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Frans Jeroen, de oude molenaar van Tol'len-
l,ove ging naar't dorp. Hij liep al gebogen. Geen
wonder hij was bijna tachtig jaar.

't Dorp lag daar zoo rustig, de huizen en hoeven
stonden bevallig om het oude kerkje rnet den spit-
sen toren.

Maar die rust was bedriegelijk... In zoo veei
huizen heerschte verdriet. Al meer dan twee
maanden was vader of een zoon naar den oorlog.
Ze slreden rond Antwerp,en.

Men was n'u in het iaar 1914. En in Augustus
had Duitschland den oorlog verklaard aan België.
En zijn groote legers waren in ons landie geval-
ien. Onze so'ldaten streden dapper, maar 't was of
een dwerg tegen een reus kamPte.

En nu hoorde men dat de Duitschers weer ver-
der kwamen, ook naar West-Vlaandelen, in welke
provincie het dorpje Tollenhove lag.

'Wat gaan we nog beloven? vroeg de oude
Frans Jeroem zich af.



Zijn kleinzoon Pieter was ook in den strijd...
Want Frans Jeroen, woonde bij zijn zoon Karel,
clie zelf grootere en kleinere kinderen had.

Frans Jeroen was dus grootvader. Men noemde
hem nog altijd mulder als was het zijn zoon Karel
ciie den molen bestuurde...

- 
7oa mulder, ook eens naar het dorp geko'

men) Zeker om wat nieuws te hocren? vroeg
de pastoor, die uit de kerk kwam'

-- J., mijnheer de pastoor... Maar is er
nieuws)

- 
Men ver,telt zoo veel... Wat moeten we ge-

.,

looven... Toch is het waar dat onze soldaten van
Antwerpen vertrokken zijn... Ze marcheeren
naar den zeekant...

- 
Niet langs hier?

- 
Neen, meer in 't Noorden.

- 
En dan zullen de Duitschers volgen, mijn-

hee,r de pastoor.

- Ja... We moeten maar moed houden en op
God vertrouwen... Hoe is het met Pieter?

- 
'We hebben in twee weken geen nieuws

meer gehad.,. Maar ja, de post gaat slecht.

- 
Dat is zoo, mulder...

- 
Zijn moeder weent veeil om hem en vreest

dal de jon,gen gesneu,veld is... En och, er vallen
er veel,... 't Is een gruwelijke tijd...

Eensklaps v.agen de pastoor en de mulder be-
weging aan 't eind van 't dorp...

- 
Gind,er komen soldaten, zei de pastoor.

- J., ik zie het ook, sprak Jeroen. N{aar wel-
ke )...

Er kwamen menschen geloopen en ze schreeuw-
Cen dat de Duitschers daar waren.

-_ Blijft allen kalm, vermaande de pastoor. Ii<
zal bij hen gaan met den burgemeester en vragerr
wat ze wille:n.

De geestelijke snelde naar het an'der einde der
s,traat. Frans Jeroen besloot naar huis terug te
keeren. ..



Maar hij was toch nieuwsgierig en luisterde,
wat de menschen vertelden.

_ En dan ging hij wat verder, tot voorbij de kerk.
De iburgemeester en dd pastoor spraken met een
Duitschen officier, bij wie er soldaten stonden. Ze
waren allen in 't grijs gekleed.

Ze hadden ,op paarden gezeten, die nu vastge-
bonden waren aan hekken, lantaarnpalen en zelfs
aan deurklinlcen.

Twee soldaten sprongen weer op ,hun paard en
reden heen... En een kwartier later kwamen er
honderden ,Duitschers binnen. Ze stapten op
maat en hun laarzen dreu,nden op de keien. Ze
hadden een paaï kanonnen mee...

Dadelijk liepen ze in herbergen en huizen, ze
moesten eten en drinlcen helbben.

En de officier, die nog atlijd bij den burgemees-
ter stond, vroeg om wijn, sigar,en, koeien, haver,
booi en stroo en no'g,een boel meer.

- 
Zorg maar, dat het ,hier rap is, zei hij in

't Duitsch, en hij keek grimmig.
De oude mulder had genoeg gezien.

- 
Nu ga ik naar huis, zei hij. 't Is triestig,

maar de Duitschers zijn op ons dorp meester.
En dat was waar want ze speelden er den baas.

- 
Waar zou or,ze arm,e Pieter zijn) vroeg

Frans Jeroen zich af en de grijsaard zuchtte.
Hij volgde weer den eenzarnen weg. Hier en
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daar stond een hoeve en de mulder verte'lde het
nieuws.

De menschen luisterden verschrikt... Ze kon-
den het bijna niet gelooven. Maar ze wisten wel,
clat de oude mulder geen leugens vertellen of on-
gepaste grapjes maken zou.

- 
Vluchten de menschen? vroeg een boerin.

- 
Waar zouden ze loopen? Ze hebben geen

tijd gehad om te vluchten. Die Duitschers komen
op als de muggen...

- 
Dat moet zijn...

- 
O, eerst was er een kleine bende. Die kwa-

men stoutweg zien of er hier geen van onze sol-
ciaten waren. En in een kwartier stroomde het
dorp vol.

- 
En wat doen ze?

- 
Eten en drinken...

- 
Als ze maar niets ergers uithalen...

rDe mulder haalde de schouders op. In andere
streken waren nwreede dingen gebeurd. Dat wist
men op Tollenhove ook wdl...

Jeroen ging verder. lMaar telkens werd hij op-
gehouden. De boeren die op den akker werkten,
schenen het te voe,len, dat er iets ongewoons ge-
beurde en kwamen naar den kant van den weg
geloopen. En Jeroen moest voortdurend zijn
nieu',vs herhalen.

De menschen staalçten den arbeid. Ieder ging
bezwaard naar huis.
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Ëindelijk Lw.* de muld.r aan zijn woning.
Zijn zoon Karel, de molenaar, die den vader op-
gevogd was, stond beneden.

- 
Vader, welke soldaten zijn er gelcomen)

vroeg hij.

- 
,Psi1r"|r*tr.

- zijt
_ En veel.

- 
Ik zàg aen groote bende van boven op den

molen, hern'am Karel. , Maar weet ge zeker, dat
het Duitschers zijn)

- J., jongen...
Karel's vrouw kwam uit huis en kinderen volg-

cien. En grootvader vertelde wat hij gezien en ge-
lioord had.

- 
Dus moeten de Duitschers meester zijn te

Antwerpen, zei Karel.

- 
En te Gent ook, beweerde grootvader. De

pastoor zei, dat onze soldaten naar den zeekant
zijn.

- 
Dus aan 't einde van het land, sprak Karel'

En wat dan?

- 
Zeker op schepen naar Engeland.

- 
Dan is de Duitscher meester in geheel Bel-

ore I

- Ja...

- 
En waar zou onze arme Pieter zijn! jam-

merde moeder. Als hij maar niet dood is.
Haar man sprak haar moed in. Maar zelf was
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hij ook ongerust. Alles scheen nu zoo onzeker.
Cpeens stond det vijand in het dorp.

Hier aan den motren was men ver van den kom
der gemeente. En het bleef rustig bij 's mu,lders
huis.
. Kar'el gin,g weer naar boven.,Grootvader volgde
hem. Hij kon de trappen nog wel op...

De wieken zoemden, want Karel moest veel
malen. De menschen dienden toch meel te heb-
L,en voor brood.

Grootvader en Karel speurden door de kijkga-
ten. Ze konden van hier heel ver zien. De molen
stond op een hoogte.

Maar boomen verborgen het dorp.
Grootvader zat op een zak. Hij schudde het

hoofd.

- 
Triestige tijd, zei hij. 'Wanneer zullen we

iets van uw Pieter hooren?

- J., wan,ne,er? Ik ben ook ongerust, maar
steek het voor mijn vrouw weg. En och... we
moeten hoop houden. Als het ieger a'ftrekt, kan
Pieter er bij zijn en er is nu geen ge,legenheid om
brieven te verzenden.

- 
't Is twee weken geleden sedert we nieuws

hoorden.

- J., 't is lang... Maar hoe gaat het met de
post... al weken onregelmatig...

- 
God brenge ons Pieter weer...

De mannen zwegen. Ze hadden zooveel te den-
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ken. De wieken suisden, de assen en steenen
draaiden en de molen schudde van al dat geweld.

Eensklaps sprong grootvader op.

- 
'Wat is dat) vroeg hij.

- 
Er wordt geschoten ! riep Karel uit.

- Ja...
Ze speurden weer naar buiten. Boven het dorp

hing nu rook.

- 
Ik denk, dat onze soldaten gekomen zijn en

de, Duitschers willen verjagen, sprak grootvader.

- 
Of ,Franschen. Gisteren hoor'de ilç, dat die

te Roeselare war'eni... Maar ze vertellen zoo veel.

- 
O, l<onden de Duitschers verjaagd worden!

Moeder en de kinderen kwame,n ook naar bo-
ven. Ze hadden eveneens het geschut gehoord.

Angsti,g luisterde men... Na een kwartier on-
geveer werd het weer stil.

- 
Wie zou er gewonnen hebben) vroeg moe-

der.

- 
God geve de onzen, zei grootvader. Maar

zoo vechten is alleszins wreed. Wie er valt, 't zijn

- 
En'Pieter! k'loeg de vrouw weer.

Men bleef nog samen... 't Leek wel of men
mepr verlegen was hier boven dan beneden.

Na een ùdj", zei een der kinderen, die v66r een

kijkgat stond:

- 
Gin.t"r komen er soldaten. De zon blinlrt

er op...

B

Ieder tuurde weef ...

- J.,'tzijn soldaten, sprak grootvader. M..r
welke)

- Zouden ze hier moeten zijn) vroe.q moe-
der.

Maar wie korr
wachten.

er antwoorden) Men moest

II.

Ja, de molen van jeroen siond op een hoogte.
F,n statig draaiden de wieken. Het was zooals
Karel geze,gà had, ook in oorlogstijd, moesten de
menschen meel hebben voor brood.

De Duitschers, die naar den molen marcheer-
den, keken kwaad naar de wentelende wieken...

Wat wilden ze dan toch) 'Waarom 
stonden die

wezens zoo grimmig)
Ze waren in het dorp aangevallen geworden

aoor een afdeeling Belgen, maar ze, hadden de on-
zen weer verdreven. Ze .waren sterker in aantal.
Ze hadden dus de overwinning behaald en toch
schenen ze zeer grimmig.

Karel en zijn oude vader hadden nu ooh ge-
zien, dat het Duitsche soldaten waren, Cie nader-
den. En ongerust waren ze naar beneden geko-
men,

- 
Ze zullen meel moeten hebben, meende

F rans.
Moeder en de kinderen bleven nog boven.
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De o.tde en de jonge iîolenaar stonden aan dert
voet vari de trâp.

De officier kwam met zijn bende nader en
blikte boos naar de twee burgers.

- 
Wie doet de wieken draaien? vroeg hij in

't Duitsch, maar Karel verstond hem toch.

- 
Ik ben de mulder, antwoordde de jonge

jeroen.
De oftcier gre,ep hem bij den arm...

- 
Dan zijt ge de spion van den molen! raasde

de officier.

- 
Ik e,en spion? stamelde Karel Jeroen ver-

Laasd.

- Ja I Ge hebt door de wieken de Be'lgische

soldaten een teeken gegeven, dat ze moesten ko-
rrren, om ons te overvallen.

't Was in 't Duitsch gezegd, maar vader en

zoon begrepen het.

- 
Mijn molen draait al heel den dag, zei

Karel Jeroen. Hoe kan ik een spion zijn) Ik wist
niet dat er Belgen in de streek waren.

- 
Leugens...

De officier keek den ouden Frans aan.

- 
Zijt gij niet in 't dorp geweest, toen we

aankwamen? vroeg hij. Ik heb u bij de kerk
gezien.

- J., ik ben er geweest...

- 
Ha, en ge ziit het hier op'den molen komen

vertellen. En dan teeketn gedaan aan de Belgen!
l0

- 
Neen, dat is niet waar! Ik ben op het dorp

geweest, hernam de grijsaard. Ik ga elken dag om
te hooren of er nieuws is. Maar ik ben geen spion
en mijn zoon ook niet.

- 
En hoe kwamen de Belgen, zoo opeens?

bulderde de oftcier.

- 
Dat weet ik niet.

- 
llç u7sg1 het wel. Gij hebt met de Belgen

een afspraak. Als uw molen draait, moeten ze
komen.

- 
De molen draait al van toen de zon opstond,

beweerde Karel. Ik he'b altijd gemalen... de men-
schen moeten meel hebben!

- 
Toen wij in het dorp kwamen, draaiden de

wieken ! schreeuwde de officier.

- Jawel, verzekerde rFrans Jeroen. Zie naar
liet meel, dat er gemalen is.

- 
Ge zijt de spion van den molen... ge ver-

raadt ons en we zutrletn u dood 'schieten ! zei de
officier, den armen Karel een duw gevend.

Moeder daarboven had dit gehoord. Ze kwam
weenend van de trap.

- 
Karel, willen ,ze u dood schieten ) gilde ze.

De kinderen volgden ha'ar en begonnen ook te
schreien. Ze zagen hoe hun vader door twee sol-
Caten vast gegrepen werd.

- 
Mijnheer, mijnheer... mijn man heeft toch

niets misdaan! jammerde vrouw Jeroen.
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Grootvade r zei haar, waarvan Karel beschul'

cligd werd"- 
411.*aal spionnen! grijnsde de officier' Ze

zaten sâmen in den molen... 'Maar we zullen dat

afeeren.
Hij zei iets tot eren luitenant, die eenige mannen

wenkte. Allen liepen de molentrap op"'

- 
Mijnhe"r, ào" mijn man toch niets! smeek-

te vrouw Jeroen. Wij hebben geen teekens gege-

ven.
Ze zonk op de knieën, vouwde de handen'

- 
Kinderen, doet het ook! r'iep ze. Spreek

schoon voor uw vader...
En allen zonken neer en staken de handen uit'
Karel barstte in tranen los" '

De soldaten, die naar boven geloopen waren'

keerden tergg. Ze hadden brand gesticht' want

flot" ,lo"g.tt d" vlammen uit den molen"'
Frans Jeroen zag het'

- 
Q,,-snv"r, *oi.r,! snikte hij' Hij is vier-hon-

,i"rd ja., oud.. . En ze branden hem neer" ' Maar

;ij;Ë;"t, vroeg hij aan den officier' is dat nu niet

genoeg? SPaar mijn zoon! . ,-N"'"t, de spion van den molen moet ster-

o"rrt "rr.rr*d" 
de'overste den grijsaard nijdig toe'

- 
Genade ! schreide moeder'

- 
Mijnheer, mijn zoon is. onschuldig' We

hebben nooit .ut i""k"ns gedacht' Pleeg toch

moord!
l2

De officier gebood de vrouw en kinderen in
huis te brengen en op te sluiten. Men moest er de
ongelukkige echtgenoote heen sleuren. Ze gilde
Iuid...

-- Mijnheer, dood mij niet! sprak Karel Je-
roen. Heb toch medeùijden rnet mijn gezin...

- 
Ge hadt dat eer moeten bed,enken v66r ge

den spion op uw molen wildet spelen.

- 
Ik ben geen spion... Mijn molen heeft heel

clen ochtend gedraaid. Vraag het aan de dorpelin-
p,êh,... aan de boeren in 't ronde...

- 
$1s1vs'n moet ge! bulderde de officier.

' Zenà dan om den pastoor dat ik rne op den
dood kan voorbereiden...

- 
Wacht maar...

De officier keek voortdurend in het dal; daar
naderde een wagen, door soldaten omringd. De
arme Karel Jeroen hoorde uit zijn woning het ge-
schrei van vrouw en lcinderen... De tranen leek-
ten hem ook over de wangen...

De wagen kwam bij den brandenden molen...
En toen zagen Karel en Frans Jeroen den pas.
toor en den burgemeester. Beiden waren gebon-
cien.

- 
Als hoofden der gemeente moest gij belet

hebben dat deze molenaar spionnenwerk deedt,
zei de officier. Maar ge spandet met hem samen.
En daarom zult ge gedrieën sterven. Zet ze tegen
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den muur, bindt ze, riep hij tot zijn mannen, die
cladelijk moesten gehoorzamen.

De pastoor antwoordde, dat de overste onrecht
pleegCe, dat er geen spionnage was gebeurd.

- 
Vrienden, zei hij tot Karel Jeroen en den

burgemeester, als we moeten sterven... welnu,
God zal ons in zijn Hemel opnemen... Laten we
niet bevreesd zijn! Maar, mijnheer, venzolgde hii
tot den officier, neem mijn leven. spaar deze twee
mannen... Ze hebben vrouw en kinderen.

Een Duitsch overste, die met 'den wagen.mee-
gekomen was, fluisterde tot den ofÊcier, die hier
het bevel voerde. Hij had medelijden... en vroeg
niemand te dooden. Maar de ander wilde daar-
van niet hooren. Hij voerJe 't opperbevel over de

troep...
Maar eensklaps kwam er schrik onder de sol-

clatern. Ze grepen hun wapens.'. Eenigen zochten
dekking... Plots knalden schoten.

De Belgen, die in 't dorp hadden moeten af-
rrekken voor de overmacht, hadden die bende

naar den molen zien marcheeren. En ze waren
langs een omweg naar hier geslopen en vielen de

Duitschers aan...
De officier, die het strenge vonnis over de drie

rveerloozen geveld had, was nu zoo moedig niet
en vltrchtte het eerst de hoogte al. Zijn mannen

volgden hem. Sommigen vielen, door een kogel
getroffen...
l4

De Belgen snelden toe...

- 
Gered! juichte Karel Jeroen... O, we ziin

vrij. . .

- 
God zij gedarrk, ja, sprak de pastoor ont-

roerd.

- 
Vader! klonk het.

Daar was Pieter, de zoon van den mulder. Hij
bevond zich bij de bevrijders... Maar hij wist nog
niet hoe hij zijn vader en den pastoor en den bur-
gemeester het leven had gered.

De deur der woning vloog open. Moeder Jeroen
zag niet a'lleen haar man veilig, maar haar gelief-
cie zoon omhelsde haar.

Eensklaps hoorde men een hevigen slag. De
brandende molen stortte neer...

- 
l!1s31 Karel is toch in leven... en de pas-

toor en de burgemeester ! riep de oude mulder.

- 
flsh1sr ons komen,Franschen, vertelden de

stlldaten. We zullen Tollenhove terug netrnen.
Maar het was best dat de burgers een heel eind

weg gingen. Flier stond nu de voorpost.
'Er kwamen inderdaad Fransche soldaten en ze

vielen het dorp aan. Het werd een vreeselijke dag
van strijd. Tollenhove stond weldra in lichtelaaie.
De Duitschers werden er uit verdreven. Maar in
clen nacht ried, men de bevolking aan naar hei'Westen te vluchten...

Allen deden het... 's Anderdaags keerden de
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Duitschers met grooter macht terug en verovèf'
clen het geruïneerde dorp opnieuw...

De muldersfamilie was zooals alle Tollehove-
naars op den dool... Vier jaar duurde dat verblijf
in den vreemde, eerstte Poperinge, maar dan in
Frankrijk.

'Waar Tollenhove lag werd vier jaar lang ge-

streden. Eindelijk moest de Duitscher heen. Ons
land werd bevrijd...

Van Tollenhove was niets meer te zien.
Maar het dorp werd herhouwd. De muldersfa-

rnilie keerde terug... Grootvader leefde ook nog.

En Pieter kwam gezond uit den oorlog terug.
Eerst woonden ze allen in een barak... Maar dan
toch verrees een nieuw huis... en ook een nieuwe
molen, die als zegenend zijn kruis sloeg over de

herboren streek...
Nog dikwijls herinnerde men er aan' hoe Karel

Jeroen als den spion uit den molen werd gev-on-

,riud, *..t Pieter en zijn makkers hun bevrijdden'

llPREGHT
cloor Walter

BEROUW
Joclrheere.

I.

Frans 'Maertens lag in zijn bed te woelen en te
keeren. Hij kon den slaap niet vatten. 'Wat 

was
er dan toch dat hem hinderde? Welnu, het was
morgen kampstrijd op school voor hem. De laat-
ste << compositie >> zooals de jongens zeiden. Dit
was nu wel ites verheugends, maar erger was dat
het die van rekenen was. F'ran,s had van jongs af
al een hekel aan 't rekenen gekrege'n. Hij zat nu
al in de vijfde klas, en moest soms zulke moei-
lijke vraagstukken maken, dat hij er niet uit wijs
kon. tEn vandaag was,hij liever uit visschen ge-
weest, dan zijn lessen te herhalen van dit voor
hem zoo moeilijk vak. Zoo kwam het dat hij niets
afwist van hetgeen hij moest kennen voor
morgen. Hij wist geen raad. 'Dit belette hem nu
den slaap te vatten. Wat zou hij toch doen) Hij
had in al de andere vakken al zoo goed gewerkt
dat er veel kans was dat ,hij bij de tien eersten zou
zijn, maar dit vervelende rekenen kwam nu alles
bederven. Ge moet weten dat hijbijzonder gaarne
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bij de tien eersten zou zijn, daar zijn vader hem
in dat geval een nieuwe hengelroede zou geven.
De grootste liefhebberij van Frans wa.s het vis-
schen. Wat moest hij toch doen? Hij had zoo op
die vischlijn gerekend,. Hoe zou hij dan kun,nen
visschen) Met twee lijnen) Net als een echte
visscher! Hij was ten einde raad.

Ha I daar flikkerde hem iets door den geest.
Iets heel slechts. t-lij wist het wel, maar wat zou
hij anders doen ) Luister eens wat hij voorne-
irens was. FIij was van plan af te schrijven, oneer-
lijk te zijn!

- 
Er zijn nog joSrgens, die het doen, dacht hij,

cn nopit iemand die er iets van naerkt. Ze varen
er altijd goed mee.

Nu gerust gesteld over dat rekenen wilde ,hij
maar gaan slapen. Doch het was altijd of er een
stemmetje in zijn binnenste fluistrercle: << Be-
drieger! Bedrieger! >> Eindelijk toch viel hij in
slaap.rHij droomCe dat hij aan 't afkijken was en
clat de meester het ,merkte, en dan droomde hij
verder dat de meester het tot zijn vader zegde en
o ! vreeselijk I Deze sloeg hem met de nieuwe hen-
gelroede op zijn broek!

Eensklaps werd hij wakker. Zijn moeder stond
aan zijn bed. Hij schrok geweldig. Zou hij in zijn
<iroom iets luidop over het afkijken gerept heb-
ben) Neen, waarschijnlijk niet, want zijn moeder
sprak:
l8

* Het is tijd om op te staan.

- J., moederl Ik mag niet te laat komen op
school voor de laatste kampstrijd en wel de moei-
[jlcste voor mij !

- 
Hebt ge goed geieerd)

- 
O, ik zal het wel kunnen, ik heb gisteren

nogai veel geleerd, loog Frans en het was hem
rret of zijn moeder het merkte.

- 
Vooruit, gaat u nu maar rap wa$schen en

l'.o'm dan beneden om te eten.
Frans ging zich wassc.hen. Onderwijl besloot

hij zijn plan van gisteren avond toch maar door
te drijven.

Toen hij gewasschen was sloop hij heimelijk
naar zijn kamer, nam papier en potlood en schreef
eenige bijzonderheden op en stak dan het briefje
in zijn zak.

- 
Ik zal ook nog wel een kansje hebben om

een getal of cijfer te zien van den, jongen die
rraast mii zit, dacht hij.

Nu maar gauw eten en dan naar school. 'Wat

was hij zenuwachtig e,n wat zag hij bleek.

- 
Zijt ge niet wel? vroeg zijn moeder.

- 
Toch wel. Zie ik bleek misschien ) Het zal

van schrik zijn. Ge weet dat rekenen altil'd mijn
struikelblok is geweest.

- 
fl6ss1 u wat... hier is een appell Houd

maar moed eni denk maar veel aan de hengel-
roede.
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Frans was waarlijk ongelukkig. Wat zou hij nu
toch doen ? Hij tastte eens in zijn zak of het briefje
er nog wel was.

Bleek en ontdaan kwam hij op de speelplaats
van de school. Hij nam slechts in schijn deel aan
de vreugde van zijn makkers die speelden en lach-
ten. Die kenden ook allen hun lessen. Wat had
hij nu spijt dat hij gisteren vras gaan visschen.
Daar hoorde hij een van de grootste deugnieten
van school zeggen dat hij niets geleerd had maar
dat hij zich wel uit den, slas zou trekken.

Frans voelde in eens hevige schaamte. Zou hij
zich geli,jk stellen aan dien' stouten jongen, die al
van een andere school weggevl,rgen was?

- 
Neen, neen... ik doe het niet, zei hij vast-

beraden bij zich zelven. Ik zal geen bedrieger
zijn.

Daar rinkelde de hel. Hij spoedde zich naar zijn
rang. Dade'lijk toen allen in de klas waren, begon
,de meester de vragen op het bord te schrijven.

- 
Wat geiluk, dacht Frans, die eerste vïaag

ken ik al vast. Maar, o ! wee ! wat volgt er nu
toch! Daar weet ik heeiemaal niets van af. Wat
zal ik toch doen? Als ik die drie laatste vragen
niet maak dan heb ik zeker en vast maar heel
weinig punten en dan kom ik niet klaar voor die
visc'hlijn. Zou l< toch maar kijken) Niemand zal
het immers weten. Och, de meester rnerkt het
niet.
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De verleiding was te groot voor Frans. Even
gekeken op het briefje. Zoo, het was al gebeurd.
Nu wist hij toch wat hij moest schrijven. 'Wat

was het toch goed gelukt... niemand die iets ge-
merkt had. Nooit zou iemand het te weten komen.
Nu zou hij de vischlijn wel krijgen. Wat was hij
blij !

Toçn de school uit was liep hij gauw naar huis
en riep:

- 
Ik heb goed gewerkt.

Maar het ging niet van harte.

II.

;Het was de laatste dag van school. De meeste

Jongens verheugden zich reeds op morgen. Het
zor-', imrrers prijsuitdeeling zijn! Wat een vreugd
voor de jongens. Eerst en vooral zouden ze de
uitslagen van het examen hooren en dan daarna
was het vakantie. Ziin àat niet twee dïngen die
een jongenshart verheugen?

Zoo kwam de lang verwachte dag' De jongens
stonden in groepjes op de speelplaats druk pra-
tend en opgewonden.

- 
Den hoeveelsten denlct ge te zirjn? vroeg

een jongen aan Frans Maertens.

- 
\X/el, toch altijd bij de tien eersten hoop ik,

antwoordde deze.
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- 
Wie denkt ge dat eerst zal zijn?

- 
Wel, Frits Demulder. Die was verleden jaar

ook eer,st. Het zou maar gelukkig zijn voor hem
cok daar zijn rijke oom hem een nieuw pak klee-
ren beloofd heeft, indien hij de eerste is en ge
weet hoe hij het noodig heeft. Zijn vader is dood
en zijn moeder is te arm om het hem te geven.

- 
Wel ik hoop ook dat hij geluk heeft.

Daar klapte de bestuurder van de school in de
handen en de jongens schaarden zich vlug in rang.
l)e onderwijzers waren allen op hun best uitge-
dost. Sornmigen hadden deftig een hoogen hoed
op. Zij schenen allen wel gezind. Zij lachten en
praatten met de jongens mee. Soms vertelden ze
zelf ook grapjes.

De bestuurder had 'het druk. Hij liep oveï en
weer van den eeneln meester naar den anderen.
Eindelijk toog,men op weg naar de zaal waar de
prijsuitdeeling zou plaats grijpen. Allen waren
welgezind, behalve een nochtans: Frans Maer-
tens. Deze vreesde dat zijn bedrog op het laatste
oogenblik nog zou uitkomen. Dat hij bij dê tien
€'ersten zou zijn, wist hij ,al bijna zeker, want de
rneester had al een paar keeren gezegitt dat hij
goed gewerkt had, En, zijn onderwijzer keek hem
nu altijd zoo ge,heimzinnig aan ! Frans wist niet
rvat dat moest beduiden.

'Daar kwamen ze in de zaal. Eerst en vooral
werd er raan al de leerlingen een plaats gergeven,
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èn toen mochten de menschen binnen treden,
Frans zag zijn. moeder en vader binnen komen.
Een weinig later zag hij ook de moeder van Frits
Demulder. Hij had medelijden met haar. Zii
hoestte, hij von'd ook dat ze zoo mager was. Voor-
z,eker had ze niet voldoende eten.

Eindelijk begon men. lHet was stikkend heet
in de zaal. Frans vond de gedichtjes en versjes die
.roorgedragen werden maar vervelend'. Hij Lrad ze
al zoo dikwijls gehoord op de herhalingen. Ha!
eindelijk begon men de prijzen uit te deelen. Maar
och ! Nu begonnen ze r.og met de laagste klas.
Zoodus wachten. Om beurten gingen de eerste,
tweede, derde en vierde klas naar voren. Het pu-
blie'k klapte telkens in de handen bij het afroepen
van de twee éérsten. Eindelijk! eindelijkl was
het de beurt aan de vijfde klas. Frans vond dat
het tijd begon te worden alhoewel hij schrik had.
Heel de klas marcheerde op maat van de muziek
naar voren en klom het verhoog op en schaarde
zich op rijen. De meester zette zich vooraan aan
den zijkant, nam een lang wit papier ter hand,
kuchtte eens en begon:

- 
Frans Maertens, eerste van de klasse!

Het was als,of Frans een slag in 't gezicht kree g,

zoo schrok hij. Hij eerst)

- 
Vooruit, vooruit ! fluisterden de jongens. Ga

naar voren.
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F.ans deed het onthutst. Men klapte luid in de
handen, en dat,allemaal om hem, hij die door be-
arog de eerste was.

De burgemeester nam zijn hand en schudde
ctreze. Het was Frans alsof hij een gloeiend stuk
ijzer vast,hield. Hij zonk bijna door de grond van
schaamte. De burge'meester zei hem iets, maar
Frans verstond het niet. Hij knikte maar << j,a >>.

I{ij kon geen woord spreken en hij zou wel wil-
len schreeuwen; het uitschreeuwen dat iedereen
het hoorde, dat hij een bedrieger was, een luierik,
d'ie liever ging spelen dan zij'n lessen te leeren.
f,4aar hij durfde niet en ook hij kon niet. Hij kreeg
drie mooie boeken voor prijs. Het was hem alsof
hij ze gestolen had zoo hard voelde hij dat hij ze
niet verdiend had. Toen keerde hij naar zijn plaats
terug.

'De meester ging voort 'met afroepen:

- 
Frits Demulder, tweede van de klasse.

Frans schrok bij het ,hooren van dien, naam
nog geweldiger dan daar juist. Nu was hij de

schuld dat die arme jongen geen nieuw pak klee-
len zou krijgen. Immers had hij niet afgekeken,
dan ware hij niet de eerste. Maar Demulder ware
het geweest. Door bedrog maakte hij een van zijn
medemakkers ongelukkig, en dat allemaal om een

plezier voor zichzelven, om een nieuwe ,hengei'

stok te krijgen.
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Eensklaps zag hij zijn moeder zitten. Zij lachtte
hem toe. O! nu voelde hij dat hij zijn ouders ook
bedroog. Gaven die hem geen geld om te leeren
en nu verkwistte hij dat geld door te luieren en
toch den schijn aan te nemen van goed te leeren)
Hij voelde zich een dief. Immers, eerst en vooral
l,estal hij zijn ouders door niet te leeren en dan
beroofde hij een armen jongen van kleeren.

Frans nam het vaste voornemen alles weer goed
te maken. Hoe) Daar zou hij nog wel eens over
denken. ,De meester was onderrvijl doorgegaan
rnet af te roepen totdat het nu gedaan was.

'W'eer ging heel d,e klas op stap naar haar plaats.
In het voorbijgaan lachtten zijn moeder en vader
Frans nog eens toe, maar hij moest zijn blik af
wenden om niet in snikken uit te barsten.

Vele mensc,hen begrepen niet hoe de eerste van
de klas zoo neerslachtig kon zijn.

Daar zag hij eensklaps de moeder van Frits
zitten. Zij leeh uitwetndig blij om haar zoon niet
te bedroeven, maar Frans begreep wel wat zij
rnoest voelen. rMet wat zou ze haar zoon nu klee-
clen in den 'Winterl De kans op dat kostuum was
immers verkeken.

Frans,kon die ,magere gestalte niet meer aan-
zien, zoo'n medelijden had hij met die ongefiukkige
weduwe. En hij was daar de schuld van I O, vree-
selijk! F{ij was nu nog vaster besloten alles weer
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goed te maken. Ook zou hij dat arm gezin hel-
pen.

,Het duurde nu niet lang meer of heel de prijs-
u.ltdeeling was ten einde.

Iedereen ging weer huiswaarts. De scholieren
toonden hun prijzen aan hun ouders, lieten hun
getuigschriften zien, lachten en praatten, legden
trit hoe het kwam àat ze in dit vak zoo weinig
punten hadden en in dit zooveel.

Er was er slechts een die neerslachtig was:
F'rans Maertens.

_- Kom, ga nu maar seffens mee naar den
winkel, zei zijn vader. Ge moogt de mcoiste lijn
kiezen'die ge ziet, omdat ge zoo boven verwach-
ting goed gewerkt hebt.

,Frans was eerst van plan alles maar c,nmiddel-
lijk aan zijn ouders te zeggen en de vischlijn niet
aan te nemen, rnaar nu schoot hem een ander plan
teibinnen. Hij deed dus alsof hij vroolijk gestemd

was, babbelde en snaterde met zijn vaden over het
plezier dat hij met die vischlijn lou hebben.

Weldra kwamen ze 'aan, den winkel. Eerst ble-
ven ze wat v66r,het raam kijken en ,gingen toen
naar binn,en. Frans zocht lang tot dat hij vond
wat hij moest hebben' rHij kocht ook alle bii'be-

hoorigheden. rFlij koos een mooie dobber uit en

.sterke dracien, ook alle soorten van haken: groote

cn kleine.
Eindelijh was hij genoeq voorzien. Vader be-

7,6

taalde alles. Toen gingen ze weder ,raar huls.

- 
'Wat zal ik nu kunnen visschen vader... Net

als die groote mannen. Weet gs wel hoe dat gaat
vader met twee lijnen visschen?

- 
O ! ,jongen, wat ge nu toch vraagt I Denkt

ge dat ik niet vischte toen ik klein was? i

- 
Hé! hebt gij vroeger ook gevischt, vader?

Dat wist ik niet. Vertel daar eens wat van. Wat
voor een soort vischte ge)

Zoo babbelend wandelden vader en zoon naar
huis. Doch Frans' vroolijkheid was slechts ge-
maakt.

Na het eten zei Frans tot zijn moeder:

- 
'Moeder, ik ga visschen; ik ga eens pro-

L:eeren of ik iets kan vangen met die nieuwe visch-
iijn.

Frans ging wat pieren zoeken in den i:uin, deed
ze in een doosje en toog op weg. Maar in plaats
van naar den vischvijver te gaan richtte. hij zich
naar,het huisje van Frits Demulder. Vastberaden
stapte hij voort. Aan de deur van het armzalig
huisje gekomen aarzeldre hij; wat zou hij zeggen)
Hij klopte toch maar aan.

- 
Binnen ! werd er geroepen.

Frans trad binnen ,en zag met een oogopslag
hoe schamel de kamer gemeubileerd was. Frits
zat bij het venster enzag er droevig uit.

- 
Ik kwam eens vragen of Frits mee mag

gaan visschen) zei Frans aarzelend
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Frits keek raar op.

- 
Gaan visschen) vroeg de, vrouw verwon-

cierd. Met wat zou,hij visschen? Hij heeft immers
geen vischlijn,

- 
O! dat is niets. Daar zal ilc wel voor zorgen.

I{ij kan dezen stok wel kriigen van mij, zei FÀns,
en hij ggf zijn splinternieuwen hengel aan Frits en
barstte in snikken uit.

Frits en zijn moeder keken raar op. Wat moest
dit nu allemaal beteekenen? Wat deed di,e, Frans
toch zonderling! Eerst zoo'n mooi geschenk ko-
men geven en dan beginnen te schreien !

- 
Ol mevrouw, ver... vergeef het mij...

het is mijn schuld, dat... dat Frits niet eerst is,
bracht rFrans er met moeite uit. Ik kende niets
van de wedstrijd van rekenen en toen huÀu-hu...
toen heb ik... heb ik afgekeken...

rDe vrouw lceelc ontsteld op; zou dre jongen
zoo, laag hebben kunnen zijn om een armen jon-
gen zoo te bedroeven?

Haar eerste ,gedachte was hem dat geschenk
terug te geven en hem het huis uit te zetten. Doch
bij het zien van het berouw, dat oprecht gemeend
scheen, bedacht zij zich en zei:

- Jongen, jongen, wat hebt ge slecht gehan,
cield! Dat had ik niet van u verwacht. 'Weet ge

wel, dat ge zoo uw ouders bedriegt) En ook be-
driegt ,ge u zelven ! Nu kent ge niets van hetgeen
cie andere jongens kennen. Later, als ge groot zult
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zijn zult q." ". Log dikwijls verdriet van hebben.r\u, tK wrl u alles vergeven, daar ik zie dat geberouw hebt. O, dat he"t ,, ."r, to ,ij lroo, JiijïKom, schei nu maar uit met 
""hr"i", en ga maarvisschen met Frits.

- 
Kom, zei Frans. Nu gaan we eerst en vooralnaar uw oom om alles te vertellen.

,-.,2" cjTc:" op weg en belden """ f,", rijke huis.
K" -11o deed open en deze liet ze bij mijnheeruemulder, de oom van Frits.

Deze. was- eigentill 
.eg1 gierige man. Maar hijwas toch ook trotsch. Al hielp nl; ,ijr, ,"hoo*r"]ter, de moeder van Frits,- ,ri.t 'rrË.1,' to"h h.J-iijgaarne den n,aam Demulder op de eerste plaa,ts inde gaze.t gezien, als de uitslag ; j. prijsuitdee_

rn,g er rn stond.

.. n 
D.uro- had hij dat nieuw pak kleeren beloofd.

jvlaar, ry.:ou hij het niet geven... iDoch, daarnoorde hU wat I rans vertelde. En hij beloofde
rnor,gen den kleermaker te zenden.
* ;- IVe gaan nog niet visschen, zei Frans totFrits. Eerst moeten we naar mijn huis.

En de_jongen bekende ,r,, ooL .il", ..r, ,i1,
ouders. Deze vonden het ook erg, M.u, f,"t *1,
een troos,t, dat Frans dadelijk berouw toonde enliet kwaad wilde herste]len.

Vader cordeelde het noodig ook alles aan den
bestuurder van de school ,rr."" t,. d""I.,r. È" l;t
was 't beste, maar dadelijk te gaan.
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, Ëen moeilijke gang was het. De bestuurder had
ook spij.t over het gebeurde. Maar toch verblijdde
hem dit bewijs van,berouw.

Die wedistrijd van rekenen is voor Frans altijd
een goede les geweest.

Hij is goede vri,end met Frits geworden en heeft
rnet deze menig plezierig uurtje aan dên vischvij'
ver doorgebracht.

EERLIJKHEID GEDIJT.

In de l6e eeuw regeeide in Rus'land lwan, niet
ten onre,chte bijgenaamd: den Verschrikke,lijke.
Aan zijn hof had hij een geneesheer, een Hollan-
oer, dien men eenvoudig meester Jan noemde.

De Hollanders nam,elijk hebben altijd grooten
invloed in,het Russische rijk uitgeoefend. Zoo is
ook de handelstad Archangel door hen gesticht.
Die naam is afgeleid van Aarts-engel, d,en naam
van een der eerste'Holl'andsche pakhuizen op die
plaats.

Maar laat ons ter zake komen.
Op zekeren dag ontving m€egfsr Jan het bevel,

v66r den keizer of den Czaar te verschijnen. Deze
ontving hem lang niet vriendelijk, en zeide tot
lieno:

- 
lvlssslsr, gij hebt graaf 8... onder uw be-

handeling)
JO

* Jj, Majesteit! antwoordde meester Jan.

- 
Zal hij sterven of genezen l

--,- De graaf is het gevaar reeds te boven; wel-
c^ra zal hij genezen zijn.

-- En dat, bulderde Iwan de Verschrikkelijke
op€ens, en dat, terwijl gij weet, dat hij tot mijne
geheime vijanden behoort. Hij haC moeten ster-
ven !

. - 
De graaf was ziek, en ik ben zijn genees-

heer !

- 
N,r, wat zou dat) Wist gij dan niet dat die

man voor mijn rust gevaarlijk is?

- 
Daar vraag ik niet naar, Czaar Iwan I Mijn

taak was het, hem te genezen.
Iets vriendelijker zeide Czaar Iwan nu:__ Ik heb er evenwel het grootste belang bij,

clat de graaf spoedig dood is. M."k he- dr, ,"r,
dranlje gereed, met vergif dat hij gauw dootl is.
Dat beveel ik u I

- 
Czaar! antwoordde

Mijn roeping is zieken te
dooden.

meester J.r, ernstig.
genezen, niet hen te

- 
Gij wilt mij du,s geen d,ienst bewijzen)

_ - Ja zeker, Czaarl maar niet zulk een dienst.f)at weiger ik voor eens en voor altijd.
En woedend riep de Czaar nu:

- 
Vertrek, meester Jan! Maar ik verzeker u,

rrat gij van mij zult hoorenl
De toestand van onzen geneesheer was lan.g
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nieit benijdenswaardig. 'Wel sprak zijn geweten:
< Cij hebt goed en recht gehandeld >>, doch daar-
tegenover stond, dat hij den wreeden Iwan maaï
al te goed kende, en wist, dat nu zijn leven aan
een zijden draad hing. NiËmand in het geheele
Russische rijk, zelfs de machtigste edelman niet,
.{urfde den Czaar iets weigeren, als deze iets vroeg
of gebood, want men wist dat dan leven en bezit-
tingen op het spel stonden.'Wat moest onze geneesheer L,eginnen ) Vluch-
ten was zoo goed ,als onmogelijk, en elk oogen-
blik verwachtte hil de mannen, die hem naar den
l<erker zouden voeren.

'Maar die lieden verschenen niet. Wel kwam er
weder een bevel van den Czaar, dat hij nogmaals
ten hove moest verschijnen.

- 
Dat is mijn Iaatste Bang, dacht de brave

man.
Maar het viel,geheel anders uit, dan hij gedacht

liad. Czaar lwan ontving hem vriencielijk, en
zeide:

* Meester Jan, ik heb u altreen maar eens op
de proef willen stellen. Ik heb nu de zekerheid
gekrogen, dat mijn vijanden u nooit zullen kun-
nen omkoopen en dat ik dus bij ziekte onder uwe
behandeling veilig ben. Doe mij dus het genoegen
en blijf mijn geneesheer tot het einde mijns le-
vens, e'n keer daarna pas naarHol'land terug.

EINDE.


