
LIJST DER BOEKJES DIE V(x)l{l{,.\lrl(. ,'rlN
r. Drie maanden onder de sne€uw; z. Zwa.rte Koo; ,'. A rr ,1, I l"i. '.1 . !. t' l rrr
æcedigrneisje;B.Hetvlonderlijkgezelschap;g.l)t1r'rli,'rlrr!,..l',,..
Kermisneis.ie; rz, Willem Tell; r3. Beter een l.rJr ,l.rrr ,,1 ,.1,,',, ll,,rr,r ,.rrr
Goud; rs. 't Verdronken land van Saaftingc: r7. I)r Trrrrrrl,r,'r,r r. r,r,,.i r ri l),
butopdeHeidc;zl.DeLandlooper:z-,,Enttr.lllr.tt
Veerhui", zi. De Vriezeman aan ot Fronr; 26. Verrlrvrrl,l .,r r.,-.1,, . I ic
jongens -an West-Roozcbeke; 3o. l)e l<r4ronken str.l ; 1r 1 1\';,=;. ' ,. il,r,i.r,r
35" He iindje van de Zce: 36. De Roo"crs van rlr M,,,r,,t 1 |,. t ,,1.r', r,,..
van Kleit; 38" De vlucht in .de Koffer; ar" De (iirri11.r,1rl i i. l:. . r..r.. i t. rri
Ferlijk duurt het langst; 5r. Een lastig ge::benki ir. f,rl,l.r r,,.i.= ,, I, r

Bosch van Houthulst; 57. Nog gered; 58. Uit dc ourl l.Lr.,r, r,r tr..t,.-. t.,,,, . .,,
.Ienny; 6 r. Strenge Winte rs; 64. De kinderen vân (lrn /r,rl,,r,,t, . ,. ! ,, | .,, r ,,,,
van den Smok.kelaar; 67. De Paascbklokken; 68. I)c I .rn,lr,,,!,,,,,.,- , I ,,1,,r,.
Van Damme; 72. Een moedige Kermisjongen; 76. lltt tlulrr.. t,. ! . .::.ii *r
L;,pscheure; 78, $amcn uir; 8o. Goed voor kw;i.trl; llr \'..t:rt,,, t. r. t,,,,1,.
Naastenliefdc; 86, De overwinrering op Nova-Zcmblr; }{,1 11,,. r,,, t1,.
go. In Grooten Nood; 9r. Kersrmis :'an Zee; g4. Ilrr Sprrrrk, ,1 : l, . ..,,.r,..
97. De Vlucht; roz. Reinaert de Vos; r04. I)cnk .rr1 4r,,!,t.r i : r r,,.,..t,
rlo, Robinson Crusoë; ttz, De Rooversjongcn; r r 1, lrr 1,,_=,,r ,, , I r'
cchuldig veroordeeld; i r B. De Spion van dcn Molcn; r r r 11,,. 1: ! t,r
wonderlijke Zwaan; rz3. Uit bange dagen; rz5. I)r tlrlke 1r,.,,, , !.,, , r;l.l
De gelaarsde kat; r 29. De Docbtcr van den. Blauwrr; r grr lrl-r ' ! .. , \ ,.
Tinneke; t13" De l{elden van Stekene; r j4. Een onr((,lrtvi,ti,ltÉÉ 8,.,, ,,, , r!,,a
Tom; r4z. Op 't ond kasteel; t4:,. De rcis in de Wiltlrrrrrr. r r I t,., r

Ja5.Dc Spionnen op dcn Toren r46. De Jongcn vlrr (rtvil. I t,, I,
Duinen; {5tr, De smokkelaars van de Zeet r5r. D. !(lrit trt ,1, ,,,,,,, , ,.,,r
it' 't Bosch; I54. 't Berourv v.rn dcn Strooper; r 5 rl. 't h +;rt,l I I

Van de hut naar 't Paleis: r 5g. Karel de C.ioecie; l6o. N,r !r,rl ar.,r,,.,, ,.
door een Àap; r 62. Jan Breyclel; r 63. IJe Slag dcr ()rrl,lrrr hy, ,.,, r r:

Dood gered; I6i. 't Bocheljongentje: 167. V.rn ,lrrr ll ,,,,t.r, r j , ! ..
Fleid; r69".Iacob van Àrlevelde; l7r. Genoveva vr1 l1r,rl,r1i i I ,.
lii\é Reis; t74" Eeî vreeselijke avond; r 75, L)p [rvlrthr€ :t, ir i,
vliegnmchine; r77" Ecn moedige vrout?: r78. Onrsl,rpr: t,,q \:,i i. , : . r. .l
r8o, De Zoon van den Torenwachter: rBz, I)e rcis v,r,, t ,,ip,,,i,,,, . ,, ! r

Cow-boy; 189. I)e Held van Tremeloo; rgr. Dc ( trw li,,r tru I i .,
Jeanne d'Arc; rg3" De wandelende Deur; r94. f)r ivonnuel r lr r :

Geeraa.rt in Rusland; rgg. De Vy'olf van Ghisiel; zor, l)r fiprar++h, I ,, r ,!
Boeteling van Veurne; 2ro. Het ver\{roeste Vlaanrlcrilt ltt ltt , ,,,,'t Regiment; : r:. Retoonde Na.rsrenliefde; zr j. I)r lJrl.rrrrlvrrr.l+r, , rharten; zr6. Een dappere v(ou.w; zt7, Ali-Baba en rlt vr,,rrlg hnrr*i.
Broeer; 2rg. I)e jonge verstooteliîg zzo. Een kcrs(.trr)ltrl 

'i, .lc Fln,i. . !

Nieurvjaar; zzz. 't Gestolen kind; e33. De Roovcrs ,r.rttdlt r t ai I r^ !i i , . .,,225" Het dolend melkmeisje; 
^226. 

lle lotgcvallrl v.rrt rl:it LVilrlr,,.,..,..
Verdreven uit zijn land; _r28. Moeder gerecl; 2 rtr. r lttir.nh*t,
Schatgravers; 21r.. Eer sleclrre_ Kameraad; z7z. lli.l rlc ;=rLlei r*itrr,, . , . r !-,,,Oorlcg; 234, De Heldendood van Anneesiens; i , o, 1r1 çs6;1j11;,r"' 

', 
! i,iVlaanderen; 236. Nelly van den Mijnwerker; 2.j7. ltr r,.l,ltlrrli'rl "

-- 
ELKE WEEK VERSCF{IJNT EEN NII I,w IIIIIIT.IE

Drulc R, Eracke-Van Ceert llrrorr,r,le

t\.

: ,, ,,1,. tlruk,

-._-. a-ÈrÈ.&.s,*-;i.û-rdrrùiddd_e**ÈÉ_.,-_6.qôi-rù

tsTANS KINDERBlBLTO' EEK

Nn 122. Â. HÀNS.

'lle W onderlijke ZlWos,n



À. ITÀNS
Nr. 122-

Derde uitgave

ûe Wsnden$ffike Zwoan



DE WONDERLIJKE ZWÀÀN.

Lang, zeer lang geled,en rvoonde op het kasteel tc

Nijmegem hertog Hendrik. Hij had êêfl: zlor,, diie ook

I-iendrik h,eeûte. De hertogin was reads gesrtorven.

De zoon had een beter ka,rakt€r dan de va,cler. De
cude her.fog toon'de z'ch hard en streng voor de boere:r

De jonge Hendrik voelde daarover veel verdriet. In stilt.'
bielp hij men g,en verdrukte. En dikwijls smeek'te bi.;

zijn vader om barmhattiger te zij:n.
De oud,e her'tog rverd hiervoor zo,o boos da't htj zijn

z:oon weg- joeg. D'e jon,ge Hendrik ging bedroefd heen

Hij bezat weinig gè+ld en om zijn broodr tç verclienen
zonghij op de kasteelren, Hij,had een schoone $tem en d,,

cdellieden, eû vrouwen luisterden gaarne n.rar hem.
Hen'drik verteldre het nie5 da,t h,i.j de zoon van eerl

hertog was. Hij verrbleef bij de knechten, en schikte
z'ch in zijn lot.

Zoo doolde hij altijd verder en verder en eindelijk
kwam hi j in Grieken'land aan, waar keizer Ocravus
rvoonde.

De keizer h,oorde van den beroemden zanger uit trrt
*3



Noorden en lisc hem in, he1 paleis ko,men,
Gaarne luisterde de keizer naar hem.

- 
Gé moet hier altijd blijven, zei bij.

H,endrik vertelde nu ook nrier wie h,ij eigauilijk was.
De keizer had een jonge zusr€r, Swa,ne, die alnjcl

on,troerde door hor gezang van Hendr,ik, Zekerct d.g
sprak ze he,m aan en vro,eg waar hij vandaan kwam. Zc
had al gemeend, da1 hÉj van, goede afkomst moest zijn.
FIij was zoo h'oofdsch in maniieren en raal.

En Hendrik vertelde 'n,u alles.
._ Maar spreek er met n,iemand oùer, vro,eg hij. Men

zou mij besporren.
Hen,d,rik en Swanu spraken nu dikwijls me,r elkancler.

Ootavus merkfe dit en was woedend.

- 
Hoe durft zootn zaîget, zulk een zwervrer to1 de

zu$ter van den keizer spreken ! riep hij ui,t.
S'wanie zei aan haar broer, dat ze den zanger lief

ilrad.

Octavus werd nog kwader en dr,eigde Henidrrik te zal-
len dooden. Swane waarschuwd e flezen en zel, dat hij
vluclr,ten mo€st.

-- En u voor alrrijd verla,ren ! jamrnerde Hendrik. O i
wat is m.jn t'even zwaar !

Swane ging raad vragen aan een pries,ter, die in he,:
bocch wcon,de.Octavus was toch haar vader niet en, moeit
ze nu toegev€n aan den onredelijkerr wil van, ha,ar b,ro:_
der ?

' Gaarne wilde z.e mrerg Henrdrik trouwen, en de priester

-4-.

zug.nd. het hurvelijk in. Swane en Hendrik vluch'ttl;

heenl, ver. zeer vet' Noordrryaarts'

Eerst wconden ze aan de Zeven Tommen b'j Th'e-

nen. Flendrik bewerkte hct lan'd eî zaa v'erdiende bii ziin

brood. Eenige jaren gingen voorb'ij' Henclrik en Swane

kregen een zoo'n' en een doch:er. D'e zoon werd Julirs

g.ol"-d en het meisje Srvane zooals haar moeder' Die

kinderen gro'eid,en in eenvoud op' 
.

Tilaar u ontbrali iets aan Flendrlk's geluk : de v'etzoe'

riing rnet zijn vader. Srvane ried hem aan eens naar Nij-
megem te reizen ell ûe hooren of d'e oude hertog nog trocs

was.

Hendiik deed dc verre rsis' Met ontroeringzag h:j hat

kas,eel tc l.Iijmcgern tcrr-rg. Hij betrad cen ho'cr'e' Men

l.rerkende hem eers't' ni:t. Hendr;k vroeg trrood en rnelL

en betaalde, v.rat hij kocht.

Eij rten l."tta.rd zaL dc oude grootvadcr, die den joagen

man aanclach,ti;l bekeek. Ftrendritt merkte d:lt wel en

vroeg :

-- fig1!;^si gc me niet ?

-- Zijt gr dc .j<';ker nie I ? r"'roeg de otlde mrrr'

-- Ja....
.- C, ik ii:irlrt h:t..' Cod zij Cank, dat ge t.rrug keert'

want de hcr:cg is ziek er.: verlangt z;oo naar u' D'ienaren

'll,ebben u fftccilr-: zcll<in' raaar konden u û€tgens ont-

dekken.
HenCr;k spr:edde- z''ch r'.tt niar het kasteel' De portiei

bij de br:ug, een jcnge rnan, keek hem verachtelijk a'rn

€n vroeg sPotitend :

-5-
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'T- - Wat rvilt gij, l,o,mperd ?

- Den lrertog spteken, anltwoordd,eHendrik be'd'aald.
' -* Gij den helto,g spreken ! Zijt ge gek ? Maak u

weg! Àls ge iets vragen mo€t, ri'cht u tot ,den o'pziohter
op gindsche ho,eve.

-- Neen, ik moet den hertog zelf spreken. Is G:ert
uog.in dienst I

-- Ja, G,eert is n,og in dienst.

-- Wilt ge hem dan een,s roepen ?

---' Ncen, maar ik wil wel eens dezen knuppel tcgen
uw lange treenen slaan,, als ge nier gauw op hoepelt.

, De hcrdog verlan,gt mij re zien, hernam Hendrik.
,-- Wel, ge zijt heelemaal dol. brutale kerel. Denkt

ge dat de hertog naar zoa'n vogelschrikker wil kijken.
--- Ik kom van ver en ben mer stof b,edekt, en ,k

vraag u G,eert te ro.epen, wanit ik ben h,ier vroor een voor-
name za^k.

--Lamm,e'ling, ge verveelt me ! riep de portier.
Maai daar kwam Geer.t, de oudste dienaar, over.bc:

plein en Hendrik snelde naar hem tore.

- 
Hier, seihavuir ! schreeuwde d,e porrier en hij wilJr

Hendrik na zeiten,
Maar dan bleef hij verbluft s'taan. Hij zag hoe Geett

ciien vreemdeling de handen drukte en van onltroerinÊ
weende. En Geer,t nam Hendrik mee naar binnen. Hij
leidde hem in de badzaat, bracht schoon linnen en klec
ren.

Dan ging de Eouwe d,ienaar in dc slaapkamer varr
cien herto3.

-ll-

l)c oude ru.rn iag te bed.

Heer,,k kan tl go'rcl nieuws ln:ldcn' ecr (jeetl'

.-- O, is er nicuws v:rn nrijtl zccn I vrctg dc iter'-og'

- Ja heer....
.- Waar is mijh Hendrik I

Niet ver mger van, hier:':
--- Goddank, hij leef't cltrs nog. Ën lrij rvi'l nr:g nr'ri

zijn vacler komen.

--- Jonker Hen,drik heeft u eveu lief als ie vorett"'
' Heb,t gij hem dan g'esProken I

- rIa hcei.... I)e jonkei is hi;r cp het kasteel'

-- O, leid hem bij mij. God is goed..' Ik mrg rnij'r

Hendrik nog zien' Ik ben zoo onrech'tvaatdlig, :soo u'rtt'i
voor h,em geweest.
- En wat larier tracl F{endrik in rje kainer. Fiij knielLl':

bii het bed neer.

- Vader, vader I saikte hij.

- Hendrik, rnijn zcon... mijn goede zooil I r{ep 'Je

bertog uit. O, vergeef rne alles... ik lren zÛ siechri vooL

ti geweesrt.

- God zij gedankt, vader, dat ik u mrg tertf,gzien,

rprak Hendrik.

- Sta op, mijn, zoon en vertel me. w:iJr' ge gewecsl

zij't.
En He'ndrik sprak over zijn vetblijf in' Griekenland

en over Swanle. zijn vtouw. en ovcr zijn twee kindererr'

-- O, haal hen hler, smeekre de hertog. Dat ik 'b'en zit
en o,mherlze. eer ik sterf !

En Hendrik teisde nu re paard met twee clienaren'

-? 
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cn ze voefdErn ook paarden,mee voor Swane en voor dsfl

zoo'ni en de dochter.
En de vrolrw en, de kinderen vergezelden'Hendrik naar

Nijmegem €n werden met vreugde d'oor den hertog onl'
vanrgen,. Ze mo,esten nu op het kasneel blijven, wone,n.

Àll,e lieden waren verheugd over die verzo,eninrg. Dt
ouderen wisten het te vertellen h'oe goed de zoon var
den bertog was.

Maar een stand angstl uirt. En da't *'as de portier !

Hoe had hlj Hendrik bi.i diens aankorns,t behandeld'

Hij vreesde erg ges'traft 'te worden,
Maar Hendrik sprak minzaam met hem :

-- Veraclrrt iemand n'i,et, omda't hij een grof kl'eed

clraagt, zer h,ij, o'f omdat h,ij voor ztjn brood w.rL.tt
mos!. Maak no'o,it misbruik van een post, dire u toever-
trouwd is,

. De portier beloofde die les noo.t te zullen vergeten.
' De oude hertog leefde nog een,ige maand'en.

Nâ zi.in, do'cd werd'Hen,drik de heer van cle streek en

hij was ail's e'en vader vo,or zijn volk.
Julius en Swane groeiden vo,orspo'edig op en h,ij rver.l

een schoone jonkman,, zij een bevallige jonkvrourv.
Helaas Hendrik werd n,ie't oud. Hij ging met andere

heeren vech'ten tegenr de Moorel in Spanje. Bij de poor-
.ren eener stad werd hij afges'cheiden, van ûret leger. Hij
streed dapper, ntraar werd z'waar gewo,nd ern srtierf ir, den

nacht.
Een clienaar bracht het treurig n'ieuws naar Nijmegem

-9-



en de vrouw en Julius en de jonge Swane weenden veel
en fouwden lang over hun goeden ech,tgenoot en vader,

Gedrleën bleven, z,e op her kasteel en al het volk u,as
de r.rourve zoo getrouwe als vroeger den hertog.

C)ok keizer Ocavns was ond geworden. Hi.i hoorC
i:ooif meer rran zi;n zuster.

Maar op een nacht droomde hij van Swane. ,. Mor-
gens dach,r hij er veel over. En toen zei hij :

'-, Ik. nroe't Swane o,pzceken en, ik moet haar vin,den,
Hij sprak hrierover to,t zijn rrouwen ridder Brabon.'- Ik ga mer u mede. zei Brabon.
De keizer I'iet zieh vergezellen door een groo,t lege( mer

veel paarden en, wagenrs. Ze trakken naar het No,orden.
- Zao kwam de keizer in Henegouwen en daar maakt,,
lhij een kamp. Er werden renren en paviljoenen gebouwci
en de keizet zolt van hier bod,en uirtzenden om zijn
zus,ter te zoeken.

De ridder Brabon ve.rveelde zich in dat kamp en dee.{
ritjcs in den o,mrrek. Hij draafde langs de Schelde en z^g
eensklaps een 1>rach,qige zwdan die in de rivier zwom..- Die z\4/aan mo:t ik hebben, dacht Brabon. Hii
nam zijn bco,g en scho,o,r een piji naar her slanke dier,
Mear hij mrste zijn do,el. en de zwaan vloog snel heen.

-- Ik w,rl en zal die zwaàn,hebben," dach,t Brabon.
al moest ik ze jaren achtervolgen

Hi-i reed in de richting d.e den vogel had gevoigd. en't w,erd een lange reis.... Soms z.ag de ridde,r de zwaan in
een rivier of ook boven hem, regen de blauwe luc,h;t, E:r

- t0 --

h,et l,eek wel of ze ltem meelokte, altijcl verder van het

kamp des keizers.

Een,klaps daalde de zwaan .n de gracht van een schoon
k-rsteel en daar ltieef ze zrvemmen:

- 
Nu heb ik ze. dacht Bra,bon.

Hij sprong r';n zi.jn paard, aan den oever der gr'.rcht.

Tegelrcvcr hem leunde uit een vensier ceu schoone

vrouwr Zij kcek eerst naar dc zwa.rn en toen naar den

ridder. En ze ricp : i
.- Edele ridder, doe de zwaan toch geen teû, Zi.i

komt bij mij bescherming zoeken.

--Neen. 
ik zal de zwaan geen kward doen rntwo,Dl(i-

de Brabon. En toch heb ik ze van heel ver tot hier achter"
rclgd om ze te vangen.

.- Gij zijt vermoeid, sprak de vrouw. Ik z;rl u een

ciienaar zen'den, om u [rinn,en hEt kasteel te Ia:den. G,:
kunt hier eten, drinkeo er rustoflr

De kasteelvronr,4,r onrtving Brabon in de groote zaal,
Zij was Swana, de zuster van keizer Cctavus, maar haar
man Hendrik, was over een',gie jaren gesneuveld. Swanc
woonde nog met haar kinderen op het kasteel.

Brabon kon niet denken dat hij de zrrsrer van den
keizer gevonden bad. De vrouwe to,o,nd€ hem haar klo:-
ken zoon Julius en h;rar schoonc d,och,ter Swanre, die
ltu ârl ,een, jon,kvrouw u'as geworden,

De tafel werd gedekt en ilrab,on vriendelijk ren ma;j-
tijd genood. Minzaam spraken allen m,e elkaar.

--- .Ik hoor aan uw spraak, dat gij in Grirekenland
hebt gewoond, zei Brabon to,t de edelvrouwe.
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- jr, lnààr drt is zeer lang geleden.

-- Ik kom van Griekenllnd ,en dien keizer {3c'lavus,

hernam Brabo'n. De ketzer 's nu in i"Ienegorirven, om

zijn zus'ter te zaeken, die twintig jaar gelerien, met hxlr
man vertrok en nrooi't meer icts van zich liet hooren.

- En wâarom zoekt de keizer zijn zuster? vro€g
vrouw Swane, Is het' om iiaar te straffen of om z,cir
m€t haar te verzoenen t

- Ik denk, dat hrert is om zich te verzoenen, want de

keizer s.oreekt 'l'rien'deli.ik over iraar.
Vr,ouw Slvane vro*g vce I over het lr:vien ";ail Cctavus,

maar verzli'eeg dat ztj z)jn zust€i w.1$.

Brabo,n sprak cck minzalm me,i Jlriiris, den acon en

S'tvanre" de jonkvrouw.
Den volgenclen drg zoir irij vertrekken. X{ij was nu

al veel dagen op reis, en keizer Oct:rvus zor] :eker on-
gel'ust zijn over hem.

Vriendelijk nam hij afscheid veli vrcurv Sw"ane err

haar kinderen.
-* Ik heb vroeger den kcizer L3oecl geken,d, zej de

lilsfeelvrouwe r,u.0, wil't ge mi.i ce;r gr.rorf grç;nosggn

cicen en di,r kistje aan den keizer a'terhan,Cigen I vroeg
ze.

--* Gaarne wii ik uwe boodschrp verric'h,ten, anr-
g'oordde Brabon,. En moef ii< ::.r,' rrlrm niet noemen ?

--- De keizer zal wer{en, wie ik ben ;:!s hij hec kistyc
opent.

Zcc vertrok ridder Brabon fe{ug naar Henegouweil,

Maar hij verdwaaide toen hij in een onmetelijk rret-

',,eld kwam, waa(do,or geen weg liep.

- 
Er moet to€h, een einde aan zi:jn, dactrrr Brabon,

en als ik altijd door rijd, geraak ik er na,tuurlijk wei
uit.

Na een,igen tijd zag hij den ,h,oogen, toren van een

kaste,eil.

- 
I{a, daar kan ik eten, en drinken, wat rusl;en en, dan

cien goeden weg vragen, dacht Brabon verblijd I

Maar uit het kasteel kwam een, reus die grimmig keek,

Èn mtet een stem als een klok riep fij :

'- Vree,m'derling, eer gij van hier gaat, zul,t ge me iets

geven ais ûrl. Ge heb't daar een ivoren kistje. Dat zri
wel een sc,h,at b,eva,tten. FIet is v,o'or mij.

Brabon kon, dien nijdilgen toon niet verdragen en

vroeg :

- 
Wip zijtt gi:j, d,irs 6'et van mij durft e,schen i
Wie ik ben ? Ivlijn, naam i's Àn't[goon en ik bcn

meest€r van de Schelde en tlet land; van rier en, rij,en er
om heen. En wie h'iEr reist, per schip, ue paard of æ

voet, be,taalt mij tro,l. En. hem, die w,eigert', houw ik de

rcchrær,lran,d af en werp d,eze in de Schelide. Ha, men.igeen
is zoo door mij gestraft geworden.

- 
Ellendige wreedaard, gij zijt z'oo'n bo,os mensch !

schreeuwde Brabon den reus torc. Ik ,b'etaal u niets en. ge

zult dit kistje nrooit hebben. trk geh,oorzaam alileen den
keizet lroort ge dat ?

-- V/acht, ik hak u n,iet alleen de hand af, maar ook
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ri$' hûofd om voor altiijd clien franken mond te joeri
;.rvijgen. lraasde de reus.

Hij stoc,tte met mijn speer. rnaar Brabon duwde snel
zijn schild voorrrit en dit \4/as zoo srerk, dat Antigoo:t's
sp,eer er op brak.

Tcen sleeg de ridder mtt zi jn zw;rard tegen de beenen
-van Cu n reus. Àntigoo,n viel omver. Brabon sprong toe, eri
hcuwde bem het hoofd af.

Antigoon lvas versl;rg€n. En eensklaps kwamen er vi:r.
s'hers en schippers a*ngeloopen, die Brabon toejuichten.

-- Gij zijt onze redder, riepen ze.

E.n zre vertelden, hcre Àntigo,on altijd het groorsire d€e I

',an hun iacling had gencmen en ieder in her land aan dc
Schelde verdrukte.

Bra'bon h,i,euw den reus de rechterhand af en wierp dre
in den stroom.

-, Dit is een reeken. dat ge voorraan vrij zijt, spraL
hij tor de men,igte.

Hij bond den kop van Ânrigcon aan de zijd,e vart
zijn paard en reed heen,. De t,issch:rs hadden hem di
goede richting gewezen,

Zao kwam Brabon eindelijk in Henegou\ven rcrug.
En de keizer was verh,?ugd hern weer rc zten.

-- Waar zijt ge toch zoo lang geweest ? vroeg Ocravus
-- O. keizer, ik heb lr \'e,el te vertellen, an,twoordde

Brabo,n.

En hij sprak van de zlvaan en he,t kas,teel met de vrien
delijkie vro,)rwe en dan vanr den reus.

- Maar keizer, de kas,teelvrouwe heefr mij voor u* 14 -:-

een kistje meegergeven, vervo{gde Brabon. Ïfn ze zet, <1fi

gij haar wel kennen zoudt, ais ge het kistje opcnt. u'/anl

wàt ,er berus't beef ç 7ij lang geled,en van u on{v'ùng.n.
En de ridder haalde he't ;vcren kistje uit zijn *iszai;

Oc|avus opeirde het en plots werd hij zcer bieek, in hs'L

kistje lag een gouden beeldje. Octavus had lret ecns urt
een oor,log van Rome meegebraclrt 'en het aan z,jn "usi't
ten gescbenke g€g,even. D.it herinnerde hij zich woncler
go'ed.

- 
Bra'bon, gij hebt m'ijn zuster ontmoet! riep Octavus

uit, n'eenend van ontrcering. O, ik rvil e r iadel,ij.- bc:n
Mijn.rrmc Srv;rre,

En Brab.on moest nu veel vailhaar vertellen en v:ln
haar kinderen.

Den volgenden dag trclk de keizer op r:is lriddel
Brabarr reed n.rast hem. Eerst kwrmen ze .\an d,:l Cou-
denrberg, wl,rr later Brusse'l werd gebouwd. Dan
zag Ocravus h:t klsteel v:i.r Àntigoon, s'elke irl:lis rne:r

nu handwerpen of Àrr,twerpen nr,erndr., amd.--t de boc'r'
reus zooveel h.rnden in d,: Scheldc hrd gervorpcn.

Het gezelsch:rp reed dan lang naal- her Noorden. Mr.lr
waar s,tond nLr juist het kasteel i

Eenklaps vloog boven he t grocpje ee n pr.rci:::gc zl'.r,rir
En Brabo'n herkende den vcgel, di'en hij eens achter-.'olgri
had. De z\r'aan u'ees thans den weg. En zac kr+'erner.

Octavus en Brabon met hun gevoùrg aan ,het kasteel tr:

Nijmegem.
Weer leunde de vrouwe door her raam.
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* Swan'e, mijn lieve Swane, trii,er ben ik, uw broeder,
dre zoo naar u verlangd heef,t ! riep Octavus.

En de kasrte,elvro,uw wist nu, dat haar bro,eder haar ui,t
liefde had gvzocht.

Zij kwam met ,haar zoo,n en dochter uit ha,t, kasteel
cn zij en OciÈavus weenden van vreugde o,ver di,t weder_
zlten.

Ocravus zou nu eenigen cijd op h,et kasteel blijven.
Hij was zeer dan,kbaar jegens Brabon ,en zei hem :-- War ge me vraagl, schenk ik u I

'- O, laat mij dan tro,uwen mer jo.nkvrouu, Srvane.
sme'ekte de ridder.

Brabon eni S'wane beminden elkaar maar zij w.rs de
n,ichn van den keizer en Brabon 1b,eza,t rriets dan zi jn
paard en wapenen.

_ -- Zeker moogt ge mer Swa.nre huwen, sprak Ocurvus
En om uw dapperheid sc;h,enk ik u het land vrn Riet.
waar gij den' b'oozen 

'eus 
versroegt en heel .re streek et

om heen. We zullen dit gewest naar u Brabant n.,emen.
Ën gij zult er h,entro,g zijn.

Octavus, zijn zustet, Julius, Swane en Brab,o,n .rejs_
den nu naar een kapel. in het land. dat Brab,ant v,ercl g:
y3emd. O,nderwege zag Julius hoog in de,lucht een rrend.
Hij wilde zijn oo,m ûoonen, ho. goed ftrij mct boo;;;;;i
schiieten kon en t'r,of den arend, d,ie dooJ ten gronde viel.

- 
Ge zi:jt geoefend in de wapenen, zei Octavus. V,rpzullen d.ez,e plaats Aren,dsch,ot beeten en ran de helde rc

rivier een kasteel bou,wen. En Àrendschot werd later de

t
il
;i

scad Â;rschot €n van het kasrtieel bestaat er no,g de Àure
I'ustoren op een,,heuvel.

Het gezelschap reisde nlar d,e kapel, n.ie,i vcr mee!.
ran daar. En Br;rbon en Swane trourvden er. Àl de vo,or.
naamstc lied,e'u, van lr,e,t land krvanren er samen, Ze wis-
teir rlat Brabon den boa,zen reus ver:slagen had.- En ze
belocfden h.em tro,rr.w en geh,oorzaamhreid. En ze gelo,o,f ..

den, dat Brabon een rechtvaardig en goed heer zoa zijn.
Daaro,m rverd <ie plaats bij de kapel << 

-l-en geloove > ge .

nc,emd, wat iater Loven en 6laarna Leuven rverd.
Op lrar kas,reel te Àntw,erpen werd dan e,en groot feesr

gevicrd, nadien o.ck rc Nijmegern.
Vrouu' Stvaire lrieef ,trier lvcn3n. Brabon en d,e jongl

Srvane vestigden zich te Loven en Octavus nam Ju,lil,rs
m.ee, om een voofnaam man I'an hem .tre maken.

E.n later werd Julius keizer van Rome en heette toen
.lulius Cesar'.
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EEN FLINKE JONGEN.

't Was tegen h,eit einde van 't jaar I37 9 .,. Waite;'
een knaap va,n veertien jaar, h,ad hou't geraapt in he;

bosch. V.o,or een hut zag hij veel ntenscheil s'taan.

- 
Wat is er bij gro'otmoeder te doen ? vroeg S/altei'

zicb af.
In d'e hut toch woonde zijn groctmoeder geheel rl-

leen, Ze had geweigerd bij Walter's ouders op het hoefje

te ko.men en zei, wannec( er daarover gesproken werd :

- Ik ben nog sterk geno€g' am zelf mijn huishoude'r
te doen.

Groo,tmo'eder was eigenzinnig eû eenzelv,ig. Ze spr.rlt

tot ni,emand. werkte no,g Gp haar s,tukje lan'd, en lr'an-

delde veel. Wi'rl'ter bracht haar dikwij'ls een en ander en

dan was grootmoeder w,el vriendelijk, maar 't Iiefst sr:'lleen

ze geheel alleen te zijn.
En nu sto'nden er zooveel menschen r'66r haar hat. En

$y'alter hoorde hen tieren en r^zefi. Wat mocht dat betee-

kenren ,en wâârom scheen al dat volk zoo boos op groû't'
nroeder ?

De knaap wierp z-jn bundel bout neer om sneller t,:

knnnen lo,open. En spoedig was hij b,ij de menigte.

-- Haal bet oude wijf uit haar hut ! t:ep er een.

- 
Ja, laten we de heks doodslaan. anders worden er

nog veel menschen ziek t schreeuwdre een ander.

--- W'aarom zijn ze zoo boos op groo'tmoe,der? vroeg

Wal,ter aan een vrouw.
-.-- !E --

-- Ômdat 2e deî ;onker van h'et kasteel betooverd

h'eeft. Ze on,tmoette hem in het rb,osch, En een uur ,laÊe;:

is de jonker erg zi'ek geworden en n,u ligt hij t'e $terven,

-$y'31 
kan gro,otmoeder er aan do'en i

--- Ze is een h,eks.

-- Leugens!
En plots rverd Waltet zeer verarttilvaardigd. Hij greep

een stok die daar aan den kant der baan lag, dr,ong tus-
schen die menschen en ging vô6r de deur der hutl s,taan,

Walter stak den stok o,mhoog en riep:
Ge zul.t groo'tmoeder m€t rus{ laten, Groo,tmoeder

heks, maar een brave vrouw-, die ni,emand kwaaJis geen

doert.

En al stond hij tegenover

vastbesloten zijt grootmaeder
O, k'wam vader maar I

- 
Uw groo,tmo'eder is wel

,uwe kelels, hij was to,cn

dapper te verdedigen.

een heks ! kionk ,hier terug,
We zullen haar do,oden.

Maar niemanrd scheen veel zin te hebben. om het eerst

de h,u,r binnen te drinrgen,

Ja, toch, daar was Michiel, een leeglocper cn dief, die
naar voren drong.

-- W.g, kleine iawaaimaker, zei ,bij, Ik zal de oude
teeks naar bu,iten s'leuren.

Maar Walter gaf Michiei een flinken sl:rg op her hoofdi
cn de vagebond spron,g huilend terug.

'*- Niemand zal grootmoeder aanraken, vetzekerdt
Walter.
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- 
S,nlggn12s, wacht, ik zal u a(mcn €rr b€cnen brekcn i

raasde Michiel, besch,aamd nu, dai' hi1' terug was gedeinrt
voor een jongen.

Michirel kwam we€T vo,oÉrlit, maar V/aliter ranseldc
'h'em nu hog geweldiger af. Hij zwaaide sndl mer z,.j ;r

stok iheen en weer en trof Flichirel e'p de scho,uders, cle ar:-

men, de beenen.
._ \fr,r21 gebeur,t er hier I klcnk een zware stem.

D,e menscheni maakten'plaats voor een heer, den reni-
meEsûer en toezichrter van hef kasteel. Walter wist, drr
hij een go,ede man was €n sprak :

-_ O, ih,e,er, di,e menschera wiltren gro,orcfiroeder dood
slaan, Ze zeggen, dat grootmo,eder den .ionker heefr b:-
tcoverd, zoodat ds' jonker nu ziek ligt.

-* Dwaze tlfeden, hernam de rentmeester. Ja, d'e jon-
ker is e'rnsrtig krank en z,elfs sterverd. Maar de brave
Vrouw 'Wanne heef,t daaraan loch geen schuld. De jo,n'
ker he'efç d'e zwarre pest, die ook te Do,ornik, te Erugge en

G'ent heersch,t. Gaat naar huis en bidt G,od voor den, jon-
l<er en vo,o( o,ns aror land. En' wie is weer de opsrtokcr
van did alles ? Gij lv1iohiel..... Waiter heeft u al een paâr
flin,ke klappen gelgteven, zo,o,ais ik zag. 7e war.en ve'.-

dienLd. Maar vagebond, ik heb ook nog een rekening rnei
tr ta vereffenen. Ge hebt gisteren kieken,s gestoien bij boer
Jeroen, Uw plaats is o,nder den to,ren.

En cen dienaar, di,e den refitmeesrter vergezelde, moes.
Michiel bij den arm n€men en mee leiden naar het kasteel,

- De menschen verspreidden zich onder den indru$, van
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het nieuws. Vy'alter wilcte de hur binnen, maar de denr
was gegrendeld.

- 
Gro'o'tmoeder, doe open, riep de knaap."trk ben ùret,

'Walt'er, en al de mensch,en zijn weg. Ge mo,et nie,t bang
meer zijn.

De oude vrouw liet haar kleinzoon ,binnen.
_* Brave jongen, ik hoorde u en ik weet, dar ge m(

verdedigd hebt, zei ze, hem srreetren,d mer haar knokige,
magere handen,... O, wat kunn'en de menschen b,o,os zi3n.

De rentmees'ter, die zich vetzekerd thad, of al ;h,ert volk
zich verwijderde kwam nu ook in de woning.

- 
Vlsu\a/ S/anne, wees maar gerus't, zei hij min-

zaam. Niernand zal u kwaad doen.

- 
O, heer, ze durven zeggen, da,t iic den jock,er be-

tooverde. Hij zei me n,og zoo vrien,delijk goeden dag, roer,
ik hem in it bosch onrmoeme.

-_ 'g ls gekkepraat, Wrnn*,,.. Trck het u nie.t aan...
Bid vo,or den jo,nker. FIij is in groo,t gevaari.,. En biJ
r',oor heel ons volk, wânt ,h,eLË lvord:t door een vreeselijkc
ziekte bedreigd.... Walter, vervolgde de ren,tmeester, gi,1

zijt een fl'ink, dappere jo,ngcn en rveldra moogr ge bij m!.i
in diensr ko,m,en en ik ben zeker, dar gij nog e,e,ns opper.
jager van ,het kasteel wordt,

De rentmee.s,ter ging heen. Walt,er vertelde aan groo,t-
moeder war er rner den valschcn fuIichiel was gebeurd.

De orrde vrouw was toch n,o,g bevrees d en zz besloo,.
met haar kleinz,oon mee te gaan naar de hoeve

Daar gekomen ho.orde Wal,ter, wâarom vader den o1r,



ioop urn het vo'lk nie't bemerkt had' Vader was ook ziek

geworden en lag 'te bed' En moeder za't zeer ongerust

bij hem.
Vader lag gewetrdirg te zweeten, hij had het zex be"

rîauwd. Hij kon niet meer sPreken.
I 

- 
Wa,lter loop naar heu kasteel en vraag of vader Àn-

tonius wil kom'en, zei mo'eder.

De jongen snelde heen' Hij sidderde vxn angst' HiJ

had den (en'tmeester h'o'oren strrreken ovcr zwa'rte pest'

Zou vader ook door die ziekt'e aanrgetast zijt !

Buiten adem kwam Walter op het kasteel aan' Hij
rroeg, waar vader Àndon,ius was, de pri'ester, die op het

slo,t woonde.
"- Bij den jonker, zei een knecht,'.
* O, zou h,j niet kunnen meegaân".. vader is zoo

erg ziek geworden.,.

- 
\,r1ds1 Antonrius kan ntr den jonker nie't rierilaten'

oat begrijpt ge toch ook wel' De baron en de baroncs

zijn vo,l 2n,gst.'... Ze denken, dad de jonker zal sterven.

. Weer verscheen de rentmeester. En hij hoorde me t

schrik Walters boodschap aan. Zou de zwarte pest dan

hier ook rond waren i

- 
\trr3ç1fu11 eens even, zei de ren{fileester, en h,ij trad

het kas,teel binnen.
Na eenige minu;ten keerde hij met vader Ântonius terug'

De jon'ker \À/as fltt verzorgd en de priester, die o'ck de ge"

neeskunde beo,efende, kon wel even met \ù'/alter meegàan.

Hi.i kwam cp d'e hoeve.'.. En dadelijk zag bij dat de

boer dezelfde ziekte ihad als de jonker....
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Vader Àn,t,onrius deed wat hij kon vc,or den kranke.
'loen mo'est hij weer heen. Zijn hulp zou elders ook nog
wel ingero,epen worden

De zwarte pesf woedde inr Vlaanderen.
Groo'tmoed,er, m,oeder e'n 

'Walter zaten droevig bij het
bed. En de rnenschen in den omtrek waren ltu ioch b?"
schaamd, taeî ze ,h,et nieuws hoordren... Ze hadden de

oude V/anne beschuldigt de ztekte vero,orzaakr t,e hebbec.
En dri,e zat n\ zelf te weenen rbij hef bed va,n haar zaon.

De dag neigde ten eindb, Het werd avo,nd. In de ki-
mer van den zieke brandde een klei.n, lampje. D,e boer la4
bewusteloos. Soms kreund,e hij zachtt. Maar hij scL,een

niets te wetien, van wat er om hem heen gebeurde...
Eensklaps hoorde Walter weer lawaai.

- 
Wat is dat ? vroeg gro,otmoeder anssri;g. 7cltd,:n

de booze lied,en me wcer krvaad q'illen doen ?

*- Neen, neen, sprak Wailter. 't Zal iets anders zi.jn.
Hij ging haasuig naar buiten en zag een zonderlini'

sch,ouwspel.

Veertig tot vijftig jo,ngelingen en mannen gingcn da:rr
bij 't schijns,el van fakkels geweldig re keer. Ze droegc,r

lrrâuwe m;ntels, maar hadden die omlaag ges,troopt, eil
hun boven,lijf v'as ,bloot. En iedere pelgr,im h.rd een stok
met een bundel touwt.ies in, de hand en sto:g zich daar .

mee op de bcrs,t, in de zijde, soms ook op den rug. Daarbij
slaakten de vr,eemdelingen lu'ide kreren. Bij velen zijpeldt
het bloed.

't Was een geroep o,rn genade en barmbartigbal<I... lr{6
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en dan rustiten ze even en zonken ze op de kn,ieiin. Een
van, ifusn bad voo'r en smeekte dac Europa van de zwart:
pest bevrijd moclriÉ worden. D.e ande ren prreveiden de laat-
sfe woo,rden van de reeks smeekgebeder nree.

De rentmeester kwam bij hen.
-: Van waar komr gij l,ieden i vroeg lrij.

- 
Van K,eul,en, edele h,eer, waar d,a prest duizende.;

menschen ren grave ,heeft gesleurd. En àok in an,dere
steden w'o,edt de vreeseiijk,e plaag. Daaro.m hebib,en velrrr
als wij pelgrimtochrten te doeni en cns le pijnigen orn boeie
tc plegen vo,or gânsch rh,er volk. 'S/i.j legden ;|e geloft:
af ons, d'rie en dertiig keer daag te gees;3,lsn, slech,ts ee:r
sombef maal te gebruiken en op geen bed te slapen. Wi.i
trekken, nu naar Brugge orn le{ neer ,te kni,clen vô6r he,r
Heilig Bloed, dat aldaar word,t bewaard.

- 
God behoede u en verh,oore uw grelbeden antwoordci,,

de rentmeester. Gij zi.jt dus geren. geesrelijken ?

- 
O, neen, edlele heer, onder ons zijn 6t,iiens;tknech,t;r.

en rijke heer.en, lijfeigenen en redell,ieden, maar rhrans zijl
s'e in ons bo,etekleed allen gelijk. V/el vergezellen eenig,:
rn'o,nniken on's, Men noem,t on,s de sekte cler g.es.laar,
Wij zullen in onze geb,eden ook Vl,aandern ged.enken.

- 
O, do,e zulks, ook ,h,ier is de zi,ekte uitgebr,oken ..* Wit'û gij op he'r kas,reel overnachrren ? v.roeg de renr,

meester.

- 
rù/r,J danken u, h,e,er, voor llrv aanbcd. maar w 

_l

willen heden nacht d,c,ortrekken naar Brugge. Wij rnoger:
slechts weinig ru$r n,emen.,. Ik hoop dat-ook lieden van
Vlaanderen zicb bij ons zurllen aanslui,ren, o,pdar wij ge.
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zamenlijk God mo,gen bewegen deze ramp u"n ott" lrn-
<ien af te \Men,telen. De hoofdman deed een teek'en, alie ,t

gcrdd,en ,hun 'boetekleed weel s,p en sloegsn een fitet crrrl

rood kru.s geteekenden kap over het hoofd, Ve hievem æ,r

lofiied aan en, door de fakkeldragers begeieid, zer,tetr rJr

geeselaars als sehimmen hun weg voort.. FIer werd rve c 
.

5ril.
Ja, ,h,et rvas een benauwd,e tij<J nu. De dood w;aude

rond.
Waluer keerde in huis terug. Flij zo j meit groctmo:dcr

en mo,eder waken, Maar tegen den morgen sri:rf vrder...
Weenend kn'ielde het drietal b^j her lijk. Ze hoo,rclen lr
kiok van het kasreel...

Ook de jc,,nker wâs gcitorven cu het w.rs cle dcodskl-ll-
dic droevig tampte....

D,e zwarte pes't had in dr omgeving nog merr slacirr,
offers geëischt, De menscihen werden 6re'1 schrik gelrlage.r.

Velen gingen op de vluciirt. Ze meend,gn dat het eld,-r;
veiliger zou zijn, Ook de meeste ,dienaren van lhet kasteel
liepen w-eg.

Wal,te,r vond nierman'd orm voor vadter een kis,t te

rnaken. Hij deed h,et dan zelf ".,. Wel weende hij veel
bij da1 werk, maar hij hield zich kloek.'r'Was voor
vader. ,.

D,e jonker en Waiter's vader werrlen op denzelfden daq
begraven... Blj thet graf sto,nden behalve de oude 'S/an:re,

moed'er en 'Wal,trer, alleen de renitmeester en vader Ântc:rirs
Moeder zat als wanhopig ,op de hoeve.

- Grarotirnoeder, nu komt gij bii ons wonen. l:i I
vro'eg walte.. 
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. J a, ;ongeri.
En ik zal fltnk u'erken. zooals vacler he1 deect i

belooide de knaap.

Maar erger rverd de toestand in Vlaanderen. De zwartt
pesrt rvoedde overal. Duizend,en menschen sltiervert, B,jn.l
rr'emand werkt'tie nog. De menschen hadden geen moed
cn wil meer, 't Was of rn€n't einde d'er wereld afwach'ttc.
I)e geeselaars do,arkniisten het.land. En bij hen voegdcr:

z ch grcote <1roÛrrn'e n bedevaarders, De kerken z.rten d:g
cn nacht vol.

Vrceg begon de Wi^.ter en h'ij rvas buitengew.oon st(eng
Her vroor geweldig. Veel zwakke menschen s'tierven vârl
koude. Er heerschte cok honger, En wolven kwamen u t
Le1 Zuid-Oosten naar Vlaander'en.

***
Walter had woord gethouden en de knaap wâs nu d'r

L-cer der hoeve. Hij zou ge'en jnger wo(den maar cle bo,er-

clerij drijven. De ren'trneester zorgde dat hij w;rt hrulp
kre,eg en in dezen srrengen Winter maakte hij, dat er op de

hoeve geen gebrek was,

Op zekeren middag kwam Walter van 'r dorp.'t Zou
ctadelijk avond zi.in. Toch rvilde Wal,ter nog een buncle!
,hout in het bosclh halen.

Eensklaps hoorde hij geweldig angstgeroep maar daar*
bij een vreeselijk gehuil. Er was een mensch in, nood....
<< 

'Wolven >, dacht Walter. Hij ;beefde van angst. Hii
rvisl het, dat de g'evreesde dieren reeds in de o,mgeving wa,
rcn gezien.

De eerste bewegir g van lù/a'l,ter \ryas om te vluchten....
*26*

Maar een mensc[r verkeerde in gevaar. De aarzeling dr.rur-

de ni,et lang.... Walrt,er liep naar de plaats, r'anwaar het

ge,hr,ril klonk. Een man verdedigde zich wanhopig. Walter

herkende hern. Het was Michiel, de vagebond' die eens

grocijmo.eder urit huis had willen sleuren. Maar Walt,:r
zou lh,em tcch lrelpen. Hij natn een knupp,el en trok op

de w,olven los. Hij sloeg er een dood, dan een tweede".

Maar hret was voor Mic,hrel te laat, F{uilend sle'ep't'en de

woesite d'ieren hern mee en ze I'oçlrten daar wat verder

orn hun br.rit.

Vccr Waltet tv;rs er maar:en uinveg I de vluclrt.,,
En hi.i keer:de zich om en suelde heen.

En thij bedac,h't, dat hij ock groo'trnocCer en inoedt.'

zou moeten besclrermen, want V/olven dro'ngen. uitgehon'
gerd als zë w^teî, de huizen binnen.

Walter Lep u'a,t hij kon. Wat sidderde hij. Àcli: i
zich hoorde hrij het gehuil. f}e wolven achtetvo'lgderr

bem. Ze hadden zeker hun eerste buit verslonden. Ze

hijgden naar meér, lt Werd 'u voor den kn.rap een wed-

lcop om ,het leven.

Docih d,ichter klonk dat akelig gehuil... Zogden tle

wolven het dan wj.nne'n. De hoeve stond nu vlak bii.
Nog een,ige oogenhlikken... €n hij zan binnen zijn..',

Walter hijgde van inspanning... Maar de .,volven won-
nen den wedloop. De jongen voelde hun adem... Hi i

l*eerde zich om... Hij zwaaide zijn knuppel, dien hij ge'

lukkig behouden had, en bmkte een der wolven n,eer..,

Hij zou zijn leven ftrard'nekkig verçledigen... M.aar hii
rtond teg€n een overmacbt..

*27 *-



Daar hoorcie hij stemmen..'. Goddank' er was hulp'

Mannen daagden op, Een werr] zelf aangevalien' Walter

kon n,ie,t meer. Hij zonk neer.

ToEn hij to; bewustzijn kwam, lag bij te bccl' E:r

grootmo,eder en moeder ;at:n bij hem"'. V"rcirvaasd keek'

Wolt.u op. Wat was er gebcurd I O, ia, de wo'lven"'

En moed,er vertelde, hoe dc l:ent!Ïrees'ter vernct'men had'

d2,1 91 \Mclve- in de streek u'atcn en tocn besloot met eenige

t'oeren op jac'ht te gaan. En hij kwam op het juisti

:i-ii.i
:'fi,]!iI+; -
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oogenblik om Walter te bevrijden. Toch had de kn'aap
een beel in den arm gekregen, maar de wonde was door
vader Àntonir.ls gc,ed verzorgd geworden. $/alter zou
spoedig genezen zijn. Een <!er mannen was ook gewond.

De knaap vertelde toen, hoe hij Michiel had willen
helpen. Moeder en grootmoeder hoorden nu met ont-
zertin,g, wat er met Michiel was gebeurd. De vag,ebond

ihad wel noo'irt gedeugd, maar hij was toch een mensctr.

Wat later kwam de rentm,eester €ens naar \Âr.lter zien.
Fn bij vernam eveneens he6 verhaal.

- 
Nu weten rv€, van rvie het ge,been,te is, dat rvc

in het bosch vonden, zei de rentmees'ter. Michiel is dus

door de wolven verslonden..
En de rentmeester bewonderde Walter, die geen kwaatl

met kïuaad had vergolden, maar go,ed had willen doen

aan hem, die zich eens zo,o leelijk gedroeg.

Na eenig,e dagen, was Walter genezen.,, Ook de andere
gewonde was beter.

De sledhte tijC ging voorbij.... 't Werd I-ente, d':

zwarte pesl week, en h,rt volk van V,laanderen kreeg
nieuwen moed.

rù/alter ging moedig aan 't werk. De r,entmeester hie!p
llem. En de jo,ngen groride op ror een flinken boer. Groct-
mo,eder leefde nog eenige jaren . 7e bad een rus't'igen

levensavond.

Walter kreeg later een brave vrouw en moeder woonCe
bij hare kinderen in en dankte dikwijls God voor harr
braven zoo,n.

EINDE.
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OM TE LÂCHEN

Moeiliih.

Bediende. - 
Miin,heer, uw vriou'w

telefoon of u komt eten'

Pauoon' --_ Ruik eerst eefls wat cle

vrâagt door de

po,t schaft.

Ëen hleinen ûenh"'

Een reiz'iger moest op een bit'ter kouden avond een

geruimen tijd in een klein station d'oor rengen en ging

binnenzittenwaareenlekkervuurtje'brandde'Hijhad
allen tijd en baalde een sigaar vo'or clen dag om den tijd

.un *uinig te verk'orten. Juist kwam de portier binnen

en de rciziger ',-ei, m'et den vingér wijzen'd'e nâar een

borclje, datln't lokaal h'ing <<Verboden hier te rooken>>:

- 
Ik onderstel, dat clit verbod hier niet streng wordt

gehandha.rf d ?

- O, neen, meneer, zeî d'e portier met nadruk' ze

ge'ven hier z'oo,veel voorscÉrif ten' en hi j wees op het

Éordie dat er onder hing en waarop stondl Het is het

personeel ten strengst€ '.'erbo'den drinkgeld aan te nemen'

Hij kreeg er.

'I'e oeel uetlangd'

Bedelaar. - 
Een centje alsjeblieft' mûjnheettje'

Vooûiiganger. --' Zoo'n tnensch met flinke ar'men

en beenen geef ik in bcginsel niemendal'

Bedelaar. '- Zou'dt" ge dan willen, dat ik me voor

dien onnoozelen cent n'og een hou'ten been aansc'hafte?
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Bijziena.

. Kapitein (zeer bijzrencle). --- Wie is da;rr van deti

linkervleuge'I. die niet voorwâarts marcheert?

Sergeant. 
- 

Dat is een lan'taarnpaal. kapitein.
Een slimmetd.

Hoofd vàn een school tot een leerling uit de hoogste
klasse, d,ie te laat komtr

- 
f{6a zi.i't ge zoo laat. Dirki Het is al rien minuten

over negen.

- 
'1 \f'/15 zoo vreeselijk glad, mijnheer, ik schoot

rriets op: A'ls ik twe,e stappen vooruit deed, gleed ik er

drie.rchteruit.

- 
En hoe kondt ge cian nog hier komen?

-- Ik ben rchtcruit ge'loopen, mijnheerl

De Pot ep de Retel.
- De buurvroul is ecn babbelaarster, zei Lizy tot

haar man, toûn zc een week getrouwd waren, Ja, een

ba,bbelaarster, herhaalde ze. Heel den dag ratelt ze en

harr werk bli.jft natuurlijk ongedaan.
-- En mer u'ie spreekt te dan z.ool
-- Met m{j natuurlijk, over de haagl

Ëen t tnget
Hândel eens. in
accompagneerde

zou springen en

.tnders deed.

Echerp.

beschuldigde den groioten toond,ichtcr
een vlaag van drift, dat hij hem slecht
en voegde er bij, dar hij op her k'lavier
het in elkaar trappen, als hi.j het niet

- 
ll -.



*- Waarsci'ruw mij vo'oraf, wanneer g j dit doen

zalt, zci de meester, dan zal ik het in de gazet aankon-
d'igen. Ik ben zeker, dat er meer publiek zal komen om
u te zicn sp,rin'gen, dan o,m u te ho,oren zingen.

Eoen denhen.
Oude heer (,to't be,deiaar, dien hij 5 cent gegeven

heeft). *--En rvat zijt ge nu van plan daarmede te d'oen?

Bedeiaar. Dat. rnoet ik no.g even overleggen,
meneer. fuIisschien koop ik er een lijfrente voor, mis-
schien tleleg ik het in Àmerikanen, $/rt zou tr mij rvel

raden ?

Nog te oeel.

Leerling. 
- 

Er is zcker een four op mijn bulleti.jn.
Ik gel,oof nie,t dat ik een nul verdiend'e voor rekenen.

Meester. .- Verdien,d n,een, maar ik moest rvel nnl
geven, wanr ik kan niet ,lager gaan.

Munchhausen.
À. 

- 
Ge zult wel avonturen gehad hebbcn, zoo iien

jaar lang in de warme 'landen'.
B. 

- 
Àlsje:blieft, Eens zie ik onder her zwem,men

'twee monsters o,p me a,fkomen, een haai en 'n zwaard-
visch.

Â. --_ En wat deed,t ge toen?
B. 

- 
Ik ontnam 'den zwaardvisch z'n zwaard en

s,tak het den ihaai in den buik!
À. 

- 
Heldl


