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Nr. 193.
A. HANS.

De l$andelende Deur.

Vader Lampe, die bij de Moeren in 'West-

Vlaandererr woonde, r ras al eenige dagen ziek.
En zijn vrouw,liet den dokter komen, want ze
maakte zich ongerust. Lampe lag in hevige koorts.
Hij had zeker geweldig kou gevat bij het delven
'ran turf, die toen daar nog de algemeene brand-
stof was.

De dokter kwam in de kleine, lage hur. Hij was
al een oude man, met ve,el ondervinding.

Hij ond,erzocht Lampe en zei toen tot de
vrouwl

- J., uw man is erg zielc.
_- Hij zal toch niet sterven, dokter?

- 
Ik hoop het niet, maar in elk gevai moet hij

goed verpleegd worden. En ih zal medicijn voor-
schrijven. Ge kunt die te Veurne halen. Geef me
een stukje papier.

- 
Papier, dokter! herhaalde vrouw Lampe.

- 
Ha, ja, om een recept op te schrijven.

- 
Papierl... 
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In L,ampe's huis werd nooit geschreven. Nie-
rnand kon er lezen of schrijven. In dien tijd ging
men nog weinig ter school.

Vrouw Lampe keek overal rond, :naar ont-
clekte geen snippertje papier.

__ Geen papier in huis, hernam de dokter on-
geduldig. Dat is me nog nooit overkomen.

Hij was haastig, want er lagen veel menschen
ziek in de streek en de afstanden waren groot.
De dokter verdiende niet ,genoeg om paard en rij-
tuig te houden en moest dus te voet van hoeve tot
Iioeve.

- 
\Vss1 ge wat, zei hij nu, ik zal het recept

voor de geneesmiddelen op de deur zetten. Dan
kan er iemand papier halen en het over schrijven

De dokter nam een stukje half verkoolde turf
uit den haard en schreef voor de vrouw onbegrij-
pelijke woorden en cijfers op de deur der achter-
keuken.

- 
Roep iemand, die dit kan overschrijven en

zend hem met het papiertje naar den apotheker,
te Veurne, sprak hij dan. De apotheker zal een
clrank meegeven. En uw man moet daarvan elk
uur eeïr lepel innemen. I'k kom mcgen nog e€ns
zien.

f)e geneesheer vertrok.
Lampe zelf scheen van 't gansche bezoek wei-

rrig bernerkt te hebben; hij was bijna bewusteloos
van de lcoorts.
2

Dicht bij de hut op het stukje 'lancl, wertrrte
Griet, de zestienjarige dochter. Moerler riep
haar.

En ze sprak over hetgeen cle dolcter op de deur
gekrabbeld had.

Griet kon er zoo min wijs uit als moeder.

- 
tWil ik den schoolmeester halen) vroeg ze.

Die zal papier meebreng,en en het overschrij-
ven.

De meester werd dikwijs geroepen op hoeven
en in hutten, om brieven te schr,ijven of te lezen,
verzoekschriften op te maken, rekeningen samen
te tellen en al zoo meer. En hij verdiende in de
school waarlijk te weinig, om dat bijwerk voor
rr,iets te doen. F{ij vroeg bij de werkmenschen wat
minder en bij de rijke boeren wat meer, doch hij
moest ook vlijtig op zijn stukje land werken, om
rond te komen.

Griet ging dus naar het dorp. Ze kwam er
aan, toen juist de school uit ging. En rnet groot
Iawaai stormden de knapen buiten, waarna kal-
mer de meisjes volgden.

Griet liet de heele bende voorbij gaan. De mees-
ter kwam dan aan de deur kijken.

Griet deed haar boodschap.

- 
Kom binnen, meisje, zei de meester. Ik

moet eerst wat eten en dan ga ik mee.
De school was tevens de keuken van de mees-

teres, die reeds aan ''t brood snijden was. En boven
3



den haard waarin turf brandde, hing de ketelkofie te dampen
De meester zei tot zijn vrouw, dat hij naar

Lampe moest.

- Is uw vader zoo ziek?
aan Griet.

= 
J.... al eenige dagen.

werk.

- Zeker verleden week, toen die gure wind
woei.

- Ja, vader heeft toen veel derrie gedolven.

- En zich eerst verhi,t en dan door d"en kouden
wind gepakt, merkte.de.meester op. Derri" d.i^
ven is zwaar werk. ,Men zweet er gàuw van.

Die derrie werd dus uit den g"rond geharld,
cok uit waterputten en moerassen-. ElderJ ,r"u*-
de men ze turf.

- 
En er is met derrie graven zoo weinig te

verdienen! kloeg Griet.

- Uw broer Klaas is toch ook al groot en
werkt mee, zei de meegteres.

- Ja. W'e hebben ,ons brood, maar 't is ook al.

- Juist als wij, beweerde de meester.
Hij werd voor het school houden door de ou-

ders der leerlingen betaald, maar niet mild.
Griet kreeg ook een kom koffie en een boter-

Iram, want de meesteres was zeer goedhartig.
Toen de meester gegeten had, àpende t ij a"

deur van een groote kas.
.l

vroeg de rneesteres

Koude gevat op 't

- Kom er uit, deugniet! zei hij.
En Griet zag uit de kas een knaap verschijnen,

dien ze wel kende.
Het was 'Frans, de zoon van boer Moer-

man.
Eer ge naar huis moogt, moet ge voor straf nog

een stukje van mijn hof omspitten, zei de meester
tot Frans. Ik zal u leeren vechten in de/klas.

Hij ging met den jongen naar buiten.
Griet werd ongeduldig. Ze moest straks ook

nog naar Veurne.
Eindelijk kwam de meester weer binnen. Htj

nam een stuk papier en hing aan een knoopsgat
een inktfleschje, waaraan een pen bevestigd was,
want in de meeste huizen had men geen inkt.

- 
Kom, we vertreklcen, zei, de rneester tot

Griet.
Deze zag Frans Moerman ijverig in den schôol-

tuin spitten. De knaap knikte eens naar Griet.

- 
'Wat heeft Frans uitgemeten? vroeg het

meisje.

- 
Gevochten...

- 
Hij is anders toch een brave jongen, nlees-

ter...

- 
Te wild en dat moet ik hem afleeren. Als ik

al die boerengasten uit de Moeren niet onder de
hand hield, zou de school gauw een rommelkot
zijn.



'Moeder Lampe zat ongeduldig te wachten. Ëin-
cielijk zag ze den meester met Griet opdagen.

'Haar man lag'te kreunen in de donkere bed-
stede.

De meester trad binnen.

- 
Goeden dag, zei hij. Wel, wel, is de man

ziek ?

Hij ging naar de bedstede.

- 
Lampe, jongen, wat scheelt er aan? vroeg

hij, maar kreeg geen antwoord.

- 
'ffisgs1s1, hij ligt buiten kennis van de

koorts, sprak de vrouw.

- J., dat merk ik. 't Is goed, dat ge den dok-
ter geroepen hebt. Ha, het recept staat daar op
de deur. 't Is Latijn... Ik zal het eens op papier
overbrengen. De dokter zou nog weel eens wat
naar school mogen komen, om duidelijk te leeren
schrijven. Is me dat een gekrabbeld!

De meester zette zich aan tafel, en deed 't
liurkje van 't fleschje. Hij haC een ganzeveer als
pen. Langzaam schreef hij het recept over.

Griet had zich intusschen gereed gernaakt om
naar Veurne te gaan.

- 
Geef dit papier aan den apotheker, zei de

meesteer. En dan krijgt ge de medicijn, zooals de
clokter voorschrijft.

- 
Geleerdheid is toch schoon, merkte rnoeder

Lampe op.
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- Ju, vrouwtje, en de menschen rnoesten ze

meer aan hun kinderen geven

- 
Ons soort van volk wordt'te vroeq aan het

werk gezet. Hoeveel is mijn schuld, meester?

- 
E"t stuiver, omdat het voor u is. En ii<

geqf er voor nog een vel papier bij, tegen dat de

Jokt.t nog eens wat te schrijven heeft.
Even 1.t", *"" Griet op weg naar Veurne. Ze

stapte snel over den weg. Hoe eer vader zijn me-

Cicijn innam, hoe beter...
'i 'W." een uuï gaans echter naar de stad, al

zag men reeds .tr.t t.t de torens, in dit vlahke
land, zonder veel boomen.

Griet wist de apotheek wel staan, en, zonder te

Veurne bij de winkels te blijven kijken, ging ze er

Ïreen.
De apothekel', een oude man met een grooten

bril op à"r, t.t., stond achter zijn toonbank' Hij
nam het papier en bekeek het.

'Griet t.! tt..t al die potten en flesschen op

schabben .Jn d" vier muren, en ze kon niet be-

grijpen, hoe de apotheker ze allemaal uit elkaar

trield.
_- lvtsisjg, 2si de apotheker, wie heeft dit

briefje g"""hr"',r."r? Er staat geen handtee'ken van

een dokter op.

- 
't Is vàr, onzen schoolmeester, antwoordde

Griet.



_- 'Wat, speelt uw schoolmeester voor dok-
ter )

- 
Neen, maar hij heeft het overgeschreven.

- 
lHes overgeschreven ) 'Wat vertelt ge nu

allemaal? bromde de apotheker.
Griet legde uit hoe all,es toe gegaan was.

- 
Meisje, ik kan op dit papiertje geen medi-

cijn geven, hernam de strenge man. Ik moet het
schrift van den dokter zelf zien.

_- lV[aar't staat op de deurl

- 
Ga dan met dit papier naar den dokter.

' En nog eens naar Veurne weerkeeren ! Ik
woon aan de Moeren.

- Jr, meisje, ik kan er niets aan doen. Ik volg
het reglement. Als die meester verkeerd afge-
schreven heeft, en uw vader krijgt medicijn, die
hem niet past, dan heb ik het gedaan en kon ik
gestraft worden. Daar heb ik geen zin in.

- 
De meester zal't niet mis gedaan hebben,

hernam Griet.

- 
Op dit papier geef ik geen medicijn. Ik

rnoet het schrift van den dokter zelf zien.'En ver-
lies nu geen tijd,! Ga rap terug!

Griet veriet den winkel. Het schreien stond
haar nader dan het lachen. Vader had de medi-
<:ijn zoo noodig. En dan twee uur voor niet mar-
cheeren.

Griet liep soms hard, om eerder thuis te zijn.

I

Moeder werd kwaad op den apotheker, toen ze
alles van Griet hoorde.

- 
En waar nu den dokter te vinden om een

papiertje te schrijven ! kloeg ze. Hij is voorzeker
nog op ronde.

- 
Ik zal eens aan zijn huis gaan vragen, be-

sloot Griet.

- 
Er zit niets anders op. Wat tijdverlies. Die

apotheker ook rnet al zijn kornplimenten. De
meester is toch zeker wel zoo geleerd als hij.

Maar brommen kon hier niet helpen.
Griet begaf zich weer op weg.
Een eind van huis ontmoette ze haar negentien-

jarigen broer Klaas, die van zijn werk kwam.
Griet verttelde hem alles.

- 
De dokter is naar Ghyvelde geroepen voor

een man, die zijn been gebroken heeft, zei.Klaas.
Ik kwam hern tegen. Hij zei me nog, dat we goed
voor vader moeten zorgen.

- 
Maar als we de rnedicijn niet kunnen krij-

gen) 't Is natuurlijk heelemaal avond, als de dok-
ter van Ghyvelde weer keert. En dan nog naar
Veurne, waar de apotheek zal gesloten zijn.

- J., dat is zoo, stemde Klaas toe.

- 
Maar wat moeten we dan doen?

De jongen dacht even na.

- 
\rles1 de apotheker het geschrift van den

ciolcter zien) vroeg hij.

- Ja... 
g



* En dat staat op de deurl

- Ja... die van de achterkeuken...

- 
Wel, kom maar mee... dan ga ik met de

cieur naar Veurne en ik duw die den perciesen
pilledraaier onder den neus.

-- ,Met de deur naar Veurne ! herhaalde Griet
verbaasd.

- 
Waarorn niet) 't Is het eenvoudigste! Dan

moeten we niet achter de,n dokter rneer loopen en
vader krijgt zijn medicijn.

Klaas kwam thuis en deelde aan moeder mee,
wat hij van plan was te doen.

- 
l(sn1 ge die deur zoo ver dragen) vroeg

vrouw Lampe.

- 
En waarom niet, moeder)

- 
Zoo zwaar!

- 
Ze is van licht hout en ik ben een kloeke ke-

rel.

- 
Eet eerst een boterham.

- 
R.p dan, moeder!

Klaas haalde de deur uit de scharnieren; dat
viel hem niet moeilijk, nadat hij eenige vijzen
had verwijderd. Dan bond hij er twee einden sterk
tc;uw aan.

Moeder sneed intusschen brood, want haar zoon
kwam van zijn werk.

Klaas was gauw met zijn maaltijd klaar.

- 
Griet, help me de deur op mijn rug binden,

l0

zei hij. Maar met 't geschrift al buiten, dat het niet
uitwrijft op mijn rug.

En weldra stapte Klaas met zijn zonderlinge
vracht heen. Ja, hij had heel den dag hard ge-
werkt. En hij had rust verdiend. Maar vlug
schreed hij nu toch verder. 't'Was uit liefde voor
zijn vader.

Van achteren bezien leek het of die deur bee-
nen had. Klaas' hoofd kwam er boven maar even
uit.

Eenige voorbijgangers lachten. Ze zouden nog
vroolijker geweest zijn, als ze geweten hadden
waarom die jongen van de Moeren de cleur naar
Veurne droeg.

Zweetend kwam Klaas te Veurne aan.
De apotheker keek vreemd op toen daar iemand

met een deur op ziin rug ge'bonden, zijlings door
ie deuropening schoof.

- 
Hier ben ik met het geschrift van den dok-

ter, zei Kaas.

- 
Geschrift van den dokter, herhaalde de ou-

tie man achter de toonbank.
-- H., ja... rnijn zuster is geweest om medi-

cijn rnet een briefje van den meester en dat deugde
niet. Ge moest het geschrift van den dokter zien
e,n hier is het. Het staat op de deur en dus breng ik
die mee!

Klaas draaide zich om, zoodat de apotheker het
recept lezen kon.
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De apotheker schudde 't hoofd.

- 
Daarvoor moet ge uit de Moeren komen.

zei hij. 'Wat dingen!
Maar hij maakte nu het drankje klaar, want

het kenteeken van den geneesheer stond onder't
recept.

EenVeurnenaar, die ook in den winkel kwam
en d.e geschiedenis hoorde, Iachte luid. Maar Klaas
stoorde zich daar niet aan. Als vader zijn medi-
cijn kreeg, was 't hern gelijk, wat men zei of
spotte.

Hij kreeg het fleschje, betaalde en wilde heen
gaan. Maar hij zwaaide zeker te veel, want de
deur stoote tegen een schab, zoodat eenige fles-
schen in scherve,n op den grond vielen.

- 
Lomperik ! schreeuwde de apotheker. Was

rnet uw deur buiten gebleven. Ge zult de schade
betalen.

Klaas keek'beteuterd en was zelf erg geschrok-
Iien.

De apotheker kwam van achter de toonbank.

- 
Dertig frank schade, zei hij.

- 
Dertig frank ! Maar claar moet ik dertig

dagen voor rverken ! beweerde Klaas.

- 
Dat kan mij niet schelen. Ge moest zoo

lomp niet geweest zijn. Zorg, dat ge papier in
huis hebt, dan behoeft de dokter zijn recept niet
op een deur te schrijven! rDertig frank moet ik
hebben.
l2

- 
Dertig frank! Maar mijnheer, er zitten geen

dertig centen in mijn zak!

- 
Hoe heet ge?

- 
Klaas Lampe.

- 
En ge woont in de Moeren?

- Er bij...

- Ewel, ik schrijf uw naam op. En als ge me
het geld niet brengt, zal ik bij de politie klagen.

Bedrukt vertrok Klaas. Ja, hij had de schade
aangericht en moest ze betalen. Maar dertig
frank! En vader, die ziek was! Meer uitgaven
dan anders en minder verdiensten. Moeder had
geen dertig frank in huis!

't Was een treurige terugtocht voor Klaas.
Toen hij thuis kwam, zat vrouw Moerman

daar, de bazin der groote hoeve.
Flaar zoontje Frans, die school had moeten

blijven, hoorde in de klas, wat Griet aan den
meester en de meesteres van haar vader vertelde.
Frans was soms wel wild, maar hij had een goed
hart. En thuis vertelde hij aan moeder, dat Lampe
de derriedelver, zoo' erg ziel< was.

En nu kwam vrouw Moerman eens kijken.
Ze haà reeds de geschiedenis van de deur ge-

hoord en die liefde van Klaas voor zijn zieken va-
c{er trof haar.

Ze zag nu den jongen man terug keeren. Ze
knikte hem vriendeliik toe.
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Moeder nam het drankje. Griet hielp de deur
van haar broers rug afdoen

Klaas kon zijn ongeluk niet verzwijgen en
vrouw Lampe hoorde met schrik, dat de apothe-
ker deriig frank schadevergoeding eischte.

-- Maar dat kunnen we nooit betaien ! jam-
merde ze. Klaas verdient maar één frank per dag,
vader ook en die zal in een heelen tijd niet kunnen
werken! O, jongen, dat ge toch niet beter opge'
let hebt!

- 
Moeder, ik kon er waarlijk niets aan doen,

berveerde de zoon.

-- En als de politie nu komt en het geld eischt !

De apr:theker zal misschien onze geit doen ver-
koopen. Dan zijn we nog verder achteruit!

__ \ssn, neen, sprak nu bazin Moerman. Be-
kommer u niet om die dertig fiank! Klaas heeft
zijn vader een dienst willen bewijzen en een on-
gelul., gehad. Ik zal het geld geven. 'k Heb het niet
bij rnij, maar laat rGriet het rnorgenochtend ko-
rnen halen. En dan kan ze op mijn kosten uit de
stad ook wat kloeke middelen voor haar vader
rneebrengen.

Het gezicht van Klaas verhelderde.

- 
O, bazin, ik dank u, zei hij, En 'k zal voor

niet, uw derrie komeri steken.

-_ Vqsr niet ...neen, dat wil ik niet! Toe, toe,
rn'e helpen elkaar. God geve, dat l-ampe rap gene-

zen zij.
l4

Moeder dankte ook hartelijk de goec{e vrouw.
Den volgenden morgen kwam Griet weer eens

in de apotheek.
_- Mijnheer, zei ze, ik breng u de dertig frank

voor de gebroken flesschen.

- 
H., ge zijt de zuster van dien jnngen met

zijn deur, sprak de apotheker.
-- Ja, mijnheer!
-- Meisje, gisteren was ik wat kwaad op uw

broer, maar eigenlijk van verschot; i,k meende dat
zoo niet. Ik heb eens nagepeinsd over het ge-
beurde. Uw broer is een brave jongen, orn zoo
voor zijn vader met een deur op zijn rug, van de
Moeren naar Veurne te wandelen en terug. En
van die gebroken flesschen, wel 't was een onge-
luk. Ik wil er niets voor hebben. Uw broer zei
ciat hij voor dertig frank wel dertig dagen moet
w,erken en 't ware wreed van mij, zulk zuur ver-
diende geld te eischen. Neem het geld weer mee.

Griet danlcte den apotheker. Maar ze vertelde,
van wie ze het geld had gekregen.

- Jr, ik ken vrouw Moerman wel, hernam de
apotheker. O, wat rnoet ze van mij wel peinzen!
Dat ikeen harde man'ben, een centenbijter. Zeg
ze, dat ik het geld weiger!rEn rnisschien moogt ge
het wel behouden voor uw zieken vader. Ik weet,
dat menschen als gij, heel hard moeten ploeteren
voor den kost. En hier, braaf kind, hebt ge eenige
muntebollen voor u. 't Speet me, dat ik u gisteren
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moest terug zenden, maar zonder recept van den
dokter zelf, mocht ik die medicijn niet geven.

Een uur later was Griet nogmaals op de hoeve
van Moerman. De boerin liet haar inderdaad het
geld behouden. Het zou wel te pas komen, nu
Lampe ziek was.

Zoo werd moeder in haar nood geholpen.
En Lampe genas na eenigen tijd. Toen was er

vreugde in de hut bij de moeren.
Jongens, die het verhaal van het recept ge-

hoord hadden, noemden Klaas, de wandelende
cleur. De jongen gaf er niet om.

Voor vader zou hij wel de heele hut op zijn rug
nemen als het moest.

rMaar toen de avonden lang werden, zei hij
eens:

- 
Wij hadden geen papier in huis, omdat we

niet kunnen schrijven. En ik ga aan den meester
vragen dat hij me wil leeren lezen en schrijven.
Nu in den Winter heb ik tijd. Ik wil geen domoor
blijven.

En de menschen in 't ronde kregen toen nog
eerbiec{ voor (< De 'Wandelende Deur >>, want in
hun oogen werd Klaas Lampe een geleerd man.

Klaas bleef geen derriegraver. Toen hij schrij-
ven, lezen en cijferen kon, begon hij handel te
drijven. En hij won in de Moeren en Veurne-Arn-
bacht, veel klanten.

Een Pijnlijke [es.

- 
Bertha ! riep moeder, die boven was.

Maar het dochtertje antwoordde niet. Dat
cleed ze nooit onmiddellijk.

- 
Bertha, Bertha I klonk het weer.

De geroepene hoorde het weer. Ze was beneden
in de kamer en gehoorzaamde niet.

Kort daarna riep moeder:

- 
Linal

. 't Zelfde oogenblik, antwoordde een fijn stem-
metje:

- 
Ik ,kom, mama.

Lina, een tienjari,g meisje, liep dadeli'jk de trap
6p.

.Bertha kleurde wel een beetje toen ze haar jon,
ger zusje zoo dadelijk hoorde gehoorzarnen.

- 
lNu moet ik niet gaan, dacht ze erger.

't Was immers om op klein broertje te passen.
En Bertha deed dit niet gaarne.

- 
Waar waart ge van morgen, Bertha? vroeg

moeder 's middags aan tafel. 
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- 
Ïr. d" kam.r, ma, antwoordde Bertha ver-

legen.

- Jr, dat mo'et wel, ging moeder voort. uw
broertje schreide en daarom riep ik u om met hem
te spelen.,l-leL't gij mij niet gehoord)

- Jawel, nrama, zei Bertha. Ik hoorde het en
wilde juist gaan, toen ge Lina riept; en omdat
z:ij dadelijk ging, ben ik maar gebleven. want ik
clacht, dat ge mij niet rneer noodig hadt.

- 
Ik heb uw zusje geroepen, omdat gij niet

aanstonds antwoord gaf, sprak moeder op ernsti-
gen toon. En Lina is als een gehoorzaam kind aan-
stonds gekornen.

Bertha hoorde de verrnaning zwijgend aan en
beloofde beterschap. Of zij woord hield, zullen
u."ij hooren.

Eenige maanden waren sedert dien dag verloo-
pen en Bertha hield zich met een handwerkje be-
zig. Ze was maar het liefst met zichzelf bezig en
vond het al heel onplezierig om met haar broertje
te moeten spelen. Maar daar de kleine pas begon
te loopen, had hij du'bbel toezicht noodig en onze
Lina was dan ook nog al eens druk met hem in de
weer. Bertha was dien rnclrgen in geen goede bui
en dacht er over na, dat het toch onplezierig was
altijC voor kinclermeisj,e te spelen. En zij benijdde
cle kinderen die geen jonqere ibroertjes of zusjes
IB

haddt:n. Op dat oogenblik riep de moeder weer:

-- Ssyll'rs l Bertha I

Maar Beytha gaf ook ditmaal geen antwoord,
en l:leef rustig op haar plaats zitten. Zij was er zoo
a.an gewoon geworden zich twee of drie rnalen te
laten roepen, dat zij er volstrekt niet aan dacht -

om te antwoorden of te gaan.

- 
'Wanneer 

rnarna mij wezenli'jk nocdig heeft
zal zij nog wel eens roepen, dacht het ongehoor-
zame kind.

Moeder riep ditmaal niet weder, maar in plaats
n-traarvan hoorde Bertha broertje luid schreien. Ten
laatste iammerde hij zoo erbarmelijk, dat Bertha
opstond orn naar boven te gaan. Tegelijk vloog
tot haar grooten schrik ook de meid de trap op.

Wat zou dat beteelcenen? Nu haastte oolc zij
zich naar boven. En hoe ontzet \ffas ze, toen zij
cle karner binnentrad, mama doodsbleek en met
gesloten oogen op den grond zag liggen, terwijl
,broertje, wiens kleertjes in brand stonden, luid
;arnmerde. Gelukkig gelukte de rneici er aanstond
in de vlamrnen te blusschen. Op last van papa,
dien men van zijn kantoor geroepen had, liep een
[..]erk naar den dokter. Terwijl deze de brand-
rvonden van het schreiende.i<ind verbond, gaf pa-
pa zich alle moeite om zijrr bewustelooze vrouw
tot bewustzijn te doen terugkeeyen. Na lange ver-
geefsche pogingen s,loeg zij eindelijk de ooge'n
weder op, en daar ook het kind tot rust gekomen
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was, vroeg vader, waardoor het onheil eigenlijk
cntstaan was.

De moeder deelde nu mede, dat zij zich gerui-
men tijd met het kind had bezig gehouden, maar
dat zij zich eensklaps onwel gevoelde, zii duizelde
en zakte ineen en verloor haar bewustzijn. Waar.
schijnlijk was in dien tusschentijd het kieine kind
met de brandende kachel in aanraking eekomen,
tenminste toen de meid boven kwam, stonden
zijn kleertjes in brand. Mama had nog zoo hard
z,ij kon, om Bertha geroepen, maar haar stem was
misschien toen reeds te zwak geweest, dacht de
goede vrouw, om gehoord te worden.

Bertha, die deze mededeeling aanhoorde, was
bij de laatste woorden doodsbleek geworden.
Toen zij bemerkte, dat vaders blik op haar rustte,
was het haar, alsof de bodem onder haar voeten
wegzonk. 'Wek een verwijt lag er in dien blik? Zij
had het roepen wel gehoord, maar er geen acht op
geslagen. En de blik van vader bewees, dat de
goede man zulks vermoedde. Bertha kon het niet
langer uithouden. Met de handen voor de oogen,
ging zij de kamer uit en vluchtte naar den zolder.
Ach, hoe leed ze nu!

- 
Wanneer Karel sterft, sprak zij, dan is het

nrijn schuld. O, dan' heb ik mijn broertje ver'
moord en ik zal nooit weer een gelukkig uur op
aarde hebben. O, ik ben diep ongelukkig!

Zij durfde vader en moeder niet onder de oo-
20

gen komen, hoe graag zij ook iets omtrent broer-
ije vernomen had.

-- O, was ik maar dadelijk gehoorzaam ge-
weest! snikte zij. Ik ben een boos en ongehoor-
zaam kind. Hoe dikwijls heeft mama mij gewaar-
schuwd en hoe dikwijls heb ik beterschap beloofd,
maar nooit woord gehouden.

Daar vernam zij voetstappen op den zoldertrap
en iemand naderde haar. Een zachte hand legde
zich op haar schouder en dan werden twee armen
om haar hals geslagen. I-let was mama.

-- O, .mama, ik ben zoo ongelukkig, snikte
Bertha.

Moeder drukte het berouwhebbende hind aan
haar hart en zeide op zachten toon:

- 
Ik geloof het, mijn kind. Gij heb,t zwaar

moeten boeten voor Lrw ongehoorzaamheid. Maar
korn, gij moogt hier niet langer blijven. uw han-
den zijn als ijs.

Bertha hacl zulke goede woorden, zulk een
goede J:ehandeling niet verwacht. Zij had bittere
verwijten verdiend. Maar iuist die vrienclelijkheid
harer moeder trof haar dieper dan straf zulks ge-
,ciaan zou hebben. Snikkend verborg zij het gelaat
.aan moeders borst, terwijl zij riep:

- 
O, trnanra, ik heb slecht gehandeld jegens u

e.n broertje I Ik ben de schuld, dat hij zocveel lijdt
cn misschien...

- 
f.{u, wees ge,troost, mijn kind, sprak mama.

Uw ongehoorzaarnheid had de 'treurigste gevol-
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gen kunnen he,bben. Maar God hee,ft over het le-
r/en van uw broertje gewaakt. Ofschoon Karel
l.wee groote brandwonden bekomen heeft, hoopt
d.e dokter toch het beste. Broertje ligt thans in een
iustige slaap.

Bertha zweeg eenige oogen'blikken en zei toen:

- 
Ach, ik durfde niet bij u ,komen; ik vreesde

<iat gij rnijn ongehoonzaarnheid nooit verge.ren
zoud,t, en gij zijt toch zoo goedl (), het spijt mij
zoo, dat ik u zoo dikwijls bedroefd heb!

Moeder sprak nog eenigen tijd met Bertha over
haar gemakzucht, haar weinig lust om anderen te
ciienen en herinnerde er haar aan, dat God van de
kinderen gehoorzaamheid veriangt. Ze moest er
steeds aan denken, dat Jezus als kind zijnen
ouders ook gehoorzaam was. Daarna nam zii
Bertha mede naar de huiskarner.

Lina was blijde haar zuster weer te zien en
lcwam,,haar vriendelijl< tegernoet. Op de teenen
sloop Bertha ,naar het wiegje, waar'haar ,broertje
vast suimerde.

O, voortaan zoLr ze goed op hem passen. Ze
voel,Ce hoe innig ze Kareltje berninde! En ze had
clikwijls gewenscht, geen broertje te bezitten, om
er niet op te rnoeten letten! 7e wist niet, wat ze
ian wenschte !

Elken ,dag verwachtte Fiertha in spanning den
dokter. Kareltje sena$. Be:'tha en allen waren zeer
verheugd.
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't Meisje voelde later nog wel eens de lust te
zwijgen, als moeder riep. Maar ze streed tegen
haar gebrel< en leerde het at. Ze had een pijn-
lijke les gehad.

J.J.G.
Reus Antigoon,

Een schipper kwam uit het land der Marezaten,
rru Zeeland. Zijn vaartuig was geladen rnet graan,
<iat hijhij de Menapiers wilde verruilen voor hout.
Het was slechts de eerste rnaal dat hij deze reis
oeed en voorzichtig dus voer hij den stroom op,
om niet in ee'n ondiepen pas crf op het zand te ver-
zeile,n. Daar verrees v66r zijn oog de geduchte
sterkte van Druon Antigoon. Nooit had de brave
zeeman van den slotheer hooren spreken.

- 
Zeker een kasteel der Romeinen, zei hij tot

zijn knecht, rnet de hand het gebouw aanwijzen-
de. Die man,nen zijn wondergoed met de bouw-
lçunde bekend. Stuur er eens dicht langs, dat t'ij
het beter kunnen bezien. Wij I'even tegenwoor'dig
in vrede met de Romeinen en moeten dus geen
gevaar duchten.

De knecht gehoorzaarnde het bevel van zijn
meester 'en het schin dreef in de richtins van het
slot. Eensklaps don,oerde eene vervaarli.jke stem
over de Schelde. De gr,lven sloegen geweldig te-
gen de voorsteven en cle boeg, het zeii }<lapperde
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heen en weer. Schipper en trçnecht schrokken ge-

weldig.
_-. 'Wat was dat? riep de schiPPer.

- 
Een donderslag denk ik ! antwoordde de

knecht.

- 
frjgsn, neen, 't was een gansch ander geluici.

En bovendien de hemel is blauw.
Nauwelijks waren beide rnannen van het ver-

schot bekomen of voor de tweede maal tulderde
de stem en weer'sloeg het water op, zweepte het
touwwerk en klapperde het zeil.

- 
't Is een menschelijlce stem! riep de schip-

per angsti'g. De tol, de tol, hoorde ik.
rDe tol, de tol, de tol I klonk het voor den

d.erden keer.
Daar op den oever stond'Druon Antigoon, een

reus van vijftien elleboogrnaten hoog. Zijn gelaat

rras grimmig. Hij stak zijn langen arm uit, greep

den mast van het vaartuigje en schudde dit zoo

heftig heen en weer, dat de meester eri knecht elk
oog*ttblik me,enden, rnet de splînters van hun
schip in den vloed te vergaan.

- 
Genade! riepen zij op srneekende toon'

- 
De tol! zeg ik u voor de vierde maal' Ieder

schipper moet mij belasting betalen, of "' en zijn
oog"" schoten vonken en zijn gelaat werd roo'd

van woede.

- 
lflssvsel wilt ge hen"ben) vroeg de schipper'

- 
Omdat het zoo lang geduurd heeft, de helft

van uw lading.
24

Meteen wierp hij de luiken weg en met eenige
grepen van zijn reusachtige handen, had hij zijn
deel genomen.

Snel s,poedde de schipper zich voort en bij zijn
terugkeer.ging hij uit eigen beweging zijn tol be-
talen. Op zijn eiland weergekomen, vertelde hij
zijn vreeselijk avontuur. Brinio, een gespierde
kerel, hoorde met meer anderen het verhaal.

-- Ik zal de Schelde opvaren tot voorbij het
slot, zonder een irortel graan af te staan! zei hii.

-- Ge zult wel anders spreken als ge den reus
ziet! voorspelde de schipper.

- 
Hij is vijftien elleboogmaten groot! riep de

knecht. En zijn gelaat alleen doet u het bloed in
cie aderen stollen.

- 
Zwijg, zwakkeling! tierde Brinio. Ik moet

mijn rneerdere nog ontmoeten. Ik duld geen mees-
terschap, hier niet, en ginds ook niet. Morgen, bij
't aanbreken van den dag, vertrek ik, ging hij
voort. Werther, ge zult mijn sohip gereed maken
tegen zonsopgang!

De knecht boog het hoofd, ten teeken dat het
Level uitgevoerd zou worden.

Een schip doorkliefcle snel den trotschen
stroom. 'Werther hield het roer. Brinio sl"ond op
het dek. Over den sohouder hing de weigevulde
pijlkoker. Aan zijn heup was een lange bijl be-
-.restigd.
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- 
Ha, mompelde hij,,toen in de verte de sterk-

te opdaagde. ,Dat is zeker het nest van dien reus,

*o..o.rot, schipper Gunther zulk eene vrees koes-

tert. 'W'e zullen nu eens zien of Brinio zich de wet
laat stellen!

- 
De tol I donderde het eensklaps over de

Schelde.

- 
Ç,ssn tol heb ik ooit betaald en ik weiger ze

ook tr! riep Brinio.
D" ,"rm trad rrit zijn slot, stapte een eindweegs

den stroorn in, greep met forsche hand den mast

en schudde het vaartuig.

- 
De tol! gebood hij weer.

-- Xk betaal geen tol ! hernam Brinio op drif-
t.gen toon

Antigoon greep hem bij den pols' Met zijn an-

dere ha-nC tt"t ttii zijn zwaard en hieuw den on-

willigen zeernan met één slag de hand af' Deze

viel àp het deL. De reus 'nam z€ op, wierp ze in
den stroom, zeggende:

- 
Zoo strafi rDruon Antigoon hen, die geen

tol betalen.
Krimpende van pijn lag Brinio op zijn vaartuig

r-r.eer. Werther sn.là. toe, orn de wonde te verbin'
tien.

- 
Doocl rnijl riep de verminkte Marezaat' lk

kan, ik mag mijn schande niet overleven'
Werther aarzeÏde.

- 
Neem mijn zwaard! hernam Brinio, en dooC

mij. Anders doe ik het zelf'
26

Eenige oogenblikken later wendde het vaartuig
cien steven en voerde het lijk van Brinio naar het
lan'd der'Marezaten terug.

Eene sierlijke Romeinsche galei voer op de
Schelde. Slaven roeiden haar. De vergulde vooï-
steven schitterde in de zon en weerspiegelde haar
'.ierblindenden glans in het water. Schuimend kab
belden de golfjes vroolijk tegen het scho,on vaar-
tuigje en sprongen in witte vlokjes aan de boeg
uiteen. tEen ridder ,stond op de voorplecht. Zijn
lichaam was bekleed met een blinkende wapen-
rusting; d,e opgeschoven helm liet een schoon ge-
laat zien met een paar donkere oogen, die den man
als een zuiderling deden kennen.

- 
'1 Is Salvinus Brabo, fluisterde een lcrijgs-

man den schipper welken men als wegwijzer ge-
prest had, in 't ,oor. Hij dient den grooten Ceear
als luitenant en is even dapper en moedig als
zijn meester. iFlij stamt af van een Cer edelste
geslachten uit 'Rome.

- 
Maar wat in'de wereld beweegt hem in dit

afgelege'n oord' te komen? Ftrij wil toch ni.et strij-
den tegen otters en zeehonden?

- 
Spot niet ! sprak de ,ander boos wordende.

- 
Ik spot niet, dappere krijgsman, hernam de

zeeman. Ik zeg dat bij manier van spreken. Ik heb
eerbied voor den flinken ridder, wien ik den weg
mag wijzen. Maar de nieuwsgierigheid legde mij
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In oud Antwerpen.

deze uitdrukkinq in den mond. Maar vertel mijtoch eens, krijgsiaan, i"., g*, ;;;L* op handenl
- Neen, het land i, -r"rtiJ,- 

maar kent geDruon Antigoon niet?

- Of ik hem lçerr!lVlaar al te wel! Wij noe-men, hem den hande"lro,r*ul. Èr'loop.r, er opons eilanC tien. die _.., ."r. h.;i meer bezitten.En afgezien van het 
"r..n*. ï;:; verminking,ran de felle pijn, ,t i" ooL âr";;;" lastig. Eenzee,man heefr sorns wel drie h";J";'noodig. Maarv'at i<an de ridder met Antig"""-àr"rf.en hebben)

- Zoudt ge niet guurr.-rru, ai"i *"*"ldenaarverlost worden )

- Wij wenschen niets beters, wij allen, uitge_zohderd eenige schippers ilft;;abiiheid vande sterkte wonen,:;j"_, d" b.;;h"ïming van An-

;':ru11:. "" zeker a""'o- LËi"'""'-a't hûl;

- Wel, Slavinus Brabo zal den reus verslaan.
.,P"_".htooer sprong een s,tap achteruit van he-rrge ve.rwonderins
-- Hem l."ori.ir, herhaalde hij. Maar kent hijde kracht van Antigoon l W."t îli, i", deze vijf_tien elleboogmaten hoog is) 

- ---J' \

, - Meent ge, dat eÀ krijgsman als Brabo,daarvo-o r teru gdeinst l
- Ik denk aan mijn landgenoot Brinio. Hij

Tu: dgmachtigste van ons eilaid .r,,"L", wel an-derhalf maal zoo groot.l" si;;È;âappur* hu"r.
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Doch de ontmoeting met Antigoon bekwam hem

EIecht !

- 
Vergeet niet, schipper' *t behendigheid en

,r,o.a t"';"ïùt."ht'op*Ëg"n' lDat zal àe reus on-

dervinden.

- 
Nu, ik ben maar haif gerust gesteld' 'tZou

toch jamrner zijn, "it '"ttt 
tlt '"hootte 

riCder ge-

dood werd.
__Geloofwatikuvoorspeld:Antigoonzalde

zon niet *"u' ti"" o"d"tgu"" heden avond'
-"-'ik 

lro"p het van ganscher harte"' maar"'

I-inkshetroer,stuurman...Daarligteengevaar-
liike bank.. ' G"ti;;t" ' N" recht in 't midden" '

T;; ;';i"a, ai" donkere stiP' krijgsrnan?
-"^ô" R;ein tuurde in-de.verte'

*- ff. kan niets ontdekken'
_Ikvergeetdatheto.ogvandenzeeman

""*o l.ffii"i"'"g een weinig en ge zult het slot

van Àntigoon zien oPdagen'.. 
'.

De soldaat b';;ï;'J;; t-ijding over aan ctren

k#*J;;;;il, ïi' "" aandachtig in dte verte

tuurde.
Weldra zagen allen het kasteel' Brabo sloot ziin

f,"f*. 
-n" 

gtlËi ntd"tde de sterkte'

- 
De tolr aoiJttà" ft"' over den vloed'

- 
Dat i' d" ';;;-"t" 

Altigoon' sPrak de

*1ipn"' H11,rî::J;":"li}'ff;t gesruurd. .

ÏtJ:ï"iiTbuid"d' de reus "J"' a" tweede
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maal.
De Romein sloeg de hand aan zijn zwaard. Bri-

nio blikte met onverholen bewondering naar den
moedigen jongeling.

Antigoon verscheen nu op den oever, meenen-
de dat de gallei landde, om hern ziin deel der la-
Cing af te staan. Vijftien elleboogmaten was hij
hoog, en ja, men mocht hem een gewelcligen reus
noemen, een monster in gedaante. Maar zijn grof
en norsch wezen, getuigde ook van wreedheid.
Armen als zware mokers hingen hem langs 't
logge lijf. Bra[ro stapte aan wal en trok snel zijn
zwaard.

-- 
'Wat wilt ge) vroeg Antigoon.

- 
Den Scheldeoever zuiveren van eên boos-

wicht, antwoordde rustig de Romein. Uw rijk is
uit, Iaffe verdrukker, die vreedzame schippers af.
grijselijk verrninkt I

- 
Gij nietige worm! riep de reus, en dan stiet

liij een gebrul uit, dat als een orkaan over den
stroom dond,erde.

Hij stak zijn lange armen voorwaarts om den
jongeling op te nemen en tegen de dikke muren
van zijn burcht te verpletteren, maar Brabo zijn
zwaard als een werpspies ge,bruikend, trof Anti-
goon in het hoofd, tusschen de o,ogen. Met een
doffen ,slag viel de' reus neer, zoodat de grond
schudde. De Romein sprong Antigoon op het
)ijf, greep zijn breed slagzwaard en hieuw den
dwingeland der Schelde het hoofcl af. Als een
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beek gutste 't dampen'd bloed van den oever in den
stroom. Antigoon was dood.

De bemanning der galleien stond daar zwij-
gend,verstomd,ontzet door het vreeselijk schouw-
spel. Brabo ging tot v'lak bij den stroom en hief de
afgehouwen rechterhand,van den reus in de hoog-
te. Met plechtig gebaar wierp hij ze dan in de
Schelde... En toen barste 't gejuich der toeschou-
wers los!

Allen begrepen dit gebaar. Nu was de Schelde

'rrij en nu mo,esten de schi,ppers den geweldenaar
niet meer vreezen ! Brabo, de slanke, rijzige Ro-
rneinsche krijgsman, had met zijn zwaard hier
vrede gebi'acht.

Antigoon was dood en zijn slot werd verwoest.
En bij de Scheld,e bouwden visschers hun hutten.
L.ngr.-erhand ontstond hier een dorp, later
ee.n stad, en ter herinnering aan het << Hand wer-
pen >, werd de plaats Antwerpen genoemd. En
Brabo werd de heer der omliggende streek, die
naar hem den naam << Brabant >> ontving.

Zoo luidt de legende, doch de geschiedvorschers
zijn het hier natuurlijk niet mede eenrs. Orfschoon
r elen bewer,en, dat de naam der Scheldestad
voortkomt van drie Saksische woordjes: << Ane
de werf >> (aan de werf ), wordt hierover nog ge-

twist en meenen anderen, dat << Antwerpen >> be-
teekent: aangeslibde grond.

EINDE.


