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Ele ï6/a,agha,Is.

Wi11em $/as een r,vaaghals, een onbezonnen jongen,
die nooit gevaar zag.

Eens wandelde hij rnet zijn broerke Martijn in den
buiten. Ze ktrramen âan eenen vijver, rvaarin een
schuitje 1ag, dat met eenen ketting aan eenen paal
vastgebonden was.
< We gaan varen ! > riep Wi11em.

- ( fk durf niet I t> zei Martijn, een benauwd
- trekkende. < Ais we eens in 't water va11en ! l
gezicht
tr

fn 't water vallen ! > herhaalde

- hij eene hooge
wijl

d.e

ander, ter-

borst zette; ik val niet in
't water. Ik kan varen. Vooruit, stap in ! <
De keine durfde niet tegenstribbelen en met een
kloppend hartje, kroop hij in de boot.
<

De eigenaar der schuit had de roeiriemen rûee naar
huis genomen. Maar onze hetrd wist er wel raad op.
Van eenen struik sneed hij eenen dikken tak en daarmee zou hii het vaartuig voortduwen. Met eenige
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moeite maakte hij den ketting 1os en stapte dan
ook in.
< Zie zoo, Matti-in, nu gaan we naar Amerika,
sprak hij lachend. (Tkzal de boot van kant steken. l
Hij stootte rnet den tak in den grond en de schuit
schoof rap vooruit. Maar in 't midden kon onze
rr

schipper geen grol1d vinden en dus zijnen zonderlingeir riem niet gebruiken. \I,rat nu te doen? Wi11em
dacht een oogenblik na.
u Gevonden ! > zei hij zegevierend. < Ja, er
- een goede zeeman in mij. Ik ga 't bootje
steekt
rviegelen, dan drijft het van zell naar den kant. l
1q Nssn, neen, r, riep llartijn angstig, a niet

-
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schommelen ! De schuit za1 omslaan en dan vailen

wij in 't water. l

( \Mi1t ge dan hier in

't midden blijven,

jongen?
O, schommelen is zoo plezierig !

-i:ange

>

De roekeiooze knaap ging recht staan. Hij zette de
handen in de heupen en begon zijwaarts te buigen'
eerst links en dan rechts. De voeten hield hij -wijd
van elkander. 't Bootje wiegelde. I\{artijn schleeur.o,'de
van angst. I\'Iaar de brceder lachte hem uit. Om elen
kleine te plagen, schornmelde hij nog harder.
Maar, o $,'ee ! de lvaaghals -.rerlooi het evetro,richt
en stortte hals over kop in den vijver

&trartijn zette eene keel op van belang en tieide
zoo iuid hij kon : tr He1p, help ! r
Gelukkig vses er niet ver van ciaai een mân âaft
lverk op den akker. i{ij kwam haastig toegesneld
op het hulpgeroep. Rap wierp hij zijn vest af en
sprong in 't water. 't Geltrkte hem, al zlverninende,
den drenkeling te bereiken. Hij bracht hem naar
den oever.

'i

l\,fartijn wierp hem daarna den ketting toe. De
werkrnan trok de boot aan kant.
Beschaamd., trok V/illern met zijn nat pak ht-tiswaarts. Ge kunt deniren hoe vreeselijk zijne ciiCers
schrokken, toen ze 't gebeu^rde vernainen I
VacLel berisp'ce sirerig den deugriiet. En moeder
zei rveenend. : < Ach, zoo rnen u eens dooC naar
huis ge'bracht had ! Zoa g(l eens rterdlonker:. *'aart !
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\4liliem, ge ,3oet me veel verdriet aaii ! ir
Deze v.'oorden maakten eenen diepen indrtrk op
't pJemoed van clen jongen. \Vanneer de lust iiem
bekroop, lveer eeil waagstuk uit te haien, herinnerde
hii zlch iaoeders droefheid. Dat rvas voldoende, om
hem tot andere gedachten te brengen.
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