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A IIAN5

SII'IIERKLAAS OP DE TIEIDE,

't Ïflerd Sinte Greef, In veel streken is dat een leest
cls Sinterklaas of Sint Maarien, Ooli Sinte Greef komt
geschenken brengen, maar niet in Decem.ber als Sinter-
klaas of in November als Sint Maarten, doch op half-
!.asten, dus in of teSen de Lente.

En in een huis je te Mechelen zaten vad,er, moeder e:r
cie kinderen, over het feest te spreken. Ook oom Ber-
rrard was er bij en luisierde. Maar toen nam hij het
woord,

- Ja, Sinte Greef is een kindervriend, zei hij. En
Sinterklaas ook, En nu gla ik u eens iets vertellen van
Sinterklaas, wat echt gebeurd is, en nog niet lang ge-
1,eden | 't Was tijdens c{en oorlog, Ik verbleef toen
eenige dagen in Limburg, zooals uw vader en moeder
wel weten,

- 
Gij waart weSgeloopen, oom ! zei Gustaaf, het

oudste der kinderen.

- Juist, wanl de Duitschers wilden me voor hun
leger doen werken, En dat weigerde ik, Liever verliet
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ih de stad. Ik wou me naar Holland begeven. Ik hadeen gioeden vriend in Limburg, die vroeger met mij inhet arsenaal, hier te Mechelln was geweest (1). Enik besloot naar hem_te gaan" Hij woorr-de .iicht bii IJol_land. En zeket zou hij me *"1 *lll.r, t 
"tp"rr, 

om claarte gieraken. Orn nu kort te verfellen, ik kwam in Lirn_burg aan bij rnifn vriend. Die was tevreden mij eensterug te zien. En hij zou me wel in Hollanc{ frr_ng.".Nadat ik een paar dagen bij hern hacl verbleven, leiddehij mij naar een huije op de heide. Het stoncl claareenzaam.'t S/as een armoedig gedoe. lVlaar er worn-clen zulke brave menschen. 't {Vàr"r, u"" 
""odu 

man envrouri/, die een meisje van een jaar of zes bij ziahhadden. Ik moest nu in dit fr"t;* ifiir.", tot een gidsme daar zauhalen om me in Flollanj te helpen.

" Die oude mair, Marjens, heette hij, vertelde me, dathet rneisje zijn kleirrkLnd was. U."r'_""aer was alvoor den oorlog gestorven en haar vacler 
"J"_a "." 

ii
front. Grootvader en{rootmo eder zargden voor Lies je,
zoo heette het kind. Zii waren ,"., ,Jrd-rietig. Ze had_den in een jaar geen nieuws meer uu; h;r, zoon, Lies_
ie's vader, gehoord, p" :.dachien ,i*ril rnaar dat hijgesneuveld moest zijn. 't $/as zoo mieiliik toun u"nbrief te ontvangen aî te verzend;r. ;;Ë"itschers let_ten op alles. En hier waren ze bijzonder streng, om,lat

4
-rr
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)

*l''':
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I

eenige jonge lieden uit het dorp naar Holland gevlucht
waren,

Ik bemoedigde de oude lieden. Ik was er reeds drie
dagen. Het werd vijf December, den dag v6ôr Sinter-
klaas. Ik dacht aan het kinclerfeest, O, in vele gezin-
nen kon er nu 6ieen vreugide ziin. Vader was er niet
Of men had angst over een grooten broer,

Zoo zat lk zell wat treurig in clat hutje. Maar op eens
keek ik verwonderd op. Door het raam zap ik een 'rri-
ter naderen. En het was waarlijk Sinferklaas met 'iin
I nechtie.

- 
Liesie, Liesie ! riep ik verheugd. Daar komt Sin-

terklaas ! Hii brengl u zeker geschenken. De brave
man verÉieet u niet al is het oorlog !

Grootvader en $rootmoeder waren ook zeer verwcn-
aerd. Zulk een bezoek hadden ze waarllik niet ver-
wacht.

Sinterklaas bleef bij de hut staan" Hii steeg af, Het
knechtie paste op het paard en de Heilige kwam bin-
nen.

- Goeden avond, zei hij. Ik weet, dat er hier een
kindje woont, van een soldaat. En ik kom het bezoe-
ken, Ha, daar is het...

Liesie was toch wat bang weggekropen achter Sraot-
raoeder. Maar Martens bracht het kind bii Sinterkl;res.
En trren had Liesie geen vrees meer" Ze gaf den kin-
dervriend een hand en lachte hem toe.

- 
En moogt gii van de Duitschers rond giaan? vroe4

ik.
*5--

(1) Het arsenaal te Mechelen, is een groot werkhuis
voor de spoorwegen
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- 
Wel, ik moest he[ aan den konrnandant vtai;en,

zei Sinterklaas. T{ij schudde het h'ro[d' Maar toen zei

frij dat hij thuis ook drie hinrleren had. En ja, hif
m.ocht rondrijrlr:l. il.5aar *rn z"zvç:n ttur rnoet ik vreer

binnen zijn. Dus veeX tijd heii ik niet. Eur'k rnoei rog
rndere lruisjes op de heide bezaeke*

Sintelklaas gaf aa:r T-iesic cen poeje en eenige !:ire-
[.en. rùffat was het kindje blij.

- 
$1r moet ill ,{roo.1.vaCei. eens aiieen spreken en

cok dezen miinheer, die bii 1i vqvl-'lijlt, zei Sinterkl;ias.
Die mijnhee!' lua:r ik. En rnet den ouden înan en

Sinterkla.as gin{en rve in een klein ac}iterkaruei-tje.
Ilaar was hef al hee'!.ar.nail1- rlonlrer, ûrootvacler stek
een eindje kaars aan.

- 
Ik heb -roor u ook een fescl-.enk hernail Sir-rter

klaas tot den ouden man"
Van onder ziinlnlarl!.etr h,a.ai<-1e hij een pakie 'nri.ei'en

- 
Ik maak '.'an de:e gl*treferaheid g,:hruik, onr. ook

briefdrager te z,ijr', sprali hij" lf,'ee,is eeirigen tijd laeen
l-ti,j een vriend een hooû hri,even tar '1; {ront, over Hol-
land hier binnen ge.ur-rokkeld. .iiaar mijn vriend kon
z.e niet rondbre:il{en, om.:{at rjz Diiilschers hern a.l

cenige malen al,gei.a.si hebben. Ftrr,t dce il< liet. Ik in;i{
irnmers ronri rijcien, I-ie konrieanda,:i, illoet het me nief
icwalijk nemen, dat ii: hen: hii c{en neus h.elr, maar ic
der schermt voor: zitrn ,ic71x. Hn Ma.rtens, ik hel: .rccr
u ook een brief.

- 
O, van mijn zoam ? vroegi cle oude.mar, orrhoe'd,

- 
Dat denk ik ! zei Sinterklaas.

I
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- Goddanli, eindelijk nieuws ! Ivlaar ik gelooi, dat
iis u herken. Ge zijt nij',theer Van Zonhoven, sprak
Martens.

- 
Ja, dat is zoo, zei Sinterklaas.

De echte Sinterklaas kon nu van Spanje niet naar de

r:orlogslanden komen. En daarom vervulde de lreer

Van Zonhoven zijn werk. Hij vertelde dat eenige rijke
en welgestelde menschen van het dorp geld hadCen
verzameld om aan de arme kinderen een bliiden Sin-
terklaasdag te bezorgen.

- 
En ilc ben gelukkig a"an zooveel ouders nierrrvs

r,an hun zaont aatT vrouwen van hun man te brenfen,
h.ernarn de heer Yan Zonhoven. Dus verricht ik eeu
,trubbele taak,

-_ En nooit zal Sinterklaas zoo welkom gieweest zijn
als nu, sprak ik ontroerd,

- 
tù7el ik heb voor u ook een boodschap, hernsm

cle heer Van Zonhoven. Ik ben van veel op de hoofte.
Vannacht om een uur kornt een gids u halen. Morgen
zult gij in Holland zijn, a\s alles goed gaat.

We keerden nu in de andere tr<amer teruS. Sinter,
klaas had ons alleen geroepen, omdat kinderen niets
c.ver die brieven rnoesten hooren. Sommige kleinen
zouden wel eens tot anderen een onvoorzichtif woord
kunnen gesproken hebben, En men moest zoo voorzich-
ti,g ziin.

Ook daarom bleef het knechtje buiten. Het rnoest op
het paard passen, Maar nu mocht het in huis treden
Liesie moest het zwarte- m3nnetie ook eens bezien,

Toen vertrokken de bezoekers, Grootvader vertelde
s{il het nieuws a.ztt ziin vroulv' En terwijl Liesje met

I'aar popje speelde, lazen de oudies den briel van hun

iongen. LJeze was no{ goed $ezond' En hii stutt:de
cr.,k wat geld. Hij hacl nog altijd goeden moed'

.Ia, het was een blijde Sinterklaasavond' Grootvader
en grootmoeder hadden aan Liesje nooit iets van hun

onrust laten merken. Elken avond voor haar beCie

bad het kind veor vaderke, Het deed het ook nu- De

curle menschen stonden ontroerd bi haar. Ze wislen
i u, dat hun zoon nog leefde'

Ik ging dien nacht nlet te bed. Het zou niet de

riroeite meer waard ziin. Marlens bleef bii me. Groot'
rnoeder sliep wat,

Maar toen er om een uur op eens zacht geklopt werd
en Martens de deur opende, stond ziin vrouw ook op'
7e wilde me noÉi eens goede reis wenschen. En ia, de

glids was daar, om me te halen, Ik dankte de Soede
menschen. Ze wllden geen belooning aannemen' maar

il' liet toch wat geld op tafel achter. De oude lieden
tradden het niet breed...

Met den gids trok ik over de donkere heide. lù(e

rnoesten wei twee uur ver gaan, Toen kwamen we
aan een huis, waar men ons verwachtte. \ffe bleven
r.iet binnen, maar stapten in den tuin, Daar opende
ci.e gids een riool. Onderweg had hii rnij al verteld, hoe

ik in Holland kon komen. Aan de Srens stond een ver-
sperring met electriciteit op de middelste drader:. En
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vrie aan deze draden raakte,, werd gedood, Over die
versperrinÉi kon ik niet. Maar in den bodem er onder
liep een riool naar de rivier. Als ik nu docr die burs

kroop kwam ik zonder Sevaar in Nederland. FIet zou
geen aanglename reis zijn.. l.l\aar zoo nauw konden we

toen niet zien.
En in dezen iuin was een opening naar het riool, lk

gaf den gids de hand en liet me zakken. Dan legde ik
me neer. Bah, wat een lucht ! Ik kreèg het eerst zeer,

benauwd. Het was of ik levend begraven wercl. De
b'uis was, niet zeer wijd. Er kon juist een rnan door'

kruipen. trk vatte moed. Na een vijf minuten kan ik :,an

clerivierzijde ziin. Vooruit dus ! En daar gleed ik Joor
het slijk. Natuurlijk hield ik er rnond en neus goed

boven. Op eçns schrok ik geweldig. Ik voelde een krie-
beling in mijn haar, mjin hals en op mijn rug en hoorde

{epiep ! Dat moesf een rat, geweest zijn, die over me
liep, en zeker zoq erg verschoot als ik... Ik krabbelde
verder. Kwam er.dan geen eind aan clie buis ! Ik haal.
de moeiliik adem" Somrnige oogenbliki<en was ik i,vaar-
'lijk bang, Ik moest eens nief rneer uif die pifp geraken!
Doch dan zei 1k tot rne zelf dat i[< niel flauw moeht
ziin I De giicls zou me irnmers niet bedrieSen.

Eindelijk voelde ik koude lucht in rniin gelaat. Ile
moest bij het einde zijn. En ja, hoor, 'k adernde vri,er.
En eensklaps zat ik met mijn lioofd buiten de huis.
Nu moest ik oppassen niet in de dvierle vailen. Vr;or-
zichti,s kroop ik heelernaal buiten, En ik stoncl nu on

-f0-

rie helling van den oever in Holland, lù(/elk een vreu$-

.ie I

De gids had rne uitgelegd hoe ik nu naar een her-
ber$je moest gaan, I)aar zou hii mij verder helpen.
'k Moest maar zeS{en, dat ik uit het riool gekropen

was.
'k Zat vol modder ! En zoo bij iemand aankloppen!

En dan nog in den nacht. Maar ja, in oorlogstiid ziin
de menSchen aan zeet vreefiide dingen $ewoon !

Ik bereikte de herberS en klopte. Een rnan deetl

cpen.'- Ttriê daar ? vroeg hii.

- 
Ik kom uit het riool, antwoordde ik,

- Ha, zoo ! kom al achter !

- 
Hii leidde roij in een bijgebouw. Daar rnaakte hii

..ruur in een kacheltje.
"- Ja, ja, uit het riool, we kennen dal, zei hij vrien-

delijk. Ge ziet er uit als de zwarte knecht van Sinter-
klaas, die hier vanavond op ronc{e was,

- Maar die had zeker wçl niet zoo'n lucht bii
zlch ? vroeg ik.

- Neen ! Och, vriend, we bebben wa'ier eî zeep en

c;ok schoon goed. \7e zijn aan zulke bezoeken {e-
woon. Flips is rnijn broer, vertelde de waard,

- 
Miin gids ... "vroeg ik,

- Ja En hij heeft al veei menschen uit België hier
iiebracht. De Duitsahers kennen dat riool niet, En hun

' ersperrinÉ er boven kon dus niet veel deren. Maar
het is een vuile wef, hé !

-Itr.-



- Och, men doet veel voor de vrijheid, zei ik.
De goede man verwarmde een kuip water, haalde

c.ndergoed en een pak kleeren, Ge kunt denken dat ik
rne Sretig wiesch en verschoonde ! Een half uur later
lag ik warm in bed. En ik dacht aan den gioeden Sin,
terklaas op de heiden aan Liesie en haar vader. Ik had
teloofd van uit Holland een langen brief naar rlien
vader te schrijven.

Den volgenden dag kocht ik nieuwe kleeren rjn on.
dergoed, betaalde ik mijn helper voor al zi.in moiete
cn reisde ik verder. En nu het morgen Sinte Greef is
en ik in de winkels al dat lekkers zag, iuist op Sin-
terklaas, dacht ik zoo sterk aan die geschiedenis, ein.
digde oom,

- En is Liesje's vader teruggekeerd ? vroeg een
cier meisies,

- Ja, hoor ! Kort na den wapenstilstand, in 1918
IroÉ, toen ik naar Mechelen teruggiekeerd was, ben ik
€ens naar Limburg gereisd, Daar wonen veel brav.e
menschen zooals ik er had leeren kennen. En ih ont-
noette Martens en zijn vrouw en Liesie enhaar vader,
En dan Flips, den gids en mijnheer Van Zonhoven.
Ik was blij hen allen terug te zien.Iù7e hebben natuur-
lijk over alles nog eens uitvoerig gesproken.

Zoo hoorden de kinderen die vertelling van oorn.
Nu was Sinterklaas pleziefiger geweest en zoo zc)u

het ook met Sinte Greef zi,jn Wani zonder vrede kan
men geen waar genoegen hebben.

fiEN STMPELHEII4ER S-f RAF'OEFENING,

Een brave rivierkreeft verdwaalde eens en landde
in Simpelheim aan. Van alle kanten kwamen de inrn,o,
ners aanïoopen, vorrnden een kring en gaapten het
vreemde schepsel aan,

- Een booze geest ! fluisterde er een.
Ik houd het voor een toovenaar ! zei een ander.

-" Neen, mannen ! sprak een eerzame kleermaker,
gij vergist u zekerlijk, Zi,et eens de schaar, welke hii
clraagt. Als 't geen man van miin vak is, dan staat
mijn verstand stil >>,

Dit woord vond algemeenen bijval. << Ja, ja, 't is
een kleermaker ! >> riepen allen.

Zij wllden zich echter verzekeren van de waarheic.
en haalden daarom een groot stuk laken. De kreeft
kroop er ovr'er, voor- en achterwaarts, links en rechts

- Hii meet een patroon uit voor een nieuw modi-
schen frak ! riep de baas.

Vlrrg narn htj zijn glroote schaar en knipte het dier
r-a. ,Flelaas I hij verknipte het geheele .trk luk"rr,
zoodat het nergens toe deugde.

_ 
Toen de burgierneester dit merkte, riep hii op staan-

den voet den raad bijeen. Die zou uitmaken, met wellr
schepsel men hier te doen had. Doch alle heeren za.+en
rnet de handen in 't haar en krabden zich achter d.e
ooren. Eindelijk schraapte de Secretaris de keel en
vroeg verlof tot spreken.
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- 
Ziet. achtbare mannen i zei hii, ik treb o""i g"-

heisd van miin leven, \JVel twee uur gaans ronclom

Simpelheim heb ik de wereld rond gezworven, I)och
z,ulk een wezeî heb ik no$ nooit op mijn we$ ont'
moet, Ik {eloof echter niet ver mis te wezeît als ik het

voor een ijsbeer houd. Daarvan heb ik wel eens ge-

i.oord. Mogeliik ook is het een hert of een ooievaar.
lk dtrrf er evenwel niet op zweren'

Bij d,eze woorden wilde de man het dier opnemen ;

rnaar de kreelt was hem te vlug en kneep de hand van

cien Seleerden secretaris tusschen ziin scharen.

- O wee ! au I o wee ! Een rnoordenaar I riea de

man jammerend uit.
-- Een rnoordenaar ! klonk het ernstig uit den mond

'..an den bur$emeester.

- 
Een moordenaar ! herhaalden al de raadsleden.

- 
l7elke straf moet het monster ondergaan ? vroej

cie burgemeester.

- Ik stel voor, sprak de secretaris met klagetrde
stem, dat wij het den dood door water doen sterven,

Allen boSen diep het hoofd ten teeken van pioed-
keuring. De burgemeester belastte den veldwaclrter'nret de voltrekking van het -ronnis. Deze d,eed ,Jen
moordenaar voorzichtig in een mand kruipen en.droegi
tem, door geheel Simpelheim gevolgd, naar de na-
burige beek, Ter plaatse €ekomen zei de burgemeester,
.* Geachte burgers en bur6ieressen, lieve onderda-

nen, Gij allen zijl Setuige geweest van de misdaad
ciezes onbekenden boosdoeners. 

.\Vii 
hebben hem op

-1{-

l:eeterdaad betrapt. Alzoo verdient hij te sterven. Die
naar, doe uw plicht !

Bii deze woorden slinSerde de veldwachter derr
kreeft in de schuimende beek. Een zucht ontsnapte
aller borst en trotsch op hun snuggere daad, keerden
zij naar hun haardsteden, En de kreeft zwofir welge"
zind heen t

KEIZER KARELS SCHOOLBEZOEK

De leerlingen stonden in rijen 6ieschaard r

De Keizer zou examineeren i
Hij zou onderzoeken, wie braaf was of niet,

Wie vliitig of lui bij het leeren.

Toen deden de leerlingen allen hun best
In 't rekenen, schrijven en lezen :

Zij wisten het wel ; wie onwetend was,
Die had 's Keizers straffe te vreezen.

De les was geëindigd ; de Keizer beval
Den leerlin6ien, tot hem te komen :

Hii plaatste toen aan zi,jn rechterhand
De vliitigen en de vromen.

Daar stonden de knapen, met naakten voet
De grof linnen kiel om de schouders ;
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Zii za{en verlegen den Keizer aan,
Die zonen van ned'rige ouders,

E.n zie ! aan de linkerkant van den Vorst,
In zijde gedost en fijn lahen,

Stond rnenig vertroeteld edelmanszoon,
Den blos der schaamte op de kaken.

Ile Keizer zag rechts en sprak goedig en zacht,
Met vriend'lijken glans in de oogen r

< Dank voor uw gedrag, beste jongens ! heb danir
Ik zal om uw deugd u verhoopen.

Al zijn uw ouders niet rijk en voornaam,
Al draagt glj geen kostbare kleêren r

Ik geef niet om rijkdom, voornaamheid en kleed,
Den deugdzùmen man wil ik eeren,>>

Doch dreigend sprak hij tot de6ienen, die graag
Op riikdom en stand wilden bouwen :

. Gaat, luiaards ! Gedraagt u veel beter voortaan
Of, 'k zweet 't uw gedraS zal u rouwen !

hln beelclt u niets in op ad'lijken naam :

Hii zal u voorwaar, anders schaclen !

Ik geef voor uw edele namen Seen zier,
Maar eisch van u edele daden I >>

bln wat keizer Karel de Groote eens sprak,
lo

,it

I

Dat mag ik zoowaar no$ wel hooren I

FIçt klinke der ieugd in de school en te huis,

In den staat klinke het d'ouders in de ooren'

VAN EEN AAP,
DIE VOOR KINDERMEID \ùTII,DE SPELEN,

Op het bovendeel van het kasteel te Walle, bij Be'
veren in het land van T(/aas ziet men, of zag men,

de afbeelding van een aap. En luister nu waarom men

claar zoo'n beestje had gebeiteld.
Meer dan drie honderd iaar geleden won:nde op clit

slot de edele familie Triest.
Dikwijls stonden er kinderen voor het buitengoed,

want men had daar een aap, En toen kende men die
dieren nog zoo goed niet in ons land als nu, Iemand
uit de familie die in verre landen op reis lieweest
vras, had dien aap meegebracht.

Ge kunt wel denken dat de kinderen van l3everen
veel plezier hadden, als ze het koddig dier in de boo-
meî zaÉ klimmen en Sirimassen maken.

I)e aap kon zoo kluchtig de menschen nacloen Maar
zekeren dag wercl dit dier zeet gevaarliik voor het
iongste kind der familie, dat nog in de wieg lag.

Een kindermeid was gelast met de zor{ over den
kleine, Eens wilde ze haastig een bood:chap doen. Het
l.-ind sliep, En de meid meende, dat ze nlt wel e','en
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weg kon. Het was een prachtige Zomernamiddag Her
raam stond open, En met de lucht kwamen de geuren
der bloemen uit hei park naar binnen,

De meid vertrok. O, ze moest maar even op een
l,oerderij zijn, vlak bij het kasteel.

Pas was zewegt of door het open raam kroop ciz airp
binnen. Hij nam het kind uit de wieg en kiom er mee
llug langis een goot naar het dak van den hr.,den
stal, En daar zette hii zich pannantig neer, als wi,-re
hij nu zelî kind,ermeicl. En de kleine sliep nrstiS door.

Spoedig keerde de meid teruS. Zehad toch geen rust
gelrad. Ze wist wel, clat ze de kleine nief alleen mochi
laten. O, wat schrok ze, toen ze de wieS leeg za{. Zov,
mevror.,v/ om het Ëind gekon.ten zijn. Betje, zoo heette
cle meid, zatt d.an stren6i berispt worden. Ze had nu
spijt over haar ongehoorzaamheid,

Het kind, in de armen van den aap daar boven, was
wakker geworden en begon [e schreien, Betje hoorde
dit en keek op. û, waL 'i/r/as ze ontsteld !

Ginder op het dak zat de aap met het arme wicht
A,is hii het losliet, zou het te pletler vallen.

Angstig liep de meid naar de keuken en vertelde
er, wat er Sebeurd lvas. Het gansche personeel kwan
op de been, En ook de ouders snelden doodsbenauwd
raar buiten.

Om het kind le pa.aien rviegde de aap h.et in zii..
arm.en, zooais hij de kindcrmeid had zien doen. Mrar
riemand had nu iust om met die koddige gebarer
1c lachen.
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Wat moest men doen ? Als er iemand naar boven
klom, zou de aap vluchten. En hoe gernakkelijk kon hii
ci;an den kleine iaten vallen !

Een der knechten kwam op een goede gedachte,
* De aap doet alles na, zeL hij. Laten we de wief

Luiten zetten I Dan zal hij zeker het kind daarin leg-
gen, gelijk de meid het doet. Maar dan mogi,en wij er
r,iet bii blijven staan.

En dit werd nu gedaan, Men zette de wieg op de
binnenplaats. En allen Singen in huis. Ze wachtten aI,
rvat het dier zou doen. Ze keken voorzichtig <ioor een
raam,

En waarlijk, de aap daalde stil langs de goot neer.
Met een der voorpooten hield hij het kind tegen zich.
Hii bereikte veilig den grond en legde het wichtie in
de wie6i, welke hij dan begon te schommelen, Maar nrr
snelden de knechten toe. En het beest, dat voor kin-
dermeid wilde spelen, vluchtte verschrikt heen. In een
oogwenk zat hii weer op het dak, gelukkig zonder hei.
kindje nu.

Betje moest clan bekennen, dat zijltaar post vcrlaten
had. Ze deed het weenend en beloofde voortaan 1,eter
op te passen,

Maar de heer Triest wilde ihans den aap niet la:r.
Ser houden en schonk herri a.a.ir eeir nrriencl.

Ter herinneringi aan het voorval, liet hii irr dan
nruur een steenen aap beiteien,

Men ber,r'eerf dat dit kindje laler de beroernde bis-
st:ltop van Gent, Antocn Triest, vrerd, een wet Loener
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ti., armen, een bescherrner der kunsten 
"n 

d" groud,
legger van den Gentsche bloeroenteelt. Àntoovr Triest
stieri op 81 jarigen leeftijd in 1657. Hij wercl begraven
in de Sint Baafskerk te Gent.

Maar of hii het waarlijk was, di.e als kind zirik een
gevaarlijk avonluurtje had, kunnen we niet verzekr:-
ren,

TTAT EEN KOKOSEOOM AL GEEFT,

Zekæ reiziger trok door brandende heete streken,
waar men met smachtend verlangen naar beschaduwd
plekje uitziel. Er zijn slechts enkele, ver van elkan-
der verwijderde woningen, waar rnen een weinig kan
uitrusten. Hijgende en uitSeput door vermoeidheid, ter-
wijl de heete lucht, die hii inademde, zijn brandende
rlorst nog verrneerderde, bemerkte hij eindelijk een
elleenstaande hut, Deze was omgleven van eenige hoo-
men, wier kruinen op lange, rechte en slanke stam-
men rustten. Grootte, als vederen gespleten bladeren,
kronkelden op een hoogst sierlijtrre wijze die statige
stammen en giaven aan 't geheel en prachtig en liefelijk
etanzien. De grond rondorn ie hut was echter volkornen
onbebouwd en er was geen spoor van landbouw le zien.
FIet gezicht alleen van dif verkwikkend lororner beziel-
de den uitgepu[ten reiziger rnet nieuwen moed, Hij
spande zijn weinige, hem*lloÉ! overgelirleven krachten

in, omdat eenvoudige verblijf spoedig t'r bereiken' êrl

weldra werd hij met de rneeste $astvrijheid onder het

schamele dak ontvangen,
De gastheer, den toestand van afmattingi en ver-

inoeienis, waarin ziin Sast verkèetde, duicleliik bespeu-

rende, diende hem terstond een zuuraehti$en drantrr

toe, die hem weder geheel tot zich zelven bracht, Na'
dat de reiziger wat uitgerust was, noodigde de Indiaan
hem uit zijn eenvoudig maal met hem te deelen' Hii
dischte verscheidene sp"tizen in eigenaardigi bruin eri

Sepolijst vaatwerk op. En hij voegde er ook no$ een

biizonder geurigen wijn bii. Toen de maaltijd Seêin-
digd was, bood hij ziin {ast no$ sappigle coilfituren
aan en besioot met een {Las zeer Soeden brande'adin,

Onze reiziger, vroe6i zich aî, hoe die arme rnan toch
wel aan dat atrles mocht komen, te meer, daar d.eze

alles overvloedig voordiende,
De $astheen merkte dat wel, rnaar scheen met heime-

liik genoegen de trclinimende verwonderinS van zijrt
gast gade te slaan, - 

Deze, zijn nieuwsgierigheicl niel
langer kunnende bedwinSen, zei eindelijk :

__ tsii al het Soede dat ge rnij heden gieschonkett

lrebt, ontbreekt nog iets, Ik zau wel willen weten,
waar gii dit alles haalt >.

* 'f Tilordt rnij iederen dag geheel om niet gegieven,

en wel door vrienden, die steeds om en bii mii z,i.jn,

antwoordde de Indiaan.
Nu werd het den vreemdelinÉ noÉ raadselachtiger,

en hij waagde dus de vraag :



- lVlaar wre z:ijn dan die vrienden toch wel' die

; zoo goed uiet u ffieenen daL ze u in clit heete kli-
rûaat van aLles konren vaorzien ?

'* Mijn kokosboomen' was het antwoord' Het wirtel.'

welk ik u bij uw komst aanbood en waardoor $ij u
zoo verkwikt gevoeldet, schenken mij de no$ niet voi-

komen rijpe vruchten" Elke vrtlcht bevat tennaastenbij

den inhoud eener fleseh. Deze naar arnandeltren srna-

kende spiis is de inhoud'ian de vruchf, als zii riip is
i)eze rnelk die u zoo goed sinaak'le, is van gelijkcn

oorsprong. Die lekkere kool is nieis anders dan 't hart

of de ionge bladeren van deû Kokosboorn, Maar dit
gerecht gebruik ik alleen bii bi,izondere 6ielegienheden
wijl een boorn, waaruit ik de harthladeren weggesnei

cien, heb, kort daarna stertrt'

De wijn, die zoo geheei ur^r Éoeclkeurin$ 'we$droe{,
wordt mij eveneens door den Kokosi:oorn verschaff'

Daartoe maak ik insnijdingen in de jon$enoloei-nstelen,

uit deze wonden vloei.t dan een vritaehiigi vcclnt, 't welk
ik in kruiken opvang, eir da[ als pa]niwiin oi todJ','

bekencl is, Aan de zs{t blootfesteld, wcrdi die ''viin
zuur en ik verkriig een Sqoerlen azijn, ierrviil ilc door

hem over te hatren rnij deren brar,rdev*iin v-erschaf

IIit het oorspronkeliik sap weef ik ook suiker ":
verkrijgen, en zoo is Ï""'"ei mij rr::ogelijtr' uit laet vrucht-
vleesch lekkere eorrfituren te hereiden" En al het vii ,l-
werk, vraaruit gij gedronken hebt, i: elrror inif uii de

binnenste hae'de schalen der: noten geuaaakÉ.

ftlaar ciat is nog "*: *11*._ Ook mijn selieele 'n.:-

nirrg heb ik aan die kostelijke boor::ren te eianken.
FIun hout verschaf te rnij bouwrnateriaal. De cL:o$e en
ineenglevlocliten bladeren dienslen voor het dalc. Tot
een zonne$cherræ vereenigd rnaken zij rnij't rno€eliii<,
zelfs op 't midclen vaee den dag, uit te gaan zanô,er

mij aan de verzengende zonnestralen bloot te stellen,
M.ijn kleederen bestaan uit gevlochten bladstrooken,
en evenzoo deze matten, die mij trit ",rerschillend ge-

l-ruik van zoo groot nut ziir,. Dez,e zeel vind ik bijna
geheel beneid aan dat gedeelie van den stami, rvaar
de bladeren ontsprinSen.. En rnen naaakt van clie bl.a-
rleren, door ze op doelmatige 'wijze te vlecleien, oolr
scheepszeilen, De haarachtige zelfstandigheid, die de
noterr omgeer't, is veel rloelrnatiger voor het katrfatere;r
vin schepen dan vlas, daar zlj ni.ef zoa spoedig verrol,
als zij in 't water komtn sterk ail.zet sn dus de d-icht
heid bevordert, Van dalze\lée kokoshaar rnaakt mer'
ook bindgaren, touw en kabeis. Eindelijlc rnoet ik ei
nog hijvoegen, daf ilc een uitrnunteiede otrie, die toi
hereiding der spijzen en e\ienzeer tot verliehtinS mij-
ner: woninÉ dient door uitperting van het verçche
vruchl rleesch verkrij6.

Terwiil de vreemdeling naar deze rede luisferde,
kon hij niet nalaten clere arni.en Inc{iaan te bewonderen
clie alhoewel siecFrts eenige Kokosboomen bezittende.
ciaarrnee toch in al zijn fiehoeften wist te voorzien,

Toen hij zich eindelijk tot aijn vrrlrelç gereeelm;,ak.
te, sprak zi'1n vriendelijke gastheer r



.-lk heb reeds sinds eenigen tijd gewenscht aan een
uniiner vrienden in de stad te schrijven, maar had geen
gelegenheid om hem den brief te doen toekomen,
Zoudt S|,j er u wel mede willen belasten ?* Zeer zeker, antwoordde de vreemde en voe$de
er bii : << Dan zult ge u zekq daartoe weder bedienen
van benoodigheden, welke << uw vrienden u om niet
,rerschaffen ? >>

- Zoo is 't hernam de and,ere, en ook dit raadsei
zal ik u oplossen. Van het houtzaagsel maak ik d.ezen
inkt, van de bladeren dit perkament, en dat het goeC
is, blijkt hieruit, dat men vanhetzellde papier eertijds
zelf gebruik maakte voor beiangrijke stukken en om er
merkwaardige daden op te schrijven >.

H, l/itte

/.-1

EËN AALMÔËS.

<< Een aalrnoes ! > bidt het bibbrend kind
En steekt de handjes uit.

Fel snerpt de koude noorderwind
En geeselt deur en ruit.

< Een aalmoes ! > 't Was vergeefs {evraagd
Aan deze en gindsche deur.

Het kleedje is oud ; de sneeuwvlok jaagt
Door rafel en door scheur.

<< Een aalmoes ! > Altoos iidle vraag !
lffie aanhomt Saat voorbii,

Al huivrend in den bonten kraag.
Ik deê, 't, misschien ook gii,

<< Een aalmoes ! >> 't Was een breede hand.
Die in denbroekzak greep,

Een ruwe zeer vereelte hand,
Die thans *3ï=.



Een stoer rnatroos, in lclop en draai,
Een Sast vetn '[ echie soort !

En zulk een rilt niet in het baai,
Al blaasi de wind uit 't noord.

< 'k Bliil eeurvi6l danhbaar, brave heer I >>

Hij schoof ziintrllak eens goed
En brornde : << daarvan nu niet meer r,

<< Maar weet ge wat Se doet ?

<< Als 't ginder spookt bij ,wind en \^/eer,
Voor hond en kat te boos,

Bidt gii dan tot orrs Lieven Heer
Om itulp -,'oor elk nr.atroos.>

Naar FL i. Schirninel.

:!-

GIJ ZI-TI-T NIET STELEN,

Lodewijk XIV, koning van Frankriik, had een minis-
ter, die met wijsheid hielp, het Fransche volk geld tc
verdienen, en veel deed voor handel, niiverheid en

iandbouw,
De minister wiens naam door de gansche wereld

Leroemd is, heette Colbert. Hii was de zoon van nette
trurgiermenschen, die door tegenspoed achteruiigegaan
en biij waren hun zoon op een koopmanskantoor te
kunnen doen, 'raar hij zell den kost verdienen zo's.

Ziin pattoon, een Fransch lakenkoopman, Certain
genaamd, telde de aanzienlijkste lieden onder ziln
klanten. Jean Baptiste Colbert moest daar den laken-
handel leeren,

Op zekeren middag beval de patroon Colbert rnet
érie stukken laken naar een hotel te Siaan; waar t+en

ranzienlijke bankier, Cenani geheeten lofeerde en la-
i<en noodig had.

- 
Kiik, zei de koopman, dit stuk Nr. 1 gemerkt

kost 6 Kronen, Nr, 2 8, en Nr. 3 15 Kronen de el.
Vergis u niet met meten en zorgt c{at ge onmiddelliik
geld kriigt.

Van den knecht, die de stukken droeS vergezeld.
kwam Colbert aan het hotel en vroeg den bankier
Cenani te spreken. Hij wercl binnengelaùn en vertoon-
cle het laken, De bankier bekeek het en zei t



- 
Dit stuk vind ik schoon, hoeveel zit daaraan 2

Colbert antwoordde : << 30 el >.

- 
Dan zal ik het maar houden, want ik heb het

noodig. Van welken Prijs is het ?

- Vijitien kronen, miinheer !

_- Dat is dus 30X15: 450 Kronen, sprak de ban'

!çier, haalde het geld en telde het Colbert voor'

- 
Zal ik eerst de 30 el voor u uitmeten, miinheer ?

vroeg Cotbert, maar de bankier antwoordde : << De

firma Certain staat voor eerlijk bekend, dus het is niet

noodig >.

Met een buiging nam Colbert a{scheid en $inS ver-

slag doen bii ziin patroon. Nauweliiks was hij in den

winkel of de knecht begon te lachen en zei : Wat een

fijne vergissing >. Colbert vroeg wat er gaande was

en de koopman bromde inmiddels I << als ge te weinigi

ontvanSen hebt, kunt ge het uit ttw eigen zak biipas-
sen >>,

- 
Dat is niet noodig, sprak de knecht, hij heeft te

';eel meegebracht en het laken van 8 Kronen voor 15

verkocht, kiik maar.
De koopman bevond het zoo. Toen klaarde ziin {e-

Iaat op enhij zei tot Colbert : < Dat hebt ge hem goed

Seleverd, Dat geeft op 30 el 2I0 Kronen voordeet'

- 
Neen, maar dat gaat zoo niet, stamelde Colbert.

Doch zijn patroon viel hem in de rede met de opmer-
LinS, < Maak u niet kwaad, Qe zull een deel van de

r.rinst hebben ; wees maar niet bang dat ik alles hou-
d.en zal >,
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Colbert bedwong zich mel moeite en zei toen :

- Neen mijnheer ! dat geld komt mij evenmin toe

als u, miinheer Cenani moet het terstond terug hebben.

En zomder Cen ruwen uif.,'al van zijn patroon af te
wachten, snelde hij naar het hotel en verzocht opnieuv'
den bankier te spreken.

Dit kostte hem moeite, ',vant de heer was zich juist
aan het kleeden, maar Colbert drong door tot in ziin
iiamer op $evaar af van er uit geworpen te worder, er.
rieelde de vergiissing mede, die hem zooveel leed deed

Met een zonderlingen blik keek de bankier hem aan,
terwijl hij het te veel betaalde weer uittelde op tafel,

- 
Ge hadt het gemakkelijk met u beiden kunnen

deelen, ik zou er niets van gernerkt hebben, zei hii
achteloos.

- 
Ik wensch uw geld niet te bez.itlen, miinheer. Ik

ga graag als een eerliik mensch door de wereld.

- 
En als ik nu dit geld afstond voor uw eerliikheid?

sprak de bankier.

- 
Ik zou het. niet aanvaarden, neijnheer. Ik hei:

cr niet het minste recht op, dat ik het u terugbrenf,
is mijn plicht,

De bankier woe1 zijn naarn en adres en liet herr,
vertrekken.

Bij zijn patroon werd hij alles behalve prettig ont-
vangien. Hii werd uitgemaakt voor een dwaas, die
nooit in de wereld zou vooruitkomen, wijl hii ziin
voordeel niet begreep. Toen de patroon aan het buiten-
l:ansie dacht, dat hem ontgaan was, werd hij zoo
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Loos, dat hij Colbert op stel en sprongi weg ioeS.
Colbert's ouders keken vreemd op toen de zoon

hun mededeelde dat hii ontstraÉen was.
.Iuist haclclen zij met elkaar de noodzakelijkheid be-

sproken om wat kleiner te Siaan wonen en zich ge-

troost met de gedachte, dat Jean hun nu wel spoedig
zou kunnen helpen.

En z\e, daar kornt hij rnet de ,Iobstijding thuis, dat
hij buiten betrekkinS is. Onder tranen deelde hii de
toedracht mede, Zijn moe{er, in plaats van hem te be-
rispen, 'trok hem naar zich toe en kuste hem en ziin
vader oordeelde dat hi! uiistekend gehandeld had.

Ma.ar God 'zegende den eerlijken knaap.
Tegen den avond werd er geklopt. Voor de deur

bield een koets stil, waarin eel', aanzienliike heer ,-at,
clie den heer Colbert wenschte .te spreken,

De groote mijnheer kwam binnen en bleek niemand
r,nders te ziin dan de rijke bankier.

Hij had inlichtingen genomen en wist wat er ge-

betrrd was. En {aarne zo:uhij zoo'n eerliiken jongeu in
ziin dienst nemen,

Jean kwam nu op het kantoor van den bankier el:
hraclrt I'et zoo ver riat hij later door den koningi tot
nrinister werd gekozen En nooit hadden ziin ouCers
nog gebrek,


