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De boekS'es va,n A. iFIAN$ wo,rdcn in alie scholen aanbevolèn,
zij boeientl ern nuttig zijn en aan de kinderen van eigen
land en volk vertellen. Dat deze uitgave reeds aan Nr 34,4 is
en vee! in'umrnerg reed,s drie- en viierùraal herdrukt werdcn,
om.dat

bewijst hoe A. ÈiANS' KINDERBIB!-IOTHEEK overal gevraagd
wordt. De rneesùe verschenen boekjes zijn .nog verkii;gbaar.
Ziehier ee,nige van de laatste titqls:l

't Portiertj,e vatr R.oegeLa,rs
lrQl. De Kleine Tooneel302. Angstige Dagen.
30,), Antwerpen in
- In het wildc Land"
Brand" 304. Dc Bannelingen.
3A5.
3,0t6. De Wom,derbare Redding. - 3û,7. Naar Congo.
308.
- Fiere ,Mtargriet vân -Leuven.
f).e Vriendlen der Slaven.
309.
- Schilder.
310. 't Avontuur van den
3tl. Het Boefje. --;
)12, Een onverwachre Reis.
313"- De Ceheimzinnige Teo.
kene.
314. De Spanjaard,n- te Ghe.'I.
1i5" Zwarte Jan,
- De Heks van de Moet'ênr.
- De Boschwaehter
316.
317,
:-van Eikonhof .
- van Parijs.
118, Het Juffertje
319. De
Woifjager van Turnhout.
320, De Z.eeroovers. - J2l. Het
Gezin van den Visscher, - 12?. De Wilde Cow-Boy.
323,
(ei2er Karel te Cent. *-324.
De Spanjaarden te Mechelen.
325, Kerstmis :in d,e Sneeuw"
326. Een angstig avont-uur.
327. De Rris in den nacht.- -- 328. De Zwarte B.nd..
- Het licht in de Wilderni5. _- 33,0. D: dankl:are sol329.
-i6s1.
33t. Een heer Witrdstrooper. ._ 332. Het Wond:rIand. - 333.Flet Verloren Testamrnt.
314. In' veilige Haven, *- 335. De wonde.rbare reis van -schipper 16n16!ç6s. -*
336. Een bruta.e fecks. __ i37. Vad"ys t"riror*.r. -. llB.
De vlucht over dc ScheJde.
)19. Ncels' avontuur. ._ 340.
- De Helj van Afrika.
De Zwarte Ruiters.
34,1.
142.
- BeC,:laar.
De Pleegzoon van Cen
343. Het b:leg -van den
Ravenburg,
344. Een avontuuriijke vacantie.
It$1!r.

tpe'elster.

Ellce week verschijnt een nieuw boekje.

Vraag in de Lroekwinkels en t'ij dagbladverkooperr
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De hoogmis was uit"
De jongeiing'en en jonge meisj'es van Wijkegem schaarden zi,ch in tvriee rijen 'langs 't pad' dat
kronkel'end over ''t kerkh,of tusschen de gravert
naar 't hek lîep.
Ma,alook db ouder,en )bleven thans wachten, en
gingen niet, als naar g€\Moonte'recht naar een ctrei'
heibergen.
Da,ar verliet Petrus, dre veldwachter, de krerk.
Een kn'aap van onqeveer v'ij,ftien iaar volgdle hem
en hield h,et hoofd als rbesche,annd gehogen' [-{ij
droeg een grof fluwe,eien pak; zijn voeten staken
in lompe scho{enen, wire'r gro'ote zooilspij}<ers nu
kletterden op de keien van ''t kerkportaal.
Gedwee volgde de knaap den ve,ldwachter. Zjn
gelaat 'was .bl,eek en ma,ger. Er lag in de oogen, ais
de jongen ze even sclhuchter opslôeg iets goedigs,
cn weemoedigs.
Deiboeren en boerinnren dlenterden disn politietnan achterna, de kinderen omringdert cl.':l jc;r:g1c',

t-

ir,,'rr ni'e:uwsgierig aangap.nd, ofschoon ze hotn
le':ds ian,g kenden.
i)e knaap zag schuw op... Snel bedekte een
i:ios zijn ingeval[en wa'ngen eu zijrn oogen flikiserc{en een wijle. Sn'el wierp hij twee jong'e'ns op
zij en -llrap
ri'ep woedb'nd':
niet op rnoedrers graf !
-FIij keek nâar een kruisje. Daar lag zijn m,oeder
begravon.
Ook zijn va'dtsr was dood.
Hij zag zijn moeder Zioo gâarnÊ, zei een oud
Anne kinder'en zijn toch te ibekllagen !
vrouwtje.
vervolgd'e ze zu'chtend
De veidwacht,er had ie'ts vair 't gebeurde benrerkt, en zich drerigs'ncl omgeke,erd.
-- Braaf zijn, hoor! z,ei hij"
Maar t{e jongen slofte he'm weer gediwee achterna. T'egenover de kerk stond een groote her'
l-'erg" .il In 't ,Cerme,entehuis >>. was 'er in ve,tte,
zwarte letters op den wit gekalkt,en g,evel geschil,li,ercl. In een'bov'en,karnetr vrelrgar,ierde dtan o'ok van
tijd tot tiid .le geme,en1g...6.
De baas uit 't geme,ente'huis had een t,af,eltje
voor zijn deur gepllâatst en Petrus, de v,eldrwachter,
hief dern lknaap vlug van, dlen grond en zette hem
op 't wanl<elend medbel.
.- Seppen ! riepen de jongens en ze zagen naar
het ventje, dat de oogen niet d^urfde opslaan.
De veldwachter vertelde nu wat ieder reeds
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en openiijk ver'
den mins!
door 't gemeetntebesl uttr aa'
cirkci
halve:r
"ï.itrî"iA
in een
o"*"haard, d'e handen direp in de broekzakken'
die rverke*
=""''-Âith'"';;' itioek'e' gast'-,sçn
\#ie wii 'hem a:,'^

wist,

$r'as
da,t Joseph Ste'vens wees

!tïi.IJ. ËL;':;,i""a""

k.", h;;;;; d'e veildwatht'"t'
vaarden)
'î;;;;*"eg
wiùd'e't agrste bod doen"
-ft"aden" Niermand
voct"v"trbn vreeds berek'end wellq
f*h
w,ees hun oPbrengen li'-n ,
i*l:a"
-is rli'e't 'rrtil'
Zijn er geen liefhetbbers' clat ee'n
[ertn"'rt
ù-itfh"bb'"'" voor alzoo
n"fiif..l^'**"
Allrez' i:iecl't eeris'
;;rii;i;o'àl *H*uchter weer
menschen!
"'---Ar*e kinderen zijn te heklag'enl lia! }ç'on
'"' zi'enl
'f
.mcmpel'r:lt
rijn *o.âL, d*" J"lt'
't
ccrr
;;;;1" in den wiiden kapmante{' Gelilkt
half dat men v'erkooPt"'
Allez,.. 't irrrt*t den eerste z!jn' J<lonk het'
- lhonderrdl frank"'
Tw,ee
bo'er'
l.d; keek den spreker' een welged'anen
aan
oogen
goedig gezich't en een paar trouwe
met
-'^'-iï*E."ho'derJ
veÏd"
de
herhaaldb

f'a"it
alle dagen ibiefb"De gemeente zou i'r

wachter upott.ta. Wift gij

stukken geven misschien?

;;;î;J"rdt;is
;;;;

een
f'ranlk moe'ten betalen voor alzoo
h'*rrtwee
een groote ve'nt""

hijkans
.derd f ranlç.. . ha ! ha t
Peinet gij missch'ien dat ik hern zwijnsdri:of

-

-â*

ëirinffiien

?nhernam db bo,er.

ge

WTî.n zijn oolr
r Vor, ,i;"d"t

he t

kan ilr het niet l;;;rrl'oor'
Honderd vijf en zeventig
frank ! riep ee;r
,rrdlr.
* I-ioide,rd vijftigl schreeuwde
een derdre.
Een kl,ein, schri"l ,il,rk"ï,:"ri-,r0.,u,
c{ri,f,tig, a,ls vr,e,esde

Iren zo,y, ri,ep

lk

iri; a.i'i.*1";t"o

hij met schr,i,l,le

ah,n,vaard

l,gm

;,;i

v,oren en

he,m ontglip_

f,""'a"rd frank I
n"nderd frank! ""*
*";1
"1";;-h;;';" mond 1e1
--- 'k Heki,aas _eeppen... arnre kinderen
^Ëii
'nfr",.a,, ,t zijn te
. . S..ç,"p*"

U"L,
fitclase 1.'t,ouCje
beklaag
irel1r-,zei
m,et jren f."p*""i"f w,e€r.
iïj,trrr.and w,'lde voot
d,jenr pri,js d,en wees
in
Jruurr n,ernen, Ën zo,s
werd *",L""i"tarr, dat ,t ge_
:,;ecnterb,:sturr ioseph Stevens
bij t"... Dhond uitbc n rede r r on rl,"oi,-,l,..gva
rJ,er d"; ;;;;
jaa,rlijks

hon_
detd frank betaien zou. De .rnenigte
verspreidrde
ziclr in d,e lierib,ersen, ern overai
*.,ri, d" oudbrlo,oze
jcngen Lrekjaasd]
B-.r'r Dhoriil rtapre rnet
JoscpFr .heen.
De oud;.: ;:astcor was op ,it
.rilof. ". eri wenkte
,

c{en bo,er tot zi,c]-r zi1n
;
zerer ernstig

-..- Josepl:

I'ij'

St,ever-ls

".toorl.
gaat

* 4

-

z"ac"h; gelaaut srtond

bij u

woiren

]

vro,eg

Een droevige trek verschee'n nu op 's pniesters
wezgn.
Jr, rxrijnh,e'er de pas,toor ik he'b hem gepacht
voor hon'de,rcl franlk.-. en 't is vo,o,rzeker niet te
veel, dat ze rme lbetalen. Maiar lk heb dleennis met
d'en d'uts.
Dhondt trrachtte aan zijn geiaat een rneewarige
ui'tdruklcing te geven
D'e pri,esterr nbtm'hrern terzijd,e ,eltt, vroeg ern's'tig:
Dhondt, gij zurlt goed zijn voo'r hem, nùetwaar?
Maar rn,ijnhe,er de pastoor' toch, wai p'einst
gij-van mij? rrirep de maur, 'als ii,:eleedigd
u altijd dât het een we€s is. An-'Hr,erinner
der"'e kincleren hebberr ouders .. TrraÊr hij is al!een. En zijrn ,moeder z:ag Ïrem. zoo gaarn'e" Toen
ilc vrouw Stevens bezocht, sprak zij rnij nog van
haar kind. < Ik kan niet srtenven... orn Jos,eph
nii'et ! >> kioeg zij ge'du,rÈg. En 't .irs waar, d,e gedrachte aan den kri,aap n-naak'te h,a,ar sterfbed zoc,
moei'liik.
Joseph zal in mij een vacl,e,r ,en irn mijrl
vrouw een ,n,oeder vinde'n, nijnheer dle 'pastoor,
beloofde Dhondt.
de h,andi vri'end,ellijk op
De pastoor
't hoofd en zei:l,ei Josep,h
Aliloh, dag vri,en/die."" c.n Llragf zi.in nie,t.
waar) En peins veel a.larn tr:oede r cnie nu in rien
F{ernel is.

**$.-*

De jongen gluurde ,eçns naar het terpje, daar
op den << alme,nhoelk >> vnn 't kenkhof.

.éh van d,e zwoep ie,.r"rt... Ër rrt'oet hier gewerkt
'Wacht, îrien l
worden l
-- Als hij mrar niet onwiliig is, he'rnam de
vrouw. Hij aartdt rnisschiren naar zijn vader'

Onrwiltig! Bij rn'ij onwillig! Trien, ge lcent
me'toch'butei, hél Hal hij rou onwiliig z'ijnl

II.

'Wij

Dhonilrt ging vuonop langs 't smaile pad, tusscilen de rt,aakte akl<ers. Josepir volgde he,m nirai
d,e'boerd,erij, nu zijn worring.
Ginds stond h,et ,lage woonhuis'met 't stroo,ien
c{ak, de scheeve ramen, de verfl'ooze blinrden en
deur.

'

Ik

heil. hem mee

!

-Met deze woorde'n trad Dhondt in huis, waar

reecls ''t rnag'er moen,irraal opschepte.
tnaci
oolk over clen drempel, maar de
Joseph
gebo'od
boer
h,ern buitetn t'e blijven.
* Voor ho,eveell vroieg ,J,e lboerin, ee,n lange,
schrale vrouw, rne't v,eirwardte tr.aren en slord,ig gelrleed.
"_ Honderdi frarnk I
-*- 't Is te weinig.
- - 't Is niet velel, rnaar prol-reer gij eens cf gij
meer kunt krijgen! niep de rnan hro,mrnenrl.
-- De sie'rigaalrds ! HondLeri franlc !
.* Tnien. hoinderd frank is niet veej, maar 't
is toch dat ! En Seppcn ztrï mee,r dan zijn kost
verdienen,; hij is,kloek .: ik zal hem wel 't klet-

zijn vnouw

,.

-. r)

-"",.

hem niet hederven; hij komt hier deri
heer niet uithangen' Roe"q hem binnen'

gaarn

grot;tt

gaan eten,!
wij"BËschroiot

nd stapte de wee's

in hu'is en hij

-k'e'ek

db boeriln met zijn giroote, bla-.rwe roo'9ërl ââfl'
Trien'
-- &et u riaair op d'e hanls ! snauwde
zette een
vrouw
De
gehoorz,aamcle'
De knaap
schotel t*rd,aPPul*n oP tafei.
Hierl en zij wierrp Joseph e'en vorlç toe'
-plaatste zij een horn'
Naast de aardappelen
-uu.,rrt.
leller prii<te een aard.
.
metje h[iaulvach'tisË
't vocht'
uppàtr uit den schort'el en ri.oopt'e dien in
Zonhet
was
Ââod"pp*ls in saus gedoopt. ' tli't
Cags'maa{ op Dhondts }r'oevehe'
Joseph at traag.
_- Smr"kt he,t ni'et] vroes Trien rnet haar
lrrid-krijschende stetrn. Gij e;et ,arls rnret lange ta':r"
d,en. En waL zoe{çt gij met u"r^,t eendeli3'ke 'rn:oeer: }
Vleesch, misschien) At gij vleesch b'ii uw mi:'r'
C,er? 't ls daarvtan d.at gij zoo vet staat, zeker!
lle knaa,p ke,ek verrnron'C'orcl ilaa;l die Troerin'
Gij ,i;t t-,"g vradk ook, gelo*:f ;lq i Bu:n il';
- ,m'isschieno *1ll v;nt u!
,zwart

lienslciaps rbr.ak de wee,s irn snikken
l,os.
Jcrij,sche,rs aan taf.elf Àùonf
naar het
;. ,G1": lcreet drb
achterhu'is!
vrouw.
f,u^ur-*Çf
Naar het ,ach'tre,rhuis, zeg i,k {;jt siil
ut ijahi."r, Lnijsrh,eri

. E1 ze narn den j"p"g"n ,,,* ,li;"den arm en
Juwde hem d,e kamer uiÀ in het uomter
ach,tervertrek.
Geen Nnln,t,en
Vanr het
- aif moet hij I zei zediinttot haar rnan.
e.erste
hij hier ,is voo,r ons
"weten
voordeel.
Joseph hadr zich op den grond' laten vaùlen,
en snikûe luid. Zijn ,",^g", I:jf schokte
o,p en

nÊer.

-_

M,oederl kloeg h.ij. Moedef... moedbr,.,
Na h,et,e,ten icwarri Trln", lbij";;;.
Alzoo me,t uw ni,euw,e u"ri op den
vtoer!
- lcom mee
Alilbz,
nraar den
en
v,:rl<leed u!
",rid.r.l.
raasde ze.

_* 'l( IVil nietl riep d,,: kii.rap. Cij
zijt rnijn
-rîoeder nliet !
Hij i"

al. onwillig,
".h,r,-,"",*do, olJ"'n,."u*.
uhondt kwarn toegresprongen.
,__- Onwjlligl lachte hll t-il,io, een Irarrle

sche lach. Onwirltrig lbij mrj

.zal_

I

De boer $n,akteâ*rr"**Ëu

cop, schudde

h,em heftie heen-en \,yereir, en sioeg h;,;;";;t
hoofd.
sij nu, koppig.lar.lr rtXTiùt gij nu} tier,
. ;hij.!{it,t
Nog nier? Nng: L.îis* ,.",;;l l_lier...
'h

s

en

zijn breede, grove hand kletste Joseph in 't gelaat.
Wllt gij nu, le,elijrkaard,... Wrli gij nui
* J", ja ! huilde de wees.
Trien ging rnert deln, knaap naar hoven.
Uit een i:as haaldre zij ,een irersliete,n, v'ies jongenspak. 1t Waren de kleederen van Arthur, haar
eenis'kind, d'att ibij-'t veehoed,en ve,rongelukt was.
De knaap had in cle wei r'''en koorcl aan een
bo'o,rn gdb,onden, om dlaaraa'n rond dlen stam te
zlq'ie,ren, 't sperl vôrr ZOroveel veehoeders. Maar 't
touw was ôm zijn hnls gbraakt en d'e arrne j'ong'en was gesrikt.
Zijn vad'e'r h,acl hern 's avorrds, toein hij girrg
zi'en, wa'ar Arthur zo,o lang bieef, a'ld'us verùrangen gevonde,n.
De boerin haald'e de kleederen 'van haa,r janrrnerlijk ormgekornen. haar eenig kind, uiit de kas.
-_ Allez, naar beneden, is1: \/ees maar braaf,
sprak zij norsch.
't Is precie's onze Arthu'r, sprak Dho,nd't,
toen hij den w,e,es nu zag"
Arthur was veel struische,4.
---- Seppe'n is ook kl,oek... Allez, jongen, jaag
de koeien eêns van cle haag n'eg !. . . Trien, honcierd frank is ni,et te veel, n"a.r Se,ppen lcan 't
zelfde werk doen aù's Arthur.. en, voo,r d,ien kregen wij niets. Zaa, wij zijn toch voo,ru:it biij vroeger.

De Zbndagnarmiddiag verliep eenionig en som-
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L"er. Dhondt sliep een paar uur, hur,kiie zich dan
bij dren haard e'n ibereidde ver.,oùgens h,et av,o,nrl^

eten der koeien.
Joseph was weggekropen in eb,n hoek.

grrootere drup,pel's st't'o'ormdle'

m.

-lcer-Den volgenden ,morgen .sclirok Joseph wak-_ Alrloh t ;t bed uit I klonk het hem toe.
De bo'e'r s,tond dêa,r ,en de l"-ees was zo,o bang,

dta,t,hij onrnidlde,llijk overeind krr.,op en op den

Jen,

ko;-

vloer stapte.
siiep
in
een achterkar-nertje, nevens het
-Hi,j
schotelhuis, en in 't brek,rornpen vertrek hingen
ajuinen a,arl een langen re€,$êrr-r. wier s,te.rtçe l.r-cht
de adternha'l'ing hrenauwde.
Joseph kieedrde zich vlug en spoedidie zicjh naar
st,e'ene,n

de keutrçen, \Maâr d,e boer,in e,enrgedikke bote,rùramrnen s'need.
_- Ga u wasschen, vuiilaartl ! snauwde ze den
wees t,oe. Alloh,
'buiten aan d.e pCImp.
Crof
h,rood, met vet hurm"*.ri, en wat dunne,
slappe koffi,e maal<,ten 't ontbijt uit dezer u*o".
ger8.

Seppen. gij ga,at met

ginde,r
rneersch,

bij

rJe koei,en naar d,en
r]'e tneetrç, i:eboodr Dhond,t. En

t{'r --

ziet dat ze nie t olp dre rapen l<omen I Rond den elven zâl de toerin roepen' ge keert dan ntsar huis
terug.
Sn Llalf uur later vdïtrok cle knaap" Ëen grauwe zak hing hem o'ver hoctfd en scbouders en was
de eeni'gste heschutting '1ggsn 'il'en rregen, die nu irr

Weken achtereen zou dit iosephs leven zijn:
's morg,ens en 's rnidJdags naaï cle we'id'e, goed of
guur weer, en daar op de koeien p'âss'en''
Maar irn de weide was hij toch alleen. en behoefdie hij den horer ni,et te vreezen en daarom vertoerfde hij liiever daa'r dan'op de ho,eve.
Zekeren rridrdag kwa'm de r:asto'oi" qr h,em op'
zoeken.

AlZoo aan 't koe'ien wachten, man'neke?
vrie,nd,elijk' 'En woont gij gaarne bi1
baas Dhondt)
Neen, an'twoo'rldde Joseph.
- Gij zijt het er nog n'irert gg\^/son, 't z:al be-

- hij
vroeg
teren.

Ih zal er nrooit gaarne w0nen.
waarop de wees sp,rak trof

-De droevige toon

den grijsaard.
.;
.
I
Joseph, Dhorrdt en zijn vrouw ztln tocn
- voor u? vroeg h,ij.
goôd
-- Neen... zij zien nnij niet ,gtaarne, en ik hen
oolc niet. Zij slaan mij. Moeder sloeg mii ri,ooit. . .
_- Slaat Dhond,t u )

*- Ô, wâ-arom rnorest hij rnij den 'ee,rstr:n dag
al slaan en. sta,mpen l
Heeft hii dat geidaan) vroeg de pastoor
versch'rikt.
'k

Hadr er h)lauwe plekke::

van op mijn [ijf,

- als ik groot ib,an zal i],; hcrn doorlsteken
maar

!

Joseph's gdlaai gloeidte en zijn o,ogen, fonkelden. Ve,rschrikt staarde de 'priester den wees aan
en schudide rneewarig 't hoofd.
Een plant drie verkeerd gekw,eei<t wordt,
m,ompelde hij.
flesv ieen,s, Joseph, 'hern,arn .dre pasrt,oor. Cii
moet altijd 'hraaf zij,n en wel d,o,e,n wat de hoer
en cle ,b'oerin zeggen, ,en zij zuilen u d'an gaarne
'Winter
zien. Ën 'k zal vrâgen of zij u dezen
n,aai
schooi zenden.
De pastoor g[in'g hre,en e,n br:gaf zic]r na.arr .l,e
hoeve, om ,nog eens ernstig met dr:' pie,egoude'rs
\ran denr wees te s,preken.
Toen de koeien ,op sta! stonden en gemolù<en
vrareln, riep Dhonal't Joseph lbij zich in cie slaap-

Kw ad sp'reken.'. ha! gi durft kwaadl spre
ËpTt'kt" t'ttt *i; " riieP de boer hii-

h""...'li;;;
.,"td. Wii slaan t"' j'u, wij slaan ul
"'i;*;h' t i"*a. de lippen op. elkander'' ma€tr
*J,rar"îila" nii het uit, "n 'iti'-dtn 'rneeken'dt:
* Sla mij niet m€er' boei " als't't u be'llieft'
'k zal nooit 'rneer
sla mij ni'et rneer' ' ' houd op"'
doen...
Dhon'dt
KwaaÉl spr'eken van 'ons ! r'aasde
- ôp ,* k"ieett en vïaag vergiffeni'sl
6re,^r.
-ù;
*à., ,otk op d'en vloer [{ij ibeefd'e als een'
riet.
Vergiffenis ! smeerkte hij'
Altohl naar uw bed!
-En Dhondt gaf 'den knaap nog een fermetl
schop.
""'È;

ibed weenrdie 'de jongen' nraetr niet
hij halcle rle
*,t"; rr.rl pijrr, doch van woede' eni<afzak'
en hij
vuisten, en sbceg ze d'riftig op den
trappel'd'e met de vo'et'en" '

in zijn

IV.

kgmer,.
f{,a

I gij heht

lcwaad, varr

rnij qesproken tot

- pasto,o,r, lerugen,aa,r I zeû hrj woedend.
den

Ce veren starnpen I Ehwel, ik zal dan

t,elt dnt wij u sùaan
oens slaan, weeziejon,k!
Hij greep den lknaap bii den nek, boog zijn 1.^
chaam, en lbegon' op d,en ruil tt: heuken en ie

stomPen'

r? **

rryrant hii
Dhond't ha,atlklp rape'n van h'et .1"Îd'
h.r:lp noo'Jiq en
wa)s bang voror vorst' Hi1 n"a '*ru
'va!'r r"''i!H':'
zijn buurman le'ende hem een mrei'si'e
wees'
vËe. viiftien iaa'r, ook een uitbestecle

Ann,a, zoo hoetrte ze, was een vriendielijk kind.
J'.:seph en An,na losten de rapen van een dl.ielvielkar. I)horrdt was even in lmis ge,gaan.
-* 4ii, gij ook ,een wees) ,ro.f Ârrrrs.

*. Ja.
--* F-{eiht gij ook op het tafeltje gestaan

*

**

?

Ja,

Woonr gij hierr gaarne)
*-* Neen ! Dhondt is een deugniert. Hij
slaat
rr"iij rlikwijls.
Sitaat hij u) Dat is slecht! De boer en de
boerin-rvaarlbij ,i,k woon, zijn altijd gped.
-*- Zilrr zij goed,) En sùaan ,,toill vroeg
Jo_
seph, op ziin heurt v,erbaasd. ="
-- Ne,en, nooit!
-* Mij slaan zij dlilkwijls... en zij stampen mji

ool<

|

--- lVlaar d.at is toc,h dl,echt! S,eppen, loop weg
errlç.orn bij cns wonen I ze,i Anna ïtt
-.a*tTjd";:
tr;n lraar oog,en keken hem medp,lijdend
aan-- Ik moet hi,er wonen van den velclwadhter.

l\4aar laat Dhondt wachten tot i,k grooter
ben!
Mcecl,er sloeg mij nooit...
--.lk heib ,mijn moeder nooir gezien... Zij is
naar den l-lemetl g,egagn, toen ilk
t t"ir. *rr,
rnaar vad'er lvas hgaaf , o, zoo braaf ""U
. I[ *o.ht dik_
'.vijls rrnee naa,r Brug ge. Zijt g,ij al t" Br.rg;;;;

weest

-_

?

Nooitl

I,i

-

O, 't is rerr zoo schoon.^. g,rro,cte .Lierkc-.n en
huizen, en schoone winikels rmer' poppen en doozeyr
spoelgoeC, en ook winkels met l:atb,berlaars en rnunteboll,en en chocolade... En ik helb dan ook op den
tnein gezdten. Hebt gij al op den tr,ein gezetenl
Nog n'ooit !

- O, dat gaat rap, veel rei)per darr 't !-oe::s.
't
paard, van mijnheer
baron! 't Is geestig
op

d,en

lçonvooi!
nig.-

Zuilt g,ij ha,ast voortd,oerr I kl'onk liel ljoof

Dhondt kwam ui,t huis gesrormcl.
Lutiaard, eendelijke luiaard,l riep

hij weer.
werken!
_- Wij klapten eens, lba,as, zei Anna.
-- Zultt gij haast zwijgen, w:'ezejonk, sij ,rr;i

ls dat

.,

l:ie,r n,iet om te haibbe{en... mailr om te weriken...

Bom! de,boer kreeg een raap op z,ijn hoofci...
Bom! een tweedie, e'en dre'rd'e... zes, tien, trvinti,.l
rapen bo'nsden tregen h,ern aarr.
Mert heirde handen greep Jn:seph ze van cle i;,ri
en smreert ze woedlend naar zijn pfleegvader"
Mij moogt ge verwijt'en voor ro,'eezejonk,
maar haar niet... haar nietl sch,reeuwde de jongen half weenend.
Dhondt $prong als e,en razerid,e op 't voorstrrk
van d,e ka,r.
Maar Joseph dur,rde hern .erug ei-r bestornli'l,-,
fiep weer met rapen.

!5

*-_

W,eezejonk I iHonrderd,e rmalen had
hij dat
woo'd moeten hooren, en nooit fr"a ïii:i;;;scheld"
".'y"1 gevoeld, *^., n,r"î.t *,.alti11::"r'l*_:Jend,e
,t
mels3'e betrof, ,was het of
Jos,eph ul *r.Ëcle, dat er in l,ag, ,begreep.
hij. Hi,er, hier! leelijke
,-^_
boer...Y:..r:j""\t.s-iste
Hrer! en hiij ging voort op d,ie zorrdr:,dtirrg.
'wijze't v,oertuis te ios"=n.
:klom we,enend van Ce
kar en liep naar
,:iaar
^1*"

i

wonlng.
Joseph spr_ong eiind,elijk ook n,aar iben,eclen ,e,n
greep ,een riek, w,elike daar lag.
-_- Kom af I tierde hij. SIa *ij
.,,og a{s gij dtrrft,
deugniet.
, tr)hcrndt ston,di een i66,g6nl.tjlç a1s verstomd.
NJlar toen hij 't v.r'aarfiif. *"p.I;";;;';:_

't

richt zag,

e_n in
vglhjt' s.f;;,,^^ae gloe,ien e
oogen van dên knaa,p h-'lik,te. i,lurhtt"
hil
h"ur., joseprh wierp de riuk ,.'"", ,,*-i";.;;: ir;";_
ileun,i, hr,ak hij in snikken
"i,. i""g-"bleef hij daar
staan.

Eindeliijik kwarur Trien naar herrr
toe.
Wji* gij mij ook verm,:",J." I

,._':;
rrtSCfioUden

"rr**

WOrede.

z,e

mer

r

R*16*

bl,ijven rlu,ree,

,ri.t-irrr[.r...

---- rfi661 hem... ha,ast r"r , he,al hiem... 'k zit'lieve'r in 't koi dan hij ul
_-- Alllez, Seppen, zijt reCelijkl hernarn d,e
vrou,\^i lbijna vriendelijk. l-aat ons allltes vergeten.
K,om in hui,s, alll'oh, kom meel
'-_ Ga voort en iarat rnij gerust! ri'ep de i<naap,
rngar zijn toon,was nu c,ok kalrner.
Vrouw Dhondt h,aa,tte drsrr r{eres, j,a nu haatte
zlj hern. Maar zij wist, dat iit geval in 't d'orp
kon besproken, wo'r'den, en ai vreescl€ het gepraat de,r nnensch'en. Voor 't o'og der wene,ld wiùde
ze nog den bra,ve, treffel'ii'jke llecerin zijn. En ells ze

op het kasteeil ail'es 'een,s vert;,am'en
De vrouw kwam nog

nad.,er

!

eri les$'s haar hand

up Joseph'r; s,choud,er.
=- Ktm 'mee, ,Seppen,
b,o,er ,en

-- Ga voort, Sa v,golf l riep cle wees, rnet zijn
gelbaar niatr end. G; ;#;,
;:i:,:
r-çï".r-1 _:.n
rJ... ,*fy*rend
^Jat mtJ gerust!
*- "ja n_aaar, d,at
alzoo niet
-kan
"*-. l{een, ilc verd,raag
het

* Waarom zijt gij nriet braaf i
.* Braaf... 'Wi'e is het Cie rnij sla,at ien mij
v'e'rwijt] Ga voor't... rb'oos volk zijt gij... gij en
Ce boer. ". ga ûIaar voort ,en, 'laat mij gerus't.
_- Ha! 'k zal den ve{dhryaci:ter halen.

gij, zijt

,allloh, kom in huis... de
alJe twee te clriftig, vergeet nL1

alles.

--- Maar gij rnoogt rrnij niet
wijten! Dat moet uit zijn!

meter sla,a,n

of ver-

ffi6sr1 ik zall u niiet slaan I Alrloh. kom nu
meel
Joseph volgde de vr,ourv. Dtiondt zat il:ij d,e ta.
f.l Zijn neus lvas g,ezwollen en ook !:oven h:t

--- l7 --

rechteroo,g had hij een gro,oten buil. Uit den ,blii<
dien hij oF'rJen wees richtte, stra,alde haa't, maar
dre man zweeg toch.
Joseph zette zich met een !:oos gezicht bii den
haard.
'Wij gaan ee'rst eten, 't is toch rbij den twaal-ven, zei die vrou,w.
't Midclagrna.a[ werd ondre,r cle diepste stilte ge-

nuttigd.
-- Steek,t nu sarnen de ,.:apen in den put...
Zie, Anna is daar ,ook al weeî, sprak Tniene.
En ze ricp:
-- Anna, Anna, etenl Er i'r er n,o,g g.enoe,g...
Korn hier!
Weifelend kwarn 't rneisje in huis, en ansstig
,rÂ.g v.e van joseph naar den boer.
-^-- tlet {.1 aan tafel, hernann d,e vrouw. Waar
:rijt gij geweest)
-* 'k l-leh een beetje rondgstorperr.

spo*dig lloigd.

zij den lbo", "tt joseph tta.t

de
knolilen.
Dien' ,middag wârr€rr 'de weez,en orââï even alIeen.
Seppen, Seppen, hoe Curfdret gijl zei het
meisje.
-- Ik deed het omdat hii ,,: .7.t*eet! Fiij zai
't niet
meer doen!
I-ieef t hij u geslagen ?

-__ I-Iij durfde nietl Slaan... ik laai roij ni'el.
rrleer slaan... nooit rneerl En dat hij u nog een
keer verwijt, Annaf

'k Wi,ldre dat gij bij ons woontdret, hernam
het merisj,e. De hoer en nie b':erin zijn zoo go,:ri

voor mrij... Stitl, hij is daa'r weei-.
'k Ben nie,t m,eerr benaurçd van heryr.
-Dagen ve,r'liiepen. Dhrondt spral* slechts ,rnet
sna,uwen tot ,]oseph ien 'ciezc an't"woordde zijn
baas op dezelfde wijze.

-- Ziit gij nire't thr.ris gewe,est )
-- Neen...
*-- Gij moet lt ginder nie,t zeggen, hoor? Gij

-iveet 'wei van die ruzie

__ O, neen,

rbazin

!

I

't

--* l-{ier, eet maar goed,
En Triene zette een hord plazige ,aardappelen
en een 'kornmeke ,magere saus voor he: meisje
neer.

.{nnr, sc}ree,r weinig

ifr!",

te hebhen, wqnt

Was e'en killige Nov'em'L'"r.-ravond.
Joseph ging naar den stal orn aan de koeien
rap,en te geven. De d'ieren silr-r!<ten ,guizig.
Eensklaps schr,ofr JoseÉh. Blare, d,e oudste
koe, 'trapte geweldig rn,et dre poot,en, wron.g haar

-t9*

Itjf in allerlei ,boch,ten, e,n tbeukte den kop
de kribh'e,

,tregen

.foseph b,egreep al'les, ,sn beven.d ,liep hrij d,en
stal uit en riep:
__- Boer, Bla,le stikt! Haast u, haa,st u... Blare
stikt... Er zit een raap in lhaar kere'l vast.
Dhondt ,it,orrnde :l.,ir stal binnen.
-_ De tarrg... de tan,g... r'ap dan toch... de

tang! bulderde hij.

Me,t dr:: tang wil,de Dhonrdt d,i,e raap verwijderen. J'rien hielp. Joseph iichrte irij ,met Ce lantaarn.
Licht b,eter hij! snauwrde hij Joseph toe.
- Zou't gaan, boer? vroes de wees.
- Zwij'4... zwij'g... Hooger de lantaarn.
-De koe gine geweldig te keer',en Joseph sprong
heen en 'we,er icm haar stampen tre ontkornen,. 't
Arme dier hijgde n,aar adtem.
Dhond,t deed wa't hij kon, rnaar die,,koe lbemoei.
,lijkte d'oo,r liaar geweld,ig'e hev,egingen het rv,erk.
Zij wierrp zich nog een,s a,ls d,ol tegen den zij"
wand en vietl dan neer.
W."r wrcng de boer 't ijzer in den rnuil, maar
't was nutteloos nu. Na een' gorvel'd'ig,en d,oods,tri,jd
stierf de koe.
Zij is dood... Blare do'od... wij zijn gerui- I Al'zoa een slecht jaar" . . en nu dÉt no,g,
neerd
riep Dhondi weenen'd. En 't is uw schul,C, weeze-

jonk. Ah! 'k was benauryvd van u... 'k moesi
zwijgen voor die honlderrd frank... en gtj dbed't
wat gij wilciet... en gij sto:ndt nu weer 'te diroorrlen, en gij rma,akiet miijn ko'e kapot. Waart gij
nog versmacht

û,n pfiarats

v"n

B]a,IF.!

't dan'
J,oseph vtle'esde nu den, rboer rvèl! Bij
send lantaaliicht zag hil' d'at gloeien'd wezen, die
]aaiende ooqen, en za'g llij ook de vervaanlijke
tangl

---

Boer, boer ! Iaelmde Joseph.
De tanrglbonsde Joseph op den schouder. NIet
een rau,wen kr,eet'van pijn sprung de kn'a,ap op 't
lichaam d,er koe, stndù<erldie, voeùde nu het ijzer
op zijn be(en, vloro,g giùlend recht, en storrrde den
stal u,it,'t erf af...
De wees liep in d,e r,ichtin,g ','an 't dc'rp.
Een donker getbcuw rees vôôr hem op, het
was de kerli.
.* Moeder, mo,ed,eri lcern:de Joseph, en hij
viel op het gras ne,e'r.
schou'd,er en ook zijn 'been gloeide; nu
eerst vor:,idc hij die vre eselijke, steken'dre pijn...

Zijn

De koster vond Joseph en waarschuwde C'en
past,oor. Sam,en droe'gen zij den wee.s in huis,
Joseph was Lrewusterloos,
Bijna tegelijk kwam ,Roif, de pleegvader vat't

*21

Anna op de pastorij. Hi; wist, wat er gebeurd
was orp de ho,eve, want Trien was in haar nood
near hern toegpkom,en. Rolf vert,eùde allli,es aan

den pastoor.

Dre ]coster haaiid,e

den alokter.
_* Dat is qen laat bezoe,k, rniijnheer de past,r-ror, zei hi.i, d'ern ;:riesler d,e han,cl schuddend. Ik
hoop dat mijn hulp b,at'en, zal
God ge,v,e h,etl Korn mcle, als 't u helieft.
dokter. 'k G,eiloof dat hEt eenr erg gevalr is. De
koster he,eft u zeker alles verteld.

--

Ja.

Seppen
n,o,g onrbew,eeglijk op teen rusthanrk.
-De ëlokter l,ag
boog zich ove,r hem u" orrd,.rrocht de
wonde.
*- Een ,erg g,evai, zei hLij dan. ,Hij zal er wel
rdan gene?:en, maatr het kan Ï,ane duren. Hij
is een
wees, niertwaar)
* Ja, maar hij firltijft hi,er tot hij genezen is...
verkJaarde de pastoor.
*- 't Slieutellbeen is ge}<n.eusd,... en er is een
leelijke vlees'chrwonde. I\4a,ar itiat lk zijn lijf on"
clerzoeken, wi'e weet of hij no,g nriet ,r*à, g.kwetst is!
he,r,nann dle db.kter, hij heerft oolc een, Iee- J*,
lTjleen
trele op zijn ,been gnkregen. Zi,e eens hr:e
gezwotrilen en ibllauu.".. 'k Versta ni,e,t ho,e dat
manne&e tot hi,er geraakt is. Zekrer van angst !
-*"- Die wreede *":l:
beuil I lçrJet de

koster veron'twaarcligd. Neenr mij niet klva[ijk,
rnaa,r ge tmo,e't een' s'lo,eber zijn, orn zoo'rl rnanneke alzoo t,e slÏaan,.. drie vnei,, dtie rnoo'iden,aarl
St'il, koster, vermaande Ce pastoor. Ja,
-schandalig"..
Dhond,t was buiten

't

is

maar
zinnen
van verrdriret.
De d'okter verzorgd'e en verhonrdl db wonden;
dan bracht hij denrknaap tot b'ezinning terurg. Joseph slloeg verdwaasd dier oogen op...
-_ Seppen, vri,entdje, ,wiees rnanr geruslt, gil
zijt nru tb,ij mij, spral< 'c{b past,oor ]rem over de
wangen streelend.
, Die jongen staarrd,e zijn beschermer met groote
oogen aan.

_*

Gij

rnoo,gt hier rbiijven, h,ernam

d'eze.

hielr iblijven? h{oet ik nie't r,rr,eer
naarr ginder) Ah! 'miijn ,schoud,er, mijn been, hij
Ioeeft mij rgeslagen.." Ahl ja. 't was om d,e kere.
Blare is d,ood... rnaar ilc kon ,er n,iets aan, doen..
ik gaf dre rane,n, cl,ie de L'oer zelf gesneden hacl,de"
zen ac'hterhoen... geilo,of ,rne, ik ,kon er niets aan
lVlag

ik

,

doen. ".

StiI ma,ar, maoïr,Êk,e, vrij weten het wei,
zei- d'e priester weer...
-- Waarrnee slodg d,e hoer) vro,eg de riokte,r.

-_ Met de tang... 'd,e rapeta'ng...
-_. 't Is om iemand het hoofd
merkte db k*ster o1
;1..1

in. te slaan,

i

Joseph -bileef in de ,pasto,rrie. Hi:t gansche dorp
sprak schancle over Dhondt. H'et gerech,t stelde
een onderzoek in. De pa.stoor wees er op,
hoe
noodig so'ede weezensch,ol,en waren,

{ip

d"

L)hondt kre,eg eenige

pastcrr,ie.

$evan$rellisstraf

rnaandertr

.

Joseph ging naar school. .Hij leerdre goed
Maar na een jaar stierf zijrr edelle lbesclhermer.
,boer. Hij
joseph kwam nu
'bij e'en 'beteren.
hield wel varr het 1,andibouw"'ak 't Is ook e,en
sc'hoon bedrijf. Zire den zaaier. ls het ni,,et wonCerbaa,r, hoe het zaad vruchten voo,r'threngt die
'-le veld,en tooien nle't hun pracht ,en wonn,e I
Maar Joseph hadi groote piannerr,.
En t,oen lrij rnreerderjarig \A'as, vertrok hij nanr
Amerika.

vt.
'Iwee jarren war,en v,oo,ribiij

aeg,fnan. Irr e,en hut
A'merirkaansche vla,kte zat,een Indriaan droevig neer" Zijn vrour^r was e,rnstig ziek.
En de ln,ciiaan wist ni,et m'eer !v"at te Coett, orn haar
t,e helpen. Zijn i:uren hatlden hem in d,en s,ùeek
zoû hr'eeite rdre jonge
setla'ten, omdat Wipeg*_
.geesten
nigl rmiere r d"e
aanriep, dclch
'rrran
Christen was gewoi:derl. En hùanken lvoondeir
:..oa ver weg. \X/ii:l:g elrurfcl.e .eijn vronw. die
'$/ipeg was
bewuste:loos w,as, nie't alleen laten.
rt'nnhopig. liil ;5*ttt;tt'eje zijn vrouw zoo i'nûg.
Zii il^* bl'eek en koortsig in de hangmat.
Eensklap.u ti'ad cen jonge \lrnke hinnen.
,Hij droeg e'en reiszak. en scheen zeer ontdâan.

lrij een gioo'te

Zie d,en Zaaler
genas.
En de pasto,:r behield hem n,og
Joseph

l4

** O, help mij!

smeekùe
Wipeg verstond{ die taal.

hij in 't

Wat is er? vroeg hij.
Ik rvoridi achterv,olg'd.. Men heeft naar

rnij- geschoten. .
_* O,' zeker de trende van dbn
.

Beer

>>.

Kom mjaar, spralk hii' Flet gevaar is voor-

Ëngelsch,

<<

Zwarten

Kcml

En Wiipeg wenkte den iblanke verd,er in de hut
en opende erc'-n val in den gron,c
_- Hiierr i,s een hol, zei hij. Verberg u daar!
Zij zullen u niet v,indErÀ.
De jonge ffiarl spr,ong in hei hol. Wipeg'liet de
val n'eer en legde 'er vossenvellien op... En weer
zonk hij neer, bekornme,r'd orn zijn vrouw.
't :Duurde nriret ilrang of hij Froordb ger"ucht.
;gre,ep z'ijn wapens en rrad tl-ruiten. India.
,lei' kwamela uit 't',b,os'ch,
"Vipeg
--* Wi, zoeken een htlee,kqrensch, zei d,e aanu'osyilet:. Vl'ij ,mssi3p [e,m 'vaçg,et]. Hij komt zeker spioneererl vollr- c1'e poiitir: ,.lit cle stad.
ik kan ni,ert ryli:t u imeegâran, ant-- Man,iren,
'TVipeg.
Mijn vrouw is ,er,s ziek.
'woordde
De aan,vo'ercrrter keek 'in cle hut.
Ik hor:i'd niet van ziiekerr i riep hii Voonrit,
De thleehmensch is hi'er niet.
lna.nnen.
De bende stoof voort.
Wipe'g 'ging weer trin,nen. I-Nii ir"iiste,ide r-rûq een
rvijie. I-le,t bleef o{aa.r i}:uiten stli.
D,e Ind'iaan opende Ce vai"

brJ'-

het lawaai rvel g;ehoord'
À"ht"rdo.htig keek hij 'boven llet hol uit' Zou
zag
d,eze man h.m nii"t ver'radren) Maar d'e b{anke
;il'l""" het drorevig, doch goedig gelaat van Wipeg'
De ibende ù hi., gË***", zei Cie In'd'iaan' Ik
heh ze gernak-kelijk rveg gekregerr '
O: ik dank u.'. Zli zouden rnij gedoori
hdbben...
D'rt is zeker. Zij hguden Li vÔor een bespieder van 'de Politie.
.^
Zùi vurgissen zich' lk L'en een laildhouwer'
Ik -!r"'b.lang hi] Nrc..w Yo,rik gerverùit. V-o?t ik heb
zelf lan'd lçarr
e"h""J, &, it hier in he't Westen
er heen'''
reis
i.;jg"tt en ontginnen. Ik hen op
Bij Wiskfort)
zoo is 'd'e naam...
- Ja,
b"t is nog 'zeËr ver van hi'or" ' Ën gij reist
zoo alleen ?
Ik vertrok met reen vriendr; hij verloor den
De hladke

Èrarcl

m,oed en ùs tenug gek'eerd' "
De lblanke ke"k na,ao'de 'l<ranrke

in de hansrnat'
hij'
vroeg
Zij is zire[<, niietwaar?
- O; eïg ziek...'lk vre'es diat zij zal sterven'
En-"il< kun h^t, n'iet helpen' De hoofd'inan heefi
verboden gen'eesmi'd'delen 'te geven' omdat ik
Christen ben geworden'
Het is kàorts, zei de blanke' lk heb Êen ge-

-
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neesmi,ddel tegen d,e koorts ,in mijn reisza,{ç. Ik
heb er oolç vee'l aan geieden.
.O, wjlt gii ha,ar ïrreip,eri ? ,ïlernam Wipeg,
- nieuwe
met
hoop.
N.atuurlijk !
- ,blanke haalde uit zijn re,iszak e,en
Dé
doosje
m'et een wir. poeder. Hij rm,engd,e hiervan wat in
rvater en goot dirt die zie]<e tusschen C'e lippen.
.- Zou het heilrpLen? vroeg tX/ipeq. ^ n,
Het he,eft mrirj toch altijcl ^g;li\c)lpen. Wii
îno,eten nu gedulcllig wacht,en. Stralcs gÀef ik
uw
'v'rOUW er n,Og l\ ait Van.
Wipeg keek hern d,anlchaar aan
Gij zult wel honger hei,iL,en. zei hij.
- Ik heh voedrserl bij rnij.
Bewaar dat. Cij ziit nri mijn gast.

-En lVipeg zette den bl.*k. àr",i,t
en spijs
voor. ,Na den ,m,a,al'tijd praratten ze met ,lkaarr. "
Wi,peE verteldre dat hij liang hij een Kanadee.ochen ho,er ;had gewurki. Doo, i**r.l,e hij "Engelsch. En_hij **id *. Christc;f- fif *uu hier
teruggekeerdl. voor dre jacht. En hij wiilde
,ij;
starngenroot,en spreken û,vsr God. Maar";k
die bL_
tooniden zich vijandig.
Ik was van pl,an weer te v,ertrekken, ,ver_
- hij. Toen weid, m,ijn
vrouw zielc. Ilc Éoest
"ol_4S
wel
lb,lijven €ï1, m,en :la,at miij zc,n,rler h.rlp D"
,rrd'eren zeggen dait dit eien straf van cle pee,sten,
is,
omdat ik veranlderd rben.
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De ,blanke sprak toen over zicih zelf.
Ik heet Joseph Stdve'ns, zei hij. en i[< lçorn
uit- Europa.
Van Engeland) vroeg Wipeg.
- Neelr, uit Bel!ië... Dat is ,nog verder dan
Engeland. Ik was al 'vr'oeg €eil wees en heb veel
geleden. To{rh war,en er o,ok g,redb rnenschen, d,ie
z'ich over mij on'tferrimidbn. Ik werd, Lan,dbouwer.
I.j[t ons land vertrekken ,er rz.e,len naar {merika.
Bij on,s lis er t,e weirlig, land vosr d,e friewon,ers. En
velen zoeken hier een ,b,eter lbcstaan. lk heb lang
gediend bij een lboer, in d,en sitaat Nieur,"-York.
l'{aar ik zou gaarn,e een ;ei,gen hoeve helbben. Ik
ben jong,en sterk en niet vervaar.d, van het werk.
Zoo za,ten de India-an err cle' V[amin,g rnet eikaar te spreken. Dikwijlls keek Wipeq na,ar zijn
l-.iilr.rr,', i.e 'thans ,rustiger ,scheen te stapen.
Het ;ni'dtdel helpt, zei ,I,rseph
- O, God hieeft u nlaar nrij
gezondien.., Nr-r
- ik w,eer hoop. Ilç ii:en iriet ,meer verlaten.
heh
Jose'ph 'iienide de kranke nrg wat van zi,jn geneesrn;Cdr:l toe.
Hij zou nu in, d,eze thut .overn,achten.
Later in den avoni kwaime n er weer menschen
voo'r de hut.
De lbende) vroe,g Joseph.
- Ne,en... 't zijn iburen.
_Zij spo,tten ,met mij.
Zij vragen of mijn vrouw nog :r,iet d,ood zou zijn.
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Verherg

u toch in 't hol. Zij zouden u

kwaad

kunn'e,n doen.
Joseph St,ev,ens 'ro,lgde den raadl. En hij bleef
benddren, tot ,he't vo'llc weer wesging.
De ziel<e l:rouw sliep ,nu veel kalmer,'. En haar
voorhoofd gloeirie niet meer.
De koorts is veol'verminde,rd, zei Jcseph.
-__ Ja... O, ik voel mij zoo vet'licht. Ja, God
heeft u gez,:nden, om ons in onzen nood te helpen.
-foseph s'Lreicte z,ich dan op een deken uit, om
le slapen. l\4aar hij lag nog ùan,g wal."ker. Hii
dacht aan zijn jeugd en zijn dorpje. In gedachten
zag hij de sraven van zijn oud,er,s. Hij peinsde aan
Dhon,c{t en Trien, aan Anna en vooral aan zijn
bescrherrne,r, çlbn go:ed6n. pas,toor. Hij kon soms
hcftig naar zijn landi vErlangen. In Amerlika had
hij Fret ook miet gernakkeltijk. En nu reisde hij in
een rg,evaarlijl<e ,str,eek. Er waren brave Indianen,
die he.m gastvrijheid: ha'clclen hewezen, maar er
'wayeni ock wild'e s,tarntmen, die roofden en oorlog
voerdbn.
.|oseph zag wel iteg,en de verde,re ,reis op.

viel hij in slaap. 's Morgens was cle
rirewusteijn.
vrouwibij
maar nog zwak Zij glimlacihte naar .foseph. En Wipeg was zoo v,erhe,ug,rl.
Joseph liet de zieke nog van zijn geneesmiddei
gebruiken.
Nu en dan kwanren,er ,buren voor de hut.
Eind,eliijTq

-30*

*

Is uw vfouw. n,og niet dood] riepen ze' I'iai
de straf der geesten!
't
Joseph doolk zich dhn weg. Was b,e'ter dat de
Indlianen niets'van' z'ijn aanwezigheid uristen.
Na drie dagen kon, de vrouw lveer nâar buiten
gaan. En de huren keken vreernd,op.
Wij zuil,en ver,huieen, ,zei Wip'es. Wiillen
wii- meegaan me't u?
Dankbaar'na,m Jose'ph dtit vr:orste{ aan. ,Nu zou
hij niet meer al,l,een zijn.
Wipeg wacihtte no'g eenrige dagren, tnt z'rin
vrou\^I ,sterker zou zijn.
En op Êen vroegen mc)lqre,n i't ctrol{t;en ze nrel
lveinige have.
Zi'j deden terwilille van de vrouw geen tranee
dagreizen. 's Avonds fbouwde Wipeg v,lug een
hut van stolcken rmet een zieiiljc over.
Eindeiiiijik here,ikten z'e het fr-,rt, .,raar il:lanken
woonden, do,or so'ldaten,Lrescli,errnd.
En Joseph en Wipeq koch'.. ,. 'r,*{}r vo"eia.ig ge'!t
een parùij ,l,and, waar zii zor.rtie:"r iboelen.
Zware arL'eicl wa.r:htte hriri, ;flaar beiaien hadden
moed en ijver.
De andeire tblanken in de Lruurl vcelrt'en rn'antrouwen tegen Wipeg. En aij noernden -!osr.rpï,
d,en vriend van d,en !irrir;::iin.
Daarvoor meden ze Joseph. En d,e nieuwe lcolonisten v,o,erld{en vijandec}rap.
Op een morgenlkwâim,r.:lr r;ffi,cier van h,el forl,
"* *1t "*"

l-lij zei,

Wipeg en zijn, vrou'w hier niert mioch.
Zij moeste'n ver van he,t fort hili,jven.
-* I'k zâl u veiiaùen, zei Wipeg tot Joseph.
Dan lcunt Eij ibevrien'd worrrCeu 'rdet de rblanken.
-- Ik zal me,t u mee gaan, ':n wij vestigen ons
drat

t-en wonen.

^ld,ers.

-* Maar overai zoudt gij door

ons 'las,t

he'b-

hen.

Op een m,oï'sen \,vaï,en Wipeg en zijn vrouw
verd,wen.en.

Joseplh'b,egreep drat zij zich r.rit een, ed'el gevoel
teruggeitrokken lhadden. rFtrij had ve,el verrdriet,
Er is aoor.eel misvers,tand cn onverd'raagzaamheid onder de menschen, en,dat heeft zoov'ee.l leed
gebra.cht.

Joseph boerde erenigen tijd voort. Hij voelld,e
zich eenzaam. En na een jaar keerde hij naar zijn
geboortelanC terlrg, waar hij l:roerde.

EINDE.

