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A HANS
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I(LEI[IE OORLOG

t.

Klaas Verbeke en Piet Kabels glenterden sa-
men over den weg. En daar in 't zand lag een
frank.

- 
Kijk... spld! riep Klaas uit.

En dadlel,ijk liet Piet zich vallen. Klaas deed
hetzelfde. En beiden strekten de hand.uit. Ze wa-
ren zoo pae kamaraden geweest. En nu voclrten
ze ,o,m d;ien frank. Piet kreeg het geld beet... Klaas
wilde rhet hem nog afnemen.

- 
Ik heb he,m 't eerst gezien! zei hij nijdig.

- 
En ik he;b den frank vast en hij is voor mij I

- 
Neen!

En ze vochten vo,ortr de twee kleine bengels.
Toon Bioname kwam daar aan, een leeglooper

en bedelknaap.
Hij keek naar de veclrters.

- Geef er ,elkaa,r maar van ! hitste hij ze op.
I



Bij al dat bakeleien, liet Piet Ka'bels den trank
Ios. 'l'oon snakte lhem op.

- 
Vecht gij daarvoor) vroeg hij.

Lle io,r:qr:-$ llrlronEen recht.

*- Ja, zei Klaas Verrbeke, ik heb hem eerst ge-

zierr

-* Ën ik had hern e'erst vast, sprak Piet Kabels-

- 
Foei, vechien om een onnoozelen frank, hèr-

naa-ll'foon Blon-ime. Iù< zal herm maar i'n mijn zak
steke'n, dan behoeft ge er niet meer over te twis-
ten"

En lachend ging hij ,heen.
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Klaas Ver'beke had een bloedneus en Piet Ka-
bels een open gekrabde wang.

- 
Ge zijt een vaischaard ! schold Klaas.

- 
Gij zijt een dief ...

Biina stoven ze weer op elkaar'los. Maar ze
voelden pijn e'n ze gineen een eind van elkaâr of
naar hu,is.

_- Wat,is er nu gebeurd? vroeg de mo,eder van
Klaas. [Jw neus bloedr... En bloed op uw klee-
ren.

*_ Dat 'heeft Piet Kabels gedaan ! kloeg Klaas.
lk vond een frank; hij pakte hem af. En hij sloeg
rne omdat ik hem'terug wilde.

* Zao 'n stoute, valsche jongen ! schoot moe-
der Verbeke uit. Ha, ik zal eerns rap naar zijn huis
gaan.

Pie't Kabe ls was ook aan zijn woning gekomen.

-- Wat is er nu? vroeg zijn moeder" Uw ge-
zicht ligt open.

- 
Dat heeft Klaas Verbeke gedaan. Ik vond

een frank en hij wilde hem afpakken en krabde
me!

- 
Wel, zoo n deugnie't, ik zal eens gauw naar

zijn huis gaan ! verzekerde vrouw Kabels.

'En zoo kwam het, dat beide moeders ellçaar
ontmoeten

- 
H*, zeg eens' uw Klaas is een ondeugende

rak{<er! riep vrouw Kabels. Hij heeft mijn jongen
't gezieht opengelrrabtn als een valsche kat'

?



Zoo, wat durft ge zeggen, schreeuwde
vrouw Verbeke. Het is uw L.pààr, die niet d"rgt.
Hij hî{t m,-jn Klaas den n,eus haast pl"t grrUgJi.

- Hij m,o,et zeker zijn oogen laten uitlkrabt;.*- De rawe is een dief.
-_ Ne,en, de uwe.

- Neen, neen, db uwe.

- 
't Is ,niet waar, maar de uwé._. Ge deugt zelf niet.

- Ca voor den spiegel staan, dan zult ge een
feeks zien.

De vrouwen stond,en gereed orn ,te vechten.
Maar ze zagen m,ensche,n nader.n en toen werden
ze toch beschaamd.

_- II( zal u wel vindent dreigde vïouw Verbeke,
. -- En i,k u ! raasde vrouw Kabels.

Ze keerden naar huis terug.
's Avondls kwam vader Verbeke thuia.

-'Waaro,m 
rkijl<t ge zoo kwaad? vroeg hij aan

zijn vrouw.

- Hu, ilç ben schandelijk uitgesoholden gewo,r-
den.

- Door wiel
* Door vrouw Kabels. Ge hadt dat moeten

hooren. Haar schavuit van een jongen h"d orrèr,
Iieven Klaas een bloedneus guslag"rl, .r, toen ik er
uitleg over wilde vragen, m,."Lt" ziin moeder me
uit voor al war leelijk isl
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- 
!(16ç'fu1, ik zal er eens naar toe gaan I zei va-

der Verbeke nijdig.
Maar oolc vader Kabels was thuis gekomen.

- 
Er is iets,gebeurd, ik z,i,e het aan uw gezicht,

zei hij tot zijn vrouw.

- Ja, antwoord,de deze. Er is iets gebeurd. Iets
ergs oolc. O, als ik er aan d'enik, krijg ik haast een
beroerte.

- 
Maar wat is Ihet dan?

- 
Die schetrm va'n Verbeke krabde met zijn

nagels onzen braven Pieter de wang ope,n. Ik ging
er over spreken. En vr,ouw Verbeke schold me de
huid vol. Ik durf '\et niet allemaal herhalen, wat
ze zei. O, ik beef er nog van.

- 
Ik zal me er eens,mee moeien, wat denkt die

klappei! riep Ka,bels boos uit.
En h,ij verliet zijn huis. Zoc kwam het dat Ver-

beke en Kabels elkaar'halvern'ege nntneoetten.

- 
Zetg, wat heeft uw vr,ouw de mijne uit te

schelden ? vroeg Verbe,ke.

- 
Uw vrouw heeft een veel te grooten 'mond.

- 
ftfssn, maar die van u Ltabbelt altijd percies

Iijh een ratel, d,ie klappert.
Ge zijt een kwaadspreke'r !

- 
Ën gij een leugenaar.

De,mannen grepen el',kaar vast. Ze vochten to't
ze moe waren. En toen ging Ver.beke heen,me't
een man,kend been en Kaibels rnet een lamgeslagen
arm' 
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\/erbekt,'..: lruis sti'rrci hij t.waalf andere, een
eind ,buitcr; 't r*:,i:r lJo- ::ni:nsr:hr:rr :rutr:n, een
luc'l-ltie 'ter sr!'ic1.;i:r*r:, liren \,r'erihe[çe ,laar narr .[<rt am
hinleen.

*- \{/.:rt is er gebt-.rq'çl ) 1,1 çsgen de ç1el-'.:,r:ir.
-* lï,/.:j, .rrûLî\,? I{aL:eis i'an ginder over, liriil

mijn vrni-:w rrits*schnJdr:n. I'l-r lirr Kahels r.ritlcr
vragen en iri; 'heeft :r'i zo.: Elrstamit. clat il. i-:arrL
lcop, iie vaischaard

I)e lied*n ..terft.],e.,.rrrlan ri.a"t hr,:l eî,1 sc]-,r,.lnii,, v.;:rs.
Ze zo',,rd,cn hlry, ç;elr,,,-r; ,-,c iriet îaten rn:sl;r:lrd,e-
]. n.

- 
Komt, we gâan ailen naar: Kabe]s ! klonlç

het. Hij rnoet rnrr: n;rar l"eier en Verhelçe r)ïîl \/er-
siffenis vrasen I

*-.1a, ja! scrhrceuwde rnen.
* II{ ben cle aan\rnercier, :rei nr:,;l Peetje. Haalt

do:rschvlegels, rr,rreenen. 'bezems. De vrolr îÂ/eïl
moeten oolç rnee. Wo staan voor eikaar!.- Ja, ja! rier: men ge,:stdriftiq.

En wat la{:er trcir ile bende op.
Maar Kabels woond,e ..rak in *",-l gr,r.p van cer.!

dozijn huizen. En zijrr rîeb;,;.en "a.,rr,lt"r, ev6r;neenrl
van de avondh.lr:'hi:" ro,en Ka]:e]s J**, nar,,lnovi-:rîï.r i:rr.l

tot hen rie p;
"- Gi.nder' or,zr;: x,'rlont i:,,:il q::.,rl,clrlt:rra$:.. i J::

heet Verbeire... Zr!n \,r,,i"Li1,.rr lr;rrI cir.: rni incr r;iir.,r
schoid,en. I,iq wiicle çJ;,ùliln .ir!.âiîi,.,:. mei wai r,:r:l.rl ;,:,r
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ciç.r i*ts derri, h4;rar Verbeke sloeg mijn arm lam.
*-* l"i,;"r geilLeelrl o,:rrcleelden de geburen.
[lr ,ii:.rrice j;en vro*g nf :.,.e girlcler soms meenden

iir,:t ric,rrunt, iaiie kiniqels te ei,oen te hebben"
*- \tle i'riiien, Verbelce! riep hij. Op zijn knieëri

rlroet h!j ",'oor Kalrels schuld l:elijden. Kornt, man'
n,.rn en \'r:ôi.:1tr/elt, ieder rvapene zich, met stokken,
siraieii, cior:schviegels of gelijk wai. Ik voer u aan.

hn we idra lrq:k ook cleze bende op.
[n ;rc,o kr,r'an:l hei, dat cie twee legertjes elkaar

o;iirnoeite'n... Ze waren verbaasd over elkaars
sterkte.

L': ,r' ,.ii,,ar lt"w''atrr e*r: r"uiteî over de heide. En
l-i:j i:-r:3i,::,:,:, i,'it dl:"e :nenschen vecfrten wilden. Er
i, oil':len cloo'C.en v allen.

ï,)r: rr;i.ter clraai:cl.e over he[ veld, recht rtaar lici
clc;p" {-i, via.t vlong zijn 1-,aardje. De ruiter stopte
r./iij()t' ti.)Î iruis ",ry':,::.ir ric ):urgemeester eijn pijp zat;

tr'"t,ukr-:n.
'-"- Vi,-ig, i-r'trgemeester, sprak de ruiter" De

riler:s,:.iien van i gehilcht iio;chhoek en die van 't
sellr,,;ri" [:iee]<kant, wilien eikaar verrnoorden,

.*-- \.,ri:,rrn*orrlen I Waalorn? !

-* Ûllar rveet iiç itiets van" Ivtaar als ge niet da-
,lci;il rnee H^aal, dan zijn de ongelukken gebeurd'
Iûnri;rg ,r.r: rni3'n paardje"'.

l-lr, Lri;;g'enaeesj.er deed ojit en vlug'Lrracht de rui-
r::r i":.,rrn op cie heide.



Juist hielden Peetje en eterke Jan een toeepraak
orn hun leger tot dbn .rtrijd aan te vuren...

Allen waren o,nthtrtst, toen eensklaps de burge-
meester voor hen stond. 't'Was of hij uit de luch,t
kwarn vallen.

- 
'lVat is me dat'hier? vnoeg de burgemeeeter.

Eerst hoorde hij een vreeselijk lawaai, want de
beide partijen riepen om ter {uidst, hewerend dât
h,et recht aan hun zijde was.

- 
Menschen, ge 'raast mijn ooren kapot!

schreeuwd,e de hurgemeester.
l-lij ri,ep de aanvoerders. En van Peetje en ster-

ken Jan vernajm hij, dat het eigenlijk een twist
gold tusschen Verbeke en Kabels. Hij ontbood
dan deze twee 'mannen en uit hun verklaringen
bleelc 'he't, dat die -rr:zie gemaaht hadden terwille
van hun vrouw. Thans mo,esten de vrouwen ho-
rt*n. En de bungemeester mre,rtr<te, dat d,ie al even
drqaas aa'n 't schelden waren gegaan om hun kin-
deren. Eindeiijk ston'den Klaas en Piet vo,or hem.
De burgemeester verhoorde ze afzonderlijk. Toen
sprak hij tot de partijen:

- 
Julgs knapen veohten om ee,n frank, d,ien ze

vinden... Ë,n nu staan twee groeperl, mgngsh.t
gereed orn elkaar te beoorlogen. Noch de wou-
lven, noch de mannen, noch de wederzijdsche bu-
ren heb'ben de moeite gedâan, om de waarheid te
onderzoe'ken, Ze iuisterden alleen naar hun gram-
schap. Ware ruitertje Verstand niet bij rnii geko-
I

nr:11, er ,la,gen nu .hier gewonden en dooden! En
waarvoor) Voor een onbenulËg geldstukje. Dom
hebt ge u allen aangesteld. Ge lcenr nu de geschie-
denis!

Allen keken'besc'haarnd. D,e wed'erzijdsche u-
re,n wâren kwaad op Verbeke en Kabels en deze
cp ,hun vriou.w en C'e beide moeclers op de kin-
deren.. .

- 
Laat'het v.oor u al'len een les zijn, sprak de

burgemees,ter. Weest niet boos op elkaar, maar
neemt u vootr verstandiger te zijn'

De vreCe w,efld, hers'tetrd'.. "

Zoo gaat het d'ilcwijis bij t'adst in de werelql

TAFELTJA, DEKT U; Ë,ZEL, ST[{.EKT

KNUPPEI-, UTT MEN ZAK.

door GRIMM.

U;

De oude vader Velten vertelde graag van de

veldtoohten en krijgsavonturen, die hij al heleefd

had. En zijn vrienden en 'buren luisterden aarl-

dachtig toe, maar 'nriemand zôo aandachtig als

zijne drie zoons, bij wie de lust om'toch eens wat



van de wereld. ttr) ;ri,*r!, claardnr:r gecÏurig [r:l,hr.:r.

werd. In 't eind v.r, r'l het h,l:: i-l lr l;: d,:irntc: veel
te'bernauwd. Ze w*ilaien {:i' eÉ1ils 'vv'rg.

Zoer lçwam F{ans, rdat wa.si de nualste, bij zij.rr
vader en zei; ,,Vnder. 't lregint :nij hier geclucht
te vervelen" Ilç :n**t t;ch ooic eens *no,râ,t rrern de we-
reld zien, waaïven xij oi-rs er:o veeT verteld hebt^
Wees dus zno goed, r:nij rnijrr rnor,,il,,:rlijL; erfdeel
t"{r geïen.

"- I-{ares, sprak rJe .rartrer, blijË n,;rll ee:l iaa:,. of
twee eÈ ga d,nn als ge dal '.rerk.ie,st, de r*,'ereJ,i hq:-
lcijlcen; \n.ar.:lt ge z.ijt nî.-i n,û$ tt: dnm en Ce rnen*
orl"ren ztrller:. u bedriegen"

** i\4ij berTricgi:n, 'ha, neen, tlat b*stilnl' si+:t,
aniwocrdd'e Hani,. .ûi.,arvoo. ben ik ts slim;.,. Ik
houdrl-retillier nie N iile:,:r rit; ilc v,r.;.T eens vrat rneei'
zien dan. Dnzerl tcren, <ir, r*ven huizen en de tien
hofsteden.

En rtadrer \,.te!'ien gaf }::{a:rs fli?rÀ -qr-}rrr gr*1.:l el-l

"pral<:** ntdle uvr, zilr I ûûecL: yeis,

i{ans triep een }re.,e}sr;r dag. T:ln 's ;rv",r:*s .zei een
klein rnannel'*e.:

"* Cloer,o.avçrrd, I-larrsl F}, ';o*;urr viilt g;; hc:en )
--- .[.]e rvilde w':i:eT,* in. ver, l:.et:]. .,'er. 'k l-1.:h

rr:ijn er$eJceï r;r:it;:t:J4r,,;'r, '.ïç heb r.r]. C;i, her:1,:,;l r.lng

gel'oop*n, e.:vr aJs il"" nr;g t'n'ec r:j r-irle dr,g'rli :/,11i)

t{aeirstap" }:en ilc :relç*r i-{r w*rei.rï rvel r,rind gt:-

$ieest.
tû

*'- \ll*i, qe iiikt mij een l'lintr.e lenaap, aei het
r;:;:runr,i.:*. {,1*l zult.'::, '"rr,sl nq'*ral ctroofheen weten
:. il ll:li l .

-- .'ï,0, ie , ;r-c,ri i-Jar;, lach*:iid; clal denle il|< oole.
{"}r: i;:ht ;;rr:d g,::aCr,:n. Iiç heb verstand in mijn
t1

*.*. l,,lu-," I-lnnr. E:ei hel rr:am.neke verder, op reis
îilï,ill- i1l.,jir\ tr:rih gnr;C' efem en drinlcen,, anders
v\)^rlïdl ir-ien ]ic}-li. $ieurn ":;: kan rnen nis:t meer
v:;c;:|; 11;i c.l r;:ij dr:ls t*w erfcir:el, dan geef ik u een
vrr:r:rir-:,liik rafe'ltre. l\"is pe fijiiar ;:r:gï: "rTafeltje,
d*lii: uiu' dnn dr:kr hr:t ;rich vanrelf en staat er
ajl* ,,;'jjr ,,,n *r;:*h oi:, di* u**' liart maar verlangt
i:rir t:î;r ic,.,r;t1. s,n;tliea.

l,l,,rr., 'n ir;!i.:)iri.r, L,,:vjel ilan':s g*ed, en hij nam
c"i:n i.;.r-;:r1: m;irr; îÂi;-:.i"f nu kr:rn hij r:p eilc uur van den
dn:4 ,.f ::r en cl'rinlc.er), ïrii.i: hi3 r,uaar lustte, en onze
F-'lr,r:; llad aiiijC r':{:ï-i. rr{eaeu.çlen }roreger en at gaarne
rc:;-;;e f

tJ+l n:urtn*Tce L,:aç,i;i ;ail J{ans erln paar honderd
ti;iïriij:ii i:etii:a'sr;l: ilr. i-l,cr ;tr::.ld een klein hutje, uit
r1 :-i :; *t i. iir:,.,,::Lsr, .}r.# v'it gt b,:i.r r,vd. Tor:n Ha ns binnen-
i:l'ri, .,rrirf. liij 'r;-';l ,-'nii:r,;r.srihe,:id geen woord te zeg-

gr::. I iel ;rvn':;r:1]i,.:l:ri ""iti in i-rondercl'erlei Ïcleuren
cl;* i !,:r.usi.,i:lu"ïe" hûrlie ru],elir;r:steenlen naar binnen,
i-i,:: ,,'i:,;r l',';lç i:elrlïri rncl fiirl'crinee'len lapijtilrl' nxet

"riive::,:i,r, ie,l-*r r,t i:i:irciltri l.'û?ten. Dn :nuren beston-

cli.;.1 r.i-i: r:.,*r., ec:',it':,-r; sp'i*gei, "waarirr all'es zooals

r.,,, -,:;i. ;,:iJvt:'r" e:: 'it-lr''tr'eeien giinsterde erl fIilekerde"
ll



h.n Hans dacht, dat hij zelf r:en lclomp goud, een
groote ciiamant of aco ict*,geworden was. De zol,
dering van het ,hutje leek z<lo hoog en was zo,o
biauw als d,e hemerl zelir. En ook zag *.r,., eenige
heldere sterretjes aan trlinicen. In ,het hutje was
echter niets dan een kussen en een oud, eenvou-
dig tafeltje te zien.

Nu sprak lhet rnanneke: ,,rDit is het tafeltje, deh
u.. Breng het buiten voor de hut en probeer het.
Als de ruil u ,berouwt, brengihet tafeltje dân weer
binnen, en ik gee.f u u.ar geld terug".

I*trans zette het tafeltje buiten.
-_ Dek r"r, zei hij.
En won"Jer, in een oogen,bl'ik stond er brood op

ryret bietstuk, malscire' erwten, een taart, een
llesch wijn.

En Hans, die honger had, s,rnulde als nooit te
votren.

* Dat venLje is een echte domkop, om mij
voor rvat gelc1, aoo 'n tafeltje te geven, dacht
F{ans. Natuuriijk sla ik 'roe. En als ik weer thuis
ben, zal ilc al de nrenschen bij ons ,op een groot
eetrnaal noo'den. Wat zal vader zeggen! Hij"dacht
dat ik niet slim was,

FTans irarn zijn tafeltje op, ging bij den oude in
cie hut, ,en zei:

-_ 't tslijft bij onzen ruil... gij mijn erfdbel -*
iL dit tafeltje. [n z-or; uam ]rij we-er de terugreis
aan. Het oude mannetje riep hem nog na: ,,Pas
l2

maar goed op, Hans, en laat u het tafeltje niet uit
de ihanden praten!'"

- 
tr-le,b daar geen zorg voor, antwoordde Hans.

Ih ben te slim. Waarom zou ik nu nog langer in
de wereld ornzwerven, dacht hij bij zich zelf. Nu
ik hier dit ,,Tafeltje, ilek u" heb, is 't veel beter
dat ik r reer naâr huis ga ,en zi,e, wat verbaasde
()ogen ze daar opzetten zullen.

Hij ,ging dus'weer aprhuis aan en zag aan den
weg een herberg, waar hij binnenstapte. De waard
was vriendelij;k en beleefd,, maar vond het toch
wel wat heel vreemd,, dat iemand daar zoo met
een heel oud houten tafeltje op zijn rug kwam
aanstappen. lntusschen liet hij zijne verwonde-
ring niet ,mert<en, ibleef even beleefd en zei:

- 
Welik,om, welkom, edele heer! 't Spijt me

maar, dat ge u vanavond met wat mageren icost
zult moeten ,behelpen. Er zijn reizigers geweest,.
ciie alles opgegeten hebben. Anders is mijn her-
berg bekend bij allen, die gaarne smullen.

- 
lvlagsle l<ost... n€en, daaraan ben ik niet

gewoon ! snrefde Hans. Ge hoeft niets voor mij
gereedl,te malien. Ih zal zelf voor een maaltiià zov
gen en noodig u uit met rmij te eten.

-Zoo 
ieis rs me nog nooit gebeurd, hernam de

waard.

-'Wei, 
dan geb-eurt het nu. Kijk eens toe'.

l{ans zette zijn tafeltje te midden van de ka'
mer en riep: ,,Tafeltje, dek ul"
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. Ën in.een oogenrblik was het met brood en wijn,visch, vleesch en aller,hana" pÀ_i"iiies,bezet. Toenbegon Hans te schudde; ;Jl;;ï;; ." nos rnen_schen uit de herberg moesten rrnet hem eten endrinken, schoon ze e,erst van vefbazing geen beetover de lippen lc,onden br""g"r.--*-
Fians ,haci den gurr"h","r'd*g guioopen en savonds duchtis ,"smuld. D"*;1_iij nu moe enwilde dadelijkîà",U"J. f"r*,ii'i,i ioo v*rt sliep,rnoest cle waard echter _"", ;;;'u-aan dat wonrdertafeltje denken..: Och, vrouw zei hij, zoo "n tafeùtje rnoes,tenwij hebben. Zuil<e t 

"stÉfiii" *ri"lrr." tr<unnen'n'rj nrct klaarmal<en, en au" aË-*rjrf ,k Zeg u,r:ûo r] heeriijk wijnrje fr"U ll_ ".u'ii, *rirl iever^niei gedroT\.i En war zouden î*. "l;t worden._-- .Jâ, vrel dr- vrôuw irem in de rede, d"" t;;:
f :i,*l: 'rnvuuï 

îq d"" h";A;;:;;;, en de botercrr de ke:-rkeyrmeid besparen, ,en atrs er gasten kwa-nl,en'was alles in een orïrrnezien en zonder moeiteIç}aar. {}olç z-ciiden rvi3 
"il"* *."*i ,""àU""o"r kun_nen geven, en zouden veel meer klant""'krijferr,

Ty'ij waren ibinnen t "rt *oÀutrtjk"'Ë.
. .--- _Ja zel<e,r, zei de ,n.n ,u"ht"rrj, *.ur wathelpt het ) \Ve he,bben 

"" to.Àl"";n 
'tafeltje 

niet I-* Ei, zijt gij een man! rie,p d,e ,r.o,r*. Ce hebtvoor ge,en duit verstancl en hee,tremaal geen hart inuw lijf I Neerm hem zijn tafeltje wef en zet er ,t
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onze voor in de plaats; hij rnerkt dâar zeker niets
van.

De mon scihudde het hoofd en zei: ,,Oneerliik
goèd gediit ,niet en lcomt niet on den clerden erf-
.,e'rr,aatïx!" M^ar d'e vrottw, die ee"l vlugse tong
Ït".1 en d.aatbii zo,o p.educht be<t""''is nâar het ta-
fcltie was, Is.reeg haar man eindel;ik toch zoo ver,
rl"t hii n,aar .l,e slaankamer ulnq en luisterc{e of
H"'s slien. Deze lag te op'vJç66 als een os en de

'beiJe tafelties waren schiel;ilç e'.rtrild
,Sen volrenden morqen had Hans voor het se-

lng n'iets fe betalen, en ook vnor het bed relce.tde
de w^ard hem niets. 7.no sine Hans dan welee-
rnoed orr weq en wandelde met zijn tafeltje op den
ruE narr huis.

- 
Wat? vr'oes ziin vader, ziit uii dat Hans, of

ziit se het niet) Komt gii al oo den tweeden dag
teruq? Ziit se nu de wiide wereld al in geweest en
hebt ge fortuin gemaakt?

-- Ta. vadertie, ik ben 't zelf in eigen persooTl,

en i[< ben ver geweest tot in een gro'ot bosch, waar
niets dan boo,rn.en stonden, en het gelrrk heb ik
zô,o waar nok gevonden; dat is nameliilç hier dit
tafeltje, w'aarvoôr ik mijn erfdeel rheb seseven
aan een lclein rnanneke met langen baa'rd, die 't
n:ii overliet.

- 
Dornkop ! zei de vader. Een tafeltje van nie-

menrdal!
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--- Neen, vadrer... slimkop! zei Hans. Kijk mijmaar niet zoo boos aan! Ce zult wel "d,-;;;miin tafeltje doen kan, en.er verbaasd o*r".uto"rr.
IIc rvil vanavond ,.r-rlf*n tr"t"t".r"" op wijn, ge_braad, taart en andere dingen, JË g" nog nooitgercleen heibt. Laat rnaaruIl" ,r..r"., en nichten,buren en goed,e vrienden t., mr.lti;d nooden.

,^ *L*.elt,het u in uw bol, ,mijn i""s"rrivr;"Sqe vader.

- 
Neen, neen... Doe wat i< vraag!

En Hans hield zoa l.rg."o, dà, ,i;" vader eenmenigte menschen te etÀ vroeg.
--*Ge maakt geen eten lclaar?"zei vader.
-_ Dat is niet nood,ig, vadrer. Ik toover,hert.
Toen nu tegen den-avond 

"U."-""rr";ià *"-r::- en Hans zijn tafeltj" ,r"urg"r"i h.d, ,or"f. ii;,,,Komt nu allen eens aan mijn tafel;.ïr;'i;
pa.st goed op." En {a3rop ri,ep hij, ,,f"f"t,ËaàËç!" -_ Maar het tafeltje woo zi"i, niet dekken.
.- ry_tl is gek g.wood"n, fl"i"i"rd*r, d;-;;"_schen. '!Vat 

doet hij raar._- Hij heeft miss*i.l een zonnesteek gekre.
8€rr, meende iemand. In ellc geval, doet hij "i*;;_noozel.

" -* T3.f.ltje, d,ek u ! veryolgde llans, zeer ver_legen. T'oe, Iief tafeltje, di"Ë-;,- î*t .1" gisterp.vond... W,ees niet-lcoipig, rrri";d.iiiU of"fri"...Het tafeltje ,bleef aâ.f."Hr", h#.il-b;à;;;
niet bemertr<t,
I6

Ë,n half weenend, emeekæ hij:

-' Och toe, asjeblieft deh u tocÛr m,aar! Deug-
niet, dek u ! i[< ,gebied] het, brulde hij ten laatste in
razencle drift en sloeg imet zijn gebalde vuist eert
hoek van het vermolmd,e tafeltje af; maar zich
dektrren wou het n14t 

- 
het was en 't bleef leeg.

De arme Hans begon nu jamrnerlijk te gillen
en te,huilen, want hij voelde db zware vuist van
zijn wader adhter de ooren en hoordie hoe deze
woedend riep:

- 
Do'mkopt Ziit ge daarom de wijde werel'd

ingegaan om uw ouden vader voor den gek te
houden ?. , .

En daar de rnan nriet tot 'bedareri waa te ,b'ren-
g€n:, maar er al krachtiger op insloeg, rnaakten
neven en nichten', buren en goede kennissen maar
gauw, dtat ze ruegfi<wâmen en schimpten en schol-
den op Hans, die altijd dom en onnoozel was ge-
wee.st,'maar nu opeens dol en stapelgek was ge-
worden.

Bij al zijn dom,heid had onze Hans nu evenwel
toch eene verstandige gedachte. Toen zijn vader
de,n vol,genden morgen' weer wat hedaard was,
zeidc bij tot ,hem:

-_ Vadler, in de wereld kom ik toch,niet voor-
uit, dat merk ik wel, maar ik wil uw knecht
zijn en voor loon rbij u dienen. Neem mij aant

--* Goed, zei de vader. Niet i,edereen kan in dt
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rn/ereld vooruitkonxen; zorg gij rnaar. dat ge hier
,als lçnecht eoed uv..' plicht doet.

Zoo hi,eld hij darr l-lnns tegen een vast week-
. Ioo'n als knecht in huis.

Nu kwam Stoffel, Veltens ,tweede zo,on, aan
de beurt.

Die dacht: ,,Die dornrne Hans, is toch wezen-
lijk een ,beetje al te donn, ofschoon hij de oudste
van ons drieën is. Maar ik r,vil oolc Ce w,ereld in en
zal 't wel beter overlesqen om mijn fortuin te
zoeken."

Zoo kwam hij dan bij zijn vader, bad en bedel-
de z6ô lang, t,ot ootrr hij zijn rnoe"derlijk erfdeel
l<reeg orn ,op.r.eis te gaan. De vader trachtte hem
dât r,vel af te rarlenr maar de zoon bleef stijfkop-
pig, ging de wir:de en qroot,e vn'ereld in en kwam
tegen den avond oolc in het bosc,h. En het oude
manne,lce stond daar weer en sprak: ,,Goên-
avond, StoffeltSe ! F,i, ei, ge gaai zelcer ook uw
fortuin in cle wiide rvereld zoel<en) Van Hans
weet ik a.lles ai. Wilt ge mij echter uw erfdeel ge-
ven, dan geef ik u.dâarvoor den ,rEze}, strele utt,
die mijn goudezel is, en als d,e ezel zich strekt,
dan zult ge zien, dat hij u enlcel goudstutr<ken
niest, zoodat se ineens.tienrm;ral zoo.veel hebt als
ge nu bezit.

-* Wacht, die wil rnij hij den neus nemen,
evenals l'-trans! dacht Stoffetr. Tuch zei hij rot her

r8

oude manneke: ,,Dien ruil wil ik wei aangaan;
maar is 'het wezenlijk waar)" .

_- Ei, kom, zie zei.f err probeer. 'het, zei hei
kleine ou,ci,e rnanneke, en bracht Stoffel een'paar
honderd passen ver hel bosch in, waar een kle!
ne,, met stro,o gedekte stal was. In dien stai, waar-
in het goudezeltje stond, zag het er echter veel
prachtlger ur't dan in het leostelijkste paleis. De
ezel had lvel eenvoudig wat distels in de krib en
iroo,i in de rl.if ; rnaar de krib wag van klinkklaar
goud en met ficnkerend'e edelgesteen'ten bezet,
en d,e ruif was van lciini:klaar ;:ilver, ook al met
prachtige diamanten en ;u:v,'eelen. En het goud-
ezeltje lag op zachte zijden kussens.

- Probeer 't nu Inaar, zei l-'et nlanneke, en

zeg: ,,Ezel, strei< ul" __ En Stofiel zei: ,,Ezel,
strek ul" En jawel, daar sireiçte ;ich de ezel en
niesde een boel goudstulcl."en. ]-laerr echter Stof-
fel wÉjs was en zich niet wou laten foppen, liet
hij het to,ovet'stuk nûg eer] paar nialen doen, en
beide keeren viei het goed uiu llat was een kos-
telijk dingl

Zoo kon Stoliel naliruriijk geri'rs't rurlen! l-lij
gaf zijn erfdeei en sjohte met clen ezel naar huis.

Nu moest hij 'e avonds echter in dezelfde her-
berg rusten, waar zijn broeder Flans overnacht
:had. De waard ontving hem heei vriendelijk'en
liet Stoffei. ielcker eten en drirrken. 'I)an toonde
hij 'hem een zacht bed. 
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M"?r'Stoffel merende zeer verstandig te zijn,
door'te zeggen:

- Zong toch vooral goed voor mij,n goudezel-
tje en geef het een zacht bedle; ik zal u daar mor-
gen ruiim voor betalen. ,Maar pas op, dht ge,niet
,,Ezeltje, strelç u" 'zergt, want dhar kon misschien
een groot ongelutk van kpmen.

Ja, 'dat was verbazend slim. Die woorden kwa-
men den waand wonde,rlijlc voor; hij vertelde aan
zijne vrouw, wat Stoffel gezegd had, en zei bang
te wezen, dat de ezel misschien een recht wild,
gevaarlij.k ibeest was.

* Man,, zei de vrouw hierop, wordt ge nu
nooit wijzer? Met dien ezel is het net als met ons
,,Tafeltje, dek u!" Laat ,het ons probeeren. Kijk,
als ge vannacht voor de etaldeur gaat staan en
daar door 't sleutelgat of door de reet ,,Ezel, etrelc
ut" roept, dan l<an u daar toch onmogelijh kwaad
van overkornen. De ezel lcan niet bij u. Volg
mijn raad.

,De man rbegreep dat oolc en ging due 'in het
midden van den nacht, toen allee in huis in rust
was, naar de staldeur. Bij het heldere Lic,ht van de
maan zag lhij dat ihet ezeltje stil en kalm op zijn
zacht ,b'edje l^g *"t sliep, zoodât het niet op een
veùsaheurend dier, imaar veeleer op een gewoon
rno lÇg-aarsgraurvt je leelc.

-'k 
Wil het toch eens wagen, dacht de waard

en hij riep om 't hoekje van de deur: ,,Goudezel-
20

tje, streh u!" Daar strekt zich het ezeltje en niesl,
niest... alte,maal blanike dukatenl en qoudsttrk
Icen, ,of er geen einde aan lcomen wou.'

De waard kon eerst zijn oogen niet gelooven.
Hij wercl moedig, want dat goud blonk in zijn
oogen. En de eze'l sliep weer in. rDie zou hem
geen kwaad doen. De waard ging in den stal en
bekeek het,geld,. Het was eclht. De man liep naar
zijn vrouw, en'toonde het goud"

- 
Hoe i<omt ge daaraan) vroeg de waardin.

Haar man vertelde alles,

- 
We rnroeten diien eze'l nog eenige keeren Ia-

ten niezen, zei'de waard dan. W,e l<unnen van-
naaht rijk worden. Die kerel in zijn bed me kt er
niets van.

* Z,oIt ge nooit v€rstandlg worden ! riep de

vrouw qit. Begrijpt ge dan niet dat het ,,Tafeltje,
delç u!" en ,;Ezeltje, strek ul" bij elkaar behoo-

ren" Zet onzen ouden ezel in plaats van 't gouô
ezeltje en verberg dit achter het hooi.

- Ja, ûla.rr stelen...

- 
Vooruit! Doe wat ik zeg,'.

En db waard gehoorzaamde.
Even later was de goudezel in de schuur onder

het hooi velborgen en stond een oud afgejaagd

grauwtje, dat echter veei op hem leek, in zijne

iL",".',,4o"r.! Hoeze!" zei dre schelmachtige

waard tot zijne vrouw. ,,Nu is alles gewonnen'

Nu wil ik eene splinternieuwe herberg bouwenu
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een buitenpialats k,;rc;:eli, .,...- .î:rç .eljlr Lr."e nu*,...rt ;,li-
tijcl rijke en v,c!ûrnaur* Tui! !-j.n ;c,,:it:1.,r,tr,1 .,_;,! 1r-;,_,;

ons br.ligen!"
Stoffel had unrie,rlussch*;r" ru:rLig r;;i ii*lr {,:rrj.

geiege:r. Toen hij nu ijen volqend,,r.irr:*rg,,,lr û;j.ri_.l
uitgeslaçen was, ging trri;" zonrJer ir:1..,, r,nn i,*i lr*-
dro,g te rncrken, nret zi.j:i e-,:ei wcp., I, lij vcl.î-.-i,ils"t-
de zich Cat FIans nu beschae,md o;: ::ij* rr,:u.s ac*r,
trcijken. Trhuis aangekome::, r.*ri*rigd" ir;j tcr-.
stoncl, dat men tegen den avc,:ndi wi:rt-ri. â.iir,j t.:u,,,,
en vri,end.en, alle xxr:veu *n niçl--rt*n bij r:ii*-;i;rr ,,:r.,r.r

r,oepen, r/oûx- eeil '.*run,.ier]ijiçl.: ir;;_r.1::", ;-n dit
gebeurde onk, sr:l:cou du u*n,i*-,: l:i,:t hr;r;iei ,r,;i.,,.r,:
de en zei, clat zeker de eene e;:el clen aniji:i:, ;r ha-.i
tbuis gebracht.

_- p6s1 fiu r:{l}is ror:C og: en llijl;,i scherËu l,_rel
zei Sto fel, ioen nile eastcre g"Lrrr**n nuur" r, ];...,
een heel wijs gezicht. 't .ln ee:i:r groc;t .wor*ei:, 

,;:ii,r{_

ik hierqran de r"ei* ireb ïï1iie.{el}r,acht. Ai:r ii; :.l:i:
,,Ezel, sti"ek ui" t{an ;:;rl iin:;n ezei ;rich sir,, jlir.,::i::,
en ge{d ni'r:z*:r;. {jetai .nllr:n diili *ran:'aarr i:,r,i. i;;"n}:-
l:elen eïI .:'rJipt d:.li 1(j iji :.r'I,;]ir;1 ,.or ,.,.r;;;i. i-:,,,
kunt ciaCeiijie. rijk rv*ru-{,:n. îic hen e,:;r .m,:de ;::,r;,,"

--- Dat:rou rreil Jrql.Elelijh gc:cl, r.:";:1 .!i,ç-'::ij,

dachten de. I'rienil,e:; e:il ,bur*n, ;,il: 'i rn::,a; :*ir.i
net zou \ceer Ealari als bij Hans.

lln on,gelu;klilg Ei::LJ hei. weei: niii,i. :::Çd. l-)r; r:.,rr.:j

zoti z,ich streiçken en zilu c!r,.kc,len n;eze:.1 ; i:irilal.
llij verroerde z.icir nici. l;r, I)"rc:cI en vii;r,r.,..lr *.rr
t/

cr{r'r-'!.ïr.:r.r tlk-i:ar: i:,.:nair.wel aan te kijken. Toen ge-

I,rnril;te Srnf{.e[ ;ri"i:"r.e virist o:n den kopoigen ezdl

;:::i:rÏli{ri.:}ïr te leert:n" stnrnpte he,rn op den kop en

1iç"; : ,,Tl:reL, st'rek u l"'
**- {lûTc iatr io, :riin hoofd qeraakt,

"..''ier:Ce n.
-*-* Ïi.:r.r z.,rr:l.. Ë:ite(rl{., rneer:.rie c{e

d,ai ,;.:*r-', iets ge'".aarliik v'les.

fluisterden de

rnan. die wist

- - li,:,i,J n.i: Inet uvtt dwaze streken! riep de

','rd,'i' i.:t ;,riir.r .ir-rcn^ Gs z!it aJ. zco 'clndeugend als
T-leli*i, rrr-n r!'!r';l rn j te spûtten,

*- llin:ri' IJL: *rcl l<an ilelcl ,niezen! beweerdt:
I'1,:' f T ::l T leb ',vat gedrrld !

]],r" i',ii l:rç;:n v!'eeï; ,,L,i.E:f ,ezeltie, strek u, braaf
.::el '.i"',, str,-ck i;"-. lirl rian werd hij boos en ranseÏ-
df, *."r,r:iarj' cn 't ern:.e digr"

llii irrr, he'il !::belde Stoffel. Houd u ge-
lr.,r''i .,r:l 'riiii.i:, ;tc:û1.,/eel ge Ïcunt,

Il .i i.r,. ,ie ,,-:;rtl strele,te zïeh en verhief zijn par-r-

iexi, ,::li r.T*rr;.1 ,:ri'l-' pirarr malen duchtig achteruit,
r.i': i: hi i i':ii en,:ir schriT<T:arend ,,Xa ! tra !" liet hoo-
,{:'r. .lrri:,riii.'ii lilr..fl Si{:!Ëfe} r:ôô'n sehop teqen het
r,i{, ..'lri: l:,1 i:,'.1rtr"'.t'rïÊ?: frtr} olen gl'cntl ttlimelde i

ir,rri,:.:' Lïrri:'tlsiu,:1.,:ken }tu,\.nntÊn er nief, En rnen lcon
rr",|i r'.r pTa:iir ".'ai, !îeld. stoffnl ûprapen.

I)r,1 ",r..,;1.0;;.lr:,ii r.d: hcl<er:lden liepen spottend e,n

!;..'i'ri..:.r:r,r.,l -,'1ji:p: i:Tr l,ertel'"{eir ieciereen van den
rr1r..ir,r., r,.;rr l.-irr-'11"':1" di* ri3'n goudezetr ù:ont en blaun",
h;,rd 1;ci.*i.,pt. F}r ,S,l*fËeT kon xir"h niet op straal
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vertoornen of de'kinderen uût het dorp liepen hern
nâ en j,ouwden hem uit"

Stoffeil r,verd oolc knecht bij zijn vadbr. Ën nu
was er rlog een zoon, de jongste; hij heette Maar-
ten en was,e,en knaap dtie weinig sprak. Men hield
hem voor half oronoozel.

En waarlijlc ll{aarr.en kreeg ook zin om op reis
'te gaan. Zijn broers schoten in een lach.

- 
Als wij geen- fortu,in maakten, hoe aoudt gij

het dan kunnen! spotten ze.
*_ G['j op reis gaan, sprak de vader. Zeker om

n'og dwazer terug te keeren dan uw,broeders.

-- L.aat mij gaan, beste vader! smeekte Maar-
ten. A}s ik geen fortuin ,maail<, dan kan ik oolc
knecht wordbn bii u.

- Wel, we,rlc dan uw kop maar cens uit! riep
de vader thet gejank beu en hij gaf hem zijn geld.

'Maarten vertrol< en geraakte eveneens in het
groote bosch. En daar was,het oude manne'lce en
het zei tot hem;

- Maarten, ilc weet dat ge een eerlijke, brave
jongen ziijt, stil en besche,iden. Als ge mij uw erf-
deel geeft, wil ik u een gave schenken, de ,laatste,

die ik over heb. Hier is een zak met een stevigen
knuppel erin, en als ge dien in uw zak steekt en
zegt: ,,Knuppel r.lit den zakt" dan slaat en tanselt
hij alles bont en iblauw, to,t Be zegt: ,,Knuppel,
in den zai<!" Dan is 'de X<nuppel.in den zalç en
doet niemand eenig kwaad meer. trk ben 't z.elfde
24

inanneken dat aan Hane en Stoffel het ,,Tafeltje.
dek u!'n en 't goudezeltje gaf, die een elimme
waard in de herberg ,hun ,heeft afgestolen. Maar
ge gelooft me misschien niet?

- 
Mijn vadertje, ge lhebt een door en door

eerlijk gezicht, i[< geloof u graag, arr*twoordde
Maarten. 'Hier is mijn erfde'el, geef me er dien
knuppel uit en in den zak, voor.

Zoo rnnas de ruil gesloten, en 't, manneke ver-
maande Maarten norg, zich door dien listigen
herbergier niet te laten f'oPPen.

Maarten kwam tegen den avond aan de her-

berg en eischte voor 't wein,ige geld, dat hij nog
in zijn zalc had, ibrood en bier. Toen hij daarop
met zijn [<nuppel in den zalc naar bed ging, zei

hij:

- 
Lieve m,enschen, laat toch vooral niemand

in mijn karner ko'men en bij ongeluk zeggen:

,,Knuppel, uit den zak!" want dan kon het i'icht

leelijik met :hem af'loopen.
Man, zei daarop de vrour\r, hebt ge dat wel

ge,hoord? Hier is zeher weer wat te halen, e'n al'le

goede dingen .bestaan in drie.
* J*, ja, vrouw, zei de rnan, als de knuppe'l

rnaar niet gevaarlijk is.
* Ei wat I zei de vrouw, wie weet of die knup-

pol ons niet meer geld ep goed aanbrengt dan- het
iafeltje en den gouCezel, en of men er misschien
niet,ion,g, gezond en heel mooi door wordt. 
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"** Ja, vrûuw, ;:ei de nr&r!" 'l
ge gelijlç hetlt, en di.rs r,"ill*n we",

ren.
ïloen zij dachten, dat hrun ga*t

gingen beiden naar hoven en c{e

** Knuppcl uit den zak i

ls inr:qeiijk, r:l*t
"l rx,tiult,: -llr{}trû;i-

sa*t in si;:,i,it: l;15;,

waar"d z*.i:

[n de [<nupp.-:l" een fii.r,]çe st*k, i;i:rcr.-r-r i;ii: ,-i'.,,,

zak en botste eerst der: vuaarel en ,,ian c].,:r "v;,'n",.tr."

tegen't hoofcl" rl)'Ln op dr:rr rr-ig, el* arrnero, 
'.i1, 

llec-
nen. Die rare knup:p*! l]prcri"g heen en r*rttr. I},
waard en d,e waardin vluchtteri l:r:en, niaill' ..-1r,,

i<nr.rppel volgde hen en ranselde r:-e a.f" l.''riai

schx,eeuwden de twee !

lVlaarten wertl waklcer en $p):clnË trli ;:rlir i-reel,

en schoot haastig zijn Xrleereir &a:l. I*{ii l-,cgr*er:
wat er gebeurd was.

De rn'aard eir de tvaardin hcgonne:: te bidcLr:lr

en te srneeken:
-_- (}ch, meneertje, meneertje" Taat iiien kru'r1-r-

pel 'rru toch rrrsùen; rrvi=lnt ailde,i'li lvor,-ierl l';i{:j L*l
pap gestam.pi en blijft ge*n grii:zeitj* ;n**:,i ç'rerl

'Foen ontfev;ncle h{anrteir zic}l cTan r:*l..-. en }.ig;

clen knuppei weel in zijn aalc iccrnen
* C"ij ni:de,ngend voikl uE:i $,'f;rari.t:,i.r rri*., {-',;,:i::!,:

me rnûar gauw .tret ,,'Taj.elijc,, riek :rrl"' en 't ,,F,;el-
tje, strek u1" die ge mijn hvclers afgeslntren l:uehi,

weerû,ïrl, cf ge zult er ûùg erger "ra.i-. Justei:,,

- 
ja, 3'a, rnet alle plerier, beste, alleriieisl+, u'ir:-

2b

hrilcl*n ':ie fwee. Ge ault morgen alles
i'..'l.;l'..n.
1--rr; lr:1:Tsr rulûrrgen l3elVCrrden .lnrAs, ZOCh-
:iir:,irrl:i::;: en ,'rciden. dai zij gisteren al,

i.:;ii: .j.:ï irnrl ;:nii*i. helçr:i:d, rnaar noOirt zoo
r ic i::,.i zf ù "ï.r r,,,i::eltje gezien hadden.

ll- L{;'il"tr:: vr*j terslond raad en riep:
i-,::;-rci r.:ii: rien aak!" -- Ë,n de stok was

i.:.:,;4nn te sïa;-rn op de dieiven.
:) il'i:in en d,e vror.rw hadden daar dien
ît: :,]i:.{ "','ar, gr:Ïrad, err dus iehreeUWden

h,:t ,,Tafeltje, de h u!"' en hier
ock; :naar traat dien knuppei

-** il:,e:"r'; aiies bij n:ij 'l:rensenl gelrood Maar-
l-i:"l: "

l';',.,-i".1:' i.im hii h*t tafeiije en het ezeltje om ,te

',.i,.ii -,,,,.rî!,r .;. ;lj iei', ri,;i{ Ëcreci ging en jawei, het 'ta-
i.'.:ii.1r -j;.,1;.1... ::ii;}, çn hii kreeg *en heerliji< ontbijt.
r..: ,.:jr. lri:i c. lcirje' rirellir, :rich, eoodat de duX<aten
rrl.ri-,,r' :.:i'i', lr:: 'l :r*n.dr: str:ver:, En 'Loen liet Maar-
'i e,i:; il,'i:, :,r.:,.r1-'i:rl r*,ree:" in den zali" Hierop klonr
lii r:,n d,,.r: r',r,,,i, :r.;:rr: iret tafeltje op den ïug en
!i:'i:, r]*,.::r ;u.;rlrrrl-ri,,l .rn r[si] ;sak. ]jon kwam hij met
.,i i,,, i,::r,-;t11 1;111iliil',en ln het dorp aan.

- ii;,:i. 'ri;r,:.ir:;î: ::,'i Ïrii, to*rt hij ynor huis af-
i.;l.i:.111,,,:. J...1,',i.o r;ir: l.;,-,,,,r- :':i:'it.* geer: heel vriendelijk
iie;.ir.-rlLt, n,lndai hrj ;T.:,:rlht; ,,ftdet deri tweedbr dgq
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al weerom) Dan ie 't ,hern zelce,r uls iHan_s on Stof-
fel gegaan."

De tijding van Maartens aankomst ldae dade"
lijk door rhet gansche dorp verspreid, en oud en
jong {<wamen toe en lachten en juichten, en hoop-
ten oolc nu eens weer pret te hebben.

Zij dachten r ,,De een is met dê tafel, de andbr
met den ezel gekomen, €n de derde komt nu met
tafeltje-en ezel'te gelijk. lDan zal de kluc,ht nu nog
zooveel te ,mooier wezen!"

Maarten stoorde zich daar echter niet aan en
dacrht: ,,,Die 't laatst lacht, lacht het best". Hij
Iiet velen in de:kamer komen, en toe,n riep Maar"
ten; ,,Tafekje, dek u!" En terstond stond het ta-
feltje vol'heerl'ijke spijzen en op iederen hoek een
flesch met den kostelijksten wijn.

Maarten verzocht ec,hter de lieve bekenden vol-
strekt nie,t ,oirn mee te eten; dàt werk kon hij met
vader en b,roers alleen wel doen. 

- 
Vervolgens

riep hij den ezel toe: ,,F.zsl, strek u!" En g"d-
ezeltje strekte zich en'begon te niezen... duka-
ten e'n allerlei goudstukken, dât,het als hagelstee-
n€n op den vl'oer kletterde.

- Raapt op maar! raapt op rmaar! zei Maar-
ten tot al de vrienden, die eigenlijk maar geko-

-qn waren om hem wat uit te'lachen. En die lie-
ten zich dat o'olr ,geen tweemaal zeggenr rnaiar
gingen aan 't grab,belen, waarbij de een over den

z8

ander turirnelde en zê malkaar wel bijkans plat en
dbod ,hadden gedruù<r, uit begeerlijkheid"

Eindelijk zei Maarten:

- Nu moet ge toch ook eene'kleine belooning
hebben, orndat ge vader en broers zoo bespot en
uitgelachen hebt.

, rHij ricp; ,,Knuppel, uit denl zak!" en .dhar

danste de knuppel op schouders en ruggen van al
de goede vrienden om en joeg ze door het dotp.

'Maarten, die voor dom gehouden werd, bracht
de'schatten in huis. 't Gebeurt wel rnèer, llât zij,
dii voor dwaas worden gehouden, juist 't slimst
blijken te zijn.

Men maakte ,Maarten schout van ihet dorp en
zijn knuppeltje ;hield er ieder braaf.

EINDE.
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HEN ST{.JDnNT'ENGR{\P

Een jonge Engelschmun "un achttien jaar, die
aan de,hoogeschocJ stud.eerde, gin'g zel<eren avond
met ziin Ïeeraer in de ornstreken der stad een
wand,elin,g doen'^ Tr:en zii daar naast ellcander
heenstapten zegen ze, bezijden den weg, een vuil
paar sch'oenen liggen, die, zocals zii vermoedden,
een ,ârm,en man, l,,,elke, op d,en naburiqen âkker
aan 't werk was, :noesllen tcrehooren. De jonge-
ling zei tot zijn leer':-aee,;ter.

- 
Willen wij dien !.,erel eens een poets spe-

len ) I-:rat ons zijn scir.renen weqsteken, e-n ons
dan achter 't l<re,;pelhout verbergen, od af te
spieden, hor: hij claar zal"verlegen staân, als hij
zijn schoenen niet rneer vin'dt !

- 
O, neen ! antwoordde de nrofessor" Ge

m,oet u n'ooit ten lcoste çran,nlen arrne vroolijk rna-
ken. Gij zijt ïijk en d:s in staat, dien armen kerel
een veel betere verlassins te T:ereiden. Leg in ieder
zijner schoenen cen daa]dei:, en r{an zullen wij ons
verbergen.

De student rleed hei en dan slopen zij Lreiden
acht,er een kant. Weidya had de arme man zijn
dâgtaa'li geëindied en lçwarn langs den akker naar
clen vreg toe, wâa'r hii ziin schoe;ren ihad neerge-
zet. Ï"lij stak den vr-,et in een zijner schcenen: hij
voelde iets harctrs, ii:ukte zich e:r vond den daal-
der. Hij hezag het eetrd en lceek naar alle ziiden
,a

h*", d*"h ,ug urierntrnd' I-lij stak''het geld in zijn
zak en wi,lde oo}: tlerr anrierett schoen aan'trek-

ken. Maar'hoe'groot wasizijn verîassing, toen hij
daar nu. den, anCererr daalder vuncl' [-lij viel op
zijne'knieë'n, L,likte ten h'emel 'e11 riep uit:

- 
û. Clod I fisi :is waar, dat gij degenen niet

v,erlaat, die op u betîor-twen! Cij weet, dat mijn
vrouw zielt ùigt en wij arrn zijrr. En rlaar hebt gii,
lieve hemelsche Vader, 'n-lij cloor 't een of and'er

we ldad.ig hart Cit geld ges':iiurcl, opdat ik er mee
gehglpeii'wordt! O Gij, vergelcler van alle goed,

zègen dien n-rensch!
'Diup ontïûerd'' s'ton'cl de jongelinrg daar.
_. 'Welnu. vrûes ziin leermeester, he,bt gà nu

niet meer qu^o*g-n, dan door een dalle streekï
t"*:-'i\,4 

i j fi bes'ùe, pr.o f ésso r, antwc,or.dde de j o n ge-
ling, gij hebt mij 'daar een les Eeseven, ,tlat ilc'nim-
m[r vergeten zal; thans voel ilc de waarheid van
die schocne, maariot hie:i toe ili'i.t $enoeg be-
giêp"rr''rrrretrl.-: ( Cieven is zaliger dan nerb'en >>.

I{E,T ËË$iTffiT-HN PAARD

Een latrdrnan w,eriC op zekereu nacht zijn
s,choonste i:,aar'c] uit den slal gestoÏ.en. I-{i'i reisde

'uren ver'naar èen paardenru-',.arkt, 'om e€in and,'er te
koopen. Eensklaps ontd,ektc' hij onder de te koop
geste'lde paarden op de markt ooir het zijne. Hij
greep het dadelijlc hij den tocm, en riep luide: 
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ï* Dat .beest is van mij! V66r drie dagen ia het
mij ontstolen.

De man, die lhet paard te koop steldê, zegde
zeer beleefd:

-' - fri"sn, vriend lief ! Reeds ,langer dap een
jaqr is het dier mijn eigendo,m.

Snel rhied de boer zijn beide handen v66r de
oogen van,het paard en riep:

: |rfq, als gij 't reed,s zoo lang in 't hezit hebt,
zeg me dan eens, aan welk oog ris lhet dan blirr'd?

De andere, die het paard wedkelijk geetolen,
maar nog niet heel ,nauwkeurig onderzocht had,
verbchrok; en, o:m toch ,iets te zeggen, stamelde
hij, op goed valtre 't uit:

- Aan zi,jn linker oog!

- Mis, (achte de boer; aan zijn fidker oog is
het niet blind.

* Aah ja, hernam dle andere scfrrielijk, ilc heb
me vergrist ! 't Is aan zijn rechter !

De hoer onrtblootte nu de beide oogen van het
dier en riep:

- 
Thans is het klaar, dat gij een ,leugenaar en

een dief zijt. Het heegt ziet uit alle,bei zijn oogen
zoo goed als gij en ih. Ilc vroeg dat zoo rnaâr, om
den diefstal te bewijzen.

Het volk, dat rondom vtond, lachte, klapte in
de hgndbn en riep: << Betrapt ! betrapt ! >> rDe paar-
dendief nnoest het dier teru,ggeven en werd nog
gestraft voor zijn schelmstreelç.


