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In A. Hans Kinder\ibtiotheek verscheoren reeds :

Drie maaniln onder de sneeuv. 
- 

watte Ko. 
- 

De Heks uit de Dui-
nen. 

- 
Sint Gregoriusdag op school, 

- 
Âan de Molenbeek. 

- 
E€n moedig

meisje. 
- 

Karel Cogge, 
- 

Het wonderlijk gezelscbap. 
- 

De jonge vluch-
teling. 

- 
De Mechelscbe toren en Jef Denyn. 

- 
llsi Kermismei:je. 

-Willem Tell. 
- 

Berer een lap dan een scheur. 
- 

Harten van Goud. 
- 

flsg
verdtonken land van Saaftinge. 

- 
De Fee van den Kluisberg. 

- 
De Zifl-

neloozcn te Gheel. 
- 

De Hur op de Heide. 
- 

Hugo Verriest. 
- 

De Klok
van Stuivekenskerke. 

- 
De Landloopel. 

- 
[n toch feest, 

- 
$inçg1kl13s ir!,t veerhuis. 

- 
Grapjes. 

- 
pg \f1is2ernân. 

- 
Verdwaald,, en 1s1sçh1. 

- 
ps

jongens van West-Roozebeke. 
- 

De Jongens van den $y'xgg1k3n1. 
- 

Dc
kleine smokkelaar' (De Cort). 

- 
Het Kindje van de Zee. 

- 
In de Moe-

ten. 
- 

De Bezembinders vân K|eit. 
- 

De vlucht in €en koffer. 
- 

De
man in den toren. 

- 
$plsskweerden in vcrhalen, 

- 
De Gierigxlld, 

-Schoone Daden. 
- 

De Veerman van't Zwin. 
- 

Verhalen. 
- 

Zoîdet
Ouders. 

- 
Brugge en omgeving. 

- 
Eerlijk duurt 't langst. 

- 
De kleinr

Vetspieder. 
- 

\Vss1 Thuis.' (Van Kaiken.) 
- 

Een lastig Geschenk, 
-'Broederliefde. 

- 
l(g1slfsq5g in Vlaanderen. 

- 
Àrm€ Bedelares. (De Cort).

- 
D" Verloren Zoon, 

- 
In 'r Bosch van Houthulst. 

- 
Nog gered. (B

Hans.) 
- 

Uit de oude dq65. 
- 

Dokter Jenner en Jenny, (J. G. Ten Heu-
vel.) r- Moeder Eyer. 

- 
Strenge Winters. 

- 
De rùe'ees in Lond:n. 

- 
Sio-

terklaas op de Heide. 
- 

De kinderen van den Zeelcods. 
- 

Bij dc Bosch-
(g1sle. 

- 
De kinderen van den smokkelaar. _ De paaschklokken. _ De

Landverhuizers, ; Leeuwtje van Damme. 
- 

Van all"s wâr. 
- 

|rflsgrys-
gierig Àagje. 

- 
De Moedige kermisjongen, (Carmen Maerten). 

- 
Van

Àlles Wat. 
- 

rù/ie wel doet rvel ontmoer. 
- 

Àan de Kust. 
- 

ffsl Bultj:.-

Richt u tsoor Kioderbibliotheeh tot A. Lians-Van det Meulen, Kontich.

Alle ileeltjes nog oethrijgbaa.t aan jo em. 
- 

Abonnement 6,5o ft. pet
3 mcanden. 

- 
Elke weeh een boehje,

Voor Katalogus- Romans, enr- tot B. H. Halr,
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I

W^A,^A.R EEN WIL $ IS EEN \ry81G.

- 
Jan F,r.a,nsen, iger moet eens bij clen bestuu,rd,er

komen, zeii een leerlin,g van 'het kollege tot ziin
makker.

De kn'apen qnraie'n a:a,n 't wandelen op de, spsei.
piaats. Dadel'jk zou de middagklas beginnen.

Jan Fransen begaf zich nieuwsgierig naar de harner
va,n deq bestuurder. Hij was echter niet ongerust. liij
had, niets misdaan.

- 
Jonrg'en, ik heb u laten ro.epren om u wat mee te

,deelen, zei de vr'endelijke en verstandige man, die
aan 't hoofd der hostschool stond... Ge, zult dadeliik
naar huis ,gaan, want uw moeder telegrafeert orn u...
Vader is ziek geworden.

- 
Vader z',ek ! riep Jarr, verechrikt. O, mijnheer

toch ! trs het erg ?

- 
l61af ons 't i:e,ste hopen... Maar, ja... ik wees

ciat het norgal ernstig is... Een beroerte... Doch da.t

kan goed terecht komen. Er is een trein om twee uur...
ft'laak u dus dadrel'jk gere,ed... Kom dan. nog even
bij mij I

Jan b)erg'on te weenen... Hij werd' naar huis geroe'.
pen, omdat zij.n ,goede vader ernst'rg ziek was. Ja, dat:
rioest het wel heel errg zijn t



rDe bestuurder iklopte hem nog eens op den schouder
en hernam :

- 
Ik ken rne'n,schen dïe ,een beroerte gehad heb-

ben... en nu rweer flink ge4ond 2ijn. Dus behoud alle
hoop... Ga u v'lug gereed maken, Ge moogt de'n trein
niet m'issen. Ik begn'jp dat uw g,oede moeder u n.r
rgaarnle thuis heeft... en vader natuurliijk ook.

Jan stapte naar boven. In de slaapzaal trolc hij vlug
zijn Zond'agsohe kle'eren aan... Hij r.vas zeerr zenuw-
achtig.. , O, vader moest n,u eens stervern ! Verschrik-
l.-elrjk toch.

In enkele minuten was de jongen gereed. Dan keerde
hil bij den b,estuurder terug.

- 
Hebt ge geld voror de reis ) vroeg deze.

- 
Ja, m'1jnheer...

- 
Goed. De t'rein vertrekt aan het St. Pieterssta

tion... Spoed u nu maar ! Dore veel groeten, thuisr en

zqg aan uw brave ouders dat ik voor uw vader, een

volkomen beterschap wensch.,.. God ge,neze hern

lr'Ioed, mijn jongen ,e,n laat mij dadlelijk wat hoo,ren i

Dus aan St. Pieters rnoet ge zijn.
De bestuur,d'er drukte Jan de hand en liet hem uit.

De school stond te Glent en Fransen woonde op een

dorp i,n Zutd-Vlaarlderen, tusschen d,e Leie en de

Schelde. Hij moest den trein nemen t rt G'aver en dan
een uur:tje te voet gaan. Zijn vader wes molenaar. f)+
zaken gingen niet al te biest. De stoom was zo'o't'
strenge mededinger. Maar toch ko,nden de ouders door

4

zuinig te leven hun oudsten. zoon laten stude,eren. Jan
was nu zeventien jaar. Htj wilde zoo gaarne dokter
v,norden. Zijn meesters prezen hem als ee,n uitstekenden
le erling.

Thu's waren er nog" twe,e jongere zusters en een

t:rdertje yam zeven. Jan bevond zich dus op een kost-
school te Gent. 't Volgend jaar kon hil naar de univer-
siteit. H1j zo:u zijr' weg wel make'n, v,,orspelde ieder,
die hem k,ende.

Dre knaap drong nu zijn tranen terug on reed naa.r

het station. H';j kwam bijtijds. Dan voerde de trer.r
,hem mele. Het was Len,te en het land lug daar thans c,p

zijn schoonrst. Maar Jan Fransen had er nu natuurllri<
geen oog voo,r, al b'eminde,hij zeer de natuur. H:j dac\c
slecht aan zijn vader ! O, had hij naalhuis kun,nel
vliqg,en ! De trein reed hem vee,l te tra,ag. Eindelijk
was hij te Gaver. Nu nog een uur te voet. << Maar ilc zal
snel stappen en zielfs nu en dan ,hard loopen >>, narn
de knaap zich voor. Toen hij de uitgang verliet, hoorde
,hij zijn' naatm. Z:'jn buurman, Dries, ook een m,olre'naar

stond daar met een karretje.

- 
Ik korn u halen, zei hij...

- 
O, hoe is het met vader ) vroeg Frans haast:,g.

- 
Ge weet het... Uw vader heeft een beroertle.

Hij is er ,erg aan toe... Toen ik weg re,.j. was hij ju':,:
berrecht...

F.ran's bego,n weer te snilçken.
'Stap 

n,u vlug i,n ! dron,g Dries aan... Vader ver-



langt u tie zien.

- 
[6s is het zoo slecht ?

- 
l6e'Iang er leve,n is... is er hoop,

- 
Maar wat zegr de dokter )

* FIij kon ni;et verel ze'ggen... De clokter is nooit
erg spraakzaam, hé )

De k,ar vertrok. Weld,ra kon Jan vade-.rs molen zûb.r..

Ginds op de hoog'te stond hij. De wielcen h:ngen r:i:
stil. Wat verder o,p een an,der heuveltje rees Dries'
molen. Beide mulders waren goede vrie,nden.

Maar dre molens waren van ver zichtbaar. 't Duurde
nog bijna een half uur, eer Fransen zijn huisje b'ereikte.
Der weg ltep soms steil op. Dan mo,est het paard strp-
pen. Jan had het 'rrcl willen voort jr.gen, maar men
lran geen ijzer met l,a.nd,en breken.

Eindelijk toch was hij aan z:jn w,>nin,g. Viug ging
hij binnen... In de nevenkamer lag vader. Moeder en

de kin'deren zaten bij het bed...

- 
God zij geloof,d. Jan is daar t riep 'rrouw Franse:r

Er waren nog personen in het vertrek, famil:elederr,
maar de student ke,:k alleen maar naar vaci,:r... Ën
h'j schrok,,. De goede man echeen opeens zee,r oucl
geworden. Zijn igelaat was bleæk. De (,oge,n lagen diep

- 
Is... J..t... daar ! hijgde de mulder.

Htrj had rnoeite orn te spreken. Maar uit
straalde de liefde.

- 
O, vader... vader I snùkte de zoon ;

aan de sponde ne,er.
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De hranlde legde hom zijn, hand op het hoofd ; dat
korstte moeite. [-lij zee-ende zijn kinrd...

- 
Jan... sta op... stameldehrij dan, kom dichter I

De, knaap braoht z:jn gezicht dicht bij dat 'van vade'.

- 
Ii<... 'sterf... gij de oudste... O .. het is jarn-

*ar. .. maar de s,tud,e opgeven. .. moecler, . . zusters,. .

broe'rke...Gtj op molen... God zal u hrelpen.

De zieke kcn weinig uitbrengen ; door de beroerte
was zijn spraak belemmerd. Maar de tosrl le'groep alles.

- 
Ja, vader, beloofd,e hij, ik zal thuis br,Jven e.,

op den molen, gaan en den kost ve,rdienen... Maar ge

zr:lt nog beter worden. !

Fransen schu,dde het hoofd... H'j keek ook vol liefde
naar zijn vrouw ,en de ander;e kinderen,.. Snel verloor
hij dan 't bewustzijn. In de kamer bad men...

En 's avonds luidde de doods'klok en zeiden de d.rr-
pelingen : << 't Is voor mulder Fransen... D,at is rap ee-
g?an,.. Een mensch kan toch in ,een keer weg zij,l ; tt

II

Moeder had er vee! sp:jt van, dat Jan nu van schocl
ging, maar eï was geen and,ore uitweg. FIij moest de
plaats van zijn vader vervullen. De flinke jongen hieid
zioh ,m,oedig. O, ;hij be,m'.ncle de, studie hertstochtelijk t

M.a, *"r, hoorde hem niet klagen. Hij trok het mole-
rraarspak aan. In de vacanties had hij altijd zijn vader
g;el::olpen. Hij hende den etiel. En was al eens verlegen,

E

Dries had hem gezegd, dat hij altijd om raad en hulp
komen mocjht. H;j sohiikte zich in den toestand, men
rnoest van den nood een deugd makeur.

Frans ha.d alles aan .den bestuurder der school ver-
teld, toen hij om zijn kleeren ,en, bo,eken grng, de
leeraars bedan,kte en zijn makkers groette. De be
stuurde,r vond het ook jammer, m?ar hij prees hem orn
de lief,d',e en den qoeden w,l jegens zijn moecler en
huisgenooten.

Op een middag, een:ige weken later, kwam Ja.
Fransen weer in die school. Hij wenschte den bestuur-
der te spreken.

- 
Mijnheer, zei ,hij, ik kom u om raad vragen. Ilr

hcb veel vr:jen tijd op den molen. En ik zou toch wi,-
ien voortstudeeren. Zou ik kunnen gelukken )

- 
Voor dokter ? Jongen, dat is moeilijk. Maar g;i

hc'bt w'lskracht, ik weet h,et.

- 
Enkele malen per week l<an ih rvel naar Gent

komen.
De bestuurder dacht na en zei dan :

- 
Bepnoef het ! 'Waar een wjl is, claar is ook een

weg. Ge hebt uw boelr,en ; studeer. Kom dan eern:g )
uren per week naar hi.er. Dre le,eraars zullen u galrrre
uitleg geven qver nloei,l,ijke punten. Hoe meer ik e,r aan
deilk, hoe m,eer ik het plap toejuich. Ik ken ook hoog-
Ieeraars, die u ziullen bijstaa,n. En we vinden later no;
wetr nieuwe wtergien. Span u in. Die wil, d:e ka,n,



Vol nieuwe;hoop keerde Jan huiswaarts. Zijp moeder

ook was verheugd over dte oplossin,g.
't Werd een zwlâre taak. Allereerst moest .lan den

rnolen behartigen. Daarvan moesten ze allen le,ven.

Broer Antoon gin,g n:ar de dorpsschool. Moedev hiel'i
d'e eenvoudige boekhouding. De zusters bewerkten het

stukje land, dat b'j cien rnol'en behoorde En zoc deecl

ieder zijn best. En eend'racht maakt macht.

AIien vrijen tijd gebrui,hte Jan voo,r z'j'n, boeken

Tw'ee maal per werek trok hij naar Gent. Het zakg'eld,

dat hij van moede: kreeg, spaarde irtj daarvoor op.

Een oom en tan,te, di,e plezier hadden in zijn, ijver, sta-

ken he,rn ock al eens wat in de hand' En alle beetjes

helpen. Vele kle'ntj€,s rnraken een groot. De bestuurders

en leeraars leenden hem boek,en. Eenige jaren gin,gen

zoo voorbij. Jan vorderdle met zijtn' studie fl;nk.
Toqn toonde moeder weer al haar lt-fde'. Sorns zo,,

Jan eenige dagen te Gent mo'eten blijven' De studie

eischte meer tijd. De student d'end'e in hospitalen tc

werlien. Hij sprak hierover met mceder e:r z'e,i : << Dat
l<an toch n'et, Ik zal alles moeten opgeven )>'

- 
We], jongen, op die dagen zrl :k mulder zij'r,

veiklaardle vrouw Fransen,

- 
I\s,g'1, neen, dat is geen werk vo ,:: u, mo'eder.

- 
Ja wel, en de zuste.rs zullen 'me helpen.,.

Jan moest toegeven. Dan arbeidde moeder har.l.
Ze was 's avondls afgemat. Doch de I'efde bezielde

haar, om alles te overwlnnen' En ze leefde zuinig, be-

t0

spaarde geld om Jan in staat te stellen ailerlei o,nlcosten
te bgstn:jden. En spaien doet igarren nietwaar ?

D'kwijls zei d,e zoon, dat hij die opoffering' n,iet larr-
ger kon aannemen. N4oeder redeneerde dan alle be-
zwalen weg. << Nog een flinlre duw Jan rr, zei ze. << De
arn.hou'der wint >>. 't Laatste studiejaa- rnoest ze bijna
"loortdurend op de,n molen z'jn. Ze deed h.et met
opgewekt gemoed.

En zoo kwam d'e dag, dat Jan Fransen dokter rv:rs.
Antoon zou nu mulder worden,.

Ee,nige jaren waren vo,orbijlgegaan. Niet ver van h.,t
dorp woon,de op ùret kasteel een graaf, Op het kastael
vretrd een g'root feestmaal gehouden. De ,graaf en de
gravin ontvingen veel gasten.. Hun zoontje ,was z:ek
gerweest. Men had gevrre,ersd dat het blin,l zou worder,.
Een jorxger reeds beroemde dotkter redcle het kind, dat
nu geheel genezen was. De verheugd,e ouders gaver:.
een feestmaal ter eere van dien dokter. De gasten za-
ten aan tafel. De gen;ersshe"ey werd b'nnengeleid. Maar
hij was niet alle'en. Op zijn arrn leunde een vrouwtje
met een een,voudigc muts, e,n een bonle omslagdoek
Alle gasten klapten in de hande,n. De dokter boor,.
H:j was niemand anders dan Jan Fransein.

- 
Dames en. heeren, zei hij, ik ben den graaf en de

gravin zeer dankbaar, dat z;j ook mijne mo,eder helr-
ben uitgenoodigd tot dit feest. tDoor de wetenschap
heb rk het kind van den graaf en de, gravin kunnen
redden.' Dat ik dokter geworden ben, danh ik vo,rr

il



eien gïoot deel aan ,de opofferingen \ran mijn moeder.
LJw toeju'chingen zijn vooral voor haar bestemd. . .

En ook voor edele mannen, di,e mij bijstonden.
Weer klapte men in de handen. En de eenvoudr'ge

rno'le,naa'rsvrouw moest dan plaats ne.men tusschcn de
geluklçjge ouders.

WIE NIET STERK IS, MOET SLIM ZIJN.

Lang geleden werc{ de stad G,eeraïrdsbergen belegerd.
De burgers verdedigden zich dapper, maar ze waron
met zoo weinigen tqgenoMer het machtig leger van den
vijand... En dan was er geen eten rneer in de stacl. De
melnschen verslonden nu al hond,en en katten, m,-riz,err

en ratten. Honger is een scherp zwaard. Als de vijan4
binh,envie! zou ,hij moorden en plunderen.

Men verz,on nog een list. Op zekeren morgen wierp
rnen het laatste brood en den laatsten har:ng ov:r de
mulen, voor de voeten van den vijand.

- 
Ze hebben d'aar binnen nog veel voedsei, dat

ze er kunnen verspillen, zeiden de sChitrdwachten. En we
meende,n, dat ze nu wel zon.der et'en zouden z:tten ! O,
nu zullen ze zich nog in langen tijd niet overgeven !

D't nieruws liep verder. De be,velhebber verloor den
moed. Hij had ,gehoopt GeeraldsUergep door den hon-
ger tot opgave te dwingen. Maar als ze daar nu nog
brood en visoh over ,dê muren .konden gooien, zou de
strijd nog lang duren. En de Winter,naderde m,et regÈn

It

ol met vo,rst en sneeuw. De vijand vedoor alle hoop
en troh af.

Geerardsbergen \^ras gered, dank de list, e1 cle
slimheid van hen, d:e teg.enover het groote leger niet
sterk waren

Nog elk jaar is het er feest ter gedachtenis van rlit
feit zegt men. Dan weïpt men op den Ouden Berg
koeken to grabbelen voor ,de meni,gte. En de burge-
rneester en deken dri,nken een glas wijn, waarin ecn
klein vi,schje spartelt.

Bij dit spreekwoord denk ik aan nog een ande.
voo,rval. Een ruwe rtdder be,legerde met zijn soldaterr
een ,kasteel. De menschen daarbinnen konden het nler
rneer uithouden" De kasteeltheer vroeg of hij e,r cle
zijnen hret leven zouden b,ehouden, als ze ztch over-
Salven.

- 
Allen, behalve gij ll(lonk het antwoord. Cij rnoet

sterven.
Toen kwam d,e vrouw van ,den kasteelheer op cle

muren.

- 
Morgen wij meenemern, wat onze grootste kost-

baarheden zijn ? vroerg ze.

- Ju, zooveel als ge dragen kunt, zei de rrdder.
En het slot werd overgegeven. D,e ûrâ.Dnên trokken

af. De kasieelvrouwe droeg e,en grooten zak. Ze glng
er onder gebogen.

- 
Maar daar zit een man in ! riep de schild,wacht.

De ridder naderde...

t,



- 
Neen, neen... ge zult me niet bedriegen t bul-

der'de h'j. Ha, ge wilt uw echtgenoot riedden.

- 
Heer, gij hebt gezegd, dat wij mogen meenemen,

wat o,nze grootste kostbaarheden zijn ,en -voor zoo vèr
wij dragen ,I<unnen. Mijn ,grootste sihat is miin ,nan.
En ik draag hern, zooals ge ziet. Als ridder zult g i uw
woord toch houden. E,e,n man, een man, een woorcl,
een woord.

De edel'man ,w,as rgetroffen door de list der vtouwe
en hij l:et den kasteelheer het leven en de vrijheicl

ZEEM AAN DEN BAARD STRIJKEN

iMen qegt ook vre,l cle mouw vegen ; spelen van :
<< aap \/at hebt gi'j schoone jongen >>.

En dat deed ,eens een vos. Hij zag op e.en tak ecn
kraai zitten met een, ,groot stuk kaas :n den bek. Rei_
naart had zin i,n dat lekker hapje. Maar hij i<on den
vo'gel n:,et b,ereil<en.

- 
D.g vri;end k,raai t riep hij. Ik heb gisreren hoc.

ren beweren dat gij zoo schoon kunt z'ngen..- En ze
hebben zoo op uw stem gesnoefd, dat ik.u al heel den
dag zocht, om toch eens uw lied te hooren. O, Iaat m,j
nu niet langer waChten. Onthaal mij op oen praclit:g
gezanE.

De kraai was gevleid. 7e vergat haar buit ei1 br:goir
te krassen... maar liet daardoor de haas vallen

De vos greep dte snel ,vast en riep spottencl :

r4

- 
Zwlig toch met uw leelijk gekras... het gaat mij

door merg en been. Ik z:al dit lelcker beetje op uw ge'

zondh'eid binnen spelen !

De kraai vloog beschaamd weg' En zoo laten tnen'

schen zich ook dikwijls door vle'ers bedriegen.

HOOGMOED KOMT VOOR DEN VA"L

Damme is een clorp op een uur gaans van Brrrgge.

Eens 'was het een bloe'ende stad aan den stroom het
Zwin. D'an w:as het de voorhaven van het n'og r:,jtkere

Brugge. Nu is het er doodstil. D" p.Ëh..'ten en meeste

woningqn zijn verdwenen ; de oude haven is gedempt.

Wel ziet rnen er nog schodn,e gebouwen als de kerk met
haar kloeken tore'n, h'e't stad,huis en.het ho'spi1aal. lrs"g
vertelde een vro.uw ons 't ivolgend.e : << In den ouden
tijd waren de mensch,en van Damme zeer rijke, maar
ook hoovaaràig. Ze pronkten met hun goud. Ze smul-
den en dronken, vierden altijd maar f'eesten en ze lach-
ten rnet arme, brave men,schen van 't ronde,

En daarvoor werd Damme gestraft. ', 1" .ulallg aan

zijn einde geraakt.

- 
Ho,e dat ) vroegen wij.

-.- Awel, op 'n keer v ng een schippere van f)am-
me een zeerrne,ernrinne, dat waren aardige beesten, lijk
dat er nu n,iet meer bestaan ; ze waren half v"'sc!r en

half mensc,h. Zoo di,e schipper'e deed de zeemeerminrre
meê op 't land. 't Volk kwam van alle kanten u'tge-

1
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loopen, orrl te kijken. De zeerneerminne zette heur op
'nen sùeen. ,en bergost te spreken.

- 
En wat zei ze ?

- 
Zie, y1e: 'ze, omdat jie mij gevangen hebt, is

Damme verlo,ren, De stad gaat verkleinen en niet verder
rrreer kornen of dezen steen ; al 't andere moet in cle

zee vefgaan.

- 
In de zeè ) herhaalden ,we.

- Ja maar, meneere, de zee kwam vroegere tot. a.rn

Damrne. En, d'e meerinne heeft de waarhrdd gezeid.
Damme is ve,le kleiner geworden, Iijk dat je kunt ziel,
want onze, ker,k :s vele te groot voor de parochianer,
Dat was de straf van den hoogrnoed.

'We hadden die legende ook op andere plaatsen ee-
hoord. Er zit toch iets waars in. Brugge, Darnme .n
Sluis waren in de l4e eeuw rijke steden. En veel bur-
gers werden hoogmoedi,g. Ze dachten niet aan het he-
lang van hun stad, Ze twistten onder elkaar. En intur--

sihen verzandde 't Zrvin,. De bewonerrs hadden den
stroom kunnen uitdiepe,n. Doch 't was strijd' op strijcl.
De kooplie'den on,tvluchtten de stad, waa'r zoo diL-
wijls het bloed stroomde. Ze vestigden zich te Ant-
werpen. De Bruggelingen 4agen het gevaar, maar toe!
was het te laat. Dte handel had zt,ch verplaatst. Er werd
geen geld mee,r verdiend, om den stroorn te verbeterer,.
Hiet Zwin kroop meer en meer te,rug, Nu is het slechrs
een lcleine inham meer tus'sih,en Knokke en Kadzand.

i
I

,\
I
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Kerk van Damme.
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In de geschiedenis lezen we wel meer" hoe
moed voor d.en wal komt.

hoog^

ZOOVEEL HOOFDEN ZOOVEEL ZINI{EN

En nu een, vertelling uit Ameriir.a... In l77B warcn
voorname mannen sa,m,engekomen. Noord-AmeriLa
had vroeger aan Engelland behoord. Het ,was nu z;jn
e'gen meester. Het bestond ùit vele kleinere landen r,f
state,n. Maar diE bezaten d,ezeifde hoofdregeering,
vormden dus een gro'ot rijk. En dat rijk moest eerr

naam hebben. Daarover spraken, de heeren.,. \Xi'eik

een naam zou het zijn ? Ja, de een stelde d't voor, rtre

ander dat, Zooveel hoofden, z,ooveel zinnen.
Todn stond Franklin op. Hij sprak het kongr:i toe,

zooals men de vergadering n,o,emde.

- 
M.jne,heeren, zei hii, we hebb'en nu al verschei-

de,ne dagen, nutteloos gere'detwist. 'We mo,eten toch ee r
naam vinden. Hoe eenvoudiger, hoe iiever. '. Ik wil tr

wat werte'I1en.,. en dan zullen we het gauw ee,ns z:jn.
< In Philadelphia ken ik een ho,edenmaker John-

son genaamd, die zijn wlnk'el ,gesihiiderd had er nu een

igored uithangbord zocht. Hij nam een stuk krijt en na

lang denken ,sctr'reef h'j op zijn deur :

'<< Johnson maakt e,p verkoopt hoeden à comptant >>'

Daar }<wam een vriend bij hem ; hij bezag oplet-
tend heib uithangbord en zei :

- 
Maar Johnso,n, dat zult !-'j toqh op uw uitl:.,ng-

bord niet sohrijven ?

IE

- 
En waarom niet ) .vtoeg de koopman.

- 
Q6121 het niet 'goed is. Z'e, stel u voo4 dat ik

tijderlijk zonder geùd was en ik had een hoed noorJig.

Zouàt re.ij mij d'rsin niet op krediet leveren ) Z.,r.r ik
later niet mogen betalen )

- 
p31 spreeht vzn zelf, anùwoordde Johnson

- 
Welnu, veeg da,n << à comptant >> uit en laat het

overige'staan. Anders is het een leugen.

- 
Bedankt voor den raad, hernam Johnson... en

à comptant verdwee'n.
We'rn,igen tijd lat,e'r versCheen een andere vrien4 err

die bestudeerde ook het opschrift.
__ Maar Johnson toch, riep hij uit, maakt en ver-

koopt g'ij alleen hoeden ? Toch ook petten, nietwaar )

- 
\s1uu1l'j[, sprak de 'winkelier.

- 
Welnru, veeg dan << hoeden > uit. De menschcn

zoud,en denhen, dat ze hier voor een klak niet tereclr.
,kunnen.

Weer, ,gin'g de borstel over 't uithangbord, ên i1u

bleerf er alleen : << Johnson maakt er verkoopt >>.

Een derde raadgever begon thans te laih,en mei den
. hoedenkoopman.

-- Beste vriend, g'j moet niet zetten : << verkoopt >>

iedereen weet wel, dat gij ,uw hoeden niet weggeeft
Zoo dorn zijn de m.enschen, niet !

Johnson zag d,e waarheid hiervan in en nu bleef er
alleen staan : << Jo'hirson.m'aakt >>.

Maar nog.was 't niet goed.
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- 
Johnson,, gij rnaakt de hoeden niet zelf. De r,-r-

rnren koopt gij bij W:lson en, .de linten bij Dickson, clus

veeg maar uit << maakt >> t zei e,en voorbijganrger.
Nu bleef alleen. < Joihnson >> over.
Maar een vijfde vr'end narn hiermede geen genoi:-

gen. << Wat kan het den klant schele'n >>, zeide hij,
<< of gij Tom, Cyrus of Jack heet ? Wat hij verlangt is

goede waar. Veeg dus maar uw naam uit. 't Is hem
om een goeden hoed te doen >>.

Het laatste woord ver'drween. Nu liet Johnson alleen
boven zijri deur eenen ho,ed schilderen zonder meer.
Dat was de eenvoudigste wqg.

- 
\[/s1nu, Mijne Heeren, b,ersloot Franklin, zoo is het

ook met den naam van onze republi'ek. Zoeken wij
geen verheven titel, er zoudlen ,oolc lieden kunnen zijn,
om den spot rnet ons te dlrijven.. Laten wij den eer.-

voudigsten weg ktezen en one land << Vereenùgde Sta-
ten >> doopen. Anders zooveel hoofden zooMoel zitn-

nen, maar de eenvoudigste waarheid kan niem'arn'd loo-
chen'evn... Wij z'jn immers staten, welke ons vereenig,en.

En zoo gebeurde het !

BAAS BOVEN BAAS

In den. slag bij Nieuwpoort, in 't jaar 1600, nam Je
Ho,llandsche veldheer Maurits van Nassau d,en Spr.an'
schen, overste den ad,rr.-iraal van Arra,gon ,gevangen De
adm'raal was zeer trotsch. Aan een maaltijd nàm cie
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admiraal een oranje ,appel op en sprak : << F{o,eren,

deze vnucht ge,eft Spanje tweemaal in 't jaar >>' Maurils

toonde ,dlgn edelman daarop een kaasje, en doelen-le,

op de melk, andwoordide hûj lacÈrend : << En dezc

vrucht geeft Holland tweemaal op 'een d.g tr.

ZEGGEN EN DOEN VERSCHILT WEL TIEN ROEN

Een ro,ede is o,ude maat... En bovenstaand spreeL'

woord onzelvaderen wijst er op, dat woorden n?8

geen daden z'jn.
In de 18de, eeuw woonde in Vlaanderen Franciscus

Heldewijs, pastoor van Lapsch'eure bij Brrugge. I{ij
wars een eigenaardt'g, maar braaf en' verstandiig mrn'
Hij hietrd ve'el van een gïapje. Doch meestal 'stal< da'ai

een les in..

Er was eens een bezoek bij he, n in de pastottet 1'an

Lapscheure. Verscheide,ne vrienden uit 't ornliggenCe

rA'aren wat komen praten.. Een:ge \6lskLein geleden was

Jan de Lichte, de t,eruchte roovershoofdman, op de

markt van Aalst tereohtgesteld. Men sprak nu over clie-

ven en baanstroopers. Latres een man van Mo'erLerk

kon geen woorden gr€rnoqg vin'den, om het ge'zelsc'ïrap

een gedacht van zijnen bu.itengewonen rnoed te geverr-.

- 
Jammer, jam,rner, zoo riep h:j met vuur, woonde

ik te ver van 't land van Aalst' And'ers had de scloelm

het zoo lan,g niet uitgehouden. 't Moetern ginder flauw'
hart'ge meschen zijn, om een roLoversbende toe te la-
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ten jaren achtereen, in te brelçen, te stelen en te môoï-
d'en.

- 
\d/ss1 ge wel, dat er meer dan honderd bandieter,

wanen ) vroelg eern ,der aanwezige;n,

- 
AI waren er twee, drie ho,n,derd of duizend ge-

rwteest ! Ware ie,der zoo ,moed:g als ik, ze zouden rap
die bende uiùgeroeid hebben.

-- We zijn gelukli'g zoo'n dapper man in ornze streek
te hebben, sprak Heldewijs schijnbaar ze,er ernstig.
't Is een grootel gerustste,llinig voor ons, dte r'eel gelij-
ken op Sperre, welke in den oorlolg zich achter een

hooimijt verborg en mompelde : L'qv,er bloô Jan, dan
doô Jan, Men kan nooit wete'n of e'r hier geen schavui-
ten komen., bijvoorbe'eld zeeroovers, dte rne,t hun sche
pen naar onze kust varen, landen plunderen en rap ver-
trekkan. Maar onze vriend Latres zou ons wel bescl,er'
men, niet waar' )

-_ Ilç. berr niet l'ervaar.d, an,twoordLde .de snoewer.
Een's, toen ik laat van Bïugge weerheerde, werd ik {oor
dr'e Dammenaars aangerand. Een sloeg ik in dolin;
neer, de tweede ging aan den haal en de derde smeelcte
om gernade. Na eene duChtige afrossing li,et ik hem gran.

- 
't Was stout, m,eikte de pastoor op, zonder een

plo,oi 'va,n zijn gezicht te verzetten.
Latres vrerd bepaald onve.r,draaglijk. 't Moest zijn, Cat

hij zùjn hoorders van ongieloof :n zijn heldendarien
verdacht, want meer dan, trwee uren bleef hij zijn dap.
pefheid roem,ein. Ieder he,raderrrd,e, toen de sn,)ê!er
rond acht uur opstond om te vertrekken.
22

- 
Al weg ? vroeg Held,ewijs.

- 
Ja. Ik rn;oct thu'rs zijn. Men verwacht me te Moer-

kerl<e.

De pastoor verdween eenige oo,genbli,icken uii de
kamer. Hij kwam dan ter,ug ,en zei :

- 
'1 ls goed weer, de sterren pinlelen zoo vriende-

lijk.
Latres nam afsiheid en vertrok. Eens buiten 't dorp

rging zijn gernoecl- deerl'jk aan 't dalen. De jon,ge rn:rr
.stapte snel voort. Doch'omzichtigr keek hij naar alle
zijd,en ronrd, als vreesde h'j achter elken boom of iede-
ren struik een vijalrd. Eensklaps verschrok hij hevig
van €'en ,knotwilg.

- 
'k \rla,g zoo bang nlet zûjn, dac,ht Latres. De r'.o-

vers verbl'e.yen in Oost-Vlaanderen en we'rden nu allein

gevangen. Maar misschien zijlnr er eenigen naar hier ge-

'vlucht, 'k Moest vroeger naar huts zijn gegaa,n.
't Angstzwe,et brak den ryvandelaar uit. Pas eep kwar-

tieitje buiten Lapscheure blre,ef Latres siCderend st-.an

Een man was vocr hern gesprongen en zwaaide met een
groot m,ers.

- 
Uw geld of uw leven t sprak de roover met d,rffe

stem. Rap of 't gaat er door !

- 
Genade, genade ! kerm'de de held, die drie

Dammenaars bedwongen had.

- 
U,w gp,ld, ! hernam, de aanrander. dreigend.

Rillend over al zijn leden reikùe Latres hem z'jr
beurs toe.
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- 
la61 mij nu gaan t smeekte hij.

-- Geùroo,rzaam zond,er tegenstribbelen ! beval cle

anrder. Ge moet naar Lapscheure terug.... Gehoor-
zaam I

- 
\f,/aa,1e111 ) Ach ;k woon te Moerkerke.

- 
Naar Lapscheure terug, zeg ik u I Ik wil het.

En de roover hief zijn mes op.

- 
Ik ga ali, kermde Latres. O, dood mij niet... Ih

doe alles wat ge zegt.

- 
Vlugger t

In tien minuten bereikte het tweetal het dorp.

- 
ln de pastorie zei de baanstrooper. Gehoor-

zaam I

Hu:lend ,sprongi Latres die pastorie binnen,, waar de
vrienden no,g altijd vereenigd, waren.

Een gansche bende ro.overs maakt den weg on-
veilig ! r'ep hi'j, zijne armen lh,een en weer zwaaiend.
De troep was te sterk ; twintig, dertig, vijftig misschren
tqsen één, die strijd is te ongelijk.

'D'e man rnert zijn,rnres stormde nu o,ok in de kam.-.r.

- 
Daar is een der schelmen ! kreet [-atres.

- 
Mijn koster, sprak H,eldewijs lachend. En vriencl,

bezie dat mes eens g,oed.

De bevende man beschouwd,e aandaChtig het wcrpen
en mompelde :

- 
Dezen avond ,n,og sn'eed ik met dat mes h.esp,

Alle aanwezigen schaterden het u:t ,van plezier. Latres
stond daar met beschaanade kaken.
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- 
$1syen, waren e,r nog roovers op de baan ] vroeg.

d,e pastoor aan den .koster.

- 
Wel neen. Alles was rustig.

- 
Aoh gij leugenaar I schertste Heldewijs tot dea

aangerande. Gij moo,gt het mij niet kwalijk n:ûren,
maar ik wilde uw dapperhe.id ee,ns op proef stellen. met
't oog op de mogdl:jke Èo,mst der zeer'oovers, ziet ge.

Da,arom zei ik aa,n mijn L.oster dat hij eens voor roover
moest spelen. Hij wachtte u dus m.et'een mes af Ge
zijt ook van dre soort : liever bloô dan doô Jan. Doch

'denk er voortaan aan, mijn vrien,d : zeggen en doen,
ver,schilt wel tien roên. Daarentegen : 'lçort i'n woortlen,
rijk rin daden. Boffen en blazen, 't werL van dwazen.

En Meenen liet ver van 'Waereghem. Ik he;b ge.zegd.

En hoe moet ge nu in Moerkerke geraken ?

-- Ik zal e.eq eindeke rneegean, zei de kos,ter.

Roover en slachtoffer trokken eensg€dnd weç'. en

Latres bofte nooit meer o1r zijn moed.

oNDANK IS',S \ryEREI.DS LOON

Een wo'lf had zoo gulzig rgegeten,, dat hij dreigtle te
st;kken. Gelukkig'kwam een ooieva,ar voorbij. D'e wolf
deed een gebaar, om geholpen te worden' De ooievaar
haalde hem met zijn lan,gern snavel het b'een uit de
keel. De wolf was gered.

- 
En krijgi ik nu mijn loon ? vroeg de ooievaar

- 
Uw loon ? Gij steekt uw kop in rniin, rnui!, e'r
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ik heb hern geen eens afg,ebeten... Pa,s op, dat ik':
nog ontmoet ! Dan eet ik u op... Uw loon !'Wees blij,
dat 'ge lerr zoo afkomt !

WIE HET ONDERSTE UTT DE KÀN WIL HEEBEN
KRIJGT HET I.ID OP DEN NE[,IS.

De hotel:er ,fansen kwam zeer tevreden thuis.
_- Vlouv/, zei hii, we krijgen een spoorw'eg langs

ons dorp... tsn de lijn,komt over den grond'van ùns

huis, Ik za,l o,nlze woning duur verkoopen aan de m.at-
schapp:j, die den spoorweg aanlegt. We maken een

rgoede rvinst. H"n dan bouw ik een fiieuw ,hoteil wat ver-
der, oolc op onzen grond bij het statûon" Do'or de,r

spoorweg ztrllen er mee reiz:gers komen e,n dan ver-
d,ienen wte veel geld... Ja, we worclen nog rijk.

't Duurde niet lang of heeren der vereeniging i<war,.'n
met den hotelhoudetr spreken over den ver'koop van z in
huis. Zij boden tien duizendl frank. De man vroeg er

twintig'du;zend. Hij bleef koppig en de heeren gingen
h.egn, zonder dat de zaak, gesloten was.

- 
\X/ees gerust, zei Jansen tot zijn vrouw. Ze rnoeten

ons huis toch hoopen. De lijn kan nfet andiers loopen
daln over onzen grond. De heeren anllen me wel twintig
duizend frank betalen.

De ondeihanrdelaars verrs,chenen eenige dagen laier
wean Ze wilden twaalf duizend frank betal'en.

- 
Tf*intig'dtrizend, ,geen cent mind,er" zei de hoteÏ-

houder.
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- 
Bedenk, dat ger een deel van uw hof houdi e,n

daar een ntreiuw hotel kunt bouwen, zei een der h'eeren

Ge woonl dan vlak bij het station, en zult flinke zahen

doen.. Als gi'j niet toegeeft, ja, dan moeten wij de l;jn
verleggen en bouwen we het station aan de andere

zijde van het dorp. Uw huis heeft tocrh maar z'g :f
zeven du''zend frank gekost'

- 
Twinrig duizend frank, is nu ,dei prijs, hernanr

J ansen.

De heeren g'n'g'en heen'

- 
Ze ko,rnen we,l terug, vrouw, zei de inhalige man.

Ze zulien dan vijftien du;zend bieden... daarna zeven-

tien en einde,lijk tw:'ntig duizend te gieven.

-- 
Als ze de lijn maar niet verl'e;ggen, vreesde .t'e

vrouw.
_'- 'Wel neen ! Laat m'j maar,handelen ! Gij hebt

daar geen verstand van.
Drie dagen verliepen. Toen ,schrok Janse'n' Hil i.* ttt

de gazet ,dit ber'cht : << 
'Wegens de koppigheid van e',.r,

eig,enaar die 'e'en 
veel te hoogen prijs voor zijn wonirg

\'/argt, zal de maatschapp'j den spoorweg in het C,,rl'
B. een andere richting geven, I-tret station rvordt dan aan

de noordzijde gebouwd >>.

- 
tsluf, ziei Jansen, bluf, om mij bang te maken.

Maar h'j was toch ongerust. En een uur later bega.f

hij zich naar 't kantoor der maatsihappij in de stad.

- 
Heeïen, zei h'i, ik heb rne bedacht en wil u mijn

hotel vrer.koopen ivoor vijftien duizend frank.
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- 
\,/6s,1 tien duizend zouden rwe h,ert.n;et meer wil

len t klonk het antwo,ord,. De n,ieuwe planne"r zijn
gemaakt. Ge moogt rustig blijven wone,n.

- 
Maar, heeren,...

- 
Onnoodig verder te spr:eken, hernam een der

heeren, Ons beslutt is genornren.
D'iep tel'eurge,steld ging Jansen naar huis. Noghcopte

hij wat.
Maar de lijn we,rd volgens het nieuwe plan gele3d.

Het station verrees aan de an,dere ztjde van 't dorp.
Jansen ihad,ge,en èent ontvangen... En voor de reiziirers
woonde hij veel te ver. Hij ging achteruit :'n plaats van
rijrk te wo,rden. Hij had te ,veel willen hebbern.

SCHIJN BEDRT.EGT.
Mênschen met een zwak lichaam kunnen geen groote

daden verr'chten. Zoo denkt menigeen en toch hoe
bedrieglt dan de schijn. In, zurakke lichamen huist sonrs
een sterke ztel.

In Oktober l9l4 werd het stadje Dixrnuiden aan
drern IJzer geweldig beschoten. Het regende er granaten
De rneest'e bewoner,s sloe,ge,n op de vlucht. AnCeren
waren ,gebleven. Ze hadden gerneend, dat het niet zoo
erg zou \uorden. Of ze moesten voor ouden en zieken
zorgen en ko'nden niet vlug genore,g weggeraken.

In he,t Beg:j'nl1og woond,en veel bejaarde vrouwen.
Zij ook war,en bij het bombardement nog in de stad.
Het Begrijnirof werd rgetroffen... De zusters vluchtten
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naar een kelder onder eern klooster. Maar hier ook ,aras

het o,nveili'g. Overal jn 't ronde sloegen die vlam,rnen op,
Toen ,het eenige oogenblikken stil was, hielpen de

soldaten de burglers heen. Ze r:epen ,aan d,euren en
k,eldersopeningen : << AIs er hier nog menschen zijn,
dat ze ,vluChten, er z:rjn wagen,s en auto's >.

Ool< uit den kelder on,der het kloos,ter trok men he.rn.'t Was een rgel'aa,gd vertrerk,. Ieder bleek zenurwacltig,
ontsteld, angsfrg. Men wilde het eerst de bestuursier
helpen, ,de Groo,t-Jufvrouw van het BegijnËof zoo;ls
men haar noemde, m,ejufvro,u,w Vereecke. Altijd weud
ze in e'en wagentje ve,rvoerd, want ze was lam.

- 
Neen, vooraf de anderen, sprah zij, want ik !,eb

te veerl hulp noodig en zal u t;jd doen verliezen,. Brengt
rnijn zusteren en de oude vrouwen heen, en als ge dan
nog kunt, komt om mij. En zoo niet, 'k ben Van tlern
dood niet benauwd.

En zij bad,, met d,e Vin,gers, om den rozenkrans ?.e-
klemd.

En uren verl'epen. Daar buiten huildren de granrt,rn,
woedd'e de brand. Had men de groot-jufvrouw verge-
tern... haar niet meer kunnen bereiken ? Wie zal het
zeggen wat er in die stonden in,'t branden.d D'xmuiden
geb.eurde ?

De over,ste bleef alleen... En nieman,d kwam meer. .

Zij hoor,de de b'rullende kanonn,en, de bars,trende rrro-
je,:tielen... De ,kelder schudde, de muren trilden, ,le
lloer 'daverde... Uren g,ngen voorbij... De nacht v,-r-
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Ii,.p... 't Werd da,g... 't Geweld duurde voort. Allen
waren va,n onder ie gewelven h'een... Dle rgrroot-jrrf-

'yrouw kon zich niet bewegen, was als gek,etend aan

haar zetel, leven'd begraven in den kelder. Zij wirs
.m,achteloos om vo,edsel te hâl'e,n, al lag het dichtb:j. ..
Ze kon zich niet bewegen. Buiten klonken stemmrrn,
maar zij gingen voorbij, smoorden in 't oorlogsg;e-

rucht. En niemand daalde de steenen keldertrap af.
nùe,mand kwam de eenzame redden...

Hoe lang rheeft ze rnrog geleefd ? Niemand weet her I

Stierf ze van hong'e'r of van een hartveriamm:ng. Nie-
mand kan het zeggen.

Een we,ek later zochten Belgische soldaten na,ar Duit-
schers, die in de stad geslopen waren, Toen vonden ze

in den k,elder de groot-jufvrouw Deze zgt dood' in l:aar
zetel, de handen onr den rozenkrans geklemd, 

"1, 
*nr"

ze nog ,aain, 't b'dden. Ja, in het tenger lichaam had een

sterke ziel gehuisd. De schijnbare zwakke \ruoury was
oen h,eldin geweest...

Aan de poort van 't Begijnhof trof men twee in l:un
'vluc,ht door den doo,d verraste oud,e vrouwen aar. .le
concierge en haar vr'endin Mietje Z,wertvaegher., F.en

granaat had hun de be,enen verbrijzeld.

WIE EEN KUIL GRAAFT VOCIR
EEN ANDER VALT ER ZELF IN

Er was eens een leeuw, die een hoogen o,u,derdom
had bereikt en nu ,erg b.g1ot te lijden aan de kwalre,n, '.i,ie
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daarrnede gewoonlijk gepaard gaan. H:j leed,hevig aan
de jicht, zoodat zelfs voorzichtig gaa,n he* ,rro.itilk
viel. Hij wilde dat de dok,ter,s hern rni,ddelen zouden
voorschrijven, rvaardoor hij w.eer beter tr<on rworden

Dgkter,s weid.en nu gehaald van oost en west, en ;e
schreven natuurlijk het ,e,ern of ander voor, mâar hoeVr::-l
pillen, poeders en drankjes de leeuw slikte, hoe diikwijls
ook de ol'ifant hern met zijn zware en rlikke poote.n
wreef, nLiets hielp. De zielçte werdi erger en de zwalçte
nam toe. Nu kwame,n vele dieren mret huismiddelties
aan. De een ,wist djt, de andrer dat ; de Kon;ngr ,kon iet
]icht eens probeer,e.in ; baat het r:iet, ,het schaadt nie; ;
en zoo al voort.

De vos, die zoo bekend ;s.om zijn slimheid er, zijn
verstand, en d,ie nu ool.- gc,eclen raacl had lu_unnen geven,
rver{ gemist onder de vele bezoekers, die da,gelijks ten
Hove verschenen,

D,it was .roo, djn vijand, den wolf, een gewensclrte
gelegenheid. Hij zei aan den Koning, dat Re,intje z,ch
achteraf 

'hi,e'ld, terryyijl alle die,ren om strijd den zieken
.Vorst hun belanrgstelling kwamen betuigen. Hij maalite
den vos zoo zwatl, dat d;e Koning berrel g.f, drezen ,rp
te zoeken, gev''gen te nernen en geboeid .roor h*r' te
brengen.

Het bevel werd stipt volvoerd. Een paar stevige htu-
den voerd.n, den vos \roor d,e,n troon. Op bite,em tc,o r

_zeide 
nu de Kqning : < Gij s,ehijnt er u ni,ct vêêl om te

bekomrneren, hoe h,et mij gaat. Op welke lcellilre gtreck
ziit Eii weer uit geweest l >
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rDe vos, die den wolf zoo in, de nab jheid d,e,s Konings
za,g, bÉmerkte aan den blilc van zijn oud,en vijand wel,
aan wien h'j het te wijten had, dat hij als een boosdoe-
ner gekneveld vo,or den Koning gebra'cht werd, en dus
bij deaen ,in onge,naile gevallen was.

Een vos is niet zoo ga,uw verlegen, als hem wat tegen-
slaat, en ale het .gevaar hem dreigt, verliest hij r{en
moed niet. Met zijn sewone gevatheid ant'woordde hij
dan ook den zieken wo,udkon;,ng :

* Sire, meen niet dat ilc kwaad heb gedaan h:te-
gend'eel : .ik heb een ver,re reis gemaakt naar een oorn
van m:j, die als een hund'i1g genteeshser bekre'nd staat
Aan dezen heb ik eene b'eschrijving van u\Æi kwaale
glejgeven, zooals ilc die gehoord had, en hij hee'ft rnij
gezegd dat er maar één middel is om Uw Majesteit te
genrezen. uw z'elrte ,komt voort. door gebrek aan iie
noodige lichaa,nr,s,urarmte- Om dat te verhelpen m', rt

'qen wolf, want diens bloed is het warmste, van zijn
huid beroofd worden, 'en als men zijn vel versch en

warm oirn uw Iijf slaat, zal' de herstellitlg zeker,vo!.en.
Ik twijfel er g:e.en oogenbLilc aaq of uw harteliiLe vrier:d
de wol, hier tegenwoordig, zal u gaarne zijn rok afstaan
en zich zeer vereerd gevoelen. Uwe Majesteit zoo van
dienst te kunnen zijn >.

De Koning was bliide *61 dien raad ; de wolf 'verd
op ctaar,lden voiet g€dood en zijn huid werd om de

koninklijke echoudere gehanrgen. Het boutje verschafte
Sire no,g een krachtig avo,ndmaal. En de vos kreog een

bclooning.
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(Naar Scipporr, en Louwene).


