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Nr" 995.
A. HANS

nn &EUtll{iËlTE wEEs,

i

Mijnheer Smit, d" t.rrg"-eester van een Zwit-
sersch dorpje, werd 's avonds aan de telefoon ge-

roepen. Fn van een gehucht kwam een veront-
waardigde stem:

- J., mijnheer de burgemeest'er, de bengel is
v\'êêrrweggeloopen; tenminste, 't is nu acht uur
en hij is nog ni,et thuis. En ik verwacht hem niet
meer. ,Hij zit natuurlijk weer bij dat ruwe volh
op dte bergen.

- 
Dan zal hij daar wel overnachten. 't Is een

deugni,et en een lastpost voor ons. Morgen stuur
ilç den veldwachter en zal ilç den rakl<er naar hier
laten brengen en hem eens goed de les lezen.

Maar wat helpt het; ik ben hem moe. En
't beste war'e hem op een strenge school te stop-
pen !

- 
W. zullen er eens nader over praten, Mi-

chi,els. Tot morgen! Goeden avond en wel te
rusten,!

_t_



De burgemeester belde af'
Hij ging in de huiskamer, waar zijri vrourv

zat.

- 
't Was Michiels van Baumtal die me tele'

foneert over Frank Funk. De iongien is er weer
van door naar de bergen,

- 
't Karakter van zijn vader,..

.. r Ja; de bengel is oproerig... lk zal hem toch
op eeù school moeten d,oen.

- Ja.." dan ziit ge van hem af...
.-- En Greta, zijn zuster, doet zoo haar best'

- 
De jongen is verwilderd.

- 
psslsp rnoet hij op eelr kostschool manie-

ren en tucht leeren.
Burgemeester Smit zuchtte. 't Gesprek. liep

over F rank Funk, den dertienjarigen zoon van
zijn zuster. Die zuster was getrouwd geweest
met Funk, den jager, die een groot deel van
't jaar in de bergen woonde en er flink ziin
brood verdiende. Er waren vier kinderen toen de
ouders stierven.

De burgemeester, die een goede man was, wil-
de voor hen zorgen. En hij kon het, want hij
was door een voordeelige houthandel rijk ge-
worden. Zijn vrouw, een trotsche dame nu, wil-
de alleen het oudste meisje, de veertienjarige
Greta in huis nemen. Ze kon haar reeds als meid
gebruiken. De twee j'ongsten, zes en acht jaar

-2-
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werden op een hoeve geplaatst t E,n Frank moest
bij Michiels, den houtzager, op 't gehucht Baum-
tal" Daar kon de knaap 't een en ander van den
houthandel leeren en zijn oom Paul Smit, de bur-
gemeester, zou hem dan later op zijn kantoor ne-
men. En hij dacht er zelfs aan Frank tot zijn
opvolger te bestemmen, want zelf had hij geen
kinderen. Maar.daarover sprak hij nog niet niet
zijn vrouw.

Frank had echter altijd een groot verlangen
naar de bergen, waar hij opgegroeid was. En reeds
twee keer was hij er teruggekeerd, om zich als
herdersknaap te verhuren.

In de hutten daarboven verbleven van 't voor-
tot in 't najaar herders, die er hun kudden hoed-
den en kaas maakten.

Oom Paul, de burgemeester, had hem laten
terug halen en Frank streng bestraft.

En nu was hij weer weg.
Greta, zijn zuster, die dus bij den burgemeester

wc'onde, kwarn nu de tafel dekken voor 't avond-
maal.

-_ Er is weer nieuws van uw lieven broer!
bromde haar tante 'Wanda, de burgerneestcrs-
vrouw.

Greta keek haar verschrikt aan.
* [s Frank weer naar 't gebergte] vroT:g ;4e

schuchtcr.
*- 4 *""

- J"l
-- Gisteren, to€n hij hier in het dorp kwam,

zei hij me, dât oom Jacob erg ziek is. En mie-
schien is hij er nu naar toe. Frank houdt zobveel
van oom Jacob.

Die oom was een broer van haar vader, een
ouden herder, en o'olc wel jager. . :

. - 
O, zoo, hernam tante Walda. Heeft de

deugniet u gezegd, dat hij er heen wilde? En gij
hebt dat voor ons verzwegen?

- 
Neen, tante. Frank heeft daarover niet

gesproken, verzekerde Greta.

- 
Ge kondt toch denken, dat hij 't doen zou

en ge hadt ons moeten waarschuwen.

- 
Neen, neen, Greta heeft dat niet geweteq,

vergoelijlcte oom Paul, die rvel vond, dat zijn
vrouw tot het nichtje dikwijls te bar'ech was.

- 
Zonderling, dat ze het nu toch dadelijk bc-

grijpt, hoe haar stoute broer naar de bergen is,
pruilde mevrouw Smit.

Greta zweeg. Ze wa.s het al gewoon door haar
tante onrechtvaardig behandeld" te worderr. Oom
echter toonde zich altijd vriendelijk. En Greta
was dan toch liever hier dan in het zoo vreemde
weeshuis van 't naburig stadje Nu zag ze dik-
wijls vriendinnen en voelde ze zich veel vrijer.
Dat ze hard werken moest, deerde haar niet,
Greta deed haar best. Maar tante was niet gauw_5_



tevreden. De burgemeestersvrouw had er eigen-
lijk een helcel aan, dat Greta arme familie was.
Zij veryat, dat ze ook van zeer eenvoudige af-
komst was, en waande zich een voorname dame,
omdat haar man veel geld verdiend had.

' E, was nog een meid in huis, de oudere
IJanna" en zij was zeer lief voor de weeze. Dit
tioostte Greta, als het verdriet soms opkwam.
lVant dat gebeurde nog al eens. Greta voelde
dan het gemis aan haar goede moeder, die twee
jâar geleden stierf. En verleden jaar verongelukte
haar vader, di,e in een afgrond viel.

't Speet Greta zeer dat haar broer Frank zoo
onwillig was. Ze begreep het niet van hem. Hij
was toch een brave jongen, geCienstig voor ieder.
De herders daar boven hielden veel van hem. ,

' En was Franl< er weer heen? Ja, Greta wist
wel, dat haar broer gaarne in de bergen vertoef
de, maar hij mocht toch zoo zijn eigén wil niet
volgen.

Greta at met oom en tante mee aan tafel, want
de burgemeester wilde niet, dat zij altijd in d'e

keuken zat. Ze was toch het kind van zijn zuster.
Toch liet hij zijn vrouw te veel baas. En hij zag
en hoorde niet alles, want zijn zaken namen veel
van zijn tijd in beslag.

Toen na, den maaltiid de burgemeester .een

-ti-

hoek haaide in een "ri... tu*"., zei tante Wal-
da tot Greta:

;- Als uw oqm mijn zin doet, brengt hij mor-
gen al urv broer naar het weeshuis. De deugniet
past niet op. Hij toont geen ziertje dankËaar-
heid voor alles wat ,r* oo* yoor hem doet.

-- Hij werkt toch hard bij baas Michiels,
tante.

, - O,_moet ge,me nog tegen spreken! Weg-
Ioopen, 

{a_t is zijn'beste *.rL, .1, i" van werken
spreekt. Maar hij gaat naar 't *..Ih.rirl
.-l-O, tante, doe dat nietl smeekte Greta.
Mijn broer zou er zoo ongeluklcig zijn.

- Hij zal er tucht leere". E" dan is het uit
met die vlucht naar de ruwe herd.ers, waar hij
niets dan leelijke dingen zou leeren.
_ * O, neen, tante, de herders zijn niet ruw-.En oom Jacob is zoo'n zachte man.

- Zwijgl Ge weet niet eens wa,t fijne ma-
nieren zijn ! Ge hebt veel te lang in die b*rg"r, ;"-woond.

Ep ju, Creta zweeg maâr. Anders werd tante
nog boozer. Maar hei meisje zou oom ten beste
spreken voor haar broer.

De burgemeester trad weer binnen. Tante
sprak niet meer over Frank

Greta ging vroeg te bed. Ze was elken dag moevan het zware werk. Toch lag ze nu een heelen

-7 -



tijd wa[Ler.
Ze dacht aan Frank. O, in het weeshuis zou

hij zich ellendig gevoelen. Hij had vroeger vader

dikwijls vergezeld op de jacht' Hij kon op de rot-
sen hlauteren. en 's Winters op de s'ki's gliiden
over de sneeuw en groote sprongen nemen" Maar
hij had toch ook flink leeren lezen; schrijven en

rekenen. En hij kende de gervijde en de vader-
landsche geschiedenis. Frank was niet ruw en

ongemanierd. Van de herders zou hij g'een ruw'
heid leeren. Zii waren over 't algemeen rustige,
brave en vrome menschen.

Maar Greta keurde het toch af , dat haar broer
nu al voor de derde maal weg liep.

's Morgens was Creta al dadelijk vroeg op'
Oom Paul kwam eer beneden dan tante. Greta
bracht hem thee.

_- Q66, gij zult Frank laten terug halenl
vroeg ze.

- J., natuurlijkl En de herders zouden hem
anders toch wel terug sturen ook. '.

- 
O oom, stuur hem niet naar het weeshuic !

Frank zou er zoo ongeluhkig zijn...
*. Naar 't weeshuis... ik denk er toch over...

Nu zal ik het niet doen, maar ik waarschuw hem
voor de laatste maal.

- 
O, oom, ik zal ook met hem spreken.

Een uur later vertrok Claus, de veldwachter,"*8*

naar 't gebergte. Hij bromde, want hij hield er
niet van zoo hoog te klimmen. 't Was een tocht
van drie uur naar de berghutten.,. En een paar
Llur om af te dalen

- 
Mijn dag is bedorven, zei Claus tot zijn

vrouw, toen hij zijn groote la,arzen aantrok. En
alles om dien deugniet van Funk... Dat de bur-
gemeester hem in 't weeshuis stopt.

- 
Och, de arme jorrgen heeft altijd in de bcr"

*Lt-ËÏ:d*o", 
hem nog voor spreken. Ge

moogt gemakkelijk op uw stoel blijven zitten.

- 
O, zoo en dan zullen kabouters zeker mijn

werk doen. Kom, kom, 't is goed weer en ge zijt
gezond en sterk. Hier zijn uw boterhammen en
een kruikje thee. Neem maar een goede rustpoos
boven. Ge praat nogal graag eens met de herders.
En ik ben zeker, dat ge nog een lekker kaasje
mee lcrijgt. Als ge van avond terug keert, staat
er heerlijke zoete melkpap voor u klaar.

Zoo bemoedigde vrouw Claus haar man.
De veldwachter vertrok. Hij kwam eerst ïn het

gehucht Baumtal, waar de herders 's Winters
woonden. Van de meesten waren er nu alleen de
vrolrw en kleine kinderen. In dit gehucht ston-
den ook een school en een kerk want het lag drie
lçwartier van 't dorp, en in ,{en Winter was de
holle weg dikwijls door sneeuw verstopt.

--*9"._



De veldwachter stond aan de zagerij van Mi-
chiels stil.

De baas zag hem en trad op hem toe.

- 
Is de deugniet nog niet terugl vroeg

Claus.

- 
Wel neen ! Hij zit ginder boven. Moet gij

er om ) vroeg Michiels.

- Ja..._- nfu."- hem dan maar mee naar't dorp, want
ik heb me nog eens bedacht, en ik neem hém niet
terug. Zulk een knechtje lçan ik missen.

* Ik dacht dat hij toch goed werlcte.

- Werken kan hij wel, maar dat weg loopen
verveelt me. Vandaag sta ik weer zonder hulp
aan een der zagen. Ik neem dan Iiever een jon-
gen die hier rnet plezier werkt.

- 
Ik moet Frank toch eerst bij den burge.

meester br,engen.

- En dat die hem in 't weeshuis doet. Dan
zal Frank misschien zijn eigen belang leeren be,
grijpen. Zïjn oonl me,ent het zao go"j met
hem. Als die lcnaap wil, krijgt hij imkers zijn
ooms zaak... Dat is wat anders dan vaor ja-
gertje te spelen.

- - Jl zeg dat maar alles tegen zoo'n wilden
kn?ap. En ik kan nu weer naaïLolr"., klauteren!

De veldwachter trok vercler. De weg ,te"g ""steil. Hij leidde mer srerke bochten .u., bo-rar.
t0 _

't \)(/as, ind,erdaad een vermoeiende wandeling.
Nu en dan bleef Claus eens staan en liet hij

den blik over het landschap gaan.
Prachtig strekte zich beneden hem de yallei

uit. En naar de andere zijden welfden zich de
hooge, machtige Alpen. die trotsche Zwitser-
sche Alpen

Tegen den middag bereikte Claus eenige hut-
ten. Hier verbleven de herders, behalve in den
\Vinter, als de bergen ondergesneeuwd waren
,en de koud'e er geweldig heerschte. Tegen den'Winter daalden de herders met hun vee naar het
dal (l).

Claus was blij zijn bestemnring bereikt te heh-
ben. Op d,e bergweiden graasde het kloeke vee.

- 
Wel, Clar-ls, vroeg een herder, komt ge om

Frank Funk?
-_ Ja. Die deugniet is dus toch hier..

- 
Wees niet hard voor hem. Hij heeft vree-

selijk vee I verdriet. Zijn oom Jacob is van naeht
gestorven.

- 
Is Jacob Funk dood?

- J., hij is verleden week ziek geworden,
maar hij wilde niet naar het dal terug. Peter Mel-
ler is naar beneden geweest om medicijn naar

(l) Lees << Drie Maandern onder de Sneeuw >>, Nr l,
van onze. Kinderbibliotheek.
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dcn dokter. Jacob iroestte zoo erg" Het heolt niet
mogen baten. Jacob lreeft zijn vrouw niet lang
overleefd. Hij had geen andere familie dan die
weeekinderen. Zijn twee zoons zijn in Amcrika,
zooals ge weet... Jacob was gisteren blij, dat
Frank kwam. Hij herkende hem goed'

- 
Is de jongen voor hem naar boven geko-

men)

- Ja, hij wist het van Peter Meller, dat ziln
oom ziek was. En hij werd gisteren zoo onge'
rust, vertelde hij ons. Hij kon niet beneden blij-
ven. Dus brom nu niet te erg tegen hem.

- 
En waar wordt Jacob begraven?

- 
In 't dal. Straks brenger: ze er hem hien.

Wilhelm Brauns maakt nu de kist.

- 
O, zoo is de jongen daarvoor naar boven

gekomen, hernam de veldwachter. Dat verandert
de zaak wel... maar hij had toch zoo fat6oenlijk
kunnen zijn om toestemming aan zijn oom te
vragen.

Claus liet Frank nog ongemoeid en trad een
hut binnen. Hij was moe en had honger. Hij
hreeg kaas en at zijn boterhammen op. Dan
rookte hij een pijp en praatte wat met twee man-
nen, die kaas persten. Nu hij boven was, vond
hij het wel gezellig.

Men kwam de herd,ers roepen. Jacob Funh
zou weggebracht worden.

-12*

Zesûg Zottt.r, had hij op cle bergen doorgé.
bracht, Hij was een d,er oudste herders geweest
en had ieders achting genoten Zijn lijk was ge-
kist en stond op een soort mat van twijgen. Zoa
zou men Jacob naar beneden voeren.

Een knaap verliet de hut. rvaar Jacob Funk
gestorven was. Ieder keek medelijdend naar hem,
ook Claus, de veldwachter.

Die jongen was nu Frank Funk. Hij had vree-
selijk veel verdriet.

Een der oudste herders deed een gebed. En al-
len stonden daar met ontbloot hoofd. Men hoor-
de als zilveren klokjes de bellen, die de koeien
aan den hals droegen. Over de bergen straalde
de zon en ginds nog hooeer schitterde de eeuwi-
ge sne€uw.

't Was een treffend tooneel, dit afscheid voor
Jacob Funlç van zijn geliefde Alpen.

Vier mannen zouden mee naar beneden gaan,
De anderen moesten bij hun vee blijven. Maar
zoovelen er konden zouden overmorgen toch de
begrafenis bijwonen.

Men trok de mat rnet de lijkkist voort. Funlc
volgde. Claus kwam een heel eind achter. Hij
had niets tot Frank gezegd en wilde nu niet la-
ten merken, dat hij oin hem kwam.

Flet was een droevige tocht. Bijna drie uur la.
ter was men te Baumtal.

l3*



Jacob F'unk had daar 's T7inters gewoond bij
een anderen herder en naar diens huisje bracht
men den doode. Bijna alle rnenschen kwamen
toegeloopen. En de koster luidde de klok.

Ook Michiels, de houtzager, hoorde van Claus
waarom Frank gisteren naar boven was gegaan.

__ Ik kon nu niets'tegen den jongen zeggen,
vervolgde de veldwachter. Ik had te veel mede-
lijden met hem.

- Ju, zoo is het geval toch anders. Maar
Frank had me het toch kunnen vragen, sprak
Michiels.

- 
Dat is waar...

_- Toch zal ik hem nu terug nemen.

- 
Goed. Dan leid ik hem niet naar den bur-

gemeester; de jongen weet noq eens, dat ik hem
kwam halen. I{ij hield 266 van Jacob._- E,n die was ook een Lreste man. Had hij
een eigen huis gehad, en was zijn vrouw nog in
leven, hij zou de vier weezen bij zich genomen
hebben. Dat heeft hij me diknijls gezegd.

Claus keerde naar het dorp terug.
De tt,rrgerneester zat thuis v66r het venster,

toen de veldwaihter naderde. Ook zijn vrouw
bernerkte Claus.

- 
Frank is niet mee willen kornen, zei ze.

Nu merkt ge eens, welk een brutale rekel hij is.
En ik zeg, dat hij nu naar 't weeshuis moet ! An-

t4-

ders groeit hij op voor galg :n rad, en ook tot

onze schande.

- 
Niet overdrijven' vrouw, vermaande haar

man.

- 
Ik ben het beu over hem te twisten' De

deugniet geeft er al niet meer om of de politie
hem komt halen. Hij heeft dcn veldwachter na-

tuurlijk bespot en uitgelachen En wie weet, wat
hij van ., g"r.gd heeft, daar bij die herders' En

wij tond.n dat langer verd'ragen' Ha, neen! De

nietwaard stoort zich niet aall urvv bevelen ! Hij
Iaat Claus voor niet dien iangen tochl doen.

De burgemeester ging open doen v'oor Claus'

- 
Wilde Frank niet mee komen? vroeg hij'

- 
O, jawel, burgemeester..,

- 
Waar is hij dan?

- 
Bii Michiels...

=-- Maar ge moest hern ;raar hier gebracht
hebben.. .

_. Ju, burgemeester, dcch er is iets gebeurd.

En de veldwachter deelde nu 't gansch geval

m€e.

- 
O, dat verandert de zaalc, hernara cle bur-

gemeester. Zoo, zoo, is .|acob Funk doocit Wel,
wel, dat is nog onverwacht, al is de man erg ach-

teruii gesuickeld na den dood van zijn vïouw-
Wel, Claus, 't was nu 't best, Frank ongemoeid
te laten. De jongen hieid veel van dien oom en
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Jacob was een brave kerel, zooals mijn schoon-
broer, Franks vader, trouwens ook. Ge ziit be"
dankt voor uw moeite, en neÈm nu thuis maar
rust.

De burgerneester sloot de deur. Greta, die
angstig geluisterd had, kwam nu verder door de
gang en vroeg met bevende stem:

- 
Is oom Jacob dood?

- Jt, kind.". oom Jacob is naar den Hemel.
Frank heeft hem nog levend gezien. Ga maar
eens naar Michiels en praat met uw broer. Dan
zult ge alles hooren.

De burgemeester keerde bij zijn vrouw terug,

- 
En wat zult ge nu met dien brutalen koppig

aard doen) vroeg ze.
*- Stil, ge hebt te vroeg geoordeeld. Frank is

te Baumtal.
** O, en hij weigerde voor u te verschijnen.
-- Zijn oom Jacob is van nacht gestorven en

zoo even naar het dal gebracht, vervolgde de
Lrursemeester. En ge begrijpt dat FranL .,rr."s"-
lijk veel verdriet had. Om zijn oom is hij gister-
avond naar boven gegaan.

- 
Toch zonder iets te zeggen.

-_ Och, de knaap was zoo ongerust. Hij had
gehoord, dat Jacob Funk ziek *ur. Eenige da-
sen tobte hij er over. En gisteren w.rd hi; ,66
angstig.

t6 :

.- p.t.i.t of hij kon wetetr dat zijn oom zou
sterven ! bromde mevrouw Smit'

- 
Soms kan men daar een voorg'evoel van

hebben. Claus he,eft in die onrstandigheden ver-
standig gehandeld Frank bij Michiels te laten.
En ik heb Greta toesternming gegeven €r ook
eens h,een te gaan. Die lcincleren war'en zeer aan
hun oom Jacob gehecht.

- 
Meer dan aan ons, hun weldoeners.
Ze hebben jaren in de bergen gewoond

met Jacob Funk. En wij hielden ons wel een
beetje te veel op een afstand, als de rijke familie,
en vooral toen ik burgemeester werd.

- 
Maar Jacob Funi< zorgde toch niet voor

de weezen, toen zijn broer verongelukte.

- 
Hoe kon hij? De man had geen vrouw

meer en 's lVinters geen eigen huis. Zeg niets
van Jacob... Hij was een L,raaf en vroom
mensch.

De burgemeestersvrouw bromd,e nog wat,
Greta spoedde zich naar Baumtal. Ze trof

haar broer aan. En met hem ging ze naar oom
Jacob zien. De kinderen weenden er samen.
Greta zei niets over de vlucht. .. O, ze zou gister
avond ook van dien goeden oom afscheid heb-
ben willen nemen.

".tP
,t)
î,

Ë-1

v
J

,]

;
ii
.t

T

,,ir
li
')

:)
;i:
'il
.,i,

l

i1
I



II,

Jacob Funk was al eenige weken begravetr.
Frank werkte lveer op de houtzagerij, maar zijn
hart was in de bergen. De jongen zei wel tot zich
zelf, da't hij hier zijn best moest doen en clank-
baarheid moest toon,en, dat com Paul het ook
goed met hem meende. En als hij 's Zondags
met Greta naar de broertjes op de hoeve ging,
voelde hij, clat hij later voor de kleineren zou
moeten zorgen.

Maar eens werd 't verlangerr te sterk en Frank
liep nogrnaals naar de herders. 't 'Was nu Herfst
en weldra zouden de eerste kudden naar bene-
den kom,en.

Michiels telefoneercle weer naar den burge-
meester en zei, dat hij llrank in geen geval meer
terug nam. Nu was het toch voor geen zieken
r:om, d'at de bengel zijn werk liet staan.

Tante Walda eischte thans, dat Frank naar
hei .weeshuis zou qebracht worden.

De burgemeester stemde toe

- 
Ii( kan hem daar voor een maand of zes

plaatsen en dan zal Franir wel wijzer geworden
zijn, oordeelde hij.

Claus moest nog eens naar boven. Frank Funk
zat bij de herders in een schoone bergweide.

ts -

- 
ik bliif hi€r! riep hij den veldwachter toe'

- 
O, zoo, blijft gà hierl Ja, tot ik mijn bo'

terhammen opgegeten en wat gerust heb' En dan

wandelen -"'ruÀ.n naar ber.eden, antwoordde
Claus kalm.

- 
Kan die trotsche bu,rgemeestersvrouw niet

verdragen dat Frank bij ons woont) vroeg Blok'
een jonge herder.

D; burgemeester stuurt om hem, en 't is

dwaas van u, den bengel op te stoken. Zult gii

hem den kost geven)

- 
Hij kan dien best verdienen.

- 
In den Winter ooki Denk na eer ge spreekt,

Blok.

- 
Claus heeft gelijk, zei een andere herder'

Frank moet gehoorzamen.
Hij praatte toen met den knaap en herinnerde

hem aan oom Jacob. Die zou cok gezegd hebben,
dat hij gehoorzaam moest zijn. En na den middag
vergezelde Franlç gedwee den veldwachter, al
zei Blok, dat hij altijd bij hem mocht Lerug kee-
ren.

En beneden moest Frank lnee naar den burge-
meester.

- 
Zoo, zijt gij daar? vroeg oom Paul. Waar-

om zijt ge nu naar de bergen geloopen?

- 
O, oom, ik ben zoo gaê-rne bij de her'ders.

Laat mij ook herder en jager worden!
l9 
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.* Ën wie zal u lco"iett b"rotgett) Och, ik
heb u daar al zoo dikwijls over gesproken, rnaar
ge wilt uw verstand niet gebruiken. Michiels
weigert u nog in huis te n,emen. Ge moet voor-
loopig hier blijven.

Tante Wande wilde Frank niet zien en de
knaap moest in de keuken eten. Hij mocht niet
op straat. Greta was zeer ongerust.

- 
O, Frank, z,ei ze, waarom zijt ge 266 onge-

hoorzaam ) Als oom u nu eens naar het w€es-
huis stuurt !

- 
Dan loop ik weg!

- 
Waarheen)

- 
O, 't is gelijk waarheen...

- 
Ze zouden u overal toch oppakken. En

dan krijgt ge een slechten naam.
_* Ik wil niet naar 't weeshuis! verzekerde

Frank.
Zijn oom had er nog niets van gezegd. Maar

den volgenden morgen hield een rijtuig v66r het
huis stil.

Oom Paul was niet naar zijn kantoor gegaan
en kwam nu bij Frank in de keuken.

- Neefje, zei hij, ge verplicht mij tot harde
maatregelen. Ge kunt het vrije leven niet ver,
dragen. en dus moet ik u een tijd in het weeshuis
plaatsen.

Frank verbleekte 
* Z0 _

--- Hoe lang ge daar moet blijven, eai van u
afhangen, vervolgde oom Paul. Maar v66r Nieuw-
jaar keert ge niet terug.

- 
Ik wil niet naar h,et weeshuis ! riep Franlc

uit.
_- O, g. wilt niet) Ik zal u weg brengen,

maar moet ik ook Claus, den veldwachter mee
nemen, zoodat ge ginder als een gevangene aan
komt !

- 
Laat me terug keeren naar Michiels... Ik

zal niet meer weg loopen !

- 
Michiels wil u niet meer in dienst... Praten

is onnoodig, Frank. In het weeshuis verwachten
ze u... €n ge gaat er heen. Maar als ge er uw
best doet zal ik een andere plaats lroo, ,, zoeken.

Frank begreep dat verzet vruchteloos was.
Toen hij afscheid nam van Creta, zei hij:

- 
Ik loop ginder toch weg... Ze houden me

er niet...

- 
O, neen, neen! V7ees braaf... dan zult ge

er niet lang moeten blijven. Ik zal voor u spre_
ken bij oom.

- 
'1 Is tante die oom opsteekt, die kwade

feeks !

_- Stil, Frank... O, wees gehoorzaam! Dan
moogt ge er weer spoedig uit.

Greta wilde haar broer bemoedigen, maar
ze schreide zelf van verdriet.
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Ôom leidde Frank heen. Tante rù(/alda kwam
uit de voorkamer. Ze keelc norsch.

: Dat komt er nu van, zei ze tot Frank. Zcirg
iiu riiaâr dat ge ginder betsr oppast, Want daar
zullen ze niet zoôveel geduld hebben als wii.

De burgemeestersvroulv had geen enkel
vriendelijk woord. Ze gaf Frank zelfs geen hand.

De knaap wilde niet weenen' Hij zag buiten
eenige menschen en haastig stapte hij in de koets.
De voerman had zijn valies met kleeren en lin-
nen bij Michiels gehaald.

Het rijtuig vertrok.

- 
De ongemanierde vlegel zei me geen eens

goeden dag, maar ginder zullen ze hem wel an-
ders leeren, zei tante Walda tot Greta.

Deze liep naar de keuken; anders zou ze iets
leelijks tegen tante gezegd hebben'

* De boef moet ze'ker naar 't weeshuis?
sprak SteveR, de koetsier, tot Claus.

---. Ja, maar een boef is hij niet, antwoordde
de veldwachter.

- 
Michiels heeft hem toch buiten geschopt.

- 
Geschopt niet... daar is Michiels te fat-

soenlijk voor.

- 
Dan toch weggejaagd...

- 
Och, de jongen is gaarne in de bergen.,.

en daar heeft hij toch altijd gewoond, hé... Maar
ja, hij kan zijn zin niet vclgen, en de burge-
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meester wil hem wat meer gehoorzaamheid lee-
ren, doch een boef is Frank Funk niet,

Claus wandelde heen.
't Was twee uur rijden naar het naburig stad-

je. Onderwege betoogde de burgemeester dat
Frank gehoorzaaimheid moest leeren. Maar de
knaap luisterde niet. Hij keelç door 't raampje.
In de verte zag hij de geliefde bergen; en hij
dacht aan zijn stoeren, goeden vader, den jager,
en aan moeder o.olc. O, dat was toen een plezie-
rig leven ! En zoo vrij ! Frank begon zacht te
schreien. Zijn oom had een kran,t geoi:end. Maar
hij zag het verdriet van den neef wel. En hij ver-
weet zich zelf, dat hij te veel naar zijn vrouw
had geluisterd, die al dadelijk, na den dood van
zijn broer, over het weeshuis sprak. De burge-
meester voelde medelijden.

Maar hij l<on nu zijn plan niet meer verande-
ren... Hij besloot echter Frank spoedig uit het
weeshuis weg te halen.

Ze kwamen in de stad aan. En het rij'tuig hield
çtil vô6r een somber gebouw. De poort werd ge,
opend. Frank trad met oom binnen. Ze werden
in een,spreekl<amer gelaten. Een mijnheer kwam
bij hen. Het was de bestuurder.

- 
O, is dat de jongen die eens gehoorzaam-

heid moet leeren l vroeg hij na de begroeting.
De burgemeester had te voren met hern ge,te-
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lelefoneerd. Maar ook tante Walda had den be.
stuurder opgebeld en hem haar oordeel over
Frank gezegd.

Oom Paul praatte nu vergoelijkend. Ja, Frank
was wel wat eigenzinnig, maar hij had toch ook
deugden.

Oom b,leef niet lang. Hij was zelf ontroerd,
toen hij van zijn neefje afscheid nam.

- 
Doe goed uw best en dan moogt ge spoe-

dig terug keeren, zei hij nog eens.

Franlc hield zich goed, toerr hij zijn valiesje
naar een ùaapzaal moest brengen, waar veel
bedden stonden. Ëen vriendelijke bewaker ging
met hem mee; hij vroeg wanneer zijn ouders ge-
storven waren en of hij broers en zusters had.
Hij bemoedigde den knaap.

Ook uit de slaapzaal kon Frank ginder heel
ver de toppen varr de bergen zien. Hij mocht er
niet lang naar kijken. Hij moest naar beneden,
bij <ie andere jongens, die hier onderwijs kregen
en een ambacht leerden. Frank werd in de tim-
mermanswerkplaats gebracht De anderen beke-
lçen den << nieuwelins >>" O, hoe vreemd voelde
Frank zich hier. Op de speelplaarts kwamen een
paar knapen met hem praten. Maar hij zelf zei
niet veel. Hij ver'langde naar 'den avond. En
toen in zijn bed weende hij veel, maar hij drukte
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zijn gezicht in de i.,rru.nr, opdat d. .rrior"r, l,.t
niet zouden hooren.

Hij dacht aan Greta, de broertjes op d,e hoeve ,

aair Michiels en de herders. O. leefde oom Jacob
nog maar! Die zou niet toegelaten hebben, dat
hij hier werd gestopt.

I II.

't Was Winter geworden. En Frank hod .og
geen kans gezien te vluchten. Nu en dan kwam
èr een brief van oom Paul err telkens hoopte de
knaap te zullen lezen, dat hij naar 't dorp mocht
terug keeren.

Maar hij werd ieder maal teleur gesteld. Hij
vond het vreeselijk in 't weeshuis. De meesters
waren wel vriendelijk, doch Frank miste de vrij-
heid. Hij mocht nooi,t alleen op straat. En hij
verlangde zoo naar Greta en de broertjes en
vrienden. Hier hielden de jongens niet van hem,
omdat hij 266 somber en eenkennig was.

Elken dag, als 't helder weer was, keek Frank
naar de bergen. Nu lag er vee! sneeuw. F{ier in
de stad ruimde men ze weg, maar ginder zou
men nu heerlijk ski kunnen lcopen. O. hoe groot
was Franks verlangen naar de bergen !

't 'SVas Zondagnamiddag en de weezen rnoch",
ten gaan wandelen. Twee belvakers stapten mee.
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Op d" ,n.ri., was er 'h.vig. beweging. Uit eert

straat naderde een hollend paard. De weeskinde'
ren vluchtten uit elkaar. Het paard werd tot stil-
stand gebracht. En de bewakers verzamelden
hun jongens weer.

- 
Zijn ze er allen ) vroeg een der bewa'

kers.
Men mlste Frank Funk. Er werd rcind geke-

keh, ool in de aanpalende straten. Maar -.tt b"-
rnerkte Frank nergens. De jongen had bij die
verlvarring plots kans gezien weg te loopen. En
nu verborg hij zich in l<leinere s,traten. Hij vroeg
den weg naar een dorp, dat ook bij de bergen
lag, en dat hij kehde. Zoo zo.-r hij den weg naat
zijn eigen plaats niet moeten volgen, want hij
begreep, dat de bestuurd,er htim daar zou laten
zoeken.

Frank verliet de stad en hij stapte snel-door.
Hij zou naar Blok gaan, den jongen herder. De-
ze zo'tr hem wel verbergen, hoopte hij.

't 'Was donkei, toen Frank in het dorp, niet
ver van Baumtal aankwam. Flier kende hij den
weg. Een uur later was hij bij Blok, die nu ook
in het dal verbleef. Hij woonde daar met ziin
oude moeder.

- 
Wel, wien we daar hebben ! zei Blolc.'Weggeloopen?

- Ja, antwoordde Frank.

-26-
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gen )

Wel, ge hebt geliik" ' En bliif nu maar bii

Maar wat zal de burgemeester daarvan zeg'

vroeg de weduwe Blok'
6; F"t."k moet niet te veel in de gaten loo'

had daar toch den rechten vrede

haar zoon was gewoon baas te

pen...
De moeder

niet bij. Maar
spelen.

Frank kreeg eten en zat

vertellen van het weeshuis'
dan bij den haard te
Maar hij was moe en

ging vroeg te bed.
Maar hoe zou dit avontuur afloopen?- Oom

*ou* h", op den duur toch ut"ém"n dat hij

hier verbleef."'* 
ô.t 

""1 
ik hem smeeken te mogen blijven'

besloot Frank.
De burgemeester had al telefonisch bericht'

a"iÈt""Ëgevlucht was' Zijn vrouw voer hevig

;;;; J;; ià"g"r, uit. En Greta moest weer hoo-

ren, dat haar broer een slechterik was'

d" borg"*eester hoopte dat Frank naar hier

"o.r 
too*À. 't Werd' donker en de vluchteling

verscheen niet.
De burgemeeeter trok ziin dikhe jas aan en

trappelde Joo, d" sneeu$' naar Baumtal' Hij ging

Ëii'ft{i"ni.ls aan. Maar die had Franlc ook niet

g€zien.
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- 
De deugniet zal niet naar hier oprukken,

maar ergens anders reind zwerven, meende de
houtzager.

De burgemees,ter sliep dien nacht onrustig. En
Greta lag ook lang wakker.

Den vclgenden dag ryroest Blok zijn schuurtje
vertimmeren. Frank wilde ski gaan loopen op de
helling van den berg. Blok bezorgde hem e€n
paar ski's.

- 
Ga naa-r den Oostkan,t, daar komt niemand,

zei Blok. Anders krijgen ze u in de gaten en
Claus zal misschien wel op Baumtal rond loo.
pen...

Frsnk trok er op uit" En hij dacht niet meer
aan 't weeshuis. Hij was weer in zijn gel,iefde
bergen. Hij klorn steeds hooger en had geen last
van de koude.

Frank keek dikwijls orn zich heen, als ware hij
jaren weg geweest. Plots blikte hij naar een
punt. Wat was dat ginder? Kwam daar een her-
dershutje omlaag) Ja, het bewoog zich,.. Frank
schrok geweldig. Hij begreep den toestand. Er
was beweging in de sneeuw. Er zou zeker een
lawine van den berg dalen. 't Begon met een
klomp sneeuw en deze werd steeds grooter en
op den duur werd het een geweid,ige massa, die
het geheele gehucht kon vernielen.

't Gevaar was groot. En de menschen mooc,ten

-28_

vlug gewaarschuwd worden. Dan konden ze nog
vluchten met het vee.

O, hoe snel daalde Frank nu van de helling'
Hij vloog op zijn ski's. Hij bereikte het gehucht'
Hij had al een plan. Hij zou alarm luiden. Het
zeel hing in 't portaal. En dan kwamen de men-
schen uit de verspreide huisjes samen geloopen'

Frank was dadelijk aan 't kerkje. De deur was
open. De knaap greep hret zeel En de kiok galm-
de over Baumtal.

Frank luidde maar even. Dat was genoeg. Hij
trad weer buiten. Hij zag reeds menschen en de
veldwachter was bij hen. Hij moest op Baumtal
rond loeren of hij er Frank niet vond.

- 
Daar is de weglooper en hij durft waar-

achtig nog de menschen schrik aanjagen door
alarm te luiden! riep hij.

- 
Een lawine! schreeuwde Frank. Vlucht!

Ik kom van de. bergen.
Dit nieuws wekte angst.

- 
Houdt ge ons vo,or den gek) vroeg Claus.

- 
Neen, neen...

Herders blikten naar de bergen.

- 
Ginder! hernam Frank en hij wees n;rar

den Oostkant.
** Waarlijk, er is beroering in de sneeuw!

kreet er een.
__ Luister.,. dat doffe geluidl klonk het"
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--' Viuchtenl Vluchten! sclireeuwde rnen'

Claus en Frank hielpen vee los rnaken' ter-

wijl de moeders hun kinderen van school haal-

d.rr" D. kleinen werden rnet zooveel mogelijk
kleeren en huisraad op karren geladen' En meyr

vluchtte van het gehucht weg' naar het dorp'

wâ,ar men veilig was, daar het reeds aan de over-

zijde van het dal lag.
De aankomst van al het volk en het l'oeiende

vee bracht er opschudding.

- 
Ëen lawinel klonk het'

Men nam de menschen in huis en hielp het

vee stallen.
En ginds aan de bergen sclioof de geweldige

massâ steeds verder naar beneden' En ze stortte

zich in het dal en verwoestte talrijke huisjes en

hoefjes, beschadigde erg kerk en school en liet
slechts enkele woningen ongedeerd.

Frank Funk was aân het helpen geweest tot
de avond viel. Hij had gezorgd niet onder de

oogen te hornen van zijn ooï-rx Paul. Maar nu

zocht de veldwachter hem op en zei:

- 
Ce moet mee n'aâr uw oorn' Maar jongen,

ih denk niet, dat ge terug moet naar 't weeshuis.
De lreer Smit ontving zijn neef in de woonka-

mer. Tante keek nog niet zeer vriendelijk. Maar
oom Paul gaf Frank de hand.
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* ëe i,rbt , flink geir.gen... ik bedoel van'
daag, zei hij. Gisteren was ik niet tevreden over
u, toen ze mij van het weeshuis telefoneerden dat
ge gevlucht waart.

- 
O, oom, ik verlangde z6ô naar d'e bergen,

om ski te kunnen loopen !

- Ja, maar een mensch kan niet altijd zijn
zin volgen. Ik heb nu met den bestuurder ge-

sproken. En hij vindt het beter; dgt ge Èuiten 't

gesticht blijft. De houtzagerij van Michiels is ge-

Jp.ard gebleven en de baas heeft me zoo juist
gezegd, dat hij u terug wil nemen" Een herder
kan in den Winter niet n,aar de bergen en moet
dan toch bezigheid hebben. Ge zult dus de school
bezoeken en daarna eenige uren hout zagen. Er
zal veel werk zijn, want we zullen veel moeten
bouwen, hier aan dezen kant van de vallei voor
al die getroffen menschen. Ze moeten zich niet
meer te Baumtal vestigen. Gç wilt toch wel mee
werken om die menschen nieuwe woningen te
bezorgen )

- 
O, ja, oom...

- 
En in 't v66rjaar kunt ge bii de herders in

dienst treden. Als ge daat :ok flink uw best
doet, zal ik later een paar koeien voor u koopen

-en u zoo op den weg zetten om een kudde te ver-
krijgen" 't Is waar, we moeten in Zwitserland
ook ferme boeren hebben.
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Wat was Frank nu zijn oorn dankbaarl
praatte in de keuken met Creta over zijn
komst"

Tante beweerde, dat haar man den jongen
nog meer bedierf. Maar de burgemeester wilde
zijn eigen wil doen.----' 

Vindt ge nu nog dat Frank Funk een boef
is? vroeg Claus aan Stevens, den kruidenier.

- 
Neen; hij is een kranige jongên.

En zoo oordeelde het heele dorp.
En Franlc is een flinke herder en jager ge-

worden, die een gr,oote kudde kreeg" Zijn twee
broers namen later de zaak van hun oom Paul
over. Greta trouwcle met een landbouwer. En de
Funks werden welstellende inwoners van het
dorp.

De burgemeester was fier over hen en tante
Wanda moest nu ook erkennen, dat Franh haar
toch meevicl.

Hij
toe-

EINDE


