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,'I' GITAIIJI) IN DE DUINEIV.

EIIN WOORDJE VOORAF

Onlangs zng ik kinderen in het zand spelen. Ze
Iradden een diepen kuil gegraven. fn een der' wan-
den maakten ze dan een tunnel. Ze holden een
gang uit. Een knaap kroop erin, om nog verder
zand weg te halen.

Ik schrok. Die jongen rvist niet hoe hi1 zijn
ieven waagde.., Immers de bovenzijde van den
iunnel kon instorten. Dan zou het zand op den
;<naap vallen en lag hij er onder bedolven. Hn eer
er hulp ku'am, ware hij misschien verstikt. Na-
tuurlijk l'aarschulvde ik hem.
Kinderen kunnen bij het spel zoo onvoorzichtig
zijn. Daarom vermanen ouclers, meesters of voor-
hijgangers hen. Kinderen begrijpen tlat niet al-
tijcl. En ze brommen soms, als hun een of ander
spel verboden wordt. En toch gebeurt het orn hun
rvelzijn.

IIet verhaal dat ik hier wil vertellen is treurig.
Maar 't is goed eens voorbeelden voor oogen te
stellen' 

- 
g 

-



I.

Ivo Stevens rvoonde in West-\rlaandereri bij de

zee. Zijn net huisj e stontl bii rle cluinen, niet ver
van lle hutten cler visschers. lrro was in .leze stt'eek
gr.r,roïeo" trn een stad zou hij het nooit Éîewoon
gervc'r'clerr z'jn.

Hij was opzichter van het strtrnd en heb ,ltrin.
Als hét stcrntrfe. keek hij uit over de zee 1,t' t-'r geell
schcperlr in nriocl '. r'ul<eerden" IIij moesf; o,lk l'&-
lien tegen mânnen, tlie rvilde honijnen vingen, wat
verboden x'as. -[.vo rnelde vertler aan tle overheid
<le schade door de gloh'en aan de kust veru'ekr. IIij
hielp die herstellen.

Zoo had, hij tius clruk rverk. Maar hij clecd het

E(aarne. I{ij rvas een brave man. feder achtte hem
'Zoo leefde hij tevrerlen ir.l het dorp, dat rve Duin-
iial zullen noemen.

Duindal n'as ooli een badplaats. 't Zomers ver-
bleven er veel vreemtlelingen in hotels en villa's.
Men noemde hen badgasten. Dah was het leventlig
aan het strantl en in het dorp.

Nu was het ook zomer. lln l)uindal geleel< rneer
een vacantieplaats dan een visschersdorp.

Op een avoncl bracht de postbode een briellvoor
Ivo. Deze las het schrijven.

- Morgen moet ik naar Antwerpen, zei Ste-

-r*-

vens tot zijn vrouw. 't Is voor een klvestie van de
duinen. De eigenaar rvenseht me te spreken.

fn de kamer, zat hun eenig kindje, een aanvallig
meisje van vijf jaar.

- Blijft ge lang, weg vader? vroeg het.
* Een nacht.le zult ge hier alleen met moeder

slapen mijn iiefje, antwoorddè Stevens. fk kom
dus rveer gauw ter:ug:1 De visschers zijn heel dik-
x'jjls tran€ier van huis hé? !

- Zooals Wannes Bolle.

- Ja...
--- Moeder ik ben van mirlrlag op \4ranne.s. schip

geweest, r'ertelde Wantje. Vacler nalll me lnee...
ïk kreeg een iresr:huit van Wairnes Tiolle. Als ih
grooter ben mag ik eens rnee \r&ren, o zoo ver op
zee,hé vader?

- Ja. kindje.

- Zoo ver moeder . clat Éîe rne niet meer: kunt
zien. Maar we kouren da,n terug.

- Ïfet is nu ti.f d om te gaan slapen, zei vrouw
Stevens.

Moeder l<on nooit zoo gechridig habbeien met
I4/antje als vader. Ze kleedde het liinrl uit. I{et
mejqje krvam in haar nachtkleedje bij f','o. De
vadér nam het l<ind op zijn Trnieëi, mij zong een
liedje rran << Schuitje v&r.en>>. En hij wià.gde'ilVorr-
tie heen en weer, zooals cle scheep-iès, doôn nls het
u'aait.

Dat vond Wantje plezierig. Daarna zei:tehaar
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gebedje op, en kreeg ze een kruisje. Moeder
lrracht haar naar boven...

Wat later stond Ivo bij haar bedje. Wantje
sliep al rustig. Ze svas moe van het spelen in het
duin. Wat lag ze daar lief, met haar lange krullen
om het roze gezichtj"...

fvo kustte haar stil. }rij beminde zijn dochter-
tje zoo innig. En nu morgen op reis ? Slechts voor
tr'r'ee dagen. Toch vond hij het vervetrend. 't Liefst
l'as hij thuis Maar de eigenaar van een partij dui-
tlen moèst hem spreken.

Den volgenden morgen vertrok hij. Hij groette
zijn vroulv. Wantje ginpç een ein<lje mee. Ze stap-
te imrners diknijls naast r.ader over het strand of
rloor het duin.

-- fs Antrverpen ver, vader? vroeg het liind.
_. O, ja, heel ver!

- Verder dan Brugge?

-- Veel vertler, \Mantje.

- Nu rijtlt ge met den tram weg, hé?

- Ja, en dan met den trein...
* O, ik heb ook al eens in den treirr gezeten!'Wat 

reed die rap !

- Ja, heel rap !

- De huizen vlogen voorbij. En de telegraaf-
rlraden gingen op en neer... En de palen. .. nelie-
pen allemaal weg! Morgen komt ge terug, hé
vader?

-6-

Morgenavonrl liefje! Irln ik br.eng wat meehoor!
_- O, ik wou,.dat het aI rnorgen.lvond u,..as!...

- 
't Is rnaar,één keer slanen.l

Zoo babbelde Wantj". ùuo. aan ,t eind dernen zei vatler.
* Keer ,, 

_11",1 
moerler temg mijn schatje.Ge moogt niet r.el loopcn. o

Ivo-liuste zijn dochiertje !

- *-",t molgen, hêl zel hij. Niet ver van huisqa,an,-\Mantje....groet muedér nog eerls van rne!
:- Dug vader.!i.iep het _"iri". o

, Er ze trippelde.teiug, 
"" k;;k eens orn... -EnIiaar vader deed het ook"en *"-i-fd*... Ivo Stevensrvenschte ook dat het al ,rro"g"rrn;orra i"i r;î. Ftï:hield niet van reizen...

. . 
\lrantje liep dool de duinen. Ze zageen konijn-

ll.i:^-Het diertje .rvipte op, ,*ia"- heen eu ver_r\\'een.r, de'grorrrl... l)an liet het ki"a ,i"h ,lr,een lrellinE rrrllelr.en l<raairl. 
"on-if"rier... 0, zelion hier zoo vroolijf.,p"f"riZ" i""#i^,f"lijlt thuisBn nu deed ze ,"â"aË. uil".,J ;;;r, <lver Anr_rlerpen. Maar vloulv Ster.ens antwrirrtde nir:t zoot'riendelijk als vader.

- Ga rvat buiten, spelen zei ze ongedultlig. fkkrijg hoofdpijn als ge zoo druk ziitluverl u'er.d \Varrtje's Iief gezichË tr",,*ig. \,arlersp:lk nooir zoo. MoË.t",. ,,,;;;i.,"i.;r, r,".r.Iret meisje nanr 
1r."rîoi.;à"_,""gi"g putjes



rxaken in het zanrL.Dat ha,tl het afgekei."" van de

kindcren der rijke badgasten.

II.

Ivo l<eertle terug. I{ij zat in den tl'am van

"Brupçge naar l)uindal.
In-èen tler tusschentlorpen stapte een meisje varr

ongeveer twirrtig iaar op. Ze gelegk rnet haar
Vlàamsch lileurig mutsje, en witte bloeze l'el bad-
gast, een als de vreentclen, die de trzr,rn vtllden;
rnâar ze sprak zoet lief Vlaamsch, toen ze met
lvo Steveris een praatje rnaakte

- Op reis gerveest I vroeg ze.

-- J;, juffrourv Moen, naar Aniwerpen, rnaar
'k kan u niet zeggen, hoe blij ik ben terug te tve-

'àefr,

- En lVantje zai niet mincler gelukkig zijn
lvo! 't Is een lief tling en zoo rap als een k''rnijn-
tj".

Vreugtie strnllde uit de ot)gen r':rn clien grooten
man. Zijn \4rantje! O, hij hacl haar zoo lief.

Ze spraken over het rneisje
l)e tram stopte te Duindal en ieder stapttl uit.

3vo groette juffror.rt, lVIoen en hing zijn zakje
over den rug. t{ij sloeg een natlw pad in, tl*t van
he.t dorp door tlè tluinen lironlielde. IIij bel.lom
clan eenleuveitop. Giruis ver zag hij het roode dak
van zijn rvoning.

-8-

Dat huis, met zijn vïou\y en zijn kind, rnct de
zee en de duinen, 't was voor trvo Stevens d.: we-
reld. I{ij verliet deze plek slechts al hij eï ti,Je ge-
dwongen werd.

- Wat zal Wantje blij aijnl mornpelde de
vacler. De'groote man keek rontl of ookhie rnand
hem bespieden hon. Dan zette hij den zak nt,er en
en haaltle er een popje uit. ITij bezag het met
liinderlijke vreugde, glimlachte tegen hèt aardige
snoetje, str.eek iangs cle zwarte krullen, of h:t roze
ldeedje en herhaalde weer:

- O, wat zal I\rantje toch blij zijn nret dit
1;opje.'Ze zal er leutig tegen babbelen net als eerr
nroedertje

}Iij borg de pop \ïeer \r,eg en gilrg verder...
IIij zou nu x'el spoeclig zijn kind.i" iien. Zeker
keek het ril uit, of hij nog niet lllam. Ma*,r lvo
bemerkte Wantje niet. I{ij liwa,m thuis. De deur
',vas niet gesloten, maaï binnen bevond zickr nie-
rnlnd.

- Louise!zoo riep fvo zijn lrrouw.
Geen antrvoord" Zou moeder met het lrindje

ult zijn? Maar waarom \iet ze de deur dan open?
Ivo ging tot aan een naburig huisje. Daar sionrl
een vrouw aan de deur.

-- lIebt.gij Louise niet gezien? vroeg fvo"

- Ja, zij is boodschaJrpen gaan doen"

- Met Wantje?

-9-
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- Och, zezahvel dadelijk komen.

-10-

"- Neen! Wantje speelde over een uur in 't
duin.

- Waar dan?

- Ginderbij denhit (l).
- Maar ik zie haar niet!...

- Och, ze zal rvel daclelijk komen, meentle de
\rrouw. \4rantje loopt nu hier dan daar. Ze is als
een konijntje hé? Ze had haar schqpje...

Stevens velvolg<le zijn weg. Ifij was ongerust.
keek overal rond, ûlaal benrerl<te zijn kindje niet...
Hij ging op clen dijk. Daar rvandelden badgas-
ten. Kinderen draafden heen en weer. Maar geen
Wantje. lln ook niet op het strand bij de badkar-
retjes. Ivo sprali kenissen aan. Niemancl had-
Wantje gezien. h'o keertle naar huis,terug. I{et
begon clonker te worden. Misschien was Wantje
nu bij moeder.

Vrourv stevens zù, in de keuken...

- \Manr is Wantje I vroeg f vo.

- Is ze niet in het duin?
.* Neen...

-- Ik moest lxrodschappen cloen... }{et kinrl ver-
maakte zich in het zand.

__ En ge liet haar alleen!...

- Maar ze is toch rlikwijls alleen in het duin,
fvo!

Vrouw Stevens werd nu ook ongerust. De man

(r) Een hoog duin. 
tr _



liep weer buiten. O, hoe beefde hij van angst' pr
nroest een ongeluii gebeurd zijn! Wantje t'ist dat
hij thuis krvàm. Dan zou ze nieL afwezig ziin,
z;ijn, mnar op hetn rvachten...

Zoel<en maar u'eer! Misschien rvas het kind in
slaap gevallen. acrhter een stluik of in een panne
(1) van een tluin. l\'[aar lvo stelcle zich't ergste
voor. Vreemtlen honden het kincl meegenonren
hebben. Of misscTrielt il:lrl hei rneisje op een afge-
legen plaats &i,]n zee gespeeld en \v&s ]ret in 't rvater
gevallerr.

Stevens zwierf door de duinen. I{ij ontrnoette
visschers en smeekte om nieuws van zijn kincl. IIij
cndervrneg iolbeamten. IIij klopte aan visschers-
lrubten en hoefjes, ri'laar nientantl had zijn kind
gezien... itrn zoo doolde dc arme vader vet 1veg.

Hij speurrle op el'!;e cluister plek, bij een tronk,
cen struil<, een pnal. trn irij l'iep steetls iltaaÏ:

- IÀrantje! l&rantje!
.t\lieen tle scherrpc schrecluw viùn een zeelneetlw'

CIntwoordde.
Langs 't stranri lieerde I vo tenrg. Aan den

irerrrei zrig hii 't licht van lArestl<apel's vuurtttten...
IIoe clilç*'ijls harl hi] ziin kirt<l lrrtieten ophcffen,
orn het nanr dien scirijn te latcn liijlten! D:rn ver-
telde hij van rle schcpern op tle tluistere zee, vatl.
storm en nootlii'erir, \-&rl schipbreuli en redding.

(f ) Iïolte, lileine clar;, 
_

IXn ook langs het strand rolde het nuj
-- l4rantje, Wantje!

_ Maar stil sloegen de golven op het strand tiiteen
Iiln dat zag.ht geiiahbel rvas het eenige geluir-l, dat
rlen avond stoorde.

Ster-ens.loi,anr rveer thuis... Geen lrind! Ook
rnoeder had het niet gezien. Ze zat te schreien...
'1,e h\rl zoo'n spijt hef nreisje alleen te hebben ge-
,rett'n !

\4/eer zr,r'ierf fvo rontl" f,fij rleed het den heelen
nacht. O, rvat leed hij !

Ifet lverd einrteli.jk nrorg.en. I)e zon krvarri op.Ifaar eerlijk licht straaltle ôver het larrd 
"r, 

,"". ^

Ivo" liep nlr alleen weer door het duin. Nict ver
]:?,î _1]l wolins blee{ hij getroffen staan. Zijn
trlrli -r'rel op een heuvel, .u,aar het zand los leg. Én
censJ<lnps legon Stevens gervelclig te beven. ïr, n"t
z;:ln<l stonrlen nog zijne voetstap-pen. I{ij was er
ërsteren elr vanltacht nreerrnalen c,iver gercncl. Nu
spr"ong hij er heen, krrielde neerl ir.gon rnet delunrlerr te gnwcn. Ftrij woelde ,t Ând"orrr, er, ,riet..'arr clen arbeid dmppelde het zl,eet langs ,ij;;
]lrar)g'en, matal' r'il,n hevigen angst.
__Luo groef een put, att;ja n,oir' rnetzijn h:rnden.IIij vocftlt, iets h:rr.ds, ,,uil.t" f,et i,s err haalrle het
op.

,_ T"l schop.je... 't Schopje van $rantjel ,tn rle,kruk stoncl haar naarn geschrer.en. Dart hJd ,t meis_je bij vreernde kinderËn gezien 
""lo"r, moest va_

- lS ---



der ook in haar schopje letters snijden'*"- 
ô,-Wantje... -ij" Wantje! snikte hij !

Hij begreeP thans alles' "
I{ier was een grafje in de duinen' IIet kindje

loffit.. mitlcla! 
""-1P"t, 

gemaakt' En dan was

n"t "i 
in gekropeÀ... Misschien noemde ze het haar

il;it*. Tlen vias het zand neergegleden"' En het

ffi 'w ;ij 
" 

uoaotl' 
"n. 

N ieman d''âg het' N iemand

i'à" ft"t arLe m"isje helpen' " Zoi stier{ \4rantje

van den duinoPzichter !'-E;;; 
g"uËr dieper etl vond zij.n dood kirrdje'

S"hr"iena 
"btacht ^hij het naar huis" ' lVloeder

ii.rrnd" van rlroefheù' Buren snelden toe' Het
nieurvs vlo.og rond. Ook nieurvsgie-rige badgasten

k*u-"",iei. l',ren sloot Stevens de deur clicht"'
fil; t t."t ilen heelen clag bij zijn kindje zitten'

'"s Av,rnds onstak SteienJ een lantaarn en begaf

lij zich naar het schuurtje' Hij zocht pla'nkjes'

i{"i; hga* het hout op 99n werkplank" ' - Daal
stoîrd ,tlog."n onvoltoôid kastje' Toen fvo het zag

nokte weer een snik in zijrr keel"' Dat k1stj9
,trua,lit., hij voor Wantje! Ô, zoo dikwijls had hij
lrier staan Înutselen, aan allerlei rneubeltje' w&ar-

**" ," dan speelde. En onder 't hameren, zag'en of

schaven, luisterde hij welgemoed naar haar vroo-

lijk gesnap."I{i nu inoest hij haar doodkistje maken! Daar
riel zijn blik op z{in rciszak' er gisteren avond in
ziin hi,ast t."t!*"ét. Hij opende hem en haalde er

-L4 -

het popje uit... 't geschenk waarmee hij ziln meis-
je zoo had willen verblijden.

Een visscher trad binnen.

- \illannes Bolle!zei Stevens.
Die visscher was zijn beste vriend.
* Ivo, mag ik Wantje nog eens zien? Ik hield

zoo veel van uw meisje. Zewaszoo gaarne op rnijn
schuit, hé? zeihij.

De visscher ging in de kamer. \4rat hij alleen iu
de kerk deed, dat deed hij ook nu. IIij nanr zijn
rnuts af, toen hij de kleine doode zag.

- 't f s vreeselijk. Wannes, o zoo vreeselijli, zei
Ivo.

- Ja, 't is erg... En Wannes draaide zich om
hij veegde tranen af. Een zeeman laat dit niet
gaarne zien.

\4rannes Bolle haalde een ruikertje bloemtu uit
zijn diepen zak. Irij streek de blaadjes effen. Hij
legde het ruikertje op het bedje neer.

- Ivo, Wantje hield zoo van die bloerr,pjes,
sprak hij. O, zoo dikwijls als ik in den tuin mijn
pijpje zat te rooken, keek ik uw kindje na. Ze
plukte dan zulke bloempjes . En ze babbelde er te-
gen, percies of ze haar verstonden. En zic, fvo,
kronen brengen dat is bij ons geen mode, hé? Maar
ikzag die bloempjes en rnoest er wat meenemerr.

En Wannes Bolle nam fvo's hand in de zijne
en hernam met een snik:

_r5_



* Arme vriend, ik han u rriet zeggen rvelk eeri

rnedelijden ik met u en uw vrouw heb!

- Louise ligt ziek te bed"..
-_ 't Kan het gelooven...

T)e visscher bad een poos.

- O, IMannes, den heelerr nacht helt ih gezocht
:- \4lantje is nu in den Hemel,zei hij.

- Zaterdag is het de begrafenis...

- I)at dacht ik aI... f{ebt ge al eens ot'et de
rlragers gepeinsd? \&rarrtje \vâ,s een kinclje van de
r,ee,lté? 't Liep altijd ulet, u larrgs het strarid en
cloor 't duin...
't Zat zoo dihu,ijis bij rnij op de sloep... 't Was
een kindje van de zee...

- Ocir, ja, \{Ianrres... Vool 't naaL bed ging,
rvilcle 't eerst nog 't licht van Walcherert zien.. . En
in zijn a,vondgerbedje zou het nooib vergeten heli-
l:err te zeggen:

<< Spaar ook den zeeûIarr, o l{eere !

* Dat aan.r.aliig kincl ! \Velnu. Iyu, ge moet het
dan ook laten dragen door kinderen van tle zee,

tlool visschersmeisjes. Wil ik er-ç'oor zorgeri?
.- Ja, W:lnnes... ja, zcsrg.gij er voor! En gij

liomt ook, niet wa:u'1

- Xk zal Zaterdagmorgen niet varen lvo. En
hebt ge al met den pastoor en den grafmaker ge-
sproken?

- Neen nog niet...
'- Wil il< gaan?... 't fs voor u zoo inoeilijk!

-*t6-.

- Neen, laat niij daarvoor zorgen. J'a, 't is
hard" maar 't is 't laatste wat ih voor mi;n arm
lrirrdje rloen kan...

- Zel<er, Wantje moet die eer ook hebhen...

- Wie moet het gaan ronrlzeggen? Frans
Baere?

-- Neen, neen, hij niet... Hij heeft \4rantje
eens uitgescholden, omdat ze r,vat zand gestoven
had op 't rvaschgoed van zijn vrourv...

-* Die uitgeclroogde stolivisch! Neen, hrj mag
tlan Wantje's cloocl niet rontl zeggen. Baltus rr'el?

- .tra, Baltus.
-- Wit ik naar hern gaanlr

-' .Ta, fitrannes.

- Got'r|... Tlrr lrLr, lvo, kioeli zijn hô!... fot
u'eelziens dan! lran nacht ben ik op zee... rnorgen
korrr ii< weer eens zien...

III,

Teecler atrs een rnoeder haar kindje in de rvieg
neern.leit, zoo legcle lvo Stevens zijn Wantje in
het kistje... Op den bodern had hij duinmos ge-
spreicl. TIet hoofdje rustte op 't bundeltje ciuin-
bloernen door \4ranrres Bolle gebracht... Moeder
was iraiir boven geioopen. .. Zehad zoo'n verdriet!

De postbode had een ganschen stapel ka*rtjes
en brieven gebracht, doch ze lagen onaangereord
op de kas. De laatste nacht verliep traag. Maar

-l'I 
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eindelijk toch gloorde cle nieuwe molgel' qe. dlg
van datttje's f,egrafenis... Wannes Bolle klopte

t' eerst ofa" deùr. Ivo liet hem binnen' De vis-

."her oou'.d" even bi.j 't kistje ert schudde 't hr-rofd'

- klo"k zijn uuttduog, Ivo, zei hij dan" ''Alles
is geregeld... Ét zal veel volk zijn" ' veel vreemde'

lingen ook...
._ O"h die vreemden!
-..-- Ivo, wees nu redelijk! Die vreemdelingen

hebben deernis met u'w kind, rnet u en Louisa En
clat u'illen ze toonen.. '

- Ja, dat is braaf...
Moeder kwam naar beneden.

- Nu is alles gereed, zei Bolle' We zullen

Wantje met veel eere begraven"-'
Zwijgend, zaI het drietal eenigen tijd samen,

Buiten hlonken stemmen

- De menschen komen al, zei Ïl/annes' We
rnoeten de deur openen...

- Och, mijn kindje toch!.snikte Ivo'
Hij voelde âat nu't laatste kwam"' 't grootste

afschËid... dat Wantje uit zou gedragen worden

r-oor altijd,
De viJscher zetTe de deur open... Voor de rvo-

rring stonden kenissen' en door de duinen nader-

t{en veel vreemdelingen.
-_ Komt rnaar binnen rnenschen zei Bolle" '

Geburen en vrienden traden in huis en gaven

-18*

Ivo èn Louisa de hand. Ze bogen bij 't kiste err
gingen rveei buiten.

Toen stapten vreemden in huis. Jongens en
rneisje uit Frankrijk, Holland en Engeland, had-
cien voor het Vlaamsche Wantje, rvaarmeeze zoo'n
medelijderr voelden, van duinbloenrpjes kransen
gevloclrten, ze zourJen die neerleggen op 't kleine
graf... straks.

Veel vreerndelingen bogen stntig voor Stevens.
Anderen drukten hern de hand en spraken in hun
taal rvoorden van troost. Ivo had zich drie dagen
opgesloten en dit nredegevoel van die onbekende
rnenschen deerl hem goed. De moder snikte hcftig.

_- 't Is tijd! klonk dtrn ernstig de stem van
Bolle.

I)e visscher zag Ivo aan en vl'oeg:
-- Is het met de toelating der ouders?
* Ja, Wannes, .ia...! antrvoordde Stevens op

oiep treurigen toon.
Bolle narn het liistje op en droeg het buiten.

feder ontblootte 't hoofd. Velen veegden een traan
rveg, toen de visscher de kleine kist op tle baa" zet-
te, en den pelder ordelijk in de plooien schil<te. De
dragers, kinderen van't zeevolk, tradén naur vo-
r.en... Wannes haaltle Stevens

- Kom nu, f vo zei hij... En houcl u lilnek,
jorrgerr! \rrouwen troosten de .rvanhopige rnoeder.

De kinderen narnen de baar op en schreden
voort. Wannes en fvo volgden onmiddetijk de*19-



kleine doocle... \reel wienden en vreemclelingerr

;k;"; zich bij den stoet, aan. die nu doitr de dui-

r.en kerkrvaarts ging.

,,t \ :'

'\ --\".\.r.
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'
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De begrafenis van Wantje'

-20-
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De zon straalde haar heerlijk licht uit. Een
ruhkelijk weer op de begrafenis van't &rme Wan-
frisch windje temperde de hitte. 't Was een ve-
!je, dat zoo vroolijk zonnekindje weleer... 't Lag
nu in het kistje, onder den witten pelder...

[Iet zancl van den hil, rvaar 't meisje haar graf-
3e getlolven had, blikte in de verte... En zoo droeg
men het van 't grafje in het duin naar het grafje,
rlat pas gemaalit rvas bij het grijze torentje. rvelks
zih.eren stemmetje klonk.

Iyo sttrpte als een gebroken man naast Bolle
yoort.

Op de riorpsplaats voegden de priester en cle

iroorknapen zich bij rlen stoet. Men zag daal ook
tle burgemeester, de secretaris, den notaris, de
rlokters.

De kerli l.as stampvol. Rij rlen dienst rveenden
velen.

n)n dan bii het grafje sprak de burgerneester
t'r'er het lieve \\rantje.

Ivo Stevens en zijn vrouw \\roren nooit vroolijk
meer. In het duin rverd een kruis gezet. Daar
speeklen de kinderen niet... En aan vreemdelingen
's Zomers wees lnen het. Hn men vertelde dan de
geschiedenis van 't alm Wantje. En 's a,q'onds

leken de ouders dikrvijls op naar den sterrenhe-
rnel en dachten aan hun Engeltje...

(())-_*2r-



LANGZAAM GAAT Z!]KER.

fien voerman sloeg onbarmhartig ziin -lwee
oaartlen die zwaar Ëlotlttt wagen voorttrokken'

Ëii;;"Lt" tt""tt, want hij nuild" ttog voor.den

;;;il;;tub.,tig" sta'tl beneiken' De weg er heen

lr* i" een slechien toestand: gedurig kreeg de

.";;; een schoh, doorclat de rvielen teEçen groote

,,teËnen stieteu of in gaten zahten'
^ - 

D" uo..tnatr krvam een voetganger teg-en' < Hei

t-iî*f f 

-" 
t'i"p t il tt"- toe, << ztir ilir'ôôr clen avond

rroE irt de statl kuttnen kotnen? >>"": ô;;;iï"fg"u", als ge langzaam rijdt' zei de

m&n.-- 
< Als ik langzaam rijd, > bromde de voerman'

* Di; rnan is nîet wel Uij tret hooftl' of hij rvil.den

Ë il;e steken. IIri rakkers, voort' zeg 'k!>>

Ën hij sloeg er tnet tle zrveep weer op los'

', Âounàr, naclat de zon reetls ondergegaar: was'

içwam tlezelfde voetgatlgel weer dien rve-g lanEs'

n" îfuïl"À hij tlair', iogl ""tt 
goed eind van de

*i"aç Onzen haastigen voelnliln' maar in groote

u""i"g."lt"id. Dooi zijn dollriftig rijden' over

steenËn en gatetl was een van zijn rvielen gebro-

f."". Ouu" ii,,ntl hi.i nu: de wagen kon vooreerst

;i; ;;J-r rijclen, en het zoti rvel de vol-gende

-à"gttta ruor,Ën eer het voertuig weer in orde was

gebracht' 
- 

qq 
-

<< IIeb ik geerr gelijk gehad, >> vroeg hern de
;nan, << toen ik u zeide, dat ge langzaam zoudt
moeten rijden, om nog voor den avond in de stad
te komen? >>

(J. Wijgma).

DE KONING VAN SPANJE.

<<>)-

Een werkman had een zoon. Dries genaamd.
Hij wachtte de schapen voor verscheidene men-
schen van't dorp. Als de dieren in de wei w&ren,
en de honden op hen'pasten, kon Dries lui in 't
gras liggen. IJan lag hij te denken. Eens viel hij

'in slaap, en droomde. Hij hoorde geld rinke-
len, zag soldaten, hoorden schieten. En opeens
liwam er een schoone prinses, die Dries I'ij de
hand nam en met hem op een gouden troon ging
zitten.

- Nu zijt ge de l<oning van Sjanjç, zei dg
prinses.

En toen lverd Dries wakker.
Toen hij 's avonds thuis kwam, vertelde hij

aan zijn ouders, die voor het huis manden vloch=
ten, wat hij dien middag gedroomd had.

- Waarlijk, als ik nog eens zoo iets droom,
dan ga ik naar Spanje en wil toch eens zien of ik
er geen koning word!

-29-



_- Domme jongen, bromde de vader. Gij
lioning ttotden, laat u uitlachen, du'aas ventje. 

-
Maàr moeder klapte in de handen en herhaal-

der

- Koning van Spanje! Koning van Spa,nje!
Des anderendaags lag de herdersknaap rveder

onder den boom te slapen en, o lvoncler, hij droom-
de hetzelftle als den vorigen dug. Toen hij
's avonds thuis kwam en weer van zijn droonr ver-
telde, zei hij :

- Als ik dat nog eens droonr dan vertrek ik da-

tielijk.

- Ge ziit niet goed onder uw muts, brornde
vader.

- Koning van Spanje! riep moeder lachend.
Den derden dag kreegl Dries denzelfden droom.

- Zie zoo, nu ga ik naar Spanje, zei hij.
Dries dreef de kudde samen en dreef ze Yta,a"t

huis.

- Luiaard, het is pas middag geweest! riepen
de boeren. Terug naar de wei!

- Zorg zelf voor urv schapen! riep Dries'
Hij liep naar huis.

- Ik heb rveer gedroomd, en nu ga ik naar
Spanje, zethij.

- Wel werk dan uw dommen kop uit. Ge
llult van honger wel terugkeeren, en dan meer

*24-
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wijsheirl onrler urv muts hebben, voorspeltle vd.'
tic'r.'- 

Koning van Spanje! Koning van Spanjet
riep moeder en ze klapte in de handen.

Dries maakte zijn pakje en trok er van door,
s' Avonds legde hij zich onder een boorn te sla-
pen. Hij hoorde stemmen. Er lsvamen In:iûnen
vrrorbij. Stil sloop Dries ze rta.

*- \Vaar zij slapen, lian ili 't ook Ccen;
rlucirt hi.i.

i)e mannen gingen in een verlaten huis lvaar
stroo lag. Dries kroop onder het strco. En hij
,n istelde.

Spoedig hoortle hij dat die mannen een roi;vers-
irende vormden. IIn de liapitein zei:

- Kameraden, vertel mij, .rvaar gij zijt inge-
lrroken en rvat gij heden geroofd hebt!

tr)erst stond een man op met een zrvarten baard.
-- I{apitein, ik heb vanmorgen vroeÉ{ eerr edel-

man zijn mantel ontstolen, zei hij. Er zitterr twee
za,lilien in. Zoo rlihri'ijls ge die zakken omkeert en
riitsc'hudt, rolt er een hoop goudgeld uit.

I)an sprak een andere roover.
"_- Ik heb den rlriekanten steek van een gene-

raal gepakt. Als men dien hoed op het hoofd om-
draait knmen er uit de drie hoeken schoten...

- Ik heb een ridder zijn zwaard ontroofcl, zei
cen derde. Als men dat zl'aard met den punt in



den grond steekt, komt er een regirnent soldaten
te voorschijn.

- Ik heb, zei een vierde roover, een slapen-
rle reiziger zijnlaarzen uitgetrokken; als men die
a,an heeft kan men in één stap z,even mijlen afleg-
gen.

- Gij hebt allen urv best gedaan. Ifangt nu
uw buit aan den wand, eet en drinkt en slaapt
wel, zæi de kapitein.

De mânnen aten en dronken. Toen ze :nog
eenigen tijd met elkander gepraat en gelachen
hadden, zocht ieder zijn stroobed op en lveldra
verkondigde een algemeen geronk en gesnork
Cat de roovers in diepen slaap waren.

'I'oen kwam Dries voorzichtig uit zijn schuil-
iroek te voorschijn. Hij deed den mantel aan, zette
tJ.en hoed op, gordde het zwaard aan, trok de
zevenmijlenlaarzen aan en verliet in alle stilte de
n'oning. Buiten bemerkte hij tot zijn groote
vreugde de tooverkracht van de laarzæn, want
hij vloo_g over <le wegen, was in een paar stap-
pen steden en dorpen door en kwam ,s mo"g.ns
rn de hoofdstad van Spanje aan.

. Higr vroeg hij den eersten den besten dien hij
tegenkwam naar het grootste hotel.

. . -. Wut, krvajongen ! Ga .ivaar schooiers als
gtJ ,zrJn, ma.ar niet waar zich groote heeren be_
vinden! snauwde de rnan.

Toen l)ries echter een blinkend goudstuk voor*26-

den dag haalde, werd de man beleefder en zei dat
hij den jongenheer ga,a,rne den weg wilde r,r'ijzen
naar het voornaamste hotel van de stad. Daar
aangekomen, bestelde Dries kamers en vroeg a,an
rleri bediende die hem hielp:

- lTrel, r,vat is er voor nieuws in de hoofdstad?
De knecht sprak:

- Gij zijt zeker een vreemdeling, jongeheer?
Het is hier slecht gesteld. Hebt ge nog niet ge-
Iroord dat er oorlog komt? Onze koning heeft een
Ieger van twintig duizend man, maar dit is nieù
genoeg, want we hebben machtige vijanden. Ja,
het is een slechte tijd. Witt gij ook soldaat wor-
den?

- Ja, dat is mijn plan, antwoordde Dries.
Zoodra hij alleen was, schudde hij de zakken

''tanzijn mantel op tafel uit en kocht van het goud
dat er uit rolde een prachtige wapenrusting en de
noodige wapenen. Hij ging naar het paleis. Hij
*'erd bij den koning gebracht. Terwijl hij aller-
lei rijke zalen en gangen doorging, ontmoette hij
een schoone jonge dame, die den jongelingnieuws-
gierig aànr,ag en zeer vriendelijk groette.

-_ Dat is prinses Amalia, de eenige doehter
van den koning, zei de bediende.

Dries, die haar zeer schoon vond, groette be-
leefd. Bij tlen koning toegelaten, sprak hij:

- Majesteit, ik bied u mijn diensten als krijgs-
m&n aan. Mijn leger zal voor u dezæge bevechten,

-27 -



cn alles veroveren, want uw Majesteit beveelt.
Als belooning echter voor mijn diensten smeek ik
u, dat urv schoone dochter mijn vrouw zal worden.

De koning lvas ten zeerste verwonderd over de
rvoorden van Dries. Na eenige oogenbliklien te
Lebben nagedacht, zei hij echter:

- IÀ/el, ik neem uw aantrod aan. Keert gij als
overrvinnaar terugo dan wil ik u tot mijn opvol-
ger benoemen en u mijn dochter tot vroul ge-
\.en.

Dries ging geheel alleen in 't veld en begon
overal zijn zwaard in de grond te steken. En da-
tlelijk stonden rond hem vele duizenden solda-
ten rnet wapens. I{ij zelf zat als veldheer op een
fiier paard. dat bekleed was rnet een met goud be-
stikt dek. Zoo trok Driels met zijn leger den
vijancl te gemoet en weldra waren de beide legers
a,an den slag. Uit den hoed van den veldheer knet-
terden onophoudelijk schoten en door het zrvaard
llvam het eene regirnent na het andere uit den
grond. Na een ku.artier vluchtte de vijand. I)ries
vervolgde hem en nam een groot deel varr zijn
land. Fier keerde Dries naar de hoofdstad terug,
waar hem het geluk wachtte. IIet volk juichte en
cveral hingen de vlaggen. De koning gùt een
groot feest en toen trouwtle Dries met de prinses.
' De bruiloft had met groote pracht en praal
plaats: Spoedig daarna Lgd" de oude koning

-28-
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liroon en scepter neer. JJn Dries werd konin,q van
Spanje.

IIij dachi aan zijn schoon vervulden droom,
Ina,ar ook aan zijn arme ouders. 1['oen hij met zijn
vroll\:/ alleen \','as, zei hij tot haar:

-_ I-iefste, zie ik heb ook nog ouders, maar
zij zi)n zeer :lïm. Mijn vaderi is herder en noont
ler va,n hier en ik zelf heb als kntrap het vee ge-
hoed, totdat lnij door eerr wonderbaren droom
geopenbaard wercl, dat ik koning van Spanje zou
r'orden. Nu ben ik koning, mâar mijn ouders
zou ili gaârne nog gelukl<ig zien; daarom wil ik
naar huis reizen en rnijn ouclers halen.

De koningin vond clit zeer goed en liet haar
ttran vertreklien, die z,eer snel reisde, daan hij rte
r:evcnmijlslaayzen had aangedaan. Onderl eg gaf
'cle 

"'tronge 
lioning de verschillende rvonderdingen

ilie hij v:rn de roovers nreegenomen had, asn de
e igenaars teru€ç, behah'e cle laarzen. Aan den man
vrrn de laarzen gaf hij in nril een hertogdom. Zoa
JirvRnr Dries in zijn dorp.



EEN HELD.

- Nabij.Kaap de goede Eoop, aan de Zuitlpunt.;an Afrika, verging een Fransch schip. A";;;i
stonrlen menschen te zien, Kaaplandeis, die onze
taal spraken.
Zehadd.en geen boot om te helpen.

Een jongeling zag den nooâ der schepelingen
Ln zon op redding.

Hij heette Woltemacle en zijn naâm staat in de
geschiedenis yan Zuid,Afrjka ôpgeteekend als die..'an een held.

, .{ij liep naar huis en_kee$9 te paard terug. Irij
Ieidde het dier in z,ee, bleef in 'izadel 

"" ii"[#àich naar het wrak. Ifet paard zwom er heen.

- Twee rnenschen kunnen in zee springen en
tlen staart van rnijn paard grijpen, 

"iàp 
à? Jup_

pere j.ongeling. Miar ni.t mîeiàur, t*".... of wezijn allen verloren. Ik zal terugkeeren om de an-
deren.

Twee menschen sp-rongen van het schip in de
g4olven en klemden zich vait aan den staartiran het
dier. Het paard ,zwom terug naar den wal en zoo
w&ren aI twee *u"".:*;;"L

Wciltemad" nt:1{ r"îord, hij keercle terug eni'edde weer twee 
.m"nschen. ZJu"'À"Àuul vollrracht

ïlf" 
gevaarlijk"" tour,t, ,;;;i, rle groote ge_

I)en achtsten keer u.erd zijn ryaalsehuwing inilen' jnd geslagen. Eenige ir;;;rr, vreezende,
1,,11 "r voor hen geens t u"i"prË;;;g meer over-t'IIJI'en zorr, sp.rongel teg:lijk;lr; en klampteniriclr aan het iaard vast]DËze tori-*o, te zlaarvoor her reecli vermoeide ,li";; iî;; zonk rveg en
1"5,i " 

tu'ee sch ip b.euk"l i,., g";'";ï; eclele Wolre_made verdronken.

.- S_", 
krr* ivel begrijpen, clat rnen in Zuicl_Afrikarn huls en op school -van 

rlezen tr"la'.pr""kt. \4IoI-
-1:ilnfp.. re tol,"t ;;;;;i,â,lia_o r"jkaan -
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in den laatsten tijd werden al onze boekle.
herdrukt. Vraag ze dus bii Uwen Sewonen lev r

rancier olwel rechtstreeks aan den Uitsever A
HANS-VAN DER MEULEN, te Contich


