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DTi STRI.ID MET DEN WOLF.

Graat Bela Lonay, een kasteelheer van Hongarië,
was bij zijn onderdaûen zeer bemind, want hij behan'
cielde hen goed, En daarin werd hij door da gravin,
z,ijn echtgenoote, trouw ondersteund.

Op zekeren'dag kwamen er verscheidene karren,
waarin Zigeuner-vrouwen met hare kinderen zaten
naar de streek, En de mannen die er naast liepen, sloe-
gen een iegier op. Het bestond uit boomtakken, die mer
liet eene eind in den grond çiestoken werden, terwiil
zij aan het andere te saam werclen gebonden, en daar
orn hing men sLukken van oud zeildoek.

In 't midden dezer tenten bouwden ze dan een haar,l
lan steenen, waarop daS en nacht het vuur brandda
en waarover een Sroote ijzeren ketel hinS, Terwiji
zoou'el de mannen als de vrouwen de tenten slecht:
als nachtverblijf gebruikten, dwaalden zii op den daq
door veld en bosch, of zaten pratend, zingend en roo
hend ronclom het haardvuur.

Plotseling brak oncler deze brui.ne gasten'eene boo"s.
*,* I -*



é-ardige koorts uit, die in korten tijd velen doodde
Dit wekte bij de achtergebleven zulk een angst, dat zii
hun leger opbraken en, zonder zich om de zieken te
bekommeren, op hun vlugse paardjes de plaats poet.
sten.

Zoodra giravin Lonay van de ramp hoorde, die het
Zigeunerkamp gietroffen had, ,ond )ii er den dokte.r.
en een zièkenverpleger heen. Ze deed alles, om de el_
lende en den dood dezer armen te verzachten. Tocir
stierven de meesten.

Onder dezen bevond zich een man en een vrouw,
die hun eenig kind, den twaalfjarigen knaap, Sandor
als wees achterlieten.

Nadat de dooden gekist en begiraven waren, zei at,.
gravin tot haar echtgenoot :

Ik zal den kleinen Sandor, die, nu hij ziin vader^
en moeder verloren heeft, geheel verlaten is, tot mri
nemen en grootbrengen.

- Doe da| hernam de glraaf. God zegene uw gioeC
werk I

Zoo kwam de kleine Zigeuner in 't kasteel, kreeÉ
lrleeren, en werd in de lceuken opglenom 

"n. O^^rn')
liet men hem boodschappen Aoun. Oilrij arbeidde, or,_
der toezicht der tuinlieden, in het grooie part< cht he:
kasteel omgiaf. Doch de gravin hield hem in ,t oo6i en
liet hem ook de school bezoeken. Zii znide:

- Ivtijn beschermelingi moet 
"en 

Lraaf en beschaaf -

de iongen worden.
In dçn aanvanÉl yerried de Zigeuner-iongen maar_{_

aI te zeer zijn afkomst, want als hij zich onbespieci

w'aande trok hii kleeren en schoenen uit, lag, in plaais
van te werken, lui in 't gras en stak eenvoudig in zii'r
zak al wat hii vond en zijn oog trok.

Doch strenge tucht en vooral het goede voorbeeld
der dorpskinderen met wie hij de school hezocht.
oefenden zalk een goeden invloed uit, dat hij de on-
rieugden aflegde en een brave jongen werd.

Toen hij zijn viiltiende iaar bereikt had en een vlug
iienaar bleek te zul.len worden, zei hem de gravin ;

- Van heden al zull Éij miin bediende ziin.
Sandor was er hoogst gelukkig mee, want hii was

zeer aan zijne weldoenster gehecht en was steed.;
blijde, als hij in hare nabiiheid mocht zijn of iets voor
haar doen mocht.

Hii kreeg nu een rooden rok met Souden lcnoopen.
een zwart fluweelen korte broek en witte kousen. Hii
werd bescheiden, stil, en scheen alleen voor ziine be-
trekking te leven. Hii hield veel van de gravin en deeC
goed ziin dienst.

Daarom verwierf hii ook spoedig haar tevredenheici
en liet zich oolc het liefst door Sandor bedienen. Dr:
andere bedienden waren daarover jaloersch. Ze haar-
ten den < ziEeuner-jonSen >>, zooals zii hem minach-
tend noemden.

Vooral was het de rijknecht Janos, clie dag en nacht
ûp eene of andere stréek verzon, die hii Sandor zau
i<unnen spelen. Hii had daartoe alle reden, naar hii
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beweercle, want "cîe zigeuner: had hem, zoo hielcl hi;
vol, van zijn plaats gedrongen.

I)e gravin reed dagelijks met Sarolta, haar dertier"r-
jarige dochter uit, En Janos moest de paardjes za-
c{elen, voolbrengen en de meesteressen zoawel bii hei;
L,estiigen behulpzaam zijn. als ze ook op hare tochtçrri
c:oor woud en veld versezellen,

Sedert Sandor in cliensi der 6iravin giekomen was,
zorgde hij voor dat alles, wani hij wist beter met paar.
Cen om te 6iaan dan Janos. I{ij dresseerd.e ze zoo {oet_l
dat ze zoo mak als lammeren waren. Janos was lrr:i,
langzaam en volstrekt niet vertrouwbaar, Zoo kwar,
het, dat Sandor, de zigerrner-jon6ien, diens plaa+"s:
hreeg.

Sedert zaT hern Janos op de hielen en zocht een
gelegenheid, oil hem aan te raken, dat hij uit ziin
ciienst Sejaagd zou moelen .worc{en,

l)ie vond hij spoedig. {)p zekereii'namiddag brachi
Sandor twee prachtiSe opgetoomde paarden voor hei
iuinhuis, waar de giravin en Sarolta in ûikleeren wach-
ten. Terwijl hij de teugels van het paard vasthield, diLi
zijn meesteres bestijgen z,ol1 naderde Janos stil het
rnelkwitte paard, clat Sarolta bereed, en streelde het on
zorrderlinge wiize.

Zoadra Sandor zich omwendde, sprong Janos op zir
en hieÏd zich atrs een kalme toeschouwer, die niet va.rr
ziin plaats qewecst is.

Irr't oogerrbljk, clat de Sravirr clen vrret in den stiie.

*iI)-

iri:t-rg*J eelte, Eirrg iraar iralrrrl up 11c ach.tet'sIe lrur.rleii
-çtaan en sloeg wild in 't roncj.

Sanclor, die deze plotselinge wildheid van het anders
zoo bijzonder tarhme dier maar niet begireep, paktÊ
het flink bij den teugel en tûchtigde het, zoodat het
r,r,eder stilstond.

De jongie gravin sprong nu in 't zadel ; doch nau
r,r'elijks was dit geschied, oi het paard gingi opnieuw
op de achterste pooten staan en trachtten haar aI t,,
werpen.

Sarolta verioor haar evenwicht, wankelde en gleeJ
c,p den girond. Toen sprong Janos, die geen bewegin{
van het paard verloren had, er bij, en ving haar op.
I{ij behoedde haar voor een groot on{eluk, door snel
haar voet uit den stijbeugel los te maken,

Het stijgeren van het pçard en het geschreeùw de"
clienstboden deed den heer toeschieten, ciie met eerr
enkelen blik het gevaar averzag, waarin zijn cToehte;
'.,erkeerd had.

Ll zijn toorn kwam op Sandor neer,
,- Ik jaagi u dadelijk urit rnijn dienst, schreeuwclt

hii. Het is uw schuld, dat het anders zoo rnakke paarJ
viild geworden is ; dat kan alleen de schuld van uw
sl echte behandeling zîjn.

Sandor stond eerst sprakeioos vôor hem, toen echter
lrreeg hij de tegenwoordigheici van pieest weer, viei
voor den graaf op de knieën en smeekte :

** Straf mij, graa{ !zoo streng ge verkiest... matï



;aag mii.niet nit uw dienst, want dat zou mijn dood
ziin I

De graaf antwoordde :

- Beken, wat 6ie hËt paard gedaan hebt, dat het
plotselinS zoo wild werd....

- Ik weet niet hoe dat gebeurd kan zi,jn, riep San-
dor, die nog altiid op de knieën lag. Ik ben aan alles
onschuldig.

- 
Ge verraadt dat ge een echte zigewrer zijt, riels

de graaf woedend uit. In llegen en bedriegen zijt çe
knap ! Ge ziit uit miin dienst ontslagen !

Hii stiet Sandor dle zijn beenen omkneld hield, van
zich af en naderde het paard, dat nog altiid wild orn
zieh heen sloeg en nauweliiks tot bedaren te brengen
was,

Janos,, die met heimeliike voldoeningi ÉietuiÉie van
dit tooneel was Éieweest, kwam nu ook bii 't paard en
streelde ziinkop, Terwiil noch de glraaf, noch de an.'deren op hem letten, haalde hii een stukie branden<i
zwamt dat hii in 't ooSenblih, waarop Sandor de paar-
den voorbracht, in 't oor van het dier gestoken had, er
weer uit en wierp het weS.

Niemand bemerkte deze schurkenstreek, die zù!)
goed gelukt was.

Zoodra toch het paard niet meer het gloeiend e zwarr.
in 't oor voelde, werd het stil rin liet zich rustig op en
neer leiden,

Deze plotselin{e veranderin$ wekte de verbazin{

r)

van d.en graaf en hii dacht, dat ze het werk van Janos

was, die het paard bij den teu$el hield'

- Ik zie dal gij beter paarden weet te behandelen

dan de Zigeuner. Neem dus ziin plaats in en dien de

gravin als riiknecht ! riep hii hem toe'

Sandor moest ziinlivreiuittrekken en werd tot straf

rraar een boerenhoeve giezonden, waar hii met paarden

en ossen moest riiden'
Toen hii voor de laatste maal voor ziin meesteres

stond, zei deze mct een verwiitenden blik i

- $a1de3, Sandor ! Wat hebt ge miiu verùrouwen

gelogenstraft ! Door uw schuld zou ik miin eenig

kind verloren hebben. Ga en beter u !

Zii keerde hem deh ru$ toe.

Sandor trok naar de hoeve en bleef daar, totdat

het winter werd, toen hii wèer naar het slot teru$-

keerde en in de stallen zijn àrbeid vond.

Sedert was hii een stille knaap Sleworden, die zi'in
arbeid zorgvuldig verrichtte, zich nooit aan eene lout
schuldig maakte en orn ziin bescheidenheid door alleil
bemind werd.

Alleen Janos haatte hem no$ altijd en ging hem

trotsch en zonder groeten voorbii, waanneer zii elkaar
ontmoetten,

Een heimelijk verdriet knaagde aan Sandor's hart,

dat hem alle levensvreugde ontnam, en wel de onge

nade ziiner meesteres ! Hoe dikwiils sloop hij in den

omtrek van het kasteel,om haar maar eens even te kun-

nen zien, en hoe gelukkig had hem dan een blik ol
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woord van haar gemaakt, Hif rvaagde çchter niet, ha;rr
lnder de oogen te komen.

Op een Februari-dag waren de graaf, cle giravin en
liaar Élasten in de tuinzaal bijeen, Na lange, booze
rvinterda$en, waarop de sneeuw zonder ophouden
neerviel, straalde eindeliik weer de zon.

Graaf Lonay was juist van de jacht thuis piekomen
en de ijzeren poort, die het binnen plein aisloot van
het bosch; bleef, nadat de rijtuigen er waren door$e-
reden, nog even open staan.

De honden, wilde doggen, die ter bescherming teger:
cverval van roovers en wolven vril in 't park rondlie-
i'en, Iagen ter r,r'ille van de gasten aan de ketting. Ter-
rviil de heeren, in wier midden de gravin stond, elkaar
.,rooiiike jachtverhalen vertelden, liep de jonge gra.
rin Sarolta de steenen trap a{, die naar het park ge-
leidde. 'Ze drentelde daar op en neer. Ze keek naar d*.
l:ooge bergen, wier toppen door de ondergaande zorr
beschenen werden. Aan gene ziide der muren, die het
kasteel als een veste omsingelden, slopen schor blat.
iende wolven rond, die de hon6ier in de nabijheid der
ivoning giedreven had. Deze beesten zijn anc{ers bang'
on ontwijken de menschen.

Plotseling slaakte de gravin een doordringenden
lrreet. Met den krarnpachiig opgeheven arm wees zi;
raar de plek, waar Salrita, haar kirrd, op en neer liep.

"- !.e .:

l:.ul r'ettsachlige wolf, eiic tfuclr cle r:petr porlrl in'1" pnrll

was geclrongen, was stil naar hei meisje gesh:pen' Non

slechts eeni{e seconden, en hij zal haat met ziine

scherpe tanden pakken en verscheuren !

Graaf Lonay, een hartst<-rchtelijke beren jager, en ziirt

f;asten vlo{en naar alle ziiden'
--- Mijn geweer, miin gieweer !.riep cle wanhopigc

'ader.
De reuzensterke man scheen z'ander $eweer gieelr

r:roed te hebben.

Daar sprong Sandor, die zich juist in de buurt op

hieid, er bij en plaatste zich tusschen de ion{e Sravii;
en den wolf ,

Hij omklemde met beide handen de keel van hel

cndier, wierp de wolf met een krachtigen rùk op d.en

gronr{ en hield hem vast, door met alle macht ziin Ii
chaam tegen dat van het dier te clrukken, Doch de wolt

vias sterker dan de knaap, fiif rukte zich uit diens

iianden los en beet heni woedend in armen en borst" '

Nu knalde er een schot uit het geweer van den Sraai.
(tie zijn wapen eindeliik $evonden had, en mét ziin
geweer ook de teEienwoordigheid van 5!eest,

De wolf zonk doodelijk geLroffen in de sneeuw"
I)e jonge Sandor sloe$ no$ eenmaal de oo$en op en zag

z;ijn meesteres, die haar kind met inni$e teederheid

aan haar hart drukte. Hij stamelde ;

- 
Ik weet stellig niet, waarorn het paard schuw $e'

..ryorden is'.. Sandor was een brave dienaar'
Toen viel hij onmach'iiS met bloed beclekt neer en

verloor het bewustziin,

-- tt *.



l)e bedienden droegien hem in eeri vertrek van het
kasteel, waar hij op bevel der gravin in een zaeht bed
gelegd en als een giast verpleegd werd.

Hij genas slechts lan{zaam,
Dagelijks kwam de gravin aan zijn piinlijk ziekbeé

en was even goedhartig als vroe6ler.
Doch ook nog tiidens ziine beterschap had Sandor

de vreugde dat ziin onschuld aan het licht kwam, want
Janos, die hem in het ongeluk gebracht had, verried
ten slotte alles, toen hij eens dronken was,

Sedert hij in dienst der gravin stond, dronk hii eiken
ciag te veel en babbelde in dien toestand menig maal
ziin mond voorbii.

Zao vertelde hij op zekeren avond, welke poets hij
den verwenschten zigeuner gespeeld had, en dit kwam
r atuurlijk ten oore der grafeliike familie.

Toen de graal van dezen schelmstreek hoorde, joeg
hij .Ianos dadeliik uit zijn huis, en de zigeuner-iongen
werd sederi ziin heldhaftige daad als een eigien zoon
behandeld.

EEN Z\VARE SCHULD.

T.

Jan Bergsma trok zijn pikslee over d.e stadslaan.
ilet was Winter, Maar 't dooide al. En Jan had geel
plezier met ziin slede. Hier en daar botste ze bij ont-
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d,.rcliiie plekLen op sieenen, en dat was sleeÀt 
"oor 

cir
iizerc,

De meeste menschen waren blij met den dooi. De
Winter was te vroeg ingevallen. 't .Was 

pas vier De.
cember.

Maar Jan Ber6isma had er spijt over, dat het niei
nreer sneeuwde of vroor. Hii kwam van de haven, Hie-
clreven groote iisschotsen.

Op sommige dier schotsen had misschien wel een
paard kunnen staan. Maar andere waren zoo klein e..r

rlun dat ze gee\) kind konden houden. Het was gevaar
liik ziclt op daf ijs te wagen, zeer gevaarliik I

Maar de jongens schijnen dikwijls lust te hebben onr
zich in gevaar te begeven. En zoo krioelde het dan ook
in de haven van kinderen, die op de iigschotsen dans,
ten, en van schots tot schots sprongen.

En toen Jan al die schotsen zaS en al die ionEens,
cleed hii ; een, twee, drie ! een spron6i op een groot
stuk iis, waarop een oude mand lag. Het ijs schoof of
dreef zachtjes voort, en als Jan een beetje heen en
weer liep scheen het hem, alsof hii sneller vaarde.

Jan, meende, dat eenige kunstenmakerij de andere
,ongens wel zou doen opkiiken.

Hij {ing dus onder luid gejuich eerst in de man,:l
zitten, hield die toen over ziin hoofd. Maar dat beviel
hem slecht. Het was een vuile, oude korf. Hii wiero
toen het ding in het water, om het dadeliik daarop met
levens$evaar et weer uit te halen.

Toen kwam er een politieagent, die de jon{ens alle,
gebood aan wal te homen. Jan was een van de laatsten
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clie gehoorzaarnde. I{ij werd overmoedig op die drii
.,'ende ijsschots, vooral omdat hij voelde, hoe ve!e

lon6iens hem bewonderden,
I{ij ging naar huis.
trn zijn bed dacht leij dadelijk aan het plezier op

iret ijs en den grooten moed, dien hii daarbii getoonci

irad.

-- ik was net de koning van een iis-eiland, zer bii
zach[,

ïin hij besloot den volgenden rnor6len v6ôr schooltiici
rrogi veel Srappigier te zullen doen.

,tran volvcerde zijn plan.
I)en voigenden mor6ien scheen de zon. De schotsen

I'lonken.
Jan was. de eerste, die bij het if s aankwam"
Een strook water scheidde de schotsen van den

rryal. Hoe nu op het ijs te kornen ? Hij dacht over een

sprong met een aanloopje, doch daar voelde hii zich
liiet toe in staat.

Hij ging dus zitten op den wal, probeerde een voet
op het ijs te kriigen,.wat hem gelukte, nam een spron-
getie, en daar stond hij weer behouden op de schots

.Iammer, erg jammer dat nrr niemand hem zag. Ha !

gelukkig ! daar kwamen in de verte een paar jon6ienç

aan, Jan stak beide armen in de hooSte, en riep ;

- .Ion. . .gens I

En de jongens liepen een stapie harder en ura+?n

dus spoedig bii het plehie, waar Jan stond.



*- Hier, hier I Het is hier zoo goed I gilde Jan, zor.r

hard als hij kon"
En de anderen maakten reeds aanstalten om bi;

hem te konren. Doch plotseling vlogen zii verder, ver.-
schrikt door de zware stem van een man, die riep :

---- Marsch, deugnieten, niet op het ijs of ik zal er u
1,an Éieven I

Jan Bergsma keek op. Het was geen agent, die zoo
riep, maar een steenkolendrager, die boven op een hoo-
gen wagien stond. Hij was juist bezig een zak kolen te
legigen op den nek van een kameraad. En hii zweette
van het werk.

'--'Kom van dat ijs ! riep hij naar Jan BerEisma.

- 
Wat hebt gil mij te kommandeeren, zwarte nik-

iter I schreeuwde .lan brutaal terug. Ik kom er af als
ik wil...

En de andere jongiens schenen dat schoon te vinden
t'an Jan en riepen nu ook ;

-- Zwarte nikker,, zwarte nikker !

- 
Loop naar den Kon6io ! hernam .Ian.

Hij bleef op 't ijs en maakte een neus naar den
man op den waSen.

De kolendrager stoorde zich niet aan de bengetr"
nam ook een zak op den rug en was juist gereed een
huis binnen te gaan, toen hem een geroep om hulp in
Ce ooren klonk.

A1 achteruit dansende was .Ian op de punt van zij,r
schots gekomen, die kantelde en afbrokkelde. En daar
zonk. Jan in de diepte,

-f;-

--- Help, help, een jongen in het water ! gilden d;
kinderen.

-- Waar ? Vaar ?

Ze wezen met de handen, doch die aanwijzinS was

'rrii onduidelijk. Niemand, die het precies wist. Alleer
cie steenkolendrager had bij het snelle omkeeren no:{

rets zwarts $ezien.
Zonder zich te bedenken wierp hij ziin zak neer,

holde naar den wal, sprong op het ijs en in't wâter.
Hii had het geluk den drenkelin$ te Sriipen en me!

hem weer boven te komen.
Doch hii stootte daarbij met zoo'n geweld teger-,

een scherp stuk ijs, dat alles om hem heen door ziir
l'loed rood geverfd werd, en hij door anderen naar dert

l-ant moest worden geholpen.

Jan werd spoedig door eenige mannen beetgepakr
sn naar het naastbii gelegenpolitiebureel Sebracht.
Men ontkleedde hem en zond om een dokter.

' Den volgenden morgen had Sinterklaas gereden. In
qe huizen vonden de kinderen geschenken onder d.:

schouw. Maar Jan Ber6isma lag toen in 't hospitaal....
Gelukkig beterde hij. En twee dagen later mocirt hi'

naar huis, Ge kunt denken, dat ziin ouders zeet ge-

schrokken waren.

In $roote steden, waar de menschen elkander niet
i.ennen, is het dikwijls moeilijk genoegi om gewaar te
v,orden, wie iemand is. Zoo kwam het dat Jan's ouder.r

*- -ï? *



volstrekt niet wisten, wie hun jongen het leven had ge

red.
Jan begon altijd te schreien, als er over het ongelrrk

gesproken werd. Zijn ouders meenden, clat het beter
voor hem was, niet meer ovel' die ijsgeschiedenis te
beSinnen.

Maar Jan kon'niet vergeten, rvat een akelige jongen

hij was gleweest, en wat een vriendelijke rnan die
steenkolendrager zich dien rnor6ien geioond had.

II.

Zoo stonden de zaken, ioen Jan eens op een dagi een
nietiwen giebuur op school kreeg. ËXet was een ion{en
met een fijn, bleek gezichf, en met groote, donkere
co6!en. Hij had een zwarten band om zijn atm, en eerl
klein zwafi strikje op zijn klak. '

Jan wist dat het rouw was.
*-* Waarom draagt ge dat ? vroeg hij.
*- Miin vader is dood, en nu ben ik in den rouw.
-_ En waarvan is uw vader $estorven ?

- Miin vader is verongielukt, vertelde de knaap"
Er was een slechte jongen stilletjes op het ijs gegaan,
en toen hij zonk; heeft rnijn vader hem gered. Maar
toen kwam eî een scherp stuk ijs door ziin oog heen,
en daardoor is vader dood gegaan.

**- 17as... het... in de haven ? vroeS Jan en hii tril-
de over ziin geheele lichaam.

"--18- _19---

iiï
'::;:,: ltt:.':;

l:il

ri dr:,.ii
i;i lil ,:, ]i
i :i:.i::i ll.!:: : :li



** Ja. Vadet droeli er steenkolen en miin moeder

schreit nog altijd als ze er over denkt, want vader ver

cliende zaaveel geld en bracht alles thuis, Vader was

zoo $oed voor ons.

Nu zag Jan plotseling weer dat geheele tooneel voor

zijn oogen. I{el i;s glinsterde in de zon, en die iiverige
vader boven op den wa$en, vermaande hem. Maar Jan

schold hem uit.

- 
Ach, ach ! had ik toen maar naar hem $eh,risterd!

rlacht Jan.
Hii kreeS zoo'n diep berouw, en schaamde zich zoo

vreeselijk, dat hij opeens in tranen losbarstte.

- 
lù(/at is dat ? vroeg de meeste: 

',,1

- 
Ziin vader is dood, snikte Jan.

- 
Niet praten, ion$ens, oplettetr.

Jan bedaarde, maar hij drrrfde zijn buurjon{en ntet

aankijken, en er la6i hem iets Zwaars op het hart.
Hij kon niet besluiten er tegen iemand over te spre'

ken, zelfs niet tegen zrjn moeder.

- 
\(/at scheelt er aan ? vroeg deze, want Jan wa';

stil.
-- Niets, kwam er zachl over Jan's lippen.
Maar toen Jan naar bed zou gaan brak hii weer in

snikken uit en toen vertelde hij alles.
Vader en moeder schrokken ook. Ze bezochten derr

volgenden dag de weduwe. Er was een groote broer,
die nu werkte. M.aar in dat huis was toch nood.

Vader en moeder Bergsma waren niet rijk. Maar z,:

voelden hun plicht, Ze moesten de familie helpen

-2C-

l.)airrovèr spr:akerr ze mèt Jan... En ze leelden zuini{
en spaarden. En wat ze spaarden ging naar de wedu-
we. en .Ian spaarde mee.

Langer dan vroegier moest hii zijn kleeren dragen
Pleziertjes waren er niet veel meer.

Jan had het gevoel, dat hij een gezin den vader ont.
nornen had, En dat speet hem zijn leven lang,..

Ongehoorzaamheid kan zulke vreeselijke gevolgen
hebben.

IN DE OTJDE KAMER

Ik was juist twaal{ jaar geworden, toen ik met mijri
{iuders eenige herfstdagen gin$ doorbren6ien bij ee,t
cuden oom, die op een kasteel woonde.'Ik was toen nod
nooit uit de stad gieweest, En die giroote stilte van derr
buiten maakte diepen indruk op mij. Het kasteel was
groot en hol, en stond te midden van een bosch, zoo
eeîzaam mogelijk. .Iuist was het jachtseizoen ge-
opend en mijn oom, die veel van jagen hield, had ver.
scheidene vrienden bii zich te logeeren gevraa6id.

- 
't Is een huis vol volk, zei oom, toen we er-

aankwamen. Dat is heel vroolijk en {ezellig, maar Se
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rnlt u wat moeten bghelpen. Lao zult gii mijn Jongen
peen kamer nabij die van uw ouders kunnen kriigen,
zooals eerst rnijn voornemen was. Maar een kerel vau

twaall iaar is biina een man, niet waarr en daarom
krijgt ge nu een slaapkamer aan een ander eind vaa

het kasteel.
De kamer, die oom mii aanwees, was ontzagliik

groot en ouderwetsch, De eikenhouten beschotten oo

de muren gaven haar iets sombers en donkers. En haar
ligging aan het eind van eene langie gang was ook al
niet vroolijk.

Toen men mij 's avonds in dit hooge, ruime vertrek
bracht, hield ik mij groot. Maar ik was er niets op mijrr
gemak, toen ik mij ciaar moederziel alleen in die {roo-
ie, eenzame kamer bevonc{, waar slechts één ma$er
kaarsje op eene tafel stond te flikkeren.

In al de hoeken was het donker,'angistig, akeliS, wat
rnij al een weinig bang maakte. In dat halfduister be-

É;onnen de oude farnilieportr:etten die aan den muur
trin$en, er min of meer als spoken :uit le zien.

Zoo gauw als ih kon hroop ik in bed en blies nrijr:
lichtje uit, in de hoop dat ik spoedig in slaap zou Se
raken.

Maar ik werd angstig en ik sliep niet zoo gauw. Ii.
hoorde den wind in het bosch,

In de stad had ik altijd zoo akelig over bosscherr
Jrooren spreken, dat er heksen en roovers in woonden.

'k Geloofde niet' aan heksen, o, neen, maar toch,
rrie weet, Het was nu r,vontl.

En rooveîs, die hadden bestaan en bestonden er no{.
' Zoo lag ik te denken in die giroote kamer.

Maar ik dompelde dan toch in.
Plots werd ik weer wakker. Ik richtte me op. Ik

iroorde iets... 't $/as of iemand zwaar ademhaalde of
zuchtte, en aan 't slot van de deur bezig was.

- Ja, er bewoog zich iets voor mijn kamerdeur heen
en weer. Met een kloppend hart zonk ik neer, en ver-
stiifd van schrik lag ik te luisteren. Steeds hoorde it:
clezelfde klaagtonen, door het zellde geraâs vergezeld.
T'oen kroop ik geheel onder 't dek, om maar niet mee:
te luisteren naar 't geen mij zoo'n schrik aanjoeg, tot-
ciat ik zeer duideliik naderende voetstappen hoorde.

Ditmaal was het toch waarliik geen verbeeldinE
rryant de stappen naderden al rneer en meer.

- Dat zijn dieven ! dacht ik bij mij zelven. O, ii<
t'ehoef er niet aan te twiifelen i wat zal er nu van m.r
worden ?

Plotseling Sing mijn kamer deur open, en za{ik een
man binnenkomen.

Hii hacl een klein lantaarnfje in de hand, waarmee
hij in al de hoeken der kamer scheen te zoeken. Toen
raakte ik geheel en al 't hoofd kwijt en riep ik bibbe
r end uit ;

*- Genade, meneerl genade, maak me toch alsie,
bliel niet dood...

Er klonk luid gelach, Ih ciook op en was erg verle6ler:
toen ik in den man, die zich naar rnii omkeerde, m"iir,
t,om herlrende.

.--æ---



.-'- lfat scheelt u toch, jonSen ! En waarom ziei
ge me voor een dief aan ? vroeg hii'

-'Wel, stamelde ik verle$en ; in de $ang daar hoor'
ci.e ik voortdurend iemand zuchten ; en dàn werd er

zoo hard $eloopen, en was er ook iemanci aan 't vech-

len of zoo'..

- Iemand ? Ziit gii wel zeker. dat dat wezenliik
iema.ncl v'as ? I)e meiden hebben het zolderraam -'vilti
c,pen Selaten, en daar blies de wind door, die al dat
z.uchten voortbracht, 't welk uzol'n schrik aan{eiaa{,1
heeft. En die stappen, ia, die ontstonden door een $rorl
tel zwaar oakoapier, dat de wind telkens door de $an;'
sliercle..

Dit zeggende deed oom de deur open, en toonde n't-'

,.'ok inderdaad de oorzaak.
Ik slaakte een zucht van verlichting, wa'nt ik was

rvezenlijk heel bang Seweest.
-- Durft ge hier blijven ? vroegi oom.

-- Ja ! antwoordde ik.

- 
Ga dan maar weer slapen ventje I Ik zal er mei.

niemand over spreken. En denkt er in 't vervolg aar.
dat ge altijd naar de oorzaak zoekt, als ge 't een ol
ander ziet ol hoort. Hadt ge even de deur open gedaarr

clan zoudt ge dadelijk Sezien hebben, dat al.uw vrees
dwaas was en ge bang waart voor papier. Ik kom
zien ol hier alles dicht is.

Dat is me een les geweest.

Als ik angst bij me voelde opkomen, zei ik tot mi1

zelven.
71

-- - 't Zal vermr:edelijk maar een velletie papier
t.ijn,

En me vroolijk makende over mijn vroegere ver'
gissing, Sing <le an5lst van zelf weg.

EEN HELD

Op een nevelachtigen Decembermorgen verliet Cr;

Italiaansche stoomboot < Margarita ,> de haven va'r
Livorno, om naar het eiland Malta te varen.

Onder de reizigers, die op het achterdek van hel
schip huisden, bevond zich een veertienpjarige knaap,
IIij was een stille jongien, die den heelen dag zwijgend
op de opgerolde touwen zat, en nu eens paar de heer:

en weer loopende matrozen keek, dan weder naar di:
z,ee tuurde. Zijn gelaat stond triestig,

Niemand bekommerde zich over den jongen, cli,:

nooit lachte,
Op zekeren morgen kwam de boot in de haven val

Irlapels. Ze nam passagiiers op. Een matroos bracht een
klein meisje bij den eenzamen jongen en zei :

- 
Praat wat samen,

De kinderen kelcen elkaar verlegen aan.

-r-



bioaeti;t uro"g d* iongen ,

- Fïoe heet ge ?

- * Juiia ! anùoordcle zij. En gij ?

- Mario I

-'Waar 
gaat 6ie heen ? vroeg Mario verder.

- Naar Malta ! zei zij lachend, Ih keer naar miin
ouders terug, nu ik zoo'n heelen tiid bii grootmoede;"
in Napels geweest ben. Ik verlang zoa vad.er en moeder
weer te zien,

Mario lachte niet en zei met een stem waaruit diepe
srnart sprak :

. 
- Ilr heb geen vader of moeder meer. Zii ziin te

Livorno 6lestorven. Ik reis ook naar Malta, waar ik bi;
cen oom in dienst zal fteden.

Eenige uren later riep de kapitein, die langs de kin.
deren 6iing i ,.

* Maakt u maar niet ongerust, kinderen ! ,t Za;
',eel waaien, hoor ! Daar komt een storm opzetten !

In dit oogenblik blies er reeds een rukwind over de
zee en bracht het schip in schommelende beweging.

Het meisje en den jonSen waren echter volstrekiniet
bang; maar hadden plezier in de op- en neergaanr&,
golven, wier witte schuim op het dek spoelde, 

"r, 
in hut

loeien van den wind.
Het meisje, dat even oud als Mario was, had een

slanke gestalte, 6irooter dan die van den jonpen. Zii
lachte luidkeels, terwiil zii Mario stevigi u"1tUi"ta.
en bond zich, toen de scherpe wind, hare lokken cloc:"
olkaar ioe6i, een rooden doek om haar hoofd.

-?6-

Zoo zaten zii den geheelen dag op de saamgerolde
touwen ; terwiil Jrrlia vroolijk babbelde en lachte
bleef Mario ernsti6i en sprak weinig.

Toen bij 't vallen van den avond de matrozen de

touwen haalden, am ze aan de zellen vast te maken,
moesten de kinderen haa zetel verlaten, en werd de
jongien, toen ze opstonden, door een stoot dien het
schip kreeg, te6ien een ijzeren paal geslingerd.

Julia stiet een gil uit, knielde naast hem Dê€r €rr

stelpte met den rooden doek, dien zîj van haar hoofcl
gerukt had, het bloed, clat uit een woncl aan 't hoofcl
liep.

Mario stond na een korte poos op en zei t

- Julia, ik dank u, en ik zal noait vergleten, wat gc

aan mij Sedaan hebt ! 't Is nu tiid geworden, om naa!'
bed te faan. Goeden nacht.

__ Goeden nacht I antwoordde het meisje en reikte
hem de hand.

\ù7at was ze vriendeliik geweest.
Ze stapten de kajuit in, orn te slapen. Dat was ectr"

ter niet mogeliik, want nu brak de storm met ontzet
tend geweld los. De boot rolde op en neer. De golven
overstroornden hef dek en de rukwinden scheurden de
zeilen en raas aan Ilarden en aan stukken. De deur dic
naar de machine-kamer leidde barstte open onder den
druk van den vloed. Het water stroomde in den vuur.
haard en bluschte clien uit. Nu klonk door de windstoo.
teh en het Solvengeweld de stem van den kapitein :

--" Aan de pompen, aan de pompen !

"-2t *



De matrazen en de,rnannelijke passagiers spoed_
cJen er zich heen en arbeiden ,âna", ophouden, maa,-liet hielp niet veel. Een geweldige winclvlaag wierp heischip tegen een klip, waar het lek werd À b"gà., t*
zinken. De reizigers omsingelclen den kapitein en rie_pen wanhopend :

- 
Wat zal er met ons gebeuren ? Red ons !

Deze antwoordde met een stem, die allen deecl onl-stellen r

- Het schip is verloren ! Breng de sloep in zee !
Een paar malrozen lieten een làt in de woedenciegolven glijden, en klommen er in, terwijl vrouwen enkinderen over boord Selicht en er in gezet werden.Daar kwam een nieuwe, nog wildere stormvloed engreep het bootje in ziin vlucht zoodat het omsloegi enallen, die er in waren, verloren gingen.
De beide kinderen, Mario 

"n 
'juIu, 

stonden tegen
Cen mast van het achterdek, dien zij hrampachtig om_
l.'lemd hielden. Naast hen vertoon d'e zich de ka;it;in
en riep de matrozen, die den sloep zouden roeien, toe :

- Redt de kinderen. Ik zal op mijn post blijven
- 

De boot is overvol, schreeuwclen de roeiers. Eris nog maar plaats voor één kind. Het kleinste kerrrrr nog bij !

De andere stemmen riepen ; << .fVlario, Mario ! >>

De kinderen ontwaakten eindelijk uit hun beklemd
l,eid en zagien met ontsteltenis dat het water hooger en;.ltiid hooger uit het binnenste van het schip stee6.

-- tB *-- *-- 29 -"-"

ln den drang om hun jong leven te redden, vlogen zii
naar de verschansingi en strekten de armen uit :

- 
Neemt ons mee, neemt ons mee I

Bij het antwoord : < 't Kind, dat het kleinste is, kau
er nog bij >, rilde Julia, die immers grooter was dan de

;on6ien, Ze greep Mario vast.
Mario zap haar verbleeken, beven en ontstellen, en

riep zoo hard als hij kon, terwijl hij op Julia wees :

- 
Het meisje is lichter dan ik.

Toen wendde hij zich tot haar en zei meT een stem,
rvaaruit goedheid weelklonk :

.- Ga, Julia I Gij hebt vader en moeder, terwiil
ik wees ben. Stap Sauw in de boot !

De golven haden echter in dit oogenblik de boot
gegrepen en ver van 

"t 
gestrancje schip gedreven, zoi)-

clat het meisje niet in staat was er in te klimrnen.
De malrozen, die op de roeibanken zaten, riepe,r

lVtario toe :

-'- Gooi de kleine in 't rvater. We zullen ze wel op-
lisschen !

I{ij greep toen het meisje, lichtte het flink op e,i
wierp Julia, die hal{ onmachtig in zijn armen hing,
in zee,

Julia gilde en zonk naar omlaag ; toen zii weer op-
dook, werd ze 'door een matroos, die voor op den
L'oeç1 van het vaartuig stond, gepakt en in de boot ge.

trokken.
Marir: bleef tegen de verschansing der boot Éeleunil



staan en tuurde, terwiil de wind door zijn haren woel-
de, naar 't bootie.

Op ziin bruin gezicht lag een uitdrukking' van rust
en ernst,

Het meisie dat voor in de reddingisboot zet, wendde
hare oogen, waaruit tranen ontspronSen, naar hem toe,
en riep op teederen toon :

- Mario, Mario I'Ziehief. 
hare armen op en smeekte :

* Redt ook Mario.
Hii zwaaide met de hand, wenkte haar toe en riep :

- Vaarwel, Julia ! God bescherme u !

De sloep verwiiderde zich meer en meer van het
wrak,

Dç zee rolde nu huizenhooS en bedekte het schip
met ziin schuimende golven, zoodat nog slechts dàt
ge{eelte, waarop zich Mario bevondn uit de zee omhoog
stak.

De kapitein was reeds vroeÉler door een stortvloed
in de diepte geilingerd.

Julia zonk op de knieén, boog het hoofd eh verfor;l
haar gelaat in de handen.

Toea zii het na een kort Éebed .weder ophief en naar
de boot uitheek, waren het schip en Mario verdwenen.

'Eene reusachtiÉe golf rolde over de plek, waar hii in
de diepte zonk.

EINDE.
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BERICHT

Voortduiend herdrukken wii vroe{er

nutmers.
Vraag ze in de boçkwinkels of aao de

!.oopers.
Er ziin steeds 'veel vroe$ere boekies

Elke week verschiint een nieuw'

verschgttcn

dagbladve"-

voorra dil


