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Mevrouqr Allan keek door het venster. Wat
çoor een vreemde heer kwam nu door het hek)
En zô was alleen thuis met Klara, de meid.
Haar man was op reis tot rnorgenavond.
Het huis stond hier zoo eenzaam, wel twee
r'!ur gaans van het naaste dorpje. We vertellen
van menschen, die op een Anaerikaansche vlakte
woonden.
Mevrouw Allan trad op de deur toe. Maar
'Wolf,
de groote hond, was haar reecls voor. En
blafte
woedend.
'rii
Stil, Wotrfl gebood mevrouw Allan.
-Het dier gehoorzaarnde, maar toch met tegen-

:in.

Mevrouw Allan deed open. En weer moest ze
ien hond bedwingen. :t Leek wel of hij den
vreemdeling wilde aanvallen,
Mevrouw riep Klara.

*3--*

Neem Wolf mee in de keuken!
-.
Onwillig liet de hond zich weg leiden. En in
cle lçeuken knorde hij nog.
-- Goeden dag, mevrouw. Een trouwen hond
geibqod ze.

hebt ge, zei de heer.
I-lij scheen er nog jong uit en reisde te paard.
i-{ij had het dier vastgebonde4 aan een boom.
* Ju, onze hond is een flinke waker, eprak
,nevrorrw Alian.
Ik zou u gaarn€ ev€n spreken...
-Mevrou,w Allan noodigde den vreemdeling in
de voorkamer. En in de keuken blafte de hond.
_ Mevrouw, zei de jonge man, ik ben de
vertegenwoordiger van het groot bankiershuis
Morton uit New-Yorlç en bezoek nu de kolonisren. Ik heb zeer voordeelige acties te verkoopen.
Daar we veel klanten hehben, ver van de steden,
bezoeken we die. Het valt lieden, als u, moeiIijli hier uw- spaarpenningen in een banlc te
piaatsen.
De bezoeker opende zijn valies en haalde er
c.en bundel papieren uit.
*_ Deze stukken geven goede interest, en ze

:rullen in waarde stijgen, betoogde hij. Ze zijn
'ran fabrieken, die voortdurend uitbreiding kriigen.

*-

Mijnheer, mijn man is niet thuis, zei me\:l'ouw. Ik bemoei me niet met. de zaken"
* O, dan zal ik wel op mijnheer wachten.
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Hij

is afwezig tot morgenavond.
zag niet, dat er een gefonkel
kwam in de oogen van den vreemdeling.

-Mevrouw Allan

Maar mevrouw, zei de jonge man, mijn- zal tevreden zijn, als hij de papieren ziet.
heer

Ons hris is er een van vertrou'wen... En veel
kolonisten hebben van deze papieren genomen.

Ik kan onmogelijk een beslissing
rraijnheer, hernam mevrouw,Allan.

nemen.

Ge hebt toch geld ter beschikking?

,Mevrouw
Allan vond dit een onbeschaamde
vraag.

Kom terug, als mijn man er is, Zei zer op-

staande.

O, zeker, mevïouïr. Neem me niet kwa- dat ik u gestoord heb.
lijk,
Hij legde de papieren weer in zijn valies en
buigend ging hij heen.
Wolf blafte oorverdoovend.
: 'k Ben blij, dat die heer zoo gewillig wegging, dacht mevyouw Allan. Hij is dan toch wel
r:erlijk, ofschoon brutaal. 'Waarom zou Wolf
kwaad op hem zijn?
Mevrouw Allan begaf zich naar de keuken.
Wolf stond op een stoel rnet de pooten op een
vensterbank. Door het raam kon hij den vreemdeling zien wegdraven. De hond leek nu een ver'

-5'

vâarlijk beest. Zijn oggen waren als met bloed
doorloopen en zijn haren rezen overeind'.
'Wolf
! beval mevrouw. Ga ligKoest nu,
gen- !

De hond gehoorzaamde. '
\P61 2ç,, hem toch schelen, mevrouw)

- Klara.
rrroeg

*- 'ç Begrijp het niet..' Flij zou dien heer
Hij is nog niet
'arel hebhen willen verscheuren".

op zijn gemak.
Die rnan zag er toch geen landlooper uit)
-- Neen, hij was een fiin gekleede miin'
-lreer.

-

't Is vreemd,

hé, mevrouw)

Ja...
-'t Duurde
nog eenigen tijd eer Woif bedaarde'

Toen liep hij weer rustig door
ter rnocht hij naar buiten.

't

huis, en wat la-

Mevrouw Allan begaf zich aan haar naaiwerk. Ja, ze woonde hier eenzaam. Ftraar man
was agent van een groote landbouwvereeniging

..n mcàst de boeren bezoeken, die de vlakte ontgonnen.
De hoeven, nog uit houten gebouwen bestaande, \ /aren ver van elkaar verspreid' En zoo
rnoest mijnheer Allan dikwijls op reis' Ër waren
in de streek geen treinen of tïarnmen' Och neen,
er Ïagen t.li ge"n wegen' En mijnheer Allan
eleed zijn tochten te Paard'

-6-

Als hij de verst verwijderde hoeven bezocht,
hij ginder overnachten, want hij had een

ïnoes,t

dag nooriig, om ze te bereiken.
Mevrourv Allan was niet bang. Ze haà nooit
in een stad gewoond, Ze was de dochter van
een kolonisi, een landbouwer, die even eenzaam
op de vlakte woonde.
l\4aar ze vond het toch niet prettig, als haar
rRan weg was. Ze had drie kinderen, doch die
waren in een stad op de lçostschool, ook een heel
ein weg.

-_. Kom, kom, 't is gauw morgen en dan
heeft John weer heel wat nieuws te vertellen,
dacht mevrouw Ailan. En nog vier weken, dan is
't Ke:stmis cn kornen de lcinderen naar huis.
h'{evrouw Allan keek door 't raarn. Weer na'
derde er een vreemdeling. I-{ij was wel zindelijk,
rnaaï z,etr ecnvoudig en zelfs armoedig gekleed.

--- O, \Xrolf ! riep mevrouw Allan

uit.
De hond was buiten en zou zeker ook dezen

bezoeker aanvallen.

Ze spiong op en ging haastig naar de deur.
Te laaç... Wol,f liep al naar den rnan toe. Mevrouw schrok geweldig. De hond besnuffelde
cien vreemdeling, maar deed hem geen kwaad.
Vreemd... lVolf likte den bezoeker de hand en
tevreden kwispelde hij n'ret zijn staerrt.
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* O, ja, dat

De vreemdeling bernerlcte mevrouw Allan. Hij
irad nader en groetLe beleefd.
*- Woont hier mijnheer Allan? vroeg hij.
Ju, maar mijnheer is niet thuis.
-Mevrouw
Allan werd toch wat bang. Die
r.nan zag er een zwerver uit. Zijn schoenen rràren versleten.
Er liepen wei van die kerels, die paarden stolen of vrouwen, die aileen thuis waren, geld af-

persten.

Wanneer zav ik mijnheer dan lcunnen

spreken,
mevrouw,) vroeg de vreemdeling.
Hij had goedige, blauwe zachte oogen.

.- Ais ge overmorgen terugkeert, zult

ge

hem thuis vinden, sprak mevrouw Allan.
Ze hoorde, dat zijn Engelsch vreemd klonk.
*- Ge zijt geen Ameritr<aan? vroeg ze.
-- Neen, rnevrouw... IXi ben een Vlaming. Ik
ben r"erleclen jaar uit België gekomen en ik heb
te Chicago in de fabriek gewerkt en wat geld
liunnen sparen. Maar il< ben een boerenjongen,
en zoLr liever een hoeve drijven.
-* O, en ge wiit met mijn rnan over den aankoop van land spreken )
't 'Was mijn plan eerst knecht te worden
bij-een boer, om de streek te leeren kennen. En
men heeft mij 't adres van mijnheer Ailan opgegeven en gezregd, dat hij me wel zou lcunnen hel-

Pen'
-B--

zal, wel, hernam mevrouw.
dat
hij
nu
op reis is.
Jammer,
lTolf stond daar kalm bij, alsof hij ook luisrerde. Vriendelijk keek hij naar den Vlaming op.
_- Waar zult ge zoo lang verblijven ? vroeg
mevrouw Allan.
Ze wantrouwde den vreemdeling niet meer.
Ze had zelfs medelijden met hem. - En 'Wolf erirende ook, dat hij een eerlijk man was.

len..

'0, ih zal naar het dorp terug

wanrje-

.

Dat is heel ver en het wordt avond... Kom
- binnen...
eens
'Mevrouw Allan wilde toch eens verder praten
met den vreemdeling.
Ze leidde hern in de voorkamer en zette zich
in een zetel,
De Vlaming stond voor haar. \[iolf bleef buiten, maar had zetrfs niet geknorr:I, toen die rnan in
nuis stapte.
Waarom hebt ge België verlaten? vroeg
mevrouw
Allan.
En de vreerndeling vertelde, dat zijn ouders
rnaar een kleine boerderij hadden. Er was veel te
weinig land ginder. Men woonde er te dicht bij
elkaar. En velen, die vooruit wilden geraken, we,
ken uit naar Amerika.
Plots haalde de Vlarning een portret voor den

d"g'

-

g -*

roerd.

l)at zijn vader en rnoeder, zei hij, wat ont-

Mevrouw A.llan bekeek de foto. De moeder
droeg een muts, de man een zijden klak. Ze leken eenvoudige, maar trouwhartige lieden.
Zijt gij de eenige zoon l vroeg rnevrouw
Allan.
O, neen... Dan zov ik niet vertrokhen
z:ijn, want al is de hoeve klein, tcch is er veel
werk. Vatier en rnoeder zouden het niet alleen
af kunnen. Ik heb nog twee broers en drie zusùers. Als er minder werk op het land is, malcen
rnoecler en rnijn zuster kant...
-- i(2n1! Hoe doen ze dat?
De Vlaming trachtte uit te leggen, wat spelIewerken was.
Ge hebt ze'ker wel honger? vroeg rrl€vrou'w Allan.
J*, maar ik heb geld. En ik zou liefst, als
ge-me wat eten wilt geven, het betalen.
r Kom, korn... dat is niet noodig, we zijn
gastvrij op de vlakte.
' En mevïo'Lr.w Aiian bracht dera jongen man
'in de keuken en liet hern spiis en drank voorzetten. Wolf kwam ook binnen. En hij knikte,
i,ls vond hi:i die vriendelijkheicl van zijn meesté'res uitstekend.
Mevrouw Allan dacht even na. Nog praatte

lt

fe wat met den vreemdeling. Ze hoorde, dat hij
Edlpard, Willems heette.
luislgl eens, zei ze, 't is haast don,lçer en
ge-zijt ver van 't dorp. En dan is dat verloren
weg. Blijf hier vannacht"
.* O, rrlevïou\ r, het is zeer vriendelijk van
-r; rnâaï iI< mag u geen last aalndoen, sprak WilJems.

't Is geen last,..
- Als ilc dan in de schuur mag slapen...
- In de schuur, wel neen...
-*- rDat heib ik op rnijn reis van Chicago naar

hier zoo dikwijls rnoeten doen.
*- Ge rzult in huis logeeren...
Mevrouw Allan wilde herbergzaarn zijn.
l)eze jonge rnaîl was het waard. Wolf had hem
ool< gekeurc{".. en d,e s}imme hond zou zich
niet vergissen.
Edrvard \X/illerns toonde y.ich zeer beschei
tlen. Klara stak de lamp op en sloot de blinden.
't Was nu gezellig in cle kamer, waar de dienstbode ook zat. Wolf lag rustig bij den haard.
Mevrcuw Allan had 't gevoel een goede daad
verricht te hebben" Ze had in haar ouderlijk
huis drkwijls hooren vertellen, hoe hazir grootvader uit Ëngeland was overgekomen en ook
veel had cloorstaan eer hij boer werd. Ze moest
r-!u zulke menschen help.en, die een bestaan
l<wamen zoelcen op de vlakte.
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Ze praatte met Eduard Willems over zijn
huis. En de jonge man scheen blij te zijn te mogen vertellen van zijn ouders, zusters en broeders.

De avond vloog om. 't Werd zelfs laat.
-- llc houd u te lang uit de rust, zei Tner/roLrw Allan.
O, 't doet me zoo goed weer eens gezellig in een gezin te zitten, spralc Willems. Kan
ik mdrgen werk. voor u doen, rnevrouw? vroeg
fu;.

Maar dat is niet noodig"..

- In den hof ...
- Wel, de boomen zouden eens gesnoeid
rrroeten
worden... Mijn rnan heeft weinig tijd
voor zulk werk.
*- O, laat mij 't morgen doen! Thuis deed ik
het ook altijd.., 't 7-"al een plezier zijn voor
mij".,
'We zullen morgen dan zien... lk zal uw
kam,:r wijzen. En slaap maar eens goed.
Wolf kwam Willems goeden nacht wenschen. Hij likte hem de handen,
Toen mevrouw Allan van boven terug iceer*
rie, zei ze tot Klara:
We hebben een braaf mensch in huis.
-, O, ja, Anders had Woif hem niet binnen
selaten.
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ten! Hij is de eenige vijand>>. En ik heb mijn
revolver ai vast genorrren.
N4en reisde nooit ongewapend over de viakte
r:n door de bosschen.
--. O, dan wiilen ze zeker inbreken, zei mevrouw angstig.
Ik vrees het. . .
Die kerel van heden rniddag,.. ha, hij

Dat is waar".. l)e hond wa$ dadeliik
vrienclelijk voor hem. En dien ander wou hii
rvei verscheuren.
Een bewijs, dat die kerel niet deugde'
Uit ontza.q voor Wolf zal hij wel zoo É-{auw
opgehoepeld
' "h{"lrro.ro., zijn'
Ailan en Klara verzorgden den
haard en haCden nog eenige'andere bezigheden
t-e verrichten.
Wolf bieef vô6r den haard iiggen'
De trap kraakte. .
Di; rnan komt naar beneden, zei Kiara'
- Ja...
' - Waarom zou dat zijn)
-De meid werd ongerust. Hadden ze dan toch
een bedrieger in lruis, die nu wilde stelen'
meenend, dat mevrourw naar bed was?
Z",au Wolf zich zoo hebben laten belrie-

tnoet

Wées niet bang, mevrouw, zei Willerns.
Zie, Wolf merkt ook al oni'aad. Wij samen
;r,;l]en u beschermen...
Maar ik heb ook een revolver. sprak me-

- Allan.
',/rouw

.

r:en )

''

'Wiliems traC binnen en ha'l een revolver in

Ce hand.

Klara'

mijnheerl kreunde
-_ Cl, mijnheer,
bedaard:
zei
N'laar Wiliems
-- Er zijn vreemde menschen bij het huis'
llet raam stond nog oPen' toen ik ze hoorde
praten. Ze hebben geen goede bedoelingen,
r;rant ik hoorde er een zeggen: Als de hond
<(

op ons afkcrnt, allemaal tegelijk

t4-

eï

op

schie"

't zijn...

.- Dân zijn we gedrieën... Ik ga onderzoe-

{i

{
t

,[
.,i

't

I

i

r
,t,

iren, waar ze willen werken.
Wolf begon te blaffen. Hij rees overeind...
en vlgog de kamer ult naar de keuken. En daar
ilprong hij naar het raam.
Ze zijn al bezig in het vensterluik te bo- zei Willems. Ze rvillen iangs hier binnen
ren,
dringen. Is er boven ook ôen raam aan deze
aijde?

-.-- J", antwoordde mevrouw.
Wijs het me... Ik zal eens zien, hoeveel,
schavuiten
er zijn...
Maar voorzichtig...
- Ja, ja, mevrouw...

-

Gedrieën begaven ze zich naar boven. Zacht
,:pende Willems het raam. Hij loerde naar buiten.
Drie, fluisterde hij. Laat me doen!
-Hij loste een schot in de lucht.
De kerele
sprongen achteruit.

-- AIs ge meent, dat er hier geen man is,

vergist ge u en 't

Mevrouw, ik deed mijn plicht en het is
- besturing, dat ik clc,or, r,.w gastvrijheid hier
Cods
overnachtte.
Allen bieven op. Wolf bedaarde weer.
1

[.

tweede schot is niet rneer in de

il

hoorde verwenschingen, maar de dieven

I

snelden weg.

'!Uat
-

clurven terug keeren.
Ivlaar gij zijt ook vermoeid!
- Û, dat doet me niets.
--_

{

lucht! riep de Vlaming.

Hij

Ga slapen, rnevrouw, en de dienstbode
'Willems. Wolf en ik zullen waken, al
zei
ook,
ben ik overtuigd, dat de deugriieten niet meer

jr

'l

Ze vluchten reeds als hazen, zei Willems.
heldenl

Wiiiems bleef de wacht houden met den

,il

,rond. De nacht verliep zonder stoornis.
Tegen den morgen ging de Vlarning te bed.
I\la den middag snoeide hij de boornen.
Tegen den avond lceerde mijnheer Allan terug. Eerst keek hij verwonderd naar den vreemcleling, rnaar, toen hij alles vernomen had, werd
hij dadelijlc de vriend van den Vlaming.

li

I

Zouden ze niet terug ,keeren )
- Wel neen! Ze hebben gemeend
_dat eï
hier alleen maar twee vrouwen waren.
-- Dan kwam die vreemde kerel als spion.
F{ij wilde ze}çer uithooren of we geld hadden,
En rnevrouw Allan vertelde van de papieren,
clie de zoogenaamde bankagent te koop aan-

f

1

:

II.

bood.

Schelmen, dle rondzwerven, oordeelde

Willems.

O, we hebben u misschren wel ons teven
te -danken, zei rnevrouw Al]an.
-- Wolf zou u ook bescherrnd hebben.
Ze hadden hem dadelijk dood gescho.

ten.

f6:
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Eenige welcen waren verloopen" 't Was tegen
Kerstmis en rnijnheer en mevrouw Allan reden
in een huifkar naar de stad, cm h.rn kinderen af
te halen en tevens inkoopen te doen. Klara
was naar haar ouders. Eduarcl Wiltrerns had een
goede betrekking op een groote hoeve.
Wolf was mogen mee reizen naar de stad...

_t7_

's
Het was een tocht van Lwee dagen' Nachts
ir"a men in de herberg van een dorp gelogeerd.

"'ï*.r, de kar door de straten der stad reed'
uit het
b";;;-Votf ot"," te blaffen' Hij wilde
moeihad
Allan
voirtuig sp.ingen' ['n mijnheer

le hem dat te verhinCeren'
-* Op r,r'ien maakt hij zich nu zoo kwaad?
i;romde zijn lraas'
Mevrouw greep ha':rr man bij den arrn'
p- L.giijp iet al' zei ze' Daar die mijnhet is â.r.lfd", die toen met dc papieren
heer...
kwam.

zoogenaailrde bankagent?
-- De j."'
- Ju,
b. ioover?." Maar vergist ge u liet) -.
- frlssn, ik herken hem duidetijk' " En
- ook.. '
Wolf
-- Dai is waar." Dan klaag ik rlien deugniet
met
ean. Hij heeft verscheidene iandbouwers
karnaraziln
bedrogen' E" lij 9n
,i;"
ook die- inbraken bij de
""tjf"ren
,r.tt"t'li;k
clen hehben
*o.{.,'r. Macleere en bij boer Strong op t 91:
weten. We zullen t"n" zien' rvaarheen hii

"- D.' kar reed traag' Wolf werd achteraan gebromdreven. I{ij gthoJrttamdt' maar bleef

gaat'

men.

een zr1'
De heer staPte viug voort en sioeg
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siraat in, maar mijnheer Allan mende zijn pard
langs denzelfden weg.
De heer trad in een vrij deftig huis. Op de
deur was een koperen plaat met het woord
<<

Bani<

>>.

Ha, daar is de bank, ze', mijnheer Allan.
Ën- nu een politieagent aangesproken.
Hij zag er een op een pleintje en stapte af.
Zoo kort mogelijk deed hij zijn verhaal.
Dan spreekt ge op Launders, zei de aqent.
- wantroLlwen Ïrem reeJs lang, maar we hebWe
ben geen bewijzen. 'We begrepen het, dat die
bank niet deugde. Ik zal dadelijk naaï mijn
overste gaan. Z.eg aan niernand iets van uw
ontdekking. Waar logeeri ge?
-_ In het << Flof van Cleveland >>.
O, <iat gasthof lcen ik. En uw naarn?
--- John Allan.
In orCe... Men zal u als getuige dagen.
l-{oe lang blijft ge in de stad}

Drie

dagen.

- Goed zoo ! Dus niet praten, want als de
- i",aunciers lont ruikt, ontsnapt hij nog.
siuvse
O, ik kan zwijgen, verzekerde Allan.
-Hij steeg weer in de kar, en reed naâr het
gasthof

.

En na zich wat verfrischt te hebben, begaven
de ouders zich naar de kostschool, om hun kindererr te begroet"n._
19 _
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\Yv'as avond. trn een mooi huis van dezelfde
siad, waren de icarners schitterenci verlicht. Men
vierde er feesf. lDe docirter was verlcofd" En er
'waren familieieden, vrienden en vriendinnen"
Ër werd ielcker gegeten en gedronken.
[,i]en en Tom, het jonge paar, waren de ]relcien van den avond.
Tc,rn was sedert ee.nige dagen terug van een
lange reis. h'{en had ongerluldig zrin terugkeer
verwacht om het feest 're vieren"
Een içnecht naclerde rie gaolvruuw, die een
rveduwe was" Elien had geen vader meer.
*_ l\{evroulv, deze heer vraagt u onmiddellijk te spneken, fiuisterde, de knecht.
FIij câf een haartje" Ën cle dame las den

llaam,

*- Mijnheer Brits,

mornpelde ze. Waarvoor
kan dat zijn ?
Vlug ging ze naâr de spreekkainer. Er ston*
den iw,ee heeren en ze keken zeer 'ernstig.
_* ffisvv6uw Claus, we lcomen u storen ûp
uw feest, zei mijnheel Brits. H.n 't 761 16çh uw
lrelrrk zijn...
-** "fot rnijn geluk.".
_* Ja".. Wees zoo goed Tcm Launders hier
te crrribieden... Zeg niet, dat wij er ziin'.'

*-2û-

Maar dat is alles zoo geheimzinnig... Gij

zijt- heeren van 't gerecht... Wat hebt ge met
ïom te malcen) (), zeg het rre... Men heeft wel
eens raar over hem gepraat, maaï na onderzoek
rnoest ik dat voor laster houden. W-eet gij dan

meerl
mevrouw...
- Jr,
Is Tom Launders niet eerlijk
- Roep hem! Ge zult alles hooren... Maar
zeg- hem niet, wie hier zijn.
Ik zal handelen, zooals ge wenscht. Maar
ge -jaagt me schrik aan.
?

f\4sv1suw, ge zult ons dankbaar zijn. Haal
Launders
nu! drong d,e heer Brits aan.
Tom zat juist een grap te vertellen van zijn
reis.

.- Kom eens ev€n in de spreelrka'mer. zei de

moeder van zijn verloofde.
Is er iemand voor mij

--

-

l

Ja.

Wiel

- Kom zelf zienl
-*
-- Maar vanavond ben ik niet ie spreken
't Is dringend!
-Tom stond op.
_*

!

Maak het kort I riepen de vrienden.
O, heei kort ! Ik zal dien vervelenden kerel- gauw buiten zetten. Nu geen zakenl bh.rfte

'l'om.

_

Zl

Mevrouw Claus vegezelde hem.
Tom schrok toen hij de twee heeren zag. Hij
kende ze wel. En hij begreep dadelijk, dat ze
niet, zonder zèer ernstige reden, hem kwamen
stôren.

,

Tom Launders, ge moet on,s vergezellen

- het gerechtshcf,,
naar

zei de heer Brits.

En waaroml

- Gij wordt beschuidigd van aftruggelarij
en-van inbraak.
-- Maar mijnheer Britsl kreet mevrouw
Claus.
't ls de waarheid.,.
- Wat gemeene lasterl zei 'Tom. Aftrugge- en inbraak I En gij konnt mij daarvoor lastig
iarij
vallen

!

-- Geen

laster

t Zeer ernstige beschuldi-

ging...

Jep, hebr ge ons dan zoa bedrogen?

- mevrouw Claus.
vroeg
lsussns! En ik ga niet meel
- Aan de deur staan agenten... Moet ik ze
- binnen komen? vroeg rechter Brits.
doen
Ce komt hem gevangep nemenl kreunde
Claus.
rnevrou\to'

-PlotsJa...
deed Tom een wilCen sprong. Hij

liep

rnijnheer Brits bijna'omver. De ander wilde hem
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grijpen, maar miste hem. En Tom Launders liep
door de gang, snalcte een hoed, en lcwam aan de
',cht'erder.ir. I-{ii snelde door den tuin en vluchtte
door een poortje de straat op.
Ze hebben me nog niet! siste hij. Nu gauw
- heel eind weg... Een rijtuig huren in
een
('t Hof l/an Cleveland>>. Daar hebben ze de
beste paarden.

Torn Lairnders lçwam aan 't hotel. Hij ging
kaim binnen.
Plots lçlonk wild geblaf uit de achterireuken.
Ëlen hond stormde naar voren.
O. Wcrlf ! riep een man, die uit c{e eet-

- snelde.
,zaal
Het rvas mijnheel Ailan, die immers hier logeerde. De waard volgde hem
Mijnheer Allar' kon nog juist verhinderen,
tlat de hond Tcm L,aunders naar de keel vloog.

-_ Houd dat stom beest aap een ketting !
schreeuwde Tom woedend.
I-lij beefde van schrik.
_. 'Waard, ik heb dadelijk een rijtuig noodig.
[-aat onmiddellijk inspannen ! vervolgde hij.
[-ireng dien honcl r,r'eg! gebood hij tot Allan. Hij
iijkt wel een leeuw...
Die hond heeft reden orn u aan te vallen,
zei- mijnheer Allan, Tom herkennend. De hond
is kwaad op LT, omdat ge als een gemeene dief iq
mijn woning wilde dringen.

*?3-

Launders week verschrikt achteruit... Die
vreemde man wisi alles... En hij begreep eensLlaps, dat het nog knorrende beest de hond was
r.rit de vlakte van Fentel.
Mijnheer Allan greep Launders vast.
Gij zult niei in een rijtuig vluchten" zei
hij.fus1 me los, kerel! schreeuwde Tom. Gij
zijt- zeker gek!
O. neen, ik heb heel goed mijn verntand...
-_ Maar wat is dat ) vroeg de waard.
_-- Deze man is een bedriegeï en een inbro.
ker. Ik heb hem aangeklaagd bij de politie en ik
ben zeker, dat hij voor 't gerecht wil vluchten.

Ge zijt een gemeene leugenaarl tierde
- Lompe vlegel, zult ge me dadelijk los la.
Ïom.
ten of ik klaag u aan !

_-

rne

zal om de politie sturen en dan kunt ge
beschuldigen, hernam mijnheer Allan
IIç

lçalm.

Tom Launders w,rong zich om zich te bevrijden, maar mijnheer Allan w;rs sterk gespierd.
Zijn vrouw trad ook nader.
dat is de man, die mij papieren wilde
- Ja, zei ze.
verkoopen,
-- Ik l"-en u niet.,. il< heb rr nooit gezien...
Zelfs de hond herkent u, sprak de heer

-
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Alian, die telkens Wolf moest âanmaRen aehter
hem te blijven.
Er kwamen nog andere kianten van 't hotel.
Ze hoorden, wat €r aan de hand was.
_* Over dien lrerel, loopen er rare geruchten,
zei een koopman. Ik kan 't goed gelooven, dat
hij een bedrieger is.
--- Laster! huilde Launders.
De waard had ai om een agent gestuurd. En
spoedig kwam deze.
Tom Launders hier, zei hij. En ze moesten
- gevangen nem€n in de woning van mehem
vrouw Claus. Hij rzisli. er juist feest.
O, dan is hii nog kunnen vluchten, veronmijnheer Allan.
derstelde
Welnu ja... Ze wilden rne aanhouden bij
Claus, L,ekende l-au,nders. Het is een
mevrouw
schanrle ! Ik ben een eerlijk mensch.
tDat zullen de heeren rechters onderzoeken, besliste de agent. Maar gij gaat mee. En nu
ge al een keer gevlucht zijt, zal ik u ijzeren
bandjes aandoen.
Mij boeien ! riep Launders uit.
-_- Ju, vriend, r,l'ant ge schijnt zeer hard te
kunnen loopen, en ik houd niet van achtervolging...
'k Zal gewillig meegaan... Maar mij, een
heer, boeien!
Een heer, die met andere schavuiten

-
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âvorids in een huis wil dringen, meenend, dut
rlr rnaar twee vrouwen zijn, sprak de heer Allan.
Een fijne heer,
Kom, kom, we praten niet langerl hernam
de -agent,
Launders werd geboeid en weggeleid.
Verscheidene agenten maakten reeds jacht bp
lrem. En de rechters waren tevreden, toen Tom
opgebracht werd, De gevangene loochende alle
schuld.

We zullen morgen alles verder
- zei rechter Brits. Nu zult ge in deonderzoeken,
gevangenis overnachten.

Bij mevïonw Claus was het feest dus ge-

etoord. Ellens moeder had verteld, wat er gebeurd was. Ellen en haar moeder hadden echter
reden om verheugd te zijn, dat Tom Launders
nog l:ijtij,Cs ontmaskerd was.
Den volgenden drg werd er in Toms bank
een onderzoek gedaan. En de rechters vonden
ei: neqienlaakte effecten en andere van fabrielren, die niet bestonden. Een j<lerk, die er werkte,
bekenCe ai spoeCig, dat er ailerlei bedrog gepleegd werrl. Ë,n toen kon Launders ook niet
meer liegen.
Miinheer en rrrevrouw Alian werden tegencver hern gestelcl.
En. toen verielde Launders alles.
Hij verklapte medeplichtigen, met wle hij op
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zijn << groûte reis >> in de vlakte, aftruggelarijen
en inbraken had gepleegd.
'En die schelm deeC zich in de stad als een def-

tig heer voor, die het vertrouwen won

\ran

vrienden en van rnevrouw Claus.
IVlijnheer en rnevrouw Allan en hun kinderen
leisden naar huis. V/olf lag tevreden in de kar,
als begreep hij, groote diensten bewezen te hebben.

De kinderen waren fier op Wolf. Hij

was

een goede waker!
Het gezin ging eerst Kerstmis vieren bij de
ouders van mevrouw Allan, die op een groote
hoeve woonden. En de Vlaming, Eduard Willems, was er ook genood.
Natuurliji< werd in geuren en kleuren het
rr!'ontuur in de stad verteld.
En ook andere boeren hoorden het nieuwe.
Na de Kerstdagen begaf de familie Allan zich
naar haar eigen huis. De kinderen hadden een
rnaand vacantie. Dat was zoo lang, omdat ze ver
vaii huis, op school waren. Klara keerde toen
c'ok terug. Ën ook zij vernarn, welk een goed
reFreugen V/oif had getoond.

"

Weken nadien kwamen gerechtsdienâren mei
J.om Launders naar de vlakte. Men onderzocht
waar de aftruggelarijen gepleegd waren.
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Toen rnen met den gevangene nabij het huis
van mil'nheer AIIan kwam, barstte Wolf weer in
woedend geblaf los. En men moest hem opsluiten.

Nadien hoorde men, dat 'Iom Launders en
rijn medeplichtigen tien jaar gevangenisstraf
hadden gekregen.
Ëduard Willems bleef de vriend van de iamil;e AIIan en van Wolf.
Een jaar later was hij zelf als boer eev€srigd
en hij trouwde met Klara.

VROUW HOT"LE.
Een weduwe had twee rneisjes. Paulina was
haar eigen dochter en'Elza de stiefdochter. Voor
Paulina was de moeder altiid goed en vriendeIiilc. Paulina kreeg steeds haar zin, en werd kopnig, lui en hoogmoedig.
De moeder k,on Elza echter niet verdragen en
rchold haar dikwijls uit.
EIza moest al het werl< doen. En dan moest het
arm meisje uren buiten de deur bij den put zitr-en en daar spinr:.en dat het bloed haar uit
de
r"ingers sprong" Nri gebeurde het eens, dat haar
rpoeltje geheel bebloed was; en toen ze het in
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clen put w.lde afwa$schen, glipte het haar

uit

de

hand en viel in de di.epie necr. Elza begon te
schreien, liep naar haar stiefmoeder en vertelde
hi:ar het ongeluk.
rHelrt ge 't spoeltj,e in den put laten vallen,
.:oe rap, lraal het dan ook weer op, zei cle moeder.

Elza wibt niet wat te l:eglnnen, tot zij einderijk van angst en benauwdheid in den put
ripïong om het spoeltje weer le halen. Zij dacht
eerst dat zij vercininken zûL:, en werd flauw.
ll4aar toen zij weer bij haar zinnen kwarn, lag zij
oif eerr gïôene weide, waarop wetr honderdduizend bloemen stonden. 7e wandelde voort en
kwam âân een oven, Welke vol brood zat. Ën dat
brood riep:
__ Och, haal me er uit, haal me er uit, of an
,:lers verbrand ik.
Elza haalde al l:et tr-roçcl uit den oven. Ze
ging verder en ]çwarn aan een boom, welke vol
nppels hing en haar lceriep:
*. Och, schud me, sc.hud me, \4rant ai mijn
rppels zijn rijp en zullen rotten.
Toen schudde zij clen bcc,m dai de appetrs neervielen. Vervolgens ging zii lrneer rrerder. ËindeIijk kwarn zij aan een klein huis, en zag een oud
r.rouwtje, dat grocte tanden had. lilza woir gaan
loopen" De oude vrûuw echter riep haar na,
'Wees
lind, blijf :bii mij; als
niet bans,

-

Ï;f

ge al het werk in huis wilt doen, zult ge het goed
Lrij me hebben. Maar ge moet vooral
=org"r, drt
!;e mijn bed goed opmaakt en zoo schudt, dat de
veeren er uit vliegen; dan sneeuwt het in de wereld, want ik ben vrolrw Holle.
Elza deed goed haar werk: hoorde nooit ,een
hard woord en kreeg goed eten en drinken.
Toen Elza een tijd bij vrouw Holle geweest
rvas, werd zij bedroefd, en, ofschoon zij het hier
honderclmaal beter dan thuis had, begon zij toch
!!'eer erg daarheen te veriangen. En eindelijk zei
.:ij dat tot de oude vrouw.

't Is braaf dat ge naar huis verlangt, en
'rmdat ge mij zoo trcuw geciierld hebt, wil ilc zelf

u weer naar boven brengen.

Zij r"iarn haar bij de hand en bracht haar voor
cen gouden poort. Die poort werd open gedaan,
en juist toen het rneisje daaronder sLond, viel er
een dichte goudregen. En al clat gor:rJ bleef aan
haar hangen, zoodat zij er heelemaai mee ov€rdekt was.
-- Dat moet gij hebben, orndat gij zoo braaf
e:r. vlijtig zijt geweest, sprak vi:ouw t{olie en gaf
l,aar ook het spoeltje, dat in den put gevallen
was.

Elza rees n.aar boven op de wereld, niet ver
van haar moeders huis, waar de ha_an op het dak
zat en kraaide:
Kuuk-le-ku
ik daar?

i'_"

îlï

i). go"d. juffer is 't, zoo vraai,
Armoedig is zii heengegaan,
Nu komt zij weer met goud belaan.
Nu ging Elza naar haar moeder, en, orndat zij
tnet zooveel goud kwam, werd zij ook vriende-

i'jk

ontvangen.

Toen de moeder hoorde hoe zij aan dat goud
gekomen was, wilde zij aan de luie Paulina oolc
graag hetzelfde geluk bezorgen. Die moest dus
crok bij den put gaan zitten spinnen, en om haar
spoeltje bebloed te krijgen, prikte zii zich in den
vinger. I-{ierop gooide zij het *"poeltje in den put
en sprûng het achterna. Zii kwam op de mooie
v.'eide terecht. Toen zij bij den oven hwam, riep
iret brood weer:
-- Haal me er uit, of anders verbrand ik'
Maar de luie Paulina anlwoordde:
__ frjssn, 'k heb geen zin om mij vuil te mai'.en, en zij ging verder.
Spoedig kwam zij bij den appelboom, welke
iiep:
Schud me, want al mijne appels zijn riip
-en zullen rotten.
Maar Paulina antwoordde:
*_ O, neen ! Dan kon rnij een appel op het
hoofd vallen, en zij ging voort.
Toen zij voor het huis van vrouw Holle kwam
rvae zij niet bang, c,mdat zij van hare groote tancien al gehoord had, en ze verhuurde zich dade-
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lijk ais rneid" Op den eeîsten dag deed zij

goed
haar best, onr het goud. Ûp den tweeden dag be-

f;L1n zij echter al te luieren; op den derden wilde
l:e bijna niet uit haar berl en schudde ook vrouw
IJolle's bed niet 266, àaL de veeren er uitvlogen.
[)it begon vrouw Holle gauw te vervelen en zij
zond Patrlina weg. ,l-let luie meisje dacht dat nu
de goudregen zou komen. Vrouw Holie bracht
haar ook naar de poort; maar toen zij daaronder
stond, werd in plaats van goud een groote hetel
rnet pik over haar uitgegoten.
Dat is tot L,elooning voor uw diensten ! riep
"rouw Holle.
Paul,ina ïee$ naar boven. En toen de haan op
het dak iraar zag aankornen, kraaide hij:
Kuuk-le-ku, wie zie ik daar)
De booze juffer is 't, zoo wâar,
,Heen ging ze, heel mooi opgeschikt,
Ze komt weerom zwart en bepikt.
En dat pik bleef haar heele leven lang aan haar
hangen, tot wanhoop van haar moeder en haar
zelve.
'Maar de mooie Elza trouwde met een prins en
heette nu << GoudLopjg >_. _
EINDE.

