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Nr. 201.

ZONDERLING GERED.

Ben Jones, een oude trapper of wildjager in
Kanada, was op de besneeuwde vlakte, toen hij
in de verte een rij mannen ontw.aarde.

Ze stapten achter elkaar overeen bergpad. Er
kwamen hier in de eenzaamheid weinig menschen,

Ben Jones ging op de lieden af. En hij bemerk-
Le, dat het menschen uit de naaste stad waren, een
rstad die toch ver van de hoeve lag, waar Jones
-ryoonde.

Vriendelijk noodigde hij deze lieden naar zijn
huis. Ze vertelden dat ze om aventuren naar de
wildernis waren gekômen. 7e logeerden hier en
ciaar bij wildjagers en boeren, die land ontgonnen.

De voornaamste van het gezelschap was de
heer Nelson, een koopman. Hij had zijn twee zo-
nen bij zich, Georges en James.

Het gezelschap werd op de hc,eve zeer gastwrii
ontvangen en overnachtte er al moesten sommi-
gen zich rnet een leger op den vioer behelpen.

Georges en James Nelson hadden al lang ge-
wenscht een tijd op de prairie door te brengen. En
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hun vader maalcte ak'koord met Jones, om zijn
jongens eenigen tijd hier te laten.

Na twee dagen vertrol< het gezelschap.
Het beviel James en Georges ireel goed bij den

c.uden trapper.
Daar in Kanada vond men toen nog wouden,

waarin ternauwernood de bijl van den houthak-
her weerklonk. Wel is waar was dit geluid vol-
doeade om den schuwen wolf te verdrijven, doc.h
wild was er en is er nog in overvloed.

Ook vindt men er nog den bi'uinen beer, doch
cieze valt alleen, als nijpende honger hem drijft,
den mensCh aan. Veel meer gevreesd is de panter,
ook wel boompanter genoemd, omdat hij men.
schen en vee aanvalt, zonder juist honger te
hebben.

Het dier is zoo b'loeddorstig en verschrikkelijk.
dat de Indianen in hem een duivei meenen te zien
De jagers en houtha'l..kers schuiven dichter bij hun
vuur, als een van hen van den <<lndiaansChen dui-
vel>> vertelt.

Die Indiaansche duivel, de boompanter, slaapt
en rust in de kruin van dicht getrladerde boomen.
Mijlen ver gaat hij in het woud, door van den
eenen ,boomtop op den anderen over te springen.
Aan de dijen en schouders is rhij sterk gespierd, en
hij heeft klauwen, waarvan hij de nagels kan in
trekken, evenals de l<at.

Altijd overvalt hij zijn prooi onverhoeds; rus-
2

t. g verborgen tusschen de takken van een boom,
iaat hij zich eens,klaps op zijn s'lachtoffer neer-
vallen. Hij waarschuwt niet, ma.ar valt neer als
cie dood uit den top van een boom, als men zon-
cter kwaad vermoeden voorbij gaat.

Ben Jones, de oude trapper, bewoonde rvinter
c.n zomer zijn hoeve bij het wourl. Slechts enkele
keeren in het jaar lrwam hij rn de stad om zijn
huiden te verkoopen, en de noodzakelijkste din-
g,en op te doen. ,

Geo,rge en James Nelson, gingen ook op jacht
rnet Jones. Maar op zekeren dag trokken de kna'
pen er alleen op uit. ,De sneeuw lag hoog, doch
cp hun sneeuwsclhoenen kwamcn zij vlug voort.
Spoedig hadden zij het spooï van een eland ge-
londen, en onverdroten vervolirden zij \ern. Zij
r:,oesten hem we'l vinden, want het gro,ote dier
kan niet snel voortkomen, daac het telkens tot
aan de schouders in de diepe srleeuw zinkt.

Nadat de jongens vier mijlen hadden afgelegd,
vonden zij den eland in een pijnboomboschje,
rnet de tong uit den ,bek van vermoeidheid. De
knapen doodden hem met een paar welgerichte
schoten, ontdeden hem van zijn huid, namen
reder een achterstuk op de schouders, en begaven
z-ich op den terugweg.

Toen ihet donker begon te worden en zij nog
twee mijlen van de hut van Ben Jones waren
lerwijderd, kwamen zij eindelijL op den bega
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nen weg, waar den geheelen .tr g w.gens mel
hout hadden gereden. Daar zagen zij twee man
nen achter zich aankomen met hun sneeuw
schoenen op den rug. Een van hen had eene ge

broken vossenval in de hand.
Zij riepen de jongens toe, en deze bleven stil'

sLaan, hoewel zij er een oogen'hlik later berouw
van hadden, zoo ongunstig zagen die mannen er
u.it. Het waren Indianen, spraken gebroken
Fransch en Engelsch. Zij waren donker van
kleur, met haar zoo zwart als de veder'en van de
raaf, en sombere bruine oogen. De oudste, die er
wel het ongunstigste uitzag, tracl op hen toe, en
v,ioeg: << Woont gij hier al langl >>

- 
<< Neen, #ij bliiven eenigen tijd bij Ben

jones, antwoordde George.

- 
<< Die twee stu,kken vleesch hebt ge niet

r:oodig, vervolgde de man. Hei ware beter als
gij er ons een gaaft, en met deze Woorden legde
hij brutaal de hand op het rvild, dat George

droeg. Maar deze schudde de hand van den on.
heschaamden kerel van zich af, en zeide op flin-
Iten toon:

- 
<< Hadt gij er behoorlijk om gevraâgd, dan

'had ik u het vleesch gegeven; rru krijgt gij het
niet ! >>

De man trad terug, maar wierp den broeders
een dreigenden blik toe. Eenige oogenblikken
spraken beide mannen met elkander in een taal,
.4

ciie George en Jarnes niet verstcnden. En d.arop
trad een van hen weer naderbij en zei op dee-
rnoedigen toon:

- Wij zijn arrne lieden, heel arm! Zouden de
jonge heeren ons niet eene kleitrigheid willen ge

ven om tabak te koopen)
iDit wilde George niet weigeren. Hij haalde zijn

J-eurs uit den zak, en gaf den man eenig geld.
'[och begreep hij dadelijk dat hij verkeerd had
?edaan, want tusschen de nnazen glinsterden
goudstukken. De oogen van den vreerndeling fon-
i:elden van begeerte. Doch schijnbaar onverschil-
Jrg vroeg de man:

- 
tslijft gij van nacht bij Ben Jones?

- J., wij blijven er nog eeniqen tijd, zooals ik
u gezegd heb.

,De Indianen bogen en de een ;:eide nog: <<Dank
u, jonge heer! wij gaan het bosch in, >>, waarop
zii hun sneeuwschoenen aancle,den en spoedig
tusschen de boomen verdwenen.

iHet werd nu donker, doch de weg was gemak-
kelijk te volgen, daar hij wit afsrak tegen het don-
'kere woud

..- Ik was toch bang voor die mannen, James,
sprak George, terwijl zij voortgingen. Zij zagen
er uit alsof zij niet bang zijn vcor diefstal, en ik
geloo,f, dat zij zeifs voor een moord niet zouden
tcrugdeinzen.

- 
Had hun toch uw b,eurs niet laten zien,
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George! De ander, die niets zeide, greep naar zijn
mes toen_ hij het goud bemerkte, maar hij liet
iret weer los, toen hij zag, dat ik h"m in h"i oog
hield. Wij zullen zeker nog van hen hoore", 

"Oàide nacht om is !

- 
Dat zou hun slecht kunnen bekomen, ant-

ygorddp Ceorge, want zij hebben g..r, g"*.r;r,
,t ij zich. Laat ons echter wat i.o ,iin; zij
moesten ons- weer eens achterop komen !

De jongens maakten ,oo ,po.dig voort als de
zware last hun toeliet; steeds *"ù h"t donker"
der ,en een koude wind floot door de toppen der
iroomen. Een oogenblilc bleven zi1. staan om eens.ld"* te halen, to,en eenskl..p" .Ln rauwe kreet
door het woud kfgnk. Nog eens en nog eens
werd die kreet herhaald, en het had ", *il *.,
van alsof hij door een vrouw werd geslaakt, diein nood verkeerde. James verbleekte en riep ;ileorge, het is een vrouw! Die twee mannen
doen haar zèker kwaad!

- 
Ga mee! antwoordde ,George gejaagd. Het

is geen vrouw, maar de boompant.r.-Mlr""hi.n
is het beter het vleesch neer te ,r"rp"rr, en het of
een loopen te zetten.

- 
G. heht gelij,k,.het is de Indiaansche dui-

vel; hij heeft de lucht van ons gekreg"r, .r, ,.-
dert ons over de boomen. Maar làat ons nog wat
volhouden; dadelijk zijn wij op de "l.t rË, .r,
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cian moet hij de boomen verlaten. Hij is dan half
zoo gevaarlijk niet !

- 
I'k geloof toch dat het bete: is het eene stuk

vleesch hier onder de sneeuw te verbergen. Wij
kunnen het immers morgen halen!

Binnen weinige oogenblikkeTr was het zwaar'
ste stûk onder de snjeeuw ve:rborgen. De een
clroeg nu enkel de huid, en de ander het tweede
stuk vleesch; de broeders konden nu veel spoe-
aiger voorùkomen.

Het geschreeuw van hun vijand kwam al na-
rler en nader. Lang konden zij dien snellen loop
niet volhouden" want zij hadden al een langen
marsch achter den rug, en dien d.ag bijna niet ge-
geten. Zij waren nu echter dicht bij de vlakte en
c.lat gaf hun weer wat moed, want bij de heer-
schende duisternis konden zij niet op hun gewe-
len vertrouwen. Het roofdier z,ru een van hen
t'eeds gedood hebben, voordat de ander het had
li.unnen neerschieten, of rnet de kolf van het ge.
w'eer de hersens inslaan.

Eindelijk hadden zij den zoom van het wouci
bereikt. Op een halve mijl afstand lag de hut
van Ben Jones, te midden van eenige pijnboo-
men. Daar was het gevaaï het grootst, want de
pant,er zou zeker zoo spoedig nrogelijk de vlakte
verlaten, 'een dier boornen beklimmen en zich
dan op hen laten neervallen.

Zoo spoedig mogelrij'k begcnnen George en
7



James de vlakte te doorloopen. Daar hoorder:
zij ongeveer vijftig schreden achter zich de dorre
takken kraken, en George riep:

- 
Gauw, James! het ander,: stuk vleesch on-

der de sneeuwi! Wij moeten de handen vrij heL,-
lrcn om ons te verdedigen.

In een oogenblik was dit gedaan, en daar zij
nu niets meer hoorden, gingen zij weer veider.
Daar greep James George bij rJen arm. <<'Wat is
,dat voor een zwart ding, daarl>> riep hij. (Kijk,
lret beweegt !>>

_- Dat is de panter! Pas op, :ru zal hij op ons
iosspringen !

Maar niets van dit alles gebeurde. Het zwarte
l'oorwerp verdween weder, en ônze knapen ver-
volgden meer gerustgesteld h.rn weg. Reeds
nreenden zij, dat hun vijand de vervolging had
opgegeven, toen eensklaps een zwaar lichaam uit
een alleen staanden boom viel. Ftret was de pan-
terr. Even raakte hij George, rnilar had klaarbtrij,
kelijk zijn doel gemist. Hij kwam op den gron<l
te.recht en verdween oogenblikkelijk. George
.stond als versuft, maar James, hoewel hevig ver
schrikt, bleef met het ge\nreer in de hand naa,:
cen panter rondkij{<en.

Daar bewoog zich iets; twee oogen glinsier-
clen als kooltjes vuur in de drristerrir "" Jarnes
vuurde. Helaas! de panter verdween zoo vlug.

I

ciat het als zeker was aan te nemen, dat hij niet
qewond was.

'George had eene diepe schr''ap in, den n'elc,

,.-loor een der klauwen van de:r panter veroor-
::aakt. Hij bond er haastig'zijn zakdoek om, en

beide broeders gingen weer voort' Daar zagen zii
het licht voor het venster der hoeve, doch toen
;:ij naderbij kwamen, bemerkten zij, dat twee
ged,aanten zich gluipend verwijtlerden. De vrees
voor den panter echter hiel,C hen. terug, an ers

i'adden zij de gedaanten vervoigd.
Ben; Jones hoorde met 'de onversdhilligheid

rrân een ouden trapper het verhaal van den In-
ciiaa-nschen duivel aan, maar toen zij ook van de
beide Indianen en in verband daarmede van de
Leide gluipende gedaanten verteiden, laadde hii
spoedig zijn geweer en dat der knapen.

- 
Wij zullen van nacht or).ze geweren bii

de hand houden, jongens, zeide de oude man, en
als die twee kerels mochten terugkomen, moet
gij ze niet sparen. Wij zullen het licht laten bran-
<len. Daarop gebruikten ze hun avondmaal, en
l:egaven zich ter truste, hoewel de oude Ben, r'o!-
gens zijn eigen ver'l<laring, slechts met één oog

"liep.De hoeve stond bij een toschje, en een
cl.er boornen spreidde zijne taki<en uit over het
crak. Zij was van voren acht, van achteren twaal{
voet hoog zoodat het dak schuin op liep. In het
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hoogste g.deeite 'Lt,1as een'gat, dat als schoorstegn

ciienst deed en wijd genoeg was' om er een man
door te laten. Van daar alleen kon dus een aanval
geschieden, want Ben Jones had den zwaren balk
voor de deur geschoven, en het venster met het
luik verzekerd.

Van zware vermoeidheid viel het drietal toch
irr slaap.

Even na middernacht sprong de trapper op. Hij
was walc'ker geschoten en hoorde duidelijk den
schreeuw van den Indiaanschen duivel, gevolgcl
cioor het steunen van een mensch. Hij maakte de
broeders wakker met de 'woorden:

- 
frJssrnl uv/ gev\4e,er; er gebeurt iets vreernds

c'p het dak. Hij deed nu het licht uit, schoof den
Inlk van de deur, en stapte door George en James
gevolgd, naar buiten in den donkeren nacht.

'Wat er oprhet dak plaats had, konden zij niet
trnderscheiden, maar duidelijk had er eene ver-
schrikkelijke worsteling plaats.

- 
Geeft vuur, jongens! riep de oude, en dade

iijk klonken er drie schoten, waarop voor een
cogenblik het gegil en gebrul op het dak nog he
viger werd.

Juist viel er een zwaar lichaam van het dak irr
cje sneeuw. Jones stak een fakkel aan, om de zaak
l-e onderzoeken. Daar lag de panter dood in de
i,Dêêuw; een kogel was hem dwars door den kop
gegaan. Het monster was bijna zes voet lang, Opr
t0

het dak lag het lijk van een der lndianen; de on.
g;c"lukkige whs onder de tanden en klauwen van
den panter bezweken. Verder liep een bloedspoor
'ran 't huis door het boschje en over de vlakte, een
bewijs dat ook de ander gewond was. Dit werd
nog denzelfden dag bevestigd, toen eenige hout.
hakkers vertelden, dat zij den Indiaan hadden ge,
zien, rnet eene kogelwond in het been. Van dien
oag af heeft men hem ni,et meer in den omtrek
L'emer'kt.

Wat was nu het geval geweest. De Indianen
iradden in den nacht het dak beklommen, met hel
cioel de slapende bewoners te vermoorden en de
goudstukken te rooven. De panter echter was de
beide knapen gevolgd, had zich in een der boo
rnen bij de hut verscholen, en zich op de beide
IOoVers geworpen.

(Naar A. S. Reule).
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BESCHAAMD OM MOEDER,.

Frans was een jongen van achttien-jaar, die als

klerk bij den notaris een klein maan'dgeld ver
cliende, dat aan zijn ouders toch zeer goe'd te pas

kwam.
Want behalve voor dien oudsten zoon' moest

er ook brood zijn voor nog vier kinderen. En va-
cle'r en moeder waïen blij, dat Frans wat hielp

Frans had van een vriend, die in de stad werk'
te, allerlei verhalen gehoord over groote gebou-
wen, drukrke straten en pleinen; over schouwbur-
gen en concertzalen, over een paardenspel, kine-
rrra en nog veel, veel meêr. En Frans was toen een
paar keeren in de stad geweest. En sinds was hi.j

zeer ontevreden. Hij wou ook naar de stad.
Op het dorp deugde niemand of niets rneer. De

notaris was een oude gierigaarcl, die zijn klerk uit-
L,uitte. In de stad was er veel nieer te verdienen,
Zoo vader en rnoeder hem maar wilden laten
gaan.'

Vader zei, dat Frans bij den notaris veel kon
leeren en later tijd genoeg had om vooruit te se.
raken. Wat zou het helpen of hij nu in de stad
wat rneer verdiende. Dan moest hij dat toch in
l2

een kosthuis uitgeven. Hier was hij bij zijn
ouders.

Frans bromde nog meer.
De dorpsgenooten waren lompe boeren, die

over niets kontden spreken dan over pqarden,
koeien en vafkens. En 't'leven onder die domme-
riken werd onhoudbaar. Hier was men nu toch le-
vend dood! zoo meende Frans. 'fhuis deugde het
ook al niet meer.

Op een avond kwam de jongen weer thuis.
Moeder had het eten bereid. Vader hlij weer bij

zijn kind,eren te vertoeven na den arrbeid, zat me!
dçn kleinen Miel op zijne knieë-n. De dilcke jon-
gen kraaide van plezier, omdat hij zoo paardje rij-
cien mocht. De broertjes en zusies ook deelden in
<ie algemeene vroolijkheid, totdat nu die genoeg-
lijke stemming bedorven werd, door het binnen-
lçomen van Frans met zijn ontevreden gezicht.

- 
Ik ben het moe bij den notaris, zei Frans.

- 
'V7at scheelt er aan? vroeg moeder vriende^

iijl(.

- Och, ik knies mij hier nog dood! Ik word
ziek van de verveling.

-"Wel, 
wel, is 't zoo erg) zei vader spottend.

- Jonge menschen moeten zien, dat ze voor-
uit geraken, hernam Frans.

-Dat 
is waar, antwoordde vader. Maar dan

moeten ze beginnen met naar raad te luisteren.
Als ge hij den notaris volleerd zijt, dan kunnen
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rve eens verder kijken. Doch voorloopig is er voor
ri geen reden om Weg te gaan. Ik heb het u aJ

meer gezegd.

- 
l-aal ons eten, noodigde rnoeder. Alles is

gereed.
Frans zat daar met een gezicht zoo zuur als

azijn.

- 
Smaa,kt het niet? vroeg nroeder.

- 
Neen! antwoordde de ondankbare zoon

kortaf.

- 
Wel, laat het dan maar staan, sprak vader.

clie boos werd. Is de tafel niet fijn genoeg voor:
rnijnheer. In de stad eten ze zeker elken dag rijst
pap, hé. Of zijn de moeders in de stad misschien
ook beter dan de uwe? 'Wel, als ge zoo gaarne van
ons weg wilt, dan'moogt ge vertreklren, zoo spoe-
c{ig ge wili. Leer dan maar eens de stad kennen!
Z,oek er een betrekking, en als 't u niet bevalt,
welnu, uw ouderlijk huis zal altijd voor u open
biijven.

Toen va'der rnet moeder alleen was, zei hij:

- 
't Is best, dat Frans in de stad eens harde

lessen leert. Dat zal hem goed doen, want zooals
nun kan 't niet langer duren. Hij maa'kt ons het
leven zuur. En hij heeft lessen noodig!

Frans vond een betrekking. Zekeren morgen
vertrok hij.

Nu 't afscheid naderde, voelde de jongeling
spijt over al het verdriet, dat hij zijn ouders aan-
l4

gedran h.d. litt bij tie k,rrr"r,, di" ziltt moeder

i,.* op 't voorhoofd drukte, werd hij wleek om 't
harte. Er kwamen zelfs tranen in de oogen.

Vader bracht hem naar de diligence, waar men
toen nog mee çeisde. Vroolijk klonk de hoorn van
den voerman... en voort rolde het voertuig, dat
Frans medenam naar die groote stad... waar alles
zoo schitterde en blonk en lokte.

Moeder weende lang...

- 
'1 Is voor zijn bestwil, dat Frans weg is,

sprail< vader. 
***

Frans had een plaatsje bekornen als klerk op
een handelskantoor. Hij was er met veel bedien-
d'en. Frans m,eende dat ze allemaal zijn vriehden
zouden worden. Maar hij onderl'ond dadelijL, dat
ce menschen in een stad zich zo,:r niet om elkaar
bekommeren.Toen hij iets van zijn huis wilde ver-
tellen, luisterde niemand naar hern; ja, een mede-
klerk vroeg spottend, of hij de k,:eien en ezels nog
niet vergeten hon, en hoe lang hij bij den boer
gediend had.

Zijn vroegere patroon was altijd vriendelijk ge-
w'eest; hier werd hij dikwijls ruw aangesproken
en voor de geringste fout, het minste verzuim.
rnoest hij verwijtingen hooren.

- 
Als ge niet beter oplet, kunt ge er van door

trek'ken! klonk het dan.
Thuis had hij ruimte gehad. Hier woonde hij
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op een iclein kamertje, een hokje onder de pan

'rlr, "r, door het vuile raampje zag hij niets dan
zwarte daken en schoorsteenen. Hij kon heimwee
yoelen naar den hof van vader en moeder.

Het voedsel was er slechter dan thuis, en' wan'
neer hij weinig eetlust had, zei niemand: <<Kom,

F'rans, eet nog rnrat!>> Hoe minder hij at, hoe lie
ver, hoe rneer de kostvrouw verdiende.

Kortom, al spoedig ondervond hij, dat de stad
achter al die statige gebouwen en groote winkels
rreel onaangenaamheden verborg.

Den eersten Zon'dag zou hij zijn vriend Dries
eens bezoeken. Hij wist den naam der straat en
het hgisnummer en na lang zoei<en von'd hij zijn
iorpsgenoot op een hokje, dat er niet beter uit'
zag dan zijn eigen,kamertje. Het cleed'Frans goed

een bekend gezicht te zien.

- 
D.g D-riur, riep'hij blij'de, lioe stelt ge het)

- 
Fi, anlwoordde de rnalck.rr, ik heet geen

Dries meer. In de stad noemt men mij André en
cian moet ge vragen: << Comment ça va?>> Ge
moogt u hier niet boersch gedragen. En ge zijt
dus in de stad, François? Ja, men heeft het mij
l-an huis geschreven. Ge zijt employé op een bu-
reau, niet waar? Ge moet leeren Fransch spreken.
Dat is deftig. Het Vlaamsch is goed voor de sim,
pele menschen. En waar hebt ge uw appartement.
Zijt ge nog al content ovei" uw logement? Maar
ge moet u anders lçleeden. Uw col is veel te laag
t6

en uw erâvaite te gemen. Zoo Lunt,ge met mij
niet op café gaanlGe ziet er nog ""tt 

bo"r uit. En
cian lachen ze met u.

Frans stond verbaasd over de geleerde taal vau
zijn vriend. En ja, hij zou ook deftig worden. Dan
zou men hem op het kantoor meer eèren.

André, ..- of lafen wij'hem bij zijnen Vlaam-
schen naam noemen, 

- 
Dries hielp hem, om zich

',vat steedscher te kleeden.
Zeke,r, nu droeg hij een halsboord, dat tot zijne

()oren reikte en waarin de jongen zich als in eene
ge.vangenis gevoelde. Manchetten vielen hem tot
,rp zijne handen en zijn oude hoeC was verw-sseld
iegen eenen nieuwen, die hene lucht en zwierig
siond. En op de oude markt kocht Frans een jasje.
Maar uit de geldbeurs waïen vad.ers, zoo zu\rr ge-
-d/onnen, geldstu'kken voor een groot deel ver-
ciwenen.

Frans ontmoette vrienden van Dries. Ze bogen
r:n knikten en spraken alleilei schoone zinnen als,
< Charmé de faire votre connai.ssance, D ( Tiens,
tiens, un ami de vous, >> << Soyez Ie bienvenu.
Monsieur François, €n meer andere, waarvan de
nieuweling maar weinig verstond. Maar dat zou
hij leerea. Hij ging met dat gezelschap uit.

Tqen Frans dan 's avonds op zijn kamertje
kwam, was zijn beurs nog lichter, d""h zijn hoofd
zooveel te zwaarder van het vele bier. En voor
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geen geld had hij gewild, dat zijne ouders hem in
ciezen staat gezien hadden.

's Maandags werd hij door eene brapdende
hoofdpijn gekweld. Dat wlas hem thuis toch nooii
gebeurd.

Maar hier wilde hij doen .als de anderen.

Moeder weende nog iederen dag om haar zoon

- 
Hoe zou hij het stellen in die groote stadl

Zou hij genoeg eten krijgen) Op welk bed sliep
I'ij? Zorgàe men goed voor zijn kleeren?

Allerlei vragen kwamen zoo op. Een moeder
cienkt altiid aan haar kinderen. Dikwijls werd
rnoeder in den nacht wakker en dan was ze weer
over Frans aan het peinzen.

En moeder had rust noch duur, totdat ze op ze-
keren morgen, in haar beste pak. den wagen naar
cle stad nam, om Frans te bezoeken.

De notaris had haar aangeraden tegeh twaalf
uur naar het bureel ,te gaan, waar Frans schreef
en hem daar op te wachten.

Om half twaalf stond ze er reeds. De vrouw
rras netjes maar ouderwets gekleed. In de witte
trekmuts was er geen rimpeltje of vouwtje te be-
sp'euren en deze stak schilderachtig af bij den ge'
i<ieurden omslagdoe'k en den blauwen rok.'.

Wat duurde dat half uur toch lang! Moecler
-uerlangde zoo naar haar jongen!

:t,.:.:,::t:.i.i:l t:li
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-'lVat zal Frans hlij zijn, als hij me zoo op-
e.ens ziet ! dacht ze.

Eiridelijk kwamen de klerken buiten.
Moeder keek scherp toe I Wat 

-*r.r, 
er hier

"eel bedienden ! En daar was Frans I Ziet,lri; ,"grnoeder en'kwarn snel op haar af.
, Maar kon zij haar oogen gelooven ! .Was 

datnaar zoon, die jongen met dat strakke gelaat, datniet de minste blijdschap vertoonde?

, I Moeder,.sprak Fràrrs half verwijtend, watIiomt ge hier doen? En zoo boersch aangekleedlIk kan nier met u door de stad u;;;. 
.Wat 

zouderr
de menschen wel zeggen I De aideren zouden meuitlachen. Ik zal twintig- stappen .rroo, ., blijven.
VoJg mij dan naar mij;ka;er

Moeder werd ineens zoo raar in het hoofd.'f Scheen of, die groote huizen daar draaiden.
i4oeCer had de tranen in de oogerr. N,, U.gr".p *het.

Frans was beschaamd om moeder ! Ja, zulkei""fl"3"" en meisjes zijn er! Gelukkig toch nietveel. lVloeder ging achter haar zocn.
t n waar woonde hij ) In een van deze vuilei;traten, i., """ van die;*";r"-i;irJi Wat! Zoo

loo*, ,twintig, dertig, neen, *-f-ïi;trig tr;;;;hoogl In deze kleine, enge, som,bere kamer)
Arme, arme jongen! zei ,rro"du, weenend..'Woont 

ge hier? Ir,,ooîr, 
"i"r" L;;;;i "vv'urru'

- 
Och, dat is zoo in de stad. G, hrdt hier ook20

nlet moeten kornen. Ik heb u immers geschreven,
riat ik het goed stelde, antwoordde Frans.

- 
Zijt ge dan niet hlij, dat ge me ziet' O Frans,

wat heeft u zoo veranderd.

- 
Moeder, in de stad is alles anders. Ge moet

me den tijd laten, om vooruit te gaan,
Een slordige vrouw braoht he-t eten. Ze scheen

cle bezoekster niet op te merken, ofschoon het
Frans leek, dat zij spottend giimlachte. En de

siechte zoon schaamde zich vreer om moeder.
rn'ant die vuile slôor had om haar gelachen !

- 
En moet ge dat eten) vroeg moeder. Zullçe

slechte aardappelen met wat saus en een stukje
Lard vleesch.

- 
iDat zal alles beteren, moeder. Ik verdien

nog niet veel en alles is hier duur. Maar ik zal
., cioruit gaan.

- 
Och jongen, keer toch mee terug!

- 
Mijn toekomst breken! Dat kunt ge denken,

inoederlNeen, neen, ik stel het hier goed.'t Is nu
l:et begin.

Om twee uur scheidden mo':cler 'en zoon. De
êerste keerde treurig, terneer geslagen en gebro-
ken van harte naar het dorp terug, terwijl de laat-
bte naar zijn bureel trok, half bevreesd, dat een
der klerken zou gezien hebben dat zijn moeder
cen boerin was!

Vad,er was verontwaardigd.
Eenige weken gingen voorbij.
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Het gezin zat rond den middagdisch. De post-
bode kwam binnen rnet een brief.

- 
Van Frans! riep moeder blijde. Neen, ver-

volgde ze, hij heeft het adres toch niet geschre-
\,en.

- 
Van wien kan die brief dan zijn? vroeg va-

der verwonderd.

- 
Gauw, doe hem open, hernam moeder ang.

etig.
En vader las:

<< Mijnheer,
<< Uw zoon ligt in het hospitaal met een

gebrol<en been. Hoewel alles wel is, zou het
toch goed zijrt eens te kornen zien >>.

De handteekening was onleesbaar.
Moeder stond onmiddellijk op en weenend

sprak zij:
I\ g: dadelijk naar den armen jongen toe.

Een gebroken been en dan onderuI ji. Jr..*d*
menschen!

- 
Om twee uur kunt ge met de diligence mee-

rijden, zei vader. De wagen riidt voorlbij het gast.
hurs.

O, wat duurde 't lang, eer hel twee uur sloeg
en dan nog die verre reis. Eindelijk stond *o"d.I
voor het groote, hooge gebouw.

- 
Voor wien komt gij ? vroeq de portier.
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- Voor rnijn zoon.

- Uw zoon, uw zoon, zei de man ongeduldig
Hoe kan ilc nu weten wie uw zoon is?

- 
Frans Verdonck.

- 
Betaalt hij ?

Wat bedoelt ge) Ach, laat me toch spoedig
naar hem toe gaan I I,k kom van Vlieregem. Ik heb
een brief ontvangen.

- 
Is hij op een kamer of ligt hij in de zaal)

- 
Dat weet ik niet.

- 
Welnu, ga maar eens op de zaal zien. Hij

zal dan wel niet betalen, als gij het niet weet.
De arme vrouw dwaalde in de lange gangen

Uelukkig krvam eene zuster haar tegen, die min-
zaam vroeg:

- 
l(6q'-_1 ge iemand bezoeken, vrouwtje?

- 
Ach zuster, mijn zoon ligt hier met een ge.

broken been.

- 
Ga dan maar eens met mij mee. Ik zal er u

brengen. Ik weet al wien ge bedoelt.
Dat klonk toch hartelijker en weldra zag moe.

ier haar jongen.

- 
Frans, Frans, arm kind ! sni,kte ze.

- 
Moeder! riep Frans blij.

- 
Hoe gaat het nu) Hebt ge pijn) Floe ge

voelt ge u)

- 
Ach moeder, vergiffenis, vergiffenis! Kunt

ge mij nog vergeven? Ik heb zoo leelijk tegen u
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gedaàh. Het was slecht ! sprak de zooh, die hier
veel nagedacht had.

Vergeten was al het leedl bij moeder. Haar jon"
gen was veranderd.

De dokter, een oude, vriendelijke man, kwam
juist op de zaal en sprak met vrouw Verdonck.

- 
Moederke, als ge een rijtuig thadt, zoudt ge

uw zoon wel kunnen meenernen naar huis, zei
hij. Het moet een voorzichtige koetsier zijn. Ik
zal er u een bezorgen, indien ge wilt.

- 
Als het u belieft, dokter; ik dank u wel voor

uw vriendelijkheid. O, j., ik zou Frans gaarne
thuis hebben.

- 
Welnu, wacht hier een beetje. En er zal een

koets komen! beloofde de dokter.
Het rijtuig verscheen. Onder toezicht van den

geneesheer werd Frans er door knechten van het
gasthuis ingebracht. Onderweg vertelde hij, hoe
het ongeluk gebeurd was.

- 
Moeder, ik stond al op den slechten weg.

zei hij. 's Zondags ging ik met mijn zoogenâam-
de vrienden uit. En, met schaamte beken ik het,
nroeder, dikwijls keerden wij 's avonds half dron-
ken terug. En zoo was 't ook Zor.dag. Wij kregen
trvist met eenige werkjongens (n moesÈen weg.
vluchten. Ik viel over een paal cn brak mijn been.
Mijn maklcers brachten mij toen naar het hospi-
teral. O, rnoeder, ik was een sle,chte zoor," Maar ik
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smeek u om'vergiffenis. Op mijn ziekbed leerde
ik miin schandelijk gedrag verfoeien. Ik schaam
de mii eens om u en gij, op het eerste bericht,
komt naar mij toe! O, ik zal rne be:teren. En het
was zoo goed bij u thuis.

- 
f'1sns, alles is vergeven en vergeten, zei

moeder.
De reis liep goed af. En toen Frans in 1t ouder-

l;j,k huis op zijn bed lag, en vader hem ook ver-
giffenis geschonken 'had, toen was zijn hart ge
iust.

Na zijne herstelling, keerde hij bij den notaris
terug. Nu had hij de stad'leeren kennen. En toen
hij er la,ter weer heen trok, ditmaal om er eene
goede plaats in te nemen, toen ging hij met een
hart vol dankbaarheid, orn alles wat hij thuis ge-
noten had.

Hij was en bleef een goede zoon voor zijn
ouders, en, als-vader en moeder in hunne ouder-
uzetsche kleeren hem kwamen bezoeken, leidde
hij hen gelukkig en fier door de straten.

I-lij eerde zijn ouders.
A. Flans.
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HANS FORTUINIG
door Grinnm.

Hans was al lang knecht 'bij een rijken heer'

F,n zekeren dag, zei die heer:

- 
f{3ns, gij hebt mij jaren trouw en eerlijk ge'

diend, ik wil u beloonen, brave jongen. Ziehier.
neern dit, besteed het goed en wees geluhkig in
uw verder leven.

Met deze woorden ontving Hans van zijn heer

een klomp klinkklaar goud, zoo groot als Hansjes
hoofd en dat behoorde niet tot de kleinste.

!{ans was zeer tevreden en bedankte zijn heer'
FIij pakte den klomp goud in zijn zakdoek en
ging op reis naar zijn dorpje, waar zijn moeder
woonde. Het dragen van het gouti verveelde Hans
echter algauw. De last werd hem hoe langer hoe
zwaarder. Nu droeg hij het goud op den schouder,
cian weer op het hoofd, en hij zweette zeer erg

Daar kwam hij een ruiter tegen, die welgemoed
zijn schoon paard bereed.

-- Zoo paardrijden is toch plezierig ! riep Hans
De ruiter, die deze woorden hoorde, hield zijn

paard in.

- 
Wat draagt ge toch in uw zakdoek? vroeg

hij. Het schijnt zwaaï te zijn,
26

- 
Dat is een klomp goud; zuiver, zwaâr goud!

Maar, ach, wat wordt een mensch toch geplaagd!
zuchtte Hans, terwijl hij zijn rracht verachtelijk
cp den grond wierp.

- 
lss! sprak de ruiter. 'Weinu, dan weet ik

goeden raad. Als gij graag verder wilt rijden, la
taten we dan ruilen. Ik neem cl.at zware vrachtji.
\.ran u over en gij neemt mijn paard! Is het zo.'
goed!

- 
Top! riep Fians vroolijk. Dat laat ik mij

geen tweemaal zeggen. Hier is mijn hand er op!
De ruil werd gesloten, de ruiter nam den klomp

goud en spoedde zich ui,t het gezicht van Hans,
Levreesd dat deze misschien nog spijt van zijn
ruil zou krijgen. Hans echter lclom op het paard
en reed weg in zoo snellen draf, dat het stof ach-
ter hem op vloog. Niet lang duurde het evenwel
of het paard deed een sprong, zoodat Hans die
niet al te best rijden'kon, van het beest aftuimel-
cle en op den weg neerviel als een zoutzak. Hii
ciacht niet anders of hij had zjn ribben gebroken
Maar dat was gelukkig niet zoo.

Juist kwam een boer den weg langs met een
lioe aan een touw. Hij zag het ongelul<, ving het
paard en bracht het bij Hans. Deze weende en
rvreef zich de ledematen.

- 
Nooit wil ik meer paardrijden; dat is veel

te gevaarlijkl zeirhij. Als men nu nog eens een
koetje heeft, zooals gij goede vriend, dan kan
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rrlen dagelijt<s melk drinken en boter en kaas
eten en men loopt geen gevaar afgeworpen te
rvorden en armen of beenen te breken.

: fi, zei de slimme ,boer, als u mijn koe zoo
goed bevalt, dan heb ik wel zin in uw paard. Laat
cns ruilen: gij mijn koe en ik uw paard. 'Wat

cienkt ge er van?

- 
Top, dat doe ik! riep Hans biij.

Hij nam de koe en dreef die voor zich uit, ter
wijl de boer het paard besteeg en op een draf heen
reed, ook al bang dat Hans spijt zou krijgen over
zijn ruil.

- 
'lVat ben ik toch e,en gelukkige jongen,

ciacht Hans.
Hij vervolgde zijn weg en toen hij aan een

herberg kwam, verteerde hij daa; zijn laatste stui-
vers; nu hij een koe bezat, had lrij geen geld meer
noodig Het was dien dag zeer warm, en Hans
was nog een heel eind verwijclerd van het dorp
v.'aar zijn moeder woonde. Na een poos met zijn
koe voortgesukkeld te zijn, kreeg rhij dorst.

- 
Dat is niets, dacht ,Hans, de koe zal me lek-

kere melk geven.
Hij begon dus de koe te melken, maar deed dit

echter zoo onhandig, dat er geen druppel melk te
voorschijn kwam. En de koe werd ongeduldig en
gaf Hans een trap, dat de'knaap omver tuimelde

Juist kwam daar een slager voorbij met een
jong varken. Deze liep naar den ongelukkigen
28
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Fians toe, en vroeg wat e'gebeurri was. Hans ver-telde. zijn o.g"v.l1r, ,""" ;;i ;;'il""r,ho,r*er, darzoo 'n oude koe geen melk _.., g"f Die moestgeslacht worden. ---- "' ë

- Zoo, antwoordde Hans, dat zal ook nietiekker smaken, 
""d Lo.vË"TIil""", dan is eenvet varken berer, daarvan krijgi r^à t.kL*re hamen worst.

- 
Goede vriend, zei hierop de beenhouwrer, alsrnijn varkcn u zoo 

!eval_t, t"",;;;"n ruilen; gijhet zwijn en ik de L"r- 'ii;;;""kr;. daarvan.
- RLiilen) Meenrr_s. d.;-;;È"lijL) vroeg.l-lans. (.l.arne hoor! E; ";;i*"gî *rrA.lde hijnret her v.rken verder, ,.;ûi h;i bij zichzelve nzei: <<Telkcns doer c::9n b"r*.; ;rr;1, ge zijt toche',en echt ge,lukskinà,. Hans frriririigr"
Een booz,, kwant n.a j"t-.f '*lî" en zon oreen miCdel <,'r Hans ,ij" ;";i;;""riï*a,, iïnraken. 'Weldra 

krvanr hij i"_;;'urï"., met eengans onder dcn o.rn. Hil ur.*.-Ë.ns, rnaakteecn praatje met lrc,rn en lietlijn gur" ,l.rr.-- lUat zegt gr: va.n dit b";r,j"i;eg hij. Voelct:rrs, hoe vet. Als die gans g.Ër"a." is zullen zesrrrullen. Ze is roo, ..i a""!f"""r-^'
, Hur," woog de gans i., d. hurr.i"r, .,ro"trd" onderir,rirr vleug.l" naa. het vet en )"i,'^*2" is vet ge.
.l'.t]_"g' 

dat is waar' maar mijn rurL"r, mag er ook7 tlû.

- Uw varken ! riep de ander uit. Dat varken is
29



niet,van u, dat varken is gestolen. Fas maar op,

dat de schout uit ons dorp u niet ziet, anders wordt
ge op water en brood in het kot gezet.'- * Ach, ach, wat ben ik een ongelu'ksvogel !

kloeg Hans. Goede, beste vriend, help mij toch'
lk wil niet in de gevangenis.

- 
Ik weet wat, zei d'e sluwe gast. Geef mij

uw varken in ruil voor mijn vette gans. Ik ken
,liier alle laantjes en sluipwegen, mij zullen ze zoa

gauw niet vangen!
Zoo gezegd, zoo gedaan. De ruil werd weder-

om gesloten en binnen twee minuten was de

snuiter verdwenen.

- 
Ha! zei Hans, alweer uit den nood gehol-

pen. F{et zijn toch brave menschen. En wat zal

irrijn moeder blij zijn, als ik zoo 'n lekkere vett:
gans thuis breng. 'Het water loopt me al uit den

rnond, als ik aan een gebraden ganzebout denk
En dan de pluimen, wat zal ik daar heerlijk op
slapen! Jongens, jongens, wat ben ik toch een

geluksvogel. Altijd loopt het me mee. Ik ben

waarlijk Hans Fortuinig.
En met de gans onder den arm ging hij verder
Eindelijk kwam hij in het laatste dorp voor

zijn geboorteplaats.Daar zag hij een scharenslijper
aan zijn kar. Het was een lustig gezel: onder het
siijpen van scharen en messen floot hij steeds

n'aar door.
Hans bleef verwonderd staan en zei:
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- 
Het gaat u zeker goed in de wereld, dat ge

zoo vroolijk zijt. Kende i'k ook die kunst maar!

- J., waarde kameraad, antw-oordde de scha
reslijper, ik ben altijd vroolijk, want ik heb im
nier geld in den *ak. Dat kunt gij ook hebben rnet
uw gans. Hoe kornt ge daar aan)

- 
He'b ik geruild voor een varken, verklaarde

l lans.

- 
En het varken?

- 
Voor een koe in de plaats gekregen.

_ En de koe?

- 
Voor een paard verwisselC.

- 
En het paardl

- 
Heb ik gekregen voor een klomp goud, zoo

groot als mijn kop.

- 
O, gij slimmerdl En dat goud?

-'Heb 
ik verdienà. Zeven jaar loon bekomen

ran mijn meester.

- 
GeluLsvogel ! U ontbreek.l niets dan dat ge

scharenslijper wordt, zôoals ik, dan kunt ge iede-
rr:n dag rammelen in het geld. Ge hebt daar niets
a.r,ders voor noodig, dan een goeden slijpsteen
Kijk I daar heb ik er nog een; hij is wel .en beetj"
afgesleten, maar gij kunt hem nog best gebrui-
lien. Die steen geef ilc u voor uw gans! Wilt ge)

Top! riep Hans verheugd uit. Iederen d"g in
het geld rammelen. dat zal leutig zijn.

De booze scharenslijper nam daarop een ouden
wetsteen en een grooten gladden kiêzel, die op
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cien weg lag, gaf die beide steenen aan Hans in
ruil voor de vette gans en vervolgde.lachend zijn
weg. Ook Hans wandelde verder, velheugd in
zich zelven mompelende: <<Alle dagen geld op
zi'k! Ge zijt voor het geluk geboren, Flans For-
tuinig! En hier wonen toch overal brave men.
schen, die rne zoo goed helpen.>>

Het was nog warmer geworCen en Hans had
\\'eer veel dorst. Die steenen waren ook zoo
:.r^/,aar, haast zoo zwaar als de klomp goud. Waar-
oin moest hij die steenen meedragen? Daar kwam
hij aan een put, nu kon hij eindelijk zijn dorst
lesschen. 'Hans bukte zich cn.. . plof, plof ,

beide steenen vielen in d,en put. Het water spatte
naar omhoog. Hans schoot in eerr lach.

- 
Nu heb ik niets meer te dragen! juichte hij.

Wat ben ik toch een gelukkige kerel. Ik ben zoo
vrij als een vogel in de lucht.

Hij danste van plezier. Eindelijk'hwam hij bij
zijn moeder, zoo arm als hij vertrokken was.
Toch noemde'hij zich Hans Fortuinig.
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