
Naar de zee
A. HANS.

Richard was een zwak manneke. Hij speelde gaarne met
zijne kameraden, maar hij gevoelde zich seffens zoo moe. Dan
zette hij zich op eene kelderval om wat te rusten. Dikwijtrs
moest hij thuis blijven. Oh, wat was dat droevig voor hem t

Moeder plaatste dan vaders zetel met kussens bij het venster.
Richard zat er in, met den rug tegen de zachte Lussens. Zoo
kon hij toch nog eens op straat kijken.

Als de menschen zijn bleek gezicht zagen, hadden ze veel
medelijden met het tenger knaapje.

Gelukkig had Richard brave maten. Ze kwamen bij hern
zitten en vertelden van de school en van hun spel,

- 
<< Richard zal niet oud worden >, zeiden de menschen

goms.

Vader en moeder waren zeer bedroefd. Dat kunt ge wel
begrijpen !

Eens op een Zondag, toen Richard weer binnen moest blij-
ven, kwam zijn onderwijzer hern bezoeken.

De jongen was blij, toen hij zijn meestet zag. Lachend stak
hij zijn maser handje uit.

- 
<< Wel, vriendje, ik kom eens naar u zien. Hoe gaat het? >

zei de onderwijzer.
* < trk ben ziek, mijnheer. Maar ik hoop weer spoedig gene-

zen te zijn en dan kom ik naar de school >>, sprak de kriaap.
* << Neen, jongen, dezen zomer moet ge maar thriis blijven.

Ik heb wat'beters voor u bedacht, tenminste als uw vader en
moeder het goedvinden. >>

Nu sprak de schoolmeester tot de ouders :

- 
<< Richard zou eens uit de stad moeten. Als hij eenige'

maanden bij de zee woonde, zou hij wel sterker worden. De
zeelucht is zoo frisch en goed. >>

- 
<<'k Weet het wel, mijnheer >>, zei vader, << Maar ik kan

dat niet betalen. 'k Moet hard werken voor den kosl. >>

* <<'k Spreek ook niet van betalen. Als ge wilt, zal Richard
naar de zee gaan, zonder dat het u eene duit moet kosten. >>
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- 
<< l6u dat kunnen, mijnheer ? > riep moeder blijde,

- 
<< Zeker, zeker. Ik zal er voor zorgen, dat hij naar de

schoolholonie mag. Die staat bij de zee. Brave menschen zor-
gen, dat de zwakke kinderen er heen kunnen gaan. Richard zal
er goed opgepast en verzorgd worden. >

De ouders bedankten vurig den meester.

,- < Och, ik doe dat gaarne >>, zei de onderwijzer weer.
< Richard heeft de frissche lucht noodig, hij is een brave jon-
gen en gij werkt beiden vlijtig. Dus, zulke menschen moeten
wij helpen. >>

-."- << Vriendje, zoudt gij naar de zee willen gaan ? > vroeg
de onderwijzer aan het knaapje.

- 
< O, mijnheer, zoo gaarne ! >> antwoordde het ventje met

stralende oogen. < Ik zal gezond en sterk worden zooals mijne
kameraden. >

En ja, hoor ! Richard mocht naar de schoolkolonie.
Moeder pakte zijne kleeren in een koffer. Vader zou zijtu

zoontje wegbrengen.
Toen moeder haar kind goeden dag zegde, rolde er eene

groote traan uit haar oog. Ze veegde dien rap weg, maar Richard
had ze toch gezien.

__ << Moeder, ge moogt niet bedroefd zijn >, zei hij. << Ik zal
weer hloek.en gezond worden. Elken Zondag schrijf ik u een
Iangen brief. >>

- 
< Ik ben zeer blij, dat ge naar de schoolkolonie gaat >,

antwoordde moeder. << Dat traantje viel zoo maar uit mijn
oog. ))

Maar de jongen was toch ook wat treurig, toen hij moeder
goeden dag kuste. Van moeder weggaan is niet plezierig !

Maar hij zou terugkeeren als een blozende knaap !

En toen de reizigers afscheid namen, gaven ze allen hunnen
maat de hand.

- 
<< Alloh, Richard, kom maar terug als een ferme dikzak >"

zei de een.

- 
< Zoo vet als een tonneke ! > riep een tweede.
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- 
< En de wangen, die blozen als een kriek r, riep een

.derdc.

Tut, tut I De trein vertrok en reed er rap van door. De wagen
schudde en daverde.

Drie uren later waren vader en Richard in de *choolkolonie.
Een gebouw stond bij de duinen.
Duinen zijn hooge hoopen zand.

- 
< 't Zal plezierig zijn om daar te apelen >, zei vader.

-- < Ja, we kunnen er afrollen >, antwoordde Richard.
De heer van de schoolkolonie was zeer vriendelijk.
* ( Ah, een nieuw gaetje >, zei hii, Richard op het hoofd

tikkende. <Zijr^e wangetjes zijn zeer bleek. Laat hem hier maar
,eens eenige weken zijn, Dan zullen ze er anders uitzien. >

Vader keerde weer naar huis terug. Hij was blij, want hij
wist, dat Richard daar goed was.

De jongen zou met andere knapen in eene groote kamer
slapen, Daar stonden bedden met kussens en lakens, zoo wit
als sneeuw. Overdag mochten de kinderen ,altijd maar spelen.
Zieken kunnen niet lecren. En eten, zooveel ze wilden ; lekker,
kloek voedsel I

's Zondags kwam er een lange brief. IL zal hem hier eene
neerschrijven. C'e kunt hem dan lezen :
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LIET/E OUDERS,

Zooals ih beloof d heb, zal ià eens ûat oan mij oertellen. Ih ben hier

zeer gcarne. De zee zal mii slerk mahen. Elhen morgen hruip ih in het

zeeuater. Eers| uas ih aat bang, maor nu niet meer. Gij moet niet

beoreesd zijn, dat ih z<tl oerilrinhen. Aan àen hant is ile zee nîel ilie:p.

OoÀ is er altijd een heer bii ans, om naor ons te zien. Hii han zûemmen

als een r-riscÀ. IË ben gaarne in't aater. De goloaz spalten oûer mijn

hoofà. En ais ih dan recht sta, gooien ze mii dihoiils omoer.

Dan gaan ue allen uanilelen langs àe zee, Ih zîe naar ile groote

sloombooten, die ooorbij ûaren en naar àe hleine scheepjes oan ile

uisscÀers.

Dihwijls spelen ue in de duinen. Met mijne malen rol ih oan de

hoopen zanil naar beneilen. Dat doet niet zeer, ucnt het zand is zacht.

Ooh mahen aij hasteelen. Wij hebben spaden, schoppen en emmers.

Dan graûen u)e soms putten en scheppen er zeeûaler in,

Ih heb aI oeel schelpen gezocht. Die liggen op het strani! en ûii mogeft

ze optapen. Ih zal ze beûaren en mee naar huis brengefi.

Cisteren namiddag regende het. Wij mochten àus niet naar buiten.

Toch oeroeelilen ue ons niel. Er zijn prentenboehen, bouaàoozen, een

ganzenspel, een ilanboril, domino's, Iota's. Maar oandaag schijnt het

zonnehe ueer. Celuhhig ! uanl't liefsl oan aI speel ih toch aan het

stranil.

Mijnheer zegt, àat ih er aI oeel beter uit zie. Daat zullen oader en

moeder ael blij om ûezen. Ze zijn hier allen zoo goeil ûoor ons.

's Naclrts slaap ih als een roos. Om zeûen uur heb ih al oaak, Dat
hom! oan de zeelucht, zegt mijnheer. Cisleren heb ih aan huis gedroomd.

Dat doe ik gaarne.'t Is dan ol ih u zie. lammer, ilat oader en moeiler

hier ooh niet zijn hunnen. Dan zau het nog oeel plezieiger ûezen.

Pieter en Emiel zijn mijne beste hameraden hier. Pieter homt oan

Brussel. Och arme, zijn oader is aI àooà. Dat is oel àroeoig, nietuaar ?

As ih gezonil ben, zal ih hard ûoor moeiler, mijne zusterhens en broerhens

aerhen, zegt hij,

Emiel is een Waal" Hii kan niet oeel. Vlaamsch sprehen, maat u)ii

oerstaan hem toch. En ue zullen hem goeà Vlaamsch leeren. We moeten
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dihaiils met hem lachen. AIs hii moe is ûan loopen, zegt hii : Ihhe moe

ziin, ihhe ûat rust moeten. Ikhe op de iluin zitten. En ak hii in het zee'

uater plonst, roept hii : Oe, àe utater oûer miin hoofà oliegt en ihhe

omtter oal. Ihhe toch zûem lulil. Dan zegt hij soms : Richaril gii oplet

moel ; àe uissc[en in uue teen zul bîit.

Maar ih uilde, ilal ik al zoo oecl Frcnsch hon als hii Vlaamsch. Nu,

als ih maar eens gezond ben, za! ih ap de school miin best doen.

Er is hier een jongen, die nog geen letter lezen of schriioen han. Maar

't is zijne sclruIà niel. Hij heef t nooil naar de school hunnen gaan, ondal

hii altiid ziek aas. Strahs zal ih ooor hem een brieî naar zijne ouilers

schrijoen. En als hij een brief terug hriigl, zal ih hem dîen ooorlezen.

Ben ih maar eenmsal beter, zegl hii. ilan zal ik ilubbel leeren.
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Hu is miln brief biina ttol. Zondag schriif iker tûeer een. Will ge RiË,

Loileuiih, Albert, Mon, FIip en taah goeden dag zeggen ? Ih zal ooor

hq ooh schelpen meebrengen. En als ge mijn meesler ziet, ailt ge hem

ilan nog eens beilanken. Ih zal hem morgen eene schoone haart zenilen,

uaar de holonie op staat.

Vader en moeàer, hier oan onileren zijn tuee hladdehes. Dat ziin

lûee husser, ûan

Uo lieoen,

RICHARD.

- 
<< Dat is een lange brief >>, zei vader, toen hij hem gelezen

had.

- 
<< Ik ben blij, dat Richard het er zoo goed stelt >>, sprak

moeder, een traantje wegvegende.

- 
<< En als hij eens hloelc terug komt, zullen wij nog meer

verheugd rvezen >, hernam vader.

- 
q\f,/s1 benikdankbaar, dathij daarmag zijn>>, hernam

moeder weer. ( Er zijn toch vele brave mensehen in de we-
reld. >

- 
1a pag is waar. Want wij zouden dat niet kunnen betalen,>

Elken Zondag schreef Richard een langen brief. Zijne mak-
kers kwamen wel eens luisteren, en dan las moeder hem voor,

* < Hii zal veel kunnen vertellen >>, meende Rik.

- 
< Dat moet plezierig zijn in het water >>, zei Lodewijk.

- 
<< En in de duinen ! >> riep Mon. < Ha, ik zou ook van die

hoopen willen rollen I >

- 
< En scheepjes laten varen op het water >>, sprak Flip.

- 
<< Maar we moeten blij zijn, dat we naar de schoolkolonie

niet moeten >, vertelde Jaah. < 't Is een teeken, dat we kloek
en gezond zijn. >

- 
<< En de gezondheid is nog 't beste van al >, zei Richards

rnoeder.
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Dan gingen de jongens weer spelen. Ja, gezond waren ze,

dat zag men wel aan hunne frissche en blozende gezichten.
Drie maanden later kwarn Richard terug. Vader was hern

gaan halen. Moeder stond aan de statie.
'lVat kuste ze haar kind, toen dit in hare armen vloog t

- 
( En wat ziet ge er goed uit I > zei moeder blij. < Uwe

wangen blozen. Maar dat is zeker roode verf, die een schilder
er op gestreken heeft. >

- 
( Neen, neen, moederke. Wasch het eens af, als ge kunt !

Maar dat zal niet lukken, al gebruiktet gij tien kilo's zeep. >>

Tusschen vader en moeder keerde Richard naar huis terug.
In de straat stonden zijne kameraden. Allen waren blij hun
vriend zoo kloek en struisch terug te zien. En zij zongen, dat
het helmde:

Leoe onze Richard en hij mag et tDezen,

Ler)e onze Richard en hij mag er zijn !
Zonder onzen Richatd hunnen uij niet leoen,

Zonder onzen Richard hunnen uij niet zijn I

Twee dagen later ging Richard weer naar school. Moeder
vergezelde hem, om den onderwijzer nog eens te bedanken.

- 
< Ziet ge wel >>, zei de meester, < dat de zee hem deugd

gedaan heeft ? Bleek en zwak ging hij weg. En nu keert hij
terug, blozend als eene kriek. >

Ja, de zee had onzen gast deugd gedaan ! Richard was kloek.
Nooit meer moest hij in een zetel bij het venster zitten. Trouw
bezocht h;j de school. En hij deed zijn best. Bij 't spel werd hij
niet meer moe. En dat hij dikwijls van de schoolkolonie en van
zijne vriendjes Pieter en Emiel vertelde, begrijpt ge wel t
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