waarschuwen en wij vinden den dief wel.

Nu werd Klara's vermoeden nog sterker. Karel u'ilc!c
dus , niet, dat de politie gewaarschuu'd werd.

Ze vond, ook dar Karel zoo vaisch keek. Ze zou nirt
tanger zwijgen,

- 
Karel, gij hebr het geld weggenomen, zei r.e.

..- Ik?

-- Ja... omdat ik her aan de armen wilde geven.

- 
Hoe durft ge zoo iers ce beweren! riep Doezel

nijdig.
"* Àls ge liegt, ga ik dadelijk naar de politie.
-- Wat kan mij dat schelen! En ge zoudt mij durverr

beschuldigen !

- 
Ja! Beken de waarheid... of ik geef den diefstal

onmiddellijk aan.

Karel rverd bleek. Hij wist wel, dat Klara naar de

politie zou gaan.

- 
Welnu... ja, ik heb her gedaan, sremde hij toe.

Maar'het was natuurlijk niet om te srelen. Ik wilde her
geld in veiligheid brengen, [cr !\'e riouwefl. Ik moesl
clie dwaasheio beletten dat schoon sommetje aan de ar-
men uit te deelen. Wij kunnen her evengoed gebruiken.

-- En daarom hebt ge ingebroken, een ruit uitge
t.7 :



sneden, vader op den trek geiegd, bij ons ecn misdtijf
gepleegd... riep Klara uit.

Karel s'ilde het nog goed praten.

-- Breng dadelijk het geld terug of ik ga toch naar
de politiel ,Sreigde het meisje.

En Karel moest gehoorzamen. Hij bracht de som...

- 
En nu moogt ge nooit meer bij ons komen, zci

I(lara. Denkt ge, dat ik met een dief wil trouwcn...
Ze liep in huis en vertelde alles aan haar vader.
Karel trad ook binnen.,, Hij wilde weer eens bewe-

ren dat het geen diefstal was.

M;ar de blinde sprak verontwaardigd:

- Ga dadelijk heen. En blijf hier weg. Wecr blij.
dat w-e u niet aan de politie overleveren, gemecne kerel.
Cclukkig voor Klara. dat ze u nu beter kent.

Beschaamd vertrok Doezel.
Den volgenden dag kwamen twee bestuurders det

maatscbappij naar de brug zien.
Maar eerst traden ze het huizeke binnen om Klara

seluk te wenschen en te prijzen.
' --- Heeren, ik verdien dit niet, zei het meisje.
En ze vertelde de waarheid.. Ze had haar plicht aan

cen ander overgelaten.... Maar het zou niet m€er gebeu-

ren. vetzekerde ze.

7e deelde het ontvangen geld waarlijk aan de armeli
vit. Ze handelde volgens haar geweten en bewees, dat
zc een edel karakter had.

En Karei Doezel durfde zich aan het barcelhuie niet
meer te vertoonen.

t8 -_

EEN VERBORGEN SCHAT

Lang geleden kwam op een kasteel een rondreizende
zànger, De baron van her kasteel, hield veel van zâng.
Bartbold, zoo heette de minnezanger, beminde Kune-
gonde, de dochter van den baron en zij hem.

Ze onrmoetten elkaar in dn ruin. Barthold bervee:de
d;rn, dat hi j ook een edelmans zoon irr'as, nlaa, ùrur
gcu'orden door de oorlogen. En Kunegoncle verre!de dir
.r.rn baar vader.

De baron ondervroeg den zanger.
-- Âls ge uw kasteel en rijkdÀ bezit, kom dan onr

Knnegonde, zei hij. Maar nu jaag ik u weg.
Kunegonde weende en smeekre, het hielp niet. De

geliefden zagen elkaar voor de laatste maal.
Fiet was avond en treurig stonden beiden in cle nhof. Kunegonde vroeg aan Bartholld om fortuin r{,

versarflgle:1 en ze zo\t troulry op hem wachten. f);rh
Bartholcl begreep wel, dat hij met zijn liederen geen
rijkdom kon ver.garen en een kasteel koopen. Toe. ,u
zoo spraken zagen ze een rvitte vrouw. .Deze kvsanr
naar her kasteel. En ze rrad bij Kunegonde en Barthold.

-_ Scbrikt niet, zei ze vriendelijk. Ik ken uw liefr.lt,
en de hardheid van den baron en ik wil u helpen. O,;
her kasteel is een verborgen schar, Ik zal u die wijze;:.
Barthold kan hem opgraven en hij zal rijk zijn en e,:,;
slot koopen, en. dan met Kunegonde ffouwen. KLr .:.

gonde moet Êu naar binnen gaan.
De jonkvrouw gehoorzaamcle. En de witre vroui,,.
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ieiddr den zange{ rnee ûÀar een plaa[s, 'dicht bij het
kasteei. Daar lag e€n steefl, met rnos begroeid.

:- Deif daaronder, zei de wicte vrouw en op't zellde
oogenblik verdween ze.

D* minnezanger haalde uit den stal een spade. Het
kcstte hcm groote moeite den steen te verwijderen en

cl,;:rr begon liij te soittea. Hij was al op groote diepte
rr,;;r v+ncl irieis. En hij meende, dat de witte vrouw
hein vi:oi deri gek getrrouden had. Hij wilde reeds uit-
s..heiden. Maar hij dacht aan Kunegonde en werkte
voort.

-20-

De spade sroorre op ecn kist. Her deksel bezweek
en Barthold hoorde clen klank van goud. Hij had den
schar.gevonclen. Hij kon de kist niet ,i"", bourn trekken,
ze rvas rc zwaar. Maar bij handsvoilen bracht hij hetgoud te voorschijn en verstopte het wat verder in eenhollen boom.

De haan kraaide reeds roen de zanger l<laar w;s envlng de pur vulde.
B;rrhold was nu rijk. Hij kon over drg Kune,.on.,.:

n ilir onrmoefen. Hij moest zich verbergen voor denl.iion, Maar 's avonds zaghil de jonkvrouw en verteldei:ci g:ede nieuws. Ze spraken nu af, dat Barthold he;grLid meenemen en zes maanden weg blijven zov. Daar-rie lion hij terugkeeren als een edelman en bezitter van
eerr kasteel...

Geduidig zou Kunegonde op hem wachten. D. zmir:anCci: r'erliepen. En op bepaalden tijd zag Kuncgonde ecn schitterenden stoet door de groote dreef v..,:_
het kasteel naderen.

Haar hart klopte geweld,ig, Ze herkende aan herhoofd vrn clen sroer lraar geliefde. Al de anderen waren
dienaren. De baron kwam buigend naar buiten. Hij
rv.i.s verbaasd, toen hij Barthold herkende.

-- F{eer, ik heb uw voorwaarde vervul d, zei Bart_hold' nk ben rijk en bezit het kasteer van oosrervank...
e!1 nu kom ik u de hand vragen van uw dochter.

En Barthold en (.u6sgonde huwden en ware n zeel
gelukkig.
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iVlaar de elfen en goede feeën, die de msnschm hiel

pen, zijn nu verdwenen uit onze bosschen.

DË, DRIE T{TEDEN

In een klein huis in een nauwe straat van'Brirssel'

lag een ârme man ziek te bed. Jan heette hij'
Jan rvas niet alleen ziek, maat ook zeer ongelukkig'

r,r,;rnt hij had langen tijd geen werk gehad en was n'u

,oo -r,r, dat hij zelf zijn buishuur niet kon betalen'

I)czelr rlorsen wâs er cen boodschap van den huisbaas

gekameir, dat indien hij niet betaalde, de deurwaarder

z,ru kc.rcren orn ailes op te schrijven, wat verkocht kon

lroldefl. En nu was het micidag. Jan had geen cent in

l:uis. W;t tc doeel Zou ilu alles verkocht worden, zi,jn

r:ierii:e1t.i:rs die v'eL arm.oedig waren' maar \raar hij toch

:.-oovsei van hield. Dat zou toch te etgwezen. En r"''-:
r:loest hij dan beginnen?

Daar rverd gcklopt. Jan schrok'.' dat zou de deu::-

rç'arrcler wel zijn' En ja hoor, 't was de deurwaarder

rnet een boel.,je cn een potlood in de hand om alles op

te schrijvcn. FIij r', ns niet onvriendelijk en zeide t'at

Jan:

-- \lrel, beste vriend' ik kan er ook niets aan doen'

ik hei-r mijn bevelen en moet mijn plicht vervullen'
't Is mijn werk'

.Ian begreep dat ook en zag met treurige oogen hoe

de vreemde alles betasrte, .keurde en opschreef'

In den hoek stond een klein kâstje en"toen de deur-

-?2-

]tl""rd.r het openrrok rolden er drie hooge hoeden uit.Veiwonderd raapre hij ze op en wou-o' ,orn ook maaropsr hrijven.
Jan,^die alles gezien had vroeg:
--- Och, Irar mc die drie nJ.a"r, roch bouden. Ikben cr zoo aan gehe<.ht. De eene ;;;;;"" m,n groor_vader, de twe:dc u"r, *tn vader en ie derde is mi.infeesr!:i-red. Ik zal die

wie .,,.cer,,n,,, u,*l.l Tit ;i::J,1î*iir,H;.7
geworcien, kan ik t
mij d.ie drie hoeden"#J:f..:i: ïi",'jff,::: _ï:waard.

Jari keek de deur,,r,aarder smeekend aan. Deze nameen ';,:n de drie hoeden op en bekeek hem. ,t.W,as 
waar,het iroofddeksel had niet veel waarde a.." a. voerir.;ivan lrinnen was ook al gescheurd , Zonder erg stak dedeurrvaarder zijn vinger in de scheu r en zoo maal,t,,.hij het ger groorer.

En kijk, ll/ar \,,,as d;ri Er viel een wit papier uir,netjes opgevcrutrven. Nieuwsgierig olr.rrdu de man hetpapier en zag dar ber een brief ,rrnr. D, letters warenverbleekt, maar roclr nog leesbaar. De brief was aan Jangericht.
En ziehier wat deze las:

Beste Jan.
Ik lig ziek re bed en voel clat il< $,eldr;r sreryen

zal. Her spijt me riar ik u niet meer terug zal z-ielt.

)a



Als ge van u\r/ reis terugkeert, zal ik niet meer

zi.in. maar ik laat u al mijn meubeltjes en klei;rc
hezittingen na, Mijn spaargeld heb ik verstop'-
oncler den vloer. Onder het bed zalt ge twee I --
r,rerkte tichels bemerken. Daaronder is het geld. r1-

hoop, dat gij het goed zuh gebruiken en niet vcr-
kwisren. Dit briefje wil ik in de voering van mi!:r
boed verstoppen, uit vrees dat anders een vreeri-
de dit zal lezen en zich her geld toeeigenen. Ik
hoop wel, dat gij het eens vinden zult.

Nu. mijn jongen, dat het u verder goed moge
gaan. Blijf braaf en doe altijd uw plicht. God ze-
gene u.

Uw oude vader.

-- Een r"rre plaats, voor een testament, zei de deur-
lvaarder. Maar ja, sommige menschen kunnen vree,-.:,-

doen.
't Is te begrijpen dat Jan ontroerd was. Geholpl:.

dror den deurwaarder, klom hij uit bed en dadeliit<
begonnen ze het bed te verschuiven.

En ja, na eenig zoeken vonden ze twee gemerkte
tichels. Ze narnen deze uit den grond. In een holte lag
eefl zakje, gevuld met goudstukken.., Wat was J:n
brij r

I{u s'as hrj gered en moest niet bang meer zijn d-'t
zijn meubelt.jes verkocht zouden worden.

Hij telde de goudstukken. Vijf en dertig duizend
franken waren er, een groote som.
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Jan was nu eensklaps een welgestelde man gewor<ieri,

- Die goede vaderl zei bij tot den deurwaarder. Ja.

ik weer her nog goed, dat toen ik als matroos terugkwam
valx een verçe reis, mijn vader gestorven was. Ik was
toen heel verwonderd dat vader niets had achtergelatr' ,

want hij w.ri<te altijd vlijtig en was heel zuinig. Ik h. ,

toen nog ôVeral gezocht, maar vond niets. Wie zou or:,.
aan dien hoed gedacht hebben!

Jân betaalde nu al zijn schulden €n met her over-
geblcvene geld, opende hij een groentenwinkel.

De zaak ging goed en weldra had Jan een drukke
klandizie. Hij was nu welvarend en had nergens gebrek
aan.

De oude hoed van zijn vader kreeg een eereplaats in
zijn huis en toen Jan trouwde, zette hij hem op om
naar de kerk en het stadhuis te gaan, hoe oud en ver-
sleten hij ook was.

Het straatje waar het huisje van Jan stond, heette de

< Drie Hoedengang >> en lag dicht bij her Ànneesens-
ptein te Brussel, maar verdween nadien.

Ànnie Hans.

OOK EEN SIEE

De weide rond de hoeve was door de beek onder
'w^ter gezet En nu vroor het. 7oo ver Frida zien kon,
st(ekte zich het ijs uit. Vader ging schaarsen rijden. En
Frida wilde ook gaarne mee. Vader wist er raad op.
Hij had geen slede. Maar hij nam eeù stoel, Frida zar
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er op... Vader duwde. En zoo schoven beiden vlug over
het ijsveld. Â.4en moet zich kunnen behelpen. Dat *'a:i
vo+r Frida een prettige middag... en voor vader ook.
Ën moeder keek van uit de hoeve dat vroolijk spel na.

Ze had haar clochterrje warm ingepakt, want de

Oosterwind blies hard...
Moeder zargde, dar toen vader en Frida terug keer-

den de kachel flink brandde. En de boterhammen met de

koffie stonden klaar.
N"l den dooi zag Frida ',a'eer de watervlakte. En het

u'aier trok- ook heen. I-Iet v.'erd Lente. En toen plukte
Frida raadeliefjes in de weide, daar waar ze in Januari
op een stoel rondgeschoven had.

't Kan vreemd toegaari rond zoo'n hoeve, niet waar?

EEN DTMMH BLUFF'ER

O. o. wat zat die Taks weer te bluffen. Hij had Fik
en Castor, een paar buurhondjes ontmoet en die had-
dcn hem ger';:agd, hoe lret hem toch ging tegenwoordi:.

* O, hacl Taks gezegd, trest. Met mij gaat het alti"irl

gccd. Ik heb een leventje als een prins!
*- Zoa... hadden zijn kameraadjes gevraagd. Eerr

leve;r ;-!s ce;r prin*? Hoe dat zoo?

- - Dat zal tk u eens vertellen, zei Taks. Hij w;s
tu'ssclren zijn twee vrienci.ies in gaan zitten en .ran l":et

vcrtellen gegaan.
* Mijn baas, zei hij, is niet alleen de rijkste m ':,

van bet land, maar ook de rrerstandigste en de goedhar-
_27 *



tigste. Omdar mijn baas zoo verstandig is, weet hi.i
precies waf cen deftig dier, zooals ik er een ben, toe-
konr.t. \Y:t krijgt gij zao al re eten en te drinken?

-- Brood en werer. zei Fik, Soms melk, maar lang
niet altijd. En 's middags de aardappelen, die van lret
middageten cverblijven.

-- 'Zao, zei Taks. Dat is schraal genoeg voor een

honcl. Nu, .daar z.ou ik niet mee tevreden wezen!

-- Niet? vrocg Casror, we bli,jven er toch gezond
bij en her srnaakr ons altijd even goed.

- 
Nu ja, zei Taks, dat zegt ge nu 6ôk maar, omr1,.

ge niets anders krijgt, maar ik zeg nog eens, ik zou i
niet rnee tevreden wezeî,

- 
Vf/at krijgt gij dan wel? vroeg Fik.

-- Iki zei Taks, raad eens.

-- V/orstvelletjes, riep Fik.
-- Beh, worstvelletjes! zei Taks. 't Is wat lekkersi
--- V/atl riep Castor. Niet lekker? Worsrvelletjes niet

Iekker? Wij zijn er dol op.

-- Nu.ja, gijlie... Maar ik moer er niers van hebben.
Nog eens raden !

-- Vischgraatjes!
-- I-Ia, ha! Neen hoor, daar moer ge bij mij nier mee

.rankomen.

-- Stc'kvischkruimels! zei Fik.
.,- Ii.rnl< ul riep Taks. Mij te droog,l

f)an iveten $/ij bet nier! zeiden Fik en Castor
regelijk.

- Ik zal het u vertellen. Of laat ik u liever maar
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zeggen, wat, ik gisteren gehad heb, want ik krijg niet
alle dagen hetzelfde. Gistermorgen, toen ik wakke:
rverd, lagen en drie worstjes voor me klaar. Een half
fleschje melk stond er bij. Maar dat alles was mijn
eigenlijk ontbijt nog niet. Dat kreeg ik orn negen uu'.
gelijk met mijn baas. Weet ge wat dat was? Een grootc
bal kalfsgehakt, heerlijk bruin gebraden. Jongens, r''.,

smaakte dat fijn ! Het speet me alleen maar, dat ik hem

niet heelemaal op kon! Om tu'aalf uur kreeg ik'ecn
portie gebakken aardappels en een gebraden hoentie,
Nu ben ik wel niet zoo dol meer op kippertjes. want
die eet ik eigelijk alle dagen, rnaar dit kippetje was extra
malsch. Tegen een uur of drie werd ik weer een beetje

flauw en toen gaf mijn baas me een half pond sauciis-
jes, ge s/e€t wel, van die aardige kleine worstjes. Fijn,
hoor! Toen het vier uur was, stond er voor mij een

bord soep klaar. Er lvas een half pond vleesch in ge-

kookt. Na de soep ç,,as het biefstuk met aardappels.

Nu, die aardappels, daar heb ik mijn mond niet aan-

gezet, maar van den bicfstuk is niet veel overgebleven,

dar verzeker ik u.
_- En 's avonds? vroeg Castor.
__ 's Àvonds eet ik nooit vleesch, zei Taks. Dan z+it

ik niet rustig kunnen slapen. 's Àvonds krijg ik altij"l
drie beschuiten, in de melk gekookt.

-- Wat een leven! zei Fik onwillekeurig.

- O, zool zei Taks.
"- Zoudt 'ge ons niet eens een gebraden kieken kuir-

nen bezorgenl vroeg Castor.
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- * O, zekei r'.'el. waarom niet/ Dat is maar ecn klei-
nigheid voor met

-'- Nu, als het a 266 gemakkelijk valt moet ge ecns

:lân ons denken, zei Castor.

- 
Goecl, aniwoôrdde Taks. Over een paar dagût

ziet ge rile weer met een gcbraden kieken. Nu, adieu,
hoor !

- 
Àdieu t zeiden Fik en Castor.

|Jatuurlijk begrijpt ge wel, dat al die verhalen van
de w+rstjes er: hec gehakt en de biefstuk gelogen waten,
,tr;r, Talçs h:rd lret 'wel goed bij zijn baas, maar die gaf
hem het gr\r'one eten, dai andere honden ook krijgen
cn daarmeê uit.

Tcch speet het lrem. dat hij aan Fik en Castor ten
gebraden kiekcntje had beloofd. Hoe moest hij er rigen-
lijk a,rn koreenl En als hij het hun niet bracht, zou-
den ze begrijpen, {at hij hun maar wat had wijs
gemaakt.

Maar, {t6k toevalligr den volgenden dag wetd dr
tafel gedekt in de kamer van zijn meester en wat kwam
er oir te staan? Een gebraden kiekenl

Tal<s zat op den loer en toen het dienstmeisje el'c ,

de hamer uii was, klam hij bij de schaal met bet kiek^,'
en nâm het weg, a\ z.ei Jip, de andere hond, die in het-
zelfde huis woonde als Taks, dat het scbande was.

Taks liep op een draf met het kieken naar Castor en Fik
c'n deed net. of hij er eerlijk aangekomen was.

--- Hier, zei hij. dat heb ik om twaalf uur overge-

houden.
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Ja, nu moestÊn de twee hondjes toch wel geloovcri,
war Taks allemaal verteld had en ze smulden" zooah
ze nog nooir hadden gedaan. Maar wat zageî ze toen.,.
Taks werd door zijn baas gehaald, en die had een srokje
in de hand, waarmee Taks al eens eerder kennis had
gemaakt.

Ja. de baas had uit het raam van zijn studeerkamer
gi'zien, hoe Taks mer her kieken over straat holde en
hij had gedacht:

--- Wachr maar, yriendje, ik zal het u afleeren.
Àu, au, war deed dat stokje zeer! Een, twee, driemaat

vnelde Taks het op zijn rug.
Dàt was zijn maaltijd voor dien middag en in een

stal kon hij verder gaan zitten denken over de vraag,
of het niet veel beter en verstandiger is, eenvoudig te
zijn en de waarheid lief te hebben, dan zicb vûor ri.
dcen als een voornaam hondje en allerlei leugens tc
verzinnenl

-- ]l -'



DN EAG BESTEED

Àls ge 's morgens vroeg al gtomt;
Ontevreden kijkt - of romt,
Àls gc wat men voor u doet,
Ncoir ecns prettig vindt, of goed 

-Àls ge tiij een hart'lijk woord
Net doet of ge dat niet hoort,

Niemand eens een weldaad deedt 
-Is urv dag heel slecht besteedl

i\,{2ns 
- 

als 's morgens uw gezicht *
Vroolijk straalt als 't zonnelicht 

-Àls ge door uw hart'lijkheid
Liefde om u heen verspreidt, 

-Van uw leven, droef misschien
'n Troostwoord vindt voor ieders leed *
'foch den zonn'gen kant wilt zien,.,

Is uw dag hêêl goed besteedt

ANNIE DE HOOG-NOOIJ.


