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UIT DE OUDE GENTSCHE DOOS.

Cent is ,een der schoonste steden van Europa. Wei-
nig plaatse,n hebben, zooveel prachtige, oude geborr-

lven dicht bijeen, als waarop de oude Arteveùdesta.d rre
men kan. En dan al die si'erlijlqe gevels van h"rizen

eeuwen geled.en gebouw,C, doch met smaak hersteld.
Ge heibt al veel uitl Gents gesch,iedenis geleerd. Denk

maar aan Jacob van Artevelde, Jan Yoenrs, Filips van
Arteqeld,e, Frans AcE<e,rman, aan Beveihout, We"!'
Rooz'ebeke, Gaver, aan Karel V en in vieel later lij'd
aran Lieve'n Bauwens. Wat is er daar ral niet van te ver-
tellen !

Maar nu wil ik u e'en heel oud verhaal uit Gent mee-
deelen.

't Is,al vle e honderde jaren geleden. Berengar, ko-
r::ng van Lombardië, opende voor elken ridder, d-,e

wilde mee kampen, een steekspel. De overwinnaar
zou met de dochter van den koning mogen trouwen.
met de schoone en goedhartige prinses Rosula.

Arnout de Jon,ge, graaf wan Vlaanderen, blee'f niet
achtef. Met zijn gezellen en een langen stoet van die-
naren reisde hij naar Italië.

De strijd rzou zwaar zijn. Immers rnen had zic,h hier
te meten met de dapp:rste ridders'uit allerlei landten.

Alle deelqemers zaten flink en vast te p,aard
en ieder begreep, dat het ge'ene gemakkelijke tarak was
,eenen behendigre,n edlelman met de lans uit 't za'del te
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Oude gevels te Gent.

lichten enr in 't zand te doen bijten.

- 
Wi,e is toch die kloeke ridder, welke zoo fier ie

paard zit ? vrô'egen 'dp hovelingen, zcowel als de

vreerndeiin gen aan elkan'der.
En de goed in,grelichten antwoordden :

- 
p4 s Graaf Arnout de Jonge uit Viaandert'n

Uiu Vlraanderen ) En met me.er belangstetrling' nog

besc,houwde rnen dlen knappen edelman, want reeds

begon Vlaandere,n overal bpken'd te worden als e'en

welvarend land.
Vlaanderen ! Graaf Arnout 'de Jonge! Die r'amen

lage,n op alle lipp,en, toen het toernooi beslist was en

Arnout'zegevierend uit het krijt trad. Hij was cle over-
winnaar.

lVei4i,g1en, tijd later we,rd op sehitterenrd,e wijze zijn
huwelij,k met Rosula g,evield.

Nog wapperden in de stad van koriing Berengar" de
vaandels en banieren, nog weerklonken de feestklanken
toerr een ruiter spoorsb:gs ,door de straten reed. Man
en paard waren m,et stof over.dekt en hadden blijkba:.r
ee,n lange rpis achter den rug.

De ruiter hield zijn ros in en vroeg aân een voorbii-
ganger :

- 
Ik bid u, wijs mi'j het verblijf van den Vlaamschen

g'raaf heer Arnomt.
En toen hij de noodigre inlichtingen ontvJa'nEen had,

stor'mde hij' weer voort.

- 
Die heeft een langen tocht gedaan, sprak een



burger tot een stads,genoot ; men k1an het wel bemerl<,en

aan zijp bervuilde kleeding.

- 
Ik vrees, dat zijn paard zijn laatste re s ge-

ma,akt heeft, want 't bepcst is dood'op, klonk h,et we-

derwoord.
'Weldrtr stond de ruiter voor den jongep bruidegonr,

die met onrust de \em toegereikte brieven open bra.k.

Arnout iwerd doodsbleek'

- 
Naar Vla,anderenr tèrug, spoe'dig ! riep hij tot

e'enigen van zijn gevolg' De konin'gen van Frankriik,
Engeland en Schotland zijn in ons land binnengevaller. !

't 'lVas uit met feesten en het paleis van koning
Eer,engar verkeerdle in rep en roeï wegens de toebe-

reirdselen voor de terugreis.
rÊ tÈ tÊ

Inderdaad wilden d'e genoernde il<oningen de afwe-

zigheid van den, graaf te baat neme,n, om Vlaanderen

t,e bemachtigen. Ze vielen het land bri'nnen. Maar Gent

wilde zich niet overgeven. De stad zou dp,n vijancl

buiten houden.
De koning'en waren met de drie legers naar Gent g':-

trokken en omsingelden ,[ret. Dq vorst vhn Frankrilh
had zijn kamp te St Denijs-Wpstrem opgeslagen, de

oppbrheerscher van, Engeland te Mariakerke, terwijl de

koni,ng van Schotland Wondelgern bezette.

De Gentenaren wilden tot geen prijs hun stad over-
geven.

- 
En toch zullen ze moeten ! riep de koning van

6

Engeland. J,a, ik zweer, dat iL op de markt vlan Gent
glraan zal zaarienç hoort allen mijn eed.

Een afgezant bracht deze, woordên aârr de belegerrle
burgers over,

De Gentenaren begrep,en wel, wht de vorst van F.n,

gelanrd eigenlijk bedoelde.
Gnaan zaaien op de markt... dat beteelqende, zoo-

veel, als de stad verfwoes,ten, zoordat ,er veldes zoucie,r.

liggen, waar eens {e huizen stonden.
Maar de Ge,ntenaren deden ook .een .eed. En v{a,n rle

muren riepel z,e :

Wij zweren, dat we de po,orten niet zulien ope-
n'en voor d,e,n konin,g' van Engeland, zoo min, als vo.rr
.indere overweldigers. Gent blijft zijn graaf get,.-ouw.

De vijande,lijke, soldaten bespotten d,e burgers. Matrr
met spotten komt men troch ni,et verrder. Tusschen snoe-
ven en doen, is nog een groot versohil. De strijd wrercl
voortgezet. De Engelschen, Fran,sc,hen ,en Schotten be-
stolmd,err d,e muren, om ze te beklimmen d'och <le

Gentenaren dt'errr,en hen telkgns af.
De blijde tijding, dat graaf Arnour in Vlaand,ereri

terug wâs, stak de Gentenayen n,og meer moed in 't
hart. Arnout viel den vijand aan. De oorlog duurâe
nog lan,g.

Jaren verliepen zelfs, en nog altijd lag de vijandelijl,e
legermacht te 'Westfem, Wondelgem en Mariakerke.

Eindelijk waren dp drie ,vorsten overtuigd, dat hurr
pogingen vruqhteloos zouden zijn en Gpnt zich ni;et jiet



verdelgen. Ze besloten 't beleg maar op te breken err

naar hun land terug te keeren'

Doch de Engeilsche konin'g dacht aan zijn "'ed' dien

hij niet schenden mocht.

Hiij h,rd gezworen graan ta zaaien op de markt' 'W'rt

nu te doen ) En een eed brelçen, wel, men zou het hem

altijd verwijten. 't Is steeds onlvoorzichtig haastig ziin

rnet den moncl...
De,emoedig vroeg'de vorst nu aan de Gentl :'naren of

hij een handvol graankorrels op hun rnarkt slxssien

rnocht.
Och, als ze hem cl'aar genoegen Rlee ko'nden doen'

walrom niet ? Maar de Gentenaren hadden eveneens

een eed afgel'eg'd. En 'ze zouden dien zon rnin bTel<en'

als d,e Engelsche koning de'n ziinen'

- 
\X/ij hebben gezworen onze poortnn' nie*t te op;'

nen voor den 'koning van Éngetrand, zoo spre'k'en de

Gentenaren, tot de afgezanten. Maar wij willen een gat

i,n den muur maken en' zoo uw heer daardoor kruipt

en ,aldus onze stad betreedt, kan hij zijn woord hou'

den.
't Was wel een veïnedering voor hem,die zos voorha-

rig gesprokeri had' i\4aar er was geen ander middel

Tusschen den toren en de Zandpoort werd eene ope-

ning in dpn stadsmuur gdmaakt. De koning kroop er

door en zaaide vervolgens eene handwol graa'lr op de

Vrijdagmarkt.
Zoo hielden hii en de Gentenaren hurr eed' Gent

I

werd eehter niet verd,el,gd.

Sedert dien heette de plaats, waar de vorst Grrrt

bin,ne.n, kwarn, het Engelandgat.

SPOTNAÀ48N.

In vroegeren tijd voerden steden diktwijls ooric'3

tegen elkarar. Mees'tal was dat, onldat ze elkander hu,u

nijverhpid en handel benijdde,n. Gent had het scn'rs

aan den stok met Brug'ge, Oostende en Darnme twistten
over den haring. De lieid,en van Brugge verwoest,ten
Siuis, om de handel daar te vernieti'gen. Ieper en Pr-
pering,e maakten ruzie over de wevlerij. Dwaas hé )
Er is plrrats onder de zon voor iedereen. En wat w-as

meestal het geivolg van dat geharr,ewar ) Dat vreernclc
vorsten b.aas speielden over het gansche volk en, {ri
zware bplastin.gen liet betalen.

Nog zijn er bewon'ers van zekere dorpen, die gebe-
ten zijn op die van andere. 'Wlaarom ? Dat weten :,,e

zelf ni'et.Belachelijk niet waar ? En om zulk een domn.,e
reden vechten ruwe gasten dan dikwij,ls op kermisserr
en jaarrnrarkten.

Men ge,eft ook spotnamen aan sommig.e dorpen en
steden. Nu dit ge,beurt ook wel in anidere landen. En
cat de'e,d rnen al zeer. lang geleden.
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In Azië bij Damascus ligt het stadje Chelboem. De
lieden van Chelboem brengen vijgen 1en dru[v,en naar
Damascus, ook wel branrd'hout. En te Damascus v.,t-
telt m,en, dat de bewoners van Chelboem zoo dorn
zijn.

Eens mo,est pen burger van Chelboem hout op ziln
ezel nahr Damascus breng'en. De man was altijd, he:l
Boed voor zijn dier. En nu gevoelJe hij medelijdcn,
oirn,dat de ezel zroo zwaar belad'en was,

H,ij zou zij,n grauwtje wat helpen. En wat deed de
slimmerik ) Hij laadde het hout op zijn eigen rug
en... zette zioh op zl'jr1 ezel. Want, dacht ilrij, zoo ziln
mernsch en beest beiden, geholpen.

Op ee1 anderen tijd zag re,e'n jongen uit Chelboenr
een grooten aiarden. p.ot met noten staan. Hij kree,g
er lust in, en stak de han'd in de hruik, greep toe, rnaar
het,gelmkte hem niet om de gevulde hand door den hals
van dlen pot t,e wringen.

De jongen begon luid te schreeuwsn... De ge,heele
buurt liep uit. En ieder wilde helpen. Alle man ging
aan 't rulcken ,en tr,ekken, maar de hand met de noi.e,r
was te groot voor de r{luwe ope,ninig. De burgemeestrjr
werd er bij geroepen. In diep gepeins stond hij langcn
tijrd, nu eens den knaap en dan weer den, pot aan te.
staren. Eindelijk bracht hij den wijsvinger aan den nrrus
en verklaaqde gewichtig :

- 
Da,ar deze ,knaap en deze kru:k niet altijd ver-

eenigd kunne,n blijven, moeten we de hand afkap.
pen.
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- 
Ja, ja, dat moet gebeuren ! riepen al,len, en ie-

mand haalde pen bijl.
De jonlgen begon nog, veel harder te sch,reeuwer..
Ee11 vreemdeling lqwarn voorbij. Hij hoorde het qe.

tier en J<wam binnen. Hij vroeg, wat er toch geb,eurtlr--

- 
Maar jongen, zgir hij, doe qw hanrd open en laat

de nôt,en weer los.
D,e knaap d,eed het. En nm kon hij zijn hand gernalr.

kelijk uit den pot krijgen.
Ieder keek vol bewonder.ing naar den vree,mdel ug,

Fdij rnoest toch een wijs man zijn. En met eerbie..l
groette rnen den ma.n; toen d,eze vertro.k, lachend om
de domme menschen van Chelboem.

Och jra, zulke grapjes hoorep we in ons land .o.k
wel.

Maar de bewoners van alle steden en dorp,en moeten
elkander achten en helpen, en in vrede en vriendschap
levBn.

EEN KIND AI.S RECHTER.

I

Er woonde eens te Bagdad, in Azië, een koopman,
Abdalila geheeten. Hij stond bij ieder berrend ars een,
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eerlijk en rechtschapen mensch' Nooit had hij iermand

be,drogen'- 
Htjïr" ee11 Mahomedaan' En als alle Mahorne'danen

moest hij, minsten's eens in zijn leven' te bedevaart

naar Mekka.
Eindelijk besloot hij die reis te 'doen' Maar hij zou

irog veel verder gaan' zoo bedacht hij' Hij kon nu ook

urrà"r.' vreemde steden bezoeken en zijn handel uit-

breiden. Hij zou nieuwe betrekkingen aanknooppn'

Maar hij liet raan geen zijner vrienden merken' dat

liij zoo lang zou weg blijven'
Zoo zociltt hij dan de koopwaren bijeen die hij met

zich wilde nemen. Hij bracht zijn overige bezittingen

in het pakhuis van zijn vrie'nrd lbrahim' die hem gaarne

derze plaats daartoe afston'd' Onder zijn go'ed'eren wlas

cok ee,n pot met oljven. Op den bodern had Abdalla

1000 goudstukken gelegd, die hij daar veilig bewaarc!

achtte. IL,ra,him wist er niets van en Ab'd'alla ver"

telde het nret.

Toen hij zijn zaken dus in orde gebracht had' begaf

zich Abdalla op ïeis met die eerste d,e be'ste karavaat:'

die van tsagdad naar Mekka toog' Eenige zwaar belrr-

clen kameele,n droegen zijn tr<osbare handelswaret'

Nadat hij âjn Mahomedaansche plichten te MeLka

had vervuld, reisde hij verder als koopm'an 'en slahgie

naar wensch. Hij trok zelfs naar Caïro, de hoofdstnd

van Egypte. FIij deed er goede zaken. Daardoor tot
nieuwe cndern,emingen aang'espoord, bezocht hij de
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beroerndste pla,atsen van dien tijd. Hij teisde te water

en te land, trok de lwoestijnen door met groote ka.,'a-

vanen of zocht zijn we'g,met een paar ,gidsen en kon zo,
verhalen van wat hij zae en, beleefde in Damaskus en

Jeruzalem, in. Ispahan en Sjiras.

Zijn rijkdom rrrrn al meer en meer toe. Maar nu ont-
waakte oo,k zijne b,egeerte, orn na een afwezigheid vln
zeven jaren zijn vaderland weer te zien. Daar zou hij
in 't genot van aij,n schatten met zijn verwanten en

vrienden zijn verder leven slijten. Hij lçon deze be-
geerte niet weerstaan en ging' op weg nLarar Bagdad.

il

Ibrahim had in 't eerst weinig naar Albdalla's g,,e-
deren in zijn pa,khuis gekeke'n. En toe,n de eigenaar zoc.,-

lan,g wegbleef en niernand eenig bericht van hem bnt-
ving, vergat lbrahim: hem bijna. Zavèn jaren verliep,:n
Ibrahirnr, raakte de bezittingen van Abdalla niet aan.

Maar op zekeren dag had de vrouw van Ibrahim.
go,estin,g in olijven,. De ma'n dracht aan den pot van
Abdalla.

- 
Och, zei hij, Abdalla is zeker al lang dood, wanr

wij hebiben in zeven jaar niets meer van hem ge-
hoord. De pr,ofeet mag weten; waar hij gestorven of ge.
vlogen is. De Iaatste tijding ontving ik uitr Cairo, mâar
sin,ds dien tijd weet niemand iets van hem af. We
mqgen toch wel eeln Helooningr ,hebben voor ooz.€
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moreite. Als de.,olijven nog goed zijn, durf ik ze gerust

te nemen. G,eef mij ,den sleutel en, een licht, dan zal ik
eenrs gaan onderzoe'lçen hoe het er mee staat.

De vrouw von'd hret niet eerlijk en rgrarschuw'de henr
nog om het niet te doe,n, daar toevertrouwd, goed -r--'r

heiligdom was. En Abdalla kon nog :wel eens terug
kornen. Maar lbrahim zag ,er niets in. Toen zrjn vrorrw
ze,i : << Ik wil van de olijven niet'eten. Laat ze staan en

bezondig er u niet aan. Boven.dien zijn ze zeker o''tk
bedorven ! >> rantwoor,ddre hij :

- 
Gekkepraat ! Abdaila is vast dood. Maar rls

hij nog leefrde, zou hij er zeker niets in vinden, dat w:j
eens van zij,n o'l'ijiven g,eproefd hebb,en. Wat zou Lii
daar o,m gerr'en !

M,et deze woorden nam hij den sleutel en het licï'.t
en beg'af zich naar het p:.khuis. De vrouw had het gera-
den ; de olijve'n waren b,escirirnmeld en bedorv,en. Ma'rr
denikende, dat de onderste misschien nog goed konden
gebleven zijn, schudde Ibrahim alles uit en nu roldon
h'em ook de goudstukken voor dle voet'e,n. De mair
kee,k verbaasd op.

Dat goud wekte zijn heb,zucht op. Hij raapte alles
bij elkander, en maakte den pot weer dicÀt. Hij ver.
telde zijn vrouw, àat zij gelijk gehard had en dat fr!;
daarom met leege hanrden terug lqwam

__ ffisaq zei hij, olij,ven zult ge toch hiebben, ik ga
ze dadlelijk voor u koopen.

De vrouw was er wel wat over verwonderd, ciat hasr
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zuinigg ûrârr nu zoo mild was, Ze vermoedlde toch niret,

dat hij gestro,lep had. Ibrahirn kocht een groote parti,i

olijven van 'd,e beste, die er in Bagdafl te krijgen v,'.,.

ren. I-Iij bracht de meeste in zijn pakhuis en trakteeirle
v'rouw'en kinderen op h,et overschot, maar zei niets van
de anderen.

Toen ,de traktatie afgeloo,pen was, begaf hij zich lang-"

een o[nweg weer naar het pakhuis. Hij ruimde de be-
dorven olijven uit den weg, en vulde dpn pot met ver-
sche olijven ,en malakte dien toen zorgvuldig clicht.

- 
Zit" zoo | ,zei hij bij z'ich zelf , dat is binnen e:r

geen schepsel be'hoeft er wat van te weten !

Maar omtrernt een maand daarna kwam Abdalla ge-
zond en frisch van zijn lange reis te Begdad t'erug. 7$i,
vrienrden wâriê1 blij he,m weer te zien. Vooral lbrrr-
him toonde zich zeer verheugd ; maer hij huichelo,:.
Abdalla vroeg aan lbrahim, hoe het met zijn goede
ren ]wàs.

- 
O, antw,oordrde deze, gij zult er alles nog vin-

den, zooals ge her er neergçzet hebt,
Abdhlla let alles nu in zijn eigen huis brengen e,r

bedarrkte Ibrahim voor z'ijn, goede zorg.en.
Hlet eerste, wat hij thuis openmaakte, was de pot rner

olijven,. Hij keerde dien ten onderste boven, en... ia
er rold,en wel olijven uit, rniaar geen e,nkel goud-

stukje. Hij Wu",ontroerd van schrih, M,inder nog om hei
verlies van het geld, dan om het gedrag van Ibrahim.
<< Zou >>, dircht hij, << zou Ibrahiim een schurk zijn ?
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ilen ilc betopverd o$ zijn de olijven het ? Duizend

stukken goud ! Ik moet het dadelijk onderzoeken

Hij zal me ee'ns in den ang$ hebben wil,lel jagen, maar
zei<er gauw al het geld teruggaven. Dan zij wii we'er

,de beste vrienden t >

Met deze gedachten ging Abdalla naar lbrahim.

- 
Kom, zei hii, I'e moet een oud rnensch niet

beetnem,en ! Gee,f me maar ga,uw mijn 1000 goud'

stukken terug, dan hebt ge d,e pret gehad I Dacht ge

dat ik u voor een dief zou houden i
_- \ff61, zei lbrahirn, goudstukken ? Waar hebt ge

't over ) Ik begrijp u niet. Ge \ebt zelf alles i11 mij:'.
pakhuis gezet en er zelf uit ,laten halen en toen gezegC,

dat alles in orde was. En zijt ge nu wat kwijt ) Daar be.
grijp ik niet's vap !

._ Toe, toe, Ibrahi,m, maak nu eern eind aâ4 hat
grapje !

--* Maar het ris leen schande, mij te betichten, dat ii<

uw geld weggenomen heb ! riep Ibrahim woedend uit.
Hij deed zoo vresrnd, dat Abdallta nu waarlijk aan

de schuld van zijn vroegeren vriend geloofde. Her
deedr hem veel vendriet, Ibrahim op zulk een bedrog eo
oneerlijkheid te betrappen.

- 
G;j ,hebt misschien in nood giezeten, hernam hij

nog vriend,eli.t'k. En ge hadt geld,noodig. Daarom naamt
ge mijn goud'stukken. Welnu, i,k zal er met niemand
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over sprekon. Geef mij een schultibekentenis' e'n we

zulien vriendel blijven'

- 
Vlisnds'n, ik en g'j nog t schreeuwde lbrahim'

Er is nu vijlandschap tusschen ons' Ha' eii maakt mii

voor .en dief uit ! 
in vootbijgan-Dit ailes gebre'urde in het woonrhuis' E

gers op straat hoorde'n dat lawaai''Ze bleven nieuws-

gi"rig rtuurr, oml te luisteren' Dat was daar' zooals het

bij ons ook gatat'

Ibrahirn wilde grioot en brutaal doen' Ilij tro:k de

deur open en riep tot d'e menschen' wier aantal voortdu"

rend verrneerder'd,e :

- 
Hier staat een gdk !

Hij wees op Abdalla en vervolgde schimpend

- 
Ja, die vent is krankzi'nnig. Voor zeven iaar

brengt hij mij een pot olijven om te bewanen' En ru

heeft hij zijnen pot terug, rnraar wil er noch 1000 gou<l-

stukken bij hebben en zlegt, dat ik ze gesuolen hetb' Pak

u weg ! Wat rnoet men van mij denhen ? Half Bagdad

staat voor mijn winkel ?

Een der omstanders, aan wien Abdalla de zaak ver-
qelde, vroeg Ibrraùrim, wat hij 'daartegen had 'in te brel-
g€n.

- 
Niets dan rdat die kerel een schurk is, die niij

belastert.

- 
Ik wil alles ook niet langer verdragen, ze'i Al.''

dalla, ik zal hem wel vinden. De rechter zal wel een
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middel weten, om de4en schaarnteloozen diefstal aarr

lrt:n den dag te'breng'en.
-- \Vel, riep I'bra,hirn, ik wil eens zie'n, welke wer mij

{wingen zoru om een bedrieger, die mij olijven te i:e-
waren ge,geven hqeft, in goud te betalen !

Wel,dra was heel Bagdad, oud en jong, rijh en arrn,

op de ,hoo,gte van dte zaak. Er werd bijna over niets
ernders gesproken, zoowe'l op sch'ool on,dler de jon.
s-'ens als in gezelschappen vlrn volwassenpn.

Toen de twee man'nen v,oor clen Kadi of rechter kwa.
rnen en Abdalla zijn aanklacht dee,cl, vroe,g de rechter
Lem, welke getuigen hij ha'C.

- 
Allqcn h:t onbepaald vertrouwen op Ibrahim als

m,"jn vriend en mijn goed geweten, zei Abdalle.
Ibrah,im antwoordde, dat hij een Awaren eerd wiicle

doen, o,m te bevestigen, dat hij van geen goud wist.
De Kadi was verlegen. Hij had Abdalla eir

Ibrahim altijd als eerlijke rrrâo,n€,n gekend. Wie Van clie
twee was nu de bedrieger ) H,ij vertrouwde Abdalia
het best, rnraar rdie ha,di in 't g,eheel geen ge,tuigen. Ln
nu Ibrahim aanboiod orn den zuiverimgseecl af te leg-
gen, veroordeel,de de rechter Abdalla orn zijn woor-
d,en ,n te trdl<ken en sch;rdevergoeding te betalen.

Abdalla was verontwaardigd en bedroefd over deze
uitspraak" Hij had zich in zijn vriend bedrogen en wer,C
nu onschuldig veroordeeld. Hlj narn geen genroegen
in de uitspraak en beriep zich op dep Kalif, of vorst

Daarmee bracht hij zijn zar:.k voor de hoogste recht-
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bank. De Kalif rvilde eerst ralles ondlerzo,eken es beval
daarom, dat de twee mannen den volgenden d.g
weer \,4o,or hlem verschijnen zoude'n.

Op die,n avonld ,d;eed de Kalif, zooals hij rneer ge-

\4'oon was, een vr'lrndeling met twee ambtenaren. Hii
,,r'as verkleed en trachite zoo allerlei te hooren, dat
hij an,ders niet vernemen zou. Toen de drrie lleeren een

tuin voorbij g;ngen, zager\ zij een troep jron'gens,, dte

daarin aan 't spel.en waren. Zij hoorden er een zeg-
gen :

- 
l(661, wij willen Kadi spelen. Ik ben Kadi, gii

zijt Abdaili:,, gij Ibrah,im, die anderen zijn igerechtsdie-
nears en toeschor:,lwers. Kornt, iI-. zit al. Brengt Abdalla
en trÈ,rah';rn, ,Cie de goudstukken niet terug wil geven"

voor mij !

Zoo ruohtbaar was de zaak, dat qelfs de kinderen nu
<< rechter, Abdalla en lt,rahirrr, >> speel'd,en.

T'oen de KJif dit lhoorde werd hij opmer <zaam en
zei tot zijp hovelringen : << Laten wij ons stilhouden er-.

dit spel eens beiuisteren. Morgen moet ik in 'deze za',k
reoht spreken r>.

De jongen, die voor Ka,dli speelde, zat rnet alle rn,;.
gel' jke deftigheld op derr ,grond, twee andere jon-
gens, diè er bo'os en bedrukt moesten uitzien, werder,
voor hem gebracht.

- 
Abdalla, zoo begon de Kadi, wat he,bt g,e tegen

Ibrahim ?

De jongen, die Abdalla moest voorstelle4, begon nu,
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na. te praten wat hij gehoord ha'd : << Toen 'ik' voov

7 jaar naar Mekka ging' vertrouwde ik hem alles toe'

wat ik ha'dr, orndat ik dacht, dat hij mijn vriend was'

Daar was ook een pot met olijven bij, 'daar ik l00tt
goudstukken in gelegd had. Voor eenige dagen ben ik
weerse;komen. Ik heb ùoen mijn goed uit h;e't pakhuis

terug gekregen, ook den pot met olijven' maar zonder

.goudstukken, die Frij er zeker stilletjes u'itgehaald heeft,

want ze waren er niet mreer. Eerst heb ik ier hern rrret

zachtheid over aangespr,oken, maia,r hij werd driftig.
Hij maakte burenig'erucht en schold mij uit voor een

lasteraar.
Nu wenddê zich de jonge Kadi tot dpn knaap, d,e

Ibrahim rn:oest v'erbeelden en zei : <Gij hebt de,beschul-
d;igin,g gehoord. 'Wat antwoordt gij >>.

- 
Ik weet van geen goud, zei de andere jongen.

'TV'aarom zoudt ge hem meer gelooven dan mij ? Mijn
woord is zoo .groerd als het zijne. Hij durft er geen e,cJ

op te doen, maar ik wil er wel op zweren, dat ik van.
goud, evenmin wat afwe.et, ,als gij, edele reqhter !

- 
\[31 het zwjeren aang,aat, zei àl'e klei'ne rechter,

zoover zijn wij nog nie,t; waht er zijn ook helaas ! mr:n-
schen, die valsohepeden zrweren. Ik wil er nog niets v.rn
h,ooren. Ik hou er n,iet van om daar zoo gauw over te
spreken. Maar gij, Abdalla, ga gij rnij den pot rnet olij-
ven eens halen !

D,e jongen ging eqen weg, kwam toen terug met een
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steen, die den pot rnoest verbeelden' Hij zette dien voor

den Kadi neder.

- 
Is dat de pot ) vroeg deze.

- 
Ja, zeiden Abdalla en lbrahim.

De Kadi d'eed nu net, alsof hij een pot openmaaktr:

en er in keeh. << De olijven zien er keurig uit >>, sprah

Lij, en een beweging rnrakende, alsof hi'j er vân proefde'

vervolgde hij, < zij smaken ook zeer lekker >>'

Daarop bleef hij een poos'zwijgen, àlsof hij in diep

r adenken verzonken was, maar e,ensklaps zei hij :

- 
Cllijven, die zeven jaar oud zijn, hunnen niet meer

zo,o versch zijn als deze. Men zende om eenlige olijven'
kc,opers, ik wil reens hooren wat ze, zegigien.

Er verschenen daarop twee ,andere jongens.

- 
Zijt gij olijvenkoopers ? vroeg de Kadi.

.- Ja ! was,het antwootd, wij hebben al twintig jaar

en meeï dat be,drrijf uitgeo,efend.

- 
lHoe lang,kan die vrucht goed bewaard worden )

- 
Er is niemand in starat, orn ze langer dan tot in

het derde jlaar goedr te houden. Zijn ze ouder, da,'r

verli,ezen ze geur en smaai< en beginnen te bederven.
Hoe lang zijn deze olijven ,in den pot geweest ?

Zeg rrLij rdat op uwr geweten !

De. jongens de'den nu, alsof zij nauwkeurig keken en
proefden. Ze verklaarden toen, dat de ,olijven n,rE

versih lvaren en dus onmog,elijk langer dan eep jaa.r,

denhelijk nog vqel ikorter, in den pot geweest waren.
* Gij hebt het mÉs, hervatte de kleine Kadi. Ab-
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dalla verzekeri, -rat hij ze v66r zeven jaar in den u.,r'

gedaan heeft.

-- Met uw verlôf, heer rechter, zoo antwoordclen
zij, dat is geheel onmog'elijk. Vraag rallen olijvenlkoo-
pors uit Bagdad jer zij zullen h,et zelfd,e zeggen.

Ibrahirn w.ide tegenwerpingep rnaken, maar de K:rdi
Lreval hem te zwijgen. Hij ver.klaarde hem schuldig a:rn

diefstal en veroordeelde hem tot terugg(alve van het
geld en een zware straf bovend,ien,

Onder"groot rum,oer en gewoel werd het vonnis vcl-
trok.]<en en rnet al,gemeen gejubel nam het spel eeri

einde.
III

_- Een kind beschaamt dikwijls .de gro'oten, zei de
Kalif, die mldt velb,azing all,es had afgeluisterd. Die
knaap is wijzer dan de Kadi, d,ie in deze Zrak een von-
n:s heeft geveld. En ik wil, dat hij morgen, ond,er mi.in
I'e.'iding, ocil< als rechter zitten zal. Breng hem dan bij
mij, ver;volgde de vorst tot zijn arnbtenar,en. Ook ,-le

Kadi, die Abdalla veroordeelde, moet tegenwoordiq
zijn. K'on hij oolk niet na,gaan clat de olijve,n verscl.r
lvaren. Dat hij zich morgep schame, dalt een kind beter
rechter is dan ,hij. Vooral moet de pot met o.lijven mee-
gebracht worden. De eertrijkste en knapste olrijvênver-
koopers moeten ook bij de ùrand zijn, om hun getuige-
nis te kunnen geven.

Den volgende.n rno.rgen begaf een der ambtenarerr
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zich naar de woning van den knaap. Zijn moederwas

al,lqen, onadat zijn vader uitgegaan was. Flrij vroeg haar'
-hoeveel kinderen zij had.

- 
Dr'ie, z'ei ze en liert ze binnenkomen.

- 
Ik zou wel eens willen weten, wie van u gristeren

avonld voor Kadi gespeetrd he,eft ) zei de arntrteri'aar

tot de l<leinen.

- 
pal was ik, zei'de oudste wa't verlegen.

- 
Vri,endje, \ze'i nu de' ainbtenaar minzaarr, ik

kom van den Kalif om u bij hern te br'engen. Hij wil
u gaarne eens spreken.

D,e moeder beefde van schrik, toep zij dit hoorde

- 
O m,ijnhe,er, wat wil de Kalif met den jongen?I-!ir

zal tooh mijn kind niet houden ? Of heeft hij wleer e,,:n

streek uitgeÀaald )

- 
Wees maar gerust, moedertje, zei de r:rnbtenaar.

Over een, paar uur is uw jon'gen weer bij u en ge zai:
van blijdschap weenen, als ge dan hoort, waarom ik
hem moest roepen.

De jongen trok zijn beste kleeren aan. En toe'n gingen
di,e tw.ee naar den Kalif. << Wees maar nie.t bang t >>

zei rdre vorst. << Zijt gij de kleine Kadi, di.e gisr..r3n
avond Ibrahim gevonnrist heef,t ? Ih ben tevreden oter
u, gij hebt uw zaak goed gemaa,kt >>.

Toen de jongen toestemmen,d antwoordde, verrvolg-
de de Kal,f :

- 
Ga nu hier naast mij zitten. D1e ware Abdalla en

Ibratriim zuilen dadelijlk voorkomen.
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Op het bevel van den Kalif verschenen zij oolc en

bogen zich dilep ter aarde; Toen zij zich weder opge-

richt had,den, zei de Kalif :

- 
p1a6g uw zaak voor. H'elis een kind, dat u

beiden hooren en naar recht vonnissel zal. Ih zal hem
bijstaan, als h,et noodig is, en zijn vonnis beoo'rdeelen.
Is het bjillijlk en rechltvaardrig, dan zal ilr het ook be

l.-r,achtigen.

Abdalla verùraalde nu zijn gleschiedenie en ein'digde
met het verzoek dt:t de rechtvaardigheid van clen
rechter hem ,in 't bezit rnrocht stellen van zijn goudstuk-
ken. Oolk lbrahim verdedigd,e zich evenals voor den
Kadi en wilde een eed afleggen.

De knaap eei deftig : << Men brenge iden, pdr rnet
olijven voor rnij ! >>

Men bracùrt d,ezen en op b,evel van den knaap nam
Abdalla er \et deksel af e,n liet de olijven zi,en. Nar{ar
de Kalif de olijven gezien en geproefd had, werden rle
olijyenko,opers g,eroepen, om hun getuigenis te geven.
Zij spraken ongeveer, zooals de jongens den vorigen
avbnd gedaan ha,d,den. Toen Abdalla verklaarde, d;at
hij voor zeven jaar den pot gevuld had, zeiden zij een-
sbernmig, dat er dan dit jaar andpre olijven in ged.ran
wâren.

Ibrahim stamelde uiltvluchten en verontschuldigingen,
maar dat hielp niet.

Nu sprak de knaap, nagenoeg op dezelfde wijze ais
gisteren het von,nis uit. De Kalif wendde zich toen
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tot den Kadi,met deze woorden : (< Gij hebt heden een

les ontvangen van een kind. Leer van hem. Hoewel ik
u vergiffe,nis schenh voor uw 'onrechtvaardig vonnis,

rnodt gij be8:enken, dat zoo iets niet voor de tweede

maal mag gebeur'en >).

Den kleinen rechter liet hii een beurs met duizend
goudstukLen geven, kuste hem op zijn voorhoofd en

z"ei : << Mijn zuon ! ga nu naar r{w rnoed'er terug. Voor
uw opvoeding zal ik zorgen. Wandel steeds in de pa'
den van godsvrucrht en recht ! >)

Ibraham moest het goud terurg betalen en dan nog

naar de gevangenis. Maar Abdalla vroeg verg'iffenis

voor itr,em. En zijn shaf weïd daarop verminderd. En

Ireel Ba'gdad sprak over den knaap die rechter was ge-

ç'eest. (Naar H. Van Lummel)

Ziin postbureel.
't Was'op een d'orpje in Schotland' Er lestond geen

afzonrderlijk postbureel. Och, neen, de oude Jack, nlie

een welbeLlanten kru'id,enrierswintr<el hield verkocht ook
voor den Sdaat postkaarten, ze,gels enz...

De inspecteur was op ronde en kwarn oonr in het
dorpje. Hij loerde delrvinhel eens af en zag hoe Jack
da kianten nran eijn wînkel bedien'dre eer dan hen, die

artikels van 't potkantoor noodig hadden. Ook nnrar.n

de officieele ibekendmakingen bi,jna geùreel verborgen,
onder de papieren, 'die den lof maalcten 1'aR Jack's
waren.
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Op een oogenblik, dat er geen klanten waren, trad
de inspecteur b,in,nen.

: Wa.ar kan i[< u .miee gerieven ? vroeg Jack, die
den am'btenaar niet kende,.

- 
Ik ben de inspecteur der posterujen t klonk he:

gowichtig.

- 
Ha... zoo...
Maar ik ben zeer ontevred,en. Cij scÈrendt 'de re-

glementen, denkt .alleen aan uw belangen, laat rnen-
schen wachten die voor postzaLen ko'men... Gij wilt
uw jaarwedde gemakkelijk verdienen... Ih zal hiero";er
aan hoogelhand verslag uit brengen. Ge kunt u niec

verdedigen, itr< zie h,et wel...

-- Wacht een oogen{blik, sprak Jaok.
Hij haalde van ,onder de toonbank een sigarenk'istje

nret postzegels, briefka,arten 'en wissels, sta! het den
inspecteur toe en zei :

* H,ier is,heel uw postbureel 1en trek er nu gau\^'

m.ee van doo.r !

D,e inspecteur ginig verbluft hee,n.,. en nam het siitarts-
postbureel mee.

Kostbare steen€n.
Toen de hertog van Anjou in 't laatst der l4'de ,eeu'w

:n Napels was, liet hij daar aan een ltaliaan, Rudolp,hus,

ziJ'n diamanten, smaragden en andere edelgesteenter:

zien. Rudolplr'us bekeek ze met aandachlt en vroeg,
wat die stqenen gekost hadden en wat zij opbrachten.
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< Zj hebben mij een kapitaal gek,ost >>, antwoordde Ce
hertog, << maar,zij bren;gen mij ,g'een and,er voordeel otr,_

dan het genoegen van ze te bezitten en ,te laten zien>>.
_- W:1, zei Rudolphus, dan kan ik u twee steenen lr.

ten zien, die mij maar ilijftig fra,nk kosten en die er
mrij wel'.lweehonderd in het jaar opbrengen. Toen rtre

hertog zich hierover verwonderd,e, b,r,acht Rudolphus
hem naar zijn. 'molen en zei : (< Fltier hebt ge rrlijn stee-
nen, die mij meer waard zijn dan de uwe. H,oeveel Ce
uwe ook kosten, zoo zijn ze toch tot niets nut, terwrjl
mijn motrensteenen, rnij jaarllijks voordeel geven en <Ie
rnensoh,en dienst,en bewijzen, door hun grraan te malen.

De verkeeyde wereld.
Een Spanjlaard reisde in den urinter ln ons land çn

kwam in een d.orp waar ,de honden het hem nog al
Iastig maakt'en. H,ij bukte orn een steen 6p te rapen om
daarmee zijn lastige vervolgers op de vlucÈrt te jagen.
Het gelukte he,m eveniwel niet, de, steen was aan den
grond vestgevrorren. < Ellendig land ! >> .r,i,ep hij tcen
toornig uit. << Hier laat men de honden los Ioopel en
de steenen vash lerggen >.

Kleine lkerd<ens.

Een lko,nting van Frankrijk bezag het paleis, dat e..rr
zijner aanzienlij,kste staatsdienaars had laten bouwer..
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De votorna,arnste aanmerking, die de vorst er op maakte

was, dat de keuke,n wel wat grootler had mogen wezen'

- 
\ssn, was het anwoord, de kleine keuken he'ef;

juist het huis groot gemaakt.

Bqerijpt ge, wat die verstandirge man bedoelde ?

Stadsmenschen.

Oom. 
- 

Nichtje nu zal ik u de koe leeren melken.

Nichtje. 
- 

O, oom, ik bpn bang van de ko,e. Laat
rrlirj het liever bij het kalfjie, leeren.

De geletterde verver.

Schoenmaher K. A. Pot had een verver opgedragen
een uithangbord voor hem te mahen, met 't opschrift :

< Hie,r maakt m,e,n scÀoenen en laarzen )> en d.aaron ler
zjin naam K. A. Pot. De verver heeft zijne ta,a,k vol-
br,acht ,en is tevredep ov€r zijn wer[<. 't Bord hangt nu
en melt rgroote, duidelfjke letters staat er : << Hier maakt
men schoenen en laarzen kapot >>.

Moeiliik.

Bdb was een geweldirge sportsman op de fiets en eens

zat hij in een herberg te bluffen over al zijn kunsten.

- 
Wel, zei een boertje, ge kunt dus oolk zeer lang-
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zaarn ,r.ijden. H,et is nu kwart voor twaalf, kunt ge viif
keer over het plein rijden, zoodat ge nog aan den vitf'
den toer bemg ziit, eer d,e klok twaalf slaat'

Bob mat het plein... en zei : << Dat neem ik aan )).

Nu hij reed langzaam, men moet het bekennen. Maar hil
w-as tocih al aan den vijfden toer... e'n norg had de klok
n:iet gleslagen.

- 
Dat kwartier moet,al om zijn, br,omde hij. En tot

een vo,orbijiganger riep hij : 'Wannieer zal de klo[< var
uw toren twaalf slaan ?

- 
frfs6i1...

- 
Hoe nooit I

- 
Wel neen, de klok staat al me,er dan een jaar stil

en ,er ris geel geld, schijnt htet, om ze te herstellen
Bob \egreep, dat hij beet ,genomen was en fietdte nu

op eens heel snel het dorp uit.

In de school-

De meester geeft les in aardrij[<skunde. Hij stelt aller-
lei vriagen. Maar Willem luistert nri,et ; die zoekt 'n zijn
zalcken na,ar een glazen marbel.

- 
Willem, vraagt de meedtler" waar is het eiland

Corsica )

- 
In m'ijn Zonda'gsohe jas, antwoordrt Willem, dig

aan zijn knikl<.er denkt. En lrii keek vreernd op, toen
heel de kl,a,s in laclren uitbarstte.
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De eenige uitweg voor het stof'

3l

Hii kende de gasten.

Reizig'er (in een &rotel). 
- 

Portier gij rnoet rne mol-
:t'en om vijf uur kloppen. Als ik den trein van zes uirr

mrs, is heel mijn dag bedorven.
De reiziger sli,ep gerust, tot er op de deur werd ge.

klropt.

- 
\d/a1 is er ) riep hij nijdirg van on'der de dekens.

- 
Er is hrier een zeer dringende brief voor u, mijn'

I- ec r.

De reiziger spronlg: uit bed. Eey1 zeer dringende brief,
wat kon dat zijn. Hij opende de deur, nam de,n. brlef
a.an, draaride hdt electrrisehe licht op, sch,eurdê Z€ru:&'-
achtig {en omslag, haalde er een papier uit en lag :

<< Het is tijd om op te staan, >>.

De portier kreeg een goede fooi.

Zoo doen veel Blankerr pok.
IEmand, die onder de negers verbleef, vertelds het

vol,gende :

- 
Wij hebben in ons huis ee'n klein negerrrqeisje.

Zekeren dag moest zij van d:e bovenikamer een doek
halen. Kort nadat zij teruggekomen was, lkwam rnlijn
vrouw in die bowe,nkamer. En ze bemerkite, dat een op
de tafel staand schoteltje met ingemaakte vruiht, :n
(switisanir) 

'voor d,e helft geledi,g'd was. Mijn vrorrw
vroeg aan het negerkind :

'- Toen lij dien doek van boven haald,et, hebt gij



toen niet van de switisani gegeten )
Het meisje zag mijn vrouw Ïroogst verwbnderd aan,

en zleide : << Missi t ik ben n,aar boven gegaan' ik heb

den doek gehaald en heb ni,et van de switisani gegeten>>.

- 
Nu, hernam mijn vroutw, dan hebt gij misschien

daarvan gedronlcen ?

- 
Missi ! ik hen naar loven gegaan, i,h heb dcn

doek gehaald, en heb niet van de switisani gedronken.

-Dan 
hebt gij er rnet uw vingers iets van genom:n?

- 
Mi$sie, ik ben naar hovpn gegaan, ilc heb den

doe[< gehaald, ma,ar iil< heb niet mdd de dinigers van de
switisani genomen.

- 
Dan hebt gij met een lepel of vork iets van het

sc.hoteltje genomen.

- 
Mirssie, i[< ben naar boven gegaan, iX< heb den

do,eik gehaald, en nist met een lepel of vork va,n de
switisani genomen,

_. Dan hebt glj wrat uit het sehoteltje in de hand ge-
schud, en hebt,d,at met uw tong uit de hand gelikt.

Nu verstomde zij, voelde zich getroffen, en bekende
m,et een t,evende stem : << Ja, Missi t ik ben naar boven
gegaa:n, heb den doek gehaal.d en van de switisani in
mijn hand gesehud en veîvolgens meL de tong gelïkt >.

Zoo doet nu dik#ijls leen negerfl<ind ; maar veel vo]-
wassenen eloen juist het zelfde" En ze E!€êne11 slim te
zijn. Maar wïe waarlij'k eerlijk is, v"il < recht door zee
gaan >)"


