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II.I DE VLIEçI\{ACHIENE.

I.

*- Zourit ge vandaas maar niet thuis blijven, Jacl:
en Annie '/ vroeg 1'rouw Jones aan haar kinderen, <-lit:

zo: juist \Âr'aren opgeEtaan.'t Is vreeselijk koud,.. e:r

le school is zoo ver.
** O, moeder, 'de meester heeft beloof,J een langc

';ertelling te doen, zei Jack.
-- Ja, moeder', laai ons maar gaan ! vroeg ook

Annie. 'We zuilen ons warm kleeden.
Vader Jones, die al naar den stal wa: geweesr.

kwam in huis.
* We zitten flink i;i rjen Winter, zei hr;. Celukkie

heb ik voor een goeder-r vcorraad bi'an:lhout gezotgd.
Moeder besor: tot vader ovel' 't naar --.hool gaan

iler kinderen.

- 
Kom... kom... we mogen Jack en Annie niet

zoo als teere popjes behandelen. Laat ze maar ga.an.

Ze hleeden eich warrn en stappen ftink clocrr, dan zul.
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Ien de ooren niet afvriezen... Ze zullen lang genoeg

moct€n thuis bhjven als de $neeuw tigt'.'
Nu moet ge ureten dat Jack en Annie in Ametika

woonden, heel ver van een stad-

Vader Jones rvau Troer. Tnen hij vijftien jaar gele-

den ,lrier kwam. mct eenige vrienden rÀ'a$ er uren in 't
ronde geen huis le zien. En lret iand lag $toest.

Jones en uijn ,nrakkers bou*l"den ecni'ge ieernen hr'rt

ten. Ze ploegden den grond om. Ze zaaiden en ze

werlct,en ha.rd. Zoo ontgonnen ee de vrildernis.

In plaats van de hutten sLonden er rru lroeven, rnet

woonhuis, schuur en stal, doch alles''ot'a* van hout.
Zoo woo.nden er vier families in de burrrt, toeh el'k"

eon kwartier r.an elhuar. Oolr iu den errntre]ç lradden
er zich sederl dien menschen gevcsticd... Een uur
van Jones' boerdelij was er een heel hlein dorpje, oolr
nret houten gebouwen..' Ën daar *tond de sehool,
's Zondags wbrd er lcerlc gehouden.

Jach en Annie mogsten dtle een tlur gÉ&n otr een uur
tèrug keere,n om de sch'ool tc bezoeken' \ffe begrijpen.
dat moeder wat bedrukt wae vôor het gure winterweer.
Nog erger zou 't zijn als 't sneeuwde... TVant de
sneeuw kon een nreter hoog liggen. En dan was 't na-
tuurlijk onnrogelijk voor c{e Lindorren om e! door to
{aûn.

Maar va daag 1<.r'.,n heb w'el. lrn na het'ontbijt stap.
ten Jae.k err Annie, warm inseduffeld, heon.

Spocdig lcwamen or nqg eenige Lrinderen bij hen,

l

-.4*

van de andere hoeîen : John, Diclc, Frank, Dolly'
Mary.

Drie kleineren waren thuis gebleven.
't Was dus een heel groepje. VroolijL trork het heen.

Ja, koud was het wel ! Scherp blies de wind, Maar
de jongens en meisjes waren goed beschut door doe-
ken en dasse'n, om de ooren gebonden.

Hier en daar lag een bevroren plas. Dan werd er
eens rap gegleden,

Een uu1 later kwamen ze in school, b.ij meester Van
Dijk. In dit heel, klein dorpje, was maar één winkel.
De timmerman speeide ook voor smid. Een kleer- en
schoenmaker woonden er niet- I)ie kw-amen eens in
't jaar .van elders en gingen dan voor eenige dagen ir,.
de huizen, waar hun diensten noodig waren. Ze aten
en sliepen er. Ce begrijpt dus wel, dat in zoo'n dorpje
geen tlvee -*cholen waren. Jongens en meisjes leerden
'L:ij denzelfden mee.ster, die heel alleen voor kleinereq,
en grooteren stond.

De school was een groote kamer, waal meesters
vrouw 's V/iriters ook 't eten lçoo,kte. Zoo ùradden
medeter en meesteres rrraar een kachel noodig. De
klas was aan hun huisje vetbonden.

De kinderen vonclen het wel gezellig, dat de mees-.
tÊrés'zoo in schor:l huis hield.

De leerlingen spraken en leerden allcs,in rt Engelsch.
Maar meester en vrouw spraken met .elttaar ceh an.
dere taal. < Flemish > neemden dc kinderen dat..Fle
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nrish beteekent Vlai'.msch, Lang geleden waren Inees'

ter Vandijk en zijn ïrotrtv over den Oceaan gekomen,

uiL Europa. Soms wees meester op de wereldkaart eetr

i<lein stipje.
".- Dat is Belgium, zei hij dan. En daar ben ik ge-

[:oren.
Belgium is.'t Engelsch voolBeigie.
Mijnheer Vandijk was naar Amerika gekomen c,trt

handel te drijven. Maar dat lukte niet goed. Hij ieerdc

flink Engeisch. Hij had vroeger te Gent gestudeeril.

En toen werd hij schoolnreester in Amerika. Maar hij
boerde ook. Bii de. school stonden in een stal twee

koeien van hem, En hij had ook iand. De landbou-

wers in de buurt hielpen'hern wat met hun paarden.

In deze school kwamen Jack en Arrnie en het groep-

je aan.
* Onze verkomers, zei meester Van Dijk. Flini;

hoor, dat ge niet i:ang zijt voor de koude. Kom u

maar wat warrnen.
De groote kachel brandde heerlijk. Meester wierp

er noq een paar houtblokken op. Steenkool had rnen

hier niet. 't lVas te duur om ze aan te voeren. Want het

dorpje had geen trein of tram of kanaaltje' Nu e,r

,'lan reed een boer met zijn wagen naar de naburige
s.tad en 'brach'ten voor allen, die het Frem vroegen,

boodschappen mec. Zaa'n reis heen en terug duurd,.
vier of vijf dagcn.

Jaek en Ann,ie waïen een Leer rnet vader naar clc

*6*

Stad gewéest. Ln wat
ken.

De dorpskinderen
Ëlr werd wat gepraat

z ijn lessenaar klopte.
De school begon.

i.an iange tafels.

hadden ze toen vreemd opgeke'

kwamen nu ook in de school,
en gelachen, tot de meester oP

I)e kinderen zaten op banken

Er werd gerekend, gelezen geschreven zooals gij
cioet, maar alies in "t Ëngelsch.

't Was zôo wat tien uur, toen een boer binnen traC,

-_- ('6sds1r dag, groette hij. Meester, vroeg hij ,

i:orr eens gauw kijkcn naar mijn zoon. Harry heeft
van nacht erge koorts gekregen. En dat iretert niet,
Il., maak me ongerust.

* Kinderen, braaf voortwerken, zei mijnheer Van-
dijk.

Zijn vrouw bleef dan toch om de orde te houden.
Op 't dorpje was geen dokter. Maar de meester

l:'ad nog al wat van de geneeskunde geleerd. E,n hjj
hielp de zieken. In. de school hing een kasje. Daarin
ctonden allerlei flesc,hjes en doosjes met geneesmidde-
len. Meester nam al vast een paar poeders mee tegerr
de koorts en met den boer trok hij heen.

De i<inderen werkten voort.'t'!Vas eenigen tijd
stil.

Plots miauwde een i<at. Mevrouw Vandijk kelek
op. Ze had een poes, lnââr die lag rustig bij de kach,:i
te slapen.



.* i,-t is r.en vr.,c.r,'r.l..kat hrer I lop !/iiiiâm, et'ii
groote log e jongen dien ze < dikrak ;r noernclen.

Hij boog zieh onder de tafel. En nog luider miauw'
de de hat. De meeste kinderen buLterr zich nu.

l\g, dikzak, ttek aan uw eigen haar ! schreeuw-
de een knaap.

- 
't Js de vreeinde kat die u krabt. beweerde Wil-

1iam.

Ër, *eet werd er irrid gemiauw.d. D* sshc'el rvas

in roering.
Mevrouw Vandijk nam rneeûters stok. Kalm ginç;

ze naar de tweede taiel...
" -' Miauw, miauw, ging het alweer.

Poei, William krees een klap op zijn rug. De dik-
zak vloog recht.

- 
l14i6uw nu nog maar eens, zei mevrou*' Varr-

dijk. Ce zijt er sterker in dan in'r lezen... Ha, g.
speelt voor kat. Lastige lcatten mclgen de orde niet
storen.

En mevrouw Vandijk nam William bij zijn oor e:t
stopte hern in het hol*, rvaar het brandhout lag.

De meesteres sloeg eens met den stok op een der
tafels.

* lk wil niets meer hoor.en, zei ze. leder weri<t
voort !

't Werd weer sril in de klas",. E,ven later blafte hel
er in 'r houthok een hondje,., De < dikzak > kon
nieer dieren nadoen,

-*- I ...*.

.--q-*

Ër werd u'at gegicheld"TVilliaru h.r'-,rde ciat e't

i.r norCe nu als eren varken' Dan floot er een vogel'

- 
Wat een flauwe jongen, zei mevrouw \"andiik.

Voort werken, kinderen.
't Bleef nu even stil in 't hok. Maar dan werd

zachtjes de deur van 't houthok geopend. William
gluurde om cle kier. t-llj had een ouclen, hoogen h,red
.,'an den meester op, een << buis > zoo versleten, dat
5ij c{aar tusschen het brandhout versukkeld was.

Nrr gierden de kinderen het uit. Wiiliam trok ziclr
gaura' terug

Mevrouw Vandijk trok de deur van 't hok open.

--. 'Williarrr, kom hier ! gebood ze.

De dikzak ge'hoorzaamde.

- 
\d/61 zijt ge een grappige knaap ! zei de mees-

teres. Ge speelt gaarnë voor pijas. Ën 't is dapper
voor zoo n lummel om hier lawaai te rrraken, als mees.
ter weg is, om een zieke te helpen.., O, hoe moedig !

h4aar ik laat me ook niet voor den gek houden.
En William l<reeg me daar een draai om zijn oorerr.

<lat zijn hoofd van link,s naar recht's zwenkte.
_- pa1 doet pijn, hoor ! riep hij nijdig uit.
* Ja ! En als ge er nog zoo een lust, haal dan

nog een grapje uit. En nu terug... Tel in het hok de
blohjes maar eens.,. Dan leert ge rekenen. Dat hebt
rre noodig.

V/illiam hield ziçh nu koesr.
I-.ang bleef meester Vandijk niet weg.



* Ja, Harry' Smit heeft nog al koorts, zei hij to:

:ijn vrouw. Kou gevat, ik heb.. geze{d dat hij warûi
in t"c{ moet blijven en de poeders innemen moet.

- 
'1 l* te hopen, dat hij gauw beiert, antvvoordde

rnevrouw Vandijk.

- 
Ik zâl van avond nog eens gaan zien. Allet

braaf geweest, hier )
*; Ja, behalve een, die weer eens grappig wilde

zijn.
* William Brunt ?

- 
Ja. Natuurlijk ! Altijd dezelfde. Hij miauwd..

eerst als een kat, ih stak hem in 't hok en dan deecl

irij allerlei dieren na..' Hij zette uw ouden, versleterr
iroed op. Een flinke draai om zijn ooren heeft her,r

r:u gekalmeerd.
Meester liet den < dikzak >> nog wat in het hok zit'

ten. Na een half uurtje haalde hij er hem uit.

- 
Vriend, 'maak uw werk voort, zei de onderwij.

zer.

-- 
'1 looot goed af, dacht Wiliiam.

Hij moest toch na blijven, om zijn taak te eindigen
Dan mocht hij naar huis. Meester had niets meer yan
't gebeurde gezegd.

Jack en Annie en hun geburen hadden boterham,
men meegebraoht en bleven in de klas eten. Vrouw
Vandijk wafmde melk vooi hen. De ouders betaal .

den daar maandelijks voor.
Na het maal gingen ze buiten spelen, al was het

__ l0 *

* lt-

koud. Z. trc'ffeu ei c{orpskinderett aâtr"' Vlpk bij de

*ioot lag een vijver waar de moetlers 't water schepten

voor de wasch en't schuren' en waar ook van deir

nabij wonendeu boer de paarden en koeien kwamen

drinken. . .---M"., 
nu lag de vijver met een dikke ijskorst' 't Ha'l

al eenige dagen en nachten gevroren'

Jongens en meisjes gleden naar. hartelust' Ze had-

den gee.t last'van de koude'

- 
Kijtr eens naar den dikzak I riep er een'

William werd door zijn vader uit huis gecluwd' De

jongen zag et 'potsierlijk uit' Hij droeg een ouden'

hoù"n ho"d. 't Schreien stond {e knaap nader dan

't lachen.'
* Wandel nu m.ar rond, riep Brunt' Will'iam's

' 'rader.
. Een zusje l'rad thuis verteld, wat er in school ge'

reurd was. Brunt was een zonderling man' Hij wilde

dat zijn zoon goed leerde" En om er hem toe te dwin-

qen gebruikte hij allerlei middelen' Nu had Brunt ge-

:'egd :

_-- Ha, stout zijn in school I En den meester be'

tpôtten door zijn hoed op te zetten I Wacht even' als

ge zoo gaarne met een hoogen hoed loopt ! ik zai

eens een deftigen mijnheer van u maken'

Brunt had ook zoo'n rossen hoed, nog een van ztitt

vader. En hij zette dicn William op en bond hem zelfg

met een touwtje onder zijn kin vast'



lln nu gaan wandelen ! La;rt ctre j,rngens r ffiâaî
eens bewonderen I zei Brunt.

lViiliam had er natuurlijk geen uin in. Maar vader
r{uwde hem naar de deur.

* frJiç1 doen ! vroeg mevrouw Brr"rnt. 
,William 

;ai
nu braver zijn.

* Ja, ja, wel doen, hernam vader. Ik zal henr clic
riappen afleeren.

En William werd naar brriten gejaagd. l_)e jonger:$
ltr meisjes snelden van het ijs weg. Zt" omringden der,
*iil<zal.-.

* Net de ,rude Peter, als hij 's Zonclags naar C,-:
Lerk knmt I riep Jack Jones.** 'k Zal u leeren lachen ! sc.hreeur,i.de William.
* Hij vloog op Jack aan. Ze begonnen te vechten
Ën in de worsteiins brak het touooi;. 

"., rol.{. cle oucjt:
hoed op den grorrd.

Nu begonnen de knapen er 0p te
zrvierde om,lroog, rolde dan over
r'p "t ijs terecht.

echoppen. De hoeci
de straat en kwanr

De benCe rende er achter. Sonrmigen glederr c,p't ijs uit, tuin-relderl ornver. 't Was **,, j.jo*l en eetier.Wiliiam hacl Jacl" los gelare'. Hij Ir;,,, nu rocÀ nirii.erdragen, dat men zoo rnet zijn eigendotn leefde.-.* lk wil rnijn hoed terurî ! *"h.**r_.1* lri;. C.rult er af blijven.
Maar D:ici< T(/ells hacl den hoecl te pakken gekre

Een en zette hem op. zoo riep hij h""n. D* anderen

_.-..._ I )
* lJ -*.

aaten lrem acirtetnd" De hoesl iereeg een sma:k'." Q'
-*,ee, hij kwa:n terecht in her gelaat van Filip" een

uoerenkpecht, diç naar delt winkcl ging.
't Was een stevige. harele h",ed. En "r lcek Fiip 'rf

hij sterren zag. H,ij rverd woeclend' vertraFtrelde deri

5oed, dat deze plai v,'air :ris een r;ent r:n sÉhreeur*ide :

* Rakkers, rleugnietfrr i

De pret rças uit. Meqster \rtrndijk har:l het iawani
gehoord en kwan eens kijleen. {)p het.clorJ: rvas g'e*n

.'eldwachter. Zso noocliq "çreelde cle ondelrs'ijzer el:

l'oor, Hij cleed çok clienst van burg*rneester.
Mijnheer Vanrlijk zru'aair.le lrrot zijrr arnr. l-let lver+l

.. r il.

- 
Wat is er geireurtl ? vrcre* lrii,

De jonggens r.ertt{deri het ht,rrr. Ilrunt krv:ri'rr ook trit
djn huis.

* Ja. nrt-esÈrr" rk ryee,f -i,1i.Ë\l (fl irr. s,:.,[ro.,1 g+.Ler.rr.r{ ir
-nlrrnk hij, En ik zal rr,rlriiri l,elpr-r, 'rnr Lirln d*uq'niei
te.qtra{fen.

fuIijnheer Vanclijk rratrr r'irrler |lrurir rer zij cLe.

Straf Williani als hij hef verc{ient, zei hij" IMaar
laat her:r niet bespotten... Stl'af hem in huis.

Wiliiam stond nijdig tegen dcn muur" l)e mees.
ter riep cirr kis6or*tr lrinncn. [-{i't rr.rr'd tijrl rirn tp ire
t*'li;::.,t,. 

tltr rlrcisjt:s iliirrrrir 
'n{::cl 

pl.1ir,r:j. ,\lleri g,h*ir,
ien naqr riililliarr,. Ze r"e'rwàch.ttr:n, c{at cl* nreeste,,
hem nu eens str*ng *nder handen zon rrûmen.



.--- Kincloren, sprak miinheer: V"anclijF. *u,., ut1kt.,i

rvoordje over het gebeurde. Wie William Brunt nog
durft spotten om dien hoed, krijgt met nrij te doen.
I{et is nu voor goed gedaan met die gesehiedenis. Al-
len wel begrepen, hé !

Ieder was verwonderd... En William zelf keek ook
vreemrï.

De lessen begonrren. Maar na een half uurtje lici
i'leester boeken en leien rveg trergen. . .

Ieders oogen glansden. Nu zou mèester vcrtellee.
lln dat kon hij zoo boeiend.

lt.
* Kinderen, zei meester, het is vandaag vijf Dc,-

cember. En dan denk ik altijd sterk aan het laad,
waar ik gebc'ren ben. Ge weet, dat dit lancl Belgic
heet. Een deel van dat land noemen we O6st-\,'laan.
deren. En op een dorpje, een beetje grooter clan d:t,
stond het huisje van rn-ijn vader en moeder. In dat
'Jorpje is en kerkje r:ner een toren. En daarbij iiggea
mijn vader en moeder tegraven. Kijk, daar hangen
de portretten van vâder en rnoeder. Ze zijn nu in dc:.r,
llemel... En qog dikwijls denk jk aan alles, war ze me
!cerden, toerr ik klein was.

> En nu ga ii<. u wat vertellen uit rnijn jeugd.
>> 't 'Was op vijf December, zooals vandaag. Varler

zei, dat mijn zusters Marie en Doka, en ilç mee mocL.
ten naa.- de stad. Dat was twee uul loopen. O$ we,
blijde waren ! Moeder keek toe, d"t *u 

""* 
-*rr,*

aanhleedden, want 't was koud g,elijk vandaag.
_ 14 *

> We vertrokke,n dadelijk na 't middageten, dat

al vroeg gereed was gewecst en we stapten flink cloor.

Onderwegc verveelden we ons niet. Vader kon zoo
prettig vertèllcn. En d.at leed hij ook nu. Lang gele-

ilen, zoo verhaalde vader, was een moeder met haar
r"'irie kinderen aan den oevet van de zee. Ze zocl t
daar mosseis, die ze ian verkocht in de stad, om zor)
wat sèld te verdienen, want haat man was dood, en

zij moest dus alleen voor de drie kinderen zorgerr.
't Was nog al wild weet. De zee rolde 

- 
haar golven

* heen en weer. De drie kinderen waren misschien
onr'oorzichtig gewcest. En rnçeder keek een .rogerr-

i:lik niet naar hen. Opeens hoorde zL geschrei. Wlt
,;ehrok de vrouw. De kinderen waren door een goif
rneegesleurd, en spartelden in 't water. De moedrr
gilde van schrik.

- 
Help, help ! riep ze.

>>Iv1aar ze was daar zoo eenzaam op het strand. Ze
'liep zelf aI in 't water, om de kinderen te redden, al
zou zê ook verdrinken, want de zee .was erg wild. Maar
o, wonder, opeens stond een oude man bij ,h..r met
een langen witten baard, Hij trolc het vrouwtje te-
'r'ug op het land.

- 
Uw kinderen zijn dadelijk bij u, sprak de oude

lnan.
> Hij had een staf bij zich en zwaaid€ er mee. En

opeens zaten de Linderen ,in een kuipje, dat vlug naar
Cen lrant vaarde.

* 15 *



* $ssng uw lieveiingen nu mâar gauw naar hris,
'.:cide de oude nran.

>'J{oe vreemd, de kleinen waren zelfs niet na,t. De
ïrouw wilcle den redder bedanken, maar deze was al

.'r,e'rr{wenen, even geheimzinnig als hij gèkoûien was',

> De moederv\'ês nu bang van de zee, En ze zocht
geen mos€els raeer, Ze leiddo haar kinderen mee. Zc
teoonde een oindje van de zee in een'hutje. Toen ro
dicht bij huis was z:ag z.e den zelfden ouden, man uit
haar hutje .kornen. En 't zelfde oogenblik was hij, en-
aichtbaar. l)e vrnul* vcrwond,erde er rich over. Maar
rrog Eroûter was hnar uerbazing toen ze bin'nen:trad.
Op de tafel lar1,:n lrrnrrden en lekherc.,dingên"

- 
O, moeder, zie eens ! juichten de kinderen. Nrr

mogen *-c zooveel eten als we kunnen, hé )
._ Ja, kindertjes. Die goede',man heeft dat broo<l

lricr neergelegcl.
> Moeder opende de kas orn een rnes te neûren Ên

het'brood'.te snijden. l)aar stond €en pot boter. Elr
:uoeder vontl nog nreëï : ecn liom trrelk, een zak sui-
ker,. een stuk, r")ee.çch, ,r, iroo veel' eten I Ën op de
i;edden {agen dileke dekens cn aaD ded kapstoL hin.
gen nieuwe &lceren.En dan v-ond'de v'iciuw op derr
schoorsteen nog een zaL geld. Nu was ze uit den nood
gered, O, hoe vurig dankte ze God, die zoo'n braven
helper gezonden had.

,> Ze vernânen dat die oude man ook in andere
hptlerr lvas geweest. ont rJe arn"lôn tc steunen. Ze hc,or.,

" t0 -",
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de, dat hij Nikolaas .heette en . overal rond ging om

de menschen en vooral de kinderen te helpen. Toer
Nkolaas stierf, rnoemden de menschen hem Sint'Ni'
kolaas, omdat hij als een heilige ieder had gqholpen.

Hij was een bisschop >), zoo verhaalde mijn vader,

En meester Vandijt< vervolgde :

- 
Na zijn dood kwam Sint-Nikolaas elk jaar nog

eens terug op de wereld om aan de kinderen lekkers
en speelgoed te brengen. Dat doet hij nog, ginder in
mijn land. Het is op vijf December. Hij heeft het
echter zoo druL, dat hij ook 's nachts nog rond rijdi
.lp zijn paard. En een knecht moet hem helpen. Die
kruipt door den schoorsteen in de huizetr. Daardoor
ziet hij zwa,tt. 'De hinderen in mijn land zetten 'e

avonds een schoen bij den schoors'leen en leggen er

hooi en wortels in voor het paard van Sint-Nikolaas.
En 's ochtends vinden ze dan in die schoen allcrlei
lelckere dingen. En ze roepen bij den schoorsteen;
< Dank u Sint-Nilcolaas >.

-* Is dat niet prettig? vroegr meester Vandijk.
De kinderen knikten, maar de groote jongens |<nip=

oogden eens tot elkaar.
* Wij waren dus c,p weg naar de stad, vervolgde

de meester. En vader vertelde, zooals ik u zei van
Sint-Nikolaas. 'W'e zouden dien avond ooL onze schoen
mogen zetten. We kwamen in de stad aan. En er was
'veel volk op straat meer dan anders.

- 
Er is wat te doen, zei vader. Laat ons eens



:jaall l(iji<en... De menschen gaan naar cle rnarkt.
> O, en toen'.^ vre schrokken waarlijk een beetje.

'We zaqen Sint-Nikolaas en zijn krrecht. Ze zaten tç

traard. En vreernd gekleede mannen liepen traast hen.

Dat waren page s of hclpers. Want Sint-Nikolaas har,l

iret nu zeer druk. Hij rnoest naar het gastl:uis, wa.:i
zieke kinderen lagen en naar het rveeshuis, waar jor,-

:'ensi en meisjes woonden. uij wiide daar over dag zijn
eeschenken brengen, orn ook eens met de kinderen
te praten. Sint-Nikolaas zeî het volk vriendelijk
roeden àas. Zware Piet, zijn knecht, maalçte grappen,
We moesten er om lachen. Maar die zwarterik wa..:

toch braaf voor on{s. Opeens gooide hij noten en

koekjes. En rve duwden en stootten en rolden zells
op Cen grond, orn er te kunnen oprapen. Vader had hr':;

lichoord, dat Sint-Nilcolaas in cle stad zou komen el
ons daarom meegenornen. FIet was een biijde verrai-
rrng. Daarna narn vader cns me-e naar een winLei.
wâar ge ook iets kondt drinl.,en cr eten. We werCen
.rp chocolademeik en krentekoeken getracteerd.

>'Wat vonden ll'e het prettig ! 'foen we daar zatcr-I,

kwarn er een kennis van ôns clorp binnen, boer Dezul-
ier. met zijn zoontje. Die was c,ok naar Sint-Nikolars
iromen lçijken. Maar hij had niet behoeven te wanda-
ien, F{ij reed aitijd rnet zijrr karret;e naar de stad. En
nu vroeg hij of we wilden mee terus rijden. Dat de-
clen we heel gaarne. 'We zaten ciicht tegen elkaar; 't
4af niet en bovendien't was warrn.'t Begon aj don-

_ trt *
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ier te worden, toen rr.e de stad verlieten.
oyer Sint-Nil*c,laas, Clerl we nu, eens goecl
rten. Opeens bleef he1 paard staan.

We praatten
eezien had-

- 
\ff26 scheelt er Bles nu ) vroeg boer Dez.ritter.

-*'t Is of er iernand op den weg ligt, sprak vader.
Hij sprcng van de kar. En ja, daar lag een vrouw.

'ï Verstandige paard had niet op haar willen trappen
-- Wat doet ge hier ? r'roeq vader.
De vrculv':Lntwcord.de niet. \n'ader vreesde eerst,

dat ze dood rvas. Dan merkte hii, dat ze nog ademdc
* Zeker ziek geworden en neerqevallen, zei vad,:r

lct boer Dezutter. Wilien we ze naar de hoeve ginder
brengen daar r,.,'aar dat lichtje brandt.'Wij rnoesten nu uitstappen. Vader en boer f)ezut-
t.er hieven de vrouw op het karretje en legclen ze op
cle achterbatiL. V"d.r hield ze vast. Boer Dezutte;:
teed langzaam. Wij, Linderen, ginqen te voet mes.l,Fe kwamen spoedig ôp cie hoeve, die clicht bij stonri.
De rncnschen daar kekel verwonderd ep. Maar ze
r'vilden de -zrouw wel even in de rvarme ker-rken nemen.
De zieke kwam daar Lrij,

- 
O, ryaar ben il< ? vroeg ze. Ik wil Sint-Nikolairs

zien. Laat rne laar de stad gaan I

Dat was vreemde pïâat voor een grool mensch.
iVaal kwam die vrouw vanclaan ) Ze was netjes go-
Lieed.

*- Z.. is niet wijs, zei de baas der hoeve. En ill



houd re irier niut ! Breng ze naat de stad of ot dorp.

- Houd ze tot morgen. Ze is ziek ! De familie
ral naar haar zoeken en ze morgen halen, sprah vader,

- 
Ik wil geen gehke menschen in huis ! hernam

de boer.
Overal zijn er brave en hardvochtige menschen.

Maar ilc was blij toen vader zei :

- 
Dan neem ik ze mee naar huis ! Dat mensch rs

ongelukkig.
En vader trok zijn jas uit en dekte er de zieke mee.

Wij gingen te voet. Gaar,ne lieten we onze plaats aaa
,rle ongeluhkige vrouw, Moeder was eerst verwonderd
maar ze haastte zich om een bed voor de ziel<e

gereed te maken. Ën ze legde er een warme kruik in.
Ze gat de vrouw wat te drinken. Vader had gaarne
geweten wie ze was. Maar de vrouw zei niets anders
dan dat ze naar Sint-Nikolaas wilde.

De vrouw sliep in. En wij vertelden aan moeder
dat we Sint-Nikolaas en zijn knecht gezien hadder,.
'lV'e eetten dan onze schoenen gereed. En wat later
lagen we ook warm onder de delcens. In den nacht
werd ik wakker. 'k Hoorde gerucht beneden. Zekut
rvas Zwarte Piet door de schouw gekropen. Ilc luis-
terde aan,dachtig. En ik kreeg zin orn eens orn dr
'ieur te kijken naar den knecht. lk durfde n'el ni....
goed... Maar toch stapte ik uit bed... En ik sloop naar
beneden. ln de gang schrok ik vreeselij,k. Daar stond
iemand in 't wit, kwam naar mij toe en greep mii
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vast. Ik schrccuwde v'an angst. [k dacht arn' êcn
spook, hoewel ik wist dat et geen.spol.en zijn. Vader
werd wakker van mijn geroep en sprong uit zijn ka-
mer. rHij zag ook die witte gedaante. Hij rrraakte
ljcht. Ilc lag op den grond. En die witte pereoon frut-
selde aan de deur. De witte gedaante was de arnre
krankzinnige vrouw. Ze was stilletjes t>pgestaanr ZÊ-
i<er meenend een mantei aan te doen had ze een wit-
ten deken omgeslagen. Zoo wilde ze naar buiten. Moc-
rier leidde de vrouw met zoete woordjes terug naar
bed. Vader wilde weten hoe ik daar kwa'm. 'k Ver-
relde het.

* Als ge zoo ongehooïuaam ziji kon Sint-Niko-
iaas u wel eens een stok bre"ngen, eei vader. Ca gauw
terug te bed.

Ik lag nog een heelen tijd wak&er. 'Ioen ik 's rnor-
gens wakker was meende ilc eerst dat ik gedroomil
'had. Maar ik herinnerde mij dan alles. Ë,n ik vreesd,e
cen stok in mijn schoen te vinden. Mijn zusters gin-
gen al naar beneden. Ik volgde gauw. Getukhig...
lag er in mijn schoen allerlei le'kkers en eÊn bo*ir
vond ik er naast. De arme zinnelooze lag te bed.
ldoeder had er heel den nacht bij gewaalcr. Wij gin-
gen wat later naar school. Toen we thuis kwamel
stond er eeir rijtuig met tv/ee paarden v66r de deur.
En binnen zat een voorname mijnheer. Hij wae de
L'roeder van die vïouw. Hij vertelde aan vader dat
ze zinneloos was en bij hem woonde. T)en vorige:r

_2t *



,,iag had ze cle kinclerutt ltorlr.:n zeggen elat Sint"Niko'
laas in de s:ad kwam. Zinneloozen herinneren zich

dikwijls heei duidelijk voorvallen uit hun jeugd' Err

deue vrouu. wisi nog dat Sint-Nikoiaas allerlei goecle

rlingen bracht. Ze wilde toen ook naar de stad. Dat
icon niet. Tegen den avond was ze ontsnapt, De heer:

'r'ertelde dat hij heel den nacht gezocht had. Van een

t oer hoorde hij dat vader een vreemde vrouw mee-
genomen had. En hij was naar ons dorp gekomen
cn vond hij zijn zuster terug. Hij woonde op een kas-
t-eeltje niet ver van de stad. De zinnelooze was den
verkeerden kant uitgeloopen en toen zeer moe qe.

worden. De heer dankte vader en moeder harteiiik
voor hun hulp. Hij wilde geld geven, maar vader
'rveigerde dat. Hij rTilde geen beiooning voor naa:j-
tenliefde. De heer vertrok met zijn zuster. Toen het
Kerstmis was werden mijn zusters en ik en vader e,r
:ûoeder in een rijtuig gehaald en naâr het kasteel van
.fien heer gebracht. 'We moesten er bij den Ketsf-
boom het groote feest mee t,ieren. We zagen de zi.a-
rrelooze. Ze was toen zeer rustig. We kregen schoone
geschenken. Zoo toonde die l-reer zijn dankbaarheid.
Ja, kinderen, besloot meester Vandllk, mijn ouders
heblren mij altijd geleerd onze naasten te helpen. Dat
Sint-Nikolaa.s-feest vergeer ik nooit. Ik heb thujs dil<"
wijl,s mijn schoen gezet. Ën in mijn geboorteianci
kornt Sint-N:kolaas nog .altijd. Ik denk nu sterk aa-in
huis. Err Sint-Nil<olaas komt ook al in Amerika. ôij

*22*
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noeint hem Santaklaus" FIij is hier later, rond Kerct-

rnis. Maar ,ru is hij heel vroeg geweest ! Hij is in eer,

vliegmachine de zee overgestoken. En hij heeft koe'
ken sebracht uit mijn geboorteland. Wacht maar !

Mevrouw Vandijk ging even weg. Ze kwam te-rug

,.net een mand boterkoekjes in den vorm van Sint-
Nikoiaas te paard. En ieder kind kreeg er een. l)e
grooterçn b,rgrepen wel clat de méesteres die gebai<-

}:en had. De leerlingen juichten de goede vrouw tcc,
't Was nu tijd orn naar huis te gaan. Vroolijk trok-

Ien de kindcren heen. A]leen Williarn Brunt bleef ver'
iegen .staan rnet zijn koek in de hand.

* Wcl, vriend, wat is er ? vroeg de meesier.
William liep opeerls naar mevrour,l' Varndijk toe

r:n zei :

-- Ik zal nooit meer stour zijn. O, vergeef het nrr.
Cij zijt 266 goed en de rneester ook. En zij daar !!l

William keek naar de portretten van de ouders.
Meester gaf hem de hand en sprak :

- 
We .zrjn goede vrienden, hoor ! Ja, doe flirrk

uw trest,

En ook de meesteres lachtq hem toe. ]Vleester leitl-
de William naar buiten. Hij keek naar de lucht. Da,r
i,ep hij de kinderen na die zoo ver van hujs waren,
jack en Annie en de anderen.

- 
VIug doorstappen, zei hij. 'lVant 't zai straks

sneeuwen. U niet ophouden, hoor ! Het wordt vroer;
rionker.



III.

Jack en Annie e.n ,hun buurtj.es gingen zoa vlug ze
konden. Ze spraken over meeslers verhaal. En ja,
daar vielen de eerste sneeuwpluimpjes. Na een tijdjr:
hoorden de l<inderen een vreemd gerucht hoveh,hen,
Ze'kehen op.

- 
Kijk eens wat een groote vogel ! riep Dich. E;r

hoor hem brommen t

- 
Dat is geen vogel rnaar e.en vliegtnachine ! sprak

Jac.L. Ik heb er al een in de stad gezien.

- 
De vl egmachine van Sint-Nikolaas, zei ean

meisje. Zou Sint-Nikolaas er in zitten)
'De kinderen zagen nog vreemd., to". De vlieg ma.

chine daalde en zstte zich wat verder op den grond.
Allen liepen er heen. Uit het vliegtuig stapten twee
lreeren. Ze vroegen aan de hinderen waar ze waren.jack antwoordde.

.- Vervelend, we kunnen niet moer weg met dic
sneeuw. Tile zien niets, zei een der heeren.

- 
O, ga meê naar ons I noodjgde Jack. Onze boer-

derij is her dichts bij.
De heeren spraken even met elkaar. En dan zei erren tot Jack:
-- Wel vriendje, geleid ons dan naar uw ouders. .

-21 
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Ë,"rst legd*r"r zd eeri zeil c,vei hri,", viiestuig. Ëcn det

heeren droeg een zwaar valies. De kinderen keken
met bewondering naar de twee mannen. Dat waren

kerels die durfden t Zoo ,hoog vliegen !

Jack en Annie waren opgetogen, dat de beide hee-

ren meegingén naar huie ! De andere k'inderen voelderr

zich wel een beetje jaloersch. Ze sto'ven dan weg om
't. nieuws te vertel'len. Vader en moèder Jones tra^

cr-en de vreemdelingen tegemoet.
* Ih ben Dickson en deze heer is mijn vriend Wai-

ter, zei een van hen. We^moesten naar een kinde.-
t'eest te Walton. En om er gauw te zijn deden we de
reis per vliegrn'ach,ine. rMijn vriend is vlieger. Maar
c{oor de sneeuw konden we niet verder' We zagen niets
meer. uw zoon noodigde ons uit met hem mee te gaan.

- Jack heeft wel gedaan, sprak vader. Komt bin-
nen en overnacht bij one.

- 
We hopen, dat we morgen de reis kunne,n

1;oort zetten.
Zoo was er onverwacht bezoek op de hoeve. Dc

heeren waren zeer dankbaar voor die gêst\rriiheid.
Wat later kwam een der buten eens kijken.

- 
Mijn"meisje zei, dat Sint-Niholaas in een vlieg-

nachine was gekomen, sprak hii. De m€estol moei
zoo iet's verteld hebberr.

Jack deed dan het vorlraal van meecter Vandijk.

- 
Wel, sprak een dcr heêren, 'we kunnen wel

eens voor Santaklaus spelen, We hebben leklcers en



speeigoed genoeg bij ons. We wililen het op 't kinder"
feest van mijn nichtje uitdeelen. Maar we kunnen te

\r./alton ander koopen.
* .Ja, we houden hier Sint-Nikolaasfeest. juist als

rn 't land van uw meester, sprak ook mijnheer 'lValtet'

Sint-Nikolaas kon zelf zoo heei ver niet komen.
Mijnheer Walter wilde hem vervangen. Dat werd een

plezier. Jack en Annie mochten zien, hoe d,at gebeurde.

l4ijnheelDickson maakte een hooge muts van papier.
Boer Jones had woi van zijn schapen. E.n mijnheer
Walter {atsoeneerde daarmee een langen baard. Nu
een gïoot laken om... Ja, hij leek wel op Sint-Niko-
la.as uit meester Vandijks land. Mijnheer Dickson
çlçç61 het valies open dat uit de vliegmachine meege-
'bracht wa-". l)aar,zat veel heerlijks in. Annie mocht
cerrst kiezen. Ze kon haast niet. Maar mijnheer 'Wal.

ter ze; :

"- Deze pop blinkt in uw oogjes, hé ) TTilt ge 2,,

lrebben ?

* Als 't u belieft, stamelde Annie.
lln dan kreeg ze nog een kous vol chocolade en

l rLiltergc-reci.

, .Jack koos een boek, de geschiedenis van Robin
iJood. En hij ontvinq er ook zoo'n wel gevulde kouri
lltl.

Maar dan rnochten Jack eri Annie den tochi me:
r,ral<en. Vader spande de kar in. 't Sneeuwde nos war
en de hoeven sronden niet zoo dicht bij elkaar".. D:

-"*. 2,6 *.
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J:uurma.n reed eveneens mee' N{oeder bleef thuis' Zc

::o{l voor het avondmaal zorgen'

J."k. "n 
Annie dachten aan hoe meester verteli

had, dat hij met vader naar Sint-Nikolaas in de sta-l

ging kijken' 't Leek er nu bij hem ook een beetie op'

Daar kwamen ze aan de boerderij van Dick' Va

cier Jones ging eerst binnen en praatte even 'net IJicks

r.ader.

- 
\!'e1, wel, zei. deze, komt Santaklaus waarlijl'

zoo ver naar hier ? Dat is braaf van hem""
En den boer ging den goeden man verwelkomen

aan de deur. Dick zette \rïeemde oogen op' Santa'

l,laus uit de vliegmachine"' Iloe was dat rnogelijk ]

Er waren toch twee gewone heeren uitgestapt I

Maar Dick brak er verder zijn hoofd niet ovcr, loe:'

hij uit het val'ies kiezen moc.ht'

Hij nam een trein op rails, en kreeg ook al een kous'

Twee ibroertjes en een zusje die nog niet naar schooi

gingen, en een beetje bang weggekropen waren, ke^

i::en toen biij naar hun geschenken : een paardje, een

schaapje, dat blaten kon, een weegschaal en allerl';i

lekkers.
. 't Meisje, dat vân Sir*t"Nikolaas gesprc'ken had,

werd rood van blijdschâp, toen se nu den ouden, b'ra'

1/en rnan zag binnen stappen. Voor haar was er nog

een pop en masPeinen varhenties en koekjes' Har,r
g'rootere broer, d'ie niet meer naar school ging, ont"

vine toch een boek.



Zoo reed de kar naar aile hoeven. En overa! was
er vreugde. 't Valies raakte leeg.

Jack en Annie hadden veel plezier. Ze moesten
bij hun t,huiskomst heel wat aan moedeï veïtellen

En dan was het een gezellig avondmaal, Mijnhee:
'Walter verhaalde vân 't vliegen, hoog in de lucht.

Jack en Annie gingen iater naar bed dan anders
Den r.'olgenden morgen was het grijs weer. Maa:

het had nog niet veel gesneen-rwd.

- 
We zullen wel kunnen vertrèk,kein, zdi rnijn.

heer Dickson, aan 't ontbijt. ,e\ls er heel veel sneeu.w
valt, krijgen we 'r iliegtuig niet weg.

Vader stapte rnee om eens te kijken. En de kinde-
ren moes'ten juist langs dien 14'eg: naar school.

Bij het vliegtuig storrden al nieuwsgierigen. Ze kon-
cien zoo'n reuzenvosei nu eens van dicht bij bezien't Waren grooten en kleinen van de hoeven waar Sint-
Nikolaas een bezoek gebracht had.

De heeren namen vriendeiijk afscheid. De kleine:
vonden het toch vreemd, ditt ze nu Santaklaus niet
?agen... maar twee gewone lrutnnen.

Dickson en 'Walter brachten de motor in gang; dat
duurde een rijdje. Maar wat een lawaai toen !

De omstanders gingen een heel eind op zij. Daar
kwam 't vliegtuig in beweging. 't Rolde een eind over
,te vlakte. Dat lukte orndal eF nog weinig sneeuw lag
En opeens verh,ief de voget zich...

De heeren wuifden. Ë,n de menschen op clen g:ronrj
zwaaiden terrrg.

*?8*

- 
Roept nu : << Dag Santalclaus !>, zei boer jr:-

I" e3.

-- D"e Santaklaus ! klonk het.

Al gauw was de vliegmachine maar een stipje gneer.

- 
Nu naar school, kinderen, sprak vader Jones.

En het groepje vertrok. Men sprak natuurlijk over
het voornaam bezoek. Maar hoe kon Santaklaus zich
;.oo veranderen"

- 
Wel, zei Jack, hij kwam in plaats van den ech-

ten Sint-Niklaas. En daarom moest hij zich zoo ver'-

Icleeden.
Hij vertelde dan hoe het gebeurd was. Aldus pra,

tend tr<*'am de bende in school, En meester moest
:rlles hooren en ook de dorpskinderen luisterden ver-
baasd. '!?el,wel, Santaklaus was ginder zoo ver ge-
ireeat ên op 't dorp had hij zich niet vertoond !

_- Ja maar, zei meester, op het dorp hebt ge wel
eens een avondfeest, dat de kinderen van de verre
hoeven niet kunnen bijwonen.

De LIas begon. En te tien uur ging meester weer
eens naar den zieken Harry kijken. William Btrnt
werkte vlijtig voort. Hij zou de goede rrieester niet
bedroeven.

Mijnheer Vandijlc kwam terug. Harry was wat be-
'.er,

N{e.t clen middag begon het weer te sneeuwen.

- 
De hinderen.van de verre hoeven lnoeten maar

naar huis, zei meester. lk vrees, dat het wild weer zal
worclen tegen den avond,
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't lVas een korte schooldag geweest. En de sneeu\v
riel dikker en drkker" Halverwege kwam boer Jones
met zijn wagen.

* Ha, ik wilde u van school afhalen, zei hij.
lylaar meester heeft u laten gaan. Dat dacht ik v".:1.
h{eester is zeer bezorgd.

AI de kinderen klommen op den wagen onder de
huif. En vadeï Jlones bracht ze allen rr..r', eigen huis.
De boeren hielpen elkaar.

Het vliegtuig was bijtijds weggeraakt, want nu lag
tle sneeuw al spoedig dik op de vlakte.

* Morgen l<unt ge niet naar school, zei uroeder
Jones tot Jack en Annie. T]ruis wat ieeren !

's Avonds, in zijn bed, hoorde Jack den wind gie-
len. Nu was het wilcle Winter. 's lVlorgens lag d:
sneeuw op veel plaatsen wel een meter" hoog en o.:
;,ndere toch nog meer dan .half zooveel. Er was geen
denken aan daar door te gaan.

Jack moest vader helpen om het hof vrij te ma_
lien. Met schoppen w-erd een weg geba.and naar stal
en schuur. Dat was een heel werk,".

In den 'Winter kwamen er voor deze boerenmen.
schen eenzame weken.

Pas eind Januari konden de kinderen lveer naar
school" Maar thuis kregen ze ies van vader en moeciey.
Ze 'rvaren blij, dat ze \reer uit mochten...

Ze hadden inet de L,uren Kerstmis gevierd.
Zoo is het leven van veel land,bouwers in de een.

zame vlakten van Amerilça.
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Meester Vandijk ontving de kinderen hartelijk.
In den Winter leerde hij niet veel nieuws. Dan her.,

iiaalde hij d" vroegere lessen. Wiiliam Brunt had er
'r'eeJ voordeei aan gehad, maal zich ook duchtig er
voor inspannen.

Jack en zijn buren ironden het merken dat hij groo
te vorderingen had gemaa,kt.

.De hoevekinderen vorlden het ,weer prettig op
srhool.

De jaren
cle p.aarden,

Meer en

c'verd door

gingen voorbij ! Jack werd boer en dreef
die een nieuwe vlalcte omploegden.
meer grond werd op d: rvildernis ver-
de moediee kolonisten.

EINDE..
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