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In de schuur van boer Winston was een hoek
door planken afgesperd en 'laar hield meester
F.oberts school, voor de kinderen der in den omtrek wonende kolonisten.
Mijnheer Roberts was nog geen twintig jaar;
hij logeerde bij boer Winston. Hij wae geen
eigenlijke onderwijzer, maar studeerde nog op
cl.e hoogeschool. Zijn ouders rvaren arm en koud.en zijn studie niet betalen. En Roberts moest
cl-an in de stad nog een kamer huren en zijn kost
!<oopen. Om zelf geld te ve.rdieneir hield hij in
de lange vacanties school, ergens op de groote
'Winter weer
r,lakte. Zoo lcon hij dan in clen
verder leeren, want hij wilde Jr:kter worden.
En de kolonisten waren tevreden in hun verre,
3enzai-ne streek zulk eerr onderwijzer te krijgen.
Er waren te weinig kinderen, om een echte school
te bouwen als in een d,orp of stad. En 's Winters
zouden de meeste scholicren er niet heen kunnen
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want dan lag de sneeuw te hoog en was dikwijls
de koude.al te hevig.
'e Wirrter" leerdàn de kinderen thuis met de
hulp van vader of moeder.
Twaalf jongens en meisjes zaten nu in het
eigenaardig lokaal. Aan den muur hing een kaart
van Amerika, door meester Roberts zelf geteekend. Ook zag men er eenige platen van de Bijbelsche geschiedenis, vroegeï door boer Winston in de stad gekocht. De kinderen zaten op
bankjes, door een knecht getimmerd van oud

Toen het bij zessen was, zei rnijnheer Roberts:
-_ Rorik, nu is het tijd onr naar huis te gaan.
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Mijnheer Roberts zou de volgende week naar
,ie univêrsiteitsstad terug keeren, want de Winter naderde; het werd al vrij vroeg 'donker en
daarom mochten de leerlingen om half vier heen

û

I

gaan.

Maar Rorilç Fulton bleef nog een Lrur. Éij *r"
al veertien jaar en had aan den meester nog zooveel te vraqen, voor deze vertrok. Het was uitleg over de Engelsche taal, die Rorik in den, Winter flink wilde bestudeeren. Hij leerde saarne.
Rorik'ging met den meester rlaar diens kamertje in het huis van boer Winston. En bij 't
Iicht van een eind kaars werden weer de boekèn
geopend. De meester had er plezier in, den
Lnaap te helpen. Zelf had hij ook zooveel moeite
rnoeten doên om zijn eerste onderwijs te hrijgcn.
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F{et is al heelemaal donker.
_* O, ilc heb een lantaarn rn€e, meester.
-* Maar ge woont ver van hier. Uw ouders
eouden ongerust worden. Morgenavond praten
we wel weer eens over de vervo,eging der werkwoorden.
Vrouw Winston, die zeer bevriend was met de
familie Fulton, liet Rorik nog eerst een boter,-\arrr eten en een kop thee drinlcen"
Toen vertrok de jongen, die zijn lantaarn aansestol(en had.
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Was een eenzame weg naar huis. Rorik
moest door het bosch. Maar vrees voelde hij
niet. De lçinderen van die Amenikaansche kolonisten waren wel gewoon aan de eenzaarnheid.
Hun ouders ontgonnen de woeste vlakte, waar
ze zell wegen hadden gebaand en ze ver van de
steden en dorpen wnonden.
Maar in het bosch schrok Rorilç nu toch even.
I{ij zae een man, die te.,Ten een boom zat. 'Wat
deed hii daar zoo geheimzinnig) Er zwierven
soms rare kerels door de streek. blan,ken of Indianen...
Rorik bemerkte dat die man een negeï was. En
nu vermoedde hij dat hij een weggeloopen slaaf
rvas, die het nabije Kanada wilde bereiken.
In Amerika heerschte toen nog de slavernii.
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Negers en negerinnen werci.en gekocht Ên vetrkocht als vee, en rno,esten hard werlcen. Vooral
in het Zuiden, op cle groote p,lantage's, hadden
ze een Frard lot, en werden velen mishandeld.
Slaven'drijvers sloegen hen met de zweep als de
e.rme wroeters niet hard genoe,g werkten naar
hun zin. Geen wonder dat zulke slaven dikwijls
poogden te vluchten. Als ze Kanada lconden bereiken, waren ze vrij, want 'daar had Ë,ngeland
die onrnenschelijke verdruklcing afgeschaft.
Vele goedgezinden in Arnerika verfoeiden
ook d,e slavernij en tot hen behoorden deze lcolonisten in het Noorden.
Mer-leliidend bleef Rorik bii den neEer staan.
Zijt ge moe? vroeg hij.
- Ja, antrn'oordde de man.
-*
_. Zeker al lang op reis )
De neger knikte.
*- Ge rnoet van rnij of van mijn ouders niet
hang zijn, vervolede Rorilç. Ik hegrijp wel dat ge
een gevluchte slaaf zijt" En we seven u groot
gelijk, dat ee vregloopt.
Ben ik nog ver van Kanada?
- Niet zoo heel ver meeï; maar toch noq
- pâar dagen gaans. Ga mee naar mijn huis.
een
Ce kunt in het bosch niet hlijven. De nachten
rijn al erg koud. En ge zult ook wel honger heb'
ben.
* Maâr men zet nnij na!

*6*

i;l

'* O,

de siaveir;agers ,*rii*r, u bij ons nieÉ
vinden, verzekerde Rorilç. We hebben er al meer
van uw volk verstopt en vooit geholpen.
De negeï stond op. Flij vertelàe oùerweg, dat
liij uit 't Zuiden kwam, waar hij op een katoenplantage, had gewerkt. Verleden mà.rrd was zijn
vrouw daar gestorven. Ze w-as geweldig g""lrgen geworden, omdat ze door zrvakte, h.u, dug*iijksche taak niet kon verrichien.
* Toen de opzichter rne na haar begrafenis
nog bespotte, gaf ik hem i<lappen...
.- Dat was verdiend, zei Rorik. Zaa'n gerneene lafaard.
Maar toen moest
we! vluchten. O, ik
- al zoo lang naar deikvrijheid.
snak
'- IL geloof u.., Die slavernij is e,en schande.
Zoo spre,kend begaven ze ,ich noa, de hoeve
;an Fulton,
Vader, moeder en de vijf andere kinde,ren kelcen vre.emd op, toen Roril< met den neger binnen stapte.
De gevluchte slaaf bleef verlegen aan de deur
staan. Met en,kele woorden vertelde Rorik, wie

,

hij

was.

ons

Ca maâr zirten, noodigde baas Fulton. Bij

zijt ge veilig.

_Oolc moeder stelde den neser gerust. Deze
scheen uitgehongerd, zoo veel at hïi .run ,t lelclcere brood, dat Kaatje,
zestienlaiige dochter,
-* ?*de*-,
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h.rr, too, zette. Hij sprak dan over zijn lotgevallen. Maar hij zag er vreeselijk moe uit.
Gij hebt zeker in lang geen rustigen nacht
meer gehadl zei boer Fulton
In €en m,aan'd niet meer... Ik durfde me
- op een boerderij te \Magen, en sliep in de
niet

fq

!)osschen.

x
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Wel, dan krijgt ge nu toch een bed, jon-

gen.

Hij kan met'mij mee saan. zei Jacob, de
knecht, Cie boven den stal sliep, om dadelijk bij
t{e hand te zijn als er iets met het vee scheelde,
dat niet buiten bleef.
__ ftJssn, 't is beter dat hij in huis blijft, hernam de boer. 'We moeten aan de slavenjagers
denken. Die doorzoeken ongevraagd schuren en
stallen. Ze zijn vreeselijk bn-rtaal. We hebben
nog een vrij bed op zolder staan, Kaatje maalc
het eens gaulv in orde...
Het meisje deed dit gaarne, want ze voelde
innig medelijden met den vluchteling. Vader en
moeder Fulton hadden hun kinderen geleerd, dat
ook de n€gers schepselen Cods zijn, die men als
naasten moet beminnen.
Na een kwartier zei Kaatje dat het bed gereed
was.
.- K.om, vriend, dan breng ik u naar uw
nachtleger, sprak vader.
De vluchtelins dankte deze eoede menschen
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Hij beefde inderdaad van ver.
rnoeienis. En moeder zei, dat hij hier maar eenige
dagen moest blijven om uit te rusten. Ze wist
rvel, dat vluchttende slaven op hun weg naar
Kanada vanr afmatting bezweken waren.
Hier zult ge zacht en warm liggen, zei de
- tot den neger. En vergeet nu maar uw achboer
tervolgers.
tr-lii had hem op een zolderl<amertje gebracht.
Toen vader weer beneden kwam, vroeg Rorik:
Maar vader, de slavenjagers zullen toch
niet uit 't Zuiden naar hier komen, zoo verl.
-- C, ze hebben bonden :rr alle staten en geven kennis van de vlucht. En helpen elkaar. Ook
Ce poiitie moet meew-erken om de arme kerels
op te spor-en. 't trs niet gem;rkkeliji< Kanada te
bereiken. Een gevluchte slaaf wordt qauw opgemerlet en dan rnoet hij uitlegg,en, van waar hij
lronrt of waarheen hij qa,at en z.oo zit hij dadelijlt
in de oral. Er clenken gelukkig meer en meer voor
de afschaffing.
Maar in 't Zuiden zijn de planters er erg
resen, rnert<te Jacob ap. Ze gebmiken daar duizenden negers voor het katoen.
voor hun hulp.

_-ju, ik

weet het wel. Ze kunnen de n'egers
ook in dienst houden, als ze hen behoorlijk betalen en fatsoenlijk behandelen. En da.n zal het niet
ineer mogelijk zijn man en vrûuw te scheiden of
icincleren van hun ouders te scheiden.
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I\4eeeter Roberts heeft gezegd, dat er een
boek verschenen iu oi,*, àe ellende .der
slaven, sprak Rorik. Het is va' mevro"; il""h;;
,Stowe. De nneest,er verzekert dat het overal
diepen indrul< za! maken
._ Dân moet ilc het een,s, t<oope,n, als ik naar
de stad ga, hernam vader. Ik rnoet er nog heen
v66r den 'Winter. Ja, die schande der slivernii
zal toch eindelijk wel uit ons land geweerd wor*
den.

r

roerend

Het gezin zat eezellig bij elkaar in de houten
rvoning. Later hielp Jacob. de lcnecht, zijn vader
nog met eenrig r,verlc in den stal.
Toen ze \^reer in huis zaten, stond het avond-

rnaal klaar.
Onder het eten hocnrde men getrappet van
paarden.
*. Er lcomt bezoelç, zei vrouw Fulton. Wie
kr:nnen dat zijn?
.- De -slavenjagers natuurlijk, sprak vader. [k
zal ze wel te woor{ staan,. Kom,
Jrcob, gu *"o l
I{ij deed de vàordeur open. T** ,rrit*À *pron.
,

c'en

uit 't zadel.

_*

Goeden avond" boer, zei er een. We iagen
:en gevluchten neEer na. \Ve weten dat hïi hier
in den omtrek is. We hebben zijn spoor L,inrreo
nâgaan.
'1 Is een vui! werkje dat ge cloet! antrrnoord4e -Fulton.

--
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'; Ù, zijt ge ook een van die slavenvrien'den)
l)an zullen we goed doen uw huis eens te door-
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zoeken.

De spreker was een, iange kerel rnet weerzinrvekkend gelaat. Fulton icon het zien in 't iicht,
lat uit de woning viel.
-* Mijn huis ûnderzoeken) zei de boer. Geerr
ïan u beiden komt er in. ûe verbeeldt u zeker,
dat wij col< slagen zijn ! Probeer het niet een
?oet over den drernpel te zetten of ge trornmelt
:en heel eind achteruit.
* En ik help een handjel verzelçerde Jacob"
"* ,l{oe vriendelijk en gastvrij!
Slavenjagers ontvang ik nietl Die zijn me
te verachtelijk I Menschen najagen erger dan
dieren

I

* Ji*, hij noemt negers

rnenschen

I

spotte

de. tweede.
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Ja, en die boer schijnt le vergeten dat het
verboden is gevluchte slaven te helpen, hernam

,i',

Jim.
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Ik heb van u geen lessen noodig, kerel! verzekerde Fu,lton. En, hoenel nu serust op
'We kunnen met politie terug keerenl
-"* ta gerust uw gangt
*: Ce weet in, elk geval rneer van den gevluchten slaaf af ! beweerde Jim.
- 'Wat ik weet of niet weet, gaat u niet in 't
!
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ininet aan. Inlichtingen krijgt ge nietl Gegroet!
Fulton en Jacob keerden in huis teïug.
Ge hebt die mannen goed geantwoord,

zei moeder. Ik verstond alles.
.- Maar ze zullen hier wel op de loer blijven
Uggen, sprak vader. De viuchteling moet een
paar dagen boven blijven.
Ze denken dus, dat hij hier ia?

- Hier of in den omtrek... En konden ze
hem aanhor.rden ze zouden hem tusschen, hun
i>aarden bin,den. Al de slavenhandelaars en sla_

venhouders doen samen, om de vlucht .run di"
arme lieden, zoo moeiliji< rnogelijk te maken.
D"- neger had van het bez.:ek niets gemerkt"
-.
Hij sliep vast.
De jongste kinderen gingen ter ruste, nadat
vader het avondgebed had gedaan, ortrr Gods bescherming over de hoeve af te smeeken.
Vader praatte met Jacob over het werk. Moecler en Kaatje naaiden, en Rorik teekende op,
wat hij dien avond van den meester g"hooi.i
had.

Jacob ging dan heen naar zijn kamertje boven derr stal. Hij keercle echte:" terug en zei:
.- Baas" die kerels zijn in de sclirur geweest.
I)e deur is npen gebroken.
* Ze hebben er naâr den neger gezocht. Het
dus wel go,ed, dat we hem boven- gelegd heb_was
ben.
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Vader vergezelde Jacob. Ze merkten
".Lt",
riiets meer van de slavenjagers en maakten
de
schuurdeur vast.
Vadér, als die mannen, met politie homen,
- ge den neger dan over lieveren? vroeg
moet
Kaatje.

O, ja, zoo is de wet, de slechte'onteerende

il

II
i

.wet, waârtegen.veel regeeringsmannen protestee'ren. Maar de politie islver af en eer fie hier is,
hebben u'e den arrnen, mên, al vee'l verder ge-

Lracht, ja, trran hij "al veilig in Kanada zijn.
Om half tien ldg het gansche gezin te bed.
Rorik had zijn karnertje ool< boven. 'Hij bleef
nog wat wakker, en 't leek hem of hij gerucht
hoorde. Hij rees overeind en luisterde scherper.
Er wordt aan het dak gefrutseld, zei hij
bij-zich zelf.
' ' En hij vermoedde dat de slavenjagers poogderr
.lrn zoo in huis te dringen en den nege.r t,e zoeken.

Vlug verliet hij zijn bed en kamertje en wehte
zijn vader. Hij deelde mee, wat hij gehoord had.
Zouden die schelmen dat durven? bromde
- Fulton.
boer

hij zich.
Wees toCh voorzichtig I

Snel kleedde

moeder.

waarschuwde

Ja, ja... Maar mijn huis laten schenden
door die schavuiten, dat z-al niet waar zijn.

-13-

t;

Vader F ulton nam het geweer, jat
Lov.n zijn
Led hing.
-* Loop stil naar J":?b en zeg hem, dat hij in
huis komt, zei hij toi zijn ,oor,." '
Vlug stak de boer een lantaarn âan. Hij ging
naar boven. En het eerste wat hij
zag, waren een
paar beenen, die uit een gat in ';
Lk hi;;*;.-Die twee slavenjager. Ë.dden. d,.r"
opening
gemaakt en een van hen liet e, zich ".r,
door ,"Lt.r,l
ivriiilr het sat, voor zijn beenen wijd
genoeg,
i-leek nog te nauw voor zijn lichaam.
De inbreler was zicir aan 't wringen. g" J. fro",
hoorde
hem zeggen:
.._ Nog wat wijder maken, Ericl
't Is Jim, d.e brrrtaalste van de
..
twee,
irulton, die zich niet lang *o"*r-ir*innen. dacht
Er lagen op zolder, tirgra_*"
u.n*g en vlug
nam de boer een zeel. Hij bonj'
Ji_;* b.";;;
samen. De kei.e I voeldc dat wel
ïiH" h";;il;
r,,'eer omhoog lrruipen Dat lulcte"r,
echter njet. '
Kalm aanl spotte F-ulton. Ce blijft zoo
hangen.
Denk er om, ik heb n.,itn
;;""r'ùii *i.
De ander, Ëric, scheen te vluchien,
want Jim
riep angstig:
* Laat me niet in den steek!
.|acob, de knecht, en Rorilc k*u**n boven.
Ik heb wild gevangen, zei de boer. Een
- - scharruiten
clier
wilJe ,iclidoo, ii,l*
hten zak-

'i

lcen, maar
maakt,

Jacob.
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't gat was nog niet wijd

ge-

Baas, ge hebt hem al gebonden, sprak

Ja, ja... hij is geknipt. Verwijder de ope'
uing wat, we moeten het dak toch herstell,en...

We halen den boef dan heelemaai binnen.
Dit gebeurde en Jim lag weerloos op den vloer.
Moeder en Kaatje hadden zich gekieed en kwarrlen ook kijken. Vader vertelde, wat er ge"
beurd was.
Zoo meen€n die kerels 's nachts als dieven
in een huis te mogen breken, zei hij.
'lV'e rneenden dat
de slaaf hier verborgen zal,
."prak Jim.
Dan hadt ge toch het recht niet zoo le handelen; ge weet dat heel goed, brutale vlegel.
O, Iaat me vrij... We zullen voort reizenl
- Dar zoudt ge wel willtn, rnaar ge rnoet die
!,rutale
streken afleeren. We zullen u naar d€
politie bre4gen.
't Hielp niet of de gevangene smeekte o[
kermde. 'FIij kreeg van vroulA,r Fulton een maal
eten en toen wtrd hij gebonden in cle schuur sei,'!cten. Jacob en de boer hielderr den gan*c,her
nacht de wacht, want Eric, de andere schelm, z-orr
wel durven terug lceeren, meende Fulton.
Deze vertoonde zich echter niet meer. Flii w-at
rn€t dd twee paarden verdwenen.

--* t5 *'"
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genoeg

's Morgens vertelde de boer alles aan den ne.
ger, die niets gemerkt had, zoo vast was hij in
daap geweest.
Maar ge moet dadelijk verder, zei Fulton.
Er -kan een heel onderzoek volgen.
Kaatje, sprak vader toi zijn dochter, gij
lcunt den vluchteling rnet de huifkar naar oqm
Daniël brengen; die zal hem dan ook helpen.
Kaatje wilde dit zeer gaarne doen.
De neger ontbeet en kreeg wat geld. Hij dankte
met de tranen in de oogen de brave lieden. Jacob
had de huifkar ir-rgespannen. De neger zette zich
heelemaal ,..tr .iht"r en het flinke Kaatje, die
ook op het land meewerkte, nam plaats op den
bok om het kloeke paard te rnennen. Ze had een
ge$'eer naast zich. Kinderen van lcolonisten
'noesten zich zelf kunnen beschermen en de
meisjes waren zoo wakker als de jongens.'
Zoo vertrok de gevluchte slaaf en Jim hacl
niets van hem bemerkt.
Rorik gin,g naar school en had er veel te vertellen aan den meester en boer Winston. Deze
reed te paard. naar Fulton €n was het met hem
volkomen eens, dat Jim aan de politie. overgeven

-- Wel. dan vergezel ik u, zei Winston" lk

lieb er ook verscheidene inkoopen te doen...
De gevangene werd goed behandeld, maar
scherp bewaakt. Telkens vroeg hij zijn vrijheid
terug, want hij wist zeer goed, dat hij van dren
rechter straf zou krijgen, orn zoo een woning
geschonden te hebben.
's Avonds keerde Kaatje terug. Ze vertelde,
dat oom Daniël den neger naar Kanada zou brengen.

moest worden.

Ik moest toch v66r den \Vinter naar de
- en ilç zal dan maar morÉren gaan, besloot
stad
Fulton.

*tr1 *

l7

:..["*

zei hij dan.

il.
Den volgenden morgen vertrok boer Fultorr
met een grooten wagen. Hij moest allerlei tvaren
voor den Winter meebrengen. en ook Winston
zou heel wat te laden hebben. Twee paarden
t^'aren v66r den wagen gespannen. Jim werd ach'
terin geplaatst, zoo gebond'en dat d'e touwen hem
geen pijn ded'e,n, maar hij niet vluchten kon. Ro"
rilt rroest mee als getuige, Winston en een ste','ige Linecht stapien ook op.
Z.oo v,,erd de reis naar de stad aanvaard.
-- Tct c)ve)'tnorqer,avond. riep Winston tot
vrouw.
Cocl behoede u, antwoordde ze'
-'t 'Was een lange tocht, e€rst over de oneffert
vlakte, dan over gebaande wegen. Pas 's avond$
v,'aren ze, in c]e stad, een kleine plaats, maar lvâ.âr
een gereg.,€ld hcsir:ur was, een posti<antoor, een
balll sir rnen van alles kon koopen.
Fultrn i:i:C errst naai: 't politiehantoor orn den
gôvangene over te geven. Ëen overste luisterdé
naar ziin verhaal.

.-!8*

morgea our tien uu, bil d*o ,"*Ltei,

. Jim werd in de gevangenis gestoken. En de
boeren reden r*r" J.r, hJU.re.. io.r,
de paarden
gestald waren en de vieneizig"r,
*",
gegeten
[.adden, trokken deze de
Rorik
vond
"iJ;-D;i was immers
die wandeling zeer pl""i"ris.
,v_oor henr hier *en ,rr***dJ .*.r*H. t";;-;;
Winston begonnen reeds hu,r inlcoopen,
want
zou. er tijd besteed moeten worden
aarr
T"rg.,"

:e

rechtszaak.

morge' om negen uur
,,D"1rD"otg.;a.r,
,:il€D
t gelechtshof, een kleine z.aal. ,t*,aren
Ging
daar eenvoudig toe en men stelde
er
de zaker,
niet uit. Eerst kwamen ehkel"
voor van lndianen, die paarden gestolen
"od.r. ;;il;
kjd"n:
'ran blanke dronkaandr, u*"ht*r* lr- di..r*rr. Toerr
werd Jim binnen getrracht.

Boer Fulton d*"d zijn verlnal. zonde_r
er bij
te voegen, dat de negeï werkelijk in
zijn
hui"
wae verborgen. De rechter .rro*i
daar oolc niet
naar. Rorik was ,$rat zenuw."htig,
toen hij verhaalde,.hoe hij eerst het b";;-;;
het dak had
genoord.
Bekent

g:ij dat? vroeg de rechter aan
*u, if *"* ,uL*, d"iJim.
,
;
J:,"rnijnheer,
;;
staat bt; hem verdoken

uat! sprak .1" gu"rr-

gene.
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Dat gaat on,s hier niet àan. En a'l zaten er
verborgen, dan hebt gij het recht niet
als een dief binnen te breken. Ge kondt de hulp
van de politie inroepen, voor een huiszoehing.
Een slaven,jager, als gij, die voor geld arrrie kerels vervolgt, moeten buiten de huizen blijven.
En daar 's nachts een gat in 't dak maken, ter'adjl de menschèn slapen, ge moet durvent Uw
kamaraad heeft het wel begrepen, dai hil 't vei,
Ïigst is ver van 't gerecht.
Jim werd veroordeeld tot een pak slagen en
ecn jaar gevangenisstraf . Woedend keek hij
naar Fulton en Rorik.
' Maar deze en Winston gingen bedaard hun
verdere inkoopen doeir.
De rechter is ook tegen de s,lavernii, zei
Fulton. Niet dat hij daarom dien kerel veroorJeelde, maar ge kondt het uit zijn woorden wel

- slaven
tien

opmaken.

- J., hij verweet Jim dat hij om geld die
arme lieden achtervolgde.
'
Q, 't is waar, iL moet hier een boelc koopen. Hoe heet het, Rorik?
De hut van oom Tom, vader. 't Is"geschre- door mevrouw Beecher Siowe.
ve,n
Dan zullen we eens in een boekwinkel
'We
lrijken.
moeten nog wat anderé lectuur meenemen voor den Winter.

-?0-

Als de sneeuw de vlakte bedekte en het rtreng
vtroor, war,en boeken de goede vrienden op dà
eenzame hoeve.
Vr:or ttorik was zoo'n kijkje in een boei<enwinkel een groot genot.
_ ?u" vaigend.en dag rverd de terugreis aalvaard.
Zulk een weerkomst uit de siacl leek altijd een
.feest op een eenzarn3 Amerikaansche iro.r..
De reizigers hadcl,en rreel te ,..ertellen en er was
zoo veel ii.: bekriLe n r,.a.rr h.:t rnre rlebrachte.

irt.

. Er waren,-nog Indianen in de bergstreek, die
deze vlakte begrensd,e. De meesten leefden rustig en waren met de blanken bevriend. Ma^r
sommige groepen wilden zich aan het gezag
niet onderwerpen, en beweerden, dat a. wittl

De schoolmeester was al lang vertrokken en
Rorik leerde thuis. 't Winterde reeds streng,
nraar op de hoeve was het gezellig.

Vader en Jacob hadden heel den dag in de
srchuur gewerkt en klvamen, toen 'i donker
werd, in huis.
Maar nadat hij wat gegeten had, moest vader
n<lg eens uit. Hij zou een bezoek bren'gen aan
'Winston,
die ziek was. Kaatje stak de lanlaarn
'.'oor hem aan.
-* Om een uuï of negen ben ik terug, zei Fulton. Kaatje, dan kunt ge nog een uurtje voorlezen uit << De Hut van (Jorn Tom >>.
Kaatje had het boek zelf al twee maal verslonden, mog€n we wel zeggen, en nu las ze het
aan haar ouders voor. Moeder pinkte dikwijls
een traan weg bii het roerenC verhaal vân oom
'fom.

Fulton vertrok en sn,el stapte hij door het
Hij merkte niet dat hij gevolgd werd. Een

boech.

lndiaan sloop achter hern.

*72*

rnannen geen recht haclden in hu, Iand te wonen.
Ze roofden soms vÊe.
De Incliaan, die nu boer fiulton bespiedde,
ging mee iot aan de hr:eve van Winston. Toen
Fulton bjnne n wa,e, Iuist-erde de spion aan een der
ramen. Daarop verdween hij.

*23--

Winston was erg ziek geweest, rn,aar beterde
n,u toch; hij zat in zijn wijden zetel irij den
haard en was blij thans wat te kunnen praten
met zijn vriend.
Om half negen vertrok F'ulton. Toen hij een
eindje van de hoeve was, sprongen ."n"tl"p"
eenige mann,en van achter de boornen. En eer
Fulton goed begreep wat er sebeurde, werd hij
vast gegrepen en meegesleurd.
Hij schrok gewelclig en dadelijk dacht hij aan
zijn vrouw en kindere.n. Wat zouden ze ongeru.st
zijn, als hij niet thuis kwam. En waarom namen
deze Indianen hem gcvanqen ? Zeker crn van'
nacht de hoeve te overvallen en alles te stelen,
wat hun kon dienen,! Maar gelukkig was Jacoh,

de knecht, er.
Fulton zond een gebed tot God om zijn gezin
voor ongeluk te behoeden.
'SUat
wilt ge met mij doen) vroeg hij.
-Maar hij kreeg geen antwoord" Buiten het
bosch stonalen paarden en Fulton herlcende zijn
eigen diere,n. De roovers waïen dus ai op zijn
boerderij gelveest. En angstig vroeg de arme ge.
i'engene zieh af, wat er rnet zijn vrouw en kin.-leren en mret Jacot, gebeurd zou zijn.
Hij werd op een paard sezet en gebonden. En
eenise Indianen, ook te paarcl, vergezelden hem.
Na een half uur kwamen' ze aen een verlaten ba*.-- ?4 *_

fak, waar een boer gewoond had, die na dert
dood van zijn vrouw weer naar de rtad teruggekeerd was.
En in die barak nestelden nu deze zwervende
Indianen.
Fulton werd in de barak geleid. Daar wag het
iicht en, brandde een houtvuur.
Ha, ge hebt hem, flink zoo ! riep een blanhe
man uit, die bij de haard zat.
Fulton schrok. F{ij herhende Jirn, den slavenjager, dien hij in den Herfst aan' het gerecht
overgeleverd had.
I-lo, boertje, dat is buiten uw rrerwachting,
hé! zei Jim. Ge dacht natuurlijk dat ik nog in de
sevangenis zal. Maar een kerel als ik, houden
le daar niet. En terwijl ik in dat kot zat te brommen, dacht ik er ov,er hoe ik op u wraak Zou ilè.
.îlen, want een man als ik, vergeet zoo iets niet!
Fulton, begreep, dat de schelm, die uit de bewoonde streken moest blijven, daar hij een ont'rlucht gevangene was, zich bij de Indianen aangesloten had, zooals meer van die schurken declen.

Nu moeten ze uw jongen ook nog

vervolgde

ha'len,

Jim. 'Hij heeft tegen mij getuigd. En
rlan zullen de lndianen u beiden scalpeeren. Ja,
ja, neties snijden ze uw hersenpan: weg en ze
":ullen die aan de deur van uw hoeve spijkeren.

F,riton huivcrde.

iill wist wcl, iroe wreed cie

lncJianen soms tegen bLnken optraden.

*

l-loeveei geld wilt ge hebben om me vrij
te laten) vroeg Fuitorr.
_- û, uw gelid krijg ik tocl,. Dat zullen we uir
uw huis haien. Nu hebt ge zooveel praat niet
meer a'ls toen ik bij u in de schuur zat. De rollen

rijn

omgekeerd.

ulton sprak over zijn vrouw en ki,nderen,
maar Jim lachte hem r,rit en liet hern in een koude
zijkamer opsluiten. In zijn angst en wanhoop
smeekte de arme gevangene God om hulp.
De Indian€n waren nu ook in huis, zes ruwe
F

kerels. Ze aten en droniren en inmiddels besprak
Jim rnet hen, hoe ze in den nacht Rorik Fulton
uit huis zouden halen. Hij had grooten invloed
op hen, omdat hij als zoogenâame blanke handelaar bij boeren zou gaan orn alles te bespieden
en dan in deir naclrt de roovers heen te brengen.
Plot* sprongen de Indianen r:p. Met een. gàweldigen slag werd de deur ingebeukt. En uto"ru
kolonisten sprongen binnen. Jacob was de eerete,
toen Rorik, dan volgden andere boeren. Jim had
zijn geweer gegrepen en mikte op Rorik, dien hij
haatte. Maar Jacob, die ook gewapend was, bleek
nog vlugger te zijn dan hij. Snel schoot hij en
Jim stortte neer. Een, Indiaan. dis.eveneens-ver.
zet wilde bieeleu ,lc,ieeg vaniRoïils zooln Ll"p
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rnet een knuppel, dat hij rond draaide. De anderen
zagen gewere,n op zich gericht en gaven zich
over,
Boer Fulton, in rJe zijkamer, riep luide, dat hij
eich daar bevond. Rorik was dadelijk bij hem.
Vadert riep hij, snilçkend van ontroering.

-*- O, mijn

jongen, mijn longen... En hoe
zijn moeder en de anderen)
Allen wel!
- Cod zij geloofd.
**
Rorik sneed zijn va^ders banclen eloor. Jirn wa.s
al dood. De Indianen werden gehonden en m€€.
gevoerd.
Jacob vertelde hoe

hij door 't blaffen van Wil,
den hond, semerkt had dat er iets op de hoeve
cebeurde. Hij was naar buite n gegaan en zag de
Indianen met de paarden .,'luchten. Hij, Rorik
en Kaatje waren toen elk nâar een hoeve geloopen om hulp. .lacob vernanr bij Winston, dat zijn
baas daar al vertrolclcen rvas. [i,n hij vreeede dat
de Indianen' hern meesevoerd hadclen. De boeren uit 't ronde bc,den, hulp. Men vond het spooï
,{er roovers en zoo was men lrier geraakt.
Ce kunt den,ken in welke spanning men op de
hoeve wachtte. Kaatje was er gebleven en hield
met een geweer de wacht.
Hindelijlr hoorde ze gerucht. Maar 't waren

*n.*

'TV'at

Ce bev-rijde.rs die kwarnen. Ën ze hadden vader
mee. Hoe vurig danlcte rnen Codl

Men venvittigde de politiepost in de stad. 's
Anderdaags tegen den avond waren er vier bereCen agenten. Ze scirouwden het lijk van Jim en
l:egroeven het. Ze narnen de Indianen mee die
streng gestraft zouden worden.

jaren gingen vr:orbij etr! !tr'aar de hoeven van
Winston,'Fulton en de andere kolonisten stonden, was een dorp gebouwd.
De slavernij in Amerika werd afgeschaft, en
Rorik die advokaat was geworden, had er ook
hard voor gewerkt.
Kaatje was de flinke vrouw van Winston's
zoon en ze woonden op een eigen hoeve.

1"

Grapjes

L

Gedachten.

Verbruik nooit uw geld voor dat gii het hebt.
ïfeelde iaagt ons op hoogier kosten dan honger

en- koude.
-

Leugàns en slangen kronkelen zich,
Schoone bloemen staan niet lanS aan den wej

Ziig eigen.overwinnen is de Srootste zefepraal,
ZwijEen is de {ramschap blusschen.

Hij

i.

hende ziinen stiel

Boerken Savooie is. op wandel, en terwijl
diepe gedachten verzonken is, worclt
worpen .door een.auto.

hii

hii

in

opeens omge-

-

't Is uwe schuld ,

ze{t de chauffeur, ik hen mii- stiel, het is twintiS jaar dat ik,reeds den aut.r
nen

drijf.

_- En ik ken miinen stiel, zeSt Boerken ; 't is al

ET}.IDE.

viiftig iaar dat ik te voet{a

!

d(

Terug uan de stad.

*

Pachter Nelis was naar de stad geweest en komt
terug met 'n vertrokken gelaat en felle kr4mpen aan
de maag.
Hewel, pachter, zeSt ziin vrouw, hoe vind! ge het
- in dc restaurant:o;l"jt t
eten
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^-- ZwtiÊ, stil, jonk ; ik heb honger geleder.
Honfer I hoe dat ? ge had toch geld Eenoeg op

-*
zak

*-

?

Wel, ze zetlen op een papierke wat er te etqr iq

cû dat ziin allemaal zoo'n aardige dingen, waar ik
niets van verstond dan mostaard, en ik heb dan ooÈ
niets anders durven yrallen dan mostaard ; 'k Geloof
dat ik er wel drie glazen fe-eten heb ; geef mii algauw

wat eterr...

t-f
*.- Als .Ianneken ter schole ging, schreef zijn mees
ier op 't bord :
Àlle menschen van ons land
Hebben tien vingers aan elhe hand
Viif en twintig aan handen en voeten
Juist geliik ze hebben moeten
Da's niet iuist, zei Janneke, er ontbreken hier kom.
mas, leas nu noE eens.
AIle menschen van ons land
Hebl'en tien vingers : aan elke hand
Viif r en twinti{ aan handen en voeten
.ïuist geliik ze hebben:noeten.

ziin d" *"n*"i"r, goed ! och I
Dat ze{t Se wel : trots ur' bedrog
\trlrat

.

Vertrouwer ze op uw braafheid nog,
\il7at ziin d,e menschon slecht I ach !
Dat zeft gfe wel : schier elken dag
Bewlfst fe dlt door uw {edraS.
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Het maâeiieiie.
Spreid vrooliik tusschen gras en kruid
H'at hagelwitte kroontjen uit
0m 't hart van louter {orrde !
Al valt hit vooriaar schraal en ruw,
Vdt, Mud"liefie deert het u ?
Eii
bdnÉ voor Ldude.
"iit niit
Gi; mint
het haft ciat vol en zecht,
Gods riikste scheppin{ tegenlacht
En 't lofliecl rrit doei vloeien ;
De wijze, wien Sij ootmoed leert ;
f,)e needrige armoe, die gij eert,
À{'et voor haar deur te bloeien.
Gij mint een onbezorgde ieugd,
In 't gras met koninkliike vreuEcl,
Haal boersche kransies windend
En 't weesfe vreemd ;ran spel en lust
Ter stille plek, waar rnneder rust,
U altiid wedervindend.
Gii schrrwt de schaduw noch het licht,
Maar toant alorn een blii gezicht ;
Gij hebt pleerr zor( van nnode i
Een dr-oppel reglen, laat of vroeg
Een weinig zon is u gienoe{
Een staanplaatsie op de zocle.
;

Pietie had den heefgn ,niaa*g bii Kareltie gespeeici
Toen het voor hem tiicl werd oÀ n*o, hri"'t-i;;;;
gon het te rc{enen.
*- Jt

-""'-

karcitiet moede, gaf dadelijk den regenjas vari
traar zoontie aan Pietje om die aan te doen.
O, doet u zooveel moeite niet, zei Pielie beleef d.
antwoordde
zii. Ik weet zeker, dat uw eigen moeder
hetzelfde voor Kareltje zou doen.
_- Moeder zou meer doen hernam Pietje plechtig.
Zii zou Karel vrallen om [e bliiven eten.

-
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Een lesie in de statistieh.

.llijnheer en tnevouw Ter LeSeren ziiten 's avonds
hun Sazet telezen.
Meurouw.
Zeg eens, Karel, ik lees daar, onder
Ce berichten -uit Amerika, dat, volgens de laatste berichten uit Amerika, dat volgens de laatste statistieke
Segevens, het gemiddeld getal personen vaR een Ame-

rikaansch {ezin 5,04, is. Wat wil dat ze!{en 5.04 ?
Hoe rekenen zii dat ?
Miinheer.
Dat is heel eenvoudig.'Stel u eens voor.
dat het in Holland
was dan zou u de 5. ziin, en omdat we 4 hinderen hebben, is de 4 ook duideliik.
Meurouu. _- Juist. Maar de 0 dan ?
Miinheer.
Wel ! ik ben de 0.

-

