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VA.N DE HI]T NAAR 'T PALEIS

I.

--- Moeder, daar is vader al, zci Tcm Garficl<|. Hn
hirk rens vader loopt zoo hard hij kan.

- O, er is zeker wat gebeur'd! riep vrou*. Gar:fielrJ
uit. Ze verliet snel de hut. haar man tegemoet.

.'- Wat is er, Àbraham? vro,eg ze angstig.

- Boschbrand!
- O, waar?
*--- Nog een ein.d van hier... Maar er is groot gelra,lr.."

Dc rvind jaagt de vlammen hierheen... 'We moeren da-
clelijk aan 't werk.

Tom., een jongen van elf jaar, en zijn r.rl,ee zusrrrr
Ir4ehetabel en Eliza stonden ook al bij vader.

-- Komt kinderen, 't gaat om onze wo.ning en ook
om ons leven. We mo€ten in 't ronde alles weg hakken.

- 
Eliza, blijft gij bij James, zei moeder rot baal

dacbtertfrr
Jamer lag ncg irr de rvieg.

*- I - r



De ouders,, -I'om en Mehetabel n,.rmcn gcrief en va-

cler u',ees âan, wat er te doen was; struiken, lreestets,

zelfs boornen ginds ap ccn kwartiervan dc rvoning voot
de alckers, rnoesten n.eer:gelegd en' weggcsleept worden.

Want gincler verder in het bosch loeide het vuur en ftrcr

liep snel vûort naâr dezen kant op. En't zou voed'set

viraden in cie hagen rond de veld'en.
*-- 't Caat om o'nze woning en oolk .om ons leven.

ha,d vader Garfield gezegd.

Die rvoning 'w,âs een lrus van hout, een blokhuis en

't stond da;rr eenzaarn in de bosschen van NoordtÀme-
rika. Maar de familie Garfield hechtte er aan als een

eclelrnan aan zijn kasteel,

Nu rnoesi ze voor die hut een breede strook grond
len rlle hout ontdcen. Dan zou het vu!.rr geen voedsej

meer vinden en uitdoo,i'en. Zoo kon men de hut spar€n.

Maar zou lrec lukkcni Een boschbrand gaat zoo snel

voort. O, r;';t lvertr<ie ds f;iirilië Grafielcl! Heesters en

struilcen vieien omrrer. Vader hakte boo'r-nen om. Drt
rvas een zwaar werk, Maar vadelw,erkte rls een reus.

I{i.i zwoegdc daar in al zi.jn kracht. 't Ging om zijn
hr t. Maar bij die hut lagen ook dc akkers, wa;irop het
zaad welig r.litgeschofen 'w,;rs, Het vuur k-nn ook de ve!-
cien verrvoesten, en a.l hee geciane werk vernietigeir. E.n

<!an zorr Garfield niers meer bez'ffco,. Ma.lr zelfs hct
leven van allr:n wercl bedreigd, $/anf waar ue morstîn
vlurbten. als onk de bosschen achter <Je hut zouclen hr;an-
den.

.-. 4 -*. *5*

Niemand sprak, ieder voeld,e her geqaar. Werken. hou
wer en hakken.

Uren arbeidde de familie fiarfieki zoû r.o,o.rt. En zq

h'oorde het geraas der vlammen en de dioffe slagen v.rn
vallende boo'men. Het vuur was nu dichtbi;.

Maar een breede strook voor d,e hu,t lag k.'.ai. Ën
aarde brandde niet.

En nn vfaa,gt ge rnisschiefi. Ivaârom clc hurrn niet
kwamen helpen? fuIaar de ûaasre huren y'orrnr{en twee
uur gaâns van dâar... En een dorpje, dat rvas nng :"eel
verder. De Garfield $/,aren koloni,s,ten" die in de wilclar-
nis leefden. om grond, dien ze goedkoop kochren r-e on1-
ginn,en, dat is vruchhaar te maken en uoo een eigen hoevc
te rvinnen.

À1 jaren had vader claarvoor gezwoe.lri. [:n nn ao;i
alles kunnen vernietigd rvorden !

llaar golfde de vutri:zee aan. Ën ietJer keek er rrer.
schrikt naar.'t TV'as een on,tzettencl schouvr,spel, Een
heel bosch dat brandde!

Maar da Carfields ;bemerkten clan tot bun vreugdc..
dat het vuur door de aarcJc gestuif ryerd. FIet licrr iriet
vErder't Moest een heel eind van rie hur,hli,ivcn. En gc-
lukkig keerde de wrind war, zoodâr ook gecn vonken
naar de zijde van de h,nr geblazen werden"

Het gevaar was voorbij.
Carfield en de zijnen knielden ;1eer en onrrorrd slxak

vader een dankgebed uit.
.* Nu kunnen we naâr huis gaan, zei bij dan.



(). rvat iracl Garfield het warml Het zlr'!'eet drerop

hem van bet. iichaam. Tei'rui.1l moetlpr er h4elretabll

l.ootrrt. avonder,en zol'gden, zeiiç'*:tclcr zich op ren heiom'

stâ'm neel', Jlonr ltt'am bij heru'

-. {}" 1.À.;lf dsct hei .rvr:ndq'"indje nrij go'erj. aei Gar-

fielrei" Het verkselt rne zoo heerlijk. Jongen, dar is u'er

ken geweest hôl
- Ja. r:ader. Zou osrn Jhein, het ook hehil:r:n moc.

ten <To,enl

-. Neep dç ',vin11 7-ay nier,.naat rJen kâflt ït'aar i?ii

1r"riofl f .

-' I-loe urist gi.i iret vaderl

- Wel ik was in het boseh, olrr bout te haletr' Eo

ik ho*rrL'e een geloei. -[*oen kltrn ik r:p een iroeigen bor:nr'

En ik uag in de roerte rock.T'oen hegreep ik ;lles"" 'T

Schrok vre,eseli"ik. En met ten gebed in't l'lat't tct fiead

[.wam ik tt;rar hrris g*looPeu

-'- Zouden er geen hnlten rrerhranri rijn. 'ctader:'

,r,rqxg :fofin.
-*-Neen, fiinder ll.ssnt niern;rncl.

'-. Hne is rle tr]rand cnt$tâan vader denkt ge i
- Strel. jongen. he1 is l'ang zeer lt'arin gcwecrt"' En

h*t hout is kurkciroo'g' Missehien heeft d'e een qf ander

kolonist, eiie cioor ds bosschen ftck, vuur gemaakt om

eten te bereiden. Ëenige vonk-en... en 't is gelloeg oil"t

',hranclr te stichfen. Gisteren heb ilç koloniste* zien ro'nd-

tr.ekken. 7e zacltten miçsthien een woonpleats o{ wâren

op jacht*,."Ze kufirren wel ergens een srneulend vuurtjr
achtergelaten hebben. 'r Is vanrnrr'rgen nngal gaan waai-

*-" 6 *-,

ùn en zotl n, h*t vout 
"ung.biurutt"..[4aar 

ik weet hei
naruurlijk niet zeker. Bij zulk dr<rog weer kan brand
ook dqor de zon ontstaàd.

Zoo zat. Toro t€ vragen en vader te vcrrelleR eor Eliza
herr riep voor het âvondet€n.

-* Ik ben lekker afgekoeld, zet vader.
Na het maal ging Garfield ilog eens met 'fom naar

tlen brand zien" Het vuur smeulclÊ nog, Maar de wind
rvas thans geheel gekcerd.

-..- We kunnen ru$tig gàan slalren, zei v.lcler" Er is
gern rninste flevaâr fileer.

Een haif uui later was het gezin in de last.
N(aar's rî.orgerrs kon vader uiet opstaarr, F{i.j was

ziek, had hevlge l,oorts en zag vLrurft]ûcl in zijn gelaat.
--" (ie hebr gister:en rr brrd gewerkt, sei ruoeder.
'' Ik vrees rXat ik hou heb ge\,at, $ilr;rk Crri'lsl.l err

bij verrtlde het vrn't -rvondwirrtljc, cl;rt zij,n crver:hit

licha.rm verkoclJ h.rrl.

Vader moÈsr re bed,biijlen en gedurende elen dag

rverd lrij nog zleker.'s N;rchts ijlde hij qrv*r dçn brand
en zi.jn hut"

Moeder besloot hulp te lralen. Een clcrkter tloondr .r
in cle rvildernis niet.

*-- Ga naar'oonl John. zei rrrocc{er f{':it T'ûfil. Vectcl
lrcln drt vsder zos ziek is.

IËom spordde zich heen, en tlyee lrur larer ly.ist oqlrr
John dic, rnÈr tirlfe otll,, in cen hut wr&inde tret trteu.

rig nie.uws.

---* 7 *



"- ltc ga mer u ûree, zei hil. rnaar ik zal cok cion

meestcr halen.
Die rneester was geen onderwi.jzer. IJren in 't ronde

zou mcn irnmers geen sch,ool vinden. Maar: <mee;tcr,
zei nren to't een kolonist, die beweerde verstand van dt-

geneeskunde te hebben.
Hij woonde rrog lvat verder in een planken huisje

I'.n hij vergezelcle o'orn John en Tom.
Garfield was intusscheil nog €rger ge\p"orden, Hij lag

'briiten kennis van cle koorts. De <<mEester>> zette een ern-
stig gezichr en legde den zieke pleisters. Dat was een heel

ver-keerd middel, al be'weerde de meester, toen h j lreen-

ging dat Garfield nu wel spo,edig genez€n zou zijn.
Gelukkig bleef oom John. Moeder verpieegde haar

rirârl natuurii.ik zoo goed zc kon. Garfield had een ern-
srlge ziekte op cle iongen. Hij kreeg het erg i:enauwd.
Ën <iric d;rgen nl den brand stierf hij. <<Vrouw... kin-
deren..., veclLer in <Jen hemel....> had hij in eijn doods-
strijd nog gefluisrerd.

Zoo was er diepe drroefheid in de hut, daar te mid-
den cier wil.dernis. Âlieen de kleine James in zijn hou-
ten wieg, besefte de ra.nlp nog niet... Flij was pas acht-
tien maanden oud.

Oom Jolrn, een trroer van vrouw Garfield, ging n.r
o.trer en !!'€er naar buis en bij vertelde ook aan eenige

.rndere koloniscen het treurige nieurqs. Dan kwam hij
lrrer tante terug, Oom Jr:hn maakte voor Garfield een

kisc, En op den och,tend van de begrafeniç groef hi.j aan

clsu rand v;rn clen çrrwea,klcer het graf.
.,*"" I -."-."

In de wilde,rnis wds geen kerk. En rnen zou dus geen
geestelijk heb;ben vo'or den lijkdiensr" Er k1v2y11srl eenige
kolonisten aver. 7e droegen de kist r,lit de woning en
lieten ze in de groeve ûeer. Oorn Jotrn <ieed' een gebecl,
O, wat weenden moeder en de kinderen.

Na de begrafenis gingen d.e kol,onis,ten heen. Oorn en
tante bleven nog. En 's avonds spraken ze ovet hetgeeir
vrauw Garfields nu te d.oen stond. Moeder tresloot de
hçeve voort te drijven. hoe zwaar irer ook z.ru vallen.
Ze rekende o,p de hulp van Mehetabel en Eliza en ook
van Torn, al was hij pas elf jaar. <O, ik k.rn zaaien eu
planten en maaien ook, en ik zal zoo harcl werken als
vader het dee<l!> 'rerzekerde de knaap.

Den volgenden m'orgen vertri:kkerr oom en tânte. W.rt
was het nu eenzaarrr in de bonten v,oninpç. To,rn krvam

_bij zijn moeder en kusre haar. ,<Â4aeCei: ge zulr ecns zic,r
hoe ik w'erken kan> zei hij.

En ja, Tom werd boer. En de zusrers dcden ook hurr
best. Het waren rnoeilijke da.g3n, ra;lar hct ging toch...
En zro,o verliep*n eenige .j,lren. Ile Garfields wo,onden
zoo eenzaam niet rnenrr. In <{e buurt wâren enkele andere
kolonisten gekonnen. En zt hieip,en de wedurve en haar.
kin'deren dikwijls een handje. jtLceder Carfield was heu
dankbaar en zei, hoe ze her ondervond ciat Gocl een va_
der der weezen wâs.

James lag nu niet meer in <ie wieg. Hij huppeldr
rond en kon al vroolijk prafen. Hij v.as dc lieveling r.an
allen.

lI

tÏ
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II.

Op zekeren dag kwam Tom Gatfields blij thurs.

<<Moeder>>, zei hij, <er komt een school, een uur vafl

hier. Dat is heel goed voor James. Hij zal er veel kun-
nen lecren>>

---- Maar Tom, 't war€ nog beter, dat gij er heen

gingt, sprak rnoeder' Lezen en schrijven kunt ge wel

zeer gaed, maar met rekenen gaat het nog slecht.

- -- IVloeder. ik zal me van cien Winter flink oefenen.

maar nu kunt ge me niet mi,ssen... Als ik r1.rar scbool

ga,, wie zal er dan op 'r la,nd rverkeni
't Is rvaar. moeder kon Tom niet misscn.

-- -' J:lmes lraar school. heruam vrQuv" Garfield. rl'.

$,eu dat hij kon, maar hor: z.al hij een tllrr ver gaan o'tl

zi.in kleine voctjesl
James $'as pàs sier ja,rr

-- Wel.. moeder. ik z.al Jantes op mijn rug dragen.

sprak Mehetabel. de dorhter. Ik wil rrog rvel gaarne nrar
srhool. En ik kan ,beter gemist rvorden dan Tom.

---. En ik koop eeû paàr schoenen voor James. zri
"I'om ficr.

Hij haaloe cen tlollar uit zijrt z.rk.
.-'Hoe komt ge daar:aan? vroeg moeder r,erutondercl,

vanr een cioliar rteas €en heel stuk geld.

- Ik heb buurnan nog al veel geholpen en hij heeft

me yan middag betaald. En moedet laat nu clen scboen-

malçer komerr roor .lamesl Dan kan btoerrie naar schoql I

" ï0

Schoenen waren weelde daar! Ieder liep op klornpen.
Te Orange, een heel eincl weg, woonde een schosn(na-

ker. Die bield niet een winkel, maar hij kwam bij de

menschcn in buis werken, zooals .dat voor veertig, vijf-
trg jaar in Vlaanderen o.ok veel gebeurde.

De scho.enmaker van Orange werd ontboden. En hij
liwam met zij gerief en een stuk leder naar de hut der

Garfiels. Hij nam James de nr;rar en zefte zich aan 'f
werk. En nieuwsgerig stond James bij hem. De schoen-

ruaker af en sliep in het huis.je. En na een'ige dagen rva-
ren de schoenen af. Of James fier was.

En cen week later vertrokken Mehetatlel, Eliza en

.Iarnes naar sch,ool. James zat op Mehetalrels rug en

speekle paardje.

Maar nu en dan liep hil een eind mee, rn :r.oo kon
:i.jn zuster wat uitblazen.

Ze kwamen in de school. En icder keck nieuwsgierig
toc Ër waren een twintigtal kintleren. Ze z-atcm op ruwe
banken in een ho'uten hokje. Ze moesten hun lei ou
lrun knieên houden

O, de kinderen van die kolonisten hebbcn heel waf
rnoeitù rnoeten cioen om te ieeren

'I-wee jaar ging Jarnes nrar die school beh;rlve in de

Wintermarnden. Dan wrs ile rveg niet te bregaan. De
sn.leuv,' lag soms zoo hoog dat Jemel i r ro.r :an zi.j.;r

schoudertjes zou ingezakt zijn.
Marr toen hij zes jaar oud was, had er ecn grorlte

gebeurtenis plaâts. Er r+,conden nu in de buurt genoeg
koloni.sten, o.m een eigen school re bouwen, Tom Gar-

1l -*



fieltl hielp flink mee. Uit het bosch haalde rnen bo<i-

rnen. Er werden planken van gezaagd. En met dic plap-
ken bouwde rnen een schoo,i.

Ë,r 'werd dan orn een sch,oolmeester geschieven. ell na

eenige weken kwam <ie onderwijzet, een jonge nnan van

eûn eR twintig jaar. Hij zou om beurten bi.j de koionis-
ten' in huis: wonen. "t Eerst ging fiij in de kost bij vro'urv

Garfield. Hij et m€e aan tafel en hij sliep op zolder
naasr Tom en James. F{ij verceide aan de jongens veei

van de steden ver af. En ook van de rbsschcn" waarin
Indianen l"ertrleven, clie groote pluirnen aan hun hooid-
rooi droegcn.

-- Hier hebL'en ook Indianen gervoon'd, zei Tonn,

Dat wors tû,en gro'otvader hier kwam.
-- (), ja, de Incii;rnen zi3r de bezitters van lret l.rni.

geweest, vertelcie d* rneester. Toen rJe trlanken uit F{ol'
lrn'd sn E*geland krvauren drevelr ze de indianen 'weg

En er werd dikwi.jls tusschen hen gevochren. De Indie-
nen decJe* dik-*rijls wreted rner de bi:inken. &laar later
dreven l,riaraken en ïnciianen haniiel. De trndianen of
Ro'odhuiden konrit ge niet altijid ru.tto,uvren.

Over hond,er<i jaar was er ee n jager, 'T'hornas, tiir
veei jacht maakte in rt Nosrden op buffels en voss€R.

Ëens in rien lilister reed itij per schaals over dc rnÈrÊn.

Fn cian ciectl hij zijn scFraatsen af en ging hij op slleeuw-
schoenen in de bosschen. Ploesel,ing werd hij rloor: In-
dianen r:rnringcl. Ze st::nden fr schreeuwen €n met irun
wapens te zqr'aaierr, I hom.ls vieesde voor zijn leven.

I{ij kende iecs ven de laai der Rsrc,dhuiden en vert,elde

-* t"l -.*
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bun dat hij niet als vijand kwam, maar als jager' tr)e

hoofdman der Indianen keek nu wat Thomas bij zich

had. Hij zag die scbaatsen en wilde 'ffeten wat het voor

clingen waten.

--- IJsschocnen, zei Thom;s'
De Indianen schudden ongeloovig het hoofd' -I"br:-

mrs nafil ze rùee nalr het i;s. Ui; bonrj een der Rool-

huiden de schaatsen ean' De men rv;ragde zich op het

rjs. Mrrr 't was cf ztjn beenen onder zijn lichaam weg-

gi.d.rr. De lndilrn tuimelde omver' Dc :nderen hch-

ten luid.
De Inrliean probeercle bet nog eens' maat hij roltl:

\r,eer over het ijs'

Thomas zoll rru eens tooncn hoc hij op ijsschocnen

liep. Hij nam zijn girwcer en deecl rret of hij er op-let'..---"'-

ngn moest. En stevig bond hij zijrr schartsen ran' Eerst

cleed hij of het moeilijk rvas recht te komen' maar zoo

krabbelde Thomas een eind weg' En dan richtte irij

zich flink op. Hij nltn een breeden zwaai en weg w'rs

i:^ij. Thcm:, u'uifde nog eefls nrar de Roodhuiden' En

:,1s een pijl vloog hij been. f)e Roodhuiden stonden

verbaasd re kijken, te verbiuft zelfs om b'un boog te ge-

bruiken. Thomas we s \lreg en keerde niet terug' D:

Roodhuiden konden hem niet achtervolgen' En zoo redde

Tlrom;rs op zijn sclraatsen zijn leven' Toen hij ren ou'l

man was verteldc hij nog gaa(ne dat vo'orval'

Zoo kende de meester veel geschiedenisstn efiToln en

James Iuisterclen gaarne naar hem'

Ze lcerden goed. Ën Jarnes Gartield rvas n'cl cle besre

ie.erliag der school. maar hij had ook rvel dagen dat hij
niet oplette en de meester hem bestraffen moesi.

Eens zat James te babbelen mef een vriendje. De
meesfer had het hem al verscheidene malen verboden

Iln nu v'as hii boos. <James en John, ge zijt ongehoor-
r.aarn en vo'ert niets goeds uit. Gaat naar huisl> beval
hij.

Versclrrikt vetlietcn de knapen de klas. James liep z.ac

",,rei hij kon naar huis. daar maaktc hij r:echts om keer
'ri rende naar school tcrug. Bezrveet en hijgend ging hi.j
\r ccr op zijn pl.rats zitten.

-. J.rntes. heb ik u niet gezcgd drt gc n;r.rr buis uroc-cl

granI r'roeg rie mcestct. - <Ik ben nrar huis get'eest'>.
,ntrv.oordde de jongen. -- Maar ge hadt er moeten blij
{pfl.)) ,iDrt hebt gc er niet bij gevr:egd, ntecstel)i. hf .

tr,eerde James.

De meester lachte.
- - 't Is goed, zei hi.1, maar let nu l"reter op^

En dat deed James dan ook.
Drie jaar bezocht hij de schnol. Maar roen had cr

\rrrer een verandering plaats,
Tom was nu n+.intig .jaar en bij wilde voor zijn moc

dcr mrer geld gaan verdienen. Dat kon hij, door in een

andere streek boomen om te hakken. Men veranderde
daar bosschen in akkers.

- 
En als ik dan veel geld verdiend heb. boul' ik

voor mocder €en çlrooter huis, heloofde Tom.
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Hij had er al hout l'/oo{ gezaagd m'l'ar er was meer

noodig.
Torn vertrok <ius. En .!ames. die pas negen Jaa{ was'

moest nll in Torns plaats boer wolden' 'Ia' zoo ging

het bij die Âme rikaansche i<olonisten' Jarnes haci al hard

met zijn broer rneege lverkt. En hij wist vee I v;:r zraierr

planten en oogsten. En natuurlijk hielpen rnoecier' M':-

hetabel en Eliza o'ok.

Zoo verliep een half jaar'
's Âvonds zât Jalnes veel met rno:dcr te pr;lten' f)an

vertelde de geede vrouw hem van de gewijde geschiede-

nis" Cok sprak ze cver he't kw;aa<l dat dc manschen be-

cireigt. Ve verhaalàe hoeveel menscbcn er ongelukkig

*.rJ.r, door sterkeû drank. James kreeg daar in die hut

wijze iessen.

Zekercn' avond was moeder weer aan 't spreken met de

kinderei, . Het rnaanlicht viel door het veoster' En ook hct

tuintje was verlicht.
Eensklaps zei Mehetabel. '<Ër kornt een man door on-

zen hof>.
iVloeder schrok. Wie zou er nu nog birrnen willen' Ja-

mes rvas al oPgesProngen.
. O,'t is Toml riep hij en illeteen trok hij de deur

open.

En -ia" cle groore, slerke broer trad binnen' Dat was een

biijdschap' Tom omirelsde eerst zijn moeder efl groette

<lan de and.eren. Bn vervoigens haalde hij goudstukken

ur1 zijn nak en wierp ze moeder in den schoo't' Vijf en

z,ev€ntig dollar! <Allemaal ïoor u, moeder>, zei Tom'
* 16 -*-

*- En hebt ge zoo veel verdiend, jongen? vroeg 1'rou1{'

Garfield ontroerd.
Moeder had de tranen in de oogen. Ze was btij met

dit geid, zeker. Maar nog verheugder voelde ze zich om
de grooite liefde van haar flinken zoon, die haar zoo
geiukkig aankeek.

Tom had voor lraar gezwoegd in de wildernis, ellen-
de do,orworsteld, zich 's, avonds moe op een ibed van
bladbren uitgestrekt" F.n zijn groote belo,oning was moe-
der drt geld te kunnen brengen

O, innig dankte vrouw Garfield God voor zoo'n bra-
len zoon en vcor a,l haar kinderen. E,n clen vo,lgendea

rno,rgen ston,d ze bi.j het graf van haar man, aan den
tarùveakker en ze zei: .<(), Â'oram, de kinderen zijn zoc
goecf, r'oor mij. Ze heb,ben rne zoo lief. De l{emelsche
V.rrder lreeft me niet verlaten.

Tom ging met den timmerrnan, baas 'I'reat, spreken"
Het nieuwe huis moesg nu ge',bo'uwd rvorden. En Ja,rnes

,mocht mee naar Cleveland om deuren" senst(rs krarn-
'n-.en en nagels te koopen.

Jarnes zette groote oogen op. toen hij nlr voor 't ecrsl
cen stad zag,

James hielp ook mee bi.i den bouw. Hij leer<ie plan-
ken schaven. FIii kruide aarde om klei tc maken, u,aar
mede de muren bestreken zouden q'orden.

En zoo u'erd een groorer huis opgericht, mct schuur
en stal. ook van hour, maar !.urrn en gemakkelijk. De
6rude hut kon nu als kiekenh,Erk dienen.

.* l7,*



I.:n cle buren zeidert eiok. dx1 1r'sdurvc Garfield fllnke

liinderen had.

Zoo hacl James heel wat timmeren geleerd'

Na eenigen tijd vertrok Tom u'eer naar de bosschen

lan Michigan.

- 
Mo€der, zei James op een .rvond, ik wil ook geld

verdienen voor u.
- 'Maar jongen ik kan rr niet missen op de boerderij'

O. ik blijf boer. maar er is niet altijd rverk' En

dan kan ik tlij baas Treat rvat verdienen' Mag ik het

hem vragenl
Moeder sterrde toe. al zeî ze dat Jeme.s zi':h niet te

veel mocht vermoeien. 
'Tre;rt kon Jamcs gebruiken orlr planken 1c sclrar-en

,'Voor clke plank beta,rl ik Ir een cent))' zei dc timlnei-

ûtan.
.'- Morgen ocl-rtend konr ik, bcloofde Jamcs.

En te zes uur rvas bij in de werkpla.rts. Hij kree*

een voorschoot voor en begon te rverken. Treat moest

elders zijn. James scbaafde dat het een lust was' Hii
l,acl zijn boterbammen mee, en 's middags at lrij ze of',

terr,v'ijl hij even op een hoop houtkrullen rustte. En clan

\vecr aàn 't schaven. Toen de zon onderging. kwam de

I immerman t€rug.
*- Wel, James. lro,e is het gegaan? vroeg Treat" ---

<Best, daar liggen lronderd geschaafde planken>>' --. <<Wat

lronderd planken, dat is nict mogelijk, Zooveel kun-

nen er niet af zijn>>. meen<Je de baas.

, t8

Hij relde ze na en riep verbaasd uit: <Toch, honderdl
Wel dat is knap gedaani En ik riloet u honder.d cepten
r!it ,betalen>>.

'r'Waren allemaai cenren, die Treat neerrelde. En
rrlet opgekropten brcekzak ging James naar huis.

*-- Moeder, ga eens zitten, zei de knaap. Err drn
telde hij haar al de cenren jn den schoor.

-- Honderd....., juist een dellar, zei J"tmmes" evei.l
fier als Torn vroeger op zijn goud.

En moeder was James zoo dankbaar voor dien dol-
iar als Tom eenige maanden geieden voor de vijf en
zeventig. .Weer 

voelde \.rou\4r Garfield boe innig ze be-
mind u'erd.

En Jarnes schaafde veel, maar in den Winter bezocirr
L.ij rveer cie school. Leeren wilde hij bovenal.. Toen de
Lente aanbrak, vroeg baas Treat hem om mce re bclpcn
bij het bourven van een schuur. Dat kon nog net, eer
lret ploegen begon. James won weer een flink duitje.
Ën toen de s,:huur klaar was. dreef het manneke de os-
sen die de ploeg door de akkers trokken. Vervolgens
;:aaide hij het graan en deed ander boerenu.erk.

James kreeg in de buurt een gorclen nea,m. Er was
in de streek een fabriek opgericht, .waar zeep gemaakt
lr'erd. De b:ras begeerde James als boekhoucler. En hij be_
raalcle hern z.oo veel, dat moeder voor een cleel van hrt
loon een knechr kon huren. De dochrer van den fabri-
kant had veel boeken en 's avonds z;rt Jarnes te lezen,
dikwijls tot diep in dan nacht. Hij ias van steclen en
vreemde lanrlen. van rje zat en de schepen. en zoo kreeg
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trij lust wat meer van cie wereld te zien. Hij wilde naar

zee. Moeder ried hem aan, dan maat eers[ eens maffû'os

tt w'orden op een sclrip, dat op het Ericmeer dichrbij
voer. 7-e meende dat James die in cle bosschen geboren
'',;ls, dan rvel gaur,"' geiloeg van lrct 'water zou hebben.

III.

J ames lrr:liei l:i.jrr huiis. 'i Kostte hcm toclr nrocitc

V;rr moeder wrgi Maar i';ij r.l'erd vroo,lijker toen hij
rr.i;rr Cieveland' stapte.

I-iier zag lri.j cen sci:ip.i,;t gi;ccri i"rg onl te verrrek-
i.,.rr. iemes hlom aan bootil en vroeg .rùn een mât.rûos
,. Is !:ier nog ianr,ancl noociigl>

I):rt moe: ge rrn Cel irapitein vragen, klonk het
irritv/ûord, I)c l.r;iriteic is berredtn en zal dadfeiijk irovsq
i.orncn.

J,rmes w.rchttc. En 't diii,r:ie rrier lang cf hij hoorde
l;:rr i:enedrn cerr gewe ieiig il'*;rai. Daar vvas een rurÀ/e

Lerel .l.in 'i râzen en :!Àn 't ',,ioei<en.

I)e kapirein kornt" zei cie matroos.
L.n tit*r verschecn een grof geirnf , mei f rrt r::o.derr

rlrjris, eeii eciif :-urv gezic\tt, ijat van ecn dronka;r.i.
--- Itapitcin frei:t ge r:og iemand nosdigi vrc.eg Janre

-i-revtrrd.
-- l-:u ,r1 lrad ik iernar:d noodig, dacirr ge dan dat rL

;oo'n i:;s,:iri,ent, z')o'n landmuis zou Remen als gi,j !

fulaal' dit ae lve!{ konrr C'onrme b,oer, ct ik smijt u in'r

--20-_

water. Opgerukt, brutale vlegel" die op mijn schip <Jurfr
komen,

En de goddel.ooze kerel vloekte weer geweldig.
James sprong gauw aan wal, Dat \ry.as een andere ka-

pitein tlan in de boeken. Teleurgesteld zat James op æn
paal. Hij had zijn rood op. Er nadercie een andere boor
en Yar het dek riep iemand:

-* Halo, James,, lvat vûerr gij hier uiti
Verrasr keek cie knaap op. Cp de boot src,nd zi.;c

neef Àmos Letcher. James vertelcle hem, dat hii wilde
varen, maar hoe de kapitein hern verj;lagd h;d.

-- Wel, kom bij mij in diensr, z,ei Àrnos" We v.rian
op het kanaal,

.--- Ik wil wel. Waar is de kapitein?
-.*" Ik ben de kapitein en ik heb iemancl nooriig clic ci,:

r*uilezels drijft, ciie de boo,r vc,orrcrekken. TV,e 
'ccrnenzoo'n uran een jager. Ik betaal u twaalf clollars per

rnaa nd.
James nam aan, En wat l.rter !iep <de zeem;n>> l.ilgr

llet kanaal achter twee muilezels. De boot was met ks-
f.ercrts geladen en ,noest naar Firsburq.

Ginds naderde een ander vaartuig, cok gecrokken doc;r
ir!:els. James moest dis voorbij qn even zijn lijn losm;:',
kcr:, om de andere dieren te laten pjsseereri, Hij moert
llug zijn en't was dc eerste rnaal, ciat van hem zoo iers
geeisc'hc werd. Hoe 't nu juist kwam wisç hij, niet, rn21ç
pi,lts lag Ja.mes mer zijn ezels in 'l w.rrerl Wat een ont_
rrelteniE. Ieder hielp en jager en di,eren krvrmep op "r
droç. Toen werd er luid gelachen en gespoc" Maar Ja_
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ares lachre rnes' <Ik wo'li een bad ncmen *n ook mijn

J;r..t ...r, wasschen>>' sctrertste l:ij' Maar voortaan pas-

te hij beter oP-

Zoo was hij nu in diensr

had een goede geleerclheid en

mes. Eens zei hij hem: '<Ûe

g€ moet studeeren' Verclien

u.n htog.r. school' Ce zult

zelf.
Zekercn n.ichr

dek. I{et regende

goederr koP>>.

Ja, J.rrles had wel willen stuctreeren maar hel lecir

liemeenveelteduregeschiedenis.Hijzoun,ogeenhce-
len tijd moeten u,.tn' Bn dit was geer. 

.plczierig4 
leven'

Het rverk stak lrem niet tegen' nlaar eijn gezdlen lall

boord, wâr€n meest ruwe kerels' Ze konden niet sprtl''err

;onder vloeken en gebruikten veel sttrken drank' Ze

spotten met James, oltd"t hij niet vloekte en niet dronL'

Z, zridrn zelfs dat hij een lafaard w;rs omdat hij nooit

twist zocht. Maar eens keken ze verb'rasd toe' Jame';

iiloesteentouwnaareenanclerschipgooienenhijonge.
luk wierp hij claar clen stuurman <len hoed rf' Die stuut-

rran was cen sterke kerel cn cen driftkop' Vloekendtr

sprong hij op James tÛe om l>em een pak slaag te geven

M.u.lJr*., greep hem zelf vrst' legcle hcrn op dek on-

aer zi.in knie cn dc kerel moest beloven ltaim naar zijn

schip ierug te keeren' Nu zrqen rle tn:ttlol:en' drt iem;rnJ

tiie n.ict ,'loekt en niet rjrirrkt' moetiiger k'rn zijn darr zij

van neef Amos. I)e kaPirein

dikrvijls sPrak hij met Ja'

r,l'eel veel nraer dar ik' en

aerst geld en ga darr nar':

het ver brengen, ge hebç een

r.vls Janres G:rrfield bij 'r vaten' op ht't

en rvrriele. Eenskilps viel James in 
''t:*22-^

rvâfer. Niemand rnerkte her. en 't ,$chip vorr dcor. Ja-
mes zou veretrrinken. In zijn angst sloeg hij zijn iranden
$ifi en hoe "*'onder. hij vand een touw. Maar dat touw
Iag los op het schip en het gaf natuurlijk mee, roen de

knaap er aân trok. Mrar in de koord was een knoop en

deze ble,et haperen in een spleel van her schip. Het touw
raakte zoo vasr en Ja'mes kon er langs aan boord klim,
rnen. Hij v'as gcred. Hii viel cp de knieën en dankrc
God"

Hi.j had zijn leven behouclen. Maar den volgenden
dag was hij ziek. En hij zeî wt. Àmos: <<Ik moer na.1r

huisx ---- <<Ja, .ja. en içtudeer dan>>" zei zij,n neef- Ge
kunt het verder threngen dan schuitenjageru.

Met de koorts in het lijf begaf James zich op 'r','eg.
f{s1 rras halt elf 's avonds toen bij de boerclerij be-
reikte. Er was nog licbt. J.rnres keek door: het venstet
En hij cntroerde dicp. Moecler wâs nog op en ze lag ge-

knield voor haar sroel. Ze u'as in gebed. En Jarnes voe[-
de het" mot"<Jer b"rd op den laren avond. na het drukke
rr.crk, voor haar kincleren.

Hij staptc hinnen en innig omlrclsde hi.j zijn goccle

nro,cder Vronu' Gerfield zag dat haar zoon ziek war;.
7:e br;r'llrt hem re tred. cn met lrc,evr.el liefcle verpleegde
ze hen. James rvcr:cl ernstig ziek en lang lag hij te bed.
En fo,en hi; ,lre,.rd. sprak hij veel met moeder. En er
1v-as een g{oote ver.rrdering in hem. Hij zou nu niet
rrreer n.1ar ;ivonturen trachten, maar bij wilde ernstiq
studeeren. MoerJer keirrde dat goed. Ze l-tad w,ârt spââr
geld. Bn ae gaf rJar J,lnes me€ na.ar ern s.eminarie .
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'Z* bleef alleen achter. Eliza en Mehetabel waren ge"

trouwd. llom werkte elders. Doch allen steunden moe-

der en kwarnen haar zoo dikwijls bezaeken als ze kon-

den...

En wat zo'u ,James worden'?

IV.

Te Chester was een seminarie, een hoogere school'

En .lames kw'ano hier aan. Hti zag er een zonderling stu-

<lent uit. Ziin brcek was te kort en zijn mouwen van

zijn jas hingen hem maar even over de ellebogen' Een

ver$l€ten hoed dekte zijn hoofd. James had zware vet-

leeren laarzen aan. En op zijn rug droeg hij een zwaar

pak: daarin z.aten schotels, borden, een pan, een kom,

vork, lepel en mes, en ander gerief" met een sûuk spsk'

Ivtroeder had hem geen nieuw pak kleeren kunnen

koopen. En James zou zelf zijn kost mo€ten gereed

ii,raken. Met nog twee andere studenten huur'de hij bij
een oud vrouwtje een kamertje, waadn een versleten

vuurhaard was, eenige wrakke sto€len en een scheeve

tafel stonden en strooizakken op d€n vloer lagen'

fuIaar dat alles was niets. Àls James maar leeren mocht

En bij leerde flink. Maar vo,or €n na schooltijd ging

hij bij eeo timmerman werken om wat te verdienen.

f{ij wilde moeder geep geld vragen. Met 't gelwonnerr

geld kocht hij boeken, ç'at kleeren en ook zijn scharnel

eten. En op den laten avond studeerde hij.
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in de vacantie ging hij naar moeder. Dan hielp bij op ov

boerderij en arbeidde ook bij anderen, onn geld re vqr-
Cienen voor zijn studie.

'Zna werd Jarnes achtien jaa.r. Hij had de hoogsre klas
van het seminarie uitgedaan en kreeg een d'iplo'ma.

Maar hij wilde, a zao gaarne nog verd,er studeeren.

E.n om daarvoor aan geld ,ce gerak€n zou hij €en tijd
schoolmeester wc(den. Hij hoopte wel een school re vin-
cten, ergens in de streek van Orange. En het zq,u dan
een school zij'n van hout, zooals die waarin hij zijn
eerste onderwijs onwangen had.

James ging op reis, te voet natu.rrlijk. Hij waudelde
vier uur, toen hij een schoo,l zag, waar een on.derwij-
zer noodig was. James ging naar clen presiderrt van lrer

schoolbestuur.
*_ Gij bij ons schoolmeester wsrden? vroeg de pre-

sident. S/ij hebben geen knaap noodig, rnaar een man,
Gij zijt veel te jong.

James toonde zijn diploma.

- 
O, ge zij", misschien wel geleerd genoeg, hernam

de president maar we moeten een sterken kerel hebben,
Cie de j,ongens baas kan. Er zijn deugnieten op onze
school.

James werd weggestuurd. In den Winter kwaruen er
jo,ngens van zestien zeventien jaar naar school. 7,e had--
den den heelen Zomer in db bosschea en op de velden
gewerkt en konden het den m€esrer erg lastig maken.
James wist dat wel"



Wnnrt g€ een ",*u.i. *., g.i.om.un', rve zouden u gé-

huurd he,bben' maar nu ziin we voorzien, klonk het

lrier. Maar een uur van hier hebben ze aok €cn o'nd€r-

lvijzt.x noodig. Vraag daar maar eens. Ge moet bij mijn-

lreer Nelson zijn.
De zan ging .rl onder, toen James bij mijnhte-r Nel

son kwam.
Juist iem.tnd aangesteld en we hebben e( gte{l

t:wge noodig. Maar vriend, het is te laat om van avond

rog verder te rcizefl. Eet en cvernacht bij mij'
Den volgenden dag ging Jaures weer op zoek- Hij

k-wam bij een burgemeester.

- 
Ge moest zelf nog naar school gaan ir.r pla;rrs vau

onderwijzer re willen worden. zti deze.

- M.r.rr, mijnheer, ik heb cen diplonr:, anlwo*reitln

J.rmes

-- Best mogelijk.,.. O, ge moet het rne niet toottetl

Cc zijt tc:lr veel te jong, We hebbsn hier schavuir€û ûp

s;:irool. Vtrleden Winter joegen ze den rncester lveg"

Jamcs f rok rnaar weer verdet'. Overal rverd hij af -

ge\\rezen. Err 's avonds ktt,am hij telcurgesteld en afge-

rrr:rt bij nrc'eder arn.
Vrouw Garfield woonde .rlleen. Mehetabel en Eliz.r

\{'rlen getrou$'d. Tom werkte in cle bosschen. Verheugd
begroettc moeder haar jongst€n zcon. Ze tr*ostre hEnr,

..Go,:l z-;il zargen>, spr;ik ze <l{etl geduld, rnijn jongentt

In ntrg.lLru' nr:rr trecl. n,;nf ge ziit blt'ek'r,rn vermoeicl

heit-l n

?{j ""-
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I)en r,"ol,genclcn ,morgen blcef James wat langer lig-
gen. Van uit ziin hed boçrde hi.j een'rtreernde $te,m aeR

clc deur. .. Vroriu, Garf ield' waar is rrgt znon l> rf toeq,

iemancl.

--, James hseft gist.eren cn ecrgistçren zoo vcel gereisJ

€fl (ust nog. Ântwoordde de moeder.

Hi.i zockt een school heb ik gehoord. Wel. laat

henr bi;i ons ;ran de Ledge komen. Wc hehhen cen

mecster noadig.
.Ilmcs rvas al uit bcd gcnprongen. En in een pà.rr nr1"

nnten bac{ hi j zich gekleed. 't Was of rncn hem een

s,hool kwam hrengen.

De I-edge u';rs ma<rl cen b.rlf uur gâlns van hier
Maar er gingen d;r;rr .jo,ngens op school met utie James

riag g€,{pecld had. En de jengd 1\'as er lastig en utik1.
rigenliik had James liever een an<l,ere school gekregen"

-- Wel. Jrmes. wat zegt ge er van? Komt gei vroeq

de man.
, Àan de Ledgc kennen ve rnr. z,oo go€d".

,--.Dat is u'aar maar niemand kan ons iets kwaads
l.an u zeggen. En ze rryeten clat ge knap zijt. We hebben
lastige kerels op school, dat is zoo. Maalweet ge war, ik
z.al een vent m€L een knuppel aân de deur zetten. Err als ge

iernand wilt l;rten afranselen roept ge hcm maar. Na
eenige dagen zullen de grootste rakkers dan wel tarn
zijn. Kom maar. ik geef u twaalf dollars per marnd en

de kost.

- 
M"g ik er nog eens o\rer denken?



-*-- Dat is goed. Maar niet iang. l/c ffioeteû de scl:Boi

beginnen.
James sprak met familia en kennissen. Jt" de school

aan de Ledge was berucht. Over awee jaar had de meeste(

voor de deugnieren de vlucht moeten nemcn. Ze vochten
met hern en 'T raren hem d'en baas geweest.

En toch narn James de betrekking aan. F{ij wilde e,ch.

ter geen knuppeldragar aan de deur" Kalm trad hij de

klas binnen. Dc jongens keken grinnikkend. Een hegon

te spotten. Dadelijk stond James bij h'em. En eer de

deugniet het wist, had James. die oek sterk was hem orr

de knie. En de rakkcr kreeg een flink pak voor d'e broek.

- Hn als ge n,u niet gehoorzaamt stuur ik u weg,
zei Garfield. De kinderen kornen hier om. te leeren en

eenige on'lrerstandige rustvers,toorders zullen ons niet hin-
cleren. S/e witrlen dezen S/inter vooruit. Ik zal er mijn
best yoor cloen cn ik verwachr heuelf<le van allen.

't fiiug best hoor. De .jongens hadden onczag voor
m,çe$ter Carfiglcl. En de ou'ders waren uiterst tevreden.
Toen d,e lïV'inter voorbij was, werd de school gesloten,,
T'ÂnÈ de meesfe leerlingen moe$ten naar 't veld. Ën .Ia-
rnes had 'wat geld orm voort te leeren. Hij ging ûaar een

Cr:llege" En om er goedkoioper in den kost te zijn, rverC

cie student er teven$ p,ortier. T)at heef6 Guido Gezellr"
otxus groofe c{ichter, tc R"oeselare op het College ook ge-
rJaan. h,Iaar J.rrnes urerd er nog klokluider en straatveger
hij. En hij deecl dit rryerk voortreffelijk. Beschaamcl
in'as hij €r lrooit over. Het is ook een eer zoo te worsrte-
len om vooruit te komen.

*?8*

Eens in de vacantie zei To,m, zrjn broer: <Hoor eens.ge moet nu zoo niet ploetercn, ik Àeb *r, 
"".. *.;;;;en zal u €en flink sornmetje leen.en>>. Dat was echte

Lroederliefde. "I-om die heele ciagen in de bosschen ,"rr*g_
de, voelde nier cle mins,re jaloerschheid, O" neen, hij wasfier op Jarnes.

Zoq werd ,Ja,mes 22 jaar. Fii;j ging naar de LJniversi-tcit. En larer werd hij proffessor."

v.

Jeclcr rn.nr-oord-Amerika sprak or.cr Janres Garfield,den.knapsren hoogtreeraar. En dikwijrs luisrerdcn c!ui-zenden menschen naar hem. We hçbten i" d;;;;;;,
friza's Vlucht> en <Oom Tomo verretrd, hoe roen inÂrnerika nog de slavernij onder de n€gers bestonc!, Veel

menschen spraken en schrevcn tegen diJ schandelijke ver-drukking. En Jamrs Garfield *ok lr.r"rg d;rc de slav*r_nii afgeschaft moesf ,çvol:rier;.

Hij was nu getr,o,u$ocl en had kinderen, Flr.j hehoorde
t:ot de rneest geaehte iieclen .,,:ln het Jand. De regeerinq
verklaarde de slaven vrij. Maar elc bezitters 

"r"-rf"r_*En de slavenhandelaars maakren upsrand. Het werd oor-log. Jarnes arreed nnee. En zijn ,ior.pun deeien alle$ $,.;rhij vroeg. Hij roonde zelfs groote dnpp.rtre;a. Eens ree,lhij op zijn paard dwars clo,or den vijand ;;;r,*il'il;
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zijn paarel links en relhts springen, opdat de a'pstandt-

l;ngen ni*t- goecl zouden ktinnen mikkcn" Op een and'ôtc

maal zrvom James bi.i storm over een omstui,migc rivi*r
(tm ccn schip levcnsmiddelcn voor zijn soklatcn te halcn'

De opstandelingen werden ver,slagen. I)e slavernij w'rs

"rf 
geschaft.

Het volk koos Garfieid tot senator. bij moest de u'et'
trn helpen naken. Wat later moist een nieuwe president

van À.rnerika gekozen worden. En men koos James'

I:{et heele volk iuichte. Duizenclen en d,uizenden wilden

Garfielcl huldigen. Maar ze vonclsn James niet. Hij harl

cJen trein genomen en onverïr'acht kw'am bij bij zijn
noeder" En de presidenl r'an Àmerika knielde aan den

srhoot van 'vr'edu$xe Garfielcl en zei: <<Moeder ze hebberl

lne tot presi<lent gekozen, I-Jw James komt u otn ulv zc-

gen vrJgen>.
En dan begaf Garfield, die in de hut was geboren.

zich naar het <<Witte Huis>>, het paleis der presidenren

te Washington. Hij had clc macht van eefl koning, maar

bleef nederiC. Hij regoerde met vetsta-nd en eerlijkbeid'
Voor de ;rmbten koos hij bckr.vame nlannen cn niet al-

tijd zonen van rijke families. Wie oneerlijk deed u'eril
ontslagen. Er mocht niet geknoeid v'orclen, Er werden

goede lvetten gestemd.

Moeder Garfield wilde niet naar het <<Witte Huis>,

komen. Ze bleef op hare hoeve. En toch had Ja.mes haar:

gaarne bij zich gehacl, zooals hij hartelijk Torn en zijn
uu$t€r$ ontving.

_j0_

Wre eerlijk rege€rt krijgt ook vijanden. Een advocaat
Guiteau" een hoogmoedig mensch. had een haat tegeo

James, orndat hij niet aan een h,oog ambt knn geraken.
Op 2 Juli i88l ging James op reis. Hij kwam mer

zijn zoon in de wachtza,rl van her strtion. Guiteau trad
ook binn,en en schoot û',vee maal naar den president.
Garfield viel voorover. Men brrcht hem naar het <<Witte
Htris>>. Hij was zwaar gewond. Men hoopte dar hij ge-

fiezeî zotJ en in alle kerken werd er voor gebeden,
Moeder Garfieid kwam naar Washingron. Met Ja-

mes' vrouw en kinderen verpleegde z,e den zieke. James
leefde n,og twee en lralve maan .Op 19 Seprember l88l
stierf hij. Duizenden kwamen den doode groer€n. James
werd te Cleveiand begraven. in de streek waar vaeler
ru$tte en de geboortehut had gestaan"

De moordenaar werd ter dood gebr;rcht, al htil Jamrs
lrern het kwaad vergeven.

Moeder keerde naar lraer hoeve terug. Zx zou gau*'
naar haar James gaan, maar ze was ook dankbaâr o.rl
;rlles t'at hij voor zijn volk had kunnen doen.

ETNDH
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