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HOOFDSTUK I.
PijnHike herinneringen van Bolle Piet.

Het grijsblauwe water van de Merwede gleed zacht
murmelend langs de steenglooiingen van de rivierdijk;
babbelde en sabbelde aan de half vergane schoeiingen;
trok speelse kringetjes langs de meerkettingen van
bruingeteerde roeibootj es; gaf onverwachte draaibeweginkjes aan de laatste ijsschotsen die vuil en groezelig,
lui en willoos voortdreven naar de grote zee.
De bonkige wolken stonden als half versmolten
sneeuwbergen boven het gele riettapijt aan de over-.
zijde, waarachter de grauw-verweerde hooibergen verdoezelden tussen het ragfijne kantwerk van bladerloze
grienden.
Traag aanschuivende stralenbundels veegden als
tastend over huiverende rietvelden; deden de gele daklijsten der sluiswoningen fel oplichten boven het zwart
der basalten kribben; stortten zich vonkenspattend op
het witbruisende kielwater van een moeizaam voortschroevende sleper; kaatsten op uit vele felbewogen
facetten en glinsglansden dansend en sproeiend over
huizen en houtschelven aan de waterkant.
Ze dansten over de pilow-broek, de blauwe kousen,
het gestreepte boezeroen, de gore bretels en de frisse
jongenskop van Bolle Piet die rustig op de schoeiing
van de houtwerf zat en wiens natte klompen op enige
hoogte boven het klotsende water zweefden.
Piet had het goed naar de zin pier op de schoeiing.
Best. Hij ging maar niet naar school vanmorgen. Toch
allemaal ouwe kost. Al driemaal de hoogste klas doorlopen. le kon zaakje wel dromen.
Eigenlijk stom van z'n vader die dat zo ingepikt had.
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Op school Mil/en tot ik terug kom. Lekkere mos die
vader. Die was drie jaar geleden naar Shanghai gegaan als molenbaas, en zou vijf jaar wegblijven. Moest
hij, Piet, al die tijd en troost maar zoeken in dat rotschooltj e.
Zijn ogen beschuttende tegen de al te uitbundige
schitteringen, gluurde hij stroomafwaarts, waar een
motorboot met schuimende boeggolf, druk hakkepoffende, het krib-einde rondde en een sliertje ijsschotsen
klotsschurend wegbaande.
Opgaande in het schouwspel van kleuren en tinten,
kra-chten en lijnen, de hele harmonische wirwar van
deze jubeljuichende morgen, doezelden zijn gedachten
weg, zoals zo vaak wanneer, tussen waken en dromen,
zijn fantasie eigen vorm en beweging nam.
Duidelijk zag hij de eiken wanden van de stuurkast
rondom zich; rook hij de pittige lucht van vers geteerde
scheepsluiken, en voelde hij de glad gepolijste handgrepen van het stuurwiel in zijn handen.
Meer en meer zweefden zijn gedachten weg. Ze voerden hem langs groen omzoomde rivieren. Duikelden met
hem door schuimgekopte branding. Deden hem verwijlen bij baggermolens die ver, o zo ver van huis, in
spleten en kanalen, tussen hemelhoge Bergen snerpten
en kraakten, omzwangerd met geluid van ratelende
echo's.
Starend zonder te zien; onbewust van tijd en plaats;
weggevoerd uit sleur en omgeving, ervoer hij in gedachten het leven van den weggezworven baggerman
die in onbestemde verten zijn sfeer en woning schept.
Rijzende en dalende op kerkhoge golftoppen kruiste
hij met zijn gedachten-motorboot langs donkere Alitkaanse kustwouden; snorde in luttele ogenblikken van
Gibraltar naar Vuurland; van de PhiliDnijnen naar
Madagascar; laadde goud in Palestina en citroenen in
Alaska en manoeuvreerde in zijn gloeiend gedachtenspel zo onachtzaam met zijn half uitgetrokken klomp,
dat deze met een zacht geklets van zijn voet schoot en
zielig, als een uitgebrand fregat, met zware slagzij,
koers zette naar het midden van de rivier.
Met een slag keerde Piet tot de werkelijkheid terug.
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Ilij overwoog of de klomp het offer van een duik in het
koude water, en dus een nat pak waard was, maar niet
in de stemming zijnde om ondoordachte reddingspogingen aan te wenden, oogde hij het snel wegdrijvende voorwerp zonder enige emotie na, en verdiepte
zich in herinneringen van een even zo scheef liggende
roeiboot, half vol water, waar in hij van wal gestoken
was, en daarna pas tot de ontdekking kwam dat er
geen roeiriemen in waren. Hij had toen met dezelfde
wijsgerige berusting het zaakje laten drijven, overwegende dat hij best ergens aan wal zou komen.
Inderdaad kwam hij ergens aan wal, dock eerst nadat
de eigenaar van de half zinkende roeiboot, met woedende rukken aan de riemen van een andere roeiboot,
hem had ingehaald, en, klaarblijkelijk uit overwegingen
van opvoedkundige aard, hem na een geduchte aframmeling op een zandplaat aan de overzijde van de rivier
had afgezet.
Aangekomen bij dit punt van zijn herinneringen stak
Net even een hand onder zijn zitvlak, als om dit te
troosten over de zo wreed toegepaste vergeldingsmaatregel.
Het feit dat hij moederziel alleen werd achter gelaten,
had niet de verwachte tragische gevolgen voor hem gehad, omdat een in de polder werkzame boer vergeten
was zijn roeiboot onwrikbaar op slot te leggen en deze
(n.l. de boot), met riemen, mast en zeilen als het ware
lag te soebatten om met Piet naar huts te varen, welk
stilzwijgend verzoek door hem even stilzwijgend werd
ingewilligd, met als onvermiidelijk gevolg dat de niets
kwaads vermoedende boer listiglijk werd opgeknapt
met de straf, die zo ruimschoots aan Piet was toegedacht.
Het was een daverende tocht geworden. Het voluit
bijgezette zeil had alle gevaren van een tweede entering
afdoende bezworen. En wellicht was deze kruistocht
van ongekend lange duur geworden, als hij niet toevallig op de spoorbrug de figuur had ontdekt van een
snel voortbenenden boer die longs deze ongebruikelijke
weg trachtte de dijk te bereiken. Daarom had hij koers
gezet naar de glooiing bij de Tolsteeg; het zeil gestre7

ken; op juist geschatte afstand de dreg uitgeworpen, en
net nog kans gezien het meertouw vast te maken, voor
de snel naderende boer uitvoering kon geven aan zijn
voornemen een razende roffel te trommelen op het, die
middag toch reeds zo zwaar beproefde, zitvlak van
Bolle Piet....
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HOOFDSTUK II.
Poes krljgt een zenuwschok; Net een itiodder.
bad en de koekeroe een lachstuip.

.

Klefsoppend met zijn kousevoet op de mufkruimelig
opdooiende grond, liep Net de houtwerf af; hinkstapte
over modderplassen; kreupelde met een voet over
zerken en stoepen en verdween dan in de grauwte van
de modderglimmende salonstoep.
De salonstoep is zo maar niet een gewone stoep. In
geen enkel opzicht. Hier is alles doorzinderd van een
eigen sfeer, eigen geur, eigen coloriet. Het mos op riet
en pannendaken is malser en zachter; het voetpad
drassiger; de sloot zwarter en stinkender dan in elke
andere stoep.
Hier lijken de hoepelstallen groener; de spanenschelven witter. Hier worden in heldere winternacht
fonkelende sterren vertrouwelijk knippende vriendenogen, en lijken de scheefgebogen knotwilgen nog
schever naar elkaar gebogen om zachtkens te babbelen
over de wondere schoonheid van dit begenadigde
plekje grond, waar droomgedichten vorm nemen en
vervagen, en de rauwste geluiden niet vermogen een
dissonant te mengen in het harmonisch geheel van deze
gebenedijde buurt.
Hier wordt de hardheid v_an het zijn versluierd door
de alles doordrenkende gemoedelijkheid van knus aaneen geleunde stulpen, en de humorpurende levensblijheid der bewoners....
Hier speelden die schone winterdag de voortschuivende wolkbanken het eeuwig blijde spel van licht en
schaduw; omfloersten het propene woninkje bij de
„krom" met donkere schaduwflarden; doorlichtten dan
weer plots !let hele stulpje tot de verste hoeken en
deden de poes :n het raamkozijn wijsgerig knipperen
tegen zoveel fonkelende uitbundigheid.
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De moeder van Piet zat aan haar helder geruimde
tafel. Ze stopte kousen en trachtte in edele wedijver
wekelijks zoveel gaten te stoppen als Piet in dezelfde
periode placht te verwekken.
De stilte in de voorkamer werd nog hoorbaarder door
het roestig getik van de oude Friese klok, waarvan de
feilloos gepoetste gewichten het gehele kamerinterieur
in caricatuur weerspiegelden. De rietmatten stoelen; de
tonkachel met platte pijp; de mahoniehouten linnenkast; de toegeschoven bedsteegordijnen; de witgebolde
hanglamp, zij alien vonden in de glimming van het
koperwerk hun eigen beeld, ironisch verwrongen en
versmald, terug. Slechts de tortelduif in de groen-witte
kooi leek gevoelig voor deze zotte weerspiegeling en
schoot of en toe in een kirrende lach, doch schrikkend
van zijn eigen luidruchtigheid, klauwschuurde hij naar
het etensbakje als om zich een houding te geven. Het
leek de vrouw of er enig verband bestond tussen hoar
goed bedoelde pogingen en de stereotype lachbuien
van het dier. Het kwam haar voor dat deze laatste
steeds losdaverden op het moment dat ze, haar arm in
een der kousen gestoken, haar vuist bekeek die in voile
omvang door een der gaten zichtbaar was. Ze keek dan
traag onthutst naar de kooi, waar de vogel alweer
poseerde als de jongen die onder de preek zijn klomp
liet vallen.
Ik heb een blommegie geplukt al op die haai,
Ik heb een veugeltie gevangen op de klaai,
Ik bin de tofste jonge van de hele baan.
Mor azzie gesjochte bin dan kijke ze je niet meer aan.
Mor azzie gesjochte bin dan kijke ze je ....
Deze ontboezeming, voorgedragen op een bekende
strophe uit „De Dollarprinses", zwoi aan langs de
gevels der pittoreske huisjes; galmde dan hoogop in
het gangetje naast de woning, en vond zijn einde in het
klompenhokje bij de achterdeur....
„Moeller krij'k in baksie koffie?"
„Waer kom jij vandaen Pieter? Bijje nie' naer school
gegoan?"
„Nee.... Hejje gin koffie ..?"
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„Mor je mos toch naer school? Doalik komt den
diender je hoate.... Jij ok aaltijd me' je schooltjie
makke.... 'k Zol nog is staarve van verdriet om jou. .1”
Piet keek zijn moeder opmerkzaam aan, schudde zijn
hoofd, en verdween dan weer naar buiten, vergezeld
van de poes die streelbewegingen maakte langs al wat
daar voor in aanmerking kwam, en aanstellerig hoog
haar poten lichtte bij het om- en overtrekken van
miniem kleine plasjes. Ze liep mee tot aan de slootkant,
maar schoot plotseling, alle poesenconventies ten spijt,
met dwaas-hoge-sprongen terug het gangetje in, toen
Piet trip-tak-tik over drie wiebelende ijsschollen de
overkant van de sloot bereikte.
Aan de overkant bleef de jongen, met 'n arm om een
knotwilg geslagen, toezien hoe de omgekantelde schotsen stilaan weer tot rust kwamen, en de vieze gasbellen
uit het in beweging gebrachte slootwater opbroebelden.
Hij mat met kennerblik de onderlinge afstanden, zette
af, en belandde weer veilig op de Salonstoep....
Piet was een enthousiast beoefenaar van de winter%Dort, en daarmede is weinig gezead. Beter gezegd: hii
bespeelde het ijs met ongekende virtuositeit van af de
eerste tot de laatste minuut van elke ijsperiode....
Wanneer de laatste Zuidwester regenvlagen door 'n
fel uitschietende Noordwester waren weggevaagd en
de laatste rukwinden overgingen in een stijve Noordoosterbries; de Driekoningen fonkelden boven de hooibergen, gelijk grote rondtollende diamanten; de slik
van de stoep koolasbrokkelig verstijfde en het petroleumlampje bij Ome Klaas in de hoepenschuur als
verwaasde achter matglazen vorstbloemen.... dan
speelde hij zijn ouverture op het rimpelijzende water
van de Salonsloot.
Dan plonsten stenen en graszoden in het blubberwater
en ontlokten aan het golvend brekende ijsvliesje het
ragfijne klokkenspel, waarmee deze feestelijke periode
werd ingeluid.
En als de vorst dan een ijsvloertje gewrocht had dat
met een baksteen bezwaarlijk meer to doorboren bleek,
dan getuigde dra een duidelijk spoor van scheuren en
barsten, van „koeken", herbevroren plassen en natte
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voetstappen, van het feit dat Piet zijn sporadische
schoolgangen omgelegd had door de polder, en op
andere wegen voorlopig niet meer te zien was.
Hij beoefende de ijssport in alle denkbare variaties
en schakeringen. Ploeterde op botte schaatsen, tegen de
felle Noordooster in, naar „Boereklaas"; warmde zich
onderweg aan het struikenvuur in de tent van „Ome
Joap"; dronk warme punch in die van „Ome Gaart";
verschafte zich gratis een goed plaatsje langs de
hardrij-baan der „Ijsclub Molenaarsgraaf"; beschouwde
verder de gehele Graafstroom als zijn persoonlijk eigendom en bleef daar rondzwerven tot een sneldovende
gloed in het Westen aanduidde waar de zon reeds lang
achter de vaag getekende horizont verdwenen was. Als
dan niets meer de roerloze stilte in het wijde polderland
verbrak; de „Ome's" met hun ingepakte koopwaar
reeds lang verdwenen waren, kon hij, plaats en tijd
vergetende, ineen gedoken zitten bij het smeulende
struikenvuur. Dan werden in zijn onbeperkte 'fantasia
de nauw te onderscheiden vlakten bevolkt met eindeloze kudden rendieren, dik ingepakte eskimo's en schuimend voortjagende sledehonden. Dan werd het ver verwijderd geblaf van een kettinghond op een boerenerf
het huilen van een troep alles verscheurende wolven.
Dan kon hij opschrikken en woest armzwaaiend hutswaarts schuiven door de smalle slootjes en, omkijkend,
zoeken naar de zwarte streep in de verte, die de nadering der „hijgende bloeddorstige monsters" moest aanduiden.
Doch plots kon hij het „naedrend gevcter" weer radicaal vergeten en, getroffen door de onzegbare schoonheid van het twinkelend sterrentapijt, zachtjes voortleuteren op zijn botte krulijzers. Soms, wie weet hoe
lang, verwijkle hij bij de telefoondraden langs de spoorbaan, waar de vorst de draden spande tot ze trilden en
bromden en zongen als zacht bespeeld door de handen
van een Goddelijk Musicus.
En als hij, thuisgekomen, stil luisterde naar de vermanende, droef omsluierde stem van zijn moeder, die
doodsangsten uitgestaan had om zijn Lange wegblijven
op „dat smerige ijs", dan werd deze lieve stem zacht12

kens begeleid door het nog steeds in zijn oxen gonzende
lied der telefoondraden, en sliep hij in als verzadigd
door de onvergetelijke heerlijkheden van zo'n onuitsprekelijk heerlijke winterdag....
Wanneer tenslotte op een morgen de vorstbloemen
van het dakraampje verdwenen waren en de spaanderkruiwagen van Hein-ome niet meer holderdebolderde
over hardbevroren voetstappen, doch siepelend door
de modder zoog, dan was het of een dierbaar bezit hem
ontvallen was. Dan nam hij zwijgend zijn prikslee uit
het schuurtje; plonste hem op het snel wegdooiende ijs,
en organiseerde, met een eindje hout dwars voor de
slee, een spetterend waterballet, tot het verraderlijk
wegzakkend ijs ook aan deze tak van sport een abrupt
einde maakte.
Maar op het bovendrijvende ijs, doorzeefd met dooigaten en weggevreten door lauw neersijpelend regenwater, speelde Piet de daverende finale van elk ijstijdperk. Dan liep hij over schollen en schotsen tot ze onder
zijn stampende voeten vergruizelden en een lang verwachte duik in de vieze sloot hem eindelijk deed beseffen dat hiermede het ijsvermaak onherroepelijk ten
einde was....

Moeder liet haar stopkous rusten en keek door het
raam naar haar veelbelovenden zoon. Ze opende de
voordeur en ontdekte met enige verbazing, dat Net haar
klapmuilen had aangetrokken en hiermede zijn finale
roffelde op de tuimelende iisschollen....
1"
„Pieteeer.... kom nou
1,,
„Ja hoor... . doalik
„Pieteeer . . . . kom nou me me sloffe
1 Mokkie
hoale
v,
„Nou wens .... hoal me &Levan
En trip-tak-tik.. . . weer was hij met klepperende
muilen de sloot overgestoken....
Toen haar duidelijk werd dat Piet niet voetstoots aan
haar dringend verzoek zou voldoen, dreigde ze nog
eenmaal met een spoedige interventie van de „peliesie",
vond dat ze hiermee ruimschoots aan haar verplich?"
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tingen voldaan had, en keerde terug naar haar bezigheden.
Juist terwij1 ze weer een kous ter inspectie over haar
arm schoof, verstierven daar buiten de laatste maten
van de reeds eerder genoemde finale in een nijdige
pions en verscheen Piet's bemodderd hoofd, snuivend
en blazend, boven de wallekant.
De duif lachte tweemaal achtereen hoogop; kreeg de
hik, en trachtte de situatie to redden met een overdreven
neutraal gehouden koekeroe-oehoe.... koekeroeoehoe....1
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HOOFDSTUK III.
'n Nieuwe meester, nieuwe klompen, nieuwe
broekspljp-verlengstukken, een nieuwe vriend en
een reddend spekzwoerdje.

Het povere kerkje bij de Zoutstoep stond kaal en
huiverend in het kille licht van de traag ontwakende
Maandagmorgen en trachtte zijn naaktheid te verbergen
achter enkele ziekelijk uitziende denneboompjes. Het
haantje op de miniatuur-toren keerde verveeld zijn
achterwerk naar de laag aanschuivende mistwolken, als
voelde het zich niet in de stemming reeds zo vroeg in de
morgen de juiste windrichting aan te geven. De halfvergane rieten daken der wegdoezelende huizen wedijverden in naargeestigheid met hun spiegelbeeld daar
in de ramen terzijde van de kerk, waar bruine vochtplekken kleefden op de eenmaal groene gordijnen.
De consistoriekamer en het huis van den „bovenmeester" stonden weggescholen achter de hoge kerkmuur als kinderen die „buutvrij" spelen, en het vierlokalige schooltje daarachter overtrof, zo mogelijk, het
geheel in kaalheid en karakterloosheid.
De zes voet hoge, met glasscherven gekroonde muur
die de Zoutstoep als het ware in tweeen verdeelde, was
klaarblijkelijk bedoeld om de schapen van de bokken,
dan wel om de bokken van de schapen gescheiden te
houden. In de aldus gevormde speelruimte en op het
dwergachtige schoolpleintje, drongen en stuwden,
stoeiden en vochten, gilden en snierkten de kinderen,
in afwachting van het ogenblik waarop de bovenmeester zou verschijnen om met enig ceremonieel 1.
hand in listig verborgen achterzak van pandjesjas, 2.
andere hand ter begeleiding ter hoogte van het zitvlak,
3. korte, doch diepe kniebuiging, de sleutelbos op te
diepen, teneinde deze tempel der wijsheid voor de
joelende bende te ontsluiten.
Meester de Vries keek met gemengde gevoelens naar
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het onbeschrijfelijk spektakel der deinende menigte. Hij
zou deze morgen als onderwijzer zijn entree maken in
deze school, en hetgeen hij tot dusver aan indrukken
had opgedaan, was niet bepaald geschikt hem geestdriftig te stemmen voor zijn nieuw verworven werkkring.
De kaalheid van het hele gedoe, het mistige weer, het
joelend gekrijs, en vooral de nieuwsgierige, om niet te
zeggen vijandige blikken van de pas voorgestelde collega's, drukten op zijn fijnbesnaard gemoed. En ware
het niet dat zijn grote Germaanse gestalte de veerkracht
van de jeugd, en het taaie doorzettingsvermogen van
zijn ras tot een onwrikbaar geheel in zich vereenigde,
hij zou zonder gewetenswroeging de verdekt grinnikende collega's door elkaar gerammeld hebben, zoals
hij in de Boerenoorlog, op verkenning zijnde, twee
Engelse schildwachten wezenloos gerammeld had.
Want Meester de Vries was in de Boerenoorlog geweest en dit feit, gevoegd bij zijn bekwaamheid om een
kerkorgel te bespelen, had voor de schoolcommissie de
doorslag gegeven om hem, met voorbijgaan van vele
anderen, aan te stellen als leerkracht aan deze „Bijzondere School".
Bolle Piet kwam slofslenterend op nieuwe klompen
binnen het poortje geschoven. Hij zette zich nu en dan
schoor tegen achterwaarts buitelende schooljongens;
gluurde even uit zijn ooghoeken naar den „nieuwe", en
zette zich, zichtbaar terneergeslagen, op de vuilnisbak
naast de keukendeur van den bovenmeester. Piet had
de smoor in. Gruwelijk de smoor in. Zomaar om alles.
Om het weer, de school, de vervelende Maandagmorgen
met zeepsopluchtjes uit dampende waskuipen, de
neerslaande rook uit met hout gestookte, slecht trekkende kachels — kortom, om de hele miezerige mikmak .... Maar wel het meest om zijn eigen figuur die,
hij voelde het vlijmkherp, zo geheel anders was dan
anders. De laatste ijsperiode had catastrofale gevolgen
gehad voor zijn toch reeds zo gehavende plunje, en
deze morgen was het zo ver gekomen dat er niet anders
voor hem geserveerd kon worden dan een reeds wit
verkleurde pilo-broek van broer Janus die, o ironie van
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het noodlot, voor laatstgenoemde met veel zorg en een
„vierendeel broekengoed" op de juiste lengte was gebracht, en nu voor Piet weer juist dat gedeelte te lang
bleek. Hij had nog getracht de hatelijke einden enige
malen vakkundig te „reven", doch deze camouflagepogingen spoedig opgegeven, zodat de flodderende
bruine stroken in wanstaltige kreukels gestreken lagen
op en langs zijn hagelwitte klompen.
Meester de Rijk zette eerst zijn kaalglimmende
schouders, daarna zijn ver naar buiten gerichte voeten
in beweging en „schreed" statig naar Piet om, ten overstaan van De Vries, te demonstreren hoe een onbeschofte vlegel gewoonlijk door hem tot de orde geroepen
werd.
Hij lichtte daartoe de pet van Piet's ongekamde haren,
doch zodanig dat een gedeelte daarvan beklemd raakte
tussen zijn knijpende vingers. Hij Wilde juist zijn bekende vraag stellen „Zit jouw pet zo vast op je hoofd?"
toen Piet recht schoot, een rechtse directe op de glimmende buik, een dito linkse op de haviksneus van
Meester de Rijk plaatste, en daarna broek-opsjorrend
wegslofte van de keukendeur, waaruit juist bovenmeester Berkhof naar buiten trad voor het plegen van
zijn gebruikelijke ceremonion.
Meester de Vries schoot in een daverende lach en
snikte, alle onderwijs, schijnbeschaving, educatie en de
hele rataplan vergetende, in zijn bloedeigen Rotterdams:
„Keleire wat 'n jofele binkl" „Ottenooi, wat 'n gehaide
gozer
1
En deze ondoordachte uitlating, die in de oren der
ontstelde collega's klonk als een gruwelijke godslastering, besliste over het gehele verdere leven van den
blonden reus. Zeker .. . . een onderwijzer ontslaan
wegens „ruwe taal", „onbehoorlijk gedrag" enz. vereiste
een langdurige procedure met hoor en wederhoor,
hoger beroep en cassatie, maar niettemin, De Vries zijn
lot was bezegeld en daar konden geen tiers Boerenoorlogen of wie weet hoeveel kerkorgels iets aan veranderen.
Geheel onder de indruk van de reactie die zijn
2
Zwervende Houtvoeters
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ondoordachte uitlating verwekt had, school De Vries
naar zijn klas. Hij raadpleegde het lesrooster aan de
kastdeur. Het vermeldde: Nederlandse taal. En hij bedacht met stijgende onrust dat zijn Nederlandse-taalkennis, na langdurige omgang met de Afrikaners, bedenkelijk geleden had.
Juist was hij begonnen de taalboekjes uit te delen,
toen in de aangrenzende klas een psalmlied opdaverde,
zo hoog ingezet, en zo krijsend gezongen, dat het weinig
verschilde van het gillend gejoel zo even op het schoolplein. Met enige moeite onderkende hij enkele woorden
van het lied:
De Heer zal opstaan tot den strijd,
Hij zal zijn haat'ren, wijd en zijd,
Verstrooid, verjaagd doen zuchten . ...
Hij wist dat dit lied, even te hoog ingezet, onvermijdelijk moest smoren in een onbereikbare toonhoogte.
Doch eer de noodlottige zevende regel bereikt was,
ging met een ruk de deur van zijn lokaal open en
stevende de bovenmeester, met wapperende jaspanden,
lines recta op hem of en vroeg, hevig geagiteerd: „Weet
u, mijnheer de Vries, dat dit een bijzondere school is?"
De bovenmeester had zich aangewend, nooit iets te
beweren of mede te delen. Alles wat hij sprak ging
vragenderwijs. Was de vraag gesteld, dan pauseerde
en poseerde hij even om de gemaakte indruk te versterken, en gaf daarna meestal zelf het bijpassende
antwoord.
De Vries aarzelde even, voor hij met een benepen
knikje te kennen gaf dat het zijns inziens een bijzondere
school was.
„En wat doet men, mijnheer de Vries, voor de aanyang van de les?" Pauze .... „Men vangt aan met gebedl" „En wat doet men daarna, mijnheer de Vries?"
Pauze . . . .
De aangesprokene overwoog een snedig antwoord,
dat verband hield met de vocale prestaties van meester
de Rijk, die in het andere lokaal, lafhartig in de steek
gelaten door zijn discipelen, met de stem eens roepen18

den in de woestijn, op willekeurige toonhoogte, het
ingezette strijdlied, zo goed en zo kwaad als dat ging,
verder vermoordde.
„Men zingt gezamenlijk een lied tot wijding der
samenkomst, mijnheer de Vries!" beantwoordde de
bovenmeester zichzelf, en wapperde dan weer weg,
voldaan over eigen, zo kordaat optreden.
De Vries stelde zich voor de lessenaar, en bad....
Al de misere van deze droeve ochtend, al het mededogen met zichzelf, met de haveloze kleuters die, traag
begrijpend, gluurden tussen halfgeopende oogleden,
de handjes in aangeleerde schijnvroomheid voor zich
op de banken gestrekt; al de verlatenheid in deze kilgore omgeving, zochten een uitweg in zacht gesproken
woorden van een diep, diep ernstig gebed. En toen hij
eindigde met een nauw hoorbaar „Amen", kionk daar
uit de achterste bank een snik.... Een snik die in dit
kille schoollokaal wegdrupte als een teer geluid in
eindeloze stilte....
Op zijn gedempte vraag, wie een bepaald lied geheel
kende, gingen een half dozijn vingers omhoog. Hij verzocht de overigen de melodie mee te neurien en, na een
even aangegeven toon, kionk zacht en zuiver:
Als ik omringd door tegenspoed
Bezwijken moet,
Schenkt gij mij 't leven.
Is 't dat mij 's vijands gramschap brandt,
Uw rechterhand zal redding geven....
De taalles verliep zonder grote ongelukken, en ook
de rest van het rooster gaf Been bijzondere moeilijkheden. Reeds zaten de kinderen gespannen te luisteren
of in het huisje aan de overzijde de klok met defecte
regulateur in razend tempo zijn twaalf slagen zou afratelen, ten teken dat het gauw middag zou zijn, toen
de bovenmeester opnieuw verscheen om met zijn vervelend vraag- en antwoord-spel duidelijk te maken dat
Bolle Piet, bij wijze van correctieve maatregel, terug geplaatst werd naar de klas van meester de Rijk, „zulks
naar aanleiding van zijn optreden in den morgen van
dezen dag".
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De Vries schokte even recht bij dit bericht. Hij had in
de beslommeringen van de bewogen ochtend den
ongewassen bandiet zo goed als geheel vergeten. Deze
zat gebogen over zijn werk. Ook hij was van morgen
geheel uit het lood geslagen. Vanzelfsprekend beschouwde hij den nieuwen meester als van dezelfde
soort, welke er bij elke gelegenheid en onder alle omstandigheden op uit bleek hem en iedereen de das om
te doen. Geen enkele was hem tot dusver de baas geweest. „O jee, need" „En as die nieuwe met z'n lange
lende en z'n groanschoppe van hadde soms docht 'm
wel klaain te krijge, dan zou d'r toch eerst nog wel 'n
keertje geknokt motte worde. Dan zou die, net as van
och'end voor schooltijd...."
Hier stokten zijn gedachten.... Hier was lets dat niet
klopte., „Hij had De Rijk een tik op z'n gluiperige snuit
gegeven dat ie suizebolde, en die lange gek had et niet
eens van 'm overgenomen. Erger nog, die had gewoon
stoan stikke van de lach en zoo lets gesmoesd van
„jofele knul" of hoe zee die dat ok weer
En dan
die sport met dat beginnel Hij was net in 'n goeie bui
geweest om die nieuwe es flink de dampe in te joage,
en hij zou d'r vast mee begonne zijn as dat gijntje op 't
schoolplein niet voorgevaale was. En hij had juist zitte
piekere oftie toch mor niet beginne zou toen d'n „bok"
d'n eerste keer binnegestove was.... ja.... d'r klopte
lets niet, dat was zeker. Hajje motte hone hoe verrekt
mooi ze dat moppie gezonge hadde, met van die bromstemme d'r bij.... Net zachte urgelmeziek.... Kon best
ok 'n jofele knul zijn.... En as ie nou zoon gabber een
lol kon doen met gewoon die rotsomme of te moake, die
hajje toch in tijd van 'n scheet kloar, nou.... waerom
zou je t'an nie' doen? As et nou voor d'n bok was. Verrek, doer hajje dat mormel weer.... wat zou die nou
weer te smoeze hebbe....? As die aan 't vraege en
antwoorde was, stong die net te wiemele met z'n knieo
oftie wou perbere of de vloer wel staark genog was.
Asset 'n houte vloer was, ging die d'r vast nog is 'n
keertie deurheen.... Kijk, ze hadde 't over hum. Nogal
wiedes.... K6' je me' je klompe wel voele.... School20
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blijve .... Regels schrijve.... Daar hajje 't gemieter
1"
al
De Vries kwam naar de achterste bank; vroeg hoe hij
heette, en of hij om twaalf uur even na wou blijven.
Pats.... weg waren al zijn goede voornemens. Hier
stond weer de aartsvijand die er altijd op uit was te
kwellen en te judassen. „En oftie nou lang of kort was;
'n sportpakkie of 'n Delf'se spoai met kontzakke aanhad,
't was toch aal de weerlicht 't zelfde. En as die langen
dwaail nou al wou beginne met school laete blijve
tusse de middag, dat thuis z'n praksie koud sting te
1 Hij zou niet de
worde, nou.... dan mor oorlog
beene neme tusse de aandere jonges in. Niks 'oor. Dan
zoue ze denke dat le bang was. Hij zou wachte tot aales
weg was, en dan gewoon naer buitene goan. Doedgewoon ... .1"
Het „amen" van het sobere dankgebed leek zoiets te
zijn als een startschot bij een massale hardloopwedstrijd. Een oorverdovend gejoel brak los, begeleid door
het ratelend gekiepper van dozijnen klompen op de
stenen vloer. Vechtend en dringend, schreeuwend en
gillend, drongen de kinderen door de deur; tuimelden
de gang in; werden daar opgenomen in de draaikolken
der andere leegstromende lokalen; mangelden elkaar
langs hele en afgebroken kleerhaken aan de wand, en
tuimelden dan met half-aangetrokken, of langs de
grond slepende jassen en mantels het schoolpleintje op,
van waar sommigen weer, tegen de woeste stroom in,
trachtten terug te keren om verloren gegane dassen of
petten van onder de trappelende voeten weg te graaien,
en aldus van een wisse ondergang te redden....
De Vries keek, in de half geopende deur staande,
naar de weg-ebbende chaos. Lichtelijk verbijsterd
keerde hij terug in het lokaal, om Piet omzichtig voor
te bereiden op de komende degradatie, toen deze reeds
voor hem stond met de kennelijke bedoeling „gewoon"
huiswaarts te gaan.
De meester strekte zijn linkerhand om Piet vertrouweNoot : 66 is ee van eer; 06 is oo van oor.
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lijk op de
1" schouder te kloppen, en zei: „wacht es
even
Hiermede beging hij, onbewust, de grootste strategische lout die hij in dit geval maken kon. Immers, elk:
„wacht es even" was in Piet's leven altijd en onveranderlijk gevolgd door een aframmeling. Of het nu Ome
Dirk was die hem- betrapte bij het slopen van een
hoepenstalletje, of de tuinman van de Geit, bij het plunderer van een pereboom, of in welk ander denkbaar
geval ook, altijd en eeuwig begonnen ze met d'r
smoessie van: „wacht es event"
En daarom, wijs geworden door ervaring, reageerde
Piet met een bliksemsnelle duik naar zijn klomp; rukte
deze van zijn voet, en begon een zo o- nstuimige aanval,
dat De Vries reeds vier of vijf flinke opdoffers te pakken
had, voor hij recht begreep wat er eigenlijk aan de hand
was. Niet gewend zijnde een dergelijke aanval onbeantwoord te later., rolde hij weldra samen met Piet over
de bemodderde stenen vloer; botsten zij tegen scherpe
kanten van banken; sleurden met donderend geraas het
plaatijzeren kachelscherm tegen de vlakte; wrongen
half overeind en ploften dan weer neer onder daverend
gekletter van omvallende vulemmers. De buitengewone
lichaamskracht van De Vries was nauwelijks toereikend
om den razenden jongen te bedwingen die, gespierd en
lenig, in bezeten tempo, krabbend en bijtend, vocht tot
hij, machteloos neergedrukt door zijn tegenstander, gevloerd lag. Nog was de strijd niet beslecht. De krampachtige greep in zijn blonde haren; de wurgende klemming van zijn boord die door Piet halfomgewrongen,
zijn adem afsneed en zijn oren met woeste suizingen
deden hameren, belette den meester elke beweging.
Een verstikking nabij, rukte hij zich op eenmaal los en
terwijl Piet als verdwaasd staarde naar de verfrommelde
boord die als een krijgstrophee in zijn handen achterbleef, stood De Vries weer recht, monsterde vluchtig
zijn gehavende plunje, en hijgde: „Ottenooi, Piet, 'k heb
in geen jare zo lekker gevochtel"
„Je heppet tochniefamme gewonnel" meende Piet.
„Da's waar" vond De Vries, „laten we de punten eerlilk
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delen. Je hebt je kranig gehouden. Maar vertel nou es,
hoe kwam je zo plotseling op het idee om me met die
klomp te lijf te gaan? Was toch geen reden voor?"
„O niet? Je wou me toch schoolhoue? Nou, en dat
verrek ik. Tusse de middag schoolhouo doen jullie mor
om te pestel.... Stoat thuis je praksie koud te
worde 1„
Meer en meer werd de samenhang der dingen duidelijk. Het probleem, hoe de boodschap van den bovenmeester over te brengen, werd er nu, na deze laatste
gebeurtenis, niet eenvoudiger op. Hoe licht kon niet de
schijn gewekt worden, dat de terugplaatsing van Piet
naar de klas van meester de Rijk het gevolg was van
deze vechtpartij?
De Vries' gedachten werkten koortsachtig. De tijd
drong. En plots stond hem, klaar en duidelijk een plan
voor de geest dat alles op een kaart zette. Er op of et
onderl
Hij gaf Piet opdracht, gauw naar huis te gaan en zo
spoedig mogelijk terug te komen, om voor de middagles
nog even wat te bespreken.
Samen liepen zij door de bemodderde gang. Op het
schoolplein gekomen rende Piet plots weg, dock keerde
bij het haveloze poortje terug, sleepte zijdelings de pet
van zijn groezelige haren en stak met neergeslagen ogen
zijn gehavende hand uit naar meester de Vries, die
nimmer een aangeboden hand krachtiger en hartelijker
drukte dan deze.
Meester Berkhof zat in gedachten verzonken het
laatste spekzwoerdje van zijn middagmaal te besabbelen, toen hij opgeschrikt werd door een krachtige klop
op de keukendeur. Als een jongen die betrapt wordt bij
de suikerpot, frommelde hij het zwoerdje onder de rand
van zijn bord, en nodigde: binnenl
Verwonderd keek hij op toen De Vries binnen kwam,
en zijn ogen drukten bepaald ontsteltenis uit toen hij de
ontredderde toestand van diens kleding ontdekte. Nog
groter werd zijn verbijstering toen de binnengekomene
enige aardappelkruimels van een stoel pikte, plaats
nam en, zonder verdere inleiding, een pleidooi begon
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voor zijn nieuw verworven, vriend en voor diens handhaving in de hoogste klas.
Mokkig gluurde de bovenmeester, onder het aanhoren van de vurige pleitrede, naar zijn weggemoffelde
lekkernij. Werktuigelijk stak hij een paar malen de hand
er naar uit, bedacht zich, luisterde weer, achtte de tijd
gekomen om een vraag te stellen, had enige moeite om
het bijpassende antwoord juist te formuleren, bedacht
zich nogmaals, bracht eindelijk het zwoerdje naar de
mond, legde het weer terug,' en raakte nog meer van
streek toen hij bemerkte, hoe De Vries deze laatste
manoeuvre met belangstelling volgde.
En evenals de ondoordachte uitroep van De Vries die
morgen diens eigen lot bepaalde, zo besliste dit onnozele zwoerdje over de verdere levensloop van Bolle Piet.
Hij mocht in de hoogste klas blijven....1
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HO OFD S TUK IV.
Piet ontwerpt 'n verbeterde wekkerconstructie;
zorgt voor de nodige kampeeringredionten en
geeft gratis les in het pikken van sleepjes.

De late Pinkstervacantie vond het land overgoten
door de stralen van een heerlijke voorjaarszon. De graspluimen in de hooilanden deinden reeds op hoog uitgestoken stengels. De bladeren aan wilgen en struiken
waren welhaast volgroeid en vertoonden de ongerepte
kleurengaafheid van de levenstuwende voorzomer. De
rietgorzen langs de rivier waren weer tot manshoogte
opgegroeid. De biezenvelden lagen als dikke blauwe
schaduwen vergeten achter de geel-opgedroogde
kribben, evenals de zandbanken, waarmede zich de
babbelende golfjes, zonder haast of overijling, bezighielden.
Hier en daar lag, als vastgeplakt op het spiegelend
watervlak, een zandschuit, waarop mannen in rode
hemden en blauwe onderbroeken in rhythmische bewegingen en onveranderlijk tempo, de baggerbeugel
op en neer haalden en telkens met een wippende beweging aan de lange stok, de uitbollende witte zandzak
boven het scheepsruim leegstortten.
Een druk beweeg van op- en afvarende schepen,
laverende tjalken en klippers, en zo nu en dan een snel
voortwentelende raderboot, vermochten niet de indrukwekkende rust van de altijd schone rivier ook maar
enigszins to verstoren.
De Vries lag met de handen achter het hoofd gevouwen in het achtergedeelte van de roeiboot die, vastgehaakt aan een voortgetrokken sleepschip, een diepe
voor ploegde in het snel weg-ebbende rivierwater. Nu
en dan soezelde hij weg, loom tastend naar verbrokkelde woorden van zinsflarden die als verwazende
wolkjes, zonder vorm of doel, aanzweefden en snel
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vervaagden. Een prettig aanvoelende vermoeidheid, als
gevolg van de doorleefde heerlijkheden op deze uitzonderlijke vacantiedag, deed hem waak-dromend
wegsluimeren in vaag aangevoeld besef van stilverglijdende, zon-doorglansde ruimten. Enkele snel aanstotende golven deden hem willoos opzien naar de hoog
optorenende stuurruimte van het moeizaam voortgezeulde schip, waar Piet, in druk gesprek met den
schipper, nu eens trekkend dan leunend tegen de handgrepen van het grote platliggende stuurwiel, dan weer
rondsjouwend met kort afgemeten passen, meehielp het
schip in de juiste richting te dwingen.
Ze waren voor dag en dauw met de roeiboot op pad
gegaan om rond te zwerven, zonder bepaald doel,
overal waar wind en getij en het onvoorziene toeval hen
heen zouden voeren. Piet had, vanzelfsprekend de
leiding genomen. Hij zou ook het keukengerei met bijbehorende benodigdheden voor het bereiden van 'n
jofel middagpotje meebrengen, en De Vries behoefde
slechts te wachten tot hij door Net gewekt zou worden.
Dit wekken moest, met het oog op onnodige overlast
aan hospita en andere huisgenoten met de grootst
mogelijke voorzichtigheid geschieden.
Daartoe had Piet de vorige avond zijn groten vriend
een meertouw van behoorlijke lengte en onbehoorlijke
dikte overhandigd, hetwelk deze dan slechts aan zijn
arm behoefde te bevestigen, na eerst het andere einde
door het raam van de slaapkamer naar buiten gevierd
te hebben. Een klein, haast onmerkbaar rukje aan het
touw, zou dan het lawaai van de, veel te luide, wekker
vervangen.
De Vries had het touw volgens afspraak aangelegd,
maar, verontrust door onbestemde voorgevoelens, het
einde niet aan zijn arm, doch aan de hoekstijl van zijn
ijzeren ledikant vast gemaakt.
Dat ook de, zo vaak genegeerde, voorgevoelens hun
nut kunnen hebben, bleek, toen De Vries 's morgens
wakker schrok van een oorverdovende Kerrie, eerst
meende dat een alles vernielende aardbeving het huis
deed zwiepen op de grondvesten, en even later tot de
ontdekking kwam dat Piet net zijn „haast onmerkbaar
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rukje" het hele ledikant nageno-eg dwars door de kamer
gesleept had, en buiten hoorbaar stond te genieten van
het feilloos functionneren van zijn door hemzelf bedachte wek-inrichting.
De Vries had een verontschuldiging gemompeld tegen
de dodelijk verschrikte hospita die, met klapperende
tanden, doch zeer beleefd, jets terugmompelde over
kwaj ongens met hoofd-akte, opzeggingstermijnen van
kamers, en meer van dien aard.
Buiten gekomen was hij geestdriftig ontvangen door
Net, die hem eerlijk de helft van de bagage te dragen
gaf, en dat was niet weinig geweest. De zak met aardappelen, groenten, brood, spek en reel, benevens een
zak koffie, een doos thee, een bierfles met petroleum,
een dito met melk, en een pak lucifers bekwamen hun
plaats op de rug, respectievelijk op de vooruitgestoken
arm van den schoolmeester.
Piet belastte zich met een ijzeren pot, een ketel, een
theepot, een koffiepot, een doos wormen, een schepnet,
twee hengelstokken, een bosje droge spanen, en een, in
dit seizoen vrij overbodige, oliejas.
Het bleek dat Piet een groot gedeelte van de nacht
bezig geweest was, om al deze „benodigdheden" voorzichtig tegen het kosthuis van De Vries op te stapelen,
en verschillende dingen die zij „het hardst nodig
hadden" reeds in de roeiboot geladen had. Wat dit voor
artikelen waren, bleef vooralsnog in het duister.
Zo waren ze dan vroeg in de morgen weggeroeid naar
de Helsluis, waar Piet meehielp met het opdraaien van
de „slakken" en, boven op de sluisdeur staande, deskundige uitleg gaf betreffende de werking van slakken
sluisdeuren.
„Vroeger toe' d'r hier Oen sluis was, stroomde her
in dut gat as de . . . Affijn. En asset nou springtij was, en
asset sturmde, dan wasset heelemel feest. Nou, en omdat de mense die d'r dan deur moose roeie de duvel in
hadde, noemde ze 't laeter de Helsluis. Nogal
wiedes
1
De sluiswachter, die glimlachend geluisterd had naar
de uitvoerige explicatie, draaide een sluisdeur open,
zodat De Vries de boot naar binnen kon trekken, waar27
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mee hij, volgens Net het brevet van „bevaren schoolmeester" behaalde, wat in deze verhoudingen zeer zeker
een loftuiting inhield.
Niettemin had Piet nadien, zekerheidshalve, maar
weer de leiding genomen en koers gezet naar de Dooie
Kikvors, waar een zacht briesje hen voortdreef tussen
overdadig groen van zacht-deinend griendhout, en waar
het hoog-opgaande Bras tussen knoestige struiken voorstellingen wakker riep van ongerepte oerwouden.
Ze beleefden de sensatie van „meegesleurd te worden in een bruisende waterval" toen Piet, zonder bedenken, de boot in de smalle opening van het Schotbalkensluisje voerde, waar het vloedwater in woedende
draaikolken doorheen bulderde.
De Vries had zich afgevraagd hoe ze ooit tegen die
woeste stroom in terug zouden komen, maar Piet beweerde dat „dat best goed kwam, en dat 't woater d'r
over 'n uur of anderhalf weer net zoo graeg uit wou,
asdattet 'r nou in kwam, en dat 't nou hoeg tijd wier
voor 'n vors baksie koffiel"
Ze hadden, ergens aan land, het meegevoerde driepoot-kacheltje gestookt tot het plaatijzeren deksel roodgloeiend stood, zonder dat dit waarneembare resultaten
opleverde; gelachen bij de trieste ontdekking dat ze
vergeten waren water in de ketel te doen, en een wilde
Indianendans uitgevoerd toen bleek dat ze, ondanks
alle zorgvuldige voorbereidingen, niet in het bezit
bleken van kommen of drinkkroezen.
„In tijd van nood schil je piepers met d'n bij11" doceerde Piet. Hij plakte met een stukje klei een roestgaatje dicht in de knop van de keteldeksel, reserveerde
de houten potlepel voor eigen gebruik, en lachte zich
krom toen De Vries, met pijnlijk vertrokken gezicht, het
hele deksel pardoes liet vallen, omdat het door de hitte
van de ingeschonken koffie niet langer te hanteren was.
Afgezien van dergelijke incidenten, mocht de aangerichte koffietafel toch als behoorlijk geslaagd beschouwd worden.
Lui plonsend met de roeiriemen waren ze teruggedreven op de reeds enigszins doorrekkende ebstroom.
Witgebekte meerkoeten scharrelden Tangs de uitge28

holde klei-oevers. Karekieten. zongen hun tweeregelig
versje tussen het wuivende riet. Onwezenlijk kleine
duikvogeltjes verdwenen, kringetjes makend onder het
gladde watervlak; kwamen op ongedachte plaatsen
weer boven, en keken verlegen rond, als verbluft over
hun eigen prestaties.
De ebstroom had de boot met toenemende snelheid
meegevoerd naar de Kop van 't Land. Zozeer hadden
de zwervers genoten van de ongerepte natuur, zozeer
genoten van een ongebreidelde vrijheid, dat elk begrip
van tijd hun vreemd geworden was. Alle beslommeringen waren verneveld aan de verre horizonten der
vergetelheid. En daar het hun om het even geweest was
waar ze ergens terecht zouden komen, waren ze weggedreven hangs een weelde van wuivend riet, longs
grienden met ongelofelijk wanstaltige struiken, en nog
ongelofelijker groeikracht, longs uitgestrekte graspolders, — als volgestrooid met gele, witte en lila voorjaarsbioemen. Waar hier en daar een knoestige knotwilg en een simpel slietenhek als vergeten wachtten op
de hand van een kunstenaar om vereeuwigd te worden
tot een beeld van onvergankelijke schoonheid — kings
uitmondende kreken, die, geheel overkoepeld door
zwaar gebogen loofhout, siechts even een blik gunden
in koel-haliduister van cathedrale plechtigheid.
Ze waren in jeugdige baldadigheid te water getjoempt; bibberend en druipend gaan roeien om weer
op temperatuur te komen, en hadden zich plots, tot hun
eigen verwondering, hervonden tussen het jachtend
gewoel op de springdeinende rivierkruising voor
Dordrecht, waar de samenkomst van Wantij, Merwede,
Noord en Oude Maas, en de verscholen uitmondingen
der Dordtse havens, verkeerspuzzles schiep, die
klaarblijkelijk siechts door korte en lange stoten uit
gillende stoomfluiten, langdurig sirenegeloei en schorre
misthoornkreten opgelost konden worden.
Piet had vlug jas en broek aangeschoten en zijn pet
op de klefnatte haren geplakt. Hij was nu weer commandant van een schip. 'n Klein scheepje weliswaar,
maar toch een schip. Hij was weer de ervaren kapitein,
bekend met alle kneepjes van het yak. De bevaren
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schoolmeester kreeg aanschouwelijk onderricht in
„sleepies pikke"l
Een sleepboot kwam, met zwartwalmende schoor; teen, de Noord uit. De dikke koelwaterstraal plompte
met nijdige rukken uit de scheepswand. Onder de net
'n zeil overdekte stuurhut stond de kapitein in hemdsmouwen en met de onmisbare nikkelen horlogeketting
als een guirlande over de buik gespannen. Hij liep zijn
halve cirkel achter het stuurwiel; keek nergens en
overal tegelijk naar; gaf twee korte rukken aan een lijn
boven zijn glimmende pet, aldus met twee korte stoten
op de stoomfluit aangevende dat hij „bakboord" aanhield, en wrong dan met handverzettende rukjes aan
het stuurwiel de boot naar links, om ruimte te geven
aan een afvarende sleep, die met een lange en een
korte gil te kennen gaf naar stuurboord te willen opdraaien.
Piet kende al deze seinen en tekens beter dan zijn
hele vaderlandse geschiedenis. Daarbij kon het gebeuren dat hij Oldenbarneveld van de toren van
Schaffelaar liet springers. Of Dirk de Derde op de muren
van Haarlem kokende olie liet gooien op de hope hoed
van Napoleon. Maar als een boot drie korte stoten gaf
op de fluit, dan betekende dat: „ik vaar achteruit". Hij
had nu geen tijd om al die rare kerels uit de oudheid
te bescheidsrechteren bij hun onbegrijpelijke knokpartijtj es.
Hij had het nu te druk met zijn berekeningen, waar
de aangierende Rijnkast precies zou heenzwieren. Hij
hanteerde de riemen met korte rukjes, als draaide hij
„halve kracht", en begon zijn les met bijbehorende verkiaring voor elke handeling.
„Sleeptouw netjies opgeschote op *de kop? Hij
1 Tikkie bij iaete vaale.... Tikkie recht ....
rijdt
Nog 'n tikkie bijvaalen .... Nou deurtrekken.... Rieme
inlegge.... Tjoep.... Vaalt vanzelf d'r tege.... Zie je
9 Touwgie op je dooie gemaksie om d'n bolder
wel
legge.... Paasies schoor zette je aaige.... Touwgie
aan de doft vaast met 'n losse steek.... Kajjie zoe losgooie aster vat opdoet .... En doer hange me nou. . . .1"
Het was alles heel eenvoudig, maar De Vries had,
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eerlijk gezegd, zeer bange ogenblikken beleefd. De aanschuivende Rijnkast bleek veel en veel sneiler te gaan
dan hij zich had voorgesteld. Eerst was de uitvoerige
uiteenzetting van Piet hem vrijwel overbodig voorgekomen, maar op het moment dat deze de riemen inlegde,
om op z'n „dooie gemaksie" het touw rond de bolder
te leggen, had hij plotseling de voorstelling gekregen
dat het grate schip absoluut stil lag, en hun roeiboot
met razende snelheid naast en langs het griezelig stilliggende ding gesleurd werd om ergens roemloos in de
kokende golven te verdwijnenl
Maar de aanstekelijke, berekende kalmte van den
opgeschoten zwerver, met z'n saai lijmend dialect en
zijn ongeovenaarde behendigheid, hadden hem het vast
vertrouwen hergeven, dat ook deze gewaagde onderneming weer in goede handen was. En toen Piet, na de
boot handig afgevierd, en opnieuw aan de achterbolder
gemeerd te hebben, „effe aan boord bij den schipper
ging kijken", had hij hem bij zijn acrobatische klimpartij
over het opgesjorde achteranker, boven het wild opkolkende kielwater, bezorgd nagezien, en was een diep
warm gevoel van bewondering en onverbrekelijke
vriendschap opgeweld voor dezen „jofelen bink", die
zich hier ontpopte als een stoere vertegenwoordiger van
het ras dat nimmer de strijd opgaf tegen wind en water;
die steeds hun schepen binnen wisten te brengen als
anderen reddeloos vergingen onder de beukende slagen
van gierende orkanen.
De Vries schrok uit zijn mijmering op door de kreet:
1 " Hij keek naar boven, waar Piet een
„Heee lange
dampende kom opstak met de vraag: „Majje geen
?" De aangesprokene zag met gemengde gekoffie
voelens naar het schommelende achteranker, dan naar
de torenhoge stuurhut met de ondeugend lachende
snuit van zijn vriend en schudde: neenl
Piet glide: „Huu, wat 'n poepiel Azzie nie' gauw komt
1 Leg ie
last ik 't ach'eranker op je leelikerd vaale
1"
gelijk op je plek
Verdere bedreigingen waren overbodig, daar De
Vries reeds over de reling klauterde en weldra langs
een klein trapje in de stuurruimte kwam, waar hij zich
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verwonderde over de afwezigheid van den schipper,
die blijkbaar het sturen van het grote, onhandelbare
schip aan Net had overgelaten.
„Nou bin ik schipper," verkondigde deze, „en azzie
't nou netjies vraegt, kajje stuurman bij me worrel Begin
mor vaast, dan kan ik m'n baksie leeg drink& Allee,
zulle moat.... Draaie an dat ding.... Nee, aandersom.... Wou je me rinnewere me m'n mooie schuit in
de griend te sture
? Aandersom met z'n gatjie....1
0 wacht, doer hejje d'n ouwe met de koffie ....1"
„Din ouwe" bleek een goedlachse, ongeyeer dertigjarige schipper te zijn, die belangstellend informeerde
of De Vries „examen deed voor z'n Rijnpapiere". Hij
drukte zonder complimenten een kom gloeiende koffie
in diens handers; keek lachend toe hoe Piet als een
paard in de draaimolen met het grote rad rondzeulde,
en trok dan een handje mee om een te ver uitlopende
zwieper de baas te worden.
De Vries nam het rad over om Piet gelegenheid te
geven tot het nuttigen van zijn tweede „baksie". Van
achter de witte kom klonken, tussen snuiven en slurpen,
de deskundige toelichtingen die hem inwijdden in de
geheimen van het vak.
„Gewoon de boot ach'emae sture.... Buite 't schroefwoater blijve, dat hou mor tege.... Kijk, nou gooit ie
z'n kont om.... Nou tegeroer geve.... Goed zoo
bultjie.... Trekke dat doalik je hande over de grond
1"
slepe
„Schipper, trek is effe mee.... die zuigeling kannet
alleen niet....1"
Maar de zuigeling kon het wel. Hij gaf zolang tegenroer tot de druk op het wiel merkbaar verminderde, liet
dan de handgrepen los zodat het rad vanzelf terug
tolde; krabde vervolgens als een hond die een hol
graaft de handspaken langs zich heen, en liep dan
weer, als een volleerde Wolga-sleper, ruk-duwend de
hele stuurhut rond alsof hij nooit anders gedaan had,
hetwelk Piet de verzuchting ontlokte: „dat die gedropen
tuinman die bezope schuit stuurde as offet 'n oaksie
was! En ofter nou niks aanders voor 'm te doen was as
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in zoen goor kakschooltje aarme jochies op d'r flikker
te geve?"
De nieuwbakken stuurman versomberde bij deze toespeling op zijn dagelijkse werkkring, maar een nieuwe
dreigende giering van het schip vroeg zijn voile aandacht, en het even opdoemende wolkje verdween weer
spoorloos.
Piet beloonde hem met een denkbeeldige „lien met
In griffel" en wilde daar nog goedmoedig: „en een zoen
met de klomp op je bolus" aan toevoegen, maar slikte
de laatste toegift in en nam het rad weer over.
Zo boven van deze hoogte gezien, vertoonde de rivier
weer een geheel ander beeld. Het wijde uitzicht over
de polders was onbegrensd. Heel in de verte waasden
blauw een pacer dorpstorentjes van de Langstraat.
Schuin voor dromden achter de hoge dijk de rode
daakjes van Werkendam, als samenscholend rond het
schuchtere torentje. Rechts achter blikkerde de schier
verlaten watervlakte van de Nieuwe Merwede, waarop,
in de verte, een schuin-opstijgende rookpluim een of
ander vaartuig deed vermoeden.
Aan bakboord kronkelde zich de rivierdijk, en leidde
een druk beweeg van afvarende scheDen de aandacht
af van het verschijn- en verdwijnspelletje, dat deze dijk
speelde tussen laag-gedrongen huizen en hoog-opkuivende rietschelven.
Het lange brede schip leek, van hieruit gezien, een
goedmoedige reus die zich voort liet sollen door de
sleepboot, welke als een driftig trappelend kind voorttrok aan de ver uitgevierde leiband.
Reeds tekenden de omtrekken van de scheefhancrende
Gorcumse kerktoren zich af tegen de diepblauwe
hemelkoepel, en leken enkele nog vaag te onderkennen
hoge gebouwen zich los te maken uit het nevelig dakencomplex van deze grijs-oude vestingstad, Coen de twee
vrienden met een simpele handbeweging voor het laatst
afscheid wuifden naar het vlug verdwijnende schip, en
„op 't leste staertie van d'n eb" snel afdreven naar het
brede watervlak van de Nieuwe Merwede.
Zwervende Houtvoeters
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HOOFDSTUK V.
Piet wordt „meuleboas"; hood wonders verhalen uit verre streken, en ploft van pure verbazing uit z'n kooi.

De eenzame rookpluim in de verte bleek op te stijgen
uit de schoorsteen van een baggermolen die, verlaten
op het brede watervlak, hijgde en zwoegde in onafgebroken ratelende cadans van bonkende baggeremmers,
klepperende monstergrote tandwielen en sis-schokkende stoomwinchen.
De Vries vermoedde dat aan boord van dat gevaarte
wel weer een of andere „Ome" van Piet zou huizen,
doch het bleek, dat diens relaties niet verder reikten
dan tot een zekeren: „Wullem van Gaaret van Kloartiemojje", wat in de praktijk zo ongeveer op hetzelfde
Meek neer te komen. Althans, ze hadden spoedig de
molen geenterd en - de boot, midden achter het logge
vierkante schip, in veiligheid gebracht voor al te onstuimig aan- en afvarende zandbakken.
De jongen was zonder verdere plichtplegingen rechtstreeks naar het voorschip gegaan, zijn medezwerver
achterlatende in gezelschap van een weinig spraakzamen „achterman", die met behulp van een steeds
doordraaiende stoomlier, een ketting uit het fel
stromende water opviste, en een andere geleidelijk
afvierde.
De man hanteerde een ijzeren haak waarmede hij de
binnenlopende ketting opzij sleepte, legde dan de aflopende ketting met enige windingen meer om de natte,
blankgeslagen winchkop, zodat de twee dwars-uitstaande ankerkettingen, tegen elkaar, met vinnige
rukken op het troebele water op en neer sprongen,
wierp vervolgens enkele slagen van de andere kop, en
draaide aldus het achterschip dwarsweg naar de tegenoverliggende oever.
De Vries begreep, dat ook het voorschip op deze wijze
34

heen en weer gesleept werd en liep over het dofglimmende ijzeren dek, langs de hitte-stralende ketelkoelkast. Hij keek door het grote tralierooster boven de
stookplaat, waaronder de stoker, als aanstormende op
een onzichtbaren vijand, een lang ijzer in de laaiende
vuurgloed stak; enkele malen rukte alsof zijn tegenstander het had vastgegrepen om dan, achterwaarts
lopende, een knisterend gloeiende vuurslak naar zich
toe te slepen, welke met een doffe bons vuurspattend
op de ijzeren vuurplaat verbrokkelde.
De man herhaalde zijn verwoede aanvallen enkele
malen, greep dan een gereedstaande emmer en wierp
met korte draaibewegingen de plat uitwaaierende
waterstralen over gloeiende as en sintels.
De Vries had een slecht moment gekozen om de stoker
in actie te zien, want deze was juist aan 't „vuurtje
poetsen", en de zwavelig-zuur ruikende dampen van
de halfgebluste ashoop sloegen fel en vijandig door het
luchtrooster, en bezorgden hem tranende ogen en een
verstikkend gevoel in de keel.
Hij ging dus enige passen vender waar, onder de halfgeopende machinekap, een ongedacht blinkende verzameling van wentelende krukken, heen en weer
vliegende drijfstangen, snel meedraaiende helblinkende
oliepotten, rondsuizende riemschijven en klepperende
drijfriemen, alle aandacht vereisten van den goedmoedigen machinist, die hier en daar een oliepot bijvulde
en volmaakt kalm de vinnig rondtollende krukken langs
zijn uitgestrekte vingertoppen liet tikken, om eventuele
warmlopers bijtijds te kunnen ontdekken.
Hij staakte deze bezigheid toen ergens een bel klonk,
rende met verrassende snelheid naar de smoorklep en
bracht de machine tot stilstand die nog even, als twijfelend, met kleine rukjes voor- en achterwaarts schokte
en dan volkomen tot rust kwam.
Een vreemde, als 't ware hoorbare stilte viel, toen de
krakende, krijsende, daverende, bonkende, klepperende
geluiden van de gehele ingewikkelde machinerie als bij
toverslag verstomden.
Doch daar brak een nieuw hels lawaai los toen de
„stortbakkenman" de ene stortgoot met behulp van een
35

woedend blazende her met klermerende tandwielen
omhooghaalde, en de andere met niet minder geraas,
neerliet op het boord van een lege zandbak, die juist
aan de andere zijde van de baggermolen gemeerd was.
Een daverende slag van de klep, boven in de „bok";
een belsignaal in de machinekamer, en de hele heksenketel van ondefinieerbare geluiden barstte weer los
over het hoofd van De Vries, die als beschonken enkele
stappen deed over het rukkend-deinende en liftbewegingen makende dek, om, de geheimen van het met de
naam: „bok" aangeduide gevaarte te gaan doorvorsen,
— toen zijn oog viel op de gesticulerende gestalte van
Piet, die al weer stond te seinen met een hoog opgestoken witte kom.
De Vries zag kans bij hem te komen en bemerkte tot
zijn vreugde dat Piet, behalve warme koffie, al weer
een nieuwe functie veroverd had, althans deed alsof.
Hij liep tenminste op het voorschip heen en weer als
een volleerde molenbaas, spuwde een keer feilloos over
de reling; gaf met een draaiende beweging van zijn
hand een teken aan den knipogenden „voorman" dat
die zijn winch wat sneller moest laten draaien, en ging
clan weer met de duimen onder de oksels staan kijken
naar de krijsende baggeremmers die, als zich wcmhopig
verzettende dieren, met knarsend geweld langs de
schuinliggende ladder omhoog gesleurd werden,
Toen de winch van den voorman tekenen van overbelasting vertoonde, en slechts met korte sissende
schokken de glimmende ketting van het stuurboordvoor-anker met centimeters binnenpalmde, gaf Net een
daverende slag op een, aan de „ladderlier" opgehangen, geel-blinkende scheepsklok, waarop de knipogende voorman de stoom van de winch afsloot en de
ketting weer knarsend buitenboord liep.
De „bakboordvoorman" begon op zijn beurt een
ankerketting in te palmen, zodat de molen zijn kreeftengang naar bakboord hervatte.
De Vries stond geinteresseerd toe te zien hoe Piet als
't ware dit hele samenstel van titcrnische krachten en
krijsende wanklanken met een simpele handbeweging
en een klap op de scheepsklok leidde. Hij verwonderde
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zich, dat deze functie niet waargenomen werd door een
kapitein met dik-goud-omrande pet en mouwen, die op
een schip als dit toch zeker niet gemist kon warden,
toen deze vraag op ongezochte wijze beantwoord werd.
Uit de kajuitstrap van het logies kwam een man naar
boven, gekleed als de anderen in blauw gestreept boezeroen en pilow broek. Hij tastte met vooruit gestoken
voet naar zijn voor de kap staande klompen; verplaatste
met een dikke eeltvinger in zijn wijd geopende mond
de resters van zijn pas genoten maaltijd, en loste dan
den „stuurboordvoorman" of die, dit bleek thans, niemand minder was dan de „meuleboas" zelfl
Dat laatstgenoemde functie nog meer vereischte dan
hetgeen Piet zo even gedemonstreerd had, bleek, toen
even later, door een onachtzame handeling van den
„achterman", de onafgebroken opstijgende baggeremmers met enkele donderende klappen op en neer
sloegen op de brekende „leirollen", en het gehele geval
met bijna „volstoom" op de machine, tot stilstand kwam.
De „emmerketting" was diep onder water van het
„zeskant" gelopen of, zoals Piet deskundig opmerkte:
„de meule zat uit z'n hold Net asdat de ketting van
It ach'erse kamwielegie van je fiets looptl"
Echter, het „in zijn hok brengen" bleek meer om 't lijf
te hebben dan het opleggen van een fietsketting.
It Was nu: „alle hens aan dek". Met de kalme vlugheid van geroutineerde baggeraars deed ieder z'n taak,
zonder woord van verwijt en zonder elkaar in de weg
te lopen. De molenbaas zette de ladderlier in beweging,
waardoor het ondereinde van het gehele samenstel van
emmers en ladder streep voor streep naar boven kwam.
Piet hielp met stopblokken dragen. De Vries maakte
zich verdienstelijk door uit „het voetengetrap" te blijven. Duim voor duim kwam de ladder met de gewrongen liggende emmerketting naar boven en werd
het mogelijk de schade op te nemen, die achteiaf nogal
meeviel.
De molenbaas gaf kalm zijn aanwijzingen; liet
domntekrachten plaatsen; liet armdikke staaldraden en
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onhandelbaar grote „voetblokken" aanleggen en behoefde niemand tot spoed aan te manen.
Elke baggerman heeft het gezegde: „kanket nie'mes
me hande, clan doeket me' me tande" tot het zijne
gemaakt.
Toen alles gesteld was, verwittigde hij den machinist
daarvan met de woorden: „akket seintjie geef, mor
zach'ies ach'eruit drukke hoor WuHum] Pioano an morl"
Het seintje werd gegeven, en met een geluid als van
een middelmatige aardbeving, schokten en stuwden de
zware baggeremmers achteruit. Zware houtblokken
versplinterden, dommekrachten schoten knallend weg.
De zware draden rekten en draaiden om hun eigen as.
Met een daverende slag viel de emmerketting tussen
de opstaande flenzen van de enorme zeskantige geleiderol aan 't ondereinde van de ladder. „En daar was
't nou net om te doenl" mer)Kte Piet, die met hart en
ziel meegeleefd en meegeholpen had, wijsgerig op.
Na het inzetten van twee nieuwe leirollen, en nadat
alle gereedschap weer netjes was opgeborgen, werd
nog even gebaggerd en toen was het „feierabend".
Deze laatste benaming was afkomstig van den „stortbakkenman", die veertien dagen in Duitsland gewerkt
had, en dus de taal van dat land uitstekend beheerste.
Niet alleen uitstekend beheerste, maar met zijn perfecte
uitspraak een reputatie verworven had.
Zo had hij eens, opmerkzaam gemaakt zijnde op het
te pas en te onpas gebruiken van vreemde woorden,
beweerd: „Ik kan het gaar nie weer lasse om Duits te
sprassel" waarop een ander volmaakt kalm, en zonder
een spier te vertrekken geantwoord had: „Das haab' ich
in de gasser,
De scherpe uienlucht van pas „gebaake praaksies"
en de vettige rook van jets te snel „gedroegde koeksies"
doorzweefden het volkslogies, en vermengde zich met
het zacht prikkelende aroma van halfdroge oliejassen
en vochtig broeiend lijfgoed tot die geheel aparte geur,
zo geeigend om herinneringen wakker te roepen aan
andere volkslogiezen, hier en daar en over de gehele
wereld.
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De stortbakkenman had de geschiedenis van zijn verblijf in Duitsland uitvoerig verteld, en zijn gehoor in
stille bewondering gebracht over het feit, dat er in
veertien dagen toch zo ontstellend veel kan gebeuren.
De molenbaas bevestigde dat er in korte tijd veel gebeuren kan. Zo had hij eens een aap aan boord gehad
(en hierbij keek hij toevallig naar den vorigen verteller).
„Nee, 'n echte aap, met zoe'n lange staert, die niet zoo
mooi vertelle kon, en die Oen Duits praatte, mor toch
wel 'n bietjie wauwele kon, zoo op z'n Sinkepoers, want
doer wasset. Of nee, aigelik was et in Rio Grande, mor
dat gaf niks; dien oap proatte Sinkenoers en ging aaltijd
met de kok mee naar de wal om in te koepe. En iedere
keer astie weer an boord kwam, had die goue ringe en
oorbelle meegebrocht en die stopte die weg achter de
kedenzer. De machinist had 'm een keer gesnord toe
die z'n glimmende spulle zat te bekijke, en die had
gevroge hoe die aan die rotzooi kwam. Den oap was
weg gespronge en bove op 'n vorse stoemleiding goan
zitte, en daar wou die nie fandaen komme. Mor de
machinist had stoem op die leiding gezet, en toe' mos
die d'r wel af. Nou, en toe' hadde z'm gegrepen en
weer gevroge wat die met die rommel doen mos'. En
wat denk ie dat die slingeroap zee? Hij zee, op z'n
Sinkepoers dan, hij zee: Ikke niks verdiene hier aan
boord. Ikke aan de wal goan weune. Ikke winkeltjie
beginnel Ja, ja.. je kan wat beleve met die rotoape ..1"
Aan deze ontknoping van het, niet erg waarschijnlijk
klinkende verhaal, werd nog kracht bijgezet door dat
Piet, balancerende op de rand van een „bovenkooi",
zich verslikte en met een daverende slag op de vloer
terechtkwam, vlak voor de voeten van den filosoferenden molenbaas.
De machinist wist zich ook zo het een en ander te
herinneren uit zijn Chinese tijd, toen hij in Shanghai
werkte, maar dat lien meer over krokodillen, die uitgestrekte reizen te voet maakten.
„En die koeie, 'k bedoel die krokedille wazze heilig
verkloard en asse op de tramrails ginge legge dan
moch'e ze ze niet wegioage. En ze hadde wel goon
consessie om in de consessie te komme, mor ze deje
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't toch omdat ze heilig verkloard wazze. En toe' hadde
de Engelse d'r op geschote, en toe' hadde de Oamerikoanders terug geschote omdat ze doch'e dat de Chineze 't deje, die ok Oen consessie hadde. En dan was
't licht uitgegoan en hadde de Hollanders 'n kroegie
leeg gesloge omdat 't goon waark is om in d'n donker
te goan vechte .... Nee, zeg nou zelf is? En azzie dan
weer aan boord kwam met 'n poar blauwe ()age en
In bloeineus, nou dan kojje nog es heel de nacht met
'n stookijzer bij 't beun goan stoan omdat die rotzakke,
'k bedoel die krokedille, gerust over de baggeremmers
aan boord kwammel"
Of het kwam door de wijze van voordracht, of omdat
de verhoudingen in China nu toch eenmaal wat aan de
Chinese kant zijn, in elk geval was het verhaal niet erg
duidelijk en daarom zette de stoker zich schrap om
sets te gaan vertellen over het vreemdsoortige seven in
Zuid-Afrika, waar „iedereen" zoowat op 'n olifant reej,
net asdat hier zoewat iedereen 'n fiets had, en dat was
reuzemakkelik. Treine hajfe d'r host niet. En toe' ze met
d'r kist en bult naer de meule mosse, die goud lag te
baggere zoe'n uur of Lien-twaalf 't land in, hadde ze bij
in olifanteverhuurder seder zoe'n ding gehuurd en ze
hadde ze met 'n broedzaksie vol goud om d'r nek, voor
de moeite, naer d'r'n boas vrom gestuurd. En azzie
's Zonda's 'n endjie wou goan rije stinge d'r allicht
'n poar op ie te wachte, mor dan mossie eerst roepe:
„Jumpiekommispaasies", aanders kwamme ze niet,
want dan wazze ze bang dat ze aanders d'r cente Die'
kregel"
De molenbaas rekte zich uit tot zijn boezeroen kraakte; beeindigde een lange geeuw en zei: „IC'wan lae me
mor goan slaepe, aanders wordt et nog gekkerl"
De laatste verteller meende van de slaperige gezichten te mogen lezen, dat zijn verhaal onvoorwaardelijk
geloofd werd en vroeg, om het bereikte effect zo mogelijk nog te vergroten, aan De Vries of deze wel eens
in het buitenland geweest was.
De Vries schudde aarzelend het hoofd: „Nee, nooit in
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it buitenland geweest, tenminste als je die twee jaar
niet mee telt toen ik in Zuid-Afrika wasl"
Hij keek even naar Piet die vermoeid van de slapeloos dooraebrachte vorige nacht, en een dag vol van
sensaties en belevenissen, nu in de bovenkooi wellicht
droomde van Duits sprekende apen, schietende krokodillen en fietsende olifanten. Of, wat weer aannemelijk was, genoot van een diepe welverdiende rust.
De Vries dekte hem voorzichtig toe, kroop toen in de
onderkooi, waar hij nog even stil luisterde naar het
babbelend geklots tegen de ijzeren scheepswanden en
de zachtzingende orgeltoon in de koperen piip naast de
schoorsteen, en zonk dan weg in een gezonde, dromeloze slaap.
Hij werd de volgende morgen wakker in de mening,
dat Piet weer bezig was hem, met behuip van zijn
speciale wek-inrichting, tot de werkelijkheid terug to
roepen. Hij schoot overeind, botste keihard tegen de
onderlagen van de bovenkooi, viel terug, en ontwaarde
dat de drie-dimensionale bewegingen van zijn kooi veroorzaakt werden door de reeds weer vol-aan draaiende
baggermolen, die met oorverdovend gekrijs zijn aanvallen op de diep onder water liggende zandbank
hervat had.
Vlak haven hem trilde het dek als een monsterachtig
groot klankbord, tot het geluid van de knarsend bonkende stoomwinch, honderdvoudig versterkt, heen en
weer daverde tussen de resonerende stalen wanden
van het volkslogies.
Piet was op het grote keukenfornuis al aan het kokkerellen, en zowaar aiweer aan het pannekoeken bakken. Een scherpe geur van kokende koffie en brandend
spek deden vermoeden dat hij als „brenger van braaden brandoffers" beter zou slagen dan als „chef de
cuisine." Althans, zijn producten zouden niet voor een
juridische bekroning in aanmerking komen. Maar hij,
zowel als De Vries, had maling aan alle bekroningen.
Ze aten zoals jonge kerels dat gewend zijn, en namen
spoedig afscheid van de gastvrije baggeraars, die
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doorgingen met hun werk. Zonder drukte. leder op en
plaatsje, zoals zij dat overal op de wereld doen. Gebogen over de rukkende stoomwinch. Kalm toeziende
op de eeuwig opstijgende baggeremmers. Of traag
peen en weer stappende over het duik-deinende dek.
Vijf stappen peen.... Vijf stappen terug....

42

HOOFDSTUK VI.
Waarom, o vriend, waarom zqt gij
Zo droevig en terneergeslagen?
En is uw aangezicht zo star,
Alsof de poolwind, koud en bar,
U in zijn boeien had geslagen ....?

De bijkans voile maan sprenkelde myriaden lichtvlekjes over het saamgeperste lover van dicht-opeengedrongen struikgewas. De vaarten en sloten tussen de
roerloze grienden leken diepe scheuren in hardgedroogde aarde. Het traag vervloeiende water lichtte
flauw OD. Een zoetige geur van natte klei en morsig
doorweekte waterplanten hing boven greppels en zijlputten. Uit de schoorsteen van een klein stenen huisje,
wegschuilend onder zwaar griendhout en fluister-babbelende populieren, steeg lichtblauwe rook van smeulend hout.
Het huisje bezat, behalve die schoorsteen, een deur,
een gesloten venster en vender niets. Het stood op een
verhoogd kade-gedeelte, dik begroeid met onkruid,
waarin het weinig betreden voetpad nauwelijks to
onderkennen viel.
Een diepe zijlput, halfbedolven onder overdadig welig
onkruid en verdonkerd door dicht opdringend loofhout,
was vaag waarneembaar aan de kadevoet, waaronder
een duiker met zacht geplas een watervalletje loosde in
een diepe kolk, waarin de ebstroom wat afgebroken
riet en 'n verloren stukje wrakhout in nauw merkbare
cirkelgang als bedachtzaam rondvoerde.
Het maanbeeld spiegelde ongeschonden in het rimpelloze watervlak, verbrokkelde dan plots tot grillig
dansende lichtvlekken, wanneer een waterrat zijn golvend spoor trok, of een losgewerkte kleibrok neerstortte
uit de diep ondermijnde oevers.
Onbeweeglijk zittend op een halfvergane struik, staarde De Vries naar het harmonische schouwspel. Hij be43

merkte met enige bevreemding dat zijn gemoedsgesteldheld niet in overeenstemming was met de volmaakte
rust van deze paradijsachtige omgeving. Vergeefs zocht
hij naar de oorzaak van een onbestemd gevoel van
wrevel, diep in hem. Een gevoel dat merkbaar toenam,
omdat de zoekende geest niet de oorzaak kon vinden
van die onverklaarbare somberheid, die als een dreigende wolk opdoemde daar ergens aan de rand van
zijn onderbewustzijn.
Hij trachtte zich te dwingen enkel en uitsluitend te
genieten van het onbeschrijfelijk schone natuurtafereel,
doch het gelukte hem niet.
Zijn gedachten zweefden weg naar het verre Transvaal, waar hij in even roerloze stilten gedroomd had
in maan-lichte nachten. Daar kon elke haast onhoorbare ritseling, elke nauw-waarneembare lichtspeling,
onmiddellijk gevolgd worden door de snel toegrijpende
Dood. Doch nimmer had hem daar een zo neerdrukkend,
onbestemd gevoel van somberheid en irriterende onrust bevangen als nu in deze volmaakt veilige omgeving.
Zijn werkzame geest woelde terug, herbeleefde de
gebeurtenissen en indrukken, opgedaan aan boord van
de baggermolen. Hij benijdde de onverstoorbare gemoedsrust van de baggeraars, die elke tegenslag zonder mopperen aanvaardden. Die nog tijd vonden voor
een „goeie zet" terwijl de hele boel hopeloos in de soep
lag. Zwoegden en sjouwden, met tranende ogen en
kwijlende mondhoeken, acn de onwijs grote stopblokken en dan nog, tussen hijgen en blazers, beweerden
dat ze dat liever deden dan werken.
Die niet zaten te kniezen zoals hij nu, zonder aanleiding en zonder noodzaak.
Hij dacht aan Piet, die alle tegenslagen, en die waren
vaak niet mis, met onverantwoordelijke lichtzinnigheid
incasseerde.
En verder reikten zijn mijmeringen. Hij zag weer het
goedlachse gezicht van den liiinschipper, tom]. hij ronclzeulde met het grote rad....
Hij schokte op. Juist . . . . precies . . . . daar in die grote
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stuurkast was iets gebeurd, dat hem een haast onmerkbaar gevoel van wrevel bezorgd had. Dat, hoewel snel
verdrongen door afleidende gebeurtenissen, het onbehagelijke gevoel van vage onrust, als een klein donkey
wolkje, in zijn onderbewustzijn had achtergelaten.
Het was Piet's opmerking geweest over een kakschooltje en arme jochies, welke thans scherp en vijandig voor hem stond, als rekening en verantwoording
vragende voor een begaan, monsterachtig onrecht.
Neen, niet Piet, zijn trouwe fijne kameraad; niet Piet,
die heerlijke haveloze schobbejak, die er uitflapte wat
voor z'n mond kwam, maar de opmerking, de vraag
zelf had die benauwende onrust verwekt.
„Arne jochies op d'r flikker geven in in goor kakschooltje.... Was er niks anders voor hem te doen?"
Hij sprong op en beende weer heen en weer langs
het smalle, vettige paadje. Heen en weer.... zoals de
baggeraars.... Vijf passen heen.... vijf passen terug.
Peinzend en wroetend, redenerend en overwegend in
onuitgesproken verdediging tegen de bedreiging, die
als 't ware het helwitte maanlicht in deze zwijgende
nacht tot onwezenlijkheid deed verdonkeren.
„Arnie jochies op d'r flikker geven." Hij had het niet
nodig om orde te houden onder z'n leerlingen. Hij had,
na de vinnige knokpartij met Piet, geen hand behoeven
uit te steken. De kinderen hingen aan hem. Zijn klas
was een voorbeeld van orde en netheid geworden. Er
werden in naieve toegenegenheid door de kinderen zelf
geplukte bloemen en zorgzaam gekoesterde pruldingetjes voor hem meegebracht. De schuchter ontluikende
vriendschap was hier en daar waameembaar als plantengroei in nat doorkilde grond.
De antipathieke blik van meester de Rijk was met de
dag venijniger en onbedekt vijandiger geworden. En..
hier werd het beeld scherp .... genadeloos scherp. Het
„kakschooltje" in trieste vunzigheid. De wit en blauw
gekalkte wanders. De altijd moddematte kille klinkervloer. Het eeuwig trieste uitzicht op de kleffe daken in
de Zoutstoep. Het eeuwig onafgebroken getreiter van
De Rijk, die elk behoorlijk lesgeven onmogelijk maakte,
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door z'n discipelen in koor alle mogelijke zotternijen
te laten opzeggen en eindeloos herhalen.
Het hele scherpomlijnde beeld van een geestdodende
omgeving, waarin een langdurig verblijf onvermijdelijk
moest voeren naar een onmerkbaar chronisch wordende
geestverminking, ofwel naar een plotseling optredende,
alles vernietigende zenuwcrisis.
Hij overpeinsde, dat een tweedaags verblijf in Gods
vrije natuur, zwervend met z'n onafscheidelijken vriend
die alles zei zoals het hem goeddacht, nooit geniepig
of bedekt steken onder water gal, rechtuit zei wat hij
van je dacht, en Been speciale psalmen zong of gedichten declameerde om z'n gevoelens te uiten; dat z'n
omgang met dezen knaap hem terug gehaald had uit
een sfeer van duffe bekrompenheid; hem zichzelf terug
had doen vinden, dicht, heel dicht, bij de oorsprong van
het zijn, dicht bij de ongerepte natuur, dicht bij de milde
altijd gevende, nooit krenterige Moeder Aarde, dicht,
heel dicht bij God....
Zo vond hij zichzelf terug op het kleivette griendpaadje .... Heen en weer.... heen en weer.... worstelend . . . . definiorend . . . . redenerend . . . .
Vijf passen heen.... vijf passen terug....
Hij overwoog, betastte .... ontleedde een opkomend,
steeds vaster vormen aannemend plan. Ver van zich
weg te slingeren het hele vunze gedoe van kakschooltjes, haveloze jochies en ziekelijk treiterende collega's.
Ver van zich te slingeren de vermomming, waarachter
z'n frisse jonge leven langzaam doch zeker zou verstarren tot mummieachtiqe schijndeftigheid, en verwelken tot geestelijke levenloosheid....
Weg te zwerven over zeeon en oceanen en, desnoods
op klompen, mee te leven het strijdvolle, doch frisse
bestaan der eeuwig gelijkmoediqe baggeraars, of ....
weq te duiken in een griend als deze, eenzaam en
verlafen als een pelsjaaer in de oerwouden binnen de
poolcirkel. Ver van alle mensen.... Ver van alle
1
cultuur
1
Ver van alle cultuur
Hij schrok op.... Dus.... afstand doen van alle voorrechten der ontwikkelden? Afstand doen van de moge46

lijkheid, kennis te nemen van de wondere openbaringen
van Kunst en Cultuur, van de mogelijkheid langdurig te
genieten van de hoogste Kunstuitingen der Middeleeuwse Meesters; verzadigd te worden aan de bron der
Onsterfelijke Dichtkunst? Afstand te doen van doormijmerde uren, waarin het goed is eigen smart, eigen
leed, eigen ontroering weg te doen zweven in zachtzingend orgelspel
De stille zomernacht vergleed. De Vries merkte het
niet. Zijn zwoegende gedachten waren als besloten
tussen onzichtbare wanden. Zij zochten en tastten naar
een oplossing.... doch vonden die niet....
Uur na uur worstelde hij OD het vette kleipaadje ....
Vijf passen heen.... vijf passen terug....
En toen de rijzende dageraad zijn koude adem blies
door de huiverende grienden en sidderende Dopulieren,
kroop hij rillend in het geurige hoof, dat Net voor hen
beiden had uitgespreid op de houten brits, en waarin
de jongen te snurken lag of het leven alle zorgen en
problemen voor hem angstvallig verborgen hield.
?
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HOOFDSTUK VII.
Geologie en waterbouwkunde. Zalm- en mensesjacht. Een geimproviseerde maaltijd, en een
knallend slot.

De vaarten en sloten, de kreken, greppels en kolken
liepen langzaam leeg en verspreidden een geur van
snel-verdrogende modder.
De kreek, die zich in een grillige bocht langs de
diepe kolk en het huisje op de kade slingerde, vertoonde
reeds hier en daar droge plekken, waar de snelle stroom
met zand en modder eilandjes gevormd en daarnaast
geulen geschuurd had, waarin, bij de laagste waterstand, nog wel eon of anderhalf voet water overbleef.
De twee vrienden baggerden tot hun knieen door de
vette slib die, opgewoeld door de stroom, in de grillige
bedding modderbanken vormde, welke als de vette
ruggen van gestrande zeemonsters, nog juist boven het
langzaam verebbende water uitstaken.
De Vries had al een paar keen de gewaarwording
gehad of hij in een van die modderhopen een roemloze
dood zou vinden. Minder ervaren in dit werk dan zijn
vriend Piet, had hij vaste grond gezocht op de hoogst
opbollende ruggen; was verder en verder weg gezakt
in de verraderlijke massa tot deze onder zijn armen
reikte, en had toen, half verlegen, half verwijtend, omgezien naar Piet, die losjes tot de knieen in het water
stond to brullen van 't lachen om dien gekken schoolmeester, die altijd daarheen ging waar die niet zijn
moest.
Door de ervaring, opgedaan op eindeloze reeksen
van dergelijke exploratietochten, had hij zich een voorstelling gemaakt van het ontstaan van deze grillig gevormde kreken, en zo kreeg De Vries een les in geologie,
waarbij Piet terloops opmerkte, dat je „Mg eppie loepe
niet uit 'n boek kon lere, al hajje 'n neus as 'n aarebaaiershuisie"l
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Wat die neus hier mee te maken had was niet recht
duidelijk, maar zoveel was or wel uit op te maken, dat
er aan de geologische kennis van De Vries nog wel
het een en ander mankeerde.
„Kijk," zei Piet, „azzie mijn ach'ernae loept gebeurt
'r niks. Voel mor me je voete, aalemel schoen zand. Da'
komp omdat d'n bojjem hier 'n zandplaet is. Daer is
laeter klaai op gekomme, en die ister weer afgespoeld.
En asset nou van ebbe is dan kompt 'r losse klaai mee,
en die leg op d'n bojjem 'n hortie peen en weer te
sodemietere, en asset dan Meg woater is dan leg et zoe
op hoepies. En azzie nou in 't woater loept dan gebeurt
er niks, en azzie uit 't woater goat dan verzuip iel"
„Jasses Minoa.... kijk nou isi"
Hij wees recht voor zich naar de smalle geul, waar
ogenschijnlijk weinig te ontdekken viel.
1 't Lijke wel zallemel Blijf
„Kijk is watte kaniers
stoan hier, en trappele me je voete. Flink trappele dan
1,,
durreve ze d'r nie' langs, de schijtlijsters
Weg was hij. Hij klauterde als een bergbeklimmer,
met behulp van een schuin liggende tak, tegen de uitgeholde oever op; verdween in het dichte griendgewas;
schoot een vijftig meter verder met een formidabele
sprong daaruit weer te voorschijn; plonste op handen
en voeten door een modderbank, en begon in razend
tempo, met handen vol klei, de tamelijk brede geul of
te dammen.
De Vries keek opmerkzaam toe en voerde intussen
plechtig een rhythmische dans uit, zoals Piet hem had
opgedragen. Even later kwam deze langs de zelfde
weg terug; nam de situatie ter plaatse nauwkeurig op,
en verdween met een: „Houd ze nog mor effe an de
proatl" naar het huisje, vanwaar hij terugkeerde met
een emmer, een schepnet en twee grote zandschoppen.
Samen begonnen ze ook hier een dam te leggen, die
spoedig aan de gestelde eisen voldeed.
Langzaam voortstappend naar het andere einde van
de nu afgedamde geul, moesten ze spoedig de „zalleme" in het oog krijgen, die, volgens Piet's berekening
„reddeloos voor de big waren".
Groot was hun ontnuchtering toen, na een nauwkeurig
Zwervende Houtvoeters

4
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onderzoek, afgezien van een paar griezelig dunne palinkjes, geen enkele behoorlijke vis aanwezig bleek.
„Heregotgaaregiel" zuchtte Net, „ze binne weg, ze
binne naer huis om te etel Moake me gelijk 'n goeie
zwaeren dam, dan kannne ze d'r nie'd over springe arse
vrom kommel"
De Vries ploeterde mee om de afsluitdijk op voldoende hoogte te brengen; kreeg een aoedkeuring voor een
goed geplaatste schop klei; werd uitgekafferd als de
kleffe massa aan z'n schop bleef hangers, zodat hij met
een onverwachte zwaai languit in de blubber viel, en
lachte maar steeds goedsmoeds om de legendarische
zalmen van Piet, van welker bestaan hijzelf nog niet
het geringste spoor ontdekt had.
Maar z'n veronderstelling, dat Piet hem met de hele
zalmgeschiedenis weer fijntjes op de hak stond te
nemen, verdween allengs toen ze samen een heel
serieuze omtrekkende beweging begonnen om, een honderd meter verder stroomopwaarts, weer bij de geul te
belanden. Hier zag hij werkelijk enkele behoorlijke
vissen haastig wegschieten, en dus begon hij met verdubbelde ijver mee te helpen aan de derde afsluitdijk.
De tweede drijfjacht, nu in de richting van de middelste dam, leverde ongedachte resultaten op.
De gehele school vissen trachtte nog eenmaal met
boven water flitsende rugvinnen langs hen heen te
schieten, maar een daverende slag op het water met de
schop van Net deed hen haastig van dit voornemen
afzien.
Nogmaals werd, nu op korte afstand, een dam aangelegd, en zat de troep in een tamelijk kleine plas
opgesloten.
Ze konden thans gemakkelijk met het schepnet de zo
begeerde buit binnen halen, doch Piet vond het eenvoudiger om maar gelijk de gehele ruimte droop te leggen.
En dus begon hij met de emmer het water er uit te
scheppen; gooide 'telkens de emmer over de dam leeg,
maar niet dan nadat hij deze op de aanwezigheid van
opgeschepte „zalleme" gelnspecteerd had.
Het vloedwater kwam aiweer opdringen tegen de opgeworpen waterkering, toen Piet z'n hoospartij staakte
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en z'n emmer neerzette met de onverwachte vraag:
„Hoeveel gebakke visse lus' jij?"
Zonder op antwoord te wachten stapte hij midden in
de wriemelende hoop, en zocht tussen de dikke kronkelende ruggen, zoals een visvrouw doet die een gewaardeerde klant extra wil bedienen. Hij raapte achtereenvolgens drie grote blieken in de emmer: „Ziezoe, da's
mijn porsie.... En dat binne d'r drie voor min moat....
Nog 'n klaaintjie d'r bij voor de poes 1"
En met een forse trap tegen de reeds wankelende
dam: „En de aandere gauw'gies naer huts! Goa mor
gauw tege je moeder zegge dajje Piete gesproke heb,
en dattet 'n end mis is! Zeg mor dattet met z'n rug'gie
aerdegies veruit goat!"
Zich weinig bekommerende om de goedbedoelde toespraak van Piet, haastte de spartelende gemeente zich
om snel een uitweg te zoeken uit de nu reeds, door het
binnenstromende water, minder benauwde gevangenis.
„Kijk ze 'n hoast hebbel 't Lijkt wel ovve ze bang van
1"
ons binne
De Vries stond beduusd toe te zien hoe z'n vriend het
resultaat van langdurige arbeid, en het bezit van tientallen kilo's vis aan het gretig stromende water prijs
gaf, juist toen het hoogtepunt van de visjacht bereikt
was.
Op een desbetreffende vraag, antwoordde Piet met de
wedervraag: „Zou jij et zod lollig vingde om mejje kont
7 „Lae mor loepe
in 'n gloeiende koekepan te zitte
die beessies, asse groet binne magge ze nog is vrom
1"
komme
En hiermee was voor hem de kous af.
Ze gingen terug naar hun tijdelijke woning, waar weldra een verstikkende rook, een sissende koekepan en
nog enkele andere verschijnselen er op wezen, dat het
met de voorbereidingen van het middagmaal menens
was.
De Vries had zijn bereidwillige hulp aangeboden,
maar Piet had het aanbod afgeslagen met de wijze raad:
„Steek ie hande mor in je zak, dan verpessie niksi" aldus weinig verwachting tonende van z'n vriend's capaciteiten als hulpkok.
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Deze nam dan ook naar weer plaats op de halfvermolmde struik.
Hij hoorde het bonkend geluid van schokkende roeiriemen, dat plots weer verstomde. Vanachter de dichtbegroeide waterkant werd de kop van een roeiboot
zichtbaar. De onbekende roeier rukte met 66n riem de
boot om, in de richting van de kolk; legde behendig
aan naast de roeiboot van de twee vrienden, en keek
alles behalve vriendelijk naar den rustig toekijkenden
De Vries, en dan naar het kleine huisje, waaruit de rookwolken naar alle kanten naar buiten persten, alsof er
een zware binnenbrand woedde.
Hij ging rechtstreeks, zonder groet, op de deur toe,
waar hij ontvangen werd door Piet, die met een walmende koekepan in de deuropening verscheen, klaarblijkelijk om het resultant van zijn bakkunst ook eons
bij daglicht te bekijken.
„Haa, die Kloasoem.... Blijfter mor uit man....
't Roekt hier azzun zoutkget.... 'k He nog goon koffie
1
voor ie, mor doalik krijgie 'n gebakke vissie
De aangesprokene scheen niet bepaald voor een gebakken visje gekomen te zijn. Hij stak woedend zijn
vuist op en wenste te weten wat Piet „zonder permissie
in die keet sjouwde?"
De man was woedend. Maar hij werd nog razender
toen Piet, ter inleiding van een nadere verkiaring, de
hete pan langzaam vooruitbracht, en hij dus voor de
keuze gesteld werd te retireren of zich te branden aan
de nog altijd gloeiendhete pan.
„Goat daer nou mor bij de meester zitte," lijmde Piet,
„dan zol die wel vertelle wamme hier sjouwel Asset ete
1
kloar is zokkie wel roepe
De Vries zag zich voor de moeilijke taak gesteld om
den bezoeker een niet al te onwaarschijnlijk klinkende
uitleg te geven van hun aanwezigheid hier. De man
stelde zich voor als „opzichter, tevens onbezoldigd
rijksveldwachter", wat de zaak aiweer niet eenvoudiger
maakte. En De Vries betreurde reeds zijn lichtzinnigheid
om, enkel op de Mote verkiaring van Piet: „dat die bij
de griendboas permissie geIrroge had om 'n nach'ie in
"

"
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de koet te slaepe", mee te doen aan de nu zo hachelijk
blijkende situatie.
„Ja kijk is," zei de bezoeker, „jullie hebbe je schuldug
gemoakt aan inbroak en toeaaigening van onbeheerd
stoand goed, dat kank d'r zoe mor niet bij laete zittel"
De Vries vond de toestand bepaald onbehagelijk.
sn Pracht-figuur sloeg hij, onderwijzer aan een bijzondere school, en dan voor de rechtbank, beschuldigd van
„samen en in vereniging met den minderjarige die en
die, te hebbe ingebroke in een leegstaande wooing,
staande en gelegen in de griendpolder genaamd „de
Zwarte Hoek" en behorende tot het kroondomein, zulks
met het oogmerk .... enz., enz....."
De opzichter had een beduimeld boekje opgediept,
kauwde nadenkend op een stompje potlood, en begon
naam, leeftijd en beroep van den hoofddader te noteren.
Piet kwam weer met de koekepan naar buiten, keek
met scheefhangend hoofd naar het moeizame gekrabbel,
en vroeg gedienstig: „Goat et Kloasoem, of mokkie
hellepe
De aangesprokene bromde iets van: „jou krij'k doalik
wel. Bij jou kompter nog bedraaiging met geweld tege
'n amptenaer in funksie biji" dock ook deze toezegging
scheen weinig indruk te makers op den opgeschoten
bandiet.
Hij ging weer naar binnen, en weldra klonk boven het
gerammel van potten en pannen zijn luid uitgegalmde
lijfdeun:
„Ik heb 'n blommegie geplukt al op die haai."
Voor hij echter genaderd was tot het dramatisch slot,
waarin de trouweloosheid der andere sekse ten opzichte van gesjochte jongens bejammerd wend, waren
klaarblijkelijk de uitvoerige voorbereidingen voor het
middagmaal getroffen, en werden de heren uitgenodigd
aan tafel te verschijnen, met de aankondiging van het
menu: „Hutspot met karbenoadjies en schoenspijkerties.
Uie zitte dir deur, dat is om de juinsmoak d'r uit te
houe .... Gebakke flensies van 'n ouwen duim dik, met
butter en stroop.. Gebakke bille'gies van zelf-geschote
zalleme, en 'n boteram met koek nae voor de rouwsten
dorst.... Allee zulle, mannekes, komt degullie nog, of
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mottet zuur worde
? Allee.... istie voor mekoar of
niet
?"
De opzichter scheen te menen dat het nog lang niet
,,voor mekoar" was. Hij 'stapte de rokende ruimte binnen
en ging, gezeten op de houten brits, weer zitten bladeren in het geelgekafte boekje....
Nu leek het of Piet werkelijk kwaad werd....
„Man, loazer nou is op mettat rotboeksie. 't Lijkt wel
ovvie je vroages zit te lere
1 Mag jij eigelik hier in
die griend wel loslape
?"
„Losloope
?" riposteerde deze. „Ik bin toch zeker
d'n opzichter hier
?"
„Da' kan Koboa van Maorigie van Jannegiemojje ok
wel komme vertelle
1 Pompiere laete zien, of aanders
1"
de Met uit
De Vries vond die situatie hoogst pijnlijk. Dat werd
nog verzetpleging met alle narigheid daaraan verbonden.
„Pompiere heb ik bij me man, die legge in de boetl"
„Hoale danl" commandeerde Piet.
De opzichter frommelde het opschrijfboekje in zijn
broekzak; ging naar de roeiboot, gooide deze los en
roeide weg in de richting vanwaar hij gekomen was. 1,,
„Ete noul" zei Piet, „sales stoat koud te worde
Maar De Vries keek somber voor zich. Zijn hele
vacantie-uitstapje was grondig bedorven, en hij gaf dit
ongezouten te kennen. Hij betreurde het dat ze zo in
moeilijkheden gekomen waren, en dat Piet de zaak
nodeloos verergerd had. Wellicht was het, bij een
kalmer optreden van Piet, wel met een sisser afgelopen.
Nu zaten ze met de brokken. Die opzichter kwam vast
terug....
1 " onderstreepte Piet met een
„....vaast terug
volle mond.
"
,.....en bracht wellicht een paar mannetjes mee
1" veronderstelde Piet.
„.. . .Veldwachters
„....en de mogelijkheid van arrestatie mocht niet uitgesloten worden geachtl"
„Gewoon de bajes in;" constateerde de bengel. „Mor
eet nou eerst je praksie op, want in d'n bak krijgie niks
as rijstenbrij met krente .... 'k Zol Kloasoeme's praksie
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mor op 't vuur zette, want die komt sebiet weer vrom..
1"
Mojje is op lette
Inderdaad, eerder nog dan verwacht was, verscheen
het groengeverfde kopje van de roeiboot om de hoek,
voortgerukt door twee paar gespierde armen.
Het tweede paar behoorde aan een bars uitziende
rijksveldwachter in uniform.
Ze legden aan, en kwamen met beheerste stappen,
bewust van hun onschendbaarheid, naar de deur.
„Komper mor inl" noodde Piet, „hier braandt de
1"
kaachel
De veldwachter wendde zich tot De Vries met de
ambtelijke vraag: „Is u in 't bezit van een geldige
schriftelijke vergunning om u in deze ruimte op te
7
houden
Een moment was het doodstil in de benauwde keet.
Het knallen van een wegspringende vonk uit het
struikenvuur kionk hard en vijandig.
Zelfs Piet zat, met een hap eten voor de mond, toe te
zien, hoe de twee grote kerels bewegingloos tegenover
elkaar stonden....
„N.... neen" zei De Vries, „van een dergelijk bewijs
1"
is mij niets bekend
„Dan zie ik me tot min leedwezen genoodzaakt u te
arres...."
„Bedoel ie 'n pompiertie van de griendboas?" onderI Dat leg al 'n
brak Piet, „man hadtat eerder gezeed
Hole week op je te wachtel"
En tot verbazing van de drie mannen trok hij een
groezelig papiertje uit de gescheurde voering van zijn
haveloze pet, en gaf het den verbluften veldwachter.
Deze las het door en reikte het dan met een ambtelijk
gegrom aan den opzichter die, na lezing, eveneens
trachtte een ambtelijke grom te produceren, welke
echter niet zo goed slaagde als die van zijn collega.
Weer viel een pijnlijke stilte, en weer was het Piet, die
deze verbrak door de heren, zonder spoor van rancune,
nu voor de laatste maal aan tafel te nodigen.
De gasten bleken thans, ontslagen van ambtelijke beslommeringen, werkelijk joviale kerels te zijn.
Klaas-oom ontpopte zich als een gevoelvol natuur55
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liefhebber, die niet alleen cie weg wist, en mee kon
spreken over de schoonheden van de Biesbos, maar ook
enthousiaste beschrijvingen kon geven van de geheimzinnige schoonheden der Zuid-Amerikaanse oerwouden,
waar hij jarenlang als molenbaas werkzaam geweest
was.
Hij vertelde van zijn werk op de duizenden mijlen
lange Amazone die zich slingert door onafzienbare gebieden, waar het niet geraden was ongewapend aan de
wal te gaan. Waar dagenlang geen schip langs kwam,
en zij met hun baggermolen als zinloos lagers te plonsen
in de, op een zee lijkende, watervlakte. Op de meest
onverwachte plaatsen spoelde de rivier in enkele uren
de modder op tot verraderlijke banken, waarin meermalen een opvarende zeeboot muurvast liep, en bleef
vastzitten tot een baggermolen de blubber achter en
naast het schip had weg gebaggerd.
Hij verhaalde, hoe eenmaal de sleepboot met de
kolenbak weg was, en weg bleef, en hoe ze met moeizaam ankers verzetten de baggermolen dwarsweg naar
het oerbos gezeuld hadden, en met man en macht aan
het hout zagen gegaan waren, om daarmee de ketel
onder stoom te houden.
Hij was juist een spannend verhaal begonnen over
een deksman die te ver het bos ingegaan en verdwaald
was, en dien ze waren gaan zoeken, zodat ze tenslotte
heg noch steg meer wisten, toen de veldwachter plots
scherp naar buiten keek; voorzichtig op de tenen naar
de deur sloop, en, halfverdekt achter de deurstijl, uitkeek naar een roeiboot die geheel geruisloos voorbij
4eroeid wend.
Hij beduidde de anderen, vlug mee te komen en
spoedig zaten ze twee aan twee, De Vries bij den opzichter en Piet bij den veldwachter, in de boot, en zetten
met forse halen een spurt in, de geheimzinnige roeiboot
achterna.
Er was nog steeds geen woord gewisseld, doch de
bedoeling was duidelijk. Ook voor den achtervolgde,
want die zette eveneens alles op alles om de achtervolgers voor te blijven.
Deze waren gehandicapt doordat ze met de rug naar
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den vluchteling gekeerd zaten, en het telkens omkijken
hun een kleine vertraging bezorgde.
Na enige tijd bemerkten ze dat de man spoorloos verdwenen was. Ze deden nu wat kalmer aan, scherp uitkijkend in elke zijsloot waarin hij verdwenen kon zijn.
Inderdaad. In een sloot, iets breder dan een roeiboot,
hanteerde de vluchteling een roeiriem als bootshaak,
en duwde de boot voort door het ondiepe water, dat
schuimend vertroebelde door de heftige bewegingen.
De achtervolgers duwden ,, eveneens met heftig gepions hun boten in het smalle water.
De beide politiemannen sprongen aan de wal. Ook
de vluchteling liet zijn boot in de steek en verdween
struikelend en glijdend tussen het dichte loofhout.
De drie boten lagen schots en scheef tegen elkaar
gebotst, en de vrienden ontdekten al spoedig het geheim
van de geruisloze voortbeweging.
De man had oude kousen om de roeispanen gewikkeld, juist waar deze in de roeigaten pasten, en had
zodoende het bonkend geluid der heen en weer schokkende riemen afdoende gesmoord.
De Vries veronderstelde dat de vluchteling uiteindeIijk, bij een dreigende arrestatie, ook wel een papiertje
nit z'n pet te voorschijn zou toveren, maar Piet schudde
triestig het hoofd, en wees op de voorwerpen, die in

wilde wanorde onder de „huik" van de boot verspreid
lagen.
Daar lagen, opvallend door hun overbodigheid, dozijnen lepels en vorken, enkele rijshaken en snoeimessen,
overdadig veel keukengerei, kortom alles wat maar in
een griend gebruikt kon worden.
„Mojje mee te doen hebbe," meende Piet, „dikkels
van gehoord van die knul. Is niet aarg snik.... Zoedroa
die uit d'n bak komt, dan jat die hier oftaer in roeiboot.
Dan goatie d'n Biesbos in en roefd' aales wat los en
vaast is .... Dan wordt ie gegrepe en goatie weer de
kaast in ... Hij he'd nog nooit aanders gedaen gloo'k.
06.... kijk hier is . . . .1"
Met deze woorden greep hij tussen het losse stroo,
en sleepte een jachtgeweer te voorschijn. „Kijk is ....
in echte tweeloeperl Meschien istie nog wel geloaje oki"
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Ze bekeken het geweer aan alle kanten, tot Net het
eensklaps neergooide met de kreet: „Ojj .... we vaale
omhoeg
1 Gossiemikkie is daat waat
9
Dit omhoog vallen was niet, zoals gedacht kon worden, een in strijd met de wetten der zwaartekracht
zijnde, opwaartse beweging, doch betekende dat het
snel ver-ebbende water uit de sloot was weggelopen,
en de roeiboten, hoewel nog omgeven door water, op
de bodem rustten.
Ze probeerden, met duwen en trekken, enige beweging in de boot te krijgen, doch zonder resultaat. Alle
drie de roeiboten waren ver-ebd, en het zou nog zeer
long duren voor ze weer door de vloedstroom werden
opgeheven.
Piet maakte een berekening hoe laat dat zou zijn.
„Maargenaevend voile moan, da's vijv' uur hoeg
woater. Das, lae me zege: haalf zes hier in die griebus.
Da's maargenoch'end haalf vijf .... Dat wordt 'n uur of
drie eer dat ze vlot komme.... Kan lollug wordel"
Ze werden gestoord in hun berekeningen, toen stemmengerucht de terugkomst van de politiemannen aankondigde.
De vluchteling liep tussen hen in en staarde bedrukt
naar de grond, als schaamde hij zich. Maar Piet keek
wel haast even terneergeslagen toen hij meedeelde:
„dat ie met z'n stomme kop de boete omhoeg had Iaete
1"
vaale
De opzichter antwoordde niet minder paradoxaal:
„dat er niks aan te doers was, en dat ze dan mor mosse
roeie met de rieme die ze hadde, wat zo ongeveer betekende, dat ze inplaats van roeiriemen hun benen
zouden gebruiken om naar de keet terug te keren.
De roeiboten werden voor alle zekerheid vastgelegd;
de huif van de veroverde roeiboot, over de velerlei
voorwerpen heen, dichtgesjord, behalve over het jachtgeweer, dat door Piet over de schouder gehangen werd,
en zo aanvaardden ze, dwars over greppels en door
dicht struikgewas, de terugtocht.
De opziener bleek hier werkelijk goed thuis te zijn,
want voor de anderen er op verdacht waren stonden ze
voor het huisie, waarbinnen, in het aanzwevende
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duister, het achtergelaten keukengerei, tezamen met
etensresten en afgekloven visgraten, een zeer geslaagd
stilleven vormde.
Piet zorgde dat de nieuwe gast te eten kreeg, en
weldra zat het vijftal weer bij elkaar. De politiemannen
spraken af, om beurten tot halfdrie hun arrestant te bewaken. Ze zouden dan gaan zien of de boten vlot waren.
Er werden nog zo over en weer losse opmerkingen
gemaakt, doch de rechte stemming tot het voeren van
gesprekken bleek, gelijk met de komst van den nieuwen
gast, geheel verdwenen te zijn.
Nu en dan een trage opmerking, verder niets.
Plotseling daverde door de pijnlijke stilte een oorverdovende knal. Allen schoten recht.
Op het eind van de brits zat Piet met het tweeloopsgeweer in de handen, en van achter een verstikkende
rookwolk lijmde zijn saaie stem: „En Kloasoom, hoe liep
7
dat af met dien dekknecht die verdwoald was
'
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HOOFDSTUK VIII.
Diverse muzikale prestaties, met meer of
minder tatastrofale afloop. Kunst en kunst In
de verdrukking.

De zomer was vergleden. De herfst had koud en guur,
als onmerkbaar plaats gemaakt voor de naderende
winter. De Kerstdagen waren verdoezeld in natte zure
mist. Geen zonnestraal had de laatste week van het
scheidende jaar de klamme kille vochtigheid vermogen
te verdrijven, die vies en klef de rieten daken deed
kwijlen boven scheve, halfvergane dakgoten. Dikke
droppels zwollen aan de takken der hoge bomen langs
de dijk, en vielen dan spetterend neer op het blootgewoelde grind, of kaatsten nog eenmaal op uit troebele
modderplassen.
Een enkele voorbijganger bewoog zich, met hoog opgetrokken schouders, glij-lopend op witgeschuurde
klompen, door de vaalgrijze triestigheid.
Hier en daar vertoonden zich enkele kinderen met een
Keuls potje, bespannen met een varkensblaas, onder de
arm, waaruit een opstaand rietje suffig heen en weer
bengelde. Ze waren op weg naar Ooms en Tantes teneinde volgens eeuwenoud gebruik te gaan „poveren",
om met het even oude smoesje: „Hier hebbie in broksie,
hou mor gauw op me je herrie, want noempie weet
Oen raad van de pijne z'n hoe'd1" naar een volgenda
begunstigde te worden afgescheept.
Soms bleven ze even staan om elkaar in wijd-opengehouden broekzak de oogst van enkele uren intensief
„poveren" te laten bewonderen.
Toch was een al te demonstratief vertonen der verzamelde schatten niet altijd zonder gevaar. Een snelle
greep in de kieverige inhoud kon oorzaak zijn van een
verwoede schoppartij, waarbij menig rietje geknakt en
menig Keuls potje verdiggeld op het veld van eer achter60

bleef, als stile bevestiging van de stelling, dat animositelt, rivaliteit en oneerlijke concurrentie niet enkel het
privilegie zijn van „gevestigde" ondernemingen.
De scheefgezakte hoepenschuur druilde weg in grauw
verkwijnend halfdonker. Ome Leen zat op zijn snijbank
en liet de gekloofde latten een voor een onder zijn gebogen linkerarm doorglijden.
Hij hanteerde met twee handen een vlijmscherp snijmes, waarmee hij large spanen sneed van de, tussen
een beweegbare kop en eeni hoogliggend tafelblad,
vastgeklemde lat. Dan liet hij met een klokkend geluid
als van snel getrokken riemen, de klemkop ontspannen,
schoof de lat een halve meter door, trapte met z'n
rechtervoet op het houten mechaniek, waardoor de lat
weer onwrikbaar vastgeklemd zat, en reepte met het
mes, rukkend en scheurend over de gekloofde kant, tot
de spanen er of vlogen. Was de lat voldoende bewerkt,
dan wipte Ome Leen hem met een snelle handbeweging
in een afgepaalde ruimte aan z'n rechterkant; keek even
door het bespinragde raampje naar buiten waar niets
te zien was, spuwde gelijk onfeilbaar in de smalle
ruimte tussen snijbank en rieten buitenwand van de
schuur, en bukte zich naar links om een volgende lat
aan dezelfde bewerking te onderwerpen.
„Aerdig afwisselend waark," merkte Ome Leen op,
voor hij weer een duik naar links nam.
„Azzie d'n eone kloar heb, begi'je an d'n aandere!"
beaamde Piet, die een voor een de bewerkte latten, met
behulp van een soort drierollige wals, in de vereiste
hoepelvorm draaide en dan de einden met een soepel
spaantje aan elkaar hechtte, om te voorkomen dat door
de overgebleven veerkracht zijn moeizaam verkregen
resultaat weer ongedaan gemaakt weed. De volgende
hoepels werden, platliggend op een tafeltje, binnen de
anderen ontspannen, tot er vijf in elkaar geklemd een
platte schijf vormden.
Vijf van deze schijven werden dan door Piet, met
behulp van taaie tenen, tot een bosje verenigd.
„Aarg afwisselend" herhaalde Piet. „Asse mor niet
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denke dat ze mijn an de proat kanne houwe met dat
rotwaarkl"
Ome Leen prevelde jets over: „Jong geleefd, oud gedaenl Makkelijk azzie 't kcml" en trachtte daarbij te
knipogen tegen De Vries die, op een spaanderbos gezeten, toekeek bij het eindeloos eentonige werk der
„hoepmakers".
De Vries verkeerde in wat Piet zou noemen: „in
moordstemming"1 De geur van vers gehakt griendhout
en meegevoerde ebslib, deden zijn gedachten terugzweven naar de vergane zomer waarin hij, tezamen met
z'n opgeschoten vriend, rondgezworven had temidden
van Gods vrije natuur. Toen alles zonnig en vrolijk was.
Dagenlang hadden ze als natuurmensen geleefd en
maling gehad aan de vunze beslommeringen van de
bewoonde wereld. Finaal vergeten het bestaan van
kwellende, kleingeestig plagende medemensen.
Maandenlang had hij nog geleefd in innig gekoesterde herinneringen aan het tijdperk van enkel zon en
licht, schoonheid en ongebonden vrijheid.
Maar met het verdoezelen van deze indrukken was
eerst vaag, doch dan scherper en scherper omlijnd, het
beeld van zijn toekomstig bestaan brutaal en opdringerig in z'n gedachtenwereld getreden.
De dagelijkse sleur in vreugeloze, armelijk kale, zonloze ruimte. De onmogelijkheid om door een muur van
koude grimmige vijandigheid heen te breken en een
sfeer, zo niet van vriendschap, dan toch van gemoedelijke kameraadschap te brengen in de kring der collega's. Hij was niet geslaagd. . ..
Z'n kalme gelijkmoedigheid, z'n vlotte, makkelijke
manier van lesgeven; de vanzelf gegroeide discipline in
z'n klas, waar z'n rustige bilk voldoende bleek om den
ergsten belhamel tot de orde te roepen; z'n ervaring;
z'n algemene ontwikkeling en kunstgevoel, kortom alles
wat deel uitmaakte van z'n in elk opzicht boven de
middelmaat reikende persoonlijkheid, was voor de
collega's, en speciaal voor De Rijk, een bron van voortdurende ergernis.
Uit de naam en de grote blonde gestalte van De Vries,
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meende De Rijk te mogen opmaken dat deze ook werkelijk een Fries was, en stelde hem mede verantwoordelijk voor de dood van een zekeren Bonifacius die,
volgens de annalen der geschiedenis, een slordige
tweeduizend jaren geleden bij Dokkum was vermoord.
Ten bewijze dat dit gruwzame feit nog bij lange niet
vergeten en vergeven was, liet De Rijk bij elke gelegenheid, (dat was bij elke geschiedenisles) en wanneer hij
meende weer een nieuwe grief tegen De Vries ontdekt
te hebben, zijn klas luidkeels een lied declameren,
waarbij op de onderstreepte gedeelten bijzondere nadruk moest warden gelegd:

Woeste Friezen, tuk op schatten
Vallen d'arme zend'ling aan,
Die, naar 't voorbeeld van zijn Meester,
It Moordzlek grauw zijn gang liet gaan.
Stervend klinkt het van zijn lippen:
Ach vergeef, vergeef hen heer,
En daal eenmaal in deez' landen
't Licht des evangelies neer . ...
Het had lang geduurd voor hij begreep waarom dit
gedicht bijna dagelijks met een maximum aan stemgeluid werd opgedreund. Toen had hij de schouders
opgehaald.
Later kon hij een telkens weerkerend gevoel van
wrevel niet onderdrukken. Soms voelde hij een aanvechting om naar het aangrenzende lokaal te wandelen,
en den gluiperigen De Rijk enkele draaiingen in z'n
lenden te wringen, zoals Piet daar deed met de taaie
rijs-teentj es.
Hij was voornemens geweest naar een andere plaats
te solliciteren, doch wetende dat de door „den bok" te
verstrekken inlichtingen betreffende zijn persoon niet
onverdeeld gunstig zouden zijn, had hij tot dusver geen
enkele poging in die richting ondernomen.
Ook wilde hij het gezelschap van z'n vriend, die
blokte of z'n leven er van afhing om vroeger verzuim in
te halen, niet missen.
Neen, hij wilde hem niet missen. Hij wilde hem helpers
63

in z'n spontaan opgevat plan om alles te leren wat er
maar te leren viel.
En nu was ook dit hem ontrukt. Hij had Piet gewaarschuwd dat er iets broeide. Maar Piet had alle bezwaren
en voorgevoelens luchthartig afgezwaaid.
Weliswaar viel er op school niet het minste op hem
aan te merken, maar de kans dat hij bij een van z'n
riskante ondernemingen, na schooltijd, geschaakt werd,
was niet denkbeeldig.
Hij werd geschaaktl Niet op heterdaad, doch als gevolg van z'n verregaande roekeloosheid, en de niet
minder verregaande zorgeloosheid van de dienstbode
van „den bok".
Zij had een mandje appelen onbeheerd gelaten in de
deur-opening van de bovenmeesterlijke keuken, en
later het mcrndje terug gevonden met enkel de appelschillen en een begeleidend briefje: „De schillen zijn
voor den Bokl"
Er behoefde geen schriftkundige aan te pas te komen,
om vast te stellen dat het handschrift van Piet was. En
geen spekzwoerdje was De Vries te hulp gekomen bij
z'n pleldooi voor Piet.
Integendeel. Hij was met de veronderstelling dat Piet
wel niet alleen al die appels zou hebben opgegeten, en
de vaderlijke vermaning: zich niet in te laten met dieven
en straatrovers de deur uit gebonjourd.
Het vonnis was geveld. Piet werd drie weken geleden
definitief van school , gestuurd „zulks naar aanleiding
van een door hem op klaarlichten dag gepleegde, zeer
brutalen diefstal".
En met het verdwijnen van den bijna mansgroten leerling met z'n gewaagde streken en z'n ontembare leergierigheid, was voor De Vries het laatste zonnestraaltje
uit het kille schoollokaal verdwenen. De lege bank had
hem als verwijtend aangestaard....
Hier werd zijn gemijmer onderbroken door een oorverdovend tumult. De schuurdeur werd opengerukt. Een
troep haveloze kinderen, voorzien van rommelpotten,
drong samen, en door de opening klonk daverend het
krijsend gezongen oudejaarslied:
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'k Heb zoo long met de poverpot geloope,
Nog Oen geld om brood te koope.
Aale bakkerij,
Steek mor in m'n zij,
Steek mor in m'n broek,
Aale hoane koekeroekeroek.
'k Bin d'r een van Hille,
M'n broek schort van m'n bille.
'k Bin d'r een van stijve Kros,
'k Mot goan povere voor de kost.
Vrouw geef me du-iit,
Vrouw geef me da-at,
Geef me'n stuksie van 't vaarke z'n gat,
't Vaarke het z'n gat gebrand,
Ach'er aan z'n staertie.
'k Wens ie aal wat wenselik is,
Veul zegen in 't nieuwe jaertie.
Geef me 'n trossie druive,
Daer zit wat aan te kluive,
Geef me 'n appel of 'n peer,
Dan kom ikket Mole jaer nie' meer....
Het was onmiskenbaar niet de eerste keen dat ze deze
voordracht hielden. Enkelen zongen met forse stem het
hele onsamenhangende lied uit; anderen vonden het
halverwege al welletjes, deinden wat mee op het rhythmisch tempo en voorzagen hun rechterhand overvloedig
van speeksel, wat bij het bespelen van de rommelpot
al even onmisbaar bleek als de hars op de strijkstok
van een violist.
Daar de in het lied opgesomde versnaperingen uitbleven, klapten ze de deur met een slag dicht en renders
onder luid gejoel weg, waarbij de medewerkenden in
de achterste rijen, zoals gebruikelijk, meedogenloos
gevloerd werden.
Het was fnmiddels donkey geworden. Ome Leen stapte
van de snijbank, bond zijn leren voorschoot of met de
mededeling, dat hij er maar van afzag om dit jaar nog
rijk te worden. „je kan je wel dood waarke, mor ni'd
rijkl" was z'n slotconclusie, welke alweer door Piet
Zwervende Houtvoetera 5
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onderstreept werd met de verzuchting: „Azzie mor
mesjokke genog binl"
Ze gingen naar buiten, waar de mist langzaam overging in een druilende motregen. Piet had nog geen lust
naar huis te gaan. Ook hij had en groten trouwen vriend
gemist, en rekte nu hun samenzijn door langzaam op te
wandelen in de richting van de kerk. Zwijgend sloften
ze voort. Ze hadclen elkaar zoveel te vertellen, doch
de woorden ontbraken hen.
De oude, halfblinde lantaarn-opsteker beende hen
voorbij, beladen met z'n onmisbare ladder. Hij zette
deze tegen een lantaarnpaal, en deed dan met een
aangestreken lucifer het gasvlammetje grillig ontbranden; mikte het lucifershoutje over de schouder heen
weg, wat aanleiding gaf tot een woedende grabbelpartij van wedijverende verzamelaars, die het algeheel
verlies van hun rommelpot riskeerden voor het bezit
van het zo begeerde houtje.
De man sjokte weer voort, gebogen onder z'n ladder,
als een schim uit long vervlogen tijden.
De kleine verzamelaars drongen dicht achter hem
aan. Nu en dan trapten ze hem op de hielen bij hun
loffelijk streven, zich bij de volgende lantaarnpaal een
goed plaatsje te verzekeren waar, naar hun berekening, het volgende houtje zou neerkomen.
Een van hen bleef even staan; spoog in z'n hand, en,
begon z'n poverpot critisch te toetsen op geluidskwaliteit en volume. Dan rende hij weer de anderen achterna,
om juist op tijd de begeerde buit te veroveren die achter
het dringende groepje neerviel, aldus bevestigende de
stelregel: „Vele eersten zullen de laatsten zijn."
De Vries verviel weer spontaan in het zangerig dialect
van zijn vorige woonplaats: „Ottenaui.... mot je die
binkies zien schauierel 't Laikt wel offet Kerstmonnetje
1
peipernaute strauit
De vergelijking was treffend juist. Maar het was niet
daarom dat Piet in een daverende loch schoot. Het was
om hetgeen hij plotseling daar naast zich ontdekte. Daar
liep niet de correcte stijve schoolmeester, speurend
naar elk slordig verwaarloosd „uitgangs-ennetje". De
onvermoeide strijder tegen alle dialectische afdwa"
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lingen. Hier liep z'n vriend, de kwajongen in lange
broek. Z'n vriend, die de hele schoolmeestersmisere
radicaal vergeten scheen.
„je zol is mejje woater naer d'n dokter motte
grinnikte Piet. „Zeg mor datter in kronkel in je Neder1
lan'se toaldaarm geschote is
Ze waren weer de vrolijke vagebonden, en trachtten
de zo onverwacht hervonden toon vast te houden; luchthartig, ieder in z'n eigen taal, te babbelen over alles en
nog wat, dock het lukte niet.
Ze vervielen opnieuw in hun dof stilzwijgen, en hun
even herleefde gemoedelijkheid vervaagde in trieste
somberheid, zoals het Kerstmannetje uit het pas-ontstoken lichtkringetje verdween in zure mist en grauwe
donkerheid.
Een flauw lichtschijnsel drong uit de kerk naar buiten.
Het oude kostersvrouwtje had een bescheiden gaspitje
ontstoken. Haar muilen klepperden behoedzaam over
de stenen kerkvloer, en haar gebogen gestalte met het
witte mutsje reikte tot even boven de gapende banken,
als ze zacht klepperend de looppaden op en of ging.
Er zou oudejaarsavonddienst gehouden worden, en ze
repte zich om de warme stoven te plaatsen voor haar
abonne's, die door haar trouwe zorgen en d raison van
zoveel centen per seizoen, niet direct gevaar liepen in
de onverwarmde ruimte tot ontijdige levenloosheid te
verstarren.
Ze sleepte heen en weer met de reeds warmaanvoelende voetenwarmers, en vond tussendoor nog even tijd
om zich te beklagen over de kille natheid van het oude
gebouw.
Ze liet De Vries zijn hand leggen op de klamvochtige
banken. Met een vooruitgestoken vinger drukte ze tegen
de verzwamde lambrizering, die als slecht beplakt behangsel onder de geringste vingerdruk terugweek, en
hier en daar reeds paten vertoonde, waar het dunne
laagje vernis niet longer het voortwoekerende rottingsproces had kunnen bedekken.
Ze had deze kerk lief. Met alles verhullende, zorgzame, warme toegenegenheid. Hier lag een stuk van
haar levee, waren haar kinderen gedoopt, en haar
67
"

kleinkinderen. Hier waren geslachten gekomen en gegaan. Hier leefden haar herinneringen, zacht overglansd
door het gulden licht van lang vergane tijden. En het
was of de voortwoekerende zwammen knaagden e aan
haar eigen hart. Knaagden aan haar zielerust, met
onuitgesproken verwijt, alsof zij zelf schuld had aan
het niet te miskennen vernal.
Ze verweerde zich tegen dat nooit geuite verwijt met
zacht-omfloerste stem: „'k Heb 'r aales gedaen wat ik
kon. 'k Heb 'm geregeld gelucht, mor asset nat 'r eoncael inzit.... En aster niet gestookt wordt dan hoalt et
aalemel niks uit. Din urgel heb ik nog 'n bietjie drag
kanne houe. Ze zegge dat ie aanders vaals wordt. 'k Heb
'r geregeld mor een poar teste met vuur bijgezet....
1"
Kwoad kan 't nooit
Neen, kwaad kon het niet. De Vries zegende in stilte
het lieve oude moedertje, dat geheel belangeloos, haar
zuur verdiende halve centjes offerde voor 't behoud van
het kostbare instrument, en stiekum haar warme stoofjes
rond het orgel schaarde als stille wachters bij een geheiligde graftombe.
Hij ging naar boven en nam plants aan het klavier.
Z'n hand ging longs de panelen. Geen spoor van vocht
te bekennen. Z'n vingers dartelden over de blanke
toetsen, die met benig getik meehuppelden zonder een
enkele hapering of ander vochtigheidsverschijnsel.
Piet leunde in de deuropening van de kleine speelruimte en informeerde belangstellend: „Moppie speule,
7
lange
Hij ,greep de houten hefboom die lomp buiten een
houten kilt uitstak, en bracht met beleid de blaasbalg
in beweging tot het houten pijltje de veiligheidsstreep
bereikte.
Piet had dit werk meer gedaan. Meermalen bespeelde,
tijdens kerkdiensten waarbij de organist verhinderd
was, De Vries het orgel. Piet zorgde dan voor de benodigde lucht, en nimmer had hij daarbij een dolle
streek uitgehaald, waardoor en vriend, als de verantwoordelijke persoon, in moeilijkheden kon komen.
De Vries sloeg de kaft van het muziekboek om,
Psalm 1 vers 1.
'
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Welzalig hij die in der bozen mad
Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars gaat,
Noch nederzit waar zulken samenrotten....
Nee.... merci. Dit was het lied dat ter afwisseling
van de Bonifaciusdeclamatie, herinneringen aan verdwenen appels wakker hield, en minstens zes maal per
week ter zijner ere gezongen wend.
Hij bladerde verder: Psalm 42 : 1.
't Hijgend hert der jacht ontkomen....
1
Nee.... vandaag niet
No. 68: De Heer zal opstaan tot den strijd....
Hij klapte het boek dicht.... Niets.... Thuis op het
harmonium kon hij nog wel eens een van die oude
psalmen inzetten, met opgevoerd tempo en soms gewaagde variaties, uitwerken tot muzikale juweeltjes van
sprankelende schoonheid. Nu niet.. Nu ging het niet..
Piet leuterde langzaam door. Hij wachtte kalm of tot
De Vries zou gaan spelen. Als die lange zo aan z'n
neus zat te pulke dan kwam 'r in de regel wel lets
dat het aanhoren waard was. Had ie wel meer meegemaakt.
Hij keek belangstellend toe hoe De Vries peinzend
z'n haar weg streek; z'n manchetten verder in de
mouwen schoof en dan met gestrekte vingers vastberaden op de toetsen drukte.
Machtige accoorden vulden plots de kille ruimte:
golfden heen en weer; bruisten weer op en ebden weg
tot een kalm verglijdende klankenstroom, waarboven
een enkel melodietje dartelde en huppelde als een
eenzame vlinder, helwit tegen koolzwarte achtergrond..
De Vries speelde. De kerk, het interieur, de groene
gordijnen, het nuchtere alledaagse verdween. Verdween
uit zijn bestaan.... Spoorloos.... Hij speelde. Nu was
hij temidden van een troostelooze vlakte.... Hoge
bergpieken torenden op; verdwenen in inktzwarte
wolken.... De dartelende vlinder sloeg neer, verpletterd door aangierende orkaan.... Hij speelde.... Neen,
hij beleefde. Hij was de wegvluchtende ziel, bedreigd,
voortgestriemd door felle slagen. Hij daalde of in
diepste diepten. Zag in helledonker nauwelijks te
onderscheiden schimmen wegvluchten in razende be69

zetenheid. Week zelf terug in panische angst, achterwaarts struikelend en tastend; knielde met smekend
gebaar van gestrekte handen en achterwaarts gebogen
hoofd. Trad langzaam voort uit diepe afgronden, omzweefd door Handels' Largo'. Voelde zich opgeheven
naar blijde hoogten, vredige hoogten waar duisternis en
vertwijfeling geweken zijn. Doezelde weg in ongekende
zielevrede, slechts aangevoeld in oneindige schoonheid door hem, den bevoorrechte, tot wien de muzen
spreken in duizenderlei talen. Zag zich omgeven door
andere bevoorrechten, bij duizendtallen.
Het beeld verwaasde, en veranderde. Nu zag hij een
onafzienbare ,vlakte. Het was een hoogvlakte in Transvaal. Z'n dromen verwarden zich met brokstukken van,
herinneringen. Loom voorttrekkend in koele morgenschemering, rustig, bedachtzaam. Dan.... plots een
signaal.... Een langgerekt signaal.... Verzamelen....
tirailleren.... attaqueren.... Voorwaarts.... in vliegende galop . . . . „Leichte Kavallerie . . . .1"
„Hij hetter de gang in," gromde Piet, „wat 'n moppie .... wat 'n moppie.... ZBt 'm aan.... Doalik goat
't Hole urgeltjie in de soep....1"
De ruiters veegden gelijk een alles vernielende
orkaan over de vlakte. Daar waren de gehate rooi-neks.
Ze droegen dophoedjes en pandjesjassen. Ze maakten
diepe kniebuigingen om patronen uit hun achterzakken
op te diepen....
„Zet 'm aan," zei Piet, „net knolle die op hol gesloge
binne...." Hij liet even het pomphandle in de steak,
wat geen direct waarneembare gevolgen had; pakte
tussen vinger en duim een bosje hoofdhaar; zette de
andere hand in de heup en maakte, als een volleerde
balletdanser, enkele snelle wentelingen.
Dan greep hij de zwengel om de blaasbalg weer op
vereiste hoogte te brengen, en zong uit voile borst:
Wat hebbik 'n 101, wat hebbik 'n lol,
Wat hebbik 'n lol in m'n leve....
M'n cente zijn op, m'n cente zijn op,
Nou kannik geen rondjie meer geve....
Wat hebbik 'n lol wat hebbik 'n lol....
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Hij hield eensklaps op en staarde verbluft naar het
spierwitte gelaat van den bovenmeester, die daar als
uit de grond verrezen voor hem stond.
De man was zichtbaar over z'n toeren. De Vries keek
met nietsziende open naar zijn chef, en speelde door.
Dan schokte hij terug tot de werkelijkheid; beeindigde
rustig zijn improvisatie en stapte kalm uit het hokje tot
voor den nog van woede trillenden bovenmeester.
„Wilt u, meneer De Vries, morgen na de middag even
bij mij aankomen
„Met veel genoegen, meneer Berkhof ....1"
Weg was de bovenmeester....
De Vries draaide het gaspitje uit, en samen stommelden ze door de duisternis naar buiten, waar het welhaast even donker was. Op de dijk stond, bij een lege
kruiwagen, een man die hatelijk informeerde: „of de
kroeg nou al uitging?" „Schaande" meende hij, „Straetdeune speule op in kaarkurgell Je mossie schoame ..1"
Zwijgend gingen ze weg.
„Hadduk nou mor naer de wijze raed van meester
de Rijk geluisterd," jammerde Piet opeens ..1 „Heel m'n
goeie noam naer de mieter.... Doch 'k 'n goei kameroad te hebbe, die je gerust alloon los kon laete loepe..
Pakkie zoo uitl 't Is om te janke....1" Hij nam weer
z'n danspose aan en tong: „Wat hebbik 'n lol, wat
hebbik 'n lol...."
De Vries had zich vlug de toestand gerealiseerd. Dat
was het einde, overpeinsde hij. Ontslag op korte termijn.... En dan?
„Zaggie wat dien bok de dampe in had?" vroeg Piet.
„Ja, dat zag ik," antwoordde De Vries. „Toch 'n kerel
om respect voor te hebbenl Natuurlijk heeft ie net zoveel verstand van muziek als jouw klompen, en is alles
wat geen psalm is, een straatdeun. Z'n verontwaardiging was voor honderd procent echt, daar kun je zeker
van zijn. Maar hij zat voor de moeilijkheid dat er voor
de avonddienst geen andere organist is. En je weet,
de kerkdienst gaat bij hem boven alles. Enkel daarvoor
heeft ie zich beheerst.... Alle respect voor zoveel
geestkracht."
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„Gewoon deurgoan,” raadde Piet. „Kijke wat ie
marege te smoeze het. En lae me nou mor gauw goon
bunkere, aanders zitte ze doalik toch nog zonder urgelist.... Over 'n uur begint 't tweede bedrijf 1„
Dat het tweede bedrijf een niet minder fataal verloop
zou hebben vermoedden ze niet,, en konden ze ook niet
vermoeden, Ze hadden beiden het voornemen, niets te
doen wat hun reeds zo geschokte reputatie nog verder
kon ondermijnen. Als het aan hen lag, zou alles rustig
en ongestoord verlopen. Doch het noodlot had anders
beslistl
De kerkdienst was de tussenzang reeds dicht genaderd. De kerk was slecht bezet op deze avond van
velerlei aardse beslommeringen, en velen hadden zich
niet uit die beslommeringen kunnen losmaken.
Het leek of ook het aanzicht der vele lege bankers
deprimerend werkte op den voorganger. Althans, z'n
betoog was slap en onzeker, en miste het heilig vuur,
hetwelk andere toespraken kon doen uitdijen tot
geestesvonken-sproeiende peroraties. Zijn anders zo
krachtige stem drensde nu eentonig door, als buiten de
staag doorsijpelende regen.
Hier en daar werd een hagelwitte zakdoek listig
aangewend als scherm voor een niet longer te onderdrukken, langgerekte geeuw. Enkele eenzame figuren
zaten gewoon te knikkebollen. Het zachte gesuis der
vele gasvlammen; de achter de rug liggende werkdag,
door velen doorgebracht in kille vochtigheid; de eentonig doordreinende stem van den voorganger; dat alles
had een slaapverwekkende invloed, waaraan slechts
enkelen zich vermochten te onttrekken.
Tot die enkelen behoorde De Vries. Hij had zich een
makkelijke houding gegeven in het kleine hokje bij het
klavier, wat, gezien zijn grote gestalte, niet zo eenvoudig was. Zijn voeten rustten op enkele pedalen; z'n ene
elleboog op de toetsen, hetgeen, zolang de blaasbalg
in rust bleef, geen waarneembaar gevolg had, terwijl
zijn rechterarm tot steun diende onder z'n aandachtig
luisterend oor.
Hij trachtte zin en strekking van de slap uitgesproken
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rede te vatten, en dat dit niet altijd gelukte, was waarlijk niet zijn schuld.
Ook Piet had geprobeerd aandachtig te luisteren,
doch voor hem was alles zinledig. Het ging langs hem
heen, onbegrepen. Hij had in een der banken op de
galerij plaats genomen, dicht bij de blaasbalg, om direct
als dit nodig was, de benodigde lucht te leveren. Wanhopige pogingen had hij aangewend om onder de
eindeloze preek wakker te blijven, teneinde onmiddellijk
bij de hand te zijn als de tussenzang werd opgegeven.
Hij wenste geen flater te slaan. Het programma van
de afgelopen dag mocht zijns inziens toch al behoorlijk
geslaagd heten. Hij zou dus wel oppassen. Maar ondanks zijn heldhaftig streven, en nadat hij al enkele
malen met een onverwachte knikkebol onzacht in aanraking was gekomen met de voor hem liggende leesplank, was hij definitief in slaap gesukkeld.
Zijn klompen stonden buiten de bank. Zijn voeten
rustten op de kale voetenplank en z'n hoofd was op
de leesplank gezakt.
De man naast hem keek geergerd. Hij knikte z'n elleboog om Piet wakker te stoten, doch kwam toen schijnbaar weer tot andere gedachten; keek nog even naar
den slapenden jongen, en dan weer naar den voorganger.
Piet droomde. Hij droomde van briesende paarden die
in eindeloze rij over de dijk renden. Ze trokken in onstuimige galop een draaiorgel voort. Eigenlijk was het
geen draaiorgel, want aan de achterkant was het klavier, en daarachter zat De Vries, die probeerde te spelen.
Hij zelf zat naast z'n vriend, en hield zich met beide
handen stevig vast om niet van het heftig slingerende
orgel te vallen. . . . 's jonge jonge . . . . wat liepe die
1 Nu kwamen ze bij de Wiel . . . . Hou ie vaast
knolle
lange . . . . dat boch'ie hoale me niet
1 Hij gaf De Vries
een stomp met de elleboog, en kreeg een vinnige stomp
terug. Daer hajje 't gemieter all Het orgel maakte zware
slagzij, en weer kreeg hij een stomp . . . .
Piet schrok wakker. Hij zag de nog gebogen arm
van den man naast hem; begreep dat hij het tech verslapen had; schoot vlug de bank uit om lucht te pompen
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voor de tussenzang; gaf een, haal aan de hefboom
en.... een oorverdovend gekrijs galmde door de kille
ruimte . . . .
Als door een adder gestoken veerde De Vries op van
de neergedrukte toetsen en pedalen, die hij zo argeloos
tot steun had benut.... doch te laat.
De voorganger hief de armen op in machteloze wanhoop. Alle knikkebollende en zakdoeken hanterende
sluimeraars keerden als op commando het hoofd achterwaarts, of er wonderwat te zien was. Een voelbare
stilte viel....
Vier of vijf figurers maakten zich los uit de notabelenbank, heel voorin; vormden een, processie die zich
schoenenkrakend in beweging zette, en in het halfduister veel weg had van een ult. raadkamer terugkerende jury, gereed tot het uitspreken van een reeds
lang verwacht doodvonnis.
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HOOFDSTUK IX.
Nieuvijaars-, installalle-, financi5le-, toelcomsts
on andere beslommeringen.

De Nieuwjaarsmorgen verrees onmerkbaar uit de vale
mist, waarin het oude jaar geluidloos verzonken was.
De Vries las de inhoud van twee eendere, zeer officieel
uitziende enveloppen, welke hem per expresse, en met
een goedbedoeld „Gelukkig Nieuwjaar, meneer" ter
hand waren gesteld.
Twee instanties gaven hem „met dank voor bewezen
diensten", en in precies gelijke bewoordingen te kennen,
dat op zijn gewaardeerde medewerking als organist,
resp. onderwijzer, niet langer prijs werd gesteld, „zulks
naar aanleiding van zijn zeer te laken gedrag, zowel
in de ene als wel in de andere hem toevertrouwde
functie" enz. enz..... Volgde nog een kwantum „dank
voor bewezen diensten"; een zeer bekende handtekening en een P.S. waarin hem de spoedige toezending
van het verschuldigde salaris, „zijnde een vierde maal
de jaarwedde" werd toegezegd, „zulks ter onverplichte
nakoming van het bepaalde in de art. 3a, le alinea en
4b, 3e al. van het reglement, houdende Regeling Rechtspositie Leerkrachten Bijzondere School.... aan te hales
als R.R.L.B.S.....
„Mok de kolenbak mor mee naer binne brenge, of
mottie verdeur blijve stoan....?" informeerde Piet, ter
inleiding van z'n Nieuwjaarsbezoek.
Zonder antwoord of te wachten sjouwde hij het zware
ijzeren ding naar binnen; zette hem even op de loper,
om met een zwartbegruisde hand de hospita nieuwjaar
te wensen: „Aal wat wenseluk is juffrouw, en dammem
nog lang magge luste"; pakte de kolenbak weer op
om hem heel voorzichtig op de yacht voor de hoard
neer te laten; schudde even om zich te overtuigen:
„dattie niet am kon mietere" om dan tenslotte De Vries'
uitgestoken hand te drukken met de heilwens: „ok zoo'n
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poeier, lange.... en damme nog veul soame urgeltjie
1„
magge speule
„Zal wel niet veel meer van komme, Pietl" zuchtte
De Vries. „Kijk maar es wat daar ligtl"
Hij ging naar de keuken om de zichtbare sporen van
z'n laatst-ontvangen heilwens te verwijderen. Piet kwam
mee om eveneens het kolengruis van de handen te
spoelen. Hij reikte de hagelwitte handdoek over met de
vraag: „Zeker 'n nieuwejaers-koartie gehad van d'n
bok? Doch 'uk wel. Jij hebt aaltijd 'n schreefie voor
gehad bij um!" .
Terug in de kamer las hij de brieven aandachtig door.
„Nou, wat zee uk ie? Iii wordt met dank voor bewezen
diensten d'r uit geflikkerd.. .. En toe' ik van school
gejoge wier, wouwe ze me nog goon 'dens 'n briefie voor
min moeder meegeve .... Kajje is zien hoe ze 'n warm
mens aaltijd ach'eruit zette 1"
Hij toonde zich zeer verontwaardigd over het verschil
in behandeling. Dan was echter ook deze ergernis weer
spoorloos verdwerfen. „Dien thee smoakt best boor juffrouwl Geef mijn nog mor 'n baksie, asset niet te veul
gevroge is. Mor geen velle d'r in as 't kan, dat binne net
toafelloakes
1 En wat goa je nou doen, lange, nou
ie zonder waark bin?
Hoepmoake?"
Hij overwoog of dit een passend beroep was voor z'n
vriend. Maar dan schudde hij ontkennend. „Nee, hoepmoake is niks. Goon gene snijbank groet genog voor.
G8On gene schuur hoog genog voor.... En je verdient
er niks mee ok. 'k Zol nie' zegge, in de veertienvoete, of
in de zwaere tonneband", besloot hij z'n vakkundige
overpeinzingen, „nee, hoepmoake is niksl"
„In de griend waarke is ok niks. Mojje 'n oaksie
hebbe, en waoterlaerze, en 'n rijshoak en 'n snoeimes..
En azzie d'r niet uit regent dan vloei ie d'r uit, en
1"
aanders vries ie d'r wel uit Das ok niks
Er viel een stilte. Schijnbaar waren hiermede alle
mogelijkheden tot het verkrijgen van een nieuwe werkkring uitgeput. Maar neen, Piet liet nog meer begerenswaardige bezigheden de revue passeren. „De groentekar douwe van Hannes de Pee. Das mor twee daege in
1 Pullep krojje bij
de week. Mor dan hejje vaast wat
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de boere. Nee das niks.... Das alleen mor in den
haarfstl"
En zo werden alle eerbare beroepen van opperman,
zandkruier, straatmaker, liedjeszanger, orgeldraaier en
nog vele andere, als ongeschikt van de hand gewezen.
Hij wend er kriebelig van. „Verzin nou zelf is watt" viel
hij uit, „ik zit hier etter en bloed te zweete om jou aan
't waark te hellepe, en jij zit mor te grinnike. Of mot ik
soms voor jouw kosgeld zurrege?"
De Vries schudde van het lachen. Nu zocht Piet steun
bij de kostjuffrouw. „Zeg nou zellef is, juffrouw, kan
zoe'n groote lummel van 'n vent nie' makkeluk de kar
van Hanneze trekke? Daer zol die vaast Oen stinkenden
1"
oasem van krijgel Das vaast twee daege
Hij noteerde op de gele enveloppe: „Hanneze twee
dagen. En twee daege urgelles geve an verwoarloesde
kinderties.... Asset goed goat: drie daege...." Hij
schreef bij : Orgelles v.k. 3 d. „En twee daege in de
week krojje aster 'n schuitje steene of zand voor de
1"
wal komt
Noteren: Stenen kruien: 2 dagen.
„En dan hier en daer 'n los karwaaigie.. Verrek..,
zet gauw neer die krojwoage, je bin al zeuve daege in
de week in de weer. je heb el goon tijd meer om naer
de kaark te goan. Azzuk zoo deurgoat hejje doalik goon
1 Zie
tijd meer om je neus of te veege.... Afnokke
je wel, dattet Oen kunst is om aan de kost te komme?
Zit mor niks in je rats hoor juffrouw. Waark zat voor die
lange
1 Geef mijn nog mor 'n baksie theel Koffie is
ok goed" voegde hij er tegemoetkomend bij.
Diepe plassen koffie op de schoteltjes bewezen dat
de hospita intens meegeleefd had met het behandelde
onderwerp. Zij plaatste de kopjes voor haar gasten en
vluchtte dan snel naar de keuken om daar nog eens ongestoord uit te kunnen lachen.
„Koffie met 'n voetbad" constateerde Piet, „da' brengt
geluk in 't nieuwe jaer.... Proostl" en hij slurpte met
hoorbaar genoegen het schoteltje leeg, terwijl het drui
pende kopje roestvlekjes tikte op het hagelwitte tafelkleedje.
Hij veegde er met zijn hand over, in goedbedoeld
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pogen om de sporen van z'n slordigheid onzichtbaar te
maken, en keerde tot het urgente vraagstuk terug.
De Vries keek naar zijn vriend; slurpte eens aan de
koffie, en zei: „Wat zou jij d'r nou van zeggen Piet, als
ik eens op 'n baggermolen ging werken, of op 'n hopper
of zoiets?"
Net sprong op: „Juffrouw kom is gauwl Kijk is in m'n
oor. 'k Gloof datter binnenin wat kepot isi Mojje toch
mee te doen hebbe.... Zit ik te zweete as 'n otter om
waark voor In te zoeke, en nou hettie al waark. Hij goat
op 'n meule.... lieb ik nou stik goon aarg in gehadl"
Hij bekeek de nieuwe mogelijkheid van alle kanten.
Er was alles voor. Maar dan betrok z'n gezicht. „Aelemel tot je dienst. Mor jij bin mor 'n koal stadsmeneertje
met juffertieshandjiesi"
„Nou", hernam De Vries, „juffertjeshandjies, dat zol
wel loslope, en wat dat stadsmeneertje betreft: jij heb
zeker nog nooit in de goate gehad da'k ok 'n echten
brijdijker bin?"
Het duizelde den armen Piet. Zat me doer die Rotterdamse schoolmeester de boel effe op de steen te houwel
Hij was nog lang niet overtuigd. „Dat oapetaaltjie da'
zojje wel van mijn geleerd hebbe. Dat zegt niksl 't Is
niks om te zegge: ik komp van Brussel of van Gent, mor
de pompiere die motte 't uitwijze, zee Kloartiemoj aaltijdl Das netuurlijk mor gekheid met die pompiere. 'k
Gloof ie toch wel.... Mor waerom hejje dat niet eerder
gezegd?"
„'k Heb het tegen niemand gezegd," verklaarde De
Vries. „Ik heb, Coen ik die betrekking hier kreeg, den
bovenmeester verzocht het geheim te houden, met het
oog op de omstandigheid, en dat is in de praktijk bewezen, dat men in een kleine plaats van buiten moet
komen om zich als gezagdrager te kunnen handhaven.
Je weet hoe het hier is. Je krijgt direct te horen: Verbeel
ie moar niks, je bin d'r ok mor een van d'n brijdijkl En
dat wilde ik vermijden. Bij den bovenmeester was het
geheim veilig. Je weet dat ik voor hem, ondanks alles,
een groot respect heb.
Maar om je uit den dut te helpers: Toen ik klein was
woonden we in de buurt van het Middenveer. M'n vader
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werkte als hopperkaplein, jaar in jaar uit aan de
Nieuwe Waterweg, en daarom besloten mijn ouders
naar Rotterdam te verhuizen, en zo ben ik, toen ik tien
jaar was, zoals we dat noemen: van den dijk gegoan.
Kort daarop is min vader gestorven, en dus weet ik
van de baggerij niet veel. Maar ik geloof dat ik het
werk op 'n baggermolen of zooiets wel zal kennen."
„Kanne?" protesteerde Piet. „Man d'r binne d'r wel
bij, azzie ze 'n klap voor d'r kop geeft dan grijpe ze
naer d'r ach'erwaark. Kanne doejet aaltijd! En wanneer
goa je weg? Aal gauw?"
,i'k Weet niet" zei De Vries, „voor dat ik weg ga, ister
nog 'n kleine formaliteit te vervullen."
9
„Wat dan
„'Ic Moet nog werk gaan vragen bij een of anderen
aannemer....1"
„Mojje nooit doen," raadde Piet, „azzie hoort dotter
hier oft'aer 'n baggerwaark begint, dan goa je naer d'n
uitvoerder en dan zeggie: „Ik komp zegge da'k maarge
begint". „En dan zegt hij wel hoe laet ovvie je kist en
bult aan boord mot brengen. 'k Zie je al stoan met je
nieuwe klompe aanl"
„En 'n poar nieuwe pilowse broeke mojje ok hebbe,"
peinsde hij. „Mor dan mojje gladde neme, nie` van die
haerige, want daer houwe ze 'n lucifertie bij, en dan
stoa je gelijk in de hens...."
„En dikke blauwe kouse en boaje hemde, en dikke
onderbroeke, en pilowse.... o neeje, die hebbe me
al.... en gestreepte boezeroene....1"
„En dan mojje 'n kist hebbe om aales in te doen, en
'n bult met 'n bultzak om d'n bult in te doen.... En 'n
oliejas, zuidwester, woaterlaerze, 'n poar deke's...."
Hij ploeterde met z'n stompje potlood op de gele enveloppe. 'n Periodiek terugkerend neusgeluid duidde er
op, dat de hoogste graad van activiteit door Piet nagenoeg bereikt was.
Hij piekerde niet alleen over de noodzakelijkheid van
alle opgesomde. artikelen, maar ook over de financiole
beslommeringen daaraan verbonden.
„st Isset mooiste azzie met je cente in je hande kan
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goan koOpel" meende hij, „hebbe ze niet 't lef om je of
te legge. Azzie geen cente genog heb, dan motjie 't
op de reutel hoale, mor clan betoal je je groen en geell"
besloot hij z'n uiteenzetting.
Ze spraken nog lang over de weer of mindere noodzakelijkheid van verschillende aan te schaffen voorwerpen, waarbij het vraagstuk van het al of niet aanschaffen van een koekepan een zeer tijdrovend punt
der agende uitmaakte.
Piet keek op de pendule, en vroeg verschrikt: „D'n
hoeveulste isset vandaeg?"
„Donderdag", lachte De Vries.
„Dan mo`k gauw nieuwjaer goan wense, voordat
overal de ponsfles leeg is l"
Buiten trok hij z'n klompen aan die, te oordelen naar
het gestamp op de hardstenen stoep, alweer een nummertje te klein werden. Hij rende weg, loch kwam
nog even terug met de opdracht: „Die kist mojje nog
mor niet koope, die weet ik misschie nog wel voor ie te
vinge
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HOOFDSTUK X.
Ali-Baba en de modderbak ....

Twee statige figuren, gehuld in grauw-witte mantels,
en getooid met de traditionele fez der oosterlingen,
stonden rustig en waardig op het dek.
„Ziet gij al iets komen slaaf
gromde de een.
„Neen grote meester. ... De ogen van Uwen dienaar
zijn moede van het turen langs de eindeloze horizonnen,
doch zij ontdekten niets, o grote meester, dat wijst op
de nadering der hondenzonen
1
„Allah is groot ...."
„.... en Mohamed is zijn profeeti" voleindigde de
slaaf. „Leg U ter ruste, genadige Meester, Uw slaaf zal
over U waken!"
„Het zij verre van mij, to sluimeren in de ure des
gevaars1" antwoordde deze. „Ziet, de zonen der wildernis zullen komen met groot geweld, hunne gelaten
gehuld in kwalijk riekende rookdampen. Hunne onheilige harden zullen zich naar ons opheffen, en vele
lasterlijke woorden zullen uitgaan uit hunne monden.
En zou uw meester dan sluimeren? Het zij verre van
mijl Horen niet alrede mijne °ren het onwelluidend
gekrijs der naderende horde!"
„Neen, Heer.. .. het is niet hun gekrijs. De oren van
mijn genadige meester zijn vervuld van de wanklanken
der onheilige offerplaatsen, waar rook opstijgt uit zwart
omhulde randen der hemelhoge minaretten. Ziet hoe
de hemel verduisterd wordt door de rook der offeranden,
die kwalijk zijn in de ogen van Allah...."
„Wijze woorden gaan uit uwen slavenmond," hervatte
de meester, „ook mij zijn de walgelijke dampen der
offerende hondenzonen in de neusgaten gedrongen.."
„'k Denk dajje je aaige ruikt!" lachte de slaaf, „en zet
nou mor gauw da' blompotjie van je hoe'd. Asset breekt
Zwervende Houtvoeters 6
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zojje Kee van d'n aark tekeer hore gaan....1 Daer hejje
de sleepboot....1"
Hij zette voorzichtig zijn stenen „fez" in een beschut
hoekje langs de boeiing; liet met gillende kreet: „vaanondereeel" de deken door het luik vallen, en holderdebolderde over het brede gangboord naar het voor-einde
van de zandbak om gereed te staan als meteen de
werplijn met de sleeptros aan boord gehaald moest
worden.
De Vries zette voorzichtig zijn bloempot naast die van
Piet, liet ook zijn „mantel" in het achter-onder vallen,
en begon het meertouw in te halen waarmede het
achterschip van de geladen zandbak aan een dukdalf
was vastgelegd.
De sleepboot kwam, met hoop opbruisende boeg-golf,
de Nieuwe Waterweg af; draaide scherp op en danste
enige malen zwaar op de zelfgemaakte deining. Dan,
schuin op de stroom bijvallend, kwam de boot, halve
kracht draaiende, evenwijdig langszij.
Inderdaad, de naderende „zonen der wildernis" lieten
„kwalijk riekende rookdamp" opgaan.
Althans, het geleek er veel op of de voltallige bemanning een wedstrijd hield in sneiroken.
De kapitein, gekleed zoals elke sleepbootkapitein,
hing half buiten het neergeslagen raampje van de
stuurhut en wuifde met trage handbewegingen een
soort groet, doch de begeleidende lasterlijke woorden
bleven klaarblijkelijk voor een andere gelegenheid bewaard.
De machinist, in blauw gekleed, met witte halsdoek,
leunde met over elkaar geslagen armen op de rand
van de machinekap. Ook hij groette zwijgend, en verdween dan snel naar beneden toen de kapitein de
mond aan een blinkered gepoetste spreekbuis bracht,
en het commando „stop" naar de machinekamer doorgaf.
„Stop" echode de machinist. Het hijgend geluid van
de „luchtpomp" verstomde. Nog even klotste wat koelwater uit de scheepswand. Dan was het stil.
De stuurman van de boot stond met de opgeschoten
werp-lijn gereed. Hij zwaaide enkele malen zijn arm
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voor- en achterwaarts, en liet dan met de woorden:
„assieblief Bolle, pakkem beet?" de lijn snel wegschieten naar Piet die, zich schoorzettend tegen de boeiing,
met forse halen de stalen tros aan boord hees, en
hijgend van inspanning, de stugge lus om de zware
sleepbolder legde. Hij klopte als vertrouwelijk op de
stalen bolder, die als een afgezaagde mast boven het
dek uitstak, en nodigde de sleepbootbemanning uit:
„dat poaltjie is uit et dek te trekke, as ze wat mans
wazzel"
Na snel de werplijn opgeschoten te hebben, klotste
hij weer over het hol-klinkende gangboord naar het
achterdek om, zo nodig, De Vries te helpen met het
sturen van de zware bak, die, onder het aantrekken van
de boot, al enkele bedenkelijke zwierbewegingen vertoonde.
Samen bewerkten ze het hoog-opstaande stuurrad
dat, door middel van een lompzware stuurketting, het
grote roer in beweging bracht, wat bij een zo diep
geladen schip heel wat spierkracht vereiste. Ze stelden er prijs op, elke inzettende gierbeweging van de
logge schuit in de kiem te smoren, tot groot genoegen
van den sleepboot-kapitein, die het voor een goedgestuurde bak ook gemakkelijk had, en eventuele „lasterlijke woorden" kon bewaren voor minder consientieuze bakkenschippers.
Bakken slepen is geen gemakkelijk werk. Vooral niet
in het drukke gedoe „voor de stad", waar schepen van
alle grootte, van de kleinste parlevinker tot de grootste
oceaanstomer, kris en kras door elkaar krioelen. Waar
los varende sleepboten en hoog boven water slaande
schroeven van lege zeeboten het water in voortdurend
dansende beweging houden. Waar veerbootjes en vierkant lompe wagenveer-boten hun weg zoeken naar de
andere oever, dwars tussen de chaos van op- en afvarende schepen door. Waar gillende fluitsignalen al
evenmin steeds een aanwijzing geven, daar niet altijd
duidelijk is voor wien ze bedoeld zijn.
Maar de kapitein scheen zich van al die drukte weinig
aan te trekken. In het uiterste geval, wanneer een tegenligger wat al te lang kop voor op hem in bleef lopen,
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gaf hij een of twee korte rukjes aan de stoomfluit, en
keek dan eens om naar de meegesleepte bak, alsof de
hele tegenligger hem niet in het minst meer interesseerde.
De stuurman hanteerde de waterputs om „den dauw"
van het dek te spoelen; bracht met vooruitgestoken
armen de stokdweil in draaiende beweging, zodat het
water in fijne druppels van de saamgespijkerde oude
kousen wegslingerde, en dweilde dan met dofsoppend
geluid de vette druppels van koekoekskappen en rustbanken.
Nu en dan oogde hij naar een voorbijvarend schip,
of keek afkeurend naar de dikke vette rookwolken,
die boven zijn hoofd, uit de zacht schuddende schoorsteen stegen. „Die stoker maakte het weer van eieren
met z'n geploeter"l Hij liep naar de ingang van het
stookhol, en brulde door het rooster: „Hee Joanus, deisie
'n bietjie met die kachell Doaluk motte me de schoorsteen strijke en dan steekie de rambam van 't roetl"

„J00000...." gilde de stoker uit de donkere diepte
„Ik Zollem aan zien te houwe met 'n bossie vuurmoakers ....' Bijje nou lekker?"
Ook hier aan boord bestond de tegenstelling tussen
het „zwarte koor" en de „heren van 't dek", zoals op
elk schip, waar de soms tegenstrijdige belangen der
verschillende groepen met elkaar in botsing kwamen,
zonder dat deze hier uitdijden tot een bepaalde vijandigheid, die het leven aan boord zo ondragelijk kan
waken.
Hij knoopte zijn zweetdoekje om; zette een pet, die
meer weghad van een vette pooklap, op z'n kleinatte
haren en klom longs het ijzeren trapje naar boven,
waar de stuurman reeds aanstalten maakte om de
zware schoorsteen te strijken voor de naderende "Maasbruggen.
Samen lieten ze, elk aan een kart steunende op de
zware contragewtchten, het gevaarte langzaam achterover gaan; hielden het zo tot de bruggen gepasseerd
waren om dan, drukkend en zich schoorzettend, hoestend van de nu over de koelkast scherende rook, de
ijzeren pijp weer in z'n stand terug te brengen.
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De stoker veegde met de punt van zijn halsdoek de
rooktranen weg. Hij maakte zijn verontschuldiging voor
de rookgeschiedenis: „'k Ha nie in de goate damme
al zoo dicht op de brugge zatte poor Dirruk", en klotste
weer weg om de dempers voor de vuurmonden te
zetten, teneinde straks bij het stoppen van de machine,
het afblazen van de veiligheidsklep te voorkomen.
De kapitein gaf twee stoten op de stoomfluit en
plaatste dan een stok met blauwe vlag aan stuurboordzijde van de stuurhut, ten teken dat hij voorlopig „bakboordswal" wilde houden.
De Oosterkade, met een druk beweeg van denderende
voertuigen, zwierende laadbomen en rustig gemeerd
liggende salonraderboten, gleed aan bakboord voorbij,
gevolgd door het rangeerterrein, waar een dwerg-locomotiefje blijkbaar behagen schepte in het heen en weer
zeulen van wagons „West Indian Bananas".
Ze naderden de Oude Plantage. De machinist had
al „halve kracht" terug ge-echood. De Vries stuurde z'n
schuit naast een andere, nog geladen bak, die langszij
van de bakkenzuiger lag.
Piet sleurde op het seintje: „Lekko" de sleeptros van
de bolder, en liep dan naar bakboord om „'n endjie
vaast te moake". Moeilijk was dat niet. De sleepbootkapitein verstond zijn yak. Hij had vroegtijdig snelheid
verminderd, zodat de bak heel langzaam aan kwam
drijven en enkele slagen van het meertouw om de even
hope bolders der beide zandbakken voldoende waren
om het gevaarte tot stilliggen te brengen.
„We hebbe al weer 'n makkie" stelde Piet vast,
„Zeker vaast gesloge.... Paasies 1) kijke ovve me hellepe motte
v
Hij stak over naar de zandzuiger waar niemand op
het dek te zien was, en verdween in de machinekamer.
Hier was de voltallige bemanning druk aan de arbeid.
Op z'n deskundige vraag: „Bijje vaast gesloge, schipper?" kreeg Piet ten antwoord: „ja, en 't ressiel Poet
V' Zijn aanbod om te helpen wend afgeafgesloge
wimpeld met de opmerking: „Nee, hou ie wante mor
droogl We hebben 't toch al kwoad genog"l
De mannen hadden het bovengedeelte van een reusI) Paasies = Even.
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achtige centrifugaal-pomp gedemonteerd, en waren nu
bezig met behulp van „meroakeltoakels" de zware
waaier-as te lichten. Aan het elude hiervan zat een
enorm driebladig scheprad, waarvan een poot met blad
en al was afgebroken, hetwelk het inzetten van een
geheel nieuwe „waaier" nodig maakte.
Daar Piet bij dit werk „in alle kleuren" gemist kon
worden, ging hij terug naar de bak waar De Vries in
het achteronder bezig was hun broodmaaltijd gereed
te maken.
„Kooktie nog niet?" vroeg Piet, nieuwsgierig het
deksel van de ketel oplichtende. „Zok nog effe bonksies
goan roape. Kan 'k gelijk effe de blompotjies bij Kea,
brenger
Hij klom weer langs de steile ladder naar het dek,
gevaarlijk balancerend met de kolenemmer. Net was
in zijn element. Hij wenste niet beter. Voor hem liep
alles zoals het lopen moest. „Van 't school of naer 't
buitewaark. Nogal wiedesl Dat dee iedereen toch? Je
wier wel niet sebiet meulebaas of zuigbaas, mar da' gaf
niks. Op 'n bak wasset ok wel lollig. Vooraal asset
sturmde. Dan kojje zoo lekker met de geloajen bak
tege de golve in goan stompe. Je'n oliejas aan, en je
laerze. Je zuidwester stijf om je kin geknoept. Mojje die
brekers tekeer hore goan tege die stommen bak. Bens..
kleun.. kledder..1 Iedere klap roak.. Zet 'm aan. .1 Dan
kojje je aaige zoo lekker beet goan stoan houwe aan
de pin van de sleepbolder.... En asset dan te gek
wier, dan hard meeholle tusse twee zee`gies in, naer 't
ach'erdek, en dan ach'er 't schaarm naer die klaaine
hakkepofferties goan stoan kijke, die net d'r heele
smoel onder woater en d'r kont in de lucht lagge te
duikele as 'n schollevaers die 'n ankerketting ingeslikt
het. Lollig leve, vond Piet. Beter as in die rotschool, of
in de hoepeschuur van Ome Leenl"
Hij bolderde met de bloempotten vast onder de arm
geklemd over de loopbrug van de directie-ark, en wel
met zoveel geweld dat Kee verschrikt de deur opende
met de vraag: „O bin jij et Piet. 'k Doch' datter 'n boot
uit z'n roer liep en dat heel din aark d'r aan mos. 0,
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bin dat de blompotjies .... Nou dat binne faarme 'oorl
1
Komper mor in, de koffie is bruin
Piet verontschuldigde zich dat hij „waainig tijd had",
maar op haar aandringen: „gauw of in 't g'eel niet" trok
hij z'n klompen uit en zat weldra met Kee in 'n diepzinnig gesprek gewikkeld over het „korties koke van
rooie kali die blauw wier azzie ze te ruim opzette ...."
De Vries had de maaltijd gereed en begon, in afwachting van Piet's terugkeer met „de bonksies", maar
vast te eten. Voor hem was de toekomst niet geheel
zonder zorgen. Hij piekerde. De overgang was te plotseling, te groot geweest.
Het comfort en de rust die behoorden bij zijn vorige
werkkring, de onderscheiding waarmee hij was behandeld, het hele gelijkmatige leven met veel vrije tijd en
gelegenheid tot ontwikkeling en ontspanning .... het
was met een slag verdwenen, en had plaats gemaakt
voor het ruwe en bonkige leven der baggeraars.
De mooie rustige kamer in z'n kosthuis, z'n pantoffels,
z'n kamerjas als attributer van een comfortable omgeving .... ze behoorden tot het rijk der herinneringen.
Hij vond zich terug in het armelijk gemeubileerde verblijf in het achteronder, voor zover er dan van meubelen
gesproken kon worden.
Een armzalig driepoot-kacheltje met de scheefhangende, haast doorgeroeste kachelpijp, een houten
bank, een wankele tafel met ontelbare ingebrande
randen.
Aan elke kant van de hoge ruimte twee slaapplaatsen
boven elkaar, waar hun beddegoed rood en blauw
schemerde in het halfdonker. Een blikken petroleumlamp. Een paar putsen en emmers. Twee groengeverfde
kisten. Een scheepslantaarn en een paar ongebruikte
kurkzakken. Ziedaar het gehele meubilair.
De overgang was te groot. Maar het was niet dat wat
hem het meeste zorg gat. Hijzelf zou er zich wel door
heen slaan. Hij had wel voor hetere vuren gestaan.
Toen hij naar Zuid-Afrika ging. .. . Ja.... toen was
het wel niet met spontane toestemminq, maar toch met
welwillend medeweten van zijn moeder gegaan. Toen
ging het om de eer, het goed recht, het leven van een
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geheel yolk. Een yolk dat zo na aan het zijne verwant
was. Vaak had hij, als zij zich met de meest primitieve
middelen moesten behelpen, gedacht: Nu moest moeder
me eens zien zitten.... En nu
Hij zag haar terug, hoe ze vol goede moed hem naar
de boot van Fop Smit, aan de Oosterkade had gebracht.
Druk gebabbeld had over haar geboorteplaats waar hij
heen ging. De plaats waar ze nooit met haar gedachten
uit weg geweest was, al die tijd dat ze in Rotterdam
woonde.
Ze had de mogelijkheid niet weggecijferd dat hij
promotie zou makers; Hoofd der school worden in haar
eigen dorp.... Niet waar? Hij had toch de hoofdacte?
Er kon toch van alles gebeuren? Dan zou ook zij weer
terug gaan naar de lange kromme dijk, om stil mee te
genieten van het geluk van haar kind.... Haar kind. . . .
En nu lag ook haar geluk in scherven. Door zijn
schuld.
Nu was er niets meer voor haar om trots op te zijn.
Niets. Erger nog. Ze wist nog niets van zijn smadelijk
ontslag. Hij had haar nog voor kort een brief gestuurd,
waarin hij meldde dat alles goed ging en er niets
bijzonders te schrijven viel.
Hij had de brief naar de bus gebracht, zichzelf sussende met de gedachte, dat een slechte tijding altijd
nog vroeg genoeg komt.
Maar toen de brief met een plof in de lege bus viel,
had het geklonken als een verraderlijk schot, gericht
op het hart van haar .... zijn moeder. Hij had getracht
zijn hand door de smalle opening te wringen om de
huichelachtige brief terug te graaien.. . . 't Ging niet. . . .
Hij had zich voorgenomen de volgende morgen zeer
vroeg present te zijn om de brief terug te vragen aan de
postbode. Maar huiswaarts kerende had hij weer het
plan opgevat, de volgende dag naar huis te gaan en
zijn moeder alles te vertellen.... Eerlijk te vertellen.. ..
Maar die volgende dag was Piet als een wervelwind binnengestoven met de mededeling: „D'r worde
bakkeschippers gevrogel Kom opl Jij en ik soame op 'n
bakl"
En dit moest hij nu zijn moeder mededelen. Z'n moe?
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der, die juist alles opgeofferd had om hem van het
ruwe baggerleven weg te houden. Die zelf uit een
familie van baggeraars voortgekomen; zelf aan boord
van de hopperzuiger waar haar man kapitein was; zelf
in het buitenland vertoevende, ten overvloede kennis
had genomen van het ruwe gedoe en de primitieve
levenswijze van dekknechts en bakkeschippers.
Hij moest haar dit vertellen. Vanavond nog. Hij zou
naar de wal gaan. De tram nemen naar de Beurs, en,
dan naar de Nieuwe Binnenweg.. . . Gewoon alles vertellen .... En dan?
Hij trachtte zich voor te stellen wat de uitwerking zou
zijn. .. . Het zou gelijk staan met .... Ja.. met wat..?
Hij piekerde .... Geen enkel lichtpunt te zien.. ..
Piet kwam met de kolenemmer naar beneden. Hij
keek schuin naar cie gebogen gestalte op de houten
bank en begon dan met veel lawaai het kleine kacheltje
bij te vullen. Daarop schoof hij bij de tafel; veegde zijn
zwarte handen of aan z'n broekspijpen en ging met
beide ellebogen op de tafel, zijn boterhammen naar
binnen werken.
„Blijf jij zolang aan boord Piet? Ga 'k even op de
zuiger kijken hoe het er bij staatY'
Hij ging naar de machinekamer, waar de mannen
met zware schroefsleutels de moeren aanzetten, waarmede de waaierbladen werden bevestigd. Het kon nog
wei even duren.
De verdieping-hoge hoofdmachine met de drie geweldige krukken en dubbel zoveel drijf- en schuifstangen,
stond bewegingloos. Dwarsscheeps stond een kleinere
machine, eveneens in rust. Dik in wit omhulsel gepakte
stoomleidingen hingen als doelloos in de groote ruimte,
of kronkelden gelijk fossiele slangen langs de scheepswand.
Blinkend gepoetste koperen pijpen, hier en daar blauwig verkleurd door hete stoom, lagen daar tussendoot.
Nu en dan klonk een scherpe knal en sidderden ze even,
als opgeschrikt in benauwde droom.
Ergens in een hoek draaide, met driftig beweeg, een
kleine stoommachine en pompte onafgebroken het koelwater door den condensor.
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Twee koperen stangen van een duplex-pomp schoven
nauw merkbaar heen en weer, met zacht gekreun en
monotoon getik van traag . terugslaande kleppen.
Kleine stoomwolkjes drongen zachtsuizend uit lekkende afblaaskraantjes, doch waren niet bij machte, enig
leven te blazen in de doodse ruimte.
De Vries leunde tegen de werkbank en poogde doel
en functie der vele machinerieen te doorgronden, wat
hem, ondanks zijn beduidende theoretische kennis der
mechanica, slechts ten dele gelukte.
Hij wist dat de hoofdmachine straks de grote nieuwe
waaier in razende snelheid in de enorme centrifugaalpomp zou ronddraaien, waardoor zand en water uit de
langszij liggende bak zouden worden opgezogen, en
door de afvoerpijp, die kilometers vender, bij de Kralingse plassen, uitmondde, zouden worden weggeperst.
Hij wist ook dat de kleinere machine eveneens een
pomp aandreef, die het water met een mans-dikke
straal, als van een monsterachtig waterkanon, in de
zandbak zou spuiten, van waar het, tezamen met het
losgewoelde zand, zou worden opgezogen door de
hoofdpomp. Er was dus een grote pomp die water in
de bak spoot, en een nog grotere, die het water, vermengd met zand, daar weer uitpompte. Deze verklaring
zou voor een oppervlakkig toeschouwer wellicht voldoende zijn, doch voor De Vries, die zich nooit voldaan
toonde alvorens alles hem tot in de puntjes duidelijk
was, bleef nog de belangrijke vraag over: hoe kan zo'n
waaier daar in die lege pomp zoveel zuigkracht ontwikkelen, dat het zware zand uit die bak in die wijde
zuigbuis omhoog klimt?
Hij besloot deze vraag nog eens ter gelegener tijd met
den machinist te bespreken, die het nu te druk had om
een praatje te maken.
Hij keek nog even hoe de mannen de zware sleutels
hanteerden bij het dicht maken van de pomp, en wilde
dan longs de ijzeren ladder naar het dek gaan, toen
de machinist, druk handenvegende aan een dot poetskatoen, naar de stookplaats liep om met een „fire upl"
de stokers in actie te brengen.
Alles wees er op dat de schade viug hersteld was,
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en de gehele ingewikkelde machinerie weer gauw in
werking zou zijn.
De machinist vulde oliebakken bij; draaide bier en
daar een afblaaskraantje open, en zette dan de kleinste
der twee machines langzaam in beweging. De krukken
duikelden langzaam rond. . .. Een.. twee .. drie.. ..
De zuigerstangen schoten om beurten nijdig uit de cylinders naar buiten; hielden plotseling hun vaart in, en
schoven dan met toenemende snelheid terug om, na een
kleine weifeling, toch maar weer naar buiten te komen.
De lange excentriek-stangen deinden statig op en
neer als slanke danseressen, die de heftige bewegingen
der ballerina haast onmerkbaar nabootsten.
De Vries glimlachte. Hij moest toch wel een beetje
van Lotje getikt zijn om zo'n stel van die ijzeren stangen
met danseressen te vergelijken.
Maar toch
1 Was dit niet de dans van het menselijk
vernuft? De uiterst beheerste dans van een schoon geheel? Een ontroerende rhythmische beweging van ingehouden krachten, die op een simpele handbeweging
zouden reageren met een wervelende galop van flitsende lijnen en feilloze wendingen?
Zijn blik gleed weg langs kronkelende stoomleidingen; rustte even op een groep nerveus trillende drukwijzers, doch werd dan weer getrokken naar het boeiende spel der geluidloos dansende stangen.
Het geraas in de stookplaat, met knersend geluid van
schrapende schoppen, dichtklappende vuurdeuren en
het dof gerommel van neerstortende kolen, nam even
zijn aandacht. Maar dan schokte hij op uit zijn mijmeringen door het schel geklingel van een bel viak boven
hem.
Zonder merkbare aanleiding sloeg plots de zo even
nog traag rondwentelende „waterkar" in een felle galop.
Als door reuzenkracht geschud, viel het schip naar
eon kant over.
Weer een belgerinkel; de hoofdmachine werd door
den machinist op gang gebracht, en trachtte met toenemende snelheid van rondflitsende krukken en zwaar
trommelend geluid van stenen en zand in de geweldige
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centrifugaalpomp, het grootste aandeel te hebben in
deze machtige symphonie van de arbeid.
Over de naast liggende bak gaande, bleef De Vries
nog even staan, geboeid door het schouwspel van de
bulderende waterstraal die, gelijk een alles vernielende
waterval op het zand losbarstte en het, als met wagenvrachten gelijk, deed neerstorten tot voor de monding
van de gulzig slobberende haalpijp.
De zuigbaas, die hoog boven het schip in een soort
stuurhut het hele complex van ziedende krachten met
enkele handgrepen beheerste, rukte even aan een bel.
Een winch begon met klepperend geluid te draaien;
de langsliggende bak schoof enkele meters vooruit, en
opnieuw stortten grote massa's zand voor de gulzige
muil van het niet te verzadigen monster.
Piet had de meertouwen wat op gevierd om „niet te
goan hange" aan den steeds hoger oprijzenden buurman.
Hij berekende dat ze vandaag wel niet meer aan de
beurt zouden komen, en dus stelde hij voor om samen
naar de wal te gaan.
„Centjies zat om 'n vrach'ie te doen. Asse op binne
verkoope me 't Miele zuigertie van den boasl Kom
op....1"
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HOOFDSTUK XL
Een huilende wagenvoerder, 'a hardnekidge
melkboer en 'n Lieve Moeda:.

De avond viel onmerkbaar over de grote havenstad
toen de twee vrienden plaats namen op het voorbalcon
van de tram die hen van Woudenstein naar de oude
binnenstad zou voeren.
Piet veroverde een goed plaatsje naast den bestuurder en stak zijn mening over hetgeen er te zien was,
niet onder stoelen of bar ken.
„Noeme ze ok nog 'n stad," pruttelde hij, „'n endjie
dijk met 'n poar boempies uit de griendl Bin dat nou
houte boomppies, stuurman?"
De bestuurder schudde droevig het hoofd. „Binne
ajzere peirebaumel" antwoordde hij, niet van zins zich
door zo'n boertje op de „stein te late houo".
Piet gooide het over een andere boeg. „Toch wel
'n aardig gehuchiel Weunt zeker wel 'n barrebier ok in
dut Burp?"
De bestuurder spuwde even door de zijdeur; gaf een
paar meppen op de voetbel en schudde weer triestig
het hoofd. „Gein draug braud mei te verdienel" klaagde
hij. „De waive scheire d'r aige zellef, en de keirels paute
d'r baardje over op d'r kale kitsl"
Net gaf het op. Die vent was gewoon niet op de kar
te krijgen. Nog eenmaal, bij het Oostplein, waagde hij
een poging. „Aerdig meulentjie, stuurman, hoale ze
's aeve's zeker binne asset regent?"
De aangesprokene knikte of zoo-even zijn doodvonnis
was uitgesproken. Het leek of er een traan blonk in
het oog waarmee hij Piet aanloensde. „Vroeger toen die
maulenaar op de Slaok waunde, ging et nog zau'n
beitje, dan droegtie 's avons 't gevolletje effe de straat
auver. Teigewaurdig waunt ie op Delfshave, wil die
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elke avond meirije met dat hebbedingetje op et vaur?"
balkon.... Getext toch niet
Piet gaf het op. Hij had weinig succes met z'n niet
al te originele opmerkingen. Die kerel stond 'm, met
In gezicht oftie regelrecht naar het schavot reed, maar
steeds gelijk te geven.
Bij de Beurs stapten ze of om een tram naar het
Westen te nemen. Ze waren enkele meters opgelopen,
toen een heftig belgerinkel hen snel deed omkijken. De
conducteur leunde tegen de deur van het voorbalcon
waar de bestuurder Piet wenkte, even terug te komen.
Hij stopte met een eindeloos triest gezicht Piet jets in
de hand dat vet en kleverig aanvoelde, en door dezen
direct geldentificeerd werd als een afgeWerkte pruim
tabak van formidabele afmetingen.
De jongen trok eveneens een uiterst bedroefd gezicht.
„ik Zol 'm deurgeve 'oor stuurman," huilde hij, en liet
het kieverige ding snel in de geopende tas van den
conducteur verdwijnen.

Piet sloeg peinzend de bladen om van een grote atlas.
Egypte.... Hier hajje Alexandriee en de Nijl.... en
daer de Roeie ZOO. Daar hadde de jode op 't 188g eb
geloOpe. En daer had Nero, of hoe hiette die knul, natte
voete gekrege tot z'n nek toe, omdattie niet in den
almenak gekeke had hoe laet 't hoog water was. Ze
hadde d'r nooit bijverteld oftie ok op z'n mieter gekrege
had toe' die hoolemaal onder d'n ebslik thuiskwam.
Mor dat zou wel niet. Zukke lui moch'e aaltijd meer doen
as 'n gewoon mens.... Daer hajje Oazie en 'n bonksie
van Pallestinoa met de Doeje ZOO. Wat hadde ze daer
ook alweer uitgespoOkt? Dat was 'n woater daer ie
nooit in zinke kon. Lollig azzie nie' zwemme kon. Mor
IP Vaag kwam
wat was dat ok weer met die doeje zee
in z'n herinnering jets over een driehonderd maal herhaalde zin: „Ik mag niet omkijken". Hij sloeg vlug het
blad om. 0, nog 'n stuk van Egypte. 't Sujeskenoal....
Port Said.... Ismailia.... Groot Bittermeer.
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De kaart was daar een beetje vuil, net of iemand dat
Bittermeer weg had willen vegen....
1 " Piet schrok op. Wat kwam„Melkboerrr juffrauw
me die melkboere hier nog laet aan de deur.
Hij sloeg weer om: Noord Afrika, Tanger, Oran, Algiers.... Daer in de buurt zoue ze naer toe goan asset
deurging met dat waark. De firmoa was leegste inschrijver, en asset gegund wier dan hadde heulie as
perseneel zijnde, de voorhand....
1 " Gossie, stoat die woater
„Mellekboeur juffrauw
en rnellekvent d'r nogal Effe de vrouw woarschouwe.... Hij ging naar de deur van de keuken,
waar achter hij wist dat De Vries met zijn moeder een
ernstig gesprek voerde. „Moile nog mellek, vrouw de
Vries? Ze stoan el 'n haalef uur te blaere 1"
dankie wel boor Piet!"
„Vandaag niet
1" riep Piet naar de duistere kamer„Nie' naudig
hoek, waar hij een deur vermoedde.
Hij hoorde een zacht geschuifel alsof iemand met een
schoen over stenen schuurde. Dan was het stil.
Toch eigelijk mor flauwe kul, met dat baagere daer
in die Middellanse Zee.... Mojje kijke wat 'n lap woater....1 Asse daer nog goon ruimte genog hebbe om
d'r gat te droaie.... Mor 't zol wel 'n hoave of zoo
motte worde.... 't Zol aenders wel 'n koale boel zijn
met aal dat zand van die Sehoaroa....
„Mellekboeur juffrauw
Verrek, daer stong dien hufter met z"n blaaikwoater
nogal te jengele. Stil laete stoan tottie 'n ons weegt....
's Kijke waer me heenraaize azze me met de boot gaan.
1 Stoat er heelemel
Rotterdam.... waer is Rotterdam
niet op. Zol Melilao wel 'n groote stad zijn, want die
stoat er wel op.... Southampton .... das Engeland....
Mag de lange wel 'n bietjie onder dek blijve, aanders
pikke zum omdattie voor de boere gevochte het....
Meschie hattiet toe' wel makkeliker as nou.... Z'n
moeder zieter niet zoo kwaad uit, mor asse nij'g is zou
ik liever met d'r ete as vechte. Da' kajje zoo wel zien.
Hier hemme Cherbourg.
Zol die boot ok wel aanlegge om fransoze te loaje die
naer Algiers motte, want da's ok Frans
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„Mellekboeur juffrauw
1
„'n Snee kerremelk en 'n hond'aail" bestelde Piet,
„wach' mor paasies tot 't dag is, aanders kan 'k de
cente nie vinge
1
En dan goan me Quesant rood, en dan zitte me in de
Golf van Biskoaje .... Daer stoan bonke woater as de
groete kaark.... Daer sturmt et uit axle hoeke tegelijk,
en daer komme die bonke woater van.... Nogal wiedes
1
Dan goan me naer Spanje .... Kajje zoo appelesiene
uit d'n bogerd plukke.... Fijn dattet daer zoo gloeiend
Mot is.... Goan de boere 's midda's slaepe, en honde
zolle ze daer wel niet hebbe....
„Bakkerrr
1 Al weer wet vors.... Nou d'n bakker
weer.... Hou mekoar mor effe aan de proat 'oor....
It is zoo och'end....1
„Wat, zit jij te pruttele Piet?" zei De Vries, die achter
zijn moeder de kamer binnen. kwam. „Ben je met de
papegaai aan 't debateren?"
„Papegoai?" schrok Piet. „ik Doch vaast dattet de
woater en mellekboer was, en d'n bakker. 'k Ha' min
slinger as 'n vuil aai dat ze mor acm de deur bleve
hange
1 En vim; stoat die pappegooiekoai.... 'k
bedoelt die gappekooiepoai.... 'k bedoelt die mellekboer nou?"
Moeder de Vries zette kopjes klaar, en hear zoon liep
met Piet naar de kamerhoek, waar de vermeende leveranciers zo hardnekkig hun aanwezigheid hadden aangekondigd.
Piet keek even om near de bezige vrouw; trok het
oor van zijn langen vriend near zich toe, en fluisterde:
9
„Hebbie op je flikker gehad van de ouwe vrouw
De Vries schudde ontkennend en lachte: „Hier heb
je den melkboerl Heb jij je te graze late nemen?"
„lt Stoat 'm netjies" meende Piet, „om ouwe mense
voor de gek te houwe.... Kan dat boost nou is niks
aanders vertelle? Me dunkt azzie hoelemel uit de Kongo
komt, clajje dan wel wet aanders ken zegge as: mellekboerrr juffrauw....1"
„Dat ie uit de Kongo komt geloof ik niet," zei moeder
de Vries, „maar dat ie meer vertellen, kan.... Nou, hou
”

"

"

"
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maar op. Je weet niet waar die de praat vandaan haalt.
Maar zoue jullie niet eens thee komen drinken?"
„Heb je je kunnen amuseren met de atlas, Piet?" informeerde zij toen ze gezeten waren.
„Nou, geweldig.... eh...." Hij aarzelde. Je kon toch
geen „vrouw" zegge tege zoo'n rijke doame? En juffrouw
dat klonk zoe .... nou, net as de jonges op d'n dijk
riepe: Juffrouw goa je mee naer de bedeoling? En „mevrouw"? Eigelik mostie dat mor zegge. Mor dan zou
ze denke dajje ze zat te beloatoafele. Mevrouw zee je
tege de vrouw van d'n burgemeester, of van den
Netoaris . . . .
Hij camoufleerde zijn verlegenheid door een lange
slurp aan zin kopje, en besloot dan de hele aanspreekvorm maar te vermoffelen.
„'k Heppet best naer min zin gehad met dien atlas.
'k Bin an 't raaize gewist. In Egypte en Pallestinao. Toe'
bin'k met de boet naer Sejoetao gegoan, en daer vandaen naer de keuke om te zegge dat de mellekboer
d'r was, en toe' naer Engeland en Cherbourg en de
Golf van Biskoaje.... Bonke woater as aarrebaaiershuisies.... In Sioaije lagge de boere te slaepe en wou
ik wat appelesiene of goan doen, en toe' kwam d'n
bakker, en toe' begon d'n hond te blaffe.... Nou.... en
wijer niks .... U bin zeker nooit in Spaije gewist?"
„`k Heb er vier jaar gewoond," was het onverwachte
antwoord. „In Barcelona. Min vader was daar uitvoerder. 'n Prachtig land...." Ze verzonk in gepeins, als
verdiept in zonomglansde herinneringen....
„En was dat mooi met die gele appelesiene aan de
boome? En vliege daer de kenoaries zoo mor rond,
net as hier de mosse?"
Moeder de Vries glimlachte om Piet's fantastische
voorstellingen. „Nee, jonge, de sinaasappelen worden
groen van de bomen geplukt, en vogels vliegen er ook
genoeg, daar zal ik je straks wel eens wat van vertellen, maar dat waren geen kanarievogels. Barcelona
is een geweldig grote stad. Wel vijf of zes keen zo groot
als Rotterdam, en veel mooier. Viak bij de haven waar
we met de woonark lagen, stond 'n prachtige gedenk7
Zwervende Houtvoeters
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zuil. El monumento a Colon. Die is opgericht ter ere
van Columbus. Zeker wel eens van gehoord, Piet?"
Piet knikte heftig: ja. „KarLik nog 'n moppie van ok,
van Kelumbus. Mor 'k weet nou niet hoe 't begintl"
„Nou, verzin dan maar es, dan zal ik nog es thee
inschenken."
„Ja, das goed" besliste Piet goedgunstig. ,,Verrek hoe
was dat ok alweer....? 'k Weet nie' meer. Geef is 'n
harde klap op m'n rug.... Ho mor.... 'k Heppet al...."
Kelumbus had 'n lekken band,
En had Oen fietspomp bij de hand.
Hij ging bij buurman Pedro aan
Oftie g0On goeie fiets had staan.
Die sprak: (hij was dat lenen moe),
Waer mojje eigelik naer toe?
Kelumbus fluisterd' in z'n oor:
Ik heb goon cente meer voor 't spoor,
En 'k heb de boodschap thuis gehad,
Dat Lange Wim uit Trinidad
Op zoek is naer Amerika.
Je snapt, dat is m'n eer te na.
Is 't aanders niet, zee Pedro snel,
Dan lappe we jouw bandjie wel.
Kelumbus kookte gauw een ei
En dee 'n bietjie zout derbij ....
„Wijer weetukket niet.... Da's zeker ok thee van
twoojentwintug cente? Die is veul beter as die van twee
dubbeltjies, daer zit zoo'n hoop ' gruis in...."
„En hoe liep dat verder of met Columbus?"
„Nou niks. Kelumbus hing z'n kruiksie en z'n broodzaksie om z'n nek, en toe' ging die op de fiets naer
Oamerika.... En daer hebbe ze nou nog lol om . .. . 1
MoruzngvetladinkzuvKelma
bus, en van die veugeltges1"
„Die zuil is heel wat over te vertellen," begon moeder
de Vries. „Je kunt er met een lift naar boven gaan,
tot vijf en veertig meter, geloof ik, en dan heb je een
prachtig uitzicht over de stad en over de zee. En als je
weer naar beneden gaat, kan je de onderaardse ge,welyen bezichtigen. Daar is het hele levee vdn. Columbus
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afgebeeld, in miniatuur. Kleine figuurtjes van mensen
en kleine scheepjes. Geweldig interessant. Maar die
fiets van jou heb 'k er niet bij gezien.
En de oude Fernando, die de bezoekers rondleidde,
heeft er ook nooit iets van verteldi En die was toch
spraakzaam genoeg. Als hij de bezoekers rond geleid
had nam die z'n guitaar, en dan tong die in z'n mooie
taal de ballade van den kleinen Arnando. Dan stonden de bezoekers stil te luisteren. Als ie met enkele
halen over de snaren het voorspel begon, dan klonk
het door die gewelven of er een heel orkest speelde.
Altijd als ik terug denk aan die tijd, dan zie ik weer
die oude Fernando met z'n witte baard en z'n guitaar...."
„En kon u dan verstoan wattie zong?"
„Eerst niet. Dan luisterde ik maar naar z'n muziek en
z'n mooie stem. Later toen ik de taal verstond, was het
nog veel mooier. 'k Heb et hele stuk eens overgeschreven. Kijk maar es, het zal wel achter in de atlas liggen."
„'k Heppet gezien" zei Piet, „mor 'k dosset niet te leze.
'k Doch datter geheime instinge ....1 Hier isset al. Lees
u is voor. Da's veul mooier asdajjet zelf leest.... Pet
af, lange, en stil zitte azzie moeder voorleest."
„Arnando, kind der hope bergen. Waar zijt gij? Waar
is het geluid van uw trappelende voeten, die de dauw
der struiken beroerden bij het opstijgen langs het smalle
bergpad. Wij luisteren, Arnando, wij luisteren. Wij speuren naar elk gerucht, en zien uit over de slingerende
paden, en over het geurende tapijt, diep, heel diep
gelegen aan de wazige flanken der hemelhoge Pyreneeen.
Wij roepen u, Arnando, als de gouden zon opstijgt uit
de blauwe diepten, de donkere diepten van de grote,
zingende, altijd zingende, eindeloze zee. Als hare stralen tasten, haar gouden stralen huiv'rend tasten aan de
ruisende, aan de zacht suizende toppen der altijd groene
wachters, de wachters der eeuwige Pyreneeen.
Waar Mgt ge, Arnando, waar blijft ge? Uwe trappelende voeten zijn niet op het bergpad. Ze zijn niet op de
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men, Arnando, de gouden bloemen, hunk'rend buigen
naar het komende licht. Ze zijn niet bij de zilv'ren,
zachtkens klaterende.... zacht.... kens.... klaterende .... waterval.... Die zacht.... kens.... klaterende
waterval.... Die Zacht.... kens.... fluistert.... zachtkens .... fluis.... tert: Arnando, ....waar ....zijt ge?
Wij, uwe vrienden.. uwe kleine gevederde vrienden
wij baden ons in gouden stromen.. in gouden stromen..
tot het opspat en wegkaatst en wegspettert in gouden
droppelen.... Gij ziet het niet, Arnando.... Gij ziet
het 'niet als de hemelhoge bergpieken wegschuilen in
tuimelende wolkbanken.. De bliksem flitst-flitst-flitst..
Ge hoort niet de stilte.... de bange.... bange....
stil.... te.... Tot losbarst, losbreekt, losscheurt het
krakend geweld der toornende donderslagen, die rollen .... rollen.... rollen.... tussen de blauwe flanken .. de sidderende flanken der eeuwige Pyreneeen..
Ge zijt van ons weg gegaan Arnando. Uwe gehoornde vrienden.... de kleine schuchtere vrienden hebben
u nagestaard.... nagestaard.... toen ge weg gingt
naar het duistere dal.... nagestaard.... in het duistere
dal
De vrolijke zang, de huppelende tonen, het zilveren
lied van uw kleine herdersfluit.... het huppelde en
huppelde langs grillige kloven.... grillige kloven en
zwijgende ravijnen....
Het zilv'ren lied smolt weg.... smolt weg tot eeuwig
zwijgen.... eeuwig zwijgen achter de eeuwig zwijgende muur van het eeuwig.... eeuwig zwijgende klooster
op de kille huiverende wanden.... de onberoerde
wanden van de zwijgende roerloze Mont Serrat. Ons
kwijnend lied.... Arnando . . .. ons kwijnend lied zweeft
weg.... zweeft weg in roerloos zwijgen.... Zweeft
weg over donkere schaduwen van roerloze dalen. Het
lispelfluistert aan de koude wanden.... de koude wanden van de roerloze kerk.... de kloosterkerk op de
Mont Serrat.... Kom Arnando.... kom....
Stijg op, Arnando.... stijg op zilv'ren tonen van de
kleine herdersfluit.... Zweef weg door het kleine
tralievenster.... Zweef weg op de tonen van het
zilv'ren lied.... Zweef terug naar de altijd groene
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bergweide.... waar uw kleine vrienden.... uw kleine
schuchtere vrienden wachten, en staren naar het duistere dal.... waaruit ge terug zult komen, Arnando,
naar de altijd groene bergweide....
Hoor.... ze zingen.... wij zingen. Korn terug Arnando kom terug naar het gouden licht dat stroornt
over de fluisterende toppen der zacht suizende
zacht ruisende wachters.... de fluisterende wachters
der eeuwige Pyreneeen
Kom.... Arnando.... kom....
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HOOFDSTUK XII,
Piet geeft een loglsche, en een psycho-logische
verklaring, waarom dierenmishandeling en zeeroved) so verschlllend beoordesld worden.

De maan hing vreemd scheef boven het land van
Hoboken. De huizen van de Westersingel drongen
roerloos bijeen, als beschutting zoekend onder zwaar
geboomte dat stil te mijmeren stond icings teer overkoepeld waterviak.
Een eenzame ster pinkie bedachtzaam tussen de
donkere dakenrijen van de Oude Binnenweg. Een vergeten lichtreclame poogde, vals op-lichtend, een wankleur te mengen in het zacht-omlijnde schaduwspel der
dromende Mad.
De voetstappen der twee vrienden bolderden hol, als
gaande over hardbevroren grond in stille winternacht.
leder in eigen gedachten verdiept, staken ze het
Calandplein over.
De Hoogstraat lag als een donkere kloof tussen grillig gevormde rotswanden. Een eindeloos lange goederentrein gleed uit de ene rotswand, om dan met
donderend geweld als van ondergrondse bergstortingen, in het andere donkere massief te verdwijnen. Het
gedrochtelijk viaduct trilde en resoneerde met dof
gegrom, als gepijnigd door felle slagen van meedogenloos bonkende wielen.
Het woedend orkaan-geweld ebde weg in dof gerommel, en kromp dan in tot nauw merkbaar gebonk
van ver verwijderde branding.
„'k Bin blij dajje moeder nie' gekankerd het omdajje
bakkeschipper geworde bin," begon Piet.
„Heb je dan gehoord wat we in de keuken besproken hebben?"
„Nee, netuurluk niel Ja, ik zol jullie zoe'n bietjie of
goan zitte luistere _1 Wat denkie nou wel vamme ..?"
„'k Weet wel beter, Piet. Maar waarom beweer je
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zo positief dat ze niet gekankerd heeft? Toen we uit
de keuken kwamen, vroeg je nog wel of ik op m'n
flikker gekregen had," merkte De Vries op.
„Toe' kon ik je moeder nog niet. Mor nou kan'k je
wel belove: azzie gene keer loazerus aan boord durft
te komme, of je durref gene keer Korsie-Korsie te doen
met de cente vajje moeder, dan sloa'k je witte kop in
mekoar al wazzie zoo lang astie schoorste8n daer van
de B.Z.K.1" zei Piet, en hij spuwde alvast in de handers,
als zou de afrekening zo beginnen.
De Vries liep inwendig te genieten. Wat KorsieKorsie doen betekende wist hij wel niet, maar het was
minstens even erg als „loazerus an boord komme" en
dam wilde Piet hem voor bewaren, dat was duidelijk.
„Maar nou heb je nog niet gezegd...." hervatte hij.
„Hoef ok niet," viel Piet hem in de rede, „azzie d'r niks
van begrijpt. Hadde ze mijn opgeslote in dat klooster
op dien baarg, of wasset om jou te doen? Ik bin toch
nooit schoolmoester gewist? Nou, loop dan niet zoo
rot te doenl Wil ik jou is wat vertelle? Azzik thuis per
ongeluk, de kat met z'n staert an 't vuilnisblek gebonge had, dan kree'k met de pook op m'n flikker da'k
kroakte. Mor toe'k met 'n zacht westenwindjie, dat de
panne van 't dak vioge, met Mel de klipper van Kromme Hansie d'r tussenuit ging, zoomor om 'n endjie te
vaere, mos me moeder me van 't pliessiebero komme
hoale, en toe' zat ze nog in d'r stinkert dat ze me zeer
gedaen zouwe hebbe....
Toe me thuis kwamme, zag ik nog kanst om de pook
ach'er 't kachelblind te mikke. Mor 't was heelemel
nie' noodig gewist. Min moeder ging 'n deuntje zitte
janke, mor ach'er d'r zouwdoek zat ze d'r aaige zoewat
'n bietjie te borste te lache. En jouw moeder het veul
meer lol in 'n heelen hopperkaptein, as in 'n haalven
schoolmeester, dat Beef ik ie op 'n briefiel" besloot
Piet z'n ongewoon lange redevoering.
Ze liepen zwijgend langs de Oostzeedijk. Piet waarschijnlijk verdiept in herinneringen aan spontaan georganiseerde zeiltochtjes, met meer of minder gunstige
afloop. De Vries moeizaam ordenend het complex van
nieuwe perspectieven dat zich, door de onverwacht
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tegemoetkomende houding van zijn moeder, in zijn gedachtengang ontwikkelde.
Piet was een groot psycholoog, al had hij dat woord
wellicht nooit gehoord. Gek dat ie daar zelf niet aan
gedacht had. En toch.... Zonder de afdoende verklaring van Piet, was de zaak hem nog niet duidelijk geweest. Inderdaad. Liever een hele hopperkapitein dan
een halve schoolmeester. De schoolmeester op 'n voetstuk; hij was aan scherren gevallen voor haar voeten.
Ze had Been poging gedaan om de stukken in elkaar
te passen: zo is 't geweest. Scherven waren scherven,
niet meer waard dan tot de laatste splinter in de vuilnisbak te verdwijnen.
„'k Ben trots op je," had ze gezegd. Trots op je,
mijmerde hij. Hoe is 't mogelijk? „'k Ben trots op je
omdat je gelijk aangepakt hebt. Toen je vader van ons
heenging duurde het veertien dagen voor ik begreep
dat 'k zo niet kon blijven zitten. Toen heb ik ook aangepakt. 'k Zag er tegen op als tegen 'n berg, om dat
pension te beginnen. M'n hoofd stond niet naar al die
beslommeringen van een huis huren, schoonmaken,
advertenties plaatsen en a]les wat er verder aan vast
zat. 'k Was liever stil in 'n hoekje gaan zitten. En dat
wend er niet beter op toen de eerste pensiongasten
kwamen en me vaak behandelden of ik hun werkvrouw was, om van andere beledigingen nog maar te
zwijgen. Nou zit je op 'n bak. Goed. Beter kon je niet
beginnen. Benut je vrije tijd. Studeer geologie, dan weet
je wat van de samenstelling der aardlagen. Zie wat te
leren van waterbouwkunde en werktuigkunde. Als je
de theorie door hebt, is het in de practijk maar spelen,
zei je vader altijd."
Die lieve dappere moeder. Geen woord van verwijt.
Geen woord. En toch had hij haar lievelingsdroom vergruizeld door z'n ondoordacht optreden. Daar klopte
iets niet....
„Zeg Piet, als jij nou eens altijd een keurig nette jongen geweest was. Eens nooit met 'n andermans klipper
of zo op pad gegaan was...."
Piet schudde heftig: neen.
„Nu ja, laten we dat nou 's een ogenblik aannemen.
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Zou je moeder dan niet veel meer van je gehoue
hebbe?"
„'k Zojje nog is wat vertelle," zei Piet. „ik Kwam veul
in de schuur daer Doantjie van Hannemojje hoep zat
te moake, en die was van 't platte petjie. Die zat aaltijd
te zoaneke over dut maggie nie' doen, en dat is grate
zonde, en voor alles wat je dee ging ie, volgens hum,
naar de hel. Nou ha'k net in die tijd in pan met gloeiend
vet over m'n hand gehad, en je snap wel da'k van die
bewegung van Doantjies 'n el of zes mos hebbe. En,
ik aan 't broaf worde. En m'n moeder me mor aankijke. In 't lest zegt ze: Maargenoch'end mee naer d'n
dokter voor dajje hard ziek wordt. 'k Zeg, mens 'k
mankeer niks. Hie1p niks. Ik mee naer d'n dokter. Die
an 't nijpe en voele en kietele. Ik dien dokter 'n tik
op z'n neus gegeve, en me' me goed onder m'n aarm
d'n dijk op.
Is Aeve's kwamme ze vertelle da'k in 't bos bove in
'n boom zat, en dakker niet uit kon omdatter 'n diender
onder aan d'n barn stong. En wat zee ze toe'k thuiskwam? Ze zee: 'Mike smeerlap, hajje niet in, dag
eerder in dien boom kanne klimme? 'k Heb in m'n stinkert gezete omda'k docht dajje ziek was.
Zoe bin die wijve. Azzie klaain bin krijge ze zenewe
azzie d'r rokke loslaet. En azzie grater wordt, vaale
ze van d'r stoksie azzie d'r aan komtl"
Inderdaad, Piet was een groat psycholoog.
Over de steil liggende loopplank kwamen ze aan
boord van de zuiger, waar de wachtsman hun kwam
vertellen dat „'t waark in Oafrikoa gegund was en
dattet wel gauw zou beginne. Ze mosse mor gauw
zoe'n arrebiere-petjie koepe voordat ze uitverkocht
wazzel"
Piet stelde hem gerust met de verzekering dat „Kee
van den aark d'r al 'n zoogie ingesloge had, mor nie'
grater as maet 59, dus dat hij, de wachtsman, d'r wel
naest zou grijpel"
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HOOFDSTUK XIII.
Voorspoedige stapelloop van eon !dew schip,
en 'n nieuwe bakkeschipper met 'n nieuwe
toekomst.

De volgende morgen schrokken ze wakker doordat
het zware ijzeren luik van de trapingang geschoven
werd, en met een daverende slag over het dek
denderde.
„Verhoale schipper....1"
Ze stonden gelijk op de vloer. Met halfdichte slaapogen kiungelden ze hun broeken. aan. Net .kletterde
langs de trap naar boven, zit beide klompen in eon
hand geklemd.
De Vries had zijn schoenen half aangeschoten, en
stond al bij het meertouw toen Piet nog over het gangboord naar het voorschip bolderde.
De jongen gaf het touw door naar de zuiger.
De tussenliggende bak kreeg een zetje met de verhaalwinch, en schoot met een matig gangetje de wijde
rivier op, waar de sleepboot hem oppikte.
Zelf kwamen ze nu onder de geweldige haalpijp te
liggen, die weldra met een geluid . alsof een wagenvracht grint op een ijzeren dak gestort werd, naar beneden kwam, en gelijk een massa water begon uit te
braken, tot water en zand in grote draaikolken over het
gangboord gulpten.
De Vries wreef onopvallend over z'n voorhoofd. Met
eon slag was het probleem van de lege centrifugaalpomp opgelost. Werktuigkunde studeren, had zijn moeder gezegd. Hij bekende met schaamte dat het nodig
was, en releveerde nog even wat hij de vorige dag
in de machinekamer gezien had: De „waterkar" werd
het eerst aangezet. Het water kwam nu niet uit de
geweldige straalpijp, maar bolderde uit de „haalpijp"
.... Natuurlijk een verbindingspijp met een klep tussen
beide leidingenl „Nogal wiedes....1" zou Piet zeggen.
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Kijk. 't Belletje was voor de tweede keen gegaan. De
zuigbaas haalde een zwaar handle over. Zeker die bewuste klep.
De uitstroming hield op, en onmiddellijk begon de
haalpijp het troebel mengsel op te slurpen, dat zienderogen in de laadruimte van de bak wegzakte. De „waterkar", die door overhalen van een klein handle bijna tot
stilstand was gebracht, sloeg weer in galop, en de
mans-dikke waterstraal vulde snel het dreigend tekort
aan vloeibare specie aan, om te voorkomen dat de
grote zandpomp ontijdig „afsloeg", met alle gevolgen
daaraan verbonden.
Ook de taak van een zuigbaas is geen sinecure. Even
to lang gewacht met water bijzetten, on het enorme
scheprad in de grote pomp slaat als dol in de met
luchtgevulde ruimte; de honderden paardekrachten van
de hoofdmachine ondervinden geen tegenstand moor
en doen de tonnen-zware kruk-as, met het hole samenstel van schuiven, zuigers en stangen in razend tempo
rondvliegen.
Een vlug overhalen van de verbindingsklep, waardoor de aanvangsmanoeuvre herhaald wordt, kan het
euvel weer snel opheffen, doch een goede zuigbaas
zal wel oppassen dat het zover niet komt.
De bakkeschippers moesten op hun post blijven, om,
telkens als de bak een eindje verhaald word, de meertouwen to verzetten. Piet had al enkele malen met een
bedenkelijk gezicht de hand over z'n maag gestreken.
Beroerd dat ze 't verslapen hadden. Maar 't was ook
zo laat gisteravond. Gelukkig. Eindelijk was de bak
leeg.
De haalpijp ging met kreunend geweld omhoog, en
Piet stapte even over op de zuiger. Verschillende voortekenen wezen er op, dat er wat in de lucht hing.
„Die zuigboas het mijn in bietjie to veul lot Baer bove
in die stirselkistl"
Piet had good gezien. De zuigbaas zette nog even.
de „waterkar" op voile toeren, en uit de hoog-opgehaalde haalpijp guipte een geweldige waterval over
het voordek van de bak.
De jongen streek langs een denkbeeldige baard. „Ho
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mor schipperl D'n dauw ister nou wel afl Bedaankt
'oorl"
Enkele korte stoten op een stoomfluit deden hem vlug
terug op de bak springen. „De boetl"
Hij haalde zijn meertouw in. „Geef 'm mor 'n dou'gie
'oor Oarie, dan vinge me 't well"
Arie liet de verhaalwinch tollen; en daar gingen ze.
„Aach'eruitl" Piet wuifde met een slap handje: „Schipperl Aandere keer beter 'oorl We komme nog wel is
vrom . .1"
De zuigbaas antwoordde met een goed gericht
straaltje pruimesap, maar Net deed een stapje terug,
en streek weer over z'n denkbeeldige geitensik.
Dan besteedde hij zijn aandacht opnieuw aan het
binnenhalen van de sleeptros en vond dat het nu tijd
werd voor „'n vors baksie".
De Vries hanteerde weer het grote stuurwiel, doch
had het nu, met de lege bak, niet al te zwaar. Ze schoven onder de Maasbruggen door, waar onafgebroken
het drukke verkeer op en of dromde. Het opleidingsschip lag als een monstergrote meeuw zacht te deinen
tussen strak gesjorde boeien. Een vloot van „geelbanders" lag saamgedrongen aan de mond van de Leuvehaven.
Een logge „roodbander maakte zich los van de
kade, half gehuld in witte stoomwolken van nog geopende afblaaskranen. Een hoog op het water liggend
„Heen en Weer-bootie stak over naar het Noordereiland, waarachter een grote Amerika-Lijner langzaam
vooruit schoof, gelijk met het fijne kantwerk van hoogopzwaaiende kranen en het slanke massief van groen
opkoepelende torens.
Een logge Zweed werd traag en willoos door nijdig
dampende sleepbootjes achterwaarts uit de Rijnhaven
gezeuld, en een wagenveer, als een losgeslagen stuk
brug op de rug van een machtigen Neptunus, snel naar
de andere oever gedragen.
De Maashaven lag zwaar overkoepeld van grauwe
smookwolken, waarin het fijne rag van want en staggen
verdoezelde als in de grauwheid van een onvoltooid
schilderij. Een schilderij van wondere schoonheid.
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Aan stuurboord droomde, als moede van een verre
reis, de fel blauw-witte romp van een Indio-Lijner, waar
aan de reling een groepje „djongos" met helwit baadje
en veelkleurige hoofddoek in Oosterse rust te dromen
stonden.
Een onwezenlijk klein hakkepoffertje kroop uit de
Schiemond te voorschijn, zeulende aan een lange tros
schuitjes, die schuchter samendrongen in de beangstigende drukte van het rumoerende havenverkeer.
De Vries genoot van de aanstellerige drukte der
kleine havenboo'- ,s, die schijnbaar doelloos rondplompten tussen de grillig opkuivende dansgolven.
Hij genoot van de waardige kaimte, waarmee tjalken
en klippers, met nauw opbollende zeilen, tussen al het
gejaag doorgleden, als onbezorgd waar wind en getij
hen heen zouden voeren.
„En nu ben je op 'n bak. Goed.... je kon niet beter
beginnen . . .
Hij was schipper. Weliswaar op een bak, getrokken
door 'n sleepboot, maar je kon die sleepboot ook wegdenken.
Enkel een zwart stukje schoorsteen net boven de kop
van de bak, verder niets van te zien. En nu net doen
of je zelf kapitein bent. Die grote tegenligger daar heeft
zwarte ballen in de mast. Kan niet manoeuvreren. Behoorlijk naar stuurboord voor uitwijken. Dat klopt.
Die meelopende krijthakker wil bakboord opdraaien.
Even wachten, kleine man, anders zit je dalik bij ons
op tafel. Zol Gooi nou je brutale snuitje maar om. He.
Wat gaan we nou doen? Scherp stuurboord. Voor die
laverende klipper heen? Mag toch niet? Scherp bakboord. Ahal 'n Ankerboei. Ja, die gaat niet uit de weg.
Moete we zeif voor uitkijken. Verder niets in de weg.
Beetje stuurboord aan. Zo, de kapitein denkt ook al
dat ik et wel alleen kan. Die scheidt er uit met trekken.
Kan je direct aan je roer merken. Maar wat zou d'r....
Zijn gemijmer werd fel onderbroken door schor losscheurend geluid. Een dikke stoomwolk krulde om de
pijp van de sleepboot, wentelde in dikke wolken over
de bak, die als in een mistbank verdween. Dan pas
gilde de stoomfluit op normale toonhoogte tot een lang109

gerekt signaal. Een pijndoende stilte viel even. Dan
nog twee korte gillen en de schoorsteen dook weer
op uit de witte yacht, maar nu ver aan bakboord. Opdraaien....? Waarvoor? Niet kletsenl Draaien aan dat
ding....1
De verwarde haardos van Piet schoot boven het luik.
„Binne me d'r al? Verrek, 'k doch damme al bij de
meule wazzel Effe meedraaie. Houo zoe mor. Die kont
zwiebert wel oml Krijge me voor de veraandering nog
wat te zien okl"
Hij wees naar een sleepboot die met een grote rode
vlag op, schuin op de stroom lag. „Bootjle te woater
laete van 't wurfiel Goa jij nou inor 'n baksie doen.
Astie te woater goat dan hoor ie 't well"
De sleepboot plompte halve kracht terug naar de
ankerboei, en wend met een enkel touw daaraan gemeerd.
De Vries keek bedrukt. Zijn zonnige stemming had 'n
gevoelige tik gekregen. Stom dat le zelf niet gezien had
dat de doorvaart tijdelijk was afgesloten. Als 't aan hem
gelegen had, waren ze gewoon doorgevaren. Nee
vriend, je bent nog geen hopperkapitein. Nog long niet.
Daarvoor is nodig dat je eerst bakkeschipper wordt.
Niet 'n schoolmeester die 'n bak stuurt en bang is voor
natte voeten. Precies. Zo was het. Bang voor natte
voeten. Bang om los te laten wat onherroepelijk los
gelaten moest worden. Overboord met dien schoolmeester, en niet meer naar omkijken. Over de reling
met het schamele bekrompen, nooit goed verdragen,
muffige gedoe van meneer met d'n clop.
Niet dat hij met z'n veel gesmade „garribctldi" op
aan 't roer stood. Zoiets zou niet mogelijk zijn. Hij droeg
een oud sportpak, 'n slappe hoed en 'n paar afgetrapte
schoenen. „Lord Wanhoop op z'n Zaeterda'sl" had Piet
eenmaal opgemerkt. „'n Draai-urgeltjie voor je buik, en
je bin al weer gesteldl"
De Vries at zijn brood met lange tanden. Moest ie
doorgaan op deze weg? Bakkeschiper, baggerman
worden? Of terugkeren naar de vleespotten van Egypte?
Trachten in de beschaafde tredmolen van dopjes en
kaalgesleten jasjes terug te keren?
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Hij spoelde het laatste scheutje koffie door de keel,
en sleepte dan resoluut zijn plunjezak vanonder de
kooi te voorschijn....
Piet zat op de achterbolder en spuwde kringetjes in
het snel wegstromende water. Nu en dan blikte hij naar
de grote scheepswerf waar het nieuwe zeesc'hip, helrood gemenied, tussen steigers en loopbruggen naar
buiten stak. „Nou, tjoempt er nou mor in," pre'velde hij,
„je borst nat moake hoef niet met dut weer. Hou me
vaast.... daer goat ie . . ..1"
Een oorverdovend tumult van gillende sleepboten
brak los. Het enorme rode lichaam gleed statig, met
toenemende snelheid te water. Een geweldige boeggolf
krulde langs het diep wegzinkende achterschip. Dan
steeg het weer langzaam op, tot de snel rondwentelende
schroefbladen als molenwieken boven het roerige water
rondmaaiden.
„Met goed gevolg te woater gelaetel" juichte Piet
En dan met een blik op De Vries, die juist aan dek
stapte: „Met goed gevolg van stoapel geloepe
1 Hoeraaahl"
oene komplete bakkeschipper
De Vries stood bij het stuurrad. Zijn blauwe ogen
glunderden onder de klep van een nieuwe schipperspet.... Blauwe trui, pilow broek en zwarte, doch
onmiskenbaar echte, Hollandse klompen....
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HOOFDSTUK XIV.
In Sober afscheid. De eerste reisperikelen, en
In mislukte smokkeltruc.

Wout van de Koai sukkelde wijdbeens achter zijn
hoog-opgeladen kruiwagen langs de kronkelende dijk.
Het was stil in de vroege morgen. Het kruiwagenwiel
knarste over het natte grint, of sopte door vette slijkruggetjes, als hij even uit de koers raakte. Het viel ook
niet mee met die hoge zwiebeiende bultzak. Hij moest
zijn koers maar zo'n beetje uitzetten op de dakgoten
en schoorstenen die vaag, o zo vaag, zich aftekenden
tegen de zwarte hemel.
It Was 'n heel eind naar het station. En dan zo stil.
It Was of dat wiel nog veel harder tekeer ging. Nou
begon 't al te piepen ook. Of zou 't een krekel zijn
daar in die bakkerij? Ja bepaald een krekel.... Nee,
toch niet. Daar had je het weer: wiet.... wiet....
wiet.... Toch beroerd als je zo'n herrie maakte. Net
of je 't expres dee om de mensen wakker te porren.
Gaf eigenlijk niks ook, al werden ze wakker. Vanavond
konden ze d'r weer in kruipen, in d'r eigen bed. En
morgen, en overmorgen.... Hij niet. Hij had zin bed
bij 'm. Hier op de kruiwagen. Maar dat bleef voorlopig
in de bultzak.... Kijk, als hij de kruiwagen scheef
hield, zo'n beetje naar bakboord over, dan piepte 't
niet zo erg. Als er nou bier of daar iemand aan 't
straatje boenen was, kon ie wat water over dat wiel
gooien. Dat wou wel eens helpers. Maar ja, zo vroeg
stonden de mensen niet op om straatje te boenen.
Eigenlijk was er nog peen mens zo vroeg op, behalve
de hoepmakers en de bakkers. Die zaten altijd in donker
te wroeten....
„Kijk, daer zijn de blinde al ope. Ja, das waer. Das
bij Gijs van Lene. Die mot ok naer 't spoor. Z'n kist
en bult stoan al buite.... Paasies vraege oftie meegoat...."
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Hij zette zijn kruiwagen aan de kant; voelde nog even
of de bult er niet af kon kieperen en ging dan voetje
voor voetje het uitgeholde trapje af naar het verlichte
venster.
7„
„Aal waaker Gijs
1,,
„Ja, kompter mor passies in. 'k Goat sebiet mee
Wout lichtte de klink op en stootte de deur tegen de
zoldertrap, die in het nauwe portaaltje de enige verbinding vormde met de zolder, waar een slaperig
kindergezicht overheen gluurde. Hij wrong zich door
de nauwe opening naar binnen; trok z'n vetleren schoenen uit op het portaalmatje, en stond weldra knipperend naar het gele lamplicht te staren.
Gijs schoof z'n laatste halve boterham naar binnen;
schudde met een draaiende beweging de koffie snel
rond in z'n witte kom, slikte met achteroverhangend
hoofd het laatste restje naar binnen, en had hiermede
de toebereidselen voor zijn reis beeindigd.
„Jij mot zeker Oen koffie, Wout?" nodigde de vrouw
van Gijs.
1
„Nee, 'k heb paas m'n baksie uit
Gijs schoot z'n jekker aan. Wout stond nog steeds,
met jets afgezakte kousen, op het zwart en rood gestreepte vloerkleed, en staarde van uit het halfdonker
naar de onbewegelijke vlam van de petroleumlamp.
De vrouw veegde wat denkbeeldige broodkruimels
van haar schoot en keek dan weer met lodderige ogen
naar haar man die zijn das omknoopte.
„Hejje je zouwdoek in je zak?"
Gijs voelde in z'n broekzak. „Ja, m'n zouwdoek he'k
al. 'k Zol de krojwoage mor vaast uit 't schuurtie
hoale.... 't Wordt zach'iesaan tijd."
Hij stommelde naar buiten, gevolgd door Wout, die
moeite had zijn schoenen weer aan te krijgen.
„Waacht, 'k zol dien trap mor effe wegzette," zei de
vrouw, „je kan hier je gat niet draaie in da' klompehoksie . . . . "
Gijs duwde met scheefgeplante voeten de kruiwagen
tegen de steile dijk. Dan nam hij samen met Wout, elk
aan een kant, de zware kilt, waar boven op de grote
bultzak balanceerde. Ze sjouwden hijgend de zware
"

Zwervende Houtvoeters
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vracht langs de brokkelige trap naar boven, en laadden
hem op de, knarsend even vooruitschuivende, kruiwagen.
„Datistat ...." bromde Gijs. Dan tot de vrouw, die
huiverend, met over elkaar geslagen armen in de deuropening stond. „Doet de veinsters mor dicht 'oor Moaike.
We vinge 't nou well"
Ze spuwden in de handen en knarsten dan weg langs
de nog altijd donkere dijk.
De smalle, slecht verlichte bagageruimte van het
station dreigde verstopt te raken van de kisten en
bulten die deze morgen ter verzending kwamen. De
beambte fronste met vooruitgestoken kin onder de
telkens opstaartende petroleumlamp, om de slecht gekrabbelde adressen te ontcijferen.
„Vier colli Hamburg.... Twee colli Stettin.... Nee,
die blauwe zak hoort er niet bij. Da's ook Lissebon.
Brengt dat mor vast buite.... Da's voor zeuve-twoalf ..?
Nou, kom op mor met Lissebon.... Da's vijf, zeuve,
nege bultzakke, en vier, zes, nege kiste.... Vier oliezakke .... twee blauwe .... 'n rooie.... en nog 'n
zak...."
Een groep mannen droeg om beurten de omvangrijke
bagage naar de bascule, en sjouwde dan weer waggelend weg naar een gedeelte van het perron waar,
volgens aanwijzing van een beambte: „Zeuve tweejen
twintig, begoaziewoage daer bij die poal" zo ongeveer
het achtereinde van genoemde trein zou komen. Dan
gingen ze terug naar de wachtkamer waar het reizend
publiek samendromde, in afwachting van de respectieve treiren, die hen naar de plaats van bestemming
zouden voeren. Of althans min of meer in de richting
daarvan.
Daar was het witgemutste botervrouwtje, dat met 7.12
naar Giessendam zou gaan, om daar vandaan, al ventende langs de dijk, terug te komen.
Daar drentelde de belastingambtenaar, die jaar in
jaar uit naar Gorcum reisde voor z'n dagelijkse bezig-

heden.
Een troe-T, jongens van de ambachtschool, die de enig
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aanwezige tafel bezet hielden met in overdaad van
afgebladderde boekentassen, opbollend van niet te
krap gemeten twaalf-uurtjes, trachtten elkaar op meer
of minder geoorloofde wijze weg te werken en zo
mogelijk te vloeren.
Daar was de jonge moeder met het jengelend kind.
Ze moest naar Utrecht en informeerde juist voor de
derde keer of ze in Arkel, dan wel in Leerdam moest
overstappen. De blauwkiel antwoordde harder dan
nodig was: „Geldermaalsummml" wat aanleiding werd
tot een massale uittocht der 7.12-ers, die meenden dat
hun trein werd afgeroepen. Ze geraakten daarbij voor
hOt merendeel beklemd tussen de enige deur naar het
perron, en een groep 7.22-ers die hun kisten en bulten
hadden weggebracht en nu in de donkere wachtkamer
nog zolang een „oppertje" zochten.
Daar waren nog de forensen voor Dordrecht, en een
enkele voor Rotterdam. Gewoontemensen, gewend zich
in wachtkamers en spoorwegcoupo's te vervelen. Die
geeuwerig toekeken naar de samenhokkende baggeraars, welke ogenschijnlijk dat reizen niet zo gewend
waren, en waarvan nu weer enkelen naar buiten
drentelden om een oogje te houden op de hoog-opgestapelde bagage.
Trein 7.12 hakkepofte weg met de allures van een
Orient Express. Sinds de lijn dubbel spoor had, behoefde hij niet meer op 7.22 te wachten. Bij de halts
Gasfabriek behoefde niet gestopt te worden, dus ging
het in ene ruk door naar Giessendam-Oudekerk, vanwaar de tegenligger juist vertrokken was.
Die wilde klaarblijkelijk in uiterlijk vertoon niet onder
doen, en kwam even later hijgend en puffend aanrennen om met gruwzaam geknars van aangrijpende
remmen, als doodvermoeid, bij de kisten en bulten neer
te zijgen.
Een voor een verdwenen deze in de gapende ruimte
van de bagagewagen. De baggeraars veegden hun
handen of aan de broekspijpen en klommen in de trein.
Wout liet zich gemakkelijk op een hoekplaatsje zakken, vouwde de vereelte handen voor z'n buik samen,
geeuwde lang en ongegeneerd en prevelde, al half in
115

slaap: „Roep ie me azze me in Lissebon binne?" Hij
schokte nog even op toen de trein over het viaduct
bij de Tolsteeg denderde, doch ging dan definitief
onder zeil.
De Vries en Bolle Piet liepen schouderschurend van
de kou op het smalle Dordtse perron. Ze waren van.
Rotterdam gekomen om van hier met het complete gezelschap verder te reizen. En daar was nu de wacht op.
„Mok is me me oor op de reels luistere of ze a/
komme?" vroeg Piet. De Vries vond dit experiment
overbodig. Ook hij wenste wel dat die trein gauw
kwam. Hij was in het bezit van een dozijn door-reisbiljetten, een uitvoerige reisbeschrijving met een onmogelijk lange lijst van aankomst- en vertrektijden, benevens een beduidend bedrag aan Hollands, Belgisch,
Frans, Spaans en Portugees geld voor „onvoorziene
uitgaven".
De hele verzameling paperassen was veilig opgeborgen in de binnenzak van z'n jekker, en wachtte
slechts op het moment, dat hij de zaak listig kon overdragen aan iemand van het gezelschap die, volgens
hem, meer capabel geacht kon worden voor de zeer
verantwoordelijke taak van reisleider.
Hij had wel wat vreemd opgekeken toen hem de gele
map was thuisbezorgd. „De Viies, Lissabon," stond er
op getypt. Piet had hem toegegrinnikt: „Bi jij effe an 't
permosie moakel Doalik bijje al onderbaas voor damme
gunter aankommel"
De Vries had hem, niet begrijpencl, aangekeken.
„Ja, netuurlik man. Jij ken de toal, en je weet de
waerde van 't geld. En ze wete wel da' jij de cente
nie' verzuipe zol, en dasset voarnoamste. Of niet soms?
Dikkels genog gehoord dasse nie' wijjer kwamme as
Antwaarpe, asse 'n goeie hadde die de pot hieuw.
Mosse ze soms nog d'r laerze verko8pe om terug te
kanne kommel Mojje mor is aan Joapie van Broakel
vraege azzie 'm zietl"
De Vries had zich verwonderd over zoveel verregaande roekeloosheid, maar zich niettemin voorgeno116

men z'n leiderschap behendig op 'n ander of te schuiyen. Als er maar eentje bij was die er voor in aan.merking kwam....
En daar was nu de langverwachte trein.
Het boemeltreintje schuddekopte over wissels; ging
naar links, ging naar rechts, en besloot dan maar een
goed plekje te zoeken op een doodlopend spoor tussen
het perron en een machineloods.
Voor hen die nog niet wisten dat het gevalletje op
dood spoor stond, gold de kreet: „Dordrecht, alien uitstappenl"
Wout stak z'n slaperig gezicht door 't portierraampje:
„Nog belie halte wijjer conducteur.... 'k zojje wel
woarschouweV' Hij zakte terug in z'n hoekje, en begon
in alle ernst weer te snurken. Hij sprong echter tamelijk
vlug op toen Gijs op z'n tenen trapte, en hem beduidde
dat ze toch werkelijk uit moesten stappen.
Schokschouderend bees hij z'n blauw-geruit reiszakje
over de rug en sjokte geeuwend mee naar het andere
perron, waar De Vries al met een der mannen onderhandelde over de voorgenomen taakoverdracht. Het
lukte niet. En De Vries had nog steeds de omvangrijke
papierbundel in zijn bezit, toen de Brusselse trein
binnenrolde.
Piet had juist jets uit z'n reiszakje opgediept en daartoe bet een en ander er uit genomen, toen de trein onder
de stalen kap binnen daverde. Hij propte vlug een
vestje, een paar kousen en een oude pet in de zak, en
bleef staan met een groot emaille etensbord dat zo
gauw Been plaats in de zak kon vinden. Vlug slingerde
hij de zak op z'n schouder; hield met eon hand zowel
het bard als de rijgband vastgeklemd, en hees zich net
de andere hand aan de portierstang naar boven. Juist
zou hij zich naar binnen zwaaien toen het bord aan z'n
knijpende vingers ontschoot en ringkinkinkelend, met
de bolle kant boven, op het perron tot rust kwam.
Wout, die kalm z'n beurt afwachtte, probeerde z'n
dikke eeltvinger onder de rand van het bord te schuiyen. Het bord schoof weg op de gladde klinkers. Wout
deed een stapje bij. De reiszak slingerde over z'n schouder en ling even boven de grond. Wout stak z'n vinger
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onder de rand. Het bord schoof weg. Hij schoof wat bij.
De zak stootte nu op de stenen. Wout deed 'n stapje bij
en trapte op z'n zijwaarts gestrekte duim. Wout stond
recht, wurmde de zak op z'n rug, bracht z'n rechterbeen
horizontaal achterwaarts en gaf het bord een zo formidabele trap dat het ringkingking.... born, tegen een
ijzeren paal kletterde, en nu met de holle kant boven tot
stilstand kwam.
Wout raapte het bard op; bracht het aan z'n luisterend oor, en verkondigde tevreden: „Hij goa nogl" De
trein zette zich in beweging. Wout wierp eerst het bord
naar binnen, vervolgens z'n reiszak en greep het gedienstig open gehouden portier, juist op het moment dat
de angstig toekijkende stationschef van emotie door z'n
knieon dreigde te gaan.
Wout gooide z'n bagage in het net; schudde zich als
een kip die op broedeieren goat zitten, en verviel in een
gezonde, welverdiende slaap.
De Vries raadpleegde de uitvoerige reisbeschrijving.
Aankomst en vertrek Brussel vertoonden een verschil
van ruim een uur, en hij nam zich voor, die tijd te benutten voor een stevige maaltijd.
Buiten het station verzamelde zich de troep. Ze liepen
een eethuis binnen in de Rue de Progres, waar De Vries
het gevoel kreeg of hij iemand miste. Inderdaad. Wout
mankeerde op het appal.
„Die zit nog te pitta in den trein" stelde Gijs gerust.
„Stil laete zitte, kan die uitslaepel"
Wout sliep de slaap des rechtvaardigen. Noch het
binnenkomen van reizigers, noch enig ander geluid vermocht hem daaruit te wekken. De trein vertrok. Wout's
hoofd rolde bij het passeren van wissels, van links naar
rechts, en knikte dan weer gelijkmatig op het rhythmisch gedans der wielen over de rail-lassen.
Hij schrok even op, toen de trein een grote overkapping binnenreed en dan met een schok tot stilstand
kwam. „Ze zolle mijn wel woarschouwe asset zoe wijd
is." Hij veegde even z'n neus fangs het groezelige gordijntje, en sliep. Vaag voelde hij dat de trein weer weg
reed.
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Plots schrok hij wakker doordat iemand heftig aan z'n
arm trok. „Hebt u iets aan te geven, meneer?"
Wout staarde lodderig naar buiten. „Roosendaal"
stond er. Roosendaal? Wel ls meer van gehoord. Hij
tilde z'n reiszak uit het net, pakte hem leeg op de tafel
der douane; pakte hem weer in, en slenterde dan naar
de wachtkamer, waar hij den restaurateur verzocht hem
te wekken als er een trein in de richting Brussel vertrok.
1 voegde
„ik Heb nogal 'n gezonde slaep, weetjie
hij er geeuwend aan toe.
"

Het hele gezelschap, minus Wout, zat weer in de trein.
Ze hadden nog even naar hun verloren reisgenoot uitgekeken, maar het le perron, waar ze binnen gekomen
waren, was leeg. Een grote pig met het woord: Paris,
wees onverbiddelijk naar het Se perron en, om elk misverstand bij voorbaat uit te sluiten, stond er nog eens:
„Parijs" onder. Bovendien was er slechts eon trein met
het opschrift: Paris, dus kiopte de zaak tot in onderdelen. Aileen Wout was onvindbaar.
De Vries piekerde over het geval. Waar mocht die
kerel uithangen. Stom dat hij niet ieder een reisbiljet
gegeven had. Wie weet waar ,die duikelaar uithing.
Zonder reisbiljet en, wie weet, zonder geld. Hoe moest
hij dat verantwoorden?
Hij besprak het geval met Piet. „Ok 'n zurg" zei deze.
„Ze hebbe je 'n ho8p pompiere in je jatte gedouwd, mor
da' wil nog niet zegge dajje aal die kaerels aen 'n
touwgie mot binge. Groot genog om op d'r aaige beene
te loopel"
Deze opmerking was weinig bevredigend, en De Vries
besloot daarom de reisbiljetten uit te reiken aan de
mannen, die zich door deze voorzorgsmaatregel lichtelijk geraakt toonden, doch er verder over zwegen.
Piet amuseerde zich uitstekend. Hij zwierf van het ene
compartiment naar het andere, en betitelde elken manlijken reiziger met „tulle moat" en elk vrouwelijk wezen
met „medammeke", ook al had de dame in kwestie de
leerplichtige leeftijd nog long niet bereikt.
Hij had een half uur besteed om een steilopzittend
heertje met lorgnet, dophoed en als steun gebezigde
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paraplu, het verschil te verklaren tussen „gewone" en
„vierlinge haeringband", en de commerciele voordelen
van de laatste ten opzichte van de eerste, eer hij bemerkte dat de aangesprokene geen woord Hollands
verstond, en bovendien nog aan hardhorendheid leed.
De leactie op dit voorval bleef niet uit. Teruggekomen
in het compartiment waar De Vries en de andere baggeraars verbleven, was hij overtuigd dat slechts dezen
hem verstonden, en begon hij een causerie over goede
manieren van knorrende viervoeters, kennelijk doelende
op een slordig geklede reisgenote, die, continu, uit een
onwaarschijnlijk grote zak koekjes at.
„Ze het al rotte tande okl" interrumpeerde hij zich zelf.
De dame at door.
Te oordelen naar de armlengte, die in de zak verdween bij het opdiepen der lekkernijen, moest de voorraad spoedig uitgeput zijn.
Piet laste in zijn betoog een boeiend verhaal over een
verkeerd toegepaste voedingswijze met dodelijke afloop. Het betrof hier de geit van Ome Wullum, die aan
de gevolgen van een zeer kwaadaardige indigestie was
overleden. Dat zat zo:
„D'r was 'n rijnkassie omhoog gevaere en goan
hange. Met Wog woater wasset deurmidde gebroke.
Dwars deur midde. Nou zat die schuit vol met ingemoakten haering, en groote gedroegde pruime, en
pakke met hoavermout. En iedereen in de buurt at
hoavermout. 's Och'es en 's midda's en 's aeves. En
's nach's ok aster 'n klitjie over was.
Nou.... en Ome Wullum die luste geen hoavermout
meer. Die begon al met z'n keel te wippe aStie d'r aan
docht. Nou.... en toe' hebbe wum van z'n hoavermout
afgehollepe, en van z'n gaait ok. We moakte de pakke
ope in 't schuurtie. En die gaait mor vrete, net as dat
wig met die koeksies. Hij gong d'r gewoon op z'n kniee
bijlegge, zoo lekker vong die 't. Je snap niet hoe zoo'n
boost et weg krijgt. 'k Bedoelt van dien droegen hoavermout.
Nou.... en toe' die nie' meer kon, hebbe mum 'n
emmertie woater gegeve....
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's Nach's hoorde Ome Wullum 'n rotherrie in 't
schuurtie, net ofter 'n opgepompte vaarkesblaes klapte.
En toe' die gong kijke, lag de gaait op z'n rug, en d'n
hoavermout zat tege de plankel"
„Mor joa.. . ." besloot hij wijsgerig, „aalemel aaige
schuld van die stomme gaait. Had ie mor nie' zoe veul
motte vrete . . . . wat zeg de gij, medammeke?"
Het medammeke zei niets. Ze frommelde de lege
papierzak tot een bal, en mikte hem het raampje uit.
Dan bracht zij uit haar koffer een grote papieren zak te
voorschijn, en begon koekjes te eten....
Piet gaf het op.
Een van de baggeraars had met toenemende ergernis
de manipulaties van de etende dame gevolgd. Tij dens
het verhaal van Piet had hij met woest gebaar een grote
zwarte sigaar te voorschijn getrokken, ruim de helft er
af gebeten, en nu zat hij met voile mond en malende
kaken, de bewegingen van z'n over-buurdame zeer
conscientieus na te bootsen.
Boven hem, in het bagagenet, zweefde een, in blauw
doek gepakte, harmonica.
„Speul mor liever is 'n moppie, Dirkl" begon Piet.
„Daer kajje beter nae' luistere as naer dat geknauwl"
Dirk, die anders graag z'n muzikale talenten etaleerde, vertoonde nu opvallend weinig animo. „Doalik azze
me an boord binne" weerde hij af.
„Laet de lange dan 'n deuntjie zoage" drong Piet, „die
kan urgel speule, en op 'n fiool. Die kannet op dat
jammerkissie van jou ok well"
Dirk beet nog 'n stuk van z'n sigaar, wat voor Piet
aanleiding was tot het vermoeden, dat de verschillende
voorstellen rijpelijk overwogen werden.
„Wordt aen gewaerktl" gnuifde Piet. Maar het duurde
nog enige tijd voor Dirk opstond om het instrument te
voorschijn te halen.
Hij king met veel omhaal een leren riem om de
schouder; haakte de harmonica eraan; haakte weer los;
kortte de riem wat in; haakte weer aan, en dat alles met
een traagheid van beweging, dat Piet van pure ergernis
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op de bank heen en weer zat te schuiven, en zelfs de
etende dame, met . voile mond, even pauseerde om al
die grondige voorbereidingen nauwlettend te kunnen
volgen.
De trein minderde vaart, en kwam dan met een schok
tot stilstand. De grensl Passencontrole.
Dirk haakte de zaak weer los, en knoopte de harmonica in de blauwe doek.
Het oponthoud duurde niet lang, en de trein had alreeds de Franse grenspost bereikt, voor Dirk ten tweeden male z'n langdurige voorbereidingen voor het te
geven concert voltooid had.
De douanebeambten zwermden door de trein, snuffelden in bagagenetten en onder banken naar eventuele
smokkelwaar, en kwamen ook in het gedeelte waar Dirk
startklaar, met de ,vingers op de toetsen zat.
Op de klassieke vraag: „Niets aan te geven, doames
en 'ieren? Tabbak, sigoare.... sigrette?" volgde het
even klassiek geworden ontkennend gemompel der verenigde treinreizigers.
De beambte mompelde lets terug, en wijdde dan z'n
voile aandacht aan de harmonica.
„Schoen ensterement menierl Ge kent zekker wel de
nieuwste van: 0, sjenetteke, hoe oud zijde gij .. Kende
die nog nie? Das spijtig menier? Speul dan moar es 'nen
1
aandere. Schoone meziek hoor 'k gaeme
Dirk verontschuldigde zich. Hij kon niet zoo goed
speule. Geen bezwaar voor de beambte. Hij nam ook
met minder genoegen. Dirk bleef halsstarrig. De beambte werd ongeduldig. „Gef moar es ler] Zol d'kiek es
'ne keer speulel" Hij bleef met uitgestoken handen staan
tot het instrument was los gemaakt; nam het uit Dirk's
rillende handen en begon, zonder 'n spoor van mast of
melodie, onder hels spectakel van krijsende tonen, het
geval in- en uit te halen.
Hij trok hem tot voile lengte uit; opende de luchtklep,
en drukte het ding met alle kracht weer dicht. Een
scherpe reuk, als van een goedgevulde tabaks-winkel,
vulde plots de hele coupe. Verraderlijke sliertjes tabak
bungeiden buiten de half-gesloten toonkleppen....
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„Allee menier.... ge hebt et gezien.... 'k Haj al 'n
1 Ge
gedocht datter meziek in zat, in da' dingske
wilt wel zoo vrindelik zaain?”
Dirk slofte voor de beambte uit naar buiten. De portieres klapten dicht. De trein zette zich in beweging.
De Vries haalde de naamlijst van het gezelschap to
voorschijn, en zette achter de namen van Wout en Dirk
een kruisje....
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HOOFDSTUK XV.
Piet ziet Parqs boven en onder, onder en
boven, en ondersteboven.

Het gezelschap zat de andere morgen op het terras
van een café, schuin over de Pont Royal.
De kelner, wiens Parijse schort nagenoeg over de
grond sleepte, was in een zonnige stemming. De ene
bestelling „bottels yin rouge" volgde op de andere, en
de afrekening zou, met de vereiste handigheid, nog ongedachte resultaten kunnen opleveren.
De baggeraars keken met half-dichtgeknepen ogen
naar het op- en afgolvend verkeer over de Seinebrug.
Ook zij waren in een goede stemming, 'n goed zitje, 'n
goed glas wijn, tenminste naar de prijs te oordelen, en
'n goed uitzicht over de nooit verslappende drukte der
Seine-oevers.
„Houo zoe tot vanaevendl" had een van hen, rugschurend opgemerkt, en de rest van het gezelschap, behalve De Vries en Piet, schenen met dit voorstel accoord
te gaan.
De Vries zat in zware zorgen. Hij was na lang aarzelen van zijn reisschema afgeweken, in de haast
naieve hoop, dat Wout en Dirk nog op zouden dagen.
Daartoe had hij het plan geopperd, de reis naar het
Zuiden een dag uit te stellen, waarin, zonder discussie,
door de anderen was toegestemd. Met Piet had hij afgesproken, enkele bezienswaardigheden van Parijs te
gaan bezichtigen, maar het ongehoorde tempo waarin
telkens nieuwe wijnflessen ten tonele verschenen, had
hem doen besluiten bii het gezelschap te blijven, dat
onder geen enkele voorwaarde tot een dergelijke
excursie te verleiden was.
Ook Piet had het weinig naar de zin. Het zure bocht
dat door de anderen om strijd als iets aparts geprezen
werd, beviel hem maar matig, en hij zocht, evenals De
124

Vries, zijn troost bij de zwarte koffie. Hij was dan ook
niet voornemens om de hele kostelijke dag op het terras
door te brengen.
„'k Goaid is overdiep kijkel" kondigde hij aan, doelende op de andere Seineoever, „'k mot dat mooie ouwe
gebouw is bekijkel" En voor De Vries tijd had, hem van
dat onzalig voornemen of te brengen, was Piet reeds
met grote sprongen tussen gillende trams en verdiepinghoge omnibussen door, naar de Seinebrug overgestoken
om z'n aangekondigde inspectiereis rond de Tuilerieen
te beginnen. De Vries sprong vlug op om den vluchteling te achterhalen, doch stuitte hierbij op den langgeschorten garcon, die handenwrijvend, en zeer beleefd
op afrekening aandrong.
Er zat niet anders op. Eerst afrekenen. Hij stond te
trappelen van ongeduld bij de ellenlange opsomming
van het geconsumeerde, en werd uitgesproken kwaad,
toen de kellner met 'n stortvloed van woorden z'n misnoegen uitzong over de geringheid van de ontvangen
fooi. Hij drong zich robuust Tangs den schoorvoetend
wijkenden kellner, en stak met uiterst levensgevaar de
razend drukke Seinekade over. Hij beende haastig door
de poort, en speurde over de eindeloos lange binnenplaats naar z'n besten vriend die hem, met z'n onbedachtzaamheid, opnieuw in moeilijkheden dreigde te
brengen. Hij meende hem in de verte te zien, en zette
een spurt in. 't Moest nou maar es uit zijn met die ondoordachte invallen.
Piet wandelde aan de buitenkant van het enorm
lange gebouw. 't Viel hem erg tegen.
„Nee, azzie d'r dicht bij kwam, leeket wel ruziel
Meschie astie blekke schoorsteonpijpe d'r nie' opstonge.
Nee, dan was die tuin met die vijverties leuker.... Kom,
lae'k daer mor is goan kijkel" Hij slenterde naar een
monumentaal bassin, waarin enkele Parijse straatschooiertjes met stukjes hout en lege sardineblikjes een
intensieve scheepvaart beoefenden. Te oordelen naar
het begeleidend lawaai waren het oorlogschepen.
Piet nam plaats op de dikke granietrand, wat voor
zijn broek, met het oog op de hooggaande deining in het
bassin, niet geheel zonder gevaar was. Hij verdiepte
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zich in kansberekeningen voor beide kampende partijen. De sardineblikjes dreven hoog op het water en
waren veel bewegelijker, doch hadden het nadeel, bij
volslaan, direct naar de bodem te verdwijnen.
Het was een faire strijd. Gezonken schepen mochten
klaarblijkelijk gedurende de zeeslag niet gelicht worden. De voorstanders der „geheel staal techniek" hadden al gevoelige verliezen geleden tegen hun weer
conservatieve tegenstanders, die het voorlopig nog bij
houten scheepsbouw hielden. De strijd zou dan ook
spoedig in het nadeel van eerstgenoemden beslist geweest zijn, ware het niet dat het verschijnen van een
politieagent de yerschillende admiraals haastig de drijvende, benevens enkele gezonken, fregatten in veiligheid deed brengen naar verderop gelegen streken.
Piet was instinctmatig opgestaan. Glimmende knopen
hadden nog steeds dezelfde uitwerking op hem als op
de Parijse straatboefjes, die nu druipend en scheidend
in de verte verdwenen.
Hij drentelde weg in de richting van de Seine, op zoek
naar een nieuw object dat de moeite van het bekijken
waard was. Zijn oog viel op de ver-verwijderde Eiffeltoren, die, als een broos weefsel van ragfijne draadjes,
hoog opstak bQven de monumentale gebouwen langs
de Place de la Concorde.
Piet kreeg een onbedwingbare lust om er heen te
gaan. „Best mogelik dajje d'r in kon klimme, in diem
ijzere tillefoonpoal" peinsde hij. „Zou ie effe 'n end weg
kanne kijkel" Hij wandelde langs de Quai des Tuileries
en herinnerde zich de aanhef van een aardrijkskundeles: „De Seine is een machtige rivier die z'n oorsprong
vindt...." „Machtige rivier...." smaalde hij, „'t lijkt et
Middeldiepie wel....1"
Ook de monumentale Pont de la Concorde kon z'n
goedkeuring niet wegdragen. „Wel staark waark zoein
brug, mor verrot lastig azzie d`r met de boot onderdeur
mot.... Aste boot 'n bietjie hoeg is, mojje d'r bekant
1 Nou die brug nog over, dan binker
aales afsloope
zoo
1
Toch was de toren verder of dan hij aanvankelijk
"
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meende. Maar ja, hij had zich voorgenomen er heen te
gaan, en dus ging hij er heen.
Op het grote plein bleef hij even staan bij een geweldig ruiterstandbeeld, niet zo zeer om de fraaie lijn en
vorm van het beeldhouwwerk te bewonderen, dan wel
om de verrichtingen gade te slaan van een duivenpaar,
dat op het monument verliefde danspasjes uitvoerde.
„Mooie beessies, mor `k kan ze niet thuisbrenge, wel
aerdig hier met aal die zuile, mor met dien ijzere poal
is 't knudde, die is bepoald bang van me. 'k Loep m'n
aaige mottug en ik komper Oen stap dichter biji"
Hij knoopte z'n jekker dicht en stak fluitend over naar
de Rue St. Dominique.
„Aalemachtug, wat staot dat ding 'n end wegl"
Hoelang hij al gelopen had? Hij had er geen flauw
benul van. Hoe ver het nog weg was? „Een stijf kertiertiel" troostte hij zich. „Aster nou mor geOn diender
onder aan dat ijzere ding stong, net as bij dien boom
toe' 1"
ja, dat zou wel zo zijn. Die Parijse straatjongens leken
hem ook al geen bloedjes. De smerissen zouden best
hun handers vol hebben om de jongens van die paal
of te houden. Misschien hadden ze er wel prikkeldraad

omheen gemaakt. Nu ja, prikkeldraad was om tussendoor te kruipen. Als ze het maar niet om dat ding zelf
gewonden hadden. Dat zou gekker zijn.
„Aalemachtug, wat stoat dat ding 'n end wegl"
Bij een zijstraat bleef hij kijken hoe een voerman wijnvaten laadde op een lange tweewielige wagen.
De oude man draaide aan een zes-spakig rad, dat,
met een spil verbonden, het dubbele touw opwond
waarmee het vat tegen de schuinliggende wagen werd
opgehesen.
Piet voelde zich geroepen den ouden stakker 'n
handje te helpers. Hij nam het spakenwiel over, en begon met een goedbedoeld: „Effe sluisie opedraaie
schipper?" het zware vat op te draaien.
De voerman veegde 'n vochtige neus aan z'n mouw,
en verdween met een, wellicht even goed bedoeld:
„Boni mais bon.... merci bienl" in het café. Piet takelde
door tot het vat „to blocs" zat en wachtte met eon arm
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om de spaak geslagen, tot de man terug kwam om het
vat voor terugrollen te onderstoppen.
Het wachten duurde lar.g. Net sloeg z'n andere arm
cm de spaak, en keek eens naar het bonkige paard
voor de kar. „jouwen boas hejje zeker gelijk mee gesprokkeld met houtvisse....? 't Lijkent wel 'n zak me'
kachelhout
1
Het paard klapte eens met een hoefijzer op de straatstenen, als wilde het te kennen geven, zelf nooit op dat
idee gekomen te zijn.
„Nou ja, moak ie nie' dik. `k Bedoelt et zoo kwoad
niet. Ka' jij et hellepe dajje geen biefstuk te vrete krijgt.
Verrek, wat blijft dien ouwe lang weg.. Heeee Opoa..
blijvie daer weune ....?"
De voerman verscheen snorvegend in de deuropening: „Un moment, m' garcon.... Un moment...."
beduidde hij, en ging weer naar binnen. Dan verscheen
er een lachend gezicht vo.or het raam.
„Beljoa...." gromde Piet, „goa me nog 'n bietjie op
de steon stoan houwe okl" Hij liet- het spakenwiel los,
dat snel begon te draaien door het gewicht van het
zwaar wegrollende vat.
De voerman kreupelde met heftige wanhoopsgebaren
naar buiten. Hij stak z'n armen hoog-op, greep dan in
vertwijfeling naar z'n spaarzame haren, en ratelde een
stortvloed van verwarde neuskkinken uit, ten teken dat
hij het met de ziens- en handelwijze van Piet in genen
dele eens was.
Deze stond kalm toe te zien hoe het zware vat van de
kar bolderde en, na enkele bedenkelijke sprongen, met
luid gerinkel van brekend glas tussei tafels en stoelen
van een concurrerend „Café et Brasserie" tot stilstand
kwam.
Net trachtte den, een bezwijming nabij zijnden, voerman te kalmeren met de verzekering: „Dattie de cente
voor de geleje schaej wel op d'n trap zou legge, astie
vrom kwam," en vertrok dan weer in de richting van het
bijna vergeten „sight seeing object".
„Aalemense, wat 'n gro0te stad. 'k Kon ok best 'n
1 Nee, mor niet doen ok. je kon die
tremmegie pikke
centevanger toch nie' an z'n verstand brenge waer je
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weze mos • 1 Tippele mar. Dat gekke ding zou toch
nie' eeuwig weg blijve loepe?"
Hij trok z`n schouders op, en beende weer stevig door.
De Vries keerde terug van zijn vruchteloze speurtocht.
Hij had het gehele gebouwencomplex der Tuilerieen in
alle richtingen doorzocht; meermalen een spurt ingezet
als hij meende Piet in de verte te zien; concierges en
politie-agenten ondervraagd. Hij koesterde nog een
flauwe hoop dat de jongen naar het hotel terug gekeerd
zou zijn. Maar ook deze verwachting bleek ijdel.
Inwendig verwenste hij de hele geschiedenis. Waarom had men ook zo'n idiote reisgelegenheid voor hen
uitgezocht? Waarom niet gewoon het hele stel op de
boot gezet? Linea recta van Rotterdam naar Lissabon?
Zeker, dan hadden ze acht of tien dagen in Lissabon
moeten wachten, voor de sleep met baggermateriaal
daar arriveerde. Maar woog dat op tegen de beroerdigheid van een treinreis met een zo heterogeen gezelschap?
Hij had het ellendig gevonden toen Wout was zoek
geraakt, en nog ellendiger toen Dirk wend vast gehouden. Maar ja, dat waren volwassen kerels die zich wel
uit de moeilijkheden zouden werken. Maar Piet? Hoe
licht kon er niet 'n ongeluk gebeuren. Stom van 'm dat
ie maar niet de hele zwerm in de steek gelaten had, om
met Piet samen de wonders schoonheden van Parijs te
gaan bezichtigen. Nu was de jongen er waarschijnlijk
alleen op uitgetrokken. Wat moest daar van terecht
komen? Als het 'n ander was, die zou even niet te ver
weglopen en dadelijk weer terug komen. Maar Piet! Die
had nooit enig begrip van tijd of plaats. Die rende z'n
neus maar achterna, onverschillig waar die terecht
kwam.
De Vries wond zich meer en meer op. 'n Lammeling
was etl Altijd wist ie 't zo uit te kienen dat 'n ander in
de beroerdigheid zat. Moest ie toch begrijpen dat 'n
ander doodsangsten uitstond. Hij was al net als de rest.
Die zaten maar stiekum door te zuipen, en 't liet ze
koud, straalkoud, wie er van het gezelschap zoek
raakte.
Zwervende Houtvoeters 9
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De middag verstreek. De avond daalde haast onmerkbaar over de miljoenenstad. De Vries liep heen en weer,
heen en weer voor het hotel.
De verlichte wijzerplaat van een klok gloeide op
tegen de verdonkerende avondhemel.
Een monstergrote lichtreclame spelde met tergende
regelmaat steeds maar weer dezelfde slagzin: V-i-n
L-I-O-N d' OR .... est bon. Dan verdwenen de letters
als met reuzenhand weggevaagd.... V-i-n L-I-O-N
d'OR . . . . est bon . . . .
Een andere reclame flitste op. Nog een, en nog een..
De verlichte wijzer sprong voort van het ene lichtpuntje
naar het andere .... Wat ging' die wijzer vlug, en wat
duurde die tijd long.... Contradictio in terminis ....
tegenspraak in zichzelf .... Vertrek naar Bordeaux
20.07. Nog een goed uur.... En dan? Piet achterlaten?
Dat nooitl Maar wat dan .. ..? Hem gaan zoeken
?
Onzi.UtgesloCradic.Poltepblen] Geen schijn van kans. Nog een dag wachten? En
dan twee dagen to laat in Lissabon komen? Vin Lion
d'Or .... 20.07.... est bon... . Piet, min jonge, waar
? Ja, je hebt een reisbiljet, en
moet je terecht komen
?
honderd franc .... maar hoe kom je terecht
? 20.07.... Vin Lion d'Or . . . .
Cadena for you
? We motte wegl"
„Hee, lange. . . . kom ie afrekene
Hij strompelde achter Gijs aan het hotel binnen, waar
de baggeraars iets ten afscheid dronken.
1"
„Hoor es, Gijs, Piet is nog niet terug
„En Wout en Dirk ok niet" onderbrak Gijs, „mor daer
kanne me niet op wachte. Kwijt is kwijt, en de zeosleper
kost duzend guide per dag, astie mot wachte .. . . Houd
1"
daer ok is rekening mee
De Vries rekende af. Het knisterend papier en het zuur
ruikend tafelkleedje maakten hem onpasselijk.
Sloffend en slingerend staken ze over naar de Gare
d'Orsay. De Vries keek nog eenmaal rond over de deinende drukte der Seinekade. Dan ging hij de anderen
na in de enorm grote stationshal.
Als in droom sjouwde hij mee over het perron, waar
'n cacophonie van geluiden under de onzichtbaar hoge
kap been en weer golfde. Het sissend geluid van ont130

snappende stoom, die in grillige flarden het licht der
booglampen verduisterde, het lawaaiig gedaver van
bagage-slepende kruiers, hun zangerig : „Attentionl"
Het was alles zo vreemd, zo onwezenlijk. Hij voelde zich
als . een misdadiger. Alsof hij bezig was z'n besten
vriend in koelen bloede, verraderlijk, te vermoorden.
Erger, hij wist hem, achtergelaten in de verstikkende
volheid van de miljoenenstad. En hij had geen hand uitgestoken. Z'ich niet verzet tegen de slome drang der
anderen, om verder te reizen.
Hij sweet z'n handbagage in het net. 'n Blauwe zak
en 'n vioolkist. Godbetert.... 'n vioolkisti Terwijl Piet
wellicht hulpeloos rondzwalkte in de stikvreemde stad,
waar die geen heg of steg wist.
Hij kreeg een aandrift om de hatelijke kist het raam
uit te slingeren. Zo, op de harde rails. Of hem te laten
vergruizelen tussen de langzaam malende wielen van
die monsterachtige locomotief daar.... 'n Vioolkist....
Bah, wat 'n ellendeling was ie. Hij zakte neer in het
hoekplaatsje. Liet z'n lange benen achteloos in het
tussenpad bengelen, onverschillig of hij iemand daar
mee hinderde, of blauwe schenen opliep van trappe-

lend struikelende medereizigers.
Een nijdig rukken aan koppelingen, en het klokgelui
van stotende buffers; het scherpe gehijg van de ververwijderde locomotief, dat alles wees er op dat de
reis naar het verre zuiden begonnen was.
De lange trein daverde door de overdekte ruimte,
waar de neerslaande rook alles vergoorde order een
zwarte laag van vettige smook.
Het ratelend geluid golfde weg in onoverdekte gedeelten, en sloeg dan weer neer order strakgetrokken
bint-werk of vochtig gepleisterde boogmuren. Daarna
ebde het weg; leefde nog even op in fel piepend remgeknars, en ging tenslotte over in driftig gehijg van
uitgestoten dampwolken.
Gare d'Orleans.
Een nieuwe stroom van reizigers drong binnen met
zenuwachtig gezoek naar lege plaatsen. De coupe's
vulden zich tot voile bezetting. Spoormanden en koffers
werden met trilduwende harden in de volbeladen net131

ten gepropt. Reizigers botsten tegen elkaar in overvoile gangen; struikelden over neergeworpen bagage;
goifden en bloc heen en weer. Pardon mesjeu.. paardo .. Paardo ma'm'sel.. paard6.. Pardon.... Net, m'n
jongen.... pardon....
Nee, voor zoiets bestaat geen pardon. Dat is voor
kleine onoplettendheden. Of helemaal zomaar, omdat
het woord nu eenmaal los voorin de mond ligt. Zo los
in de mond, dat het er al uitrolt als we zelf op de
tenen getrapt worden. Maar als we 'n ander.... als
we 'n ander aan z'n lot over laten.... koelbloedig laten
verrekken . . . .
Hij worstelde door met z'n malende gedachten. Worstelde in gedachten met de heren van 't kantoor die
uit overdreven zuinigheid.... Hij trachtte de schuld
van zich of te schuiven, of althans een gedeelte daarvan .... 't gelukte niet. En hij soesde voort in bitter
zelfverwiit.
De trein daverde door de verste buitenwijken van
Parijs. De Vries merkte het niet. De helle lichtgloed van.
de „Ville Lumiere" doofde als weggesmoord in helzwarte nacht. Hij merkte het niet. Voor hem was alles
reeds lang.... kille.... zwarte nacht....
De Vries schrok op. De schuifdeur vloog met een
daverende slag open. „Heee lange, bejje daer? 'k Doch'
dajje kwijt was] Hejje m'n zaksie meegebracht?" De
Vries voelde een hevig gesuis in de oren. Hij trachtte
te slikken. „Pieietl" Meer kon hij niet uitbrengen.....
„Piet?" Hij strompelde over vooruitgestoken benen naar
de schuifdeur. Hield zich vast aan de deur omdat hij
zo'n vreemd gevoel in de benen had. Net of .... ja,
net of ze sliepen.... Of het zomaar touwtjes waren....
1
„Piet
„Ja, ik bin Piet. Gevange op de zuidkust van Oamersfoort. Mor lae nou m'n hand mor los. Hejje m'n zaksie
meegebracht
„Ja, dat is in orde. Maar vertel nou es, hoe kom je
hier in die trein? En waar heb je uitgehangen?"
„Mo'k dat nou eerst al vertelle? Nou, niks, 'k he'
mor zoo'n bietjie rondgezwurve. En 'k bin boven op d'n
"

?"
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Eiffeltoren gewist. Hejje nog kedetjies bij je? 'k Verrekt
van d'n hongerl"
De Vries begreep dat Piet met 'n lege maag niet tot
het uitbrengen van een geregeld verslag in staat was.
Hij balanceerde terug naar z'n hoekplaatsje, sleepte de
zakken uit het net, gaf ze een voor een over en kwam,
met de vioolkist onder de arm geklemd, naar de gang
waar een stevig gevlochten mand een geschikte zitplaats bood.
Piet schoof een broodje in drie happen naar binnen,
hapte van een stuk worst, en graaide al weer naar
het volgende broodje. Hij werkte een ongelofelijke hoeveelheid brood en worst naar binnen, dronk een fles
wijn half leeg, en vroeg dan met 'n onschuldig gezicht:
„Hejje nie' wat te ete voor me? 'k Heb trek gekrege van
aal die flauwe Daer kankie nog 'n mooien bak
van vertelle.. Hejje die wel is gehoord van dien vent
met die twoalef kedetjies? Nee, das goon waarkl Jij zit
al stiekum te snottere, en 'k heb 'm nog heelemel niet
verteldl Mor om op dien Eiffeltoren terug te komme. Die
ha'k zien stoan toe' k naer dat oude krot met die
blekke schoorsteene sting te kijke. 'k Doch 'k gao d'is
bij dien ijzere tillefoonpoal kijke. In vijf menute bijje d'r.
Nou, dat kwam krek uit. 'k Gloof dakker drie uur over
geloope heb
En onderweeg nog herrie gehad met zoo'n ouwe
jeneverneus. Ik dien ouwe zeemelap gehollepe met 'n
vat op z'n kar toakele, en hij naer binnen om te borrele.
't Vat ok naer binne, en ik weg. 'k Denk dat ze nou
nog bij 'n nachtlich'ie schaarve zitte te roape.
Toe' naar d'n toren. Ze hadde plekke van een en van
twee en van vijf. Ik een van vijf genome. Eerst met 'n lift
mee naer de eerste verdieping. 'n Dikke seuventug
meter. Daer 'n hortie rond loepe holle, en de kindermaaisies op d'r kop stoan spoege, en toe' weer met
de lift mee, weer zoo'n end omhoeg.
Daer wasset al veul klaainder. En toe weer met de
lift hoegerop. Dan overstappe in 'n aandere lift en daermee naer 't topple. En lollug dattet daer was] D'r voere
slepe in dat reviertie, hoe hiet et ok weer, en dan
wasset net ofter 'n vlooi an 'n potlooigie lag te trekke.
133

En de treine dat wazze net wurme die over de grond
krope. Asset stassion binne ginge was't net ofter 'n
wurm in 'n gaetjie kroop. Mu, en toe' bink van de
tweede verdieping goan loope, naer de eerste. De
1
trap af. En nou bink hier
„Goed" zei De Vries, „maar nou weet ik nog niet
hoe je in de trein gekomen ben. Je ben toch niet bij het
station tegenover 't hotel ingestapt. Dan hadden we je
1
toch moete zien
„Nee...." aarzelde Piet. „Nee.... 'k bin bij 't Orreljaus ingestapt. Zoe hiet et daer: „Gaar Orreljans."
Weer zweeg hij. Er was kennelijk lets waarover hij
liever niet sprak. De Vries begon lont te ruiken. „Zeg
Piet, hoeveel heb je nog over van je honderd franc?"
Piet stak z'n hand in de broekzakken, en sorteerde
de inhoud op de bovenkant van z'n pet.
„Bonksie touw" somde hij op, „bonksie krijt, bossie
koarties, vier kluite en 'n frans kwartiel"
De excursie was niet geheel Pro Deo geweest.
„je hebt er aardig in gehaktl Maar dat is 't ergste
niet. Je bent terug, en dat is wel honderd franc waardl"
„Nounou" protesteerde Piet, „'k wor' nogal hoeg aangeslogel Azzuk gewete had dajje zog in je stinkert zou
zitte, hakket netuurluk nie' gedaen. Mor 't was eigeluk
de schuld van die mokkels met d'r kinderwoages. Die
zatte op 'n banksie bepoald op mijn te wachte. Toe'
bink 'n eindjie omgeloope, en toe' wazzuk de weg kwijt.
„Kwammuk 'n knul tege, zoewat net zoo oud as ik,
met 'n kopere plaet op z'n pet. „Guide" sting d'r op.
Zoe hiette die bepaald. En die zou me wel effe boanwijs moake. En toe' binne me op de trem gestapt, en toe'
op 'n trein die onder de grond ree. En wij mor rije. En
ik moar betoale. Geregeld mostie geld hebbe om koarties te koope. En we hebbe ijs gekocht, en olieneutjes,
en gebakke aerepel in 'n builtjie.
En geregeld azze me bove de grond kwamme, stooge
me voor 'n groat gebouw. Mor 't stassion bij de brug kon
die bepaald ok nie' vinge. Denk damme goande wijer
van huffs roakte. Azze me ievers rondgekeke hadde,
hieuw die z'n hand weer op. „Plate partie enkoor" zee
"

"
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die dan. En dan schokte ik weer, en ginge me weer
onder de grond rije.
Op'lest ginget me vervele. Me cente roakte op, en 'k
ha' nog niks gezien as van die groote rot gebouwe en
kaarke en standbeelde. Wat zie je daer nou aan?
Toe' die weer z'n jat ophieuw, gaf ik 'm 'n kwaaier
op z'n hand, en toe' wier die nij'g.
Hebbe we mekoar 'n hortie blauwe Mane stoan
trappe, en oplest begon die te vechte. Toe' kwam d'r
'n smerus die ging meedoen, en toe' nog Oen.
Hebbe ze mijn naer 't pelisieberoo gedroge omdakter
nie' uit wou schaaie. Aal m'n rommel afgepakt. M'n
paspoort en m'n spoorkoartie, aales. En ik 't hok in.
Hortie gezete, mos ik an de tillefoon komme. Stong dir
gen deur de tillefoon gewoon Hollans te smoeze tege
me. 'k Doch eerst da' jij 't was. Die vent stong me mor
uit te hone. Waer'k vandaen kwam, en waer 'k naer toe
mos. En toe mos dien hoogen diender met z'n koale
kop weer an d'n hoorn komme. Toe' krege ze in eons
hoast. M'n jassie mossuk buite mor aantrekke.
Wij in 'n auto. En rije meneertie.... Rijel Op twee
wiele de boch'ies om. En die sjefeur mor gills met die
misthoorn. En mor rije. Nievers hoefde me te wachte. En
zoo hebbe ze me op de trein gebrocht. Net op 't nippertje, mor 't ging. 'k Wou die kluite, die 'k nog in m'n
zak had, aan die smerus geve omdattie m'n koartie en
m'n paspoort vrom gegeve had. Mor dat kon nie' meer.
En toe' kwammuk in de trein, en zagguk jou zitte,
en dat vonguk nog 't lollugste.... En nou goa'k pitte..
Maf ze
1
"
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HOOFDSTUK XVI.
Eenzame baggeraars ontmoeten eenzame baggeraars. Don Quichotte ontmoet Neptunus.

Het Spaanse stadje Irun ontwaakte in het klare halfduister van het hooggebergte. De morgenzon deed de
toppers der Pyreneeen gloeien in uitbundig licht, terwiil
de schaduwen het diepe ravijn als onder een teder
waas bedekt hielden.
De klokken van een kleine kapel, die tegen een steile
helling scheen vastgeplakt, klingelden hun bescheiden
gerucht door het roerloze dal.
Vrouwen op blote voeten, de grote platte vismanden
op het hoofd, klauterden langs de steile dorpsstraat
omhoog.
Kleine ezels torsten onwezenlijk grote pakken, en
palden zich met stijf gehouden achterlijf langs de steilte
naar boven.
Een groep helwitte duiven klapwiekten in tomeloze
rondvlucht langs het dofgouden kruis op de torenspits;
zwiepten omhoog tot de zonnestralen hen als blinkende
sneeuwvlokken deden dwarrelen tegen diepblauwe
hemel, en vervaagden dan als vuile spetjes tegen fonkelende achtergond van sneeuwbedekte bergtop.
Een scheefgegroeide boom spreidde z'n knoestige
takken beschermend uit over het huis naast de kerk,
en kromde zich als om het uitzicht vrij to laten op een
verbladderd uithangbord.
Figaro's instrumenten, gehavend en verbladderd
tegen kale achtergrond, vormden een schuchtere verwijzing naar de schone kunst die binnenshuis beoefend
werd.
Onder het verveloze raam krabde een kip op harde
rotsgrond, pikkend naar denkbeeldige graankorrels.
Met zijn rug naar de deur gekeerd, stood Wout. Hij
bewerkte zijn gelaat met 'n rode zakdoek, en inspec136

teerde deze nauwlettend op eventuele lekkageverschijnselen. Dan draaide hij de opgerolde doekpunt
bedachtzaam in zijn oor, en keek schuin naar boven
waar, op het hotelbalcon, Dirk in benijdenswaardige
gemoedsrust probeerde fijne straaltjes tabaksap over
het midden van de steile straat te deponeren.
Aanzien doet gedenken. Wout haalde een koperen
tabaksdoos te voorschijn, plukte bedachtzaam z'n versnapering op de juiste grootte, plaatste hem met achterover hangend hoofd in z'n wijd geopende mond, en liet
met 'n tevreden geknor de blinkende doos in z'n zak
verdwijnen.
Hij slofte de weg over; ging het hotel binnen en verscheen even later eveneens op het balcon, om zonder
'n spoor van emotie, met Dirk een wedstrijd te beginnen
in ver-spuwen.
Tussendoor voerden ze een kwijnend gesprek over
het kleefvrij maken van oliejassen.
Een lichte siddering voer door het gebouw toen een
dwerg-locomotief, met hoogopwaggelende schoorsteen
en luid misbaar, achter het hotel langs voorbij kwam.
Een zware stoomfluit, als van een oceaanstomer, brulde
een schorre kreet naar de blauwe verten, waar de steile
bergflanken om beurten het zware geluid terugkaatsten,
tot het deinend en golvend tot onhoorbaarheid vervluchtigde.
Het treincaricatuur stopte bij het station, enkele
honderden meters voorbij het hotel.
„Daer zojje ze hebbel" zei Dirk, en hij spuwde een
flinke afstand over de weg.
„'k Denket okl" beaamde Wout, en hij trachtte Dirk's
laatste record met enkele centimeters te verbeteren.
Dan gingen ze samen naar beneden.
Onder het balcon bleven ze staan. „Lae me mor nie'
goan kijke," stelde Dirk voor, „d'r komt Oen staarveling uit, uit dien treinl"
„Geen staarvelingl" onderstreepte Wout. Hij opende
de mond, ving met z'n hand de tabakspruim behendig
op, en mikte deze naar de overkant, waar hij als een
natte sneeuwbal uit elkaar spatte.
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Op het terras namen ze plaats. Wout maakte het zich
gemakkelijk en viel spoedig in slaap.
Gijs keek half dromerig toe, hoe het treintje zich
achterwaarts in beweging zette, om met toenemende
snelheid te verdwijnen in de richting vanwaar het gekomen was.
De Vries raadpleegde de reisgids. Vertrek St. Jean
9.30. Aankomst Irun: 9.40. Vertrek 17.00.
Hij vouwde het blad dicht en staarde naar buiten,
waar het Franse grensstationnetje juist langzaam aanschoof. Enkele reizigers verlieten het boemeltreintje en
verdwenen door een verveloos hekje naar buiten.
Het was nu leeg in de trein. Elk der baggeraars had
een gehele bank ter beschikking, en ze namen er hun
gemak van.
De trein-conducteur liep het station in; kwam weer
naar buiten; keek onderzoekend het perron af; keek
door het poortje langs het gebouw; ging weer naar
binnen en kwam eindelijk naar buiten om met druk
schouder-ophalen en ratelende neusklanken z'n spijt te
betuigen tegen den machinist van het voor-historische
geval, over iets wat hij klaarblijkelijk verwacht, dock
niet gevonden had.
De machinist imiteerde de bewegingen van den
kaartjesknipper natuurgetrouw, en ratelde een stroom
van neusklanken terug, met de duidelijke bedoeling om
aan te toners dat, wat er ook aan de organisatie van
een of ander mocht mankeren, het zijn. schuld niet was.
Hij zette, al ratelend, de stoomfluit open, als om verdere discussie bij voorbaat uit te sluiten, en bracht dan
zonder meer, het schamele geval in beweging.
De conducteur maakte nog eenmaal een gebaar van
diepe wanhoop, en slingerde zich op het achterbalcon
van de enige personenwagen.
Irun kwam in 't zicht. De baggeraars namen hun
blauwe zakken en drongen naar het achterbalcon, waar
de conducteur hen bezwoer terug te gaan.
De trein stopte. De baggeraars gingen naar het voorbalcon. Daar stuitten ze op .een Spaansen gendarme,
die hen bezwoer terug te gaan. Ze drentelden naar het
138

achterbalcon. De conducteur gebaarde dat ze binnen
moesten blijven. Hij hield z'n linkerhand vooruitgestrekt
en krabbelde met en rechterwijsvinger denkbeeldige
cirkels op een denkbeeldig opengeslagen boek.
De baggeraars sloften naar het voorbalcon, waar de
gendarme met z'n rechterwijsvinger denkbeeldige cirkels beschreef op z'n geopende linkerhand.
De Vries stond ongeveer in het midden van de wagon.
Hij trachtte langs de heen en weer golvende reisgenoten
te dringen om den conducteur opheldering te vragen,
doch werd hierin, zowel door zijn eigen bagage als die
der anderen, afdoende verhinderd.
De beide beambten gingen onafgebroken door met
hun bezweringen. De rij mannen schokte nog even
dooreen toen het treintje zich achterwaarts in beweging
zette, doch dan leunden ze berustend tegen elkaar tot
het Franse stationnetje weer bereikt was. „We rije weer
vroml" was hun enige conclusie.
De conducteur stapte schuin het perron over, het
hekje uit, en ging met wijd-uitgeplante benen, het hoofd
in de nek, staan schelden tegen een mensenhoofd dat
slaperig buiten een dakraampje stak. Het hoofd verdween. De conducteur spande een kettinkje dwars over
het perron, zo ongeveer in het midden van de wagen,
en liet dan het gezelschap uitstappen over het achterbalcon.
Ze gingen een voor een langs een loket, waarachter
nu het slaperige beambtenhoofd te zien was, en toonden
hun paspoorten. Dan kwamen ze door een andere deur
weer op het perron, en over het voorbalcon in de wagen.
De oceaanstomer gilde een overwinningskreet en het
geval vertrok, met schuddende schoorsteen en klepperende wielen, ten tweeden male naar de Spaanse zijde
van de grens.
De overdadige zonnestraling zinderde langs de granieten bergwanden en veegde de laatste schaduwflarden uit het wazige dal, toen de reizigers de helling
afdaalden naar het hotel.
Wout zat tegen de muur geleund en loensde met
halfgesloten ogen naar het naderend gezelschap.
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1”
„Haa, Woutjc566
1 groette Wout terug. Hij keek weer voor
„Morrie
zich. Dan haalde hij z'n tabaksdoos te voorschijn en
nam volgens de regelen der kunst, „een vorsie". Peinzend knipte hij de doos dicht, wees er mee naar het
verveloze uithangbord: „Dirk is bij d'n barrebierl"
Hij stood op en slofte mee het hotel binnen.
Na het middagmaal hingen ze wat rond. Enkelen van
het gezelschap „kojjerden" voor het hotel heen en weer.
Tien stappen heen, tien stappen terug....
Wout en Dirk hingen weer over de balconreling en
bevochtigden om beurten de overzijde van de weg.
De Vries en Piet daalden de steile dorpsstraat, af.
Piet had zich voorgenomen, de Golf van Biscaye te gaan
bezichtigen, en De Vries ging, om alle eventualiteiten
zo mogelijk te voorkomen, met hem mee. Ze slenterden
lungs de dromende dorpsstraat, waar magere kippen
rondscharrelden in scherp-ruikend vischafval.
Hier en daar stak de kop van een ezel soezerig over
de gesloten onderdeur van een stal naar buiten. Alles
ademde vredige rust.
Ze kwamen aan het vlakke strand, dat door de uitstromende Bidassoa tot ver in zee was opgeslibd. Voor
Piet 'n prachtgelegenheid om „Meg eppie loope" te
beoefenen.
Het Baskische gebergte dromde als een bruin massief
steil op uit de diep-blauwe zee, en enkele helwitte
zeilen van oer-oude driehoeksvorm, plekten tegen
donkere achtergrond van uitgeholde rotswanden.
Een oude man met hoog-opgerolde broekspijpen, het
rimpelig gelaat beschut door 'n breedgerande stroohoed, prutste wat aan een sloep die op enige afstand
van het strand aan de grond zat.
De twee vrienden stonden vlak voor de aankabbelende rolgolfjes toe te zien bij het slome gedoe van den
ouden visserman, toen deze hen opmerkte en met een
handbeweging beduidde dat ze terug moesten gaan.
„Wat 'n kapsies moakt dien ouwe sik," bromde Piet.
„We magge toch zeker gerust hier stoan?"
De oude wenkte nog een keen en, ziende dat z'n ge"
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baa* geen enkel resultaat opleverde, kwam hij met hoge
stappen door de flauwe deining aanwaden.
Piet zette zich schrap. „Kijk uit Lange, dat wordt
1"
knokke
Maar tot hun niet geringe verbazing bleek de oude
zeer vredelievende bedoelingen te hebben. Aithans, hij
nodigde hen met veel gebaren en een zangerig: „Sinjores Olandees, varen in kanot" tot het uittrekken van
schoenen en sokken over te gaan.
Toen ook deze uitnodiging geen gunstig effect sorteerde, bukte de oude zich om Piet gelegenheid te
bieden, op z'n rug plaats te nemen. Piet gaf aan de
uitnodiging gehoor en de oude man zeulde hem weidra
in de richting van de sloep. De stakker trilde en
beefde onder de zware last, doch vond nog gelegenheid
voor zijn slagzin: „Sinjores.... Olan.... dees...."
„Dik in orde," vond Piet, en hij sprong van de trillende
rug pardoes tot over z'n knieen te water. „Jij bin ok 'n
haertie beloazerdl" schold hij. „Mojje j'n ouwe ribbekaast breke om mijn bove woater te houwe?"
De Vries had de expeditie met gemengde gevoelens
nagestaard, en begon alvast schoenen en sokken uit te

trekken. Hij plonsde in de richting van de sloep; duwde
deze mee vlot, en nam dan met Piet plaats op de achterbank. De oude begon, met de rug naar hun toe, de
riemen te hanteren. Piet's verwachtingen van is mans
navigatiekunst daalden bedenkelijk. „Hoe kan 'n mens
nou zoo met 'n boot vaere? Stoat met z'n gezicht naer
1"
voorne te roeie
Het viel mee. De boot wendde naar zee; beschreef
dan een ruime boog, en begon, onder voortdurend gelepel van den visserman, het smalle riviertje op te
varen. De oude man rukte de boot feilloos vooruit, zijn
blote voeten wijduit geplant op de zon-geschroeide
vloerplanken.
„Olandee .... draka.. draka.. Olandees...." zong
z'n beverige stem nu en dan.
Zin en strekking van het gezang ontging de vrienden
ten enenmale. Tot de man de riemen liet rusten en
schuin vooruit wees: „Draka.. Olandeesl"
„Steekterambam," schrok Piet, „'n meulel 'n Ras141

echten baggermeule . . . . Mojje toch mee te doen hebbel"
Inderdaad. In het smalle riviertje, om een scherpe
bocht, lag een baggermolen. 'n Heel klein baggermolentje, met een laddertje van stalen balken, en
emmertjes niet groter dan 'n flinke waterputs. Een nietig
klein houten schuitje lag langszij, en wing de modder
op die als 't ware met handjesvol door het stortbakje
viel.
„Wedde datter brijdijkers op zijn?" stelde Piet voor.
„'k Zol is roepe
1 Oaoaoaoajl"
Zijn kreet galmde tussen de steile rivieroevers. Op
de molen stak iemand een blauw gestreepte arm op.
„Nou, wat zegguk ie?" glunderde Piet.
De oude man lepelde zijn boot langszij, en ze sprongen over.
„Hee, Bolle, hoe kom jij hier zoo verzaaild?" Het was
de machinist, die bukkend onder de stortbak door, naar
het voorschip kwam.
„We motte naer Lissebon en dan naer Meliloa en dan
nog wijer, en nou wachte me op de trein. Mor hoe
komme jullie hier in die grippel met dat gekke ding?
Oarie van Krijne he'k al zien stoan voorop. 0, doer
komptie al aanl"
Maar Arie, die hier de rol van molenbaas en dekknecht tegelijk vervulde, had geen tijd om de bezoekers
te verwelkomen. Hij bukte zich om den achterman te
kunnen zien, en hem te beduiden het achteranker lets
op te vieren: „Larga, Kobus van Piemojje.. Larga..1"
De achterman, een haveloze Spanjaard met brede
sombrero, verrichtte de gevraagde manipulatie, en de
waterputsjes hapten weer in de vette modder.
Nog even baggerden ze door, dan kreeg de machinist
de boodschap: „Zet mor stil oor Gaaret, dien bromtoll
Voile bald"
De machinist wrong zich omzichtig in het nauwe
machinekamertje. Het baggermolentje stopte.
De molenbaas raadpleegde zijn horloge. „We zolle
mor aevend houe. 'n Bak komter toch nie' weer. Hoalt
de kachel mor leeg 'oor Gaaretl"
Hij begon aan een klein liertje de ladder op te draaien.
„Effe meedraaie schipper?" bood Piet aan. Diep voor142

overgebogen, armzwaaiend als hardrijders op de
schaats die alles op alles zetten om elkaar voor te
komen, zwengelden ze ieder aan een kant van het
speelgoeddingetje.
De ladder kwam „to blocs". Arie bekeek de emmertjes
die nu boven het dek uitstaken. „lc Mos eigelik mor
In poar schalmpies steke. D'r bin d'r 'n poar verrot gedraaid. Doalik wel is nae kijkel"
Hij gaf een seintje naar den achterman, en begon met
een ander liertje de zij-ankerketting binnen te draaien.
Nu en dan gluurde hij naar het achterschip, waar de
Spanjool eveneens aan een liertje draaide.
Het voorschip trok dwarsweg naar de wal. De schipper gaf de zwengel over aan Piet. „Hood 'm is waarm,
Bolle, zo'k is effe goan kijke wat Don Alvares de Toledo
kloar stoat te moake daer ach'eropl Ho, stop morl
'k Heb 't al gezien. Goa'd is mee
1
Samen stommelden ze naar het achterdek. De Spaanse
dekknecht draaide nog iets sneller, toen hij z'n onmiddellijken chef achter zich zag. Zonder merkbaar resultaat echter. De pal op de kettingtrommel klok-klok-klokte
"

of het menens was. Een eindje ketting bungelde los

mee, en gaf bij het overdomp gaan telkens een nijdige
tik op het ijzeren dek. De molenbaas beduidde den
man het tempo iets op te voeren. Het liertje sloeg in
galop.
„Hier hejje nou de Graef de Casteljonl" verklaarde
de schipper aan Piet. „Die het de groene kejak uitgevongel Stoat z'n aaige 't loazerus te draaie, en z'n
ketting leg overboord. Ho mor, Don Kesjot, goa je
ankertie mor opvisse. Je ketting leg over boordl"
De goedige achterman begreep dat het over hem
ging. „Si si, sinjoorl" En hij draaide op topsnelheid
verder. „Stil laete draaie, kan'k in die tijd min schalmpies stekel" besloot de schipper. Hij keek even door het
luikje, waar de machinist de resten van het uitgetrokken
vuur, met behuip van een puts water, doofde.
„'k Zol d'r wat achter Legge Gaaret, en dan ach'eruit
en vaastzette. Effe 'n schalmpie steke. Piet zol wel effe
meetornel"
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Piet wrong zich in het nauwe machinekamertje, en
begon op aanwijzing van den machinist het vliegwiel
van de stoommachine langzaam rond te draaien.
De Vries wrong zich onder het lage stortbakje door
en ging den schipper helpen. Deze legde een ijzeren
staaf tussen de langzaam achteruit zakkende emmers.
De staaf belette het verder achteruitzakken der „bovenbocht", die slap en willoos tussen de lei-rolletjes zakte.
De verbindingen kwamen los te zitten. Een paar kloppen
met een bout op het dek deden de achterwaartse beweging ophouden.
De molenbaas wurmde met een oude nijptang de
splitpennen uit de verbindingsbouten; verwisselde de
uitgesleten platte verbindingsstukken tussen twee emmers voor nieuwe en bracht de bouten en splitpennen
weer op hun plaats.
„Don Kesjot" kwam naar hem toe en begon in mooi
Baskisch een boeiend verhaal over een ankerketting die
gebroken was, en nu op de bodem van de Rio Bidassoa
rustte.
„Opvissel" commandeerde Arie.
„Monte aqua sinjoor.... monte aqual" protesteerde
de Graaf.
„Jij verzuip niet," stelde de schipper hem gerust. „jij
drijf wel op je vuil. Lae' Moanuel mor effe hellepel"
De achterman slofte pruttelend weg, en begon met
den ouden visserman een vinnig dispuut over de te
volgen tactiek bij het opvissen van het vermiste anker.
De oude kwebbelde aan een stuk terug, en schoof, al
kwebbelend, een ijzeren dekluik open. Dan verdween
hij even in het voor-onder van de baggermolen en dook,
nog steeds discussierend, weer op met een kleine dreg
aan een lange lijn. De expeditie kon beginnen.
De sloep met de twee stroohoeden peddelde schuinweg naar de rotsige oever.
„Daer motte wij nou daegeliks mee huize" verzuchtte
Arie.
Piet kwam met den machinist weer naar het voorschip.
„Goat dat?" vroeg Piet. „Zoe met z'n aale aan 'done
kant? Zou dat gekke ding niet omduvele?"
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„Och, 't is 'n klaain rotding,” zei de schipper. „Mor
we doenet d'r mee. En 't betoal nie' slechtl"
Ze babbelden nog wat, tot De Vries z'n horloge trok
en ongerust informeerde of de sloep lang weg zou blijyen, met het oog op de trein.
„Hoe raaize Julie?" vroeg de machinist. „Over San
Sebastioan? Dan hejje de tijd tot maargenaevendl Vandaeg goat er goon trein die karat uitl"
„Ja maar," protesteerde De Vries, „d'r staat toch in
de reisgids : Vertrek 19 uur?"
„Kan best zijn, mor d'r stoat zeker nie' bij welken
dag? Die trein goa'd om den aanderen dagl"
„Om de andere dagi Dus dan kwam een dag oponthoud te Parijs, toch nog op twee dagen vertraging
neer?"
„Dan stoan me d'r alweer best opl" constateerde Piet.
„Laet ze dan nog mor 'n hortie vechte om dien ankerkettingl"
Ze keken weer naar de twee Spanjolen. De oude
visserman leek toch meer waard dan z'n metgezel. Hij
had de boot schuin tegen de stroom opgeroeid, en liet
hem nu afzakken, terwijl de dreg, kort uitgevierd, over
de bodem schraapte. Even later haalden ze samen de
dreg op, en legden luid kwebbelend de ketting dwars
over de sloep.
„Dat is datl" verzuchtte de schipper. „Es kijke wat
ze wijer goan doers .... Net wattuk doch'. Ze goan 't
afgebroke end op hoale. Kanne ze nooit mee aan boord
komme netuurlukl"
De twee manners haalden de boot onder de strakliggende ketting door, in de richting van de baggermolen,
tot het afgebroken eind slap viel en rechtstandig uit
het water aan boord kwam.
Een nieuw debat ontstond toen de boot, op voor hen
onverklaarbare wijze, door het strakstaande andere
ketting-einde, weer van de molen verwijderd wend, en
dan stroomaf, een heel eind uit de richting dreef. De
oude nam de riemen en trachtte naar de molen te roeien.
„Twee tegengestelde krachten die elkaar opheffenl"
lachte De Vries.
Zwervende Houtvoeters
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„Zou ie d'r nie' naer toezwemme om ze allebaai 'n
pak op d'r loazerij te geve?” stampvoette Piet.
„Leer ie hier wel af, azzie 'n jaer of drie met die
gaste omgoat," antwoordde de molenbaas. „Zijn we
allang aan gewend hierl Niks goon wonder dat Don.
Alvarez Kesjot z'n opa d'n tachtigjaerigen oorlog verlore het. Mojje die stakkers zien wurremel"
„Asset 'n bietjie meezit, blijve ze tot maargenoch'end
aan de gang," voorspelde de machinist. „Och gottegot.... daer goat iel Zijne Hoegheid de Graef rol'd uit
de koets.... Pions 1,,
De oude man roeide met de rug naar z'n metgezel
gekeerd, en vond dat de afstand tot de molen nu zienderogen verminderde. Hij had wel heftig kettinggerammel gehoord, en een zware plons, maar zich niet
gerealiseerd wat er gebeurd was, voor de molenbaas
met schel gefluit en heftige zwem-bewegingen er hem
op attent maakte, dat het achter in de sloep niet naar
wens ging.
De Vries was een tintje bleker geworden. Wat 'n
drama. De heftig spartelende achterman in de tamelijk
snelstromende rivier. De oude man radeloos gesticulerend in de stuurloze boot.
„Niles aan de hand," stelde Gerrit gerust. „Die gabbers
zwemme as woaterrottel 't Duur'd alleen mor weer
'n hortie langer voor ze vrom kommel"
De oude man had de boot teruggeroeid en liet de
riemen los, die weldra, ieder aan een kant, te water
gleden. Hij trok en rukte aan de geruite blouse van den
drenkeling, die met beide armen op de sloeprand hing,
en intussen over de toegepaste reddingsmethode alles
behalve te spreken was. Ze zetten hun discussie onafgebroken voort, tot ze met boot en ver buiten boord
drijvende riemen om de rivierbocht verdwenen.
„Prachtige zeolojl" begon Piet. „Binne al verzope
voor ze waoter gezien hebbel"
„Mojje aaltijd nie' zegge," meende de schipper. „D'r
zijn goeie zooloj genog bij. Je mot die twee nie' rekene,
mor aandere.. 'k Geefet je te doen om met zoo'n rotsloepie de zee op te goan. Zukke weer kan d'n hemel
nie' geve, of -ze goan d'r uit. 't Mole durp bestoat van
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de visvangst, en asse nie'd uitvaere komme ze om van
d'n honger. Dat mojje gezien hebbe hoe die zee tekeer
Iran goon hierl Je zit hier net in d'n hoek waer de klappe
vaale. De leste jaere, nou me an 't baggere zijn hier,
nou goat et. Kanne ze binne kruipe asset spul begint.
Mor vroeger mosse ze d'r juist uit asset ging sturme,
aanders vloge de spoane over 't dak. 't Fiddle reviertje
zat verzand 0, wacht, daer hejje ze . . . .1"
De sloep verscheen weer om de bocht, en zette koers
naar de verloren ankerketting. De molenbaas foot op
de wingers, en wenkte dat ze weg moesten gaan.
„Aales dwars tege d'n draed in," gromde Piet. „Azzie
wijst dat ze weg motte gaan, komme ze juist naer je toel"
„Ja da's vreemd," lachte de machinist, „daer motte
Julie nog aan wenne. Nee, azzie zoo doet dan motte
ze komme. Net aandersom as bij onsl"
Piet begreep nu beter wat de oude man bedoeld had,
toen ze op het strand stonden.
De twee drenkelingen stapten uit de boot, en de
schipper, De Vries en Piet namen er in plaats. De twee
vrienden roeiden, en spoedig had de molenbaas het
eind van de ketting te pakken, en haalde, terwijl de
riemen rustten, de hele ketting plus het anker binnenboord. Ze gingen terug naar de molen waar de twee
einden, door middel van een Platte sluiting, aan elkaar
gehecht werden, en roeiden dan weer in de richting
waar het anker moest komen.
Arie vierde de ketting geleidelijk uit en wierp vervolgens het anker met bovenhandse armzwaai, pions,
in het nu bijna stille water.
Dan gingen ze terug aan boord, waar de machinist
klaar stond met twee vijgenmanden volgepropt met lege
flessen en andere rommel, om naar de wal te gaan.
De molen werd nu met behulp der twee zij-ankers
dwarsweg naar de oever gedraaid; de luiken gesloten,
en het hele gezelschap stapte weer in.
Arie keek op z'n horloge. „Twee uur en 'n kertier
voor 'n kapotte kettingl 't Kon gauwer. Azzie hier teriefwaark had, verdiende je 't zout in de pap nietl"
Ze slenterden door de stille dorpsstraat terug naar
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het hotel, waar niemand van de anderen meer te zien
was.
De Vries spexrde beneden rond en ging de trap op
om te kijken waar de anderen waren. Niets te zien. Ook
de bagage der mannen bleek verdwenen. Hij daalde
weer of en ontmoette den machinist die met zeep en
handdoek op weg was naar de badkamer. „Zeg Gerrit,
je zei toch dat er geen, trein ging vandaag?"
„Nee, die goater ok nietl Waerom vraeg ie dat?"
„Nou, omdat 'k een man of tien te kort korai Ze
kunnen toch niet met de trein vertrokken zijn?"
De Vries voorvoelde een, nieuwe ramp, en beyond
zich alles behalve prettig.
„Kane kannel" overwoog Gerrit, „mor dan zitte ze
in de verkeerde treini Moak ie mor niks sappel, 'k zolt
wel is aan, taste Gondoa vraegel"
De hotelhoudster kwam heftig gebarend uit de keuken
te voorschijn en begon in een mengelmoes van Catalaans, Baskisch, Iruns en Frans, haar spijt te betuigen
over het felt dat de sinjores Olandees zo eigenzinnig
geweest waren, in een trein te stappen die een verkeerde richting uitging. Niet in de richting van Frankrijk....
No-no, sinjoor.... In de richting van Santiago .... De
grande sinjoor-blanco had ook niet zo lang weg moeten
blijven.... No-no, dan had hij ze zelf tegen kunnen
houden. Ze demonstreerde hoe ze wijd-uit voor de deur
was gaan staan, en hoe een van de tabaketende mannen
haar een kus ten afscheid had willen geven.... Parbon
mesjeu de sinjoor. Mais parbon sinjoor blanco ... . Kiss
no good with tabbacco ... .1"
Met heftig afwerende gebaren tegen de afwezige
tabak-eters, verdween ze weer in de keuken om de
nota te halen, voor de laatste der Sinjores Olandees
ook verdwijnen zou.
„Gewoon hierblijve tot maargenaevendl" adviseerde
Ririe, die het drukke gedoe van z'n hospita lijdzaam had
aangezien. „Die zwaarvers komme wel weer vrom voordattet zoo wijd isl"
De Vries berustte in het onvennijdelijke, en troostte
zich met de gedachte dat het hele gezelschap toch be148

zwaarlijk zoek kon raken, en dat Wout en Dirk toch ook
weer als uit het niet te voorschijn gekomen waren.
Na tafel namen ze plaats op het balcon. Lange schaduwen kropen voort in het stille dal, waar alles weer
in doorzichtig waas gehuld was. Het smalle riviertje
lag als 'n weggeworpen strookje blik tussen ragfijn
geboomte. Plukjes avondnevel zweefden hier en daar
boven de oevers, en zakten dan weer weg achter brokkelige rotspunten of laag oevergewas. De zon daalde
met onverminderde gloed achter het Baskische kustgebergte. Het kapelletje klepte een ontroerend harmonisch geluid, waartussen een zilv'ren klokketoontje, als
op dansende kindervoetjes, weghuppelde. Arie en Gerrit
ontblootten het hoofd.
„'s Lands wijs, 's lands eer," zei de machinist na een
lange pauze, „We vinge 't zelf kinderachtig, mor we
zijn aalebaai aarg aan dut durpie gehechtl"
„lt Is ok zoo mooi," stemde Arie in. „'t Is hier aaltijd
eve mooi. Of nou de zon schijnt of dattet dondert en
bliksemt, of dat aales dik onder de sneeuw legt. . . .
aaltijd is et mooil"
„En je zol, 't gek vinge dakket zegt," hernam de
machinist, „mor de mense zijn ok mooi.... Mooi in d'r
eenvoud, en in d'r aaremoei.... En daerom waarke
we hier zoo graeg.... Dom zijn ze niet over 't aalgemean, mor onontwikkeld. Ze hebbe niks geleerd.... Ze
zatte hier aaltijd mor te tobbe met dat reviertie dat
dichtzandde.... en wisse ze goon raed waer ze met
d'r scheepies mosse blijve....
Toe hebbe ze gelapt met 't heOle durp, voor 'n baggermeulentjie. D'r wazze d'r bij die d'r kippe verkochte
om bij te kanne droage. 't Ding is hier gekomme ok.
Hoe, dat weet ik niet. 'k Gloef dat ze 't megegeve hebbe
van Holland naer La Coruna, met 'n boot van de Lloyd,
en dat ze 't Baer zijn weze hoale met 'n hell stel sloepe
d'r voor. Zoeiets het de kellner me verteld, die hier was
toe' wij kwamme. En toe' hebbe ze 't ding voor anker
gegooid, en zoue ze goan baggere....
Ze hebbe d'r 'n heel feast van gemoakt. 't liable durp
versierd. Aal de sloepe d'r omheen D'n burgemeester
en de pestoor op 't meulentjie
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D'n burgemoester een toespraak gehouwe, en plechtig het hendel overgehoald om 't zoaksie in bedrijf te
stelle. 't Ging netuurlik niet. Ze hadde d'r in 't minst
goon weze in gehad om 't vuur in de ketel aan te moake.
't 11881e durp in de rouw. Ze doch'e dat de Hollanders
de boel beduveld hadde....
Twee daego laeter kwamme wij hier langs, en mosse
me ok 'n dag op 'n trein wachte. Toe' hoorde we 't geval
van de kellner hier in 't hotel, en zijn me dat ding op
goan stoke. Hajje die gezichte motte zien toe' die begon
te toile] We leke wel 'n poar heilige. Ouwe wijve zatte
gewoon je broekspijpe te zoene. Azze me gewille hadde,
wazze me drie moande loazerus gewist. Mor me hadde
d'r zoo mee te doen met die aarme sukkels, damme
gelijk mor gebleve zijn. En 'k gloof wel azze me ievers
aanders de helft weer konne verdiene, damme toch hier
bleve.... wat jij Oarie ....?"
„ja ...." beaamde Arie, „zoo is 't mor net. Wij wets
hoe hier de vurk in de steel zit. Azze me 'n poar Hollanse dekknecht's hadde, konne me 't op ons sloffies
hebbe. Mor ja.... we doen 't er moar mee. Asset niet
te hard tege zit, kanne me de aanslibbing zoowat voor
houo .... We zitte hier goed. En de mense hebbe veul
1
met ons op, da's ok wat waerd
Ze zwegen weer. De avond koepelde beschermend
over het stille dorp. Enkele sterren fonkelden boven de
besneeuwde bergpiek, waarvan het scherpe topje zilver
te blinken begon in het licht van de opkomende maan..
Piet was zacht weg geslopen, en kwam even onhoorhaar terug. Hij legde voorzichtig de vioolkist op de
knieen van De Vries en ging weer zitten.
Onmerkbaar zweef-daalde het maanlicht langs de
stelle berghelling. Zacht suisde de zee in flauwe verte.
Zacht ruiste de muziek van het schemerige balcon, en
vervluchtigde als de traag opstijgende nevelplukjes uit
de onhoorbaar stromende Rio Bidassoa....
"
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HOOFDSTUK XVII.
Wout velhangt de bordies; raakt verward in
de seindraden; geeft Inlichtingen aan zoekende
reizigers, en komt desondanks nog terecht.

Wout en Dirk hadden het zich gemakkelijk gemaakt
in de trein, die als een klein wormpje voortkroop langs
de schier loodrechte hellingen van het ontzaglijke
Pyreneeencomplex. Ze staarden naar de berghelling die
als een schuinhangende muur nu snel, dan langzamer
voorbij schoof. Ze weken instinctmatig iets terug wanneer de grauwe muur als dreigend op hen afkwam;
knipperden met de ogen als een half-tunnel, zuinig
uitgehakt in roodbruin gesteente, het uitzicht plots afsloot, en deinden schokkend in de richting van het
raampje, als de zo lang bestaarde wand plots weg viel
en het uitzicht snel verwijdde tot vergelegen, eenzame
bergpieken.
1" constateerde Wout.
„Koale boel
„Koala boel
1 " beaamde Dirk.
1 " peinsde de eerste.
„Aarg verwoarloosd
„lt Mos eigeluk nie' magge, om zoe'n ding zoo gevoarluk to laete hange.... Astie d'r of duvelt, gebeure d'r
ongelukker Hij wees met 'n dikke vinger naar een
enorm rotsblok dat blijkbaar van een hope bergtop
was weg gegleden, en nu gevaarlijk dicht aan de rand
van een loodrecht ravijn, wachtte op een lichte aardtrilling die het duizenden tonnen zware gevaarte in de
peilloze diepte zou doen verdwijnen.
1" pruttelde Wout.
„Onveraantwoordeluk
1 " vond Dirk.
„Gewoon 'n schaandoal
Gijs zat aan de andere zijde, waar nu en dan een
schamel boomtopje voorbij zwiepte langs diep blauw
van ongemeten verte. Hij trok de benen wat in voor den
conducteur, die tastend langs bagagenetten en halfstruikelend over uitgestrekte benen en verspreid liggende zakken, het compartiment in balanceerde.
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Ze haalden de geperforeerde reisbiljetten te voorschijn, die door veelvuldige vertoning en anderszins
vrijwel onleesbaar geworden, en door even veelvuldig
open en dicht vouwen, in aparte onderdeelen gescheiden waren.
De conducteur trachtte de onderste strook te ontcijferen, en tastte intussen naar een vervaarlijke kniptang,
die, bij gebrek aan beter, door middel van een solied
paktouw, ter hoogte van z'n buik zwevende gehouden
werd. Hij hield het biljet schuin teneinde het invallende
daglicht te hulp te roepen, welke poging, door een snel
aanschuivende tunnelwand, afdoende verhinderd werd.
De man vond het welletjes. Hij gal elk der vooruitgestoken biljetten een hap met de tang, en balanceerde
dan weer weg naar de volgende afdeling.
De verfrommelde papiertjes verdwenen weer in de
respectieve vestzakken.
De trein raasde voort; hijgde met uiterste krachtsinspanning tegen berghellingen op, gierde langs duizelingwekkende afgronden, hellingen af, ratelde met hels
kabaal over ijzerconstructies die van bergwand tot
bergwand reikten, en verdween dan weer in het zwart
van een tunnel, waar zurige rook en vettige dampen
door openstaande raampjes naar binnen golfden.
De avond daalde. De trein joeg door grillige schaduwen, zwarte ruimten en maan-beschenen vlakten. Het
gezelschap soesde weg in dromerige verwardheid en
rustloze slaap.
Wout ontwaakte in pikzwarte duisternis. Het plafondlicht was uit. Het gesnork der reizigers zaagde door de
stille ruimte.
Rechts plekte een raampje tegen groezelig gesteente,
oplichtend in verflauwd maanlicht.
Hij leunde uit het halfgesloten raampje, en tuurde
langs de stilstaande trein, waar geen teken van levee
te bespeuren was. Dood en stil. Hij opende het portier,
en sloot dit weer toen hij de onderste treeplank onder
zich voelde.
Voorzichtig eon been achterwaarts strekkende, tastte
hij naar de begone grond, doch stuitte telkens op strak152

gespannen draden, die onder zijn aanraking doorzakten,
en dan zijdelings wegzwiepten. Wout scharrelde langs
de onzichtbare treeplank om elders zijn geluk te beproeven. Zijn handen grepen zich vast om de geleidestang, toen zijn voet geen steun meer vond. Z'n hoofd
botste tegen de wagenwand, en klaar wakker geworden
door deze onverwachte slinger, realiseerde hij dat er
verder geen treeplank, en ook geen wagon meer te
vinden was. Een netwerk van sporen en wissels lag
haast onzichtbaar over een brede geluidloze vlakte.
Wout ging tastend terug, en bereikte het andere einde
van de wagon. In het midden was de geleidestang
onderbroken, en vond zijn zoekende hand een plaatijzeren rand, waarachter hij nog enig houvast vond.
Helaas. Het ijzeren bord was niet op het gewicht van
Wout berekend, en week met blikkerig gekletter van
ijzer op ijzer. Wout tuimelde naar beneden, en veerde
weer op door de strakgespannen seindraden die zich
om zijn uitgestrekte benen klemden, en hem half zittend,
half hangend een weinig aangename zitplaats boden.
Na geruimen tijd z'n aandacht aan het dradenvraagstuk besteed te hebben, klauterde hij weer op de treeplank en zette zijn speurtocht voort, naar het andere
einde van de wagen.
Hier heerste Egyptische duisternis. Hij voelde met
vooruitgestoken been naar de treeplank van de volgende wagen. Zijn voet ging zoekend langs de buffer.
„Das eenl" Nog een buffer. Hij wurmde half-hangend
een doosje te voorschijn en streek met enige moeite
een lucifer aan. „'n Stoetbloki" „Goed da mor is
gekeke hebl"
opende een portier en hees zich naar binnen.
„Bi' jij daer Wout? Wat sjouw ie?" De stem galmde
weg langs de benauwende muurwand.
„Oh.... niks.... zoo mor
1 galmde Wout terug.
Hij stommelde naar het midden van de wagen.
„ik Geloof damme leelik omhoeg zittel" vulde hij aan.
„An d'n eene kant 'n stoetblok, en an d' aandere kant
niksl Lae me mor weer goan slaepel"
Hij zocht een „zacht planksie"; strekte zich rugschurend uit, en sliep weer vredig in.
"
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Het hele gezelschap schrok als een man wakker door
een hevige stoot.
„'k Geloof damme d'r binnel" verklaarde Dirk ogenwrijvend. Ze staarden naar buiten. De gebladderde muur
stond onbewegelijk in de huiverende morgen. Een kille
mist trek uit het dal naar boven, en belette aan de
andere zijde elk uitzicht. „Nee, we goan weerl" herstelde Dirk zijn vorige bewering.
De wagen reed weer. Dikke mistflarden overwaaierden het rangeerterrein, waar hier en daar palen en
masten uit de nevel opdoemden, om even snel weer te
verdwijnen. De wagen reed wat voor- en achteruit,
begeleid door de schorre kreten van een soort misthoorn; botste tegen een, andere wagon; botste weer
tegen een ander stootblok; vertrok dan in de flardende
mistvlagen, en kwam, na eindeloos heen en weer
gesleep, onder een geweldige overkapping tot stilstand.
Een groep reizigers, voorzien van alle mogelijke en
onmogelijke bagage, wedrende op de wagen of en bestormde de portieren, tot de hele ruimte galmde van
verward gekakel en gebonk van neervallende pakken
en manden.
Een dame met omvangrijke handbagage, posteerde
zich voor het portier. „Madried?" informeerde zij.
Wout schudde ontkennen. „Lissebonl Temenste zoo'n
bietjie die kant uit. Mor komter nou mor in. 't Trekt
met die deur opel"
Ze opende de mond van verbazing. Dan zette ze haar
tassen even op het perron en wenkte naar iemand die
verderop het rijtuig op lege plaatsen inspecteerde. „Du,
Wielem, kommst mal schnelll Sind Hollander d'r inner
Zij pakte resoluut haar bagage, smeet die in het
tussenpad en begon met opgehouden rokken naar binnen te klimmen. De Hollander maakten ruimte voor de
dame en haar metgezel, die met een: „Zo, jonges, jullie
zijn ook ver van huisl" het gezelschap begroette.
„Mor zitte jullie nou wel goed?" opperde Wout.
„Deuze goat toch naer Lissebon?"
„Is wel mogelijk," antwoordde de nieuwe reisgenoot,
„waar dan gaat ie toch over Madridl"
Wout was weer gerust gesteld. 't Kon hem niet sciielen
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waar die overging, als ze maar gauw in Lissabon
waren. Dat boemelen in die derde klaswagens begon
hem knap te vervelen. Je kon nooit eens rustig slapen.
„We binne bekant vijf daege op raaisl" verklaarde
hij. „'t Wordt tijd damme gunter pommel"
De man keek verwonderd op. „Hoe kan dat? ik ben
eergister van Amsterdam vertrokken, en nu zijn we toch
ook hier?"
„Ja," bekende Wout, „we hebbe nogal 'n bietjie openthoud gehad, zoe hier en daar. D'r ister nogal is
eentje achergebleve. Gistere binne me d'r nog twee
verspeuld, daer bij de Golf van Biskoajel"
De nieuwe reisgenoot verkilde zichtbaar. Probeerde
die boerevent met z'n gestreept boezeroen, hem op de
hak te nemen, of hoe zat dat eigenlijk? Twee verspeeld
bij de Golf van Biscaye? Vroeger opstaan boertje als
je mij wil nemen. 't Zou met die vijf dagen reizen wel
navenant zijn. 'n Raar gezelschap waar hij in verzeild
geraakt was. De een zat hem kennelijk te beduvelen,
de andere zat zwijgend te pruimen, en de rest deed
helemaal geen mond open. Raar soort, die landgenoten
van hem.
De trein ratelde weer over viaducten en smalle bergravijnen. Een pijnlijk stilzwijgen groeide tot voelbare
spanning.
De verfrommelde reisbiljetten kwamen weer te voorschijn en ontlokten den kaartjesknipper een stroom van
niet te definieren uitdrukkingen. Hij nam een biljet ter
hand, gaf het vol afgrijzen terug, nam het weer aan
en klopte druk redeneerend met de vingerknokken op
het vodje, maakte een gebaar als wilds hij het biljet
door het geopende raam laten wegfladderen, gaf het
met akelig verwrongen gelaatsuitdrukking weer terug,
en schudde beide handen met de palmen naar buiten,
heftig heen en weer.
Een volgend opgediept vodje had ongeveer dezelfde
uitwerking, en zijn opwinding dreigde in een acute
zenuwcrisis over te gaan, toen de nieuwe reisgenoot in
goed Spaans naar de oorzaak van 's mans razernij
informeerde. Met een nieuwe stortvloed van woorden
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overhandigde de conducteur hem een der groezelige
papiertj es.
„Zol" overlegde de man, „zitten de heren ook nog
zonder geldig plaatsbewijs in de trein? Nog fraaierl"
Hij bekeek de strookjes aandachtig: Irun, S. Sebastiaan,
Miranda.... Burgos .... Palencia.. . . Het was hem niet
heel duidelijk . . . . Valladolid....
„Vertel me es heren, hoe reizen jullie eigenlik?"
„Ja, dat weetuk niet zoo krek," zei Dirk. „We binne
over Brussel gekomme, en Perijs ... ."
„Ja, vanzelfl En verder?"
„En toe' over Borth"), en zoo hier naer toel"
„Maar dan moet er ergens een fout zittenl"
Hij beduidde den conducteur voorlopig verder te
gaan, dan zou hij de zaak wel even uitvissen.
„je bent dus over Bordeaux gekomen en over
Bayonne, dat kan niet anders. Es even kijken."
Hij haalde een zak-atlas te voorschijn, en vergeleek
het reisbiljet met de plaatsnamen.
„Ahum.... hier zit waarschijnlijk de tout. Je had bij
Santa Lucia rechts of gemoeten naar San Sebastiaan,
en je ben in Santiago terecht gekomen, en nu reis je
daar vandaan naar Madridl"
„Je kan toch over Medrid ok in Lissebon komme?
Hoeve ze toch niet zoe'n kouwe drukte over te moake?"
mopperde Wout.
„Voor jullie maakt het niet veel verschil," antwoordde
de man, „maar de spoorwegmaatschappijen zullen er
wel Been genoegen mee nemen. Het betreft hier twee
verschillende maatschappijen, die elkaar niet kunnen
luchten of zien, laat staan, passagiers voor elkaar meenemen. Nee, daar ben je nog niet mee klaar." Hij krabde
zich achter de oren en bestudeerde aandachtig de route
op het kaartje. „Kijk es meneerl Ik zou u aanraden:
betaal een nieuw biljet tot Madrid, en daarvandaan een
tot de Portugese grens. Er zal wel niet anders opzitten. . . . 1"
Hij keek naar Wout om te zien wat deze van het
voorstel dacht. Doch Wout had van het hele voorstel
niets weer gehoord. Hij zat weggezakt in het hoekje
bij het raam.... en sliepl
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HOOFDSTUK XVIII.
Antonio's grote dug. Een zee' gesiaagde
reclametocht.

Antonio Bonn' Dias stommelde het trapje of dat een
vrij primitieve verbinding vormde tussen zijn slaapvertrek boven, en de donkere ezelsstal beneden.
Hij was vroeg op. Niet alleen het felt, dat de respectieve rijdieren gezamenlijk, in onharmonisch gebalk,
hun misnoegen uitten over het lang uitblijven van hun
ontbijt, doch meer nog de omstandigheid dat het een
bijzondere dag was vandaag, had hem doen besluiten
vroeg op te staan.
Immers, er kwam vandaag een trein. Zeker, dat gebeurde wel om de andere dag. Dat gebeurde met de
regelmaat van een klok. Maar nog nooit in Antonio's
loopbaan als expediteur was het voorgekomen, dat de
aankomst van dit moderne vervoermiddel was saamgevallen met de jaarmarkt, die even regelmatig elk jaar
te Medina del Campo gehouden wend.
Hij had dus een drukke dag voor de boeg. Met de
trein zouden wel reizigers meekomen, die hun tijd,
tussen aankomst, des morgens, en vertrek, des avonds,
voor een gedeelte zouden willen doorbrengen op de
rug van Antonio's ezeltjes, die hij, tegen een kleine
vergoeding, daarvoor ter beschikking stelde. Ook bestond de mogelijkheid dat iemand zijn koopwaar ten
vervoer van het station naar het marktplein aan de
zorgen van zijn onderneming zou toevertrouwen. Verder
was de mogelijkheid niet uitgesloten.... Ja, welke
mogelijkheden waren eigenlijk wel uitgesloten?
Hij overwoog de mogelijkheden, tot een lichte hoofdpijn hem waarschuwde, dat de grens van zijn denkcapaciteit ruimschoots bereikt was, en het geraden was,
de boog niet al te strak te spannen.
Bonn' Dias was niet, wat men noemt, een denkspecialist. Hij gaf er de voorkeur aan, op dat terrein niet al
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te veel te presteren. Waren er geen voorbeelden van,
dat mensen, die te veel dachten, in 't laatst helemaal
niet meer denken konden? Nee, niet meer doen. Gewoon
niet meer denken. Het was met hard denken net als
met hard werken. Daar had je bijvoorbeeld. Campio van
buurman Nevada. Die liep heel de dag rand in de grote
molen, waarmee het water werd opgepompt om Nevada's moestuin te bevloeien. Dat was hard werken in
to'n watermolen. En wat was er van Campio over? Vel
over been. Gewoon vel over been. Die stond 's avonds
met doorgezakte kniedn, en was te moe om met en
oren te klappen. Nee, hard werken was al even slecht
als hard denken.
Antonio had zijn drie ezels naar buiten gelokt, door
hun ontbijt op de hobbelige stoep uit te spreiden. Het
waren volgens hun meester zeer verstandige dieren.
Als hij hun eten in de stal gaf, gingen ze na de maaltijd
liggen, en bestond er geen mogelijkheid hen voor de
middag nog de deur uit te krijgen, en dat vond hij heel
verstandig. Hij zelf zou ook niet van de wankele trap
naar beneden komen als het eten bij hem boven gebracht werd. Natuurlijk nietl
Maar zijn eten kwam niet vanzelf naar de krakende
zolder. Hij moest het gaan zoeken. Op het marktplein.
Of bij het station. Of ergens anders. Maar vanzelf
kwam het niet. Er moest voor gewerkt worden.
En dus slingerde hij zijn been over een der ezelruggen, zoals iemand doet die over een lage heg stapt,
en ging zitten. Geenszins omdat het gemakkelijk was
op een ezel te rijden. Allerminst als je zulke lange benen
had als Antonio. Dan moest je die lange benen voortdurend optillen om niet je blote voeten te stoten tegen
scherpe stenen of lege blikjes. Je zou ook kunnen gaan
lopen. Nee, lopen doe je niet. Vooral niet als je drie
ezels bezit. Ten eerste, omdat een ezel ex is om op te
rijden. Ten tweede omdat je als bezitter van drie ezels
gewoon niet kan gaan lopen. Dan moet je gaan rijden.
En niet zo maar' longs de huizenkant, maar behoorlijk
midden op de weg. Dat ben je zo, als drie-ezels-bezitter,
natuurlijk aan je zelf, en aan anderen verplicht.
Het langoren-trio trappelde, met stijfgehouden ruggen,
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achter elkaar door mulle straatjes, waar wolken vliegen
opzwermden uit het straatvuil, dat kleverig samenplakte, en uitstromend rioolwater kleine slijkriviertjes
vormde.
Een oude man, die met een stok in het straatvuil
krabbelde, hief deze op ten groet. „Bonn' Diasl"
Antonio neigde zoals een veldheer tegen een juichende menigte: „Bonn' Diasl" De Brij sward krabde weer
met zijn stok.
Een water-venter, gebukt onder de opbollende waterzak, ventte luidkeels zijn waar langs de huizen:
„Aaaaa. . . . qua.. .. aaaa . . . . qua
1 Een groezelige vrouw verscheen boven een onder-deur, de aarden
kruik in de vermagerde handen. De waterboer bracht
de opening van de zak boven de kruik, en liet het
kostbare vocht met een dun straaltje daar in spuiten.
Hij onderbrak deze bezigheid even om Antonio te
groeten, die statig, met krampachtig opgekrulde tenen
boven puntige rotskeien, voorbij reed. „Bonn' Dias
signori"
„Bonn' Diasl" neigde Antonio.
De kleine karavaan zwenkte uit de Rua da Gracia
het zondoorgloeide stationsplein op, waar slechts een
smalle schaduwstrook enige beschutting bood tegen
al te intensieve hittestraling.
Antonio stapte of en, trouw aan het devies: „houdt
het hoofd koel en-de voeten warm", liet hij zich ruggelings langs de schaduwgevende muur afzakken, en
stak de voeten zover vooruit tot Z9 juist buiten de messcherpe schaduwlijn, baadden in zinderende zonnestraling.
Tot zover was alles naar wens, en volgens programma verlopen. Hij had het zijne gedaan. De beurt
was nu aan de reizigers die van zijn onmisbare diensten
gebruik moesten maken. Zeker, ze konden als ze kwamen, en dat deden ze vast, ook gaan lopen. Naar de
markt, of naar het hotel, of ergens anders naar toe. Maar
dat deden ze natuurlijk niet.
Wie ging er nu lopen voor tien centavo's of voor
vijftien, als het ver weg was? Dat deed toch niemand?
"
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En waarom zat hij, Antonio, dan anders hier? Toch
zeker niet om de reizigers te laten lopen?
Zijn aandacht werd getrokken door een groep reizigers, die zig-zag de steile helling vanaf het perron =at
het plein waren afgedaald. Het waren vreemdelingen,
dat was zo te zien. Ze kwamen van ver weg, dat was
ook zo te zien. Aan hun kleding, die wel vuil, maar niet
gehavend, en van goede stof was. Aan hun vreemde
hoofddeksels die niets van een sombrero weg hadden.
Enkel een smal randje aan de voorkant. Vreemde
vreemdelingen, maar erg rijk. Als ze nu eens naar hem
toe kwamen. Het waren er heel veel.
Hij telde op zijn vingers: Eon hand.. twee handen..
en dan nog twee vingers. En allemaal een grote zak.
Hij verdiepte zich in berekeningen hoeveel het zou
opbrengen a tien centavo's per vreemdeling. Dat was
voor elke hand vijftig centavo's, en dan nog tien voor
twee vingers.... Neen.... tweemaal tien.... Het waren
toch twee vingers. Dat was bij elkaar.... tachtig....
nee.... zeventig.... Als nu die vreemdelingen naar
hem toe kwamen. Het zou heel jammer zijn als ze het
niet deden. Die vreemdelingen waren zeer rijk, en ze
moesten naar de markt, want ze hadden zakken met
koopwaar bij zich. En zeventig centavo's.. of was het
meer.... Of minder? Nee.... minder zou het niet zijn.
Een hand was
Zijn berekening werd onderbroken doordat een der
mannen naar hem' toekwam met de vraag: „Hotel Vista
General?"
Das was een tegenvaller voor Antonio. Het Hotel
Vista stond daar aan de overkant van het plein. De
vreemdelingen waren toch blijkbaar niet zo erg rijk. Er
stonden glimmende dingen op het hotel, net als op de
wijzerplaat van een klok, en mensen die rijk waren
konden daaraan zien dat dit het Hotel Vista was. Zo
konden ze ook andere dingen herkennen als ze rijk
waren. . . .
Hij lichtte reeds een hand op om het hotel aan te
wijzen, toen een duivelse gedachte in zijn brein opkwam. Hij zou hen er heen brengen. Niet rechtstreeks
natuurlijk. Dan zouden ze geen tien centavo's per
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vreemdeling betalen. Hoogstens vijf centavo's voor de
hele groep. Maar je kon toch niet voor vijf centavo's
het gehele plein oversteken in de brandende zon?
Hij zou hen eerst naar de markt brengen, en dan....
Maar nu deed zich een nieuwe moeilijkheid voor. Hoe
konden al die mannen op twee ezels plaats nemen?
Nee, dat ging niet. Hij zelf moest er eon hebben. Dile,
en daar een of is twee....
De vreemdeling wend ongeduldig. Nu snel besluiten,
anders oingen ze zo weg.
Hij stond op en ging naar de dromerig starende
groep, om hen met veel handgeklauw te beduiden dat
ze mee zouden komen. Antonio was nu een en al activiteit; nam gedienstig twee blauwe zakken; knoopte de
rijgbanden aan elkaar, en hing ze over de rug van een
der ezels. Sommige van de mannen volgden zijn voorbeeld, en weldra hing ongeveer de hele bagage zo.
Antonio legde weer zijn been over het vrijgebleven
rijdier en de stoet zette zich in beweging.
Het was nu gloeiend heet in de Rua da Gracia. De
zwarte grond was dik bezet met zwermen vliegen, die
pas zichtbaar werden als ze opvlogen. Antonio hield
precies het midden van de smalle straat. De blauw
bepakte ezels volgden met strakke ruggen en staartzwiepten naar de vliegen, die verandering van menu
zochten, en dit meenden te vinden tijdens een gratis
tocht op een der ezelruggen.
Daar achter volgden in lange rij de vreemdelingen,
die tactisch het midden van de weg hielden om, langs
het verzamelriviertje, van modder- en vliegvrije stroken
gebruik te maken.
Antonio verenigde het nuttige met het aangename. De
expeditie beloofde financieel een succes te worden,
maar bovendien: wat 'n reclame, wat 'n reclame ....1
Twee ezels beladen met koopwaar, en een hele rij hike
kooplieden daar achter.
Antonio groette iedereen die hij met zijn karavaan
passeerde. Hij groette zelfs Campio, die op de rand van
de vieze stoep 'n schamel stro-bosje knabbelde: „Bonn'
1"
Dias.... Campio .... Bonn' Dias
Zwervende Houtvoeters
11
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Het was een heel eind naar de markt. De helle zonnestralen gloeiden onbarmhartig in de smalle straatjes,
waar het zwarte straatvuil langzaam verschrompelde
met walgelijke stankverspreiding. De vuil-witte muren
laaiden pijnlijk schel tegen donker-blauwe hemel. De
schoenen der reizigers, duimdik bestoft, sloften onhoorbaar door dikke mulhopen.
Antonio overlegde, dat de kooplieden wel bezwaar
zouden maken tegen de hope prijs van tien centavo's
voor de afstand van een kwartier gaans. Hij besloot
dus de route, met toepassing van enkele listige kunstgrepen, beduidend te verlengen, teneinde een dergelijk
protest bij voorbaat te ondervangen.
Hij sloeg linksaf, en de stoet zwenkte een zijweg in,
waar, achter eindeloos lange muren, dik bestofto olijfbomen in zonnegloed te schroeien stonden. De gebruikelijke rioolwater-besproeiing ontbrak hier geheel en
al, en dikke stofwolken onttrokken al spoedig de gehele karavaan aan elke optische waarneming.
Antonio wendde de teugel om weer rechts of te slaan,
doch bedacht zich, Hij besloot de volgende zijweg te
semen, zulks uit reeds eerder aangestipte commerciele
overwegingen, alsmede met het Joel, de zo groot opgezette reclame-campagne tot in onderdelen te verzorgen. Immers, juist voorbij de volgende dwarsweg was
de concurrerende onderneming van Carpentiero gevestigd. Weliswaar een schamele concurrent, met slechts
een ezel, maar niettemin een concurrent. Direct resultant zou de demonstratie langs Carpentiero's onderneming niet opleveren. Dat niet. Maar de morele
uitwerking op den zelfbewusten, om niet te zeggen
arroganten mededinger zou waarlijk niet te onderschatten zijn.
Dies liet Antonio ook de volgende dwarsweg rechts
liggen, en zette zich recht, om in waardige houding den
nietswaardigen Carpentiero te passeren.
De uitwerking overtrof verre de gekoesferde verwachting. De schamele concurrent leunde over de
onderdeur en negeerde straal de groet van Antonio,
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die, statig als een vorst genadiglijk neigde naar een
denkbeeldige, juichende volksmassa.
Dan verdwenen ze uit elkaars gezichtskring daar de
aanrollende stofwolk, als een goudgeel gordijn, zelfs
het uitzicht op de overzijde van de straat volkomen
afsloot.
Antonio genoot van een ongekende triomf. Maar nu
deed zich een nieuwe moeilijkheid voor. Hij was namelijk in de sensatie van het ogenblik geheel, en al vergeten dat er geen zijweg meer was, en de straat enkele
honderden meters verder doodliep.
Het koude zweet brak hem uit. Er bleef maar een
mogelijkheid: terugkerenl Maar dan zou hij zich bespottelijk maken voor den glurenden Carpentiero.
Maar wat dan? Wat dan.... wat dan
Zijn trage
hersenen werkten in hoog opgevoerd tempo. Er was nog
een kleine mogelijkheid. 'n Heel kleine.... Hij kon door
die geopende tuinpoort gaan, en dan weer door een
poort die op de andere straat uitkwam.... Ja maar....
ja maar.... Er bleef geen andere keus. De poort was
open.
Antonio bukte zich om een schuinhangende, halfvermolmde balk te ontwijken, en staarde dan met wijdgesperde ogen naar de 'andere poort. Hij kon van hier
niet zien of die afgesloten was. De mogelijkheid bestond.
Mocht althans niet weggecijferd worden. Wat dan? Hij
maande zijn rijdier tot spoed, teneinde aan de martelende onzekerheid zo spoedig mogelijk een einde te
maken.
Doch ziel De goden waren met hem. De poort stond
aan, de door roest weggeteerde afsluitketting hing
onbenut en doelloos in het uitgesleten gat. De weg
was vrij.
Er ging een onverstaanbaar gepruttel door de rij der
kooplieden. Antonio hief beide handen bezwerend op:
„Momento signores.... momentol"
Hij voerde het tempo beduidend op, en ze stofwolkten
in de richting van de jaarmarkt, waar de verkopers in
rustige sfeer bij hun handelswaar gehurkt zaten, en met
traag handgebaar, de sporadisch langsslenterende bezoekers tot kopen trachtten te animeren.
?
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Antonio gaf het stopteken, en de stoet kwam, nog
even nasloffend, tot stilstand.
De eerste etappe was zonder ongelukken afgelegd.
Een der mannen bette het hoofd; legde de gebezigde
zakdoek over de gemartelde schedel en informeerde
met droge tong: „Hotel Vista General
„Momento, signor.... momento
1 stelde de gids
gerust, en hij besteeg wederom zijn rijdier. Hij klauwde
met slappe hand wat in de zengende ruimte ten teken
dat de tocht voortgezet kon worden.
Hevig transpirerend en met doorgezakte knieon sloften
de kooplieden weer verder. Ze daalden nauwe straatjes
af, waar modderige kinderen graaiden in kieffe hopen
straatvuil. Ze staken een pleintje over waar opbollende
keien de gemartelde voeten pijnlijk deden zwikken.
Imiteerden, zonder publiek, onder benauwende boogpoorten, de intocht in Jeruzalem. Doken van onder
andere poortjes weer op. Klommen met nu en dan achterwaarts glijdende voeten langs een onmogelijk steile
helling naar boven, en leunden amechtig teken een
brokkelige muur, toen Antonio ten leste, en nu definitief, het stopteken gaf, vlak voor een geopende deur,
waar zwermen vliegen in- en uitwolkten, gelijk met de
scherpe geur van aanbrandende uien.
Hij verdween naar binnen; verscheen handklauwend
weer in de donkere opening, en hield de hand op ten
teken dat het doel bereikt, en het uur der afrekening
geslagen was.
Hij stond de ontvangen handvol kleingeld nog nauwlettend to sorteren, toen de mannen reeds in de kwalijk
riekende ruimte verdwenen waren.
Het gezelschap stoftimelde langs een. kuip wasgoed;
gleed over vertrapte uienschillen; kraakte over mosselschelpen en kreeftenscharen, en belandde, via een
buffet, in de benedenzaal van het hotel, waar ze, een
bezwijming nabij, neervielen op vettige stoelen bij
zuurruikende tafeltjes.
„Does bottels vino blancol En aste gesmeerde bliksem, aanders eetjie Oen verbraande juin, meer van
middag
1
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Ze keken naar een kleine karavaan, die traag het
smelt-hete plein overstak. Antonio zette het ene been
op de grond; zwaaide het andere achterwaarts over de
gestrekte ezeirug; liet zich rugschuivend longs de muur
afzakken en begon met diep gefronst voorhoofd en half
openhangende mond de ontvangen beloning na to tellers.
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HOOFDSTUK XIX.
Wout als stationschef; reisgids; leraar Vaderlandsche Geschiedenis; song-singer en stowaway.

De traag verflauwende zonnegloed trok lange schaduwen over het stationsplein toen het gezelschap weer
enigszins tot leven kwam. De afmattende reis; de
vreemde vieze kost; de ondefinieerbare luchtjes; het
tekort aan werklijke rust en, niet het minst, de martelende rondgang met Antonio's reclamestoet, hadden hen
doen versuffen in gevoelloos waak-dromen.
De Vries bestudeerde de reisgids zonder dat de betekenis der woorden en namen tot hem doordrong.
Wout kwam tandenwroetend met een afgebeten
lucifer, naar het tafeltje gesloft.
„'t Is nou zeker op 'n oor nae gevild?" veronderstelde
hij, schrijlings op een stoel plaatsnemend.
„Nog twee dagenl" antwoordde De Vries, „tenminste
als we niet een van alien in een verkeerde trein
stappen."
„Kan gebeure," grijnsde Wout. „Mor op d'n duur clan
zolle me 't wel lerel" voegde hij - er troostend aan toe.
„lt Is tot dusver zonder ongelukken afgelopen," hernam De Vries. „'t Had gekker kunnen zijn. Maar waar
hebben jullie eigenlijk uitgehangen in die tijd dat we
je kwijt waren?"
1 Kom is effel"
„Zojje an Dirke motte vraegel Dirruk
De aangesprokene kwam naar het tafeltje. „Vertel jij
is, hoe hiette dat gat daer me 's nachts zoo'n kou geleje hebbe in de mist?"
„Santanderl" antwoordde Dirk, „of neeje, toch niet. . . .
Kartoago .... Nee .... nou weetuk 't: Santoago....
Mor waerom vraeg le dat?"
„Och zoemor. De lange wou wete waer me uitge1
honge hebbe toe' me kwijt wazze
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,Ja.." lachte Dirk, „azzie met Woute uitgoat kommie
aalicht goed terecht. Overdag istie met Oen braandenden bos net wakker te krijge, en 's nacht's goatie
voor stasjonsjef speulel"
De Vries keek hem niet-begrijpend aan.
„Nou," vervolgde Dirk, „daer hoevie niet zoo gek van
op te kijke. Wout kan aalesl We binnen aan de Spoanse
grens ingestapt. Jullie wazze poetjie boaje. En toe'
hebbe me bepoald tot s'nack's gereje, want toe' we
s'oche's wakker wiere, stinge me op 'n ranzjeerterrein,
en was Wout doende om de borregies om te draaie. . . ."
„Da' gong per ongelukl" protesteerde Wout. „'k Wou
effe langs de treeplank loope om te kijke of me nog
nie` weggonge, en toe' greepuk an 'n ijzere plaet en die
sloog aandersom. 'k Ha' makkeluk min nek kanne
1"
breke
„Die plaet sloeg aandersom," hernam. Dirk, „en toe'
stong d'r Madrid op. Wij nievers Oen aarg in. Worde
me s'oche's met die woage van ons ach'er 'n trein
gehonge. Komter 'n wijf op of holle; vraeg'd aan Woute
of me naer Madrid Binge. En Woud mor ja knikke....1"
„Mijn 'n zurgi" viel Wout weer in de rede, „mijn 'n
zurg ofdattie naer Medrid off naer Berlijn gong. As die
tante mor gauw die deur toe dee, met die zure mist ....
1"
'k Had zoo'n voak
„Nou, en die tante naer binne met d'r vent. En die
vent zat vervelend te doen, net of hij alleen mor wat
van raaize afwist. 'n Haalf uurtie laeter kwam de conducteur. En die aan 't kapsies moake omdat onz' koarties al geknipt wazze. Steekt die gekke vent ok z'n bek
d'r in, en die zit ons voor te rekene dat we bij motte
betoale. Eerst tot Madrid, en dan tot Portugal. En wij
mor niks zegge. En Wout mor snurreke. Komt die koartiesknipper 'n hortie laeter vrom en mos die vent zelf
z'n koartie laete zien. Nou, toe' wasset kijnd wakker.
Ze fratte mekoar zoowat op. Die vent mor volhouwe
dat er Medrid op d'n trein stong. En die conducteur
mor schelde dattet nie' waer was. En dat wijf gille dat
ze uit d'n trein zou springe. En Wout mor snurreke ....
In 't lest kon die 't nie' meer houwe van de lach, en
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toe krege ze aale drie zoewat de vieteldans. In Sebastioan kwamme de suldoatjies met d'r Nepoleonhoedjies ok nog 'n bietjie meeschelde. En toe' hebbe
me ze nie' meer gezienl"
„Maar hoe wisten Julie dan dat die trein terug ging
naar San Sebastiaan?" vroeg De Vries verwonderd.
„Doer wisse we niks vanl" antwoordde Wout. „'Ic Had
et wille goan vraege, mor toe' die tante voor die deur
stong te jengele, bink mor blijve zitte. Aster 'n wijf met
in kenoarie-kooigie levers instapt, mojje mor rekene dat
ze verkeerd zit, en daer hiew ikket mor op. 't Was kruis
of munt. D'r was ok nog 'n kanst damme in Frankrijk
terecht kwamme, mor dan ha'me 't wel bijtijds gemorke
1 Wijerop, in Burgos en Poalencioa en zoe,
hemme voor aale zekurigheid moar is gevroge, en
gistere zagge me jullie weer in d'n trein, en toe' was
aales weer kits. Onkruid goat niet uit. Je kom aallicht
levers terecht, al wasset bij Kobus d'n ezelboer op d'n
akker....1"
„'t Schouw mor 'n haertie of we wazze Wout onderweeg nog 'n keer kwijtgeroaktl" vervolgde Dirk. „We
kwamme bij 'n stassieonnegie, en daer bleef d'n trein
mor weer is 'n poar uurties stoan voor de veraandering. 't Was lichte moan, en toe' binne me 'n endjie goan
kojjere op de spoorlijn. En toe' binne me deur 'n gat in
d'n haaiing gekrope, en deur 'n drooge slat. En toe'
kwamme we in 'n straetjie. An d'n oone kant een rij
huize met mure en bo8me, en an d'r aandere kant niks.
En 't moantje mor schijne bove die huize. En wij mor
kojjere.
Zit daer op 'n stoepie 'n knul met 'n poar Griete. Die
op zoe'n tokkelding speule, en die Griete mor zinge. En
wij mor luistere.
Wout d'r op af. 'k Goa'd is vraege of ze dat moppie
van de blanke top der duine is speule, zee die. Ik zeg:
Wout, doet dat nou niet daer komme ongelukke vanl
Mor niks 'oor. Wout d'r op af. Zit die effe laeter tusse
die tantes op 't straetjie. En 'n lol dat ze haddel Mojje
toch mee te doen hebbe.... Wout 's aeve's om ellef
uur op 't straatjie tusse twee sinnerietoas en 'n stiere168

vechter met 'n jammerhoutjiel Nou, van die blanke toppe
dat wier niks netuurluk.
Toe' hebbe ze nog 'n hortie zitte tokkele en zitte
zinge. En toe' het Wout 'n hortie van d'n tachtugjaerugen
oorlog zitte vertelle, en van Mechiel de Ruyter, en van
't urgel van de Moor. En toe' ginge ze wijn hoale, en
mosse me ieder op z'n beurt ons mond ope houwe dat
d'n aandere ut uit de wijnzak d'r in kon giete, want je
moch'er nie me je mond aankomme, en dat vial niks
mee in d'n donker.
In 't lest liep et toch te rouw. D'n gone maaid hieuw
Woute mond ope, en d'n aandere mos giete. De helft
d'r bezije neturluk, want ze stonge gewoon te snierke
van de lach. In 't lest begon Wout ook lollug te worde.
Die pakte dat vloervaarke daer die knul op zat te
speule, en begon de Sirrenoade van Pepitoa te zinge.
Gewoon de kalk van de muur. En Wout mor zinge. En
die mokkels mor 101 hebbe. En wij mor Oen aarg in
de tijd hebbe....
Hoor ik 'n trein fluite, en ik aan 't holle. 'k Zeg: Wout,
kom opl Loepel Mor Wout niks goon hoast. Die kom'd
op z'n elf en daartugste aansioffe met de doames an
z'n aarm. Ik met 'n gang 't perron op om de chef te
woarschouwe dat Wout nog mos komme. Louw kanstl
Die chef mor naer dien bel grijpe, en ik mor d'r voor
springe. In 't lest begon die trein toch te rije, en ik holle
om d'r in te komme. Ik naer d'n aandere leant om naer
Woute te kijke. En wat denkie? Wout zit met 'n lauw
gezicht op de treeplank aan die Griete te zwaaie. Mor
't was op et nippertie, he Wout?"
„Jal" zei de aangesprokene, „'t was op et nippertie.
Mor lae' me nou mor afgoan rekene, sanders komme
me weer te laet. Je kan die treine aaltijd nie' laete
wachtel"
De zon zakte weg achter brokkelige rotstoppen toen
het gezelschap het plein over stak, naar het vuilbedekte station.
Ook het vertrek van de anderdaagse trein vermocht
niet het dromende stadje tot enig leven te wekken. Ze
waren vrijwel de enige reizigers die in het haveloze
vervoermiddel plaats namen.
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De chef speurde langs d'e trein; liep dan nog even
naar de ingang van het perron; vond dqt hij aan alle
verplichtingen ten opzichte van eventuele telaatkomers,
ruimschoots voldaan had, en luidde de bel ten teken
dat het geval, wat hem betrof, vertrekken kon. Het geval
vertrok . . . .
Nog twee dagen
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HOOFDSTUK XX.
Net engageert 24 muilezelwagens en verwekt
een Portugese revolutie.

De Taag lag breed en vlak tussen opbollende heuvelruggen. Een vloot van wrakke vissersschuiten, de
hoge voorsteven omwoeld met schapenvacht, zeilde
langzaam naar zee, de haveloze, talloze malen gelapte
driehoekzeilen strak gesjord aan ver voorovergebogen
masten.
Een binnenkomende vrachtboot liet met dof geraas
en opwarrelende roestwolken de ankerketting uitlopen,
en zwaaide rond op de traag inlopende vloedstroom.
Anderen lagers hier en daar ten anker en losten, met
wijd-uithangende laadbomen, vaten en balen op diepliggende prauwen.
Dwars voor de stad, waar de Taag zich verbreedt
tot een grillig gevormde binnenzee, lag een kleine vloot
baggerschepen, geflankeerd door een zee sleper met
blauw-omrande schoorstenen.
De helwitte commandobrug vergroezelde onder zwarte
wolken kolenstof, die opwarrelden uit de naast-liggende
prauw, de openliggende bunkers en de stuivende kolenmanden, welke door een groep mannen van hand
tot hand werden overgezwaaid.
Een brede loopplank lag vanaf de sleper schuin omhoog op de boeiing van de aangrenzende hopperzuiger,
en ook hier gingen de stuivende kolenmanden naar de
openliggende bunkers van het bagger-zeeschip.
Ons reisgezelschap was, na enkele omzwervingen
vanaf het station, op de kade beland, en gaf met schel
gefluit en veelvuldig armgezwaai het voornemen te
kennen aan boord te komen.
Weldra maakte zich een sloep van het complex baggervaartuigen los en stevende naar een granieten waterstoep, waar de inlopende deining lange slierten wier
de glibberige treden deed op- en afrollen.
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Piet stond te trappelen van ongeduld. De zoutige
lucht, het dansende golvenspel, de aanblik van de op
stroom liggende vaartuigen hadden hem doen ontwaken
uit een lusteloze droomstaat, die gedurende de laatste
dagen van de moordende treinreis was verergerd tot
een toestand van schier volslagen gevoelloosheid.
Nu was hij klaar wakker. De boot schuurde langs de
walmuur, en Piet sprong met zoveel geweld midden
op de buikdelling, dat de riem-wrikkende matroos bijna
het evenwicht verloor en hevig begon te schelden op
Piet, die nu al weer ver buiten boord reikte om de afdrijvende boot bij te trekker,.
„Deisie mor 'n bietjiel" gromde deze terug. „Bij jullie
thuis koke ze de aerepels ok mor in 't woaterl Mo'k ok
is vrikke?" bood hij gedienstig aan.
„Ga mar zitte, en pas oep dajje nie zeiziek woerdt . .1"
kaatste de matroos terug, wiens wieg, zo te Koren niet
ver van Delfshaven gestaan had.
Verdere wederzijdse opmerkingen gingen verloren in
het gestamp van tientallen voeten die, bij het aan boord
komen, op klepperende vloerplanken bonkten.
De boot stak schuin; zwenkte om de stilliggende
schepen en meerde langszij van een baggermolen die,
met een zuiger, twee bakken en een kleine sleepboot
het convooi voltallig maakte.
Ze waren nu weer baggeraars. Wout maakte, met de
blauwe zak nog op de rug, een rondwandeling over
de half-onttakelde baggermolen.
Dirk maakte een inspectietocht over de persbuizen
en vastgesjorde balken, die op het dek van de zuiger
tot manshoogte waren opgestapeld.
De anderen zwierven over de gehele vloot rond, en
klommen dan aan boord van de hopper, waar ze alien,
gedurende de verdere reis, hun onderdak zouden
vinden.
Piet verdween als eerste in het voorschip van de
hopper. Hij zocht een lege bovenkooi; wierp zijn handbagage er op, wat zo veel wilde zeggen als: „bezel"
en stroopte de mouwen op, om te kennen te geven dat
hij tot elk dienstbetoon bereid was.
De Vries had de kooi onder die van Piet in beslag
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genomen, en slenterde langs de brede gangboorden,
nog iets huiverig voor het gapende laadruim, waar de
brede bodemkleppen onder het groene water duidelijk
te zien waren.
Hij had zijn moeder meermalen Koren vertellen over
dit soort schepen. Hij moist dat het laadruim slechts een
derde gedeelte van het scheepsruim uitmaakte, en dus
voor het drijfvermogen van het schip gemist kon worden. Van deze omstandigheid was handig gebruik
gemaakt door het laadruim van bodemkleppen te voorzien welke, door zware kettingen opgevierd, de gehele
lading modder of zand snel in de diepte der zee konden
doen verdwijnen.
Een loopbrug van voor tot achter, hoog boven het
laadruim, gaf de onmisbare verbinding tussen voor- en
achterschip als de gangboorden bij voile lading overstroomd, of bij woelige zee onbegaanbaar waren.
Achter het ruim was de pomp- en machinekamer, terwill de stoomketels geheel in het achterschip waren
ingebouwd.
Boven de machinekamer welfde de brede commandobrug, waar de kapitein, zowel bij varen als bij baggeren,
het gehele schip kon overzien, en alle bevelen met
behulp van telegraaf, spreekbuis, seinbellen, scheepsroeper enz. kon overbrengen.
De Vries daalde of in de machinekamer waar, door
het bonkend gedreun der neerstortende bunkerkolen,
elk gesprek met machinisten of stokers bij voorbaat uitgesloten was.
De stoommachine was van het type zoals hij op de
zuiger reeds gezien had, doch werd hier voor twee
verschillende doeleinden aangewend. Tijdens de vaart
was de machine aan de schroefas gekoppeld, terwij1
bij het baggeren de schroef rustte en de grote centrifugaalpomp werd aangedreven.
Voorlopig was echter van baggeren nog Been sprake,
en hij nam zich voor, gedurende de lange zeereis naar
Melilla een en ander grondig te bestuderen. Hij klom
weer aan 't dek, waar kolen tegen opstaande hulpschotten als extra voorraad werden opgeslagen, en
begaf zich over de hoge loopbrug naar het voorschip,
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waar Piet inmiddels een koekepan veroverd had, en
op de felbrandende kachel aan het „offeren" geslagen
was. ,
Het eerst zo compacte reisgezelschap was reeds
uiteengevallen in verschillende eenheden, die elk min
of meer een functie vervulden.
Wout ging direct na de maaltijd de baggermolen
inspecteren op eventuele lekkage of losgewerkte onderdelen.
Dirk deed hetzelfde op de zuiger, waar overigens
weinig bewegingsvrijheid overbleef, daar elke beschikbare ruimte benedendeks vernuftig was volgepropt met
uitneembare keten, stophout, ankerkettingen, staaldraden enz. Hij kon dus volstaan met een vrij ontoereikende
inspectie van het ingekomen lekwater, en het hier en
daar vaster sjorren van grillig 'opgestapelde deklading.
Gijs was op het kleine sleepbootje afgedaald, waar
alles dood en zonder geluid was. De schoorsteen lag
gestreken vastgesjord, de openingen afgedekt met
grauw zeildoek. De kappen van machinekamer en
vooronder waren met zware planken versterkt. Het dek
was grijs uitgebeten door het overgekomen zeewater,
en het eertijds helblinkende koper op stuurhut en
betings was groen overdekt. Gijs schudde verdrietig
het hoofd. Zijn heiligdommetje, waar alles eerst blonk
en glom van properheid, had meer weg van een vergeten wrak dan van een pittig dartel hakkepoffertje.
Hij bracht een klein handpompje in gereedheid en begon met een verdrietig gezicht het handgreepje op en
neer to leuteren, tot het met olie en smeer vermengde
lekwater in viezige golfjes door de spuigaten wegsputterde.
Enkele mannen stommelden over de met kolen geladen bakken, of werkten met schroefsleutels aan zeevast gemaakte luiken, en alien hielpen zonder bepaalde
opdracht mee aan het zeeklaar makers voor de verdere
reis.
De Vries zwoegde aan een grote plaatijzeren handpomp, en plompte het groezelige lekwater in flinke
golven over voordek en gangboord, toen Piet over de
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schepen kwam aanstommelen met de boodschap, dat
De Vries bij den hopperkapitein verwacht werd.
„'n Boantjie voor ie?" knipoogde de jongen, „je mot
tweede worde op d'n hopper? Lae' mijn mor 'n hortie
pompe I"
De Vries klauterde naar het verblijf van den kapitein,
die hem verwelkomde met: „IVIOge De Vries, min naam
is: Den Dunne. Kajje wel zien an me. 'k Weeg honderd
kilo. Wat ben jij 'n grote vent geworde. Ga zitte. 'k Heb
'n karreweitje voor je. 'n Sigaartje? Goeie Hollandse.
Azzie wil mojje dat zoodje is voor me uitzoekel"
Hij sleepte een Platte mand te voorschijn, waarin
enveloppen, kwitanties, optelstaten, een zwartgebrande
tabakspijp en een paar lege sigarenzakjes, in ontroerende eendracht bij een lagen.
„Geen tijd gehad om alles te boeke. 'k Bin toch al
geen piendere boekhouor. En veel op de brug gestaan
de laatste tijd. Weinig geslape. 't Geld is in dat kissie
daar. Hier heb je de sleutel. As de kolenboer komt, betaal je maar gelijk. Effe gaan kijke of ze de boel niet
belazerel" Weg was hij.
Even later kwam hij terug. „Ik Heb je vriend Piet naar
't station gestuurd om de kiste en bulte te halen. Piendere bliksem. Zit ras in? 'n Paar dekknech's meegegeve.
Redt ie well"
Er werd geklopt. De verwarde haarbos van Piet verscheen in de deuropening. „Kaptein, die negers binne
met de koleschuit weg gevaere, en die is nog op goon
stukke nae leegl"
De kapitein ging naar buiten. Piet zat al in de sloep;
liet koers zetten naar de wegdrijvende kolenschuit en
nam, onder luidruchtig protest van de haveloze kolensjouwers, een kijkje in het ruim. Dan liet hij de sloep
naar het voorschip roeien, gooide zonder plichtplegingen een dubbel touw om de hoog-opstekende voorsteven en liet, met vier man op de riemen, de houten
praam langszij van de bakken boegseren.
De kolenschipper zag in dat het voorgenomen handigheidje mislukt was, en gaf de luidkakelende kolensjouwers opdracht het restant in een der bakken over'
te laden.
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De sloep wendde weer naar de wal, waar Piet even
later, met groot kabaal een leeg groentenblikje voor
zich uitschoppend, onder een geweldige monumentale
poort verdween.
De voorbereidingen voor het vertrek waren goeddeels
getroffen. De enorme sleeptrossen lagen tot manshoogte
opgeschoten, gereed om tot respectabele lengte te worden uitgevierd. De ankerwinchen stonden onder stoom,
klaar om de ankers te hieuwen. Vlaggen en seinballen
werden gehesen. De runners, die tijdens de vaart op de
gesleepte schepen moesten verblijven, waren op hun
post. Wout en Dirk klauterden weer op de hopper, waar
Gijs reeds eerder was teruggekeerd. De wacht was nog
op Piet. _
De Vries liep onrustig op de brug heen en weer. Dan
staarde hij weer een tijd lang naar de massieve poort,
die als een Arc de Triomphe het grote hoefijzervormige
plein beheerste dat, omsloten door geweldige zuilengalerijen, in het verblindende zonlicht te schroeien lag.
Vuilgele trams knerpten met hoekige schokbewegingen door de poort en verdwenen dan achter de verbrokkelde zuilenrij.
Hoog boven de Arc de Triomphe zig-zagden scherp
gelijnde wegen tegen steile bergflanken, en gingen verloren achter grauwe huizencomplexen, die als op de
randen der afgronden balanceerden.
Dan dwaalde zijn bilk terug naar de poortopening,
waar nog steeds geen Piet te zien was.
Kapitein den Dunne hees zich langs de trap naar
boven. „Nog niks te zien?" informeerde hij. „'k Zal me
toch niet in die jonge vergist hebbe? Dat zou de eerste
keer zijn. 'k Zal 'm effe een seintje gevel"
Hij greep de lijn van de stoomfluit, en een gebrul brak
los dat de ruiten in de stuurhut deed rammelen, en de
hele brug in zwaar-trillende beweging bracht. Een halve
minuut lang hield hij de lijn gespannen, gaf dan nog
vijf of zes korte rukken, en beOindigde deze bezigheid
juist toen Piet in de verte armzwaaiende aan kwam
rennen.
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Achter hem volgde in kalme gang, een lompe muilezelwagen, en nog een, en nog een....
De voorste kar was de gereedliggende sloep reeds
dicht genaderd toen nog steeds karren, druppelsgewijze,
van onder de massale poort te voorschijn. kwamen.
Ogenschijnlijk waren ze allen ledig. Maar neen. De
voorste kar stopte, en uit de holle laadruimte kwam een
groene kist te voorschijn. Verder niets. De voerman
hield de hand op. Piet negeerde dit gebaar en beduidde
den man dat hij door moest rijden. Zonder resultaat
echter. Piet wees naar de op stroom liggende schepen,
vatte don zeif de teugel ter hand en stuurde muilezel en
1
kar het grote plein op. Volgende
De karren defileerden nu een voor een langs de stoep
en ontlaadden elk een kist of een bult, die rechtstreeks
naar de sloep verhuisde.
De geloste karren zwermden links en rechts over het
plein, terwijl de haveloze karrevoerders al hinderlijker
om Piet samendromden. Het gekakel der voerlieden was
aan boord duidelijk te hooren. .. .
De laatste bagage was in de boot geladen. De helpers
hadden op de hoge bultzakken plaats genomen en
wachtten nog op Piet, die nu geheel door de gesticulerende groep omgeven, en klaarblijkelijk aan het af
rekenen was.
Enkelen maakten zich los uit de groep en keerden
naar hun karren terug. De anderen drongen nog meer
samen.
Plots kwam Piet heftig armzwaaiend uit de warhoop
te voorschijn, en belandde met een formidabele sprong
boven op de bultzakken, waar hij lachend ging zitten
toekijken hoe de groep in een onontwarbaar kluwen
vocht en grabbelde, als een troep onhebbelijke kinderen
om uitgestrooide pepernoten.
Het werd een formele vechtpartij.
Op de Arc de Triomphe ging een grote zwarte vlag,
gescheurd en gerafeld, langs een vlaggestok naar
boven.
Boven op de berg schoot een geelzwarte rookwolk
bliksemsnel de ruimte in. Tien seconden later daverde
een zwaar kanonschot tussen de steile bergwanden.
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De vechtende kiuwen loste zich als bij toverslag op
en de karrevoerders renders naar hun voertuigen, om
onder woedend geschreeuw en knallende zweepslagen
hals over kop in alle richtingen te verdwijnen.
Een politie-auto gierde op twee wielen, met huilende
sirene, van onder de poort het nu uitgestorven plein op
en kwam, als verschrikt door zoveel leegheid, remknarsend tot stilstand. Acht of tien gewapende agenten
sprongen er af; speurden naar alle kanten, en keken
dan eensgezind naar boven, waar de zwarte vlag weer
statig tussen de steigerende paardengroep afdaalde.
Dan klemden ze zich, half-zittend, aan het voertuig
vast en verdwenen in een stofwolk, onder luid geloei
terug in de richting van de stad.
Nauwelijks waren ze vertrokken, of een groep ruiters
stormde met loshangende teugels het doodle plein op.
Ook zij stonden plots als versteend temidden van een
opgeworpen stofwolk. Dan draafden ze verspreid langs
de zuilenrij naar de havenkant, zwenkten langs de
andere vleugel terug en galoppeerden weer weg in de
richting van de poort.
Piet gluurde over de hoge boeiing van de hopper
naar de wegrennende ruiters. Zijn klomp stampte op het
ijzeren dek ter begeleiding van het zeer toepasselijke
lied: „Wat hebbuk 'n lol, Wat hebbuk 'n lol, Wat hebbuk
1
'n lol in min leve
Zijn gezang wend weggevaagd door het oorverdovend
gebrul van de stoomfluit, die in langgerekte kreten het
vertreksein gaf.
De ankerspil begon in een dikke stoomwolk met knarsend geweld de ankerketting op te draaien. De Hollandse sleepbootkapitein overlegde met enkele woorden
met dien van de hopper over de te volgen werkwijze bij
het uitvaren: „Korties aanhouo maarl Buite kwartlengte
opvierel"
Een wederzijdse handgroet, en de sleepboot Bleed
langzaam vooruit om de korte sleeptros aan het hoppervoorschip over te geven. De boot helde even over toen
de tros strak kwam, dan maalde de schroef langzaam
door en het convooi dreef bedachtzaam weg in de richting van de zee . . ..
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Stoom-stuur-beweging. je kannet of Jo kannet
niet.

Lissabon zakte weg achter de heuvelruggen. De hoge
buitenwijken met grijswitte gebouwen tegen steile hellingen geprikt zweefden als onwezenlijk boven het
decor van bruine rotsmassa's, die als in koppig verzet
vastklemden aan diep-geweten zeebodem.
Schuimende golfkoppen van uit-lopende branding
spetterden op ondiepe riffen, helwit tegen blauw-groene
achtergrond.
Zwermen meeuwen stonden in haast onbewogen
zweefvlucht boven scherpe rotswand, of stortten zich in
roekeloze duikvlucht als warrelende sneeuwvlokken tot
een krijsend kluwen tezamen op het zon-overgoten
watervlak.
Ver in zee stond een wazige rookpluim boven vaag
waarneembare scheepsvorm, half verzonken achter
weg-glooiende horizont.
De baggerschepen lagers als toevallig saamgedreven
in wanordelijke groep bijeen. Zware sleeptrossen werden uitgevierd. De onderlinge afstanden vergrootten
zich. De hopperkapitein slofte op de brug heen en weer,
als ging het hele geval hem niet aan. Nu en dan gaf hij
met een enkele handbeweging een seintje van vasthouden of bijvieren.
Op het achterdek zwoegden de dekknechts met een
zware tros, die langzaam, met schurend geluid longs
stalen sleepbolders, in zee liep. De kapitein leunde over
de acl,tterzijde van de brug, en schatte de afstand tot
het achterliggende schip. „Houo zo maar, Janus . . . .1
Zet 'm macrr vastl"
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spieren de onwillige tros om de bolders. Ze wrongen
hem in langgerekte 8-vorm; trapten de weerbarstige
slagen omlaag, en sleepten weer nieuwe lengte aan
voor de volgende slag.
„Effe strak holier klonk de sobere aanwijzing. Hij liep
naar de scheepstelegraaf. Ting-ting. . Langzaam vooruit. De loze wijzer achter het glas sprong met kleine
rukjes naar het woordje „Langzaam" op de Vooruit-helft
van de wijzerplaat. Ting-ting, contra-sein vanuit de
machinekamer: „Opdracht wordt uitgevoerdl"
Een siddering voer door het schip. De Vries stond aan
het stuurrad. Hij liet de spaken los om door de druk van
het schroefwater het roer te laten rechtvallen, en keek
enigszins verbaasd toen het rad onbewegelijk bleef. De
hopper zwaaide langzaam naar bakboord. Kapitein den
Dunne keek onderzoekend naar de stuurhut. De Vries
gaf snel „stuurboord-roer". Het schip zwenkte andersom.
De kapitein stapte de but binnen en nam het rad over.
„Stoomstuurbewegingl" verklaarde hij. „Mot je eerst
nog aan wenne. Roer kan je niet voelel"
Hij bracht het schip in de juiste richting, zette de telegraaf op „Stop", en ging dan weer naar de sleeptros
kijken, die als wurgend om de bolders aanreeg. Hij
knikte tegen Janus die, met een stropketting in de hand,
afwachtend naar boven keek, en na het goedkeurend
knikje, het loze tros-einde tegen wegspringen beveiligde.
Dan ging de telegraaf weer op „Langzaam vooruit"
en vervolgens op: „Halve kracht".
De Vries hanteerde het betrekkelijk kleine stuurwiel
en had spoedig de slag te pakken. Hij deed zijn uiterste
best om de punt: „zuid-zuid-west" onbewegelijk onder
het langs-lijntje van het kompas te houden. Het gelukte.
Een klein rukje aan het rad herstelde onmiddellijk een
inzettende afwijking.
„Gast et?" knipoogde de kapitein.
„Gaat well" antwoordde De Vries. „'t Voelt alleen
wat dood aan. Zoals je 't roer zet, blijft et staan. 'k Vind
een handstuurbeweging toch makkelijker. Dat is
levenderl"
„Mot je is om komme as je tot je heupe in 't water
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staat hier op de brugl" gnuifde de kapitein. „Dan zou 't
nog levender zijn
1 Wat jij Bone?"
Piet was met een voile koffiepot en twee kroezen naar
de brug gekiommen. Hij wist niet waar het over ging en
antwoordde zeer diplomatiek: „Gelijk hejje kaptein, al
hajje 'n neus azzun klompl Hier is koffie. Melk mojje d'r
mor bijdenke, want de gaait is doedl"
Hij zette de kommen op de blinkend heldere vloer en
begon de koffie in te schenken. Dan sprong hij op: „Kaptein .... Lange .... koffiel Mo'k ok is sture?" Hij pakte
het stuurrad en draaide even; het roer vloog naar stuurboord. Hij draaide vlug andersom; het schip zwaaide
naar bakboord. „Sodemietersl" schold Piet, „wat doet
die schuit bezopel Andersom mejje gatjie .... Snappie
doer nou wat van? 't Lijk wel ofte stuurketting kepot isl
Mojje is nae laete kijke kapteinl Assut zoo deurgoat
vaalt doaluk et heele hoppertje oml"
De kapitein gluurde door de spleet, die overbleef tussen de witte rand van z'n kom en de zwarte van zijn
pet-klep, naar de wanhopige pogingen die Piet aanwendde om het schip zo'n beetje in de richting te houden. „Heb jij je koffie al uit, Piet?" informeerde hij
proestend.
„Nee.... ouwe kloarel" kaatste die terug. „Kijk mor
naer dien hopperl Die is ok al loazerusl Zeg nou liever
hoe'k et doen motl 't Zol best aan mijn leggel"
De kapitein was meteen ernstig. Hij nam het rad over
en legde het schip in de juiste richting. „Kijk joi Nou jij1
Klein beetje draaie astie uitlooptl Kalm aan. Je hoeft er
haast niks aan te doenl"
Piet hield met kleine rukjes rechts en links, het schip
in de goede richting.
De gezagvoerder liep naar buiten op de brug, en
wenkte De Vries bij hem te komen. „Kei van 'n knull"
begon hij. „Geeft et niet op, maar wil wete waar de fout
zit. Goed rasl"
Ze leunden tegen de brug-reling en staarden over de
kalme zee.
Schuin voor, aan bakboord, ploeterde de sleepboot.
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Dikke rookwolken prangden om beurten uit de twee
ovale schoorsteenen. Melkwit schuim kolkte onder de
achtersteven, waar honderden paardekrachten het helgroene water wegranselden.
Schuin achter schoven de onttakelde baggermachines
als grauwe ijzermassa's over het flauwdeinende waterviak. Heel in de verte laveerde het kleine sleepbootje
als een kinderklompje achter de robuste bakken aan.
„Geheide ondernemingl" gromde de hopperkapitein.
„Veal te zware sleepl Verspele de helft as 't misloopti"
Hij knikte tegen Piet die enkele malen naar de kompasroos in het plafond, en dan weer naar de schuin-voorliggende sleepboot gekeken had, welke merkbaar van
koers veranderde en naar stuurboord uitweek.
Piet draaide even naar rechts, en liet ook de hopper
naar stuurboord uitlopen. De koers liep nu evenwijdig,
en het roer ging weer recht.
De zon zakte weg aan de wolkloze kim. De onderkant
van de gloeiende vuurbol scheen als op het watervlak
neer te dalen. De gouden glans deed de kustrotsen opgloeien in bruin-goud boven schuimende brandingkoppen. De runners klauterdqn met brandende lantaarns
over de volgestapelde dekken en hesen hun seinlichten
voor het volslagen donker was.
Een laatste spettering van vloeibaar goud; het doorzichtige duister klom reeds uit de diepte op en verfloerste de bruingouden glans der appiekende bergtoppen.
Het heklicht van de sleepboot gloeide op als een rode
bloedkoraal, waar omheen de scherpe scheepsvormen
verdoezelden tot vage schaduwen. Ver verwijderde
vuurtorens knikten als kleine vonkjes, met feilloze
regelmaat.
Een stuurman, gevolgd door een matroos, klauterde
naar de brug. De wacht wend afgelost. De kapitein gaf
met enkele korte volzinnen de nodige aanwijzingen en
daalde dan met De Vries en Piet naar het dek.
„Morgenochlend om vier uur op de brug, jullie
samenl Is me goed bevallel Wel te rustel"
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„Wel te ruste kaptein.... wel te rustel”
De twee vrienden liepen naar het voorschip, waar de
gehele bemanning al aanstalten maakte om ter kooi te
gaan.
„He je nog goon voak Piet?"
Man, a'k nie' gauw min broek uit trekt,
„Voak
1
1 Mai ze
dan slaept ie al
'?

"
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HOOFDSTUK XXII.
Azze m'n klompe glippe en m'n Douse zakke
af, dan goatet regene of sturme ....
PIET.

De vuurtoren van Kaap St. Vincent was na een kalme
reis in zicht gekomen. 's Nachts was het licht door de
wacht het eerst waargenomen, en even na de middag
was ook de toren met de rood-witte ringen door de
kijker te zien.
Kapitein den Dunne zat in zijn but onder de brug en
voelde nu en dan aan zijn linkerarm, als om zich te
overtuigen dat deze nog op z'n plaats zat. Dan stond
hij op en ging met een dikke vingertop tegen het glas
van de barometer tikken. De wijzer sprong iets terug.
„Hope dat et goed afloopt!" zei hij tegen De Vries, die
zwijgend de optelstaten inboekte. „Smerige hoek daar
bij Vincent! Effe gaan kijkel"
Hij slofte weg en stond dan geruime tijd over de
reling geleund naar de rotsige trust te turen, waar het
leek of hier en daar de scherpe vormen iets verwaasden achter de snel voortjagende nevelviagen.
Een ongeoefend oog zou niets bijzonders bemerkt
hebben, maar de ervaren kapitein zag het verschijnsel
met bezorgdheid aan.
Hij draaide zich om en gaf een fluitseintje in de
machinekamer. Het hoofd van den wachtdoenden
machinist kwam boven het toprooster te voorschijn.
„Laat es effe de dynamo tippele met stroom voor de
seinlampl"
Het hoofd verdween weer, en meteen begonnen hier
en daar electrische lampen rood aan te gloeien.
De kapitein hees zich naar boven; prutste wat aan
een schakelbordje en greep dan de lijn, om met de
stoomfluit de aandacht van de sleepboot-bemanning te
trekken. Een witte stoomwolk krulde als antwoord om
de blauwgerande schoorstenen van de zee-sleper.
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Enkele seconden later galmde de schorre kreet over de
watervlakte.
Den Dunne had intussen een blank gevernist kastje
geopend en hamerde morsetekens op een seinsleutel.
Dan keek hij scherp uit naar de sleepboot, waar een
felle lamp in snel tempo begon te flikkeren.
Hij seinde nog even terug dat het bericht begrepen
was, en ging dan weer naar de but om het glas van de
barometer te bewerken.
„Jij mot om vier uur opkomme, De Vries? Oliegoed en
laarzen aandoenl Tege Piet zegge, dat ie voorin mot
blijvel Brood meebrengel"
Hij greep een lange scheepskijker uit een lade, overtuigde zich dat het electrisch licht nog brandde en klom
weer naar de brug, om met behulp van de kijker nauwkeurig de semaphoor te observeren, die dicht bij de
vuurtoren op de hoge rotspunt was opgesteld.
Dan schoof hij de kijker in, en ging weer op de seinsleutel hameren.
De sleepboot seinde terug, terwijl een stoomwolk
achter de koelkast bewees dat een winch in werking
was gesteld. De afstand tussen de sleepboot en de
andere schepen verminderde zienderogen; de tros wend
ingehaald. De hopperkapitein blies op een fluitje; Janus
de bootsman kwam over de loopbrug aanrennen.
„Janus .... 't zwarte koor waarschouwel Luike dichtmakel Wacht bij de tros zettel Alles klaar voor zwaar
weerl"
De bootsman tikte in de richting van zijn pet: „All
right, kap'l" Dan rende hij weg om z'n manners op te
trommelen.
De gezagvoerder plukte een dop uit een spreekbuis,
blies even in het mondstuk, plaatste het fluitje terug, en
wachtte. Het fluitje ging. Dan nara hij het weer af, en
prevelde iets voor het mondstuk.
De le machinist kwam de brug op stormen.
„Zeg, Van Dalen, we gaan waarschijnlijk duikbootje
spelenl Hou je d'r rekening mee?"
'n Paar stokers kwamen met losse kleding en slordig
ingepakte eetwaren over de loopbrug. Even later waren
ze met schoppen en zware stookijzers bezig, de extra185

voorraad kolen zoveel mogelijk onder het dek te stuwen.
Wout en Dirk ploeterden mee, terwijl GO met enkele
anderen de twee sloepen aan een grondige inspectie
onderwierp.
De sleep lag nu nagenoeg stil. De zeesleper had de
tros ingehaald en draaide langzaam langs de verspreid
liggende schepen, waar de runners klauterden en repten om de opnieuw gevulde en ontstoken seinlampen
te hijsen. Dan sprongen ze met haastig gevormde bundels in de sloep, die aan een heel lange lijn achter de
sleepboot hing. Nadat de laatsten waren ingestapt,
werd de sloep tot naast de sleepboot verhaald. Enkelen
stapten over, terwijl de rest in de nu weer uitgevierde
sloep bleef, om op de hopper over te gaan.
De sleper zwiepte met een korte draai de sloep langszij van de hopper, en kwam dan even later langzaam
achteruit zakken, tot de schepen evenwijdig naast
elkaar lagen en een kort afgebeten gesprek tussen
beide gezagvoerders mogelijk werd.
„We zalle maar niet splitse
1 stelde de sleper
voor. „Same vasthouol Driekwart opviere en uit de wal
zien te kommel"
„Legge ze niet te kort?" vroeg de hopperkapitein,
doelende op de onderlinge tussenruimte der gesleepte
schepen.
De andere maakte een gebaar van: wat kunne we er
aan doen? „We komme dwars in 't vaarwater te leggel
En kijk daar isl" Hij wees naar de kaap, die als een
punt van graniet in Zuid-Westelijke richting in de
Oceaan uitstak.
Den Dunne begreep zonder meer wat hij bedoelde.
Alle uit de Middellandsche Zee komende schepen
koersen scherp om de verbrokkelde rotspunt, om direct
hun rein naar het Noorden voort te zetten. Het was dus
gevaarlijk met een zo lange sleep schuin, of dwars in
de drukke scheepvaart-route te liggen.
De bemanningen wuifden met een simpele handbel
wegig afscheid; de sleepboot maalde weer weg om de
verbinding met de baggerschepen opnieuw tot stand to
brengen.
"
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HOOFDSTUK XXIII.
Als de storm raast on de zee bonkt, Milt de
zeeman op de brag .... 1 Goedi Maar wat doet
de machinist? En de stoker .... ?

Het was vroeg in de morgen, na een betrekkelijk
kalme nacht. De lange deining deed de hopper lomp
op en neer duikelen over schuimende golfkoppen, die
allengs in hoogte en geweld toenamen, en nu en dan
met zwaar bonkend geluid over het voorschip in het
open laadruim stortten.
De machinist van de wacht stond bij de immer
draaiende machine en keek bedenkelijk naar een der
drijfstangen, die in driftig beweeg met de zware kruk-as
ronddraaide. Hij liet het zware samenstel van kruk en
lager langs zijn uitgestoken vingertoppen tikken en
wreef deze dan over elkaar. Hij stak opnieuw de vingers
uit. Vervolgens greep hij een oliekannetje en liet een
dun straaltje olie fladderen boven een koperen bakje
dat, aan de verbinding tussen zuiger- en drijfstang bevestigd, met grote snelheid nagenoeg een meter op en
neer danste. Daarna herhaalde hij de vingerproef, doch
het resultaat scheen hem weinig to bevredigen. Hij
veegde met een dot poetskatoen de vette handen
schoon, wierp een bilk op de trillende wijzers der drukmeters, en ging weer naar de voorste kruk, die hem
blijkbaar veel zorgen gaf.
De duikende beweging van het schip nam in hevigheld toe. De kruk-as tolde enkele slagen venijnig rond
en vertraagde dan, als door onzichtbare krachten afgeremd. Het achterschip steeg weer uit de diepte op; de
machine sloeg opnieuw dol, en een geluid als van een
vallend stukje metaal kietterde over de ijzeren vloerplaat.
De machinist voelde nog eens aan de kruk; balanceerde dan over de hoop op en neer liftende vloer naar
het keteiruim, waar de stoker, met doorgezakte knieon,
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schoppen vol kolen in de geopende vuurmuilen wierp.
„Willem, kijk ie effe uit? Effe de eerste roepenl"
De stoker klauterde de machinekamer in, terwij1 de
machinist langs de trap naar de machinetop klom, waar
een deur verbinding gaf met de but van den len
machinist.
„Zeg, Van Dalen, ben je wakker?"
Een gegrom uit de but kon als een bevestiging van
die vraag worden aangemerkt.
„`k Kan de hogedruk niet koudhou81 Bijsmere helpt
niks1 Wat denk ie?"
De hutdeur vloog open en de chef verscheen, wurmend aan een snel aangeschoten broek, op het looprooster.
„Zol 'n Brandenburger?" gromde hij. „Komt slecht uit
met dit weerl"
Samen daalden ze af en stonden weldra om beurten
het ronddraaiende krukmetaal te bevoelen.
Het was een moeilijk geval. De machine moest onder
alle omstandigheden blijven draaien. Hun leven, en dat
van tientallen anderen, hing af van het goed functioneren der machine, om nog niet te spreken van het
enorme materiele verlies dat dreigde, als de large
sleep tegen de moordende kust gedreven werd.
Maar die kruk werd heet, en een werkelijke heetloper
kon onoverzienbare gevolgen hebben, daar het lagermetaal, niet bestand tegen hitte, zou wegvloeien, en de
machine, door de ontstane ruimte, onherroepelijk uit
elkaar zou -slaan.
„Water d'r op, en bij-smerenl" luidde het advies van
den chef.
Ze draaiden twee koperen pijpjes tot boven de warme
kruk, openden de kraantjes, en twee waterstraaltjes
spetterden op het ronddraaiend metaal, dat het water
met nijdige klappen tot ver over de vloer deed wegstuiven. Lichte stoomwolkjes, die langs de malende
drijfstang opwarrelden, toonden aan dat de maatregelen
niet te vroeg getroffen waren. De weer dan royale bijsmering, die, de olie vermengd met het koelwater,
weldra de beide machinisten tot glimmende negers omtoverde, bracht niet de gewenste afkoeling. De opstij188

gende dampwolkjes duidden op een toenemende hitte.
De toestand werd critiek. Er moest iets gebeuren.
De hoge zee wierp telkens het achterschip hoog
boven water, en noopte hen het dolslaan der machine
door stoomafsluiting te ondervangen.
„Konne we maar effe stoppel" verzuchtte de „eerste".
„Maar ja, wat schieten we dan nog op?"
Ze konden elkaar langzamerhand niet meer verstaan
door het geweld der overslaande zeeen, die met donderend geraas in het open laadruim stortten, en tegen het
schot voor de pompkamer nogmaals in geweldige
waterzuilen tot ver boven de brag opbruisten.
Onder deze omstandigheden was het ten enenmale
uitgesloten, de machine te stoppen.
Drijfnat van olie en water, sjouwden de mannen over
de onbegaanbaar gladde vloer. Er bleef nog eon redmiddel over: de waterslang.
Ze glibberden op harden en voeten over de spiegelgladde vloerplaten, kneusden zich aan venijnig uitstekende fundatiehoeken, en gleden dan ongewild snel
naar een donkere hoek, waar een plat-opgerolde brandslang tussen vetbussen en olieblikken verscholen lag.
De stoker had intussen de smoorklep ter hand genomen, en stond nu, zwenkend en zwaaiend, de snelheid
van de machine te regelen. Hij keek bedenkelijk naar
de ketel-drukmeter en dan weer naar de zwoegende
machinisten, die glijdend en vallend de brandslang in
de richting van de machine uitrolden. Hij moest op zijn
post blijven, daar een flinke bovenwater-zwieper van
de schroef de ernstigste gevolgen kon hebben. Maar
ook de vuren eisten onafgebroken verzorging. Hij glibberde dan ook weer snel weg naar de stookplaats, toen
de twee mannen hun slang hadden uitgeworsteld en
een dikke straal zeewater, door een haastig klokkende
stoompomp aangevoerd, de hele machine achter een
fel rondstuivend watergordijn deed verdwijnen.
Druipend van onder tot boven, manoeuvreerde de
„eerste" met het handle van de stoomafsluiter en liet
geen oog of van de kruk, die tussen het wegspattende
water nu en dan zichtbaar was. Hij gaf na enige tijd het
handle over aan den „tweede", om met enkele onzekere
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passen naar een hoek over te steken, waar het mondstuk van de spreekbuis een verbinding met de brug
mogelijk maakte. Hij zwikte over een losliggend voorwerp dat knarsend onder zijn voet wegschoot, en tastte
er in het halfduister naar; het bleek een blankgeschuurde schroefbout te zijn, waaraan een koperen
beugeltje bengelde. Nog stond hij er mee in de hand,
toen de telegraaf rinkelde en onmiddellijk daarop drie
korte stoten op de stoomfluit de ijzeren platen als in
koorts deden sidderen.
De Vries had weer om vier uur de wacht betrokken
en stond knipperend tegen het buiswater, dat met tergende regelmaat door de stukgeslagen ruiten van de
stuurhut naar binnen kletterde, uit te zien in de richting
van het voorschip waar, behalve geweldige massa's
water, eigenlijk maar weinig te zien was. Een woedend
kokende zee, waaruit nu en dan aan bakboord, ver
vooruit, het rode heklicht van de sleepboot als een
bloeddruppeltje heel even zichtbaar werd in een grauwheid van opkolkende watermassa's.
Een weifelend lic-b.t van de aanbrekende morgen deed
het zicht enigszins verruimen, en de vage omtrek van
het ver-achterliggende baggerschip meer vermoeden
dan waarnemen.
De windvlagen namen in hevigheid toe en huilden
met schexp gefluit langs de puntige glasscherven, die
nog in de sponningen zaten vastgeklemd.
Ver bakboord-achter pinkte het licht van de vuurtoren, telkens verdwijnend achter dikke schuimflarden.
Het gehele schip sidderde onafgebroken onder de
bonkende slagen der lawinende zeestortingen.
Kapitein den Dunne was buiten op de brug en laveerde met doorgezakte knieen van bakboord naar
stuurboord en omgekeerd, scherp uitkijkend naar alles
wat waarneembaar was. De strakgespannen tros, die
als een trillende staaf schuin van. het achterschip in de
kokende watermassa wegdook, had zijn bijzondere
aandacht. Hij keek toe hoe de tros nu in bruisende
diepte verdween, dan weer met een felle ruk, die het
ergste deed vrezen, over grote afstand boven water
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verscheen, wringend en wentelend onder enorme trekspanningen.
Hij stommelde weer de stuurhut binnen, waar De
Vries onder voortdurende waarneming van het kompas,
het stuurrad hanteerde.
„Wat denk ie van handstuurbeweging, De Vries?"
schreeuwde hij, met een spoor van een glimlach op het
druipende gezicht.
„Laa' me 't maar bij stoom hoar antwoordde de
ander.
Een geregeld gesprek was in deze weersomstandigheden niet mogelijk. Ze staarden weer een tijdje zwijgend naar het titanenspel van wind en golven. Dan
schreeuwde de kapitein, na een snelle blik naar stuurboord: „'k Ga effe 'n hap ete halel Niks in de wegl Sop
genog voor die tegeleggerV'
Hij wees naar een punt, waar nu en dan masters en
een schoorsteen van een vrachtschip tussen de waterbergen opdoken. „Koers pal Noord-West blijve holier
Buiten zette hij zich schrap teken de striemende windvlagen, en daalde de trap af. Hij wachtte even tot een
overkomende zee over het achterdek weggulpte en
schoot dan de but binnen.
De Vries stond thans alleen. Hij verdeelde zijn aandacht over het kompas, de sleeptros en de snel-naderende tegenligger. Het vrachtschip kwam, voor wind en
zee af, verrassend snel nader. Het had blijkbaar de
koers meer naar bakboord verlegd en kwam dichter
voor-longs dan De Vries gerekend had. Het moest snel
van koers veranderen, anders liep het tussen de twee
slepende schepen in, waar, door de telkens strak
komende trossen, de doorvaart afgesloten was.
Alles ging nu razend snel. De zeesleper gaf nog een
fluitsignaal, ten teken dat het vrachtschip voorlangs
moest passeren, doch daarvoor was het reeds te laat.
De bestuurder van het snellopende schip bemerkte
nu ook zijn grove blunder en zwenkte vol-bakboordroer af, regelrecht op de sleeptros van de hopper aan.
De Vries stond een ogenblik versteend.
De tros lag ter plaatse niet diep genoeg om het schip
doortocht te verlenen. Tijd om den kapitein te waar191

schuwen was er niet. Zelf handelen. . .. en snell Hij
ringkinkte de scheepstelegraaf op: „vol achteruit" en
rukte driemaal aan de stoomfluit. De machine stopte, en
draaide vervolgens vol achteruit. Het schip trilde
heviger dan ooit. De sleeptros zakte snel in de diepte
weg.
De kapitein vloog met ongekende snelheid naar de
brug; overzag de toestand met eon oog-opslag; zette de
telegraaf op „stop", en daama op „langzaam vooruit".
„Schitterend, De Vries! Je ben in jonge van je vaderl
Houe zol"
Groter lof dan daze afgebeten zinnen, was moeilijk
denkbaar.
Toen de telegraaf voor de eerste maal rinkelde, was
de eerste machinist vallend en glijdend naar de machine
getuimeld. De tweede drukte de smoorklep halfdicht,
en de eerste greep naar een zwaar handle. Hij trok uit
alle macht. Een samenstel van stangen en boogvormige
verbindingsstukken schoof onder de cylinders naar hen
toe. De machine stopte, weifelde even, en begon dan
met snel dansende stangen, en schuddende onder de
optredende spanningen, in tegengestelde richting to
draaien.
De chef struikelde weg naar een donkere uithoek van
de machinekamer, waar, boven een werkbank, een rii
blanke schroefsleutels in keurige volgorde op een rek
geordend zaten. Hij greep een der sleutels; paste de
bek even om het schroefboutje dat hit op de vloerplaat
had opgeraapt, en stapte dan, als balancerend over
een heftig bewegende wipplank, terug naar de machine.
Een ongewoon zware roller tilde het achterschip verdiepingen hoop op en deed het sterk naar bakboord
over hellen. De machinist gleed weg op de glibberige
olie-laag; maaide even met de armen steunzoekend in
de ruimte; plofte dan weg in de richting van de grote
zandpomp, waar hij kreunend bleef liggen. Hij
schreeuwde naar den tweede, die zwaaiend en glijdend
1 sleutel....
de handle's bewerkte: „Rienus .... hier
1
boutje.... oliepijpje.... vast.... zette
"

192

De machine stopte. De tweede machinist kroop op
handen en voeten over de vloer; greep de aangeduide
voorwerpen; kroop weer terug naar de machine.
Hij drukte het koperen pijpje, dat doelloos naast het
smeergat van de warmgelopen kruk bungelde, op zijn
plaats. Het veerde terug. Nu hield hij het met een hand
in het gat gedrukt en trachtte met de andere het schroefboutje in het tapgat van de blanke drijfstang te draaien.
De telegraaf rinkelde. Rienus liet het boutje vallen en
graaide in de vieze blubber van de kruk-put om het op
te zoeken. Zijn hand, overdekt met geel schuim, prutste
weer voor het schroefgaatje. De telegraaf rinkelde.
Rienus schroefde met zenuwtrillende hand het boutje
scheef in het gat. Het klemde vast. Ringkingkingl Hij
wrong en draaide in afdruipende blubber. Het schoot.
Een hels lawaai brak los van sisfluitende stoom die uit
de veiligheidsklep wegbulderde. De ongebruikte stoomspanning deed de drukmeter tot ver over de rode streep
wegsidderen.
De stoker sjouwde, vallend en struikelend over kolenen ashopen, met halvemaan-vormige platen, om de
trekruimten onder de roosters of te sluiten. De telegraaf
rinkelde met korte tussenpozen. Het schel gefluit in een
der spreekbuizen ging verloren in het hels lawaai der
sissende veiligheidskleppen.
De machinist had het boutje aangeschroefd, en tastte
nu naar de schroefsleutel om het vaster aan te draaien.
Dan trok hij zich overeind; wierp een snelle blik op de
scheepstelegraaf, waar de wijzer telkens naar „Vol
vooruit" wees. Hij drukte het contra-handle eveneens
op „Vol vooruit". Dan greep hij de smoorklep, en gaf
vol stoom. De machine bleef staan. De hogedruk-kruk
stond juist op het dode punt.
Hij rukte aan een tweede handle om stoom in een der
andere cylinders te blazen. Vergeefs. Hij rukte het grote
handle op „Vol achteruit". Gaf stoom en hulpstoom. De
kruk-as bewoog niet. Hij trachtte boven de oorverdovende herrie uit te schreeuwen: „Willeeeeml....
1 Willeeeem...." Zijn stem sloeg over.
Heeee
Het schip rolde nu van bakboord naar stuurboord.. ..
Heen en weer.... Heen en weer....
Zwervende Houtvoeters
13
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De stoker sprong van de stookplaats in de machinekamer; klemde zich vast aan de ver overhellende
machine en klauterde naar den machinist, die in uiterste
zenuwspanning verkeerde en duwde aan vies bekiodderde handle's. „Tome.... torneeeeee
1 schreeuwde hij.
Willem tuimelde naar de werkbank, en kwam op
handen en voeten terug, een zwaar plat ijzer voor zich
uitschuivende. De machinist ploeterde aan een rechtopstaande as, die met grove schroefdraad in de tanden
van een op de krukas bevestigd tandwiel greep. Samen
zwoegden ze het zware torn-ijzer op het vierkante einde
van die as; grepen zich vast aan machinedelen en begonnen, half hangend, half knielend, het zware ijzer
heen en weer to zwaaien. De krukas draaide streep
voor streep over het dode punt. Tergend langzaam. In
koortsige haast rukten ze het lompe ijzer heen en weer.
Het schip slingerde of het elk ogenblik kon kapseizen.
Een halfvolle olie-bus ratelde met hels kabaal over deijzeren vloer, golven smeerolie kris en kras over andere
blubber uitstortende. Ze merkten het niet.
De machine stond in de goede aanloopstand. Ze rukten het tomijzer van het vierkant; smeten het met
daverende slag zijwaarts weg; prutsten met trillende
handen de wormas in „vrir-stand.
Opnieuw een ruk aan de smoorklep. De zware drijfstang schoot als een gebalde vuist naar beneden, weifelde even, en draaide dan, of er niets gebeurd was, de
zware kruk-as rond in hoog opgevoerd tempo.
Als een toonbeeld van ellende bleef Rienus de
machine regelen, wanneer de telkens boven water
slaande schroef dat vereiste. Hij kon niet weg. Zijn
Karen plakten in viezige vetdotten op het voorhoofd,
waar straaltjes zweet langs het bloedende gezicht
sijpelden. Het groezelige hemd, vol blubber en olieschuim, dampte in vettige wasem. Zijn armen, tot over
de ellebogen besmeurd, vertoonden hier en daar rode
vlekken, waar het bloed zich, met de kleverige vetlaag
vermengd, een uitweg baande.
Nog hijgend van bovenmenselijke inspanning schuifelde hij even weg om een oliekannetje, dat op de vloer"
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plaat heen en weer Bleed, te bemachtigen. Golven water
van de nog altijd werkende brandslang gutsten over de
onbegaanbare vloer heen en weer.
De eerste machinist lag nog steeds lijkbleek en met
gesloten ogen in de donkere hoek. Het heen en weer
golvende lekwater klotste over hem heen. Wild rollende
vetbussen en oliekannen rammelden over de vloer.
De stoker vocht en worstelde op de dansende vuurplaat. Bergen as en sintels hoopten steeds meer op.
Zware kolenbonken roffelden met donderend geweld uit
de kolenbunkers en rommelden als zware rotsblokken
van bergstortingen.
Hij schepte met zwikkende handers de veel te grote
brokken op; wankelde even voor de heen en weer
zwaaiende vuurmond; ketste met de schop, onder hel
gerinkel van blik op ijzer, naast de nauwe opening;
worstelde door om opnieuw de weerbarstige kolen in
de opening te mikken, en keek voortdurend schichtig
naar de drukmeter, die langzaam maar zeker terugzakte.
Ze ploeterden en vochten. Hoe lang? Ze wisten het
niet. Een uur? Een dag? Twee dagen? Ze hadden er
geen flauw idee van. Ze gleden en werkten. Ze ploeterden en vochten voor hun Leven en dat van tientallen
anderen. Er was geen tijd, geen gelegenheid, den bewustelozen machinist te verzorgen.
Ze manoeuvreerden met de smoorklep, met de oliekan. Duikelden weg naar lenspompen en lensblazers.
Struikelden over kolenbonken en as-hopen....
Ze worstelden.... en ontkwamen niet....
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HOOFDSTUK XXIV.
Ze varen op de zee .... en slepen
De kantelende baggerschepen
Door ziedend, kokend golfgeweld ....
• • • • • • • • • • •
Ze kampen met de woaste golven,
En worden slag op slag bedolven ....
Ze varen .... en de Dood vaart mee ....
Dat ziln de Helden van de Zee ....

De kapitein had, na de onverwachte achteruit-manoeuvre, de telegraaf op „Langzaam vooruit", daarna
op „Halt", en vervolgens op ,Vol" gedrukt. Het hoge
windvangende voorschip zwenkte naar stuurboord. De
Vries draaide het roer vol-bakboord om de kop weer
op de wind te leggen, maar het lukte slechts ten dele.
Er haperde iets in de machinekamer. Bij vol draaiende
machine zou het achterschip, door de druk van het
schroefwater, direct naar stuurboord zijn weg gedrukt,
loch nu bleef het holle schip als een stuurloze wastobbe op de schuimende koppen dansen.
„De kar onklaarl" gromde de kapitein. „Loopt er rot
afl" Hij zette zich schoor tegen de wind en begon weer
op de seinsleutel te rammelen: „Machine onklaar....
Drijven . af naar sleep...."
De sleepboot trok enkele stoomwolken naast de
schoorsteen en zwenkte dan scherp of naar bakboord.
Het kleine scheepje lag nu dwars tussen de enorme
waterbergen. Nu en dan was het slechts even boven de
kokende massa zichtbaar. Onbegrijpelijk dat op zo'n
nietig klompje een hele groep mannen huisde, leefde
en worstelde ter wille van het broze levee. Hoe was het
mogelijkl
Maar voor de twee mannen op de brug van de hopper
was er geen tijd om over dat probleem na te denken,
aangenomen dat het voor hen een probleem was. De
hopper was nu geheel dwarszee gevallen. Kantelde
met geweldige halen op de opstompende waterbergen.
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Plompte weer weg in groene afgronden van rollende
bergwanden.
De kapitein rinkelde met de telegraaf. Zonder resultaat. Hij keek naar de sleeptros die slap over de boeiing
weg hing, doch straks met razende snelheid op zou
duiken, wanneer de hopper voor de wind af, met groot
geweld opnieuw in het gareel zou vallen.
Hij telde de, seconders die verliepen tussen de ene
overkomende zee en de andere. Berekende de magelijkheid om de tros los te smijten, desnoods af te kappen, doch zag de onmogelijkheid van een dergelijke
onderneming al bij voorbaat in. De risico was te groot.
Ondernam hij zelf de tocht naar het telkens diep onder
water dompelende achterschip, dan kon hem lets overkomen, en bleef het schip achter onder de hoede van
een onervaren stuurman. En dat kon. niet. De bootsman
er op afsturen? Uitgesloten. Die was in het voorschip en
kon evenmin het achterschip bereiken als de anderen.
En al was hij hier op de brug, dan gebeurde het nog
niet. Als er een schijn van kans op succes was, dan wel.
Nu niet. Uitl
Hij schikte zich in het onvermijdelijke.
Niet dat het hem onverschillig liet wat er gebeurde.
Hij droeg, en nam, de voile verantwoordelijkheid. Maar
de tros kappen onder deze omstandigheden was moord
of zelfmoord, en daar paste hij voor.
De hopper dreef thans snel af naar de schuimende
kustrand, die nu en dan reeds duidelijk te zien was.
It Kon fraai worden. Er waren drie mogelijkheden. De
sleeptros zou strak komen en breken. Of hij zou niet
breken, en de tros van de sleepboot die in tegengestelde
richting trok, kapot trekken. Dan namen ze de hele
sleep mee naar de kust en sloeg alles en bloc te pletter
tegen de steile rotsen. Bleef nog over, dat de machinist
de kar op gang kreeg. Maar dan moest het gauw gebeuren.
Hij riep De Vries, die nog vrij nutteloze bewegingen
met het roer uitvoerde, en maakte hem attent op de tros:
„Sterk he
1
De Vries begreep zijn bedoeling niet, en knikte maar
zoiets van: ja.
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„Mot je es oplettel” schreeuwde de kapitein.
De tros werd tien, twintig, vijftig meter zichtbaar;
striemde dan recht als een snaar. De slagen om de
bolders wurgden samen; rookwolkjes walmden tussen
tros en bolder; sisten weg onder overkomende zee.
Een knal, die het hele schip deed daveren alsof een
zwaar kanon op het ijzeren dek werd afgeschoten; het
afgebroken tros-einde zwiepte op een honderd meter
achter het schip, rechtstandig de lucht in. Een moment
reikte de kabel, als het beroemde klimtouw van den
fakir, ten hemel, en plofte dan weg in de kokende
schuimkoppen.
De Vries keek met ontzetting naar het schouwspel.
Hij was geheel onder de indruk van het wrede spel, en
het alles vernielende geweld der ongemeten waterkrachten.
De kapitein keek kaim naar de wegzwiepende tros en
klapte dan de dikke handen op elkaar als applaudisserend voor een buitengewone prestatie. Dan nam hij
de kijker en tuurde naar de snel naderende kust. „Zo,
dat ziet er best uitl Steile rotsen en 'n tachtig vaam
waterl Zo, hebbe jullie al een oppertje gezochtl Zol"
Hij gaf de kijker aan De Vries en wees naar een
flauwe bocht in de kustwand. „Wat denk ie daar van?"
De Vries zocht in de aangeduide richting, maar kon
door de schommelende vloer niet veel in 't zicht krijgen.
Een ogenblik zag hij de vuurtoren onwezenlijk dicht bij.
Dan wit en groen van opspringende watermassa's.
Even een donkere vlek. Daar viak bij een zwart lichaam
als van een aangespoelde walvis. Nog een donkere
vlek, en dan heel scherp, het silhouet van de onttakelde
baggermolen. Verschrikt keek hij naar den kapitein:
„Dat is nog al raakl"
„Ja, ze zitte hoog en droog," antwoordde deze. „D'r
zit een flinke zandbank daar in dies. hoekl Loopt een
riviertje op uit. Zal mijn benieuwe ofter wat van overschiet, van die schepen. Zatte we d'r maar vast, op die
1 Kijk nou esl
banke. Liever as tege de rotsel" „Heee
Dien ouwe koffiemole doet et weer] Nee, dan wachte
we nog maar effel"
De machine draaide weer. Nog even waggelden ze
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dwarszee. Kantelden met wringende draai-bewegingen
over schuin in-lopende stortzeeen Lagen dan weer uur
na uur, kop tegen de wind, te draaien om uit de nabijheid van de moordende trust te komen
Ze dompelden weg in de snel vallende nacht. Urenlang staarden ze zwijgend in de inktzwarte duisternis.
Uur na uur verstreek. De Vries draaide van links naar
rechts, van rechts naar links. Hij soezelde naar de kompasroos, die traag draaide achter het flauw verlichte
glasl
Brokstukken van gesprekken dwarrelden door zijn
gedachten, dan schrok hij weer recht doordat een zware
brekertop door het kapotte raam kletste en met gorgelend geslurp door de trapopening wegkolkte. Een soort
verdoving klom langs zijn sintelende benen op; huiverde
door tot in kil aanvoelende halskraag; verdween dan
weer in koude rillingen lans de rug.
Uur na uur kroop voorbij. „Uur na uur? Wat is een
uur?" piekerde hij. „Een uur is het 24e gedeelte van....
Nee, een uur is niks.... als je slaapt.... Slaapt....
slaapt.... zoals de mensen aan de wal.... Schoolmeesters en zo.... Jantje blijf van je neus.... Waar
woonden de Kaninefaten.... Mester.... me zussie
hette moazele.... Honderd jaar voor Christus.... de
Arabieren komen.... Fout.... 't Was Dirk de Derde
die de slag bij Waterloo.... Ach wat.... Dirk de Vierde .... was verdwaald in de Pyreneeen en ligt voorin
te pitte.... Pitte.... wat 'n uitdrukking.... 't Sleep
bootje zit op de zandbank.... Zou dat nou ook pitte....
Amalia van Stolberg maakte een drie-dimensionale....
of was het.... mensionele.... Jantje bliif van je neus..
Goon zouwdoek meester .... Woeste Friezen.... tuk
op schatten.... vallen.... pas op anders val je zelf....
Koers N.W..... Richting Groenland.... Relativiteit....
Varen naar Groenland.... afdrijven naar de Congo....
stranden bij Sint Vincent.... Contradictio.... En Wout
maar vertelle.... Wout.. Wat is een uur voor Wout..
Niks als die slaapt.... Een eeuw alstie verward zit in
de seindraden.... Koers.... Noord-West....
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Hij schrok op toen de kapitein binnen kwam, en
met een harde slag de deur van de stuurhut dicht trok.
„Niks meer te zienl" rapporteerde hij, „geen sleepboot.... geen zuigerl Zeker gewaagd, de kaap rondl
Mijn nog te matchl Blij damme 't leve hebbel"
„Blij damme 't leve hebbe...." droomde De Vries.
„Wat is leven.... Geef es een nadere definitie....
Fout.... Volgende.... De mens onderscheidt zich
van.... Nee, zo kom je d'r niet.... Leven is een spontane beweging.... Als die ophoudt, volgt de dood....
Definitie van: dood.... 't Sleepbootje zit op de zandbank.... 't Bewoog en leefde.... En nou is 't dood....
Of die storm nooit ophoudt.... Koers Noord-West....
En als je de landkaart omkeert, en je koerst Noordwest.... kom je dan toch op de rotsen? Twee
tegengestelde krachten die elkaar opheffen.... Maar
een moet et loodje legge.... En de rotsen zijn sterker
as d'n hopper....
Loodzwaar king de vermoeienis in de warrelende
gedachtengang van De Vries; loodzwaar woog de last
der aaneengeregen dagen in zijn verdoofde ledematen.
Gevoelloos rustten zijn handen op de blank gepolijste
spoken van het stuurwiel. Hij keek er naar, alsof het
vreemde dingen waren; vreemde dingen die hem niet
toebehoorden; vreemd en onwezenlijk als het grauwe
daglicht boven de kokende zee....
't Was
Kijk.... 't is dag.... Hoe kan dat nou
Oh.... daar
toch nacht ....? Waar is de kapitein
1 Alles kits... .1 Koers Noordwest.... Koers
staat ie
Noordwest.... Koers....
1 0 Piet.... m'n jonge.... 0 Piet ....1"
„Here God
Star van ontzetting keek hij naar de loopbrug waar Piet,
met een hengselmand aan de arm, een grimmige wedstrijd liep met een zwaar overslaande breker die als een
lawine over het voorschip wentelde. Hij liep om z'n
leven.
„Wat is een uur? 0, genadige God.... wat is een
seconde? Lopen m'n jonge.... Lopenl Je haalt et..
Je haalt et niet.... Pas op.... gooi weg die.... 0....
god.... 0.... Piet.... jonge tochl"
Een geweldige watermassa sloeg te pletter tegen de
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brug; plofte met zwaar stortgeluid in de ontredderde
stuurhut.
„0 Piet.... waar ben je? Here God.... kapitein....
kapitein.... ka..piteini waar ben je .... Koers Noordwest.... Full ahead.... De commandant bleef op z'n
post...."
Hij rukte de deur open. Huilend zette hij zich schrap
tegen de fluitende windvlagen; sloeg met gebalde
vuisten naar het overkomende buiswater, en klemde
zich vast aan de brugreling. Het diepe ruim golfde en
kookte. Geen Net.... Geen kapitein.... „Terug naar
de hut.... Koers houe.... Wat is er? Wat heb 1k? Zeeziek? Kan niet, en mag nietl Stand byl"
1 Mijn God.... heb dankl"
„0 Pietl.... 0 kapitein
Zwaar bonkend op de traptreden, snuivend, blazend,
hijgend van doorstane emotie, sjouwde de kapitein het
slaphangende lichaam van Piet naar de brug. Hij legde
hem behoedzaam achter de enigszins beschuttende
stuurhut en schold, tussen snuiven en blazers, aan een
stuk door. „Lelike vuile smeerlap.. lekkere rotaap....
lieve beste ellendeling dajje daar ben.... Hoe krijg je
't in je brutale hersens.... 0, god.... als je maar niet
dood gaat.... Je leve wage om ons te vrete te geve....
Hoe krijg je 't.... Zeg es wat.... Pietl Toe, zeg wat....
Piet
1 Piet....1"
1 Ach, jaja.... jawel kaptein.... Oeil
„J00000
Au.... niet in me buik knijpe.... aul"
Hij had even de ogen geopend; doezelde weer weg,
en trachtte dan zich op te richten. Kreunend zakte hij
terug. „Kaptein, m'n mandjie, waer is m'n mandjie? Zatte
lekkere karbenoadjes in, en boteramme en appelesiene .... Kijk is gauw ovvie 't nog zietl Au.... m'n
vessiel"
„ja, dat mandje kom wel terechtl" troostte de kapitein, „maar wat ister met dat vessie? Doet et pijn?"
„Ja kap', 'k verrekt van de pijnl Da'k nou ok zoo stow
was om dat mandjie los te laete. Lekkere vorse koffie
zat er ok in, in 'n keteltjie, en tweee koekebakke....
1"
Mo'k is goan kijke?.... Au
„Niks gaan kijke," commandeerde de kapitein. „Stil
1"
blijve legge.... Effe kijke wat er met dat vessie is
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Hij onderzocht voorzichtig de pijnlijke plek. „Anders
geen pijn? All right? Effe je gemak hou6.... En geen
rotstreke meer uithale.... Bult op je kop? Gaat ook wel
weer over.... Effe sjakies houo je eige.... 'k Ben dalik
terug
1
Hij balanceerde met een goed berekende aanloop
naar een der reddingboten; greep onder het dekzeil, en
kwam dan snel terug, een deken en een jas achter zich
aan slepend.
"
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HOOFDSTUK XXV.
Het probleem der watervoorzlethg. Hoe bblf
je droog, en hoe kom le vlot?

Over de vermolmde brug, die van Porte Mao de enige
verbinding vormt met het zuidelijker gelegen Sagres,
sukkelde een oude ezeldrijver met zijn lastdier. Omzichtig laveerden ze bangs de vele gaten die het halfvergane brugdek vertoonde.
Het natte hout dampte onder de zonnehitte die, na de
afgelopen stormdagen, weer intens over de gegeselde
aarde zinderde.
„Kaak woar je laupt, ouwe Sannyl" gromde de man
die, hoewel gekleed in een lange monnikspij met bijbehorende sandalen en zwarte sombrero, weinig indrukwekkends bezat. „De nieuwe kostgangers fen Aume
Carolius wachte op d'r bikkiel Om je roer, ouwe sikl
Starboard sidel En nou recht op de knobbelties oanl"
Hij groette een voorbijganger die eerbiedig: „Bonn'
Diasl" gepreveld had. „Bonn' Diasl" „Set 'm oan, Sannyl
't Loaserus asse me te loat kommel"
Sanny trok zich weinig aan van de aanvurende toespraken, en stapte bedachtzaam voort op het smalle
paadje dat over, en tussen' de dampende rotsen, in
overdreven zig-zag lijnen, opwaarts slingerde naar de
roest-rode vuurtoren.
Het pad splitste zich en gaf het tweetal gelegenheid,
rechts af te slaan naar een troosteloos kale rotspartij,
die steil en massief het uitzicht over de nabije Oceaan
robust afsloot.
Ze klauterden steeds hoger en daalden dan tussen
de grillige steenmassa's af naar een kleine ruimte, waar
boocrvormige Doorten toegang verleenden tot het inwendige van de uitgeholde rotsen.
Carolius nam de zware manden van het rijdier over,
stuurde het dier met een goedgemeend: „Fooraat Sanny,
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in je kotl" naar de donkere stal, en sjouwde dan met de
manden een ruime keuken Ennen, waar enkele mannen
zwijgend een uitgebreid middagmaal verzorgden.
Hij pakte het een en ander over in een kleinere mand
en vervolgde toen langs uitgesleten trappen en donkere gewelven, zijn tocht door het, geheel in de rotsen
uitgehouwen klooster.
Eindelijk schoof hij langs een dik afsluitgordijn een
ruime kamer binnen waar twee grote ramen, geheel
bedekt met warrende slingerplanten, het daglicht getemperd binnen lieten.
Voor elk der ramen was een bed geplaatst. Op het
ene lag de machinist Van Dalen, grotendeels in verband
gepakt, en met gesloten ogee. Enkele kneuzingen en
een opgedane hersenschudding noopten hem voorlopig
het bed te houden, wat, na de doorleefde dagen in de
slingerende hopperzuiger, geen zware opgave was.
Op het andere bed lag Piet, met ingepakte arm en
hoofd, en staarde van onder het sneeuwwitte verband
naar een kruisbeeld, waarop de zonnestralen, met behulp van de lichte golfslag buiten, een netwerk van
schaduw- en lichtlijnen deed op- en neerdansen.
Hij schrok op toen Carolius de mand op de vloer
plaatste. Dan maakte hij met de vrije hand een nippende
beweging ter hoogte van de kin: „Aakwaa, sinjoorl
Monte aakwaal" verzocht hij. „'k Heb 'n smoak in m'n
laek of da'k 'n vloerkleed opgevrete hebl" voegde hij er
verklarend aan toe.
De monnik verdween zwijgend achter het gordijn.
„Ok al en tong verlorel" veronderstelde Piet. „Verrot
lastig ok dat die loj Oen Hollan's geleerd hebbel"
De man kwam terug met een kleine waterzak, en beduidde den patient, zijn mond te openen, met de bedoeling, het water net een dun straaltje daarin te gieten.
„Goon gijntjies 'oorl" waarschuwde Piet. „'k Heb
goon zin om hier op m'n nest nog te verzuipel"
„Kop dicht, en je woafel aupel" commandeerde de
broeder.
Piet opende zijn mond uit pure verbazing. Niet zo
zeer om het ongerijmde van de opdracht, dan wel om
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het feit dat deze monnik klaarblijkelijk toch Hollands
geleerd had.
„Effe houe so?" vervolgde deze. „Sol Aume Koarel jou
is lekker folchietel"
„Stikl" protesteerde Piet, „je laet wiles in min nek
loOpe. Schaaf mor 'k Leg nou al te drijvel Zet 'r dan
n brandslang opl"
mor liever gelijk d'n
d'
Carolius schudde van het lachen. De toegepaste
methode om zijn patient van drinkwater te voorzien was
inderdaad, onder deze omstandigheden, niet geheel
zonder bedenkingen.
Hij manoeuvreerde weer met de waterzak boven het
bed. „Je mot auk stil blaafe leggel Wacht effel Pakt die
taat moar in je snoafel.... en den moar saugel"
Piet voldeed aan het verzoek, hoewel met enige
tegenzin. De tuit, gevormd door een saamgebonden
poot-gedeelte van de dierenhuid, zag er niet bepaald
appetijtelijk uit. Maar het gestelde doel werd bereikt.
„Kijk is of ze al aan 't waark zijn op de schepel" verzocht Piet. „Leg d'n hopper d'r nog?"
„ik Sol es kaakel" beloofde de broeder. Hij posteerde
zich voor het roam dat, tussen de wingerdranken door,
uitzicht gaf op de zandbank, waar de baggerschepen
kris en kras opgeworpen, en in het zand vast gewoeld
waren. „D'n hopper? joa, die isterl 't Laak wel oftie leg
te sinkel 't Woater plinst met 'n goffie ofer de baurdel
Hoe ken dat nou?"
„Nog al wiedesl" verklaarde Piet. „Die leg van de
grond te zuigel Die moakt een guil om bij de aandere
schepe te kommel Legtie wijd weg?"
„'n Faaftug foam fen de bank fendoanl" schatte
Carolius. „Mom wat sjouwt dat gekke ding nou aageluk? 't Woater plinst moar ofer dekl"
„Zo'k ie vertellel Ze hebbe de zuigpijp buite boord
laete zakke, en nou hebbe ze de kar op de pomp gekoppeld. En die mor draaie. Mor de schroef stoat stil.
Da' kajje wel zien zeker? Nou, en nou pompe ze 't zand
van d'n bojjem en dat spuite ze in de beun, dasset loairuim. Mor 't is goon kloar zand dasse opzuige. Dan
wazze me zoo hardstikke rijkl D'r kom netuurluk 'n baarg
woater ok mee. Da's nogal wiedes. Nou en dat zand dat
205

zakt op d'n bojjem van 't beun, en 't woater loept over
it gangboord weer weg. Net zoo lang tot 't beun vol met
zand is. En dan goan ze lossel"
„Woar bringe se det send den?" onderbrak de monnik.
„Bij m'n opoe op zolderl" grinnikte Piet. „Ja je neem
mijn to groazel Weet je 't heus niet, of doe je mor zoe?"
„'n Biet as ik 't snap?" verklaarde de broeder.
„Mot je mor is oplettel" hernam de jongen. „Doaluk
vaere ze weg, dan gooie ze de kleppe los en aal 't zand
duvelt er van ondere weer uiti"
„Moan den sinkt ie toch?"
„Bel noent m'n hondjiel Aan iedere leant van 't beun
is nog een woaterdicht ruim, en daer drijft ie op. Net as
bij 'n onderlosser. Goa mor is mee aan boord kijke asset
1
zoo wijd is
Carolius maakte een afwerende beweging: „Maas nie' weer gesieni 't Loaserus mit je seel 'k Sit liefer op
de rotsel"
„Bang geworde?" informeerde Net.
„Nou, en nie' sau'n frutjiel Froeger auk gefoare. De
loatste week op ‘'n stuk hout fen 'n poar fierkante meter.
De Foader fen 't klauster sag me langs komme op 't
sandploatjie, en die is me self fen me plankie komme
hoale. En teen bin'k moar gelaak hiergeblefe
1 'k Sol
es kaake of je bikkie al kloar is . .. .1"
„Vroag gelijk is of da'k voor 't roam mag kijke ....1"
verzocht Piet.
„'k Sol het froagel" was het antwoord.
"

Een half uur later zat Piet voor het raam en genoot
van het onvergelijkelijk schone uitzicht over de Oceaan.
Links kromde zich de loodrechte rotswand tot aan de
verbrokkelde kaap. Rechts gaapte een opening waar de
Rio Mao, al naar het getij, in- of uitstroomde. Verderop
verdween de kustwand in een flauwe bocht achter afgestorte rotsmassa's.
Recht-voor zwenkte de hopper, als een zielig speelgoeddingetje, weer in de richting van de zandbank,
waar kleine figuurtjes de droog liggende schepen open afklauterden.
Piet keek belangstellend naar de baggermolen, waar
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een lichte rook uit de schoorsteen opkringelde. Een
kleine gestalte daalde van een ladder of naar de zandbank; bleef dan even staan om iets in de mond te
steken. „Dat is Woutl" dacht Piet. „Die stoa weer uit z'n
tebaksdoes te etel En die daer aan dat roer van 't sleepbootjie zit te punneke, dat zal Gijs wel zijn. 't Zit er
moor roar bij, dat krijthakkertiel" vervolgde hij z'n
alleenspraak. „'t Lijkt wel of et leeftl Verrek.... nou
zitte d'r twee bootjies .... En wat zien ze zwart.... En
wat ziet die zandplaet wit.... Stik.... nou begint....
die . . . . vloer . . . . "
Broeder Carolius sjouwde den bewusteloozen jongen
in het bed. „Dock ik et niet? Sit doar 'n kapsaunes te
moake.... Stil moar.... Aume Coarolius sol je wel
onder de paukiappe stoppe.... Sol En nou Been Hoar1
lemmerdaakies meer.... Maffe
"
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Wout en Dirk liepen op de zandbank en inspecteerden
de baggermolen die machteloos in het zand vastgespoeld zat.
„Had Oen haalven dag meer motte durel" zei Dirk,
„aanders hajje d'r ok onder gezetel"
„Best afgeloeper beaamde Wout. „M'n kop zit loelik
diep. Mor azzuk nou m'n ach'eranker uit kan brenge,
zoo'n bietjie stekende, en ze slobbere dan een guiltjie
d'r lungs, dan kank'k laeter nog m`n zijankers uitbrenge.... dan kroppe me 't well"
Ze vervielen weer geheel in de gewoonte om elk deel
van een schip, als onderdeel van zichzelf te beschouwen.
Ook bespraken ze de mogelijkheid om „Gijze vlot te
brenge" en bedoelden daarmee de kleine sleepboot die
diep in het zand zat.
„Azzeme nou bij Gijze 'n draed op en kop steke, en
we klauwe 't zand wat weg bij z'n buik, dan kanne me
'm met hoeg woater wel 'n endjie dut-op krijgel"
„Lae' me mor is goan kijke of Gijze ach'eronder al
opschietl"
Ze klommen aan boord van de sleepboot, waar Gijs
met een emmer het zand uit het achterschip opdiepte.
„Goat et Gijs? Goon zwaerugheid?"
„Nee.... zoo te zien loft et wel lost" antwoordde
deze. „Min roer en m'n schroef zitte d'r nog aan. Mor
St ach'eronder is en hOele kluif om schoen te moake.
En de mesienkoamer zit ok zoewat vol. 't Karregie zol
wel aarg geleje hebbe.... Mor ja.... Me zolle mor
1
aantobbe
Hij ploeterde door; sweet de voile zandemmer leeg
buiten boord, en liet hem weer door het luik zakken,
waar een helper het zand uit de nauwe ruimte schepte.
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Ze wisselden nog enkele woorden over het weer. Dan
slofte het tweetal weg. Meer in de richting van de riviermonding zaten de twee bakken, ogenschijnlijk onbeschadigd. De ladingen kolen waren voor een groot
gedeelte weggespoeld en vervangen door massa's zand
die, na de stranding, door de kokende zeeen in de
ruimen waren geworpen.
Wout en Dirk maakten, ieder voor zich, een schema
voor het uitzetten van draden en ankers, en kwamen in
een sobere gedachtenwisseling zo ongeveer tot hetzelfde plan.
„Eerst Gijze vlot," stelde Wout voor, „dan kan die
opstoke om 'n ankertie uit te brenge. Dan de meule ....
Die gooie me daer neer, met 'n poar ankers d'r voor....
Dan kan ik met de boegdraed 'n bietjie meetrekkel"
Veel was er over het plan niet te bespreken. Ze gingen
dus weer terug naar de baggermolen, waar enkele urea
later een sloep hen afhaalde om naar de druk aan- en
afvarende hopper terug te keren.

De volgende dagen verliepen in druk gedoe van uitgebreide werkzaamheden voor het te water brengen
van de gestrande schepen. De hopper boorde zich
telkens verder in de richting van de sleepboot die, ondanks alle goedbedoelde pogingen van Wout, nog
steeds op dezelfde plaats lag. Het getij liep niet hoog
genoeg op, om aan het scheepje enig drijfvermogen te
verlenen, en dus lieten ze de zaak liggen tot de machtige
zuigpijp van de hopper de zandbank tot vlak longs de
sleepboot bij kubieke meters tegelijk had weggevreten.
De Vries hield toezicht op de wijde buffs die als roerloos in de diepte verzonken lag. Doch het telkens wegstorten van grote brokken zand bewees, dat deze uiterlijke rust slechts schijn was. Het helder doorzichtige
water gaf gelegenheid het imposante schouwspel te
bewonderen dat zich ver order de zeespiegel afspeelde. Het zand zakte in sidderende lijnen, concentrisch of
naar de diepte en verdween met toenemende snelheid
in de enorme bek van de haalpijp.
Een enkele verdwaalde inktvis trachtte met wanhopig
14
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gelijktijdig uitslaan van alle beschikbare vangarmen,
uit de gevaarlijk zone weg te komen, doch moest het
tegen het zuigend geweld der honderden paardekrachten smadelijk afleggen, om dan als een grillige massa
van krampachtig kronkelende vangarmen, ruggelings
in de gapende mull te verdwijnen.
Begon het zand lets trager te vloeien, dan was een
enkele beweging van De Vries, door middel van de
stoomwinch, voldoende om de pijp tot groter diepte
of te vieren, en opnieuw voedsel te verschaffen.
Kapitein den Dunne hing over de brugreling, als was
hij slechts toeschouwer inplaats van verantwoordelijk
commandant. In werkelijkheid ontging niets, letterlijk
niets aan zijn aandacht, en iedereen hield daar rekening mee.
Hij kon de seinbel naar het voorschip ongebruikt
laten; een op- of neerwaartse beweging van de dikke
hand was voldoende om een verlangde handeling snel
en feilloos te doen uitvoeren.
Er kwam beweging in de sleepboot. Zoals iemand die
longs een steile duinwand, half weggewoeld in meeschuivende zandhopen, naar de diepte afdaalt, gleed
de boot geluidloos in de steeds wijder wordende krater.
Aan een lange lijn werd het levenloze ding langszij
van de hopper gehaald, en kreeg, met een knetterend
spuitende dekslang, een opfrisser in ruimen en machinekamer, tot de laatste zandkorrels verdwenen waren.
Dirk hanteerde de koppig rukkende slang ook over
het dek en voelde zich niet voldaan voor het bootie
helder schoon, en hijzelf tot op de huid doorweekt was.
De machinist had met dotten poetskatoen, stukken
hout en wat geleende kolen het vuur brandend gekregen,
en ploeterde alweer om de roestige machinedelen blank
en glimmend te krijgen. '
Ze duikelden op het vies-natte klompje een keer mee
naar voile zee, waar de hopper de hele zandlading in
de neilloze diepte liet verdwijnen, en hobbelden weer
terug naar de verzande riviermonding om met een: „je
vingt et nou wel he Gijs?" kalmweg aan hun lot overgelaten te worden.
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De Vries stond weer bij de zuigpijp die opnieuw een
krater vormde. Hij verheugde zich over de simpele wijze
waarop het sleepbootje te water gelaten was, en overlegde dat het slechts een kwestie van enkele uren zou
zijn om ook de baggermolen op dezelfde manier in zijn
element terug te brengen.
Hij schrok op van een nijdig bel-gerinkel; keek even
naar de brug, en liet gelijktijdig de winch aflopen om
de pijp op groter diepte te brengen. Dan rinkelde het
belletje opnieuw. De kapitein maakte een draaibeweging met de hand, ten teken dat de buis opgehaald
moest worden, en liet te gelijker tijd het schip een tiental
meters vooruit hiewen.
De Vries had dus een blunder gemaakt. De pijp moest
niet neer, maar 6p1 Hij haastte zich om de fout te herstellen. De winch kraakte en schudde onder de voile
stoomdruk. Een ontsnappende dampwolk hulde hem in
dichte nevel. De pijp kwam met ongewone snelheid
boven het watervlak. pelijk daverde en schudde het
gehele schip, dan was het plots ongewoon stil. Hij zette
de winch stop, en deed enkele stappen buiten de dampwolk om te zien wat er aan de hand was.
De kapitein wenkte hem om naar de brug te komen
en wachtte tot De Vries langs de trap naar boven gekiommen was.
„Heb jij wel es last van zenuwe, De Vries?" begon
de gezagvoerder.
De aangesprokene mompelde iets dat evengoed een
bevestiging als een ontkenning kon inhouden. Hij voelde dat zijn blunder groter was, dan hij op het eerste
gezicht leek.
De kapitein begon een uitvoerige uiteenzetting, en
dit op zichzelf was al iets ongewoons.
„in Fout in je gedachtegang jongel Mot je of zien te
lerel Late me es aanneme dat jij de molen vlot mot
brenge. Hoe zou je dat doen?"
„Een groot gat zuigen, en 'm daar in late tjoempe,
net als de booty"
p,
„In hoeveel stukke
„Hoe bedoelt u?"
„Kijk es.... Als we eon gat zuige, bliift et vo6r- en
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achterschip op 't zand zitte, en komt ie midscheeps vrij
te hange. Dan breekt ie. We make d'r dus een lange
geul langs.... Ik wou jou de pijp op late hijse om
'n endje vooruit te hale en jij liet 'm zakke.... Toen
haalde je 'm bove water, en sloeg de pomp af. En nou
zit de pomp vastgeslage op 't laatste zand, omdat jij
geen tijd gaf om schoon te draaie.... Gesnope
De zondaar had het gesnopen. Hij had graag zo heel
event] es door het dek willen zakken van schaamte en
verlegenheid. Hij had de boel hopeloos verprutst, het
werk gestagneerd en de mannen aan boord een onnoemelijke last bezorgd. En waarom? Omdat hij meende
het werk nu wel te kennen. Gewoon een gat zuigen,
anders niets. En daarom had hij op eigen initiatief de
pijp dieper laten zakken. Als het ware de commando's
uitgevoerd voor ze gegeven waren. De commandant
genegeerd. En nu zat de pomp vast. Moest er iemand
zich in alle bochten wringen om met een klein schopje,
handje voor handje, het zand tussen de schoepen van
de waaier weg te peuteren.... Hopeloos] Hij nam een
resoluut besluit. Hij zou zelf in de pomp kruipen, en niet
een ander laten opdraaien voor z'n stommiteit ....
De kapitein legde een hand op zijn schouder: „Wat
ga je doen, jonge?"
„De pomp leegscheppel Hoeft toch een ander niet
voor op te draaie?"
„Dik in ordel" glunderde de commandant. „Maar jij
ga niet in die pompl Of wou je je levelang dekknecht of
bakkeschipper blijve? D'r staat 'n mandje met fruit in
min hut. Gaat dat maar bij Piet brenge, en bij Van
1Dalen.... Doet ze de groete van me
Hij ging naar de machinekamer om de stand van zaken op te nemen, en liet De Vries alleen, die weldra de
sloep naar de wal wrikte om de patienten te gaan
bezoeken.
Van Dalen moest nog het bed houden, doch Piet
stond reeds op het rotsplateau te trappelen van ongeduld tot z'n vriend langs de touwladder naar boven
geklommen was.
„Kom bp, langel `k Mojje 'n hoop late zien in 't
kloesterl 'k Mag bekcrnt overal komme nou 'k beter bin.
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'n Pracht van een urgel hebbe ze hier .... Mojje is op
speule doaluk. En viole dasse hebbe hierl D'r binne
1 Daer mojje met 'n toakeltjie inzukke grate bij
gehese worde voor dajje speule kan
1
Ze klauterden langs nog een touwladder, en dan over
een grillig gevormde trap in de rotsen naar een klein
platform, waar broeder Carolius hen verwelkomde.
„We solle Piet moar hierhouwe, asse jullie weer goan
foarel" stelde hij voor.
„Niles 'oorl" stoof deze op. „Zeker ok min Mole leve
tege 'n ezel en kont goan loope kijkel"
„Nounoul" suste de monnik. „Je ken d'r ofer henekaake aukl Je hepper gin sjoege fen hoe maui of de
weireld dan isj 1,,
„Maan moar liefer raast met 'n klaafl" zong Piet.
„Kom op, dan goan we die pere bij Van Doale brengel"
Ze scharrelden door de donkere gangers naar de ziekenkamer.
Piet begon gelijk een der „peren" te schillen voor den
machinist, die zichtbaar verheugd was met dit onverwacht bezoek.
„He jij je die voor pere in je vingers laete stoppe?"
vroeg de jongen verbaasd. „Hejje je aige weer te groaze
laete neme? Ze binne allemel verrotl Kijk is effel" Hij
kneep er een tussen vinger en duim te pletter, graaide
dan een gevallen stuk van de stenen vloer en hapte
het naar binnen. Zijn gezicht plooide zich in alle mogelijke uidrukkingen, van het heftigste afgrijzen tot de
meest hemelse verrukking. Hij likte zijn vingertoppen
en stelde dan vast: „Dat binne pere die naer vijge
smoake
1
„Dat binne faagel" beweerde Carolius.
„je zusl" schold Piet. „Vijge binne bruin en deuz'
pere binne zoe groen as 'n kikkerl"
-Ze bekten nog een poosje voort. Carolius beweerde
dat het verse vijgen waren, en dat die rotdinge in de
winkel maar namaak was.
Tenslotte kwamen ze tot een compromis. Piet beloofde
dat hij den broeder nog 66n keertje geloven zou, als die
op zijn beurt zich zou voornemen om noon meer te
liegen.
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„Goa moar es meet” stelde de laatste voor. „'k Heb
self faagebaume op 't platjel"
Samen verdwenen ze in de gang om, na een klauterpartij kings trappen en smalle paadjes, op de top der
rotsen te belanden.
De Vries was bij Van Dalen gebleven, die veel belang
stelde in de vorderingen bij het bergingswerk. Hij luisterde aandachtig naar het verhaal van zijn bezoeker,
die de gang van zaken voor hem beschreef en ongemerkt verdwaalde in de herinneringen aan zijn laatste
pech, toen hij de machine dol- en vast had laten slaan.
De machinist knipoogde vertrouwelijk, toen zijn bezoeker verhaalde van het zonderlinge onderhoud op de
brug, en de raadselachtige vraag: „of wil je je levenlang dekknecht of bakkeschipper blijven?"
„Heeft die ouwe verder niks gezegd?" informeerde hij.
„Nee, niets bijzondersl"
„Nou, dan weet ik 't natuurlik ook niet. Maar 'k zou
zegge, doe je best en mask geen stukke meer. 'n Toekomstig uitvoerder mot uit z'n doppe lere kijkel Meer
1
kan 'k je niet zegge
Hij werd gestoord door de binnenkomst van Piet, die
een opgetogen verhaal begon over de tuin van Carolius,
daar boven op de rotsen.
„Goa'd is meekijke, langel Van aales hettie bij
mekoar geprutstl Appelesiene- en druiveboeme, en
pereboompies daer echte vijge aangroeie .... van die
groene .... zukkel"
Ze kiommen naer boven, waar, tussen kruimelige rotskoppen, beschut tegen felle zeewind, een lusthof te
bloeien stood, zo fris en van zo intense schoonheid, dat
De Vries even de adem inhield en dan, als gold het-een
geheiligde plek, voorzichtig voort liep naar een prieel,
waar de glundere kop van Carolius tussen een weelde
van slingerplanten zichtbaar was.
„Hoe is 't mogelikl" kon De Vries niet nalaten zijn
bewondering te uiten. „'k Wist niet dat hier op die kale
rotsen zoveel vruchtbare grond te vinden wasl"
„Inter auk nauit geweisti" verklaarde de broeder.
„Soame hebbe we die grond noar bofe gesleipt, Sanny
en ik. Iedere dag 'n poar mande fol. Asset heit is in de
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comer den goane me woater hoale. Loater as min rissevoar kloar is den doene me dat nie weer. Dan hebbe
we rechenwoater plenty.... Solle me auk is effe goan
kaake 1"
Ze volgden een smal voetpaadje naar een nog hoger
gelegen gedeelte waar, in een enorme kuil, een hamer
en een koudbeitel lagen.
„Kaak, det wordt nou de tenk fen me woatertauren.
Als die kloar is, goan 'k 'n geutje moake, so noar me
taanl"
De Vries stood perplex. „Doe je dat allemaal alleen?
Hoe lang heb je daar al aan gewerkt?"
„'n Joar of tien, twoalf. 'n Poar uurtjes per dag. Je mot
rekene, 'k sit nie so goed in me bulle. 'k Mottet met de
baatel weghakke. Moar 'k loat et Sanny noar bofe
1"
haase
„Je bent zeker al lang hier?" veronderstelde De Vries.
„'n Twintig joar.... Kan auk wel faafentwintig sent"
Zonderlinge kerel. Ploeterde en sjouwde voor de zwijgende kloosterbroeders. Werkte tien of twaalf jaar aan
zijn waterleiding. Wist niet eens meer of hij twintig of
vijf en twintig jaar hier woonde. Scheen zijn vaderland
radicaal vergeten te zijn, en praatte niettemin zijn
dialect alsof hij gisteren uit het Rokin was opgevist, inplaats van vijf en twintig jaar geleden uit de woedende
branding bij Kaap St. Vincent....
„En denk je nou eeuwig hier op de die rotsen te blijyen?" vroeg De Vries weer.
„God geife dat et woar isj ....1" cmtwoordde de ander,
en het leek of zijn stem trilde van diepe ontroering.
Gedrieen namen ze plaats op de zo moeizaam uitgeholde rotstop. Carolius zocht naar de woorden om een
verklaring te geven van zijn ongewone gehechtheid aan
dit barre stukje grond.... Hij zocht naar woorden....
Maar wat zijn woorden in de machtige oneindigheid van
'
God's Majestueuze Schepping
Hij staarde peinzend naar de onmetelijke Oceaan, als
verdiept in eindeloos aanzwevende herinneringen... .
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Eindelijk stand hij op en wenkte de anderen mee te
gaan. Ze daalden of naar het stille klooster; hier ging
broeder Carolius hen voor naar de kleine kapel, waar
een sobere eenvoud, een zachte mengeling van licht en
schaduw, de imposante schoonheid van vorm en lijn,
een weldadige rust deden ademen.
De broeder zette zich voor het orgel; een zacht geluid
van onzegbare schoonheid fluisterde door de roerloze
gewelven.
De orgelzang rees en daalde, deinde of en aan; zwol
even uit en ebde weer terug naar diepe achtergrond
van wondere harmonie ....
Dan spon zich de stem van Carolius in het teder
weefsel -der zingende orgelstemmen; maakte zich daaruit los als een kleurige vlinder die opstijgt uit dauwbesprenkelde bloemenweelde....
Hij speelde en zong, een lied van wondere schoonheid.... Het eeuwig lied van de arme mensenziel, die
hunkert naar kennis, naar wetenschap, en het donkere
pad afdaalt, dat voert van de ongerepte heerlijkheid
van het Paradijs naar de ruwe kilheid van het menselijk
leven. Waar de ziel reikt naar de boom der kennis, en
dan verbijsterd staart naar de verschrikkingen op het
kronkelend levenspad. Het levenspad dat snel verduistert onder de schaduwen der kennis, en waar het licht
van het verloren paradijs niet vermag door te dringen.
Waar de zielen der gedoemden worstelen in onontwarbaar kluwen.... in wilde paniek van alles vertrappende bezetenheid, en opstuwen naar het waargenomen, of vermeende licht, dat vaag opzindert aan het
einde van de levensweg. Dat licht waar alien heendringen in koortsig beweeg van wurgend-wringende
handen, en wreed vertrappende voeten.... waar diep
gebogen gestaltefi tastend schuifelen, vallen en opstaan.
Hij zong van het einde van het pad, waar de moede
zwerver rust op de zonnige hoogte, waar de vermoeide
blik terugdwaalt over het dal der schaduwen des
'evens, en wijder zwerft over de onbereikbare verten
van het verloren Paiadijs ....
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Maar waar ook de vredige rust van een voleinde
levenstaak wacht. Een rust die alle verstand to boven
gaat, en 66n wordt met hem die zwaar gestreden en. ...
overwonnen heeft . .. .
Laat mij, o God, de zekerheid
Behouden, na een moeizaam streven,
Na fel doorleefde zielestrijd. . . .
Laat mij, o God, de zekerheid,
Dat slechts het broze leven
Een phase is van felle strijd,
Een phase in de Eeuwigheid. .. .
Een deel van 't Eeuwig Leven . . . .
De muziek waasde weg tot roerloze stilte. De eeuwige
zee ruiste op de brokkige rotsen, als in zacht gefluisterd
antwoord op de ontroerende smeekbede der eeuwig
worstelende Mensheid. ...
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HOOFDSTUK XXVII.
Werken der Duisternis in lacdende zonnegloed.

Alza Moustique repte zich door de smalle overdekte
gangetjes van de oude Arabierenstad. Nu en dan drukte
hij een langzaam voortslenterende gestalte ruw opzij,
en beende dan weer haastig verder. Zijn kromme benen
knikten bij elke stap zijdelings door en geleken, van
achter gezien, veel op kreeftenscharen die van onder
het puntige schild van zijn vettige rok-jas, met nijdige
rukjes, stootten naar de stoffige rotsbodem der steil
afhellende straatjes.
Hij ging een donkere ruimte binnen, waar een scherpprikkelende uienlucht alle andere viezige geurtjes
trachtte te overheersen.
Achter een soort toonbank zat een oude Arabier met
vuilwitte overm,antel, in volmaakte rust.
Slechts zijn tandeloze mond maakte rhythmische
adembewegingen, en deed denken aan een griezelige
vis, die, in zijn troebele glasgevangenis, wezenloos uitkijkt naar de onbegrepen wereld daar buiten.
Alza graaide met kleverige zweetvingers rond in een
mand; betastte en bevoelde de uitgestalde koopwaar,
en liet dan een geschilde ui, met een snelle vinger- en
duimbeweging, in zijn vet-glimmende broekzak verdwijnen. Hij pulkte uit een andere zak enkele klevende
muntstukjes; sweet die voor den zwijgenden koopman
op de toonbank; verdween zonder woord of groet naar
buiten om zijn tocht door de eindeloze doolhof voort te
zetten.
Nu en dan hapte hij tersluiks van de glibberige ui, en
moffelde deze weer weg, daar zijn positie niet toeliet,
smaak en gewoonte al te duidelijk te demonstreren.
Want Moustique was een groot man. Beter gezegd:
een groot koopman. Niet een zoals die Arabier van zoeven, die kalm zat te wachten tot er een kiant verscheen,
maar een die er zelf op uittrok; durf en ondernemingsgeest paarde aan grote sluwheid; altijd iets vroeger opstond dan een ander, en juist hierdoor een man van betekenis geworden was.
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In de diepe schaduw van een Moorse boogpoort
knauwde hij nog vlug even aan de bleek-witte knol, en
stak dan 'schouderwrikkend het gloeiende marktplein
over.
Een groot wit gebouw, waarin aan de buitenkant
geen enkel raam te bespeuren viel, blakerde in de felle
Afrikaanse zonnegloed. Een enkele deur gaf toegang tot
de binnenplaats, waar de kale ramen als blinde ogen
in het ledige staarden.
Moustique trad een kleine ruimte binnen. Een man in
hemdsmouwen en breed-gebiesde uniformbroek rammelde op een schrijfmachine, doch stond op toen de
bezoeker zich aanmeldde. De man verdween om zijn
chef .van het hoge bezoek te verwittigen.
Alza bleef alleen. Hij gluurde even naar het werk van
den typist en ging dan, met op de rug gevouwen handen, een wandkaart bestuderen waarop een gedeelte
van de Noordkust van Afrika op grote schaal was
afgebeeld.
Hij kende de kaart welhaast van buiten. Het was niet
de eerste keen dat hij deze bestudeerde. Hoe lang zou
dat wel geleden zijn dat hij hier voor het eerst stond?
Al enkele jaren? Toen was hij niet voor een prettige
zaak gekomen. Ook toen moest hij wachten op den
commandant van dit uitgestrekte militaire district. Het
was destijds een andere commandant. Een jonge officier, die hier in de laaiende zandwoestijn zijn vuur- en
hitteproef onderging en.... hopeloos faalde.
Dat was niet de schuld van de laaiende zonnegloed.
En ook niet de schuld van Alza Moustique. Neen, nietwaar? Men mag toch verwachten dat een officier, een
districtscommandant nog wel, op eigen benen kan
staan?
Die officier was een goed man, een dapper soldaat,
waar hij had een zwak. Hij had meer geld nodig dan
zijn salaris hem verschafte. Of liever, zijn verloofde had
meer nodig dan zijn inkomen, en ook dat was niet de
schuld van Moustique.
Of kon hij het helpen dat die verloofde ook Moustique
heette, en, goedbeschouwd, een zuster was van Alza?
Neen immers?
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Hij had zich zelfs uitgesloofd om den man te helpen.
Hij had hem geld geleend. Natuurlijk tegen een behoorlijke rente. Mocht een eerlijk koopman niet een behoorlijke rente rekenen bij een zo riskante geldbelegging?
Stel dat zo'n officier sneuvelde, of op andere wijze het
levee liet, hoe komt een eerlijk man dan aan zijn geldje?
En was het soms een misdaad dat hij, door zijn relaties met dien officier, kennis genomen had van plannen
die, nu ja wel niet voor hem ter inzage lagers, maar
waarvan zijn medeweten niemand schaadde?
Het was toch van hem een handigheid geweest, en
geen misdaad, veeleer een blijk van goede koopmanschap dat hij relaties, weldadigheid en wetenschap had
gecombineerd om een zeer voordelige zaak op touw te
zetten? Goed beschouwd was het een gewaagde onderneming geweest. Zeer gewaagdl
Toen hem uit de geheime stukken bleek, dat er een
haven was geprojecteerd, enkele - migen beoosten de
stad, had hij de betrokken plaats nauwkeurig afgebakend. Moeilijk was dat niet geweest. Het betrof hier
een zout-meer, dat door een brede strook woeste grond
van de Middellandse Zee was gescheiden en, daarmee
in verbinding gebracht, een ideale oorlogshaven zou
vormen.
Hij had bijtijds het gehele zoutmeer, met de bijbehorende strook, voor een appel en een ei gekocht, en de
officiele landmeters, die de haven definitief kwamen
afbakenen, zeer beleefd, doch met nadruk, op dit felt
opmerkzaam gemaakt....
Hij wend in zijn overpeinzingen gestoord door de binnenkomst van den commandant, die, met volkomen
negatie van de ter begroeting toegestoken hand, plaats
nam, het aan zijn bezoeker overlatende hetzelfde te
doen.
Deze wreef even de vette handen over de niet minder
vette heupen, en haalde een verfrommelde blauwdruk
te voorschijn, waarop, met enige goede wil, een plattegrond van de te niaken haven te onderscheiden viel.
Hij spreidde het papier voor den commandant uit, en
weer naar een plek vlak bij het zoutmeer.
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vloekte Hollanders de aarde weg laten graven. Die hebben ze nodig, beweren ze, voor het kanaal. Maar dat
gaat niet, ma commandant, dat gaat Diet!"
„Waarom gaat dat niet?" klonk de vermoeide stem
van den officier.
„Maar mesjeu la commandant! Ilc ben 'n acme koopman .... bij god.... arm maar eerlijk! En nu vraag ik
u, mesjeu. . . . die vervloekte Hollanders kunnen toch die
grond niet weghalen? Bij m'n ziel.... dat gaat toch niet!
1k heb die grond nog niet eens gekochtl Kon ik het
weten.... ik ben een eerlijk man.... kon ik het weten
dat ze die nodig zouden hebben? Neen, nietwaar? Ilc
1"
ben koopman, maar daarom nog niet alwetend
„En wat wou je nou eigenlijk?" vroeg de commandant.
„Laat u er een wacht bijzetten, mesjeu la commandant.... een goedbewapende wacht.... 1k ben een
eerlijk Staatsburger van de Republiek .... Eerlijk als
goud.... Ilc betaal toch ook eerlijk m'n belasting....
Dan bent u toch als staatsambtenaar.... nietwaar
mesjeu rofficier.... u wordt toch ook betaald uit de
belastingopbrengst...."
„Sacrenondedieul" stoof de commandant op. „Zeg
nou ronduit wat je hier komt doen of ik donder je de
deur uit!"
„146-nó, mesjeu!" bezwoer de bedreigde met opgestoken handen. „Nó-nó, dat doet u niet. U gooit toch een
arm maar eerlijk man niet de deur uit. Ilc ben een eerlijk
koopman, ik mag toch wel werken voor een eerlijk
stukje brood.... Of mag ik dat niet? U is vandaag niet
prettig gestemd, mesjeu .... niet prettig gestemd.... U
hebt me eerst een kwartier laten wachten.... een half
uur laten wachten.... En ik heb nog niets gezegd over
het schandaal.... het grote schandaal, mesjeu.... dat
die Hollanders.... vervloekt zullen ze zijn.... een arm,
eerlijk man zijn broodje willen weggraven.... maar is
er dan geen recht to verkrijgen in de wereld, mesjeu?
Als een arm koopman niet meer zijn zaken kan doen
zoals het behoort. Ilc heb toch als eerlijk staatsburger
I"
het recht
„Dus jij wou weer de oude truc toepassen?" knerste
de geplaagde officier. „Eerst dat stuk grond kopen, on
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dan met woekerwinst terug verkopen of laten onteigeneni"
„No-no, mesjeu," protesteerde de koopman. „U
spreekt van woekerwinst.... God beware me voor het
maken van woekerwinst. Maar zegt u nou zelf eens, wat
1 Distels willen er nog
is zo'n stuk woestijn waard
1 Niets groeit er op! En ik wil daar
niet op groeien
m'n goeie geld insteken.... In zo'n stuk woestijn....
Stel.... ik steek daar m'n arm zuurverdiende geldje in.
Wie garandeert me dat het er weer uitkomt? Wie draagt
de risico? Ik natuurlijkl En nu blijkt dat die grond
waarde heeft.... Hou me ten goede.... dat zeg ik niet,
dat zeggen die Hollanders.... En als nu mijn grond
grote waarde heeft.... bij mijn ziel.... dan mag ik die
toch tegen een behoorlijke prijs verkopen? 't Is toch
m'n eigen grond
„Het is jou eigen grond nietl"
„No-n6, mesjeu, daar hebt u gelijk in. Ik heb ook niet
beweerd dat het mijn grond is.... god bewaar me....
Maar ik zou die grond willen kopen.... niet te duur
vanzelf .... niet te duur! Min goeie geidje in zo'n stuk
woestijn . . . .
Kijk nou niet zo kwaad, mesjeu de commandant ....
ik ben 'een eerlijk koopman.... ik wil Been misbruik
maken van de situatie.... god beware me.... Ik wil u
zelfs nog wel een maand uitstel van betaling geven....
al ben u al een maand over tijd met de vorige termijn.
Daar praten we niet over, mesjeul Ik zou het zelf niet
prettig vinden als uw onmiddellijke chef...."
Hij schrok op van een daverende vuistslag op de
tafel. „Vuile bloedzuigeri" siste de officier, „wat let me
of ik schiet je neer als in hond...."
„No-no, mesjeu, no-no dat zou uw ondergang betekenen...." bibberde de koopman, terwijl hij de handen
als in overgave boven het hoofd strekte.
Hij merkte niet hoe de deur, schuin achter hem geopend werd, en de blonde kop van De Vries verbaasd
naar binnen keek. „Bonjour mesjeu'sl" groette deze.
„Kan ik nog kwaad hier?"
De commandant liet langzaam de revolver zakken en
trachtte dan een glimlach te forceren, die echter hope222
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loos mislukte. Lijkbleek en met trillende lippen prutste
hij het schietwapen weer in de holster.
Moustique mompelde jets en probeerde door de geopende deur weg te komen, doch wend in de uitvoering
van dit plan afdoende verhinderd door het snel uitgestoken been van De Vries, die den struikeldenden koopman bij de vettige kraag greep, hem midden in het vertrek weer rechtop zette, en dan rondkeek naar jets om
zijn handen aan of te vegen.
„'k Heb met jou ook nog wat te bespreken, mesjeu
1' directeurl" voegde hij den verbluften Alza toe.
„Excuseer me, commandant, dat ik zo met de deur in
huis kom vallen, maar ik heb iets te bespreken waar
haast bij is. Er moet hier op een andere manier gewerkt
worden, anders pakken we de boel in, en gaan naar
Holland terug. Onze firma heeft bij de aanneming van
dit werk de indruk gekregen dat ze deze havenbouw
rechtstreeks uit zou voeren voor en onder toezicht van
het Gouvernement. Nu blijkt dat we hier aan handen en
voeten overgeleverd zijn aan de „Societe du Travail de
Dragage" en weet ik veel, die zogenaamd met de uitvoering en het toezicht belast is, maar tot dusver niet
anders dan de boel op grote schaal gesaboteerd heeft.
En als ik goed begrijp, is de directeur van die luidruchtige onderneming niemand anders dan ooze vriend hier,
mesjeu Moustique. En daarom heb ik hem even hier
gehouden...."
„Juridisch is de zaak geheel in ordel" protesteerde
deze „U begrijpt de- inhoud van het contract niet....
mesjeu De Vriejel Ik ben een eerlijk koopman...."
„ja, dat weet ik al. En zo eerlijk als goud. En daarom
heb je die nepmaatschappij opgericht om het werk te
saboteren, en d'r met je duistere speculaties nog een
kleinigheidje aan te verdienen. En wat dat juridische
betreft: Jouw Societe heeft zich verplicht de oevervoorzieningen te treffen en die de eerste van deze maand
op te leveren. En nu is het de twintigste, en je hebt nog
geen steen en geen handle vol klei aangevoerd. We
hebben nou die tijd maar 'n beetje liggen modderen om
uit de gevaarlijke kust te komen, maar met een beetje
behoorlijke storm waren we met de hele baggervloot
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naar de weerlicht gegaan, enkel omdat jouw juridische
maatschappij zijn verplichtingen niet nagekomen is .."
De commandant was weer enigszins van zijn emotie
bekomen. „Zeg herenl" onderbrak hij, „dit lijkt me een
zaak die enkel de twee betrokken ondernemingen aan.
gaat. Ik als militair commandant...."
„Zeker, zeker, zekerl" onderstreepte Moustique. „Zuiver een commerciole aangelegenheid
1
„Pardon, commandant. U hebt er wel terdege mee te
maken.... Zeer veel zelfsl" hernam De Vries. „U is als
hoogste vertegenwoordiger van het Gouvernement met
het toezicht op de uitvoering belast. U is verplicht toe
to zien op de stipte naleving van de voorwaarden. Wij
zijn afhankelijk van de werkzaamheden van de mysterieuze Societe van mesjeu Dinges hier, en als die zijn
verplichtingen niet nakomt, staan wij machteloos en
kunnen niet anders dan vertrekkenl"
De officier begreep nu dat het den blonden reus ernst
was met zijn bedreiging. Beste kerels die Hollanders,
maar als er wat in de weg kwam, dan trapten ze alles
neer met hun lompe baggerlaarzen. En hij, als commandant, kon dat nooit verantwoorden als ze het werk in de
steek lieten, en zeker niet als ze contractueel het recht
daartoe hadden. Plausibel geval. Zoals altijd, was hij
weer de man die de klappen kreeg. Die vervloekte
Moustique ook met z'n windmaatschappij. Kon hij hem
maar met z'n hele Societe Anonyme aan de kant zetten.
Maar dat ging niet. De geslepen chanteur zou niet nalaten hem naar de bliksem te helpen, zoals hij het zijn
voorganger gedaan had.
„Ik heb nog een voorstell" ging De Vries weer voort.
„sk Zal een berekening maken van het bijkomende werk
der oevervoorzieningen, en alles wat tot de taak van
Moustique's onderneming behoort en, na goedvinden
van mijn directie, dat werk er bij uitvoerenl"
„Goed idee. . . . goed ideel" gnuifde Moustique. ,,Daar
is over te praten mesjeu De Vriejel Is over te praten....
Ik ben 'n eerlijk koopman...."
„Afgesproken dan. Ik krijg de detail-tekeningen van
de kademurenl"
„Goed, goed, mesjeupe Vriejel Gaat u mee naar mijn
"
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kantoor. Dan kunnen we de voorwaarden bespreken.
Gaat u mee?"
Ze namen afscheid van den commandant en traden
naar buiten. Halverwege de duistere gang gekomen,
liep Moustique nog even terug naar de kamer van den.
commandant. Hij opende de deur, en keek dan verschrikt in de loop van de, opnieuw getrokken, revolver.
Haastig trok hij de deur weer dicht; een knal.... een
zwaar kaliber kogel boorde door de deur ter hoogte van
de knop en nam gelijk het topje mee van Moustique's
uitgestrekte pink. Schreeuwend als een gewond varken
rende de koopman, met wapperende jaspanden en
razend krabbelende benen, in een ruk door naar het
verlaten marktplein en bleef daar, jammerend en de gewonde vinger bekluivende, met knikk€nde knieen staan.
De Vries kwam lachend naderbij, en vervolgde dan
samen met Alza de weg naar dien kantoor. Deze uitte
onderwijl een stortvloed van verwensingen aan het
adres van den commandant; bedacht alle mogelijke
folteringen; schold en vloekte in een adem door; bezwoer vijftig maal dat hij een eerlijk koopman was . ...
eerlijk als good, en dat hij dien vervloekten wijvenjager
vernietigen zou.... bij god.... radicaal vernietigen. ...
zol .... en hij stampte met zijn dwarse voet op de ruwe
grond....
„Radicaal vernietigen, mesjeu De Vrieje .-... bij god,
daar zult u van horen 1"
Jammerend ging hij een donker krot binnen, waar
buiten naast de deur, doel en strekking van het gebouw
aldus stonden aangegeven:
SOCieTe ANNONyme du TraVail
De DRaGaGe ET DEs COMMErCesDuPorT

1

A. MousTi
que
DiReCTeu

Zwervende Houtvoeters

15
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HOOFDSTUK XXVIII.
in Eerste kennismaking met den Beheerser der
Zeven Winden en der Zeven Woestijnen. Alza's
Dodenrit. Het eerste optreden van de Machtige
FluIt.
De Vries ging bukkend onder de poort der Zeven
Winden door naar de open vlakte, waar de pittige zeelucht de meegevoerde uien-, knoflook- en vele andere,
niet te definieren luchtjes, geleidelijk uit .zijn reukorganen deed verdwijnen.
Hij stapte vlug voort langs de verlaten karavaanweg,
die ergens uit de wijde verte, als een stoffige geul door
de troosteloze vlakte, in de zooven verlaten poort uitmondde.
Rechts achter daalde de zon met afnemende gloed
naar de grillig verstoven zandhopen en kleurde de verlaten vlakte met helrode glans, waarin hier en daar
donkere schaduwen als grote inktvlekken, langzaam
over de brede dalen uitvloeiden.
Achter hem vervaagde het silhouet van de Oosterse
stad in een wondere mengeling van licht en schaduwbeelden. De verdwijnende zonneglans deed de witte
gebouwen en poorten, de minaretten en moskeeen
gloeien in roodgouden glans, tot ze als heetgloeiende
bollen en zuilen tegen de diepblauwe hemelkoepel te
fonkelen stonden.
De Vries was even blijven staan om het onvergetelijke
schouwspel diep in zich op te nemen. Dan vervolgde hij
weer zijn weg naar het nog ver-verwijderde zoutmeer,
waar de rook der baggerschepen als een rafelende
sluier langzaam afdreef naar de ongemeten Sahara.
Een warreling van witte en donkere vlekken in die
richting deed hem scherp uitkijken over de verschemerende vlakte. Een grote karavaan van ezel- en kameelruiters dwaalde als doelloos door elkaar. Blijkbaar
zochten ze een geschikte plaats om hun nachtleger op
te slaan.
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Toch bevreemdde deze ongewone beweging hem,
daar deze plek, door absolute afwezigheid van drinkwater, voor kampeerplaats weinig geschikt was. Hij
tastte even naar de revolver die hij, op uitdrukkelijk verzoek van kapitein den Dunne, bij zich gestoken had, en
glimlachte bij de gedachte dat zich hier weer een nieuw
probleem voor deed.
Nu ja, een probleem weer of minder. Zijn hele werkkring bestond uit problemen en het oplossen daarvan.
Was niet die hele geschiedenis van Moustique, en
diens onderneming; de hele rol die het miezerige
mannetje hier speelde bij de aanleg van de haven, een
onontwarbaar raadsel? Stel je voor: een maatschappij
met een zo ongelofelijk lange naam, die moest aanduiden dat de N.V. zich toelegde op het aanleggen en
instandhouden van havenwerken, en ook het commercieel beheer daarvan tot Naar taak rekende, bleek
slechts te beschikken over een weinig geslaagd uithangbord, een wankele tafel, die evengoed prive bezit
van den directeur kon zijn, en .... verder niets.
Waar haalde het mannetje het lef vandaan om met
een dood-ernstig gezicht zoiets te presenteren?
En wat moest men denken van een Gouvernement dat
met zo'n samenstel in zee ging? Wat werkten hier voor
duistere krachten? En wat waren het voor ingenieurs
die het werk hadden berekend, en niet eens rekening
hadden aehouden met het waterstandsverschil tussen
de Middellandse Zee en het, in de loop der jaren, ver
uitgedampte zoutmeer?
Het hele bouwplan was gebaseerd op een even hoge
waterspiegel, en het verschil bedroeg niet minder dan
lien meter]
Heel wat hoofdbrekens had het hem gekost om het
probleem op te lossen toen hem dit, na nauwkeurige
opmeting en berekening, gebleken was. Hoe had hij in
gedachten zijn lieve vooruit-ziende moeder bewonderd
die er bij hem met zoveel klem on aangedrongen had,
elke vrije minuut te besteden aan studie en nog eens
studie. Geologie en waterbouwkundel Beiden even
noodzakelijk.
Zijn kennis van het eerste had hem voor een onover227

zienbare ramp bewaard. Immers, als hij volgens opdracht, een kanaal liet baggeren van uit de zee naar het
meer, zonder rekening te houden met het grote waterstandverschil, dan zou uiteindelijk de laatste tussenwand bezwijken onder de enorme waterdruk, en de zee
zou zich met donderend geweld in het zoutmeer storten,
alles meesleurende wat aan baggermachines in het
kanaal aanwezig was.
Hij had lang gepiekerd over de oplossing van het
raadsel, en het dan met Dirk en Wout besproken.
„Dan magge we alweer niet mopperel" had Dirk gezegd. „Tien meter woater d'r bij, da's tien meter minder
baggerel Je mo' mor boffel"
„jij proat lekkerl" was Wout's mening geweest, „mor
je vreet beterl Waer motte me de klaai hoale azzuk d'r
nie' bij kan met de meule? D'r stoa nou zeuve meter
woater in die zaaikpot, en doaluk tien d'r bij, da's
zeuventien. En ik kan met gods groasie, zeuventien
meter diep komme met de ladder. Dan kan'k 'r net me'
men tong aan goan legge likkel En klaai motte me
hebbe voor de koaje, daer goa' niks van af, en die zit
nievers aanders as op d'n bojjem van dat stinkholl"
Ze hadden lang beraadslaagd. Eindelijk was Wout
met een even geniale, als simpele oplossing gekomen.
„We hoale sales wamme noodig hebbe, 't boetjie en
de bakke en zoo, korties bij, en dan gooi jij 't kenoal
ach'er je kont weer dicht met de zuiger, wat jij Dirk?
Dan zitte me as in Oabrams schatl"
„En d'n hopper dan?" had De Vries gevraagd.
„Die mot buite z'n troost mor zoekel Die voelt z'n
aaige toch niet lekker hier in die zoutkeetl"
De Vries liep zo verdiept in tijn herinneringen en berekeningen, dat hij niet eens bemerkte hoe hij in het
vluchtig opgeslagen kamp der Arabieren was verzeild
geraakt. Hij schrok op toen hij in het halfdonker twee
gestalten ontwaarde die gelijk met hem opliepen en,
naar zijn opvatting, wat al te vrijpostig opdrongen.
Hij tastte nog even naar zijn schietwapen, doch besefte tegelijkertijd dat dit hem, temidden van de honderden woestijnbewoners, ook al niet redden kon als
ze verkeerd wilden. Hij stapte dus stevig door, in de
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hoop dat de ongunstig uitziende kerels hem met rust
zouden laten. Deze schenen echter het een of ander met
hem voor te hebben. Althans, er voegden zich bij de
twee nog enkele anderen, en spoedig zag hij zich omringd door een gehele groep die hem langzaam van de
karavaanweg afdrong in de richting van een grote tent,
waarbuiten, in de toenemende duisternis, enkele hurkende gestalten nauw te onderscheiden vielen. De Vries
wachtte kalm af wat er ging gebeuren.
Een witte gestalte kwam op hem af, en begon in gebrekkig Frans, een soort vraaggesprek.
„Is u Hollander?"
„jawell"
„Is u het opperhoofd van de 1-1911anders?"
„Jawell"
„Ik ben het opperhoofd van de Arab's, en ben heerser
over het gehele gebied dat ge hier zien kuntl"
De Vries keek naar 's mans uitgestrekte vinger die in
het duister een horizontale cirkel beschreef.
„Da's niet zo'n frutjel" waagde hij op te merken.
De hoofdman reageerde niet op de voor hem onbegrijpelijke klcmIcen, doch ging door, zijn eigen roem en
macht in alle toonaarden te bezingen.
Die macht strekte zich uit van het ene einde des
hemels tot het andere, en zijn roem reikte nog heel wat
vender. Alle volkeren van Afrika lagers aan zijn voeten,
en dankten Allah dat ze mochten leven op deze heilige
grond.
En om die grond was het net te doen. Na nog een
kwartier de lofzang van zijn eigen macht en roem gezongen te hebben, daalde hij af naar deze heilige grond
die, volgens hem, door de Hollanders met hun houten
voeten was ontheiligd en nu, alle geboden van Allah
ten spijt, door hun stinkende, kreunende machines wend
weggevreten.
Zelfs uit de Heilige Karavaanweg, die voerde van de
Stad der Zeven Winden naar het Driewerf Heilige Mekka,
hadden ze met hun duivelse kaken een stuk gebeten,
met als gevolg dat hij, Achmed ben Achmed, Beheerser
der Zeven Landen en der Zeven Winden, een straatje óm
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had moeten kuieren om niet roemloos te verdwijnen in
het gat dat door de gruwzame machine gevreten, was
in de Driemaal Heilige Karavaanweg.
En of De Vries nu maar zo goed wilde zijn, dat werk
der Duisternis zo spoedig mogelijk te staken.
De toestand was niet rooskleurig. Een formele weigering van het verzoek kon onmiddellijk ernsticie gevolgen,
hebben. En het lag niet in De Vries' zijn aard om een
toezegging te doen, met het vaste voornemen om deze
niet na te komen.
Zijn hersenen werkten weer onder hoge druk. Hier
konden geologie, noch waterbouwkunde helpers.
Hier kon slechts Diplomatie redding brengen. En
Koopmanschap. Makkelijk gezegdl Het waren ten slotte
geen naakte negers, die met een snoertje kralen of een
stukje blik te paaien waren. Het waren Arabieren. Wel
niet wat men noemt: cultuurmensen, maar toch luitjes
die wel eens van techniek en beschaving gehoord
hadden.
Helemaal wild waren ze niet, en dat kon in dit geval
zowel voor- als nadeel betekenen.
De hoofdman zong opnieuw een lofzang over eigen
hoedanigheden, om dan via de reeds eerder genoemde
Heilige Grond, bij de gestelde eis te belanden. Hij wilde
niet direct met geweld optreden tegen de Hollanders met
de houten voeten, en hun grond-etende monsters. Daarvoor waren de betrekkingen tussen zijn Rijk en dat van,
den Hollandsen Sultan te goed. Hij kende hem persoonlijk, dien Sultan van Holland, en daarom had hij hen tot
dusver met rust gelaten. Maar dat kon niet eeuwig
duren. Bij Allah, dat kon niet duren tot de Driewerf
Heilige Karavaanweg was weggevreten....
Hij bleef midden in een breed-opgezette volzin steken,
toen een klein ezelruitertje voor de tent stopte en zich
met veel hijgen en blazen van het rijdier liet zakken.
De Vries herkende in het duister de vage omtrekken
van den kleinen Moustique, die met omhooggehouden
rechterhand naar den hoofdman stapte en dezen in een
warreling van onverstaanbare klanken, te oordelen
naar het druk beweeg van zijn ongeschonden hand,
bovenmatig de huid vol ging schelden.
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De hoofdman liet de woordenstroom langs zich heen
gaan, en wees dan naar De Vries, die gedurende het
onderhoud met Achmed ben Achmed zo vrij was geweest een gemakkelijker houding aan te nemen, en nu
tegen de donkere achtergrond aan de aandacht van
den kleinen koopman ontsnapt was.
Alza hurkte om de zittende gestalte te kunnen onderscheiden. „Ole:Lk:Ea, mesjeu De Vriejel Wat een verrassing .... wat een verrassingl Ik was op zoek naar werkkrachten .... goeie werkkrachten.... En nu kwam ik
hier toevallig langs. En zoals u gehoord hebt, ben ik
aan 't onderhandelen met mijn vriend Ibrahim.... Hij
is een groot man.... Maar eigenzinnig.... erg eigenzinnigl Ik had een contract gemaakt met hem.... een
heel eerlijk contract.... Ik doe altijd eerlijke zaken,
mesjeu De Vrieje .... Ik ben een arm koopman, maar
eerlijk als goud. Nu ben ik aan 't onderhandelen met
mijn vriend Ibrahim, over het vervoeren van kleigrond
voor de Socitete Anonyme du Travail de Dragage et des
Commerces du Port. Nu hebben we een klein verschil
van mening.... van mening.... Dat komt vaak voor in
het zakenleven.... mesjeu De Vrieje.... zeer vaak
voor.... Mijn vriend Ibrahim wil me bedriegen....
lelijk bedriegen.... Hij wil betaling voor werk dat hij
niet geleverd heeft .... En dat gaat toch niet mesjeu De
Vrieje.... dat gaat toch niet?"
De hoofdman had tot dusver kalm toegeluisterd naar
het geratel van den kleinen koopman, maar nu zijn eerlijkheid en goede trouw in het geding kwamen, meende
hij ook een duit in 't zakje te moeten doen. Ze begonnen
een vinnig debat over de al of niet geldigheid van een
overeenkomst die, naar De Vries begreep, tussen hen
beiden was gesloten, en nu mime stof voor een luidruchtige discussie opleverde.
De Vries interesseerde zich voor het geval, daar in
de loop van het debat bleek hoe zo ongeveer de work
in de steel zat.
Achmed ben Achmed, of zoals Moustique hem betitelde, Ibrahim ben Ismel, was met zijn qehele karavaan
door Alza geengageerd om de benodigde klei aan te
voeren voor de oeverbekleding, doch was tot dusver
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werkeloos gebleven, omdat de directeur der Societe
Anonyme enz. nog steeds geen voor dat doel geschikte
grond gevonden had. Daar de karavaan vanaf de eerste
der maand ter beschikking geweest was, en Moustique
hardnekkig bleef weigeren ook maar een sou voor nietgeleverde arbeid te betalen, was er van lieverlede tussen de twee grootheden een zekere wrijving ontstaan
welke nu, zo te zien, in een acuut stadium gekomen was.
Ze waren zo in hun geanimeerd gesprek verdiept, dat
ze niet bemerkten hoe De Vries was opgestaan, en kalm
in de richting van de zandzuiger weg wandelde.
Blijkbaar was men aan boord ongerust over zijn lange
afwezigheid. Er hing tenminste een brandende lantaam
op het baggerschip, wat bij zijn weten nog niet was
voorgekomen zolang ze in het nieuw gebaggerde
kanaal lagen.
Hij liep flink door in de richting van het bescheiden
lichtbaken, tot een toenemende herrie hem even deed
stilstaan. Uit de richting van het pas verlaten kamp
hoorde hij de angstige stem van Moustique: „Mesjeu De
Vrieje . . . . help . . . . De Vrieje .. . . help i„
De aangeroepene deed enige passen terug en ontwaarde dan den heftig benenden directeur, die jammerend aan kwam rennen. ... en jammerend voor de lange
benen van De Vries ging lopen.... „Mesjeu de Vrieje,
ze willen me vermoorden.. .. een arm eerlijk koopman
vermoorden."
Het had er veel van weg of het jammerende kereltje
ditmaal de waarheid sprak. In het donker doemden verschillende wit-achtige gestalten op, die kennelijk met
grote haast het tweetal achtervolgden, en, mede door
de hinderlijke manier van lopen van den kleinen Alza,
zienderogen op hen wonnen. .
Werd de koopman werkelijk door hen bedreigd, of
speelde deze een rol om De Vries weer in de handers
der Arabieren te spelen? De Vries wist het niet, maar
nam het zekere voor het onzekere.
Hij greep de beide polsen van het jammerende
kereltje; maakte een beweging als een kolensjouwer
die eep. niet al te zware zak op de nek neemt, en beende
dan met lange stappen in de richting van de zuiger.
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Moustique loosde, hangende op de brede rug, alle
mogelijke godslasteringen en verwensingen, en droeg
hiermede niet weinig bij tot de juiste richtingbepaling
van de achtervolgende Arab's. De afstand tussen dezen,
en den hevig transpirerenden De Vries met zijn naar
uien riekenden last, bedroeg niet meer dan vijftien meter
toen het tweetal de loopplank bereikte welke met een
einde op de afgebrokkelde kanaalrand was gelegd.
De zware stappen van den blonden lastdrager deden
de lange plank heftig op en neer zwiepen; een lawine
van zand zette zich in beweging; De Vries voelde de
plank onder zich wegschuiven; het donkere watervlak
kwam pijlsnel op hen toe, en samen met den hoogopgillenden koopman, verdween hij in het diepe kanaal.
De Vries was een goed zwemmer, maar de borrelende
koopman snoerde hem in onbeschrijfelijke doodsangst
de keel dicht. Een ogenblik wist de reus niet wat onder
of boven was. Dan her-orionIeerde hij zich en bereikte,
een bezwijming nabij, de verbrokkelende zandwal,
waar hij den nog altijd spartelenden koopman van zich
los schudde die, nu elk houvast missende, nog een groter
keel opzette.
Aan boord van de zuiger was alles in rep en roer. De
machinist zette stoom op de reeds lang tot rust gekomen
hulpwerktuigen, en bracht de dynamo in beweging, zodat de deklampen van donker naar rood, en van rood
tot hel-wit aangloeiden.
De Arabs, die na het verdwijnen van het tweetal besluiteloos stonden, trokken zich bij het aangloeien der
felle lichten iets naar de achtergrond terug.
Dirk ping over de reling en keek kalm naar de drenkelingen, waarvan de grootste zich roerloos tegen het
talud boven water hield, en de andere onder groot gejammer en het uiten van alle mogelijke verwensingen,
steeds weer trachtte langs de afbrokkelende massa's
naar boven to krabbelen, doch telkens met de afschuivende zandhopen terug qleed naar de grimmige diepte.
„'k Zol den hook van de giek laete zakke, dan zo'k ie
effe op de wal hijsel" kondigde Dirk aan.
De laadboom zwenkte tot ver buiten boord, en de
haak zakte tot boven den krabbelenden koopman, die
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echter met geen mogelijkheid te overreden was, en
hardnekkig weigerde zich aan het voorwerp vast te
klemmen.
De Vries ploeterde op de verraderlijke wegzakkende
grond tot hij de hack bereikte; nam deze in een hand en
greep met de andere het spartelende mannetje. „Haal
opl"
De winch draaide hen tot boven de wallekant. De
Arabs kwamen wat dichterbij. Moustique gilde alsof hij
vermoord werd. Dan verdween zijn gegil in het snerpend geluid van de stoomfluit, die aan boord van de
zuiger in werking gesteld werd.
Het mannetje sprong van de nieuwe schrik twee voet
hoog en verdween dan met razende sneiheid in de richting van Achmed ben Achmed's kamp, omstuwd door
de snel meevluchtende Arabs, wier zenuwen blijkbaar
evenmin bestand waren tegen het alles doortrillende
geluid van de afgrijselijk gillende stoomfluit.
Dirk stak een hand op ten teken dat het fluitconcert
beeindigd kon worden, en beduidde dan De Vries even
te wachten tot de loopplank opnieuw was uitgelegd.
Deze bedacht dat hij toch bezwaarlijk nog natter kon
worden en hobbelde met het lawinende zand mee opnieuw het kanaal in om zich even later longs het berghout aan boord te hijsen.
n je moat waster gauw vandeurl" opperde Dirk. „Zeker
'n kwoad gewete dat ie zoo hard liepl"
„Hasa, die langel" begroette Piet. „Zag ie ze tipDele
toe'k aan die fluit begon te lurreke? Kerel man, wat bijje
nat? Je heb toch zeker niet in't woater gelege? Gauw 'n
1
waarm baksie . . . .1 Kona op
"
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HOOFDSTUK XXIX.
Toverende Houtvoeters. Griezelige ervaringen
van een braven Muzelman.

De woestijn schrompelde onder de moordende hitte
van de Afrikaanse zon. Een warme wind, vermengd met
fijn stof woei in egale stroming, zonder rukken of viagen,
vanuit de hel-laaiende Sahara over het onbewogen
zoutmeer, en deed de huid schrijnen en de gesprongen
lippen korsterig aan elkaar bakken.
Gijs had zijn verfpot in de steek gelaten, daar het bij
deze hitte niet mogelijk was een kwast verf uit te strijken
voor hij op het gloeiende ijzer was verdroogd en verdampt. Er was voor het sleepbootje geen werk, zolang
het kanaal nog niet met het zoutmeer in verbinding was
gebracht. En daarom scharrelde de sleepbootkapitein
maar wat met roestschrapper en verfpot, tot de hitte
verder werken onmogelijk maakte.
Hij klauterde over op de langszij liggende baggermolen en vertrok geen spier toen hij heel even zijn handen brandde aan de gasbuis, die het bovengedeelte van
de reling vormde.
Wout stond vanonder de brede rand van een strohoed
met lodderige ogen naar zijn bezoeker te staren.
„Je heppet zeker nog al koud, he Wout?" informeerde
Gijs, wijzende naar de wollen wanten die tot Wout's
ellebogen reikten, en waarvan de loze duimen wezenloos te zwabberen hingen in de felle zonnegloed.
De aangesprokene klapte de handen eens in elkaar,
waardoor een stof- en roestwolkje opwarrelde, en keek
dan aandachtig naar een der wollen gebreide handpalmen.
„'k Zol ze is 'n keer motte stoppel" verzuchtte hij. „D'r
is al 'n leoluk gat inl Jij heb zeker goon wante bij je?
Aanders kojje 'n handjie meehelpe met optuige. 'k Denk
dakker wel gauw met de meule voor zol motte. Dirk leg
geregeld woater te draaie. Hij zit geregeld in de klaai
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met de hoalpijp. D'r zol nog wel weer zitte as klaai
alloonl"
Hij trok zijn handschoenen wat vender op en bukte
dan om een zware emmerbout van het dek te rapen, en
met de vriendelijk uitnodiging: hou is paasies vaastl in
Gijs' ongeschoeide handen te leggen. Deze legde het
zware ding ongedacht snel neer op het gloeiende dek
en trachtte met behulp van een straaltje speeksel de opkomende brandblaren in zijn handpalmen te bezweren.
„Mojje mor nie` nij`g om worde" suste Wout. „'t Was
mor 'n lollegiel Kijk, Dirk sloa weer in keer af. 't Schijnt
toch meenes te zijn met die klaail"
Ze keken naar de uitmonding van de perspijp waar
het opgezogen zand en water, na een lange reis door
pomp en drijvende afvoerbuis, in een dikke straal te
voorschijn placht te komen, doch waar de „stortbaas"
vergeefs op een teken van leven wachtte.
De man liep heen en weer om hoogte en breedte van
de opgespoten dam op te nemen. Hij planite dan een
rode viag bij het einde van de persleiding, ten teken dat
hij de uitmonding enkele meters ging verlengen door
het aanbrengen van een nieuw verlengstuk.
De dam sloot het gebaggerde kanaal aan de zeezijde
weer af. De schepen bevonden zich dus in een bassin,
dat door de steeds slurpende zuiger gestadig verplaatst
werd in de richting van het zoutmeer. Maar deze verplaatsing schieen nu te stagneren daar de zuiger niet bij
mcrchte was de kleilaag, of wat het dan zijn mocht, te
verwerken.
„Paasies goan kijke wat er aan de hand is?" stelde
Gijs voor.'
„Goa jij mor?" antwoordde Wout. „Ik moet nog drie
emmers inzette, dan bin'k er kloar voorl"
Gijs stapte weer op de sleepboot en ging dan voorzichtig over op een der drijvende schuitjes, waarop de
persleiding van de zuiger was bevestigd.
Zware gummi-zakken vormden de verbinding tussen
de afzonderlijke drijfstellen en gaven de aldus gevormde leiding de nodige soepelheid.
Gijs balanceerde over de drijvende buizen en witverdroogde gummizakken, en belandde met ver236

schroeide voetzolen bij het achterschip van de zuiger,
waar hij langs de schuin-oplopende pijp aan boord
klauterde.
Op het onbegaanbaar-gloeiende dek maakte hij zich
de schaduwen van binten en masters als voetpad ten
nutte, om althans niet geheel geroosterd op het voorschip aan te komen.
Dirk had de zuigbuis, die aan een ladder tussen de
twee scheepshelften tot op de juiste diepte kon worden
neergelaten, met de winch boven water gehesen.
„Wat denk le Dirk, roak ie d'r uit?"
„'k Denk 't well" lantwoordde de zuigbaas. „'k Bin al
geregeld afgesloge op de klaai, mor nou komter Holemei niks meer. Aster mor Oen rotse zittel Dan binne me
nog .nie' jaerugl"
„Wat denkt d'n onderboas d'r van? 0 wacht, daer
komtie net aanl"
De Vries kwam naar het voorschip en keek vragend
naar Dirk die verdrietig het hoofd schudde.
„Goat et niet meer Dirk? Heb je al geprobeerd er
onder te komen?"
„Hoal'd ok niks uitl 'k Gloof dakker uitlegtl" klaagde
Dirk. Het felt dat hij met zijn schip niet het beoogde doel
kon bereiken, drukte hem. Hij was van het ras dat de
strijd niet opgeeft voor alle, maar dan ook alle mogelijkheden uitgeput zijn.
En zijn chef was van hetzelfde gehalte. Deze had de
opdracht. het werk volgens bestek uit te voeren. De tot
dusver gevolgde werkwijze was de eenvoudigste en
goedkoopste. De zuiger slurpte het zand weg waar het
kanaal moest komen en spoot het zonder omhaal, direct
op de plaats van bestemming. Baggermolen, sleepboot
en bakken konden buiten bedrijf blijven. Het verbruik
der dure, en moeilijk aan te voeren kolen werd tot een
minimum beperkt.
Nu faalde deze werkwijze .... soitl Niks aan te doen.
Andere maatregelenl
Zo stond De Vries tegenover zijn werk. En het beviel
hem goed. Hij voelde zich den Hollander die de strijd
tegen water, wind, klei of zand nimmer opgeeft.
„Probeer maar om onder de klei te komenl Een meter
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of vijftien terug, en dan nog es proberenl" luidde zijn
opdracht aan Dirk, die direct een seintje gaf naar den
achterman om de veriangde manoeuvre uit te voeren.
Nog even keek De Vries hoe de mannen het schip in
de nieuwe positie brachten en opnieuw, nu op groter
diepte, een aanval op de kleilaag begonnen.
Dan liep hij samen met Gijs naar het achterschip, om
over de nu belangrijk afgekoelde persleiding, welke
onder hun voeren sidderde en knetterde, naar het „stort"
te gaan.
De stortbaas stak nu hier, dan daar met een schop in
het uitgestroomde zand om dit sneller te doers bezinken,
en het onder zandlagen ingesloten water viugger of te
voeren.
De man verstond zijn vak, en dit was een niet te onderschatten voordeel. Hij leidde met behuip van een paar
planken de zandstroom zodanig, dat een volkomen
gelijk oppervlak ontstond en het later met de hand verplaatsen van zandhopen voorkomen werd.
Onder de afsluitdam deed een wijde buffs, die met een
schuifklep kon worden afgesloten, dienst als duiker, en
maakte het mogelijk, water uit de zee in het kanaal toe
te laten.
Ze keken nog even naar de hopper die van zee uit
een aanval ondernam op de zandbank, welke de toekomstige havenmondig afsloot, en zich tot ver in zee
uitstrekte.
„ik Gloof damme fesite krijge, akket wel hebl" veronderstelde Gijs, en wees in de richting van de stad,
waar een lange karavaan over de uitgeholde weg aan
kwam waggelen.
„Dat zalle de koleboere zijnl" meende De Vries. „Achmed ben Achmed met z'n volksstam. Die heb 'k aangenomen om kolen te tremmen. 't Valt mee dat ze zo gauw
hier zijn. 'n Wonder van Oosterse snelheidl La' me maar
es gaan kijkenl"
Het was een indrukwekkende optocht. Voorop liepen
een paar haveloze Arabieren, die niets droegen en niets
deden dan lapen. Dan volgden kamelen en pak-ezels,
beladen met alle mogelijke rommell Tussen deze groep
en de volgende gaapte een behoorlijke tussenruimte.
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Een kreupele Arab, gewapend met, en leunende op een
large stok, fungeerde blijkbaar als tamboer-majoor
voor de tweede groep.
Twee kameeldrijvers bestuurden samen eon kameel
waar bovenop, onder een vieze tent van lappen en
stokken, de Beheerser der Zeven Winden majestueus
heen en weer deinde.
Daar achter, op eerbiedige afstand, volgde een
samenstel van kamelen en kerels, die ogenschijnlijk ook
geen enkele functie vervulden.
De hoofdgroep bestond uit een verzameling met kolenmanden traag voortsukkelende ezels, statig deinende
kamelen, luid schreeuwende Arab's en een paar verschooierde kinderen.
Een diep voorover gebogen gestalte, moeizaam sjouwende met een half-gevulde kolenzak, vormde de achterhoede.
„Mot je es oplettel" zei De Vries. „Zijne Majesteit de
Slingerbaron blijft net zo lang op z'n kameel zitten tot
ik naar hem toe komi Es kijke wie de langste asem
heeftl"
De plechtige optocht kwam tot stilstand. Sommige
lastdieren maakten het zich gemakkelijk, evenals de
begeleiders, die tegen hun dieren leunden of in de
gloeiende woestijn neerhurkten.
De man met de kolenzak bleef met wijduit geplante
benen staan, en wachtte op de Bingen die komen zouden.
Achmed ben Achmed's kameel lag geknield, doch
de Hoge Berijder gaf de voorkeur aan een rustig zitje
in zijn rij-tent, en bleef voorlopig waar hij was. De wacht
1
was op De Vries
Deze gaf Gijs een stootje en samen keerden ze naar
de baggermolen terug.
Op het „stort" vermeden ze de gevaarlijke plaatsen
waar het zand nog niet bezonken was, en verraderlijke
drijfzand-lagen vormde, waar de oningewijde zo licht
ingewijde wordt in de gevaren van een pas opgespoten
zandvlakte.
Als baggerman herkenden ze deze gevaarlijke plaatsen aan kleur en vochtigheid.
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Maar wat wist Ali ben tossup van een stort, en van'
kunstmatig drijfzand? FM was door den Hogen Gebieder
uitgezonclen om De Vries na te gaan, teneinde dezen te
verwitticien van de aankomst van de karavaan. Zand
is zand,Ineende All ben Jossup, en zand is om op te
lopen.
Dus zakte hij weg in de verse stort. Eerst tot de knieen.
Dan tot de heupen. En vervolgens tot onder de armen.
1 " schatte de
„Hij kan nou zoewat grond hebbe
stortbaas. „Aander'aalve meter, meer legt er nietl Hou,
je smoet vent! Je legt te bulke of ie opgevrete wordtl"
Ali ben Jossup werd niet opgevreten, maar had wel
het gevoel alsof. En hij brulde dienovereenkomstig. Die
verVloekte Hollanders met hun bovennatuurlijke monsters. Die zakten zelt niet weg in de woestijn. Die liepen
1
met hun houten voeten
Hij hield even op met zijn gegil om een opkomende
gedachtencombinatie verder uit te spinnen. Juistl Hier
zat de kneep. Die monsterbestuurders hadden houten
voeten, en dreven dus op het zand....
De conclusie was getrokken.... dus belette niets hem
om weer verder te gillen. Hij gilde verder. Maar als die
dan ook houten voeten lieten groeien om zich tegen de
aanslagen van hun eigengemaakte vreetmonsters te
beschermen.... dan waren ze niet onkwetsbaar.... en
waren dus de ondergrondse monsters nog meer te
vrezen.... Zijn angst rees en hij brulde nog harder.
Enkele Arab's waren op het geschreeuw naderbij gekomen en liepen nu regelrecht naar de plek waar Ali
ben Jossup zich steeds verder in het drijfzand vastploeterde.
„Wacht mor effe met dat planksie, Kloasl" beduidde
de stortbaas aan een van zijn helpers. „Lae' me it nog
1 Hij is al voor mekoarl D'r
mor is paasies afkijke
zitte d'r nou al vier tot` d'r nek in d'n blubbery"
Inderdaad was het gespartel en geschreeuw beduidend toegenomen.
?" vervolgde de stortbaas
„Goon liefhebbers meer
toen de rest der toegesnelde Arab's op veilige afstand
bleef toekijken. „Geef ze dan mor 'n steuntjiel Hier,
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Krijn, neem jij ok mor 'n krojplanksie mee voor die
tobbersl"
De helpers liepen droogvoets naar het schreeuwende
gezelschap; schoven planken onder de gretig graaiende
amen en keken dan verveeld toe hoe de een na de
andere Arab zich uit de blubber hees en zonder om te
zien, in een spurt naar de rustende karavaan terugkeerde.
Het voorval had ver-reikende gevolgen. Want toen
Piet enige tijd later zich bij Achmed ben Achmed meldde
met de vraag: „Of dat ze nou die kole onderdehand aan
boord broch'e ofdattet mor 'n smoesie was?" begreep
deze hem niet. En zelfs toen Piet hem in z'n beste Frans:
„Travveljee de sjarbon aan boord de batoo sakkernondejuul" een en ander had duidelijk gemaakt, volhardde de Beheerser der Zeven Woestijnen in zijn „sit
down" staking.
Mismoedig keerde de jongen terug naar De Vries, die
uit prestige-overwegingen niet zelf de zaak ter hand
kon nemen, doch Wout opdroeg, even met Piet mee te
gaan.
Wout's talenkenns reikte zover dat hij van het langdradige betoog zoveel begreep, dat Been enkele van
de Arab's, noch hun vrouwen, noch hun zonen, noch
hun dochteren, een stop dichter bij het Driewerf Vervloekte kanaal zouden zetten, en dat de Hollanders met
hun houten voeten zelf de kolen maar moesten halen.
Die waren door hun houten voeten afdoende beschermd
tegen de listige aanslagen van ondergrondse zandmonsters.
„Ze binnen bang dat ze aalemel in de grond zolle
zakkel" vertaalde Wout. „Houe zoel Niet wijzer moake
asdat ze zijnl"
„Ze binnen as 't weer van die zuigerl En de stoemfluit
krijge ze hoelernel de riebel vanl" herinnerde Piet. „Zeg
is tege Oali Boaboa, astie nie' opschiet met die kolen
aan boord brenge, dat die fluit dan weer begintl Mo'k
is vaast 'n ruksie goan geve?"
„Paasie wachte" suste Wout. „Goed dajjet zegtl Die
fluit daer is wel wat mee te moakel Niks doen noql"
Hij haalde zijn koperen tabaksdoos te voorschijn, welke
16
Zwervende Houtvoeters
241
,

manipulatie door de Arab's met gepast wantrouwen
gevolgd werd, stopte een plukje tabak tussen de kiezen,
en stelde dan zijn gehele gebrekkige talenkennis in
dienst van het verheven doel, om den Machtigen Heerser attent te maken op het precaire van diens toestand,
en de macht die de Hollanders bezaten.
Vooral moesten ze oppassen voor dat schreeuwding
daar boven op die zwarte kast. Dat kon, behalve
schreeuwen, ook kijkenl En als dat glimmende ding nu
zag dat Achmed ben Achmed kapsies maakte, dan
begon die vanzelf te gillen. Zomaar van zelf. En dan
werd de woestijn 66n groot moeras waar alle Arab's
in weg zouden zinken. En al deed Achmed van de
Zeven Winden niks bijzonders; al wastie alleen maar
te melig om de kolen aan boord of te leveren. Nou dan
moest ie 't zelf maar weten. Dan kon Wout er verder
ook niets aan doen. Dan zou, als ze niet opschoten, dat
ding wel weer gauw beginner met z'n herrie. Net als
laatst, toen de Arab's hun handen uit wilden steken
naar het Heilige Opperhoofd van de Hollanders. „En
nou toezjoer travveljee de sjarbonl" besloot Wout z'n
betoog.
Achmed ben Achmed was zichtbaar onder de indruk
van het gevaarlijke in de situatie, en keek voortdurend
naar de heldergepoetste stoomfluit die zo grote magische eigenschappen bezat.
„je hebt beet, Wout?" glunderde Piet. „Aelemachtug,
die Sigeuner timmert ok niet hoegl Wat 'n hufterl"
De Grote Hoofdman overwoog hoe hij op de meest
eervolle wijze eieren voor zijn geld kon kiezen.
Zekerl Hij bezat veel macht. Zowel over de woestijnen
als over de winden. Maar ja, je had nu eenmaal baas
boven baas. Kortom, als die Hollanders konden garanderen dat het glimmende ding zijn gemak hield, dan
was er met hem, Beheerser van Dit en Dat, nog wel te
praten. Dan zouden morgen bij het eerste zonnegloren
de kolen prompt worden afgeleverd, zowaar zijn naam
Achmed ben Achmed was.
„De Machtige Fluit, Beheerser en Verderver van alle
Woestijnen en Winden, heeft anders beslotenl" repli242

ceerde Wout. „Binne 'n uur aal de kole in de bunkers, of
je verzuipt daer ie zellef bij bin. Uitl"
De kolen kwamen aan boord, doch Achmed had als
laatste voorwaarde gesteld dat het Alziende Oog van
de Machtige Fluit tijdelijk voor elke waarneming, zowel
passief als actief, zou worden afgesloten.
En dus schoof Piet een oude kachelpijp over het gevreesde voorwerp, tot de tegenwoordigheid der Arab's
niet banger vereist werd.

243

HOOFDSTUK XXX.
En Achmed zeide: Vermenigvuldig u. En Wout
zeide: Goa'd op de stookplaet btJ de vure, daer
Is 't lekker koel.

Dirk slaagde er niet in met de zandzuiger het laatste
gedeelte op te ruimen dat als een brokkelige dam was
overgebleven tussen het kanaal en het zoutmeer. Herhaalde malen had hij de zuigpijp tot groter diepte afgevierd, doch even zovele malen was deze op de harde
ondergrond tot rust gekomen, zonder dat er in de massieve =spa enige beweging kwam.
„Rotse binnen 't nietl" overwoog Wout toen hij, samen
met De Vries, het uitstromende water op het stort op
kleur en samenstelling toetste. „'t Is gek dakket zegt,
mor ik denk aal z'n daege dattet boomstronke zijnl"
„Da's helemaal niet gek" meende De Vries. „Waar
klei zit kunnen ook bomen gegroeid zijn. De Saharah is
nog wel eens wat anders geweest als een woestijnl Laat
Dirk de . zuiger maar om gaan bouwen, dan kan jij d'r
met de molen voorl"
De vraag: rotsen of boomstronken? was voor de uitvoering van het werk niet het grootste probleem. Veel
meer vraagstukken eisten een oplossing. De karavaan
van Achmed ben Achmed had ternauwernood aan de
vraag naar kolen voor de zuiger kunnen voldoen, en
daar kwam nu het niet geringe verbruik door de baggermolen nog bij. Die kolengeschiedenis was toch al niet
zonder bedenkingen geweest. De Beheerser der Zeven
Woestijnen had, beducht voor eventueele concurrentie,
de vervoerscapaciteit van zijn colonne niet onaanzienlijk opgevoerd.
Hij had het namelijk klaar gespeeld om met vijf ton
kolen van de opslagplaats in de stad der Zeven Winden
te vertrekken, en met het dubbele kwantum op het baggerwerk te arriveren.
Het geheim van deze ongehoorde prestatie werd al
spoedig ontdekt toen een van Achmed's onderhorigen,
het onderweg bijgevoegde zand niet behoorlijk met de
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kolen vermengd had, en dit dus als een gouden stroom,
uit de omgekiepte mand in de gapende bunker verdween.
Er was heel wat voor nodig geweest om de woedende
stokers te kalmeren, die in de zengende hitte met smelthete ijzers de kleverige zand-slakken moesten verwerken en, ondanks al hun bovenmenselijk geploeter, niet
voldoende stoom konden leveren.
Het probleem der watervoorziening was nog klemmender. Met behulp van een verdamp-installatie was
tot dusver het oceaanwater ontzout en voor ketelwater
geschikt gemaakt, doch straks zou dit, door het hdge
zoutgehalte van het meer, niet meer mogelijk zijn.
Ook voor deze aanvoer moest een geschikte karavaan gevonden worden, wat in de gegeven verhoudingen ook al niet eenvoudig was.
Bleef, onder meer, nog over: de aanvoer van stenen
en bouwmaterialen voor de te maken havenmuren en
waterkeringen.
Moustique had zich, na de onverwachte onderdompeling, niet meer laten zien, en diens SoOiete Anonyme
kon bij de practische uitvoering van het werk gevoegelijk worden uitgeschakeld. Althans, dat meende De Vries
toen hij, de verschillende vraagstukken overpeinzende,
via de drijvende persleiding, naar boord terugkeerde.
Dat Moustique's rol nog lang niet was uitgespeeld zou
hij eerst later, en niet op de aangenaamste wijze ondervinden.
Dirk kwam hem met enkele dekknechts op de drijfleiding tegemoet.
„We zolle de drijvers mor afkopDelel" begon hij. „Dail
kanne we ze 'n bietjie uit et voetegetrap leggel"
„Haalt de gummizakken d'r maar af, Dirk, en haalt de
drijvers maar tegen 't talud dan vallen ze vanzelf droog
als d'n dam doorbreekti" bedisselde De Vries. „Als ze
niet te vuil zijn van binnen, kunnen we d'r heel wat
drinkwater in bergenl"
Ze gingen ieder hues weegs. Dirk zette zich schrijlings
op de wijde buis en begon een moer los te draaien,
waarmede de klemband om de gummizak was vastgedraaid.
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„Houd die kop mor vast, Joapl Aanders draait ie meel
'k Bin mor blij damme 'n Hollan'se uitvoerder hebbe.
Waer die 't geleerd het mag joosie wete, mor hij het
overal tegelijk aarg in. `k Heb an 't Poanemoakenoal
gewaarkt, mor daer ginget d'r aanders langs. De helft
van de tijd lagge me stil omdatter goon kole wazze.
En drinkwoater was heolemel niet aan te komme. Mor
hier kloare me 't well”
Ze klaarden het. Ondanks de afschuwelijke hitte; de
moordend eentonige omgeving, zonder afleiding of vertier; de gebrekkige voeding; het chronisch tekort aan
fris drinkwater. Bedreigd door ziekten en kwalen; door
de altijd vijandige woestijnbewoners, die slechts uit
angst voor het bovenaardse kunnen der Houtvoeters,
tot lijdzame medewerking te bewegen waren.
Ze klaarden het om voorlopig in het leven te blijven,
al was dit op zichzelf al een bijzondere prestatie.
Wout had met de baggermolen de plaats van de zuiger ingenomen. Met man en macht hadden ze de zware
boegdraad rond het weer naar de overzijde daarvan
weggesleept, en aan zwaar-verankerde balken vastgemaakt. Allen hadden meegezeuld aan de stugge polsdikke draad. Hun voeten smoorden weg in het gloeiende
woestijnzand. Het zweet brandde en beet in de pijnlijk
knipperende ogee, die slechts in grillig vervormde viakken en lijnen het triestige woestijnbeeld aan hun traag
waamemende hersenen doorgaven.
Terug aan boord hadden ze verkoeling gezocht
onder een moeizaam geknutseld zonnetentje; weggevlucht uit de laaiende zonnehel naar schaduwrijke
ruimten onder het zengende dek, waar een lauwe walm
van verschrompelde verf en verdrogende menie de
reeds zo moeilijke ademhaling schier geheel belemmerde.
„Goat paasies op de vuurplaet bij de stokers, daer
knap ie op!" had Wout geadviseerd, die met en onafscheidelijke strohoed, een sjaal om de nek, en zijn zo
nuttig gebleken wollen wanten, de boeglier liet tollen tot
de uitgebrachte boegdraad met zwiepende sprongen
recht voor het schip kwam te liggen.
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Zijn deskundige raad bleek geen slechte te zijn. Nergens op het hele schip was het zo aangenaam als op
de stookplaats, waar de door de vuren opgewekte
trek via de luchtkokers naar binnen wervelde, en een
bedriegelijk echte gewaarwording van afkoeling suggereerde.
De dekknechts klommen weer naar boven, kwasi
schimpende op die „rotstokers", „die aaltijd 't beste
waark haddel"
„Asset te koud wordt bove, kajje je gerust is komme
waaremel" kaatsten die terug. „Kajje meehellepe vuur
schoen moakel"
Ze grinnikten ondanks, en misschien wel am hun
misere, en gingen dan weer aan de arbeid. De dekknechts op het zengende dek, waar het zweet uit de
klompen wegdampte; de stokers voor de brullende
vuren, waar ze met lappen en vodden gezicht en armen
beschermden tegen de onverdragelijke straalhitte uit
de monden der wijd-geopende vuurdeuren.
Wout stond met de hand op de scheepstelegraaf gereed om de aanval op het laatste obstakel te beginnen.
Hij keek belangstellend naar de wal waar juist de
kolenkaravaan gearriveerd was. Dan schudde hij verdrietig het hoofd en slofte naar de ingang van de machinekamer.
„Meosterl"
„jaaaal"
„Lae' nog mor 'n hortie legge de boel. Oalie Boaboa
is net aangekomme. Azze me nou de meule aan de
gang zette, zie je ze nooit meerl Paasies wachte mor.
Asse de volgende mats vrom komme, zolle me wel
weer zienl Wa'k zegge wou, we komme doaluk in de
boemstronke .... Pioano aan deurtrekke mor. Ze zolle
wei aarg vaast zitte.... Vaasthoue en niet terug laete
loepe 1,,
Ze wachtten tot de Arab's hun lading gelost hadden en
uit de onmiddellijke nabijheid van de baggermolen verdwenen waren.
Dan daverde het geweld der krakende baggeremmers
over de eeuwiq zwiigende woestiin....
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HOOFDSTUK XXXI.
Zwerf-stenen. 'n Zwervende ezel en 'n muitende
machinist.

Piet gaf vol bakboord roer en stuurde de motorsloep
behendig tussen enkele voor-historische prauwen door
naar het wrakke steigertje, dat de enige landingsmoaelijkheid bood in het kleine vissershaventje van de Stad
der Zeven Winden.
„Arrijeeeeerl" commandeerde hij aan de witte gestalte die als een zwijgende Boeddha op de bodem van
de houten sloep zat. „Arrijeeeeer toed"
De Boeddha prutste wat aan een stangetje, friemelde
wat aan een ijzerdraadje; de schroef begon onder
jankend gekerm van de omkeerkoppeling, andersom te
draaien. Het effect was maar matig. De gebloempotte
machinist maakte er maar wat van, of mogelijk was het
hele mechaniek niet op langdurig achteruitslaan berekend.
Net was zuinig op zijn boot, en dus ging het zagend
gekerm hem door merg en been. „Sakkemondeju
Moedjoe, laet dat ding niet zoo kaaremel Doaluk legt
de heele met& op z'n dooje rugl Largal Finiel Stop morl
'k Heppem all"
Hij had, bij het roer staande, handig een dubbel touw
om een uitstekend deel van de steiger geworpen; het
achtereind van de boot zwenkte bij; het hele samenstel
van balken en planken dreigde in een ruk achter de
motorsloep in puin te vallen.
„Largal" commandeerde Piet nogmaals. „Finie
travveljeel Draai uit da' bronolie-stell We binne did"
Mudjuh duwde het ijzerdraadje tot binnen de motorkap; het gerammel daar binnen hield op. Dan wachtte
hij gelaten op het volgende commando van zijn jongen
kapitein.
Mudjuh was niet van de slechtste soort. Zijn kleding,
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witte mantel en rode fez, deed hem op een Arabier
Iijken, doch zijn zwarte, als van olie glimmende snuit
bewees een lagere afkomst. Of deze vier of vijf standen
lager was dan die der Arab's, kon niet direct worden
vastgesteld, en het scheen den betrokkene ook weinig
te deren. Het gemis aan uiterlijk schoon vulde hij ruimschoots aan met een surplus van zonnige vriendelijkheid.
Mudjuh lachte bij elke gelegenheid. Als hij blij was,
en dat gebeurde vaak. Als hij een stommiteit beging, en
dat gebeurde nog vaker. En als Piet hem een standje
maakte, en dat gebeurde ook niet zelden.
Ze meerden de boot en gingen dan, elk met twee
manden beladen, naar de stad om het nodige voor de
keukens der verschillende baggerschepen in te kopen.
Ze hadden tot voor kort de eetwaren aan boord bezorgd gekregen, doch de kwaliteit en kwantiteit waren
met de dag bedenkelijker geworden, terwiil de prijs
dagelijks met tientallen procenten was opgelopen.
Meermalen waren de eetwaren langdurig aan de
zonnehitte blootgesteld geweest, als de Arabische inkoper, op weg naar het zoutmeer, een of twee uurtjes
matste voor een prive-middagdutje, en de pakezel die
tijd benutte voor een dito-uitstapje.
Eenmaal was het dier bij een dergelijke excursie in
een voorbijtrekkende karavaan verzeild geraakt, en
was de bemanning der baggerschepen van elke proviandering verstoken gebleven.
Daarom was Piet door De Vries aangesteld als chefinkoper, welke functie door hem met oprecht afgrijzen
wend afgewezen.
„Waer zie je me nou voor aan?" had hij gevraagd.
„Ik ach'er zoo'n stel ezels, of 'n zoogie van die slingerbeeste? 'k Wor' al z6oziek a'k ze ruiktl Niks 'oorl"
Er was heel wat overredingskracht voor nodig geweest om hem de zo weinig begeerde functie te doen
aanvaarden. „Niks te beroerd om in te goan koepe, mor
nie' met zoo'n vieze zak met beenel Azzie nou 'n goeie
boot voor me had, dan vandaeg nogl"
De boot was er gekomen. Na eindeloze onderhandelingen met den vorigen bezitter, die meende het tien249

voudige van de waarde te kunnen bedingen, was
eindelijk voor een vijfde van de bedongen prijs, dus
nog veel te duur, de boot van eigenaar verwisseld.
Mudjuh was meer op zijn eerlijk gezicht, dan om
andere redenen als machinist aangesteld. Hij was een
gewaardeerde assistent-inkoper. Zijn zonnig humeur liet
hem nimmer in de steek. Zelfs niet wanneer hij, in een
verstrooide bui, benzine in het oliecarter, en olie in de
benzinetank goot. Bovendien wist hij lets van talen,
en kon hij met Piet een dragelijk gesprek voeren. Mudjuh ging door de Gouden Waterpoort, doch Piet
zocht het in hoger sferen. Hij klom langs een schuine
verweerde trap naar boven, waar hij vanaf de brede
stadsmuur een schitterend uitzicht had over de zee.
De kust was in de richting van het zoutmeer door de
bouwvallige Moorse Gouden Waterpoort aan zijn waarneming onttrokken, doch aan de andere kant was de
grillige kustlijn tot op grote afstand te volgen.
Enkele mijlen bewesten de stad lag een vrachtboot
met uitgezwaaide laadbomen, uit welke iets werd overgeladen in kleine prauwen, waarvan enkele ook te
zien waren in een baai, waar hun driehoekzeilen puntig
afstaken tegen de geelbruine achtergrond.
„'n Roar plek om te losse" gromde Piet. Hij floot Mudjuh
die beneden op een der manden gezeten rustig op hem
wachtte en dan, op een wenk van Piet, statig, met gevouwen armen, langs de binnentrap naar boven kwam.
Hij lachte, keek in de aangegeven richting en lachte
dan weer. Hij hurkte op 'de stadswal en begon, met
behulp van een scherp steentje, een schets te tekenen
in de dikke stoflaag.
Een grillige lijn stelde de kust voor; een halve cirkel
de stad....
„Schiet opl" gromde Piet. „We hebbe nog meer te
doex vandaegl"
De nikker lachte en tekende door. „De zeel" lichtte hij
in. „Dat is de stad. Hier ligt die boot en daar de zoutmeer-haven . . . . "
„Hoevie geon tekening van te moakel Kan'k zo8 wel
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zien dattie boot tien mijl bij de hoave vandaen leet. Je
momme vertelle wa'k niet weetl"
Mudjuh lachte en tekende een man met kromme
benen welke, volgens hem, de Societe Anonyme etc.
verbeeldde. Dan volgde nog een wonderlijk soort kameel met de benaming „Ibrahim" en tenslotte een langgerekt persoon met hark-handen, die een getrouwe
afbeelding moest voorstellen van De Vries, den Machtigen Gebieder der Uzeren Zandeters.
Nu volgde een uiteenzetting die aan lengte vergoedde
wat hij aan duidelijkheid tekort kwam, doch door Piet
zo ongeveer te volgen was.
Resumerende kwam Mudjuh tot de volgende conclusie: Aiza Moustique was een schurk die God en alle
mensen belazerde. Ibrahim, alias Achmed ben Achmed,
was de rechterhand van Alza voornoemd, en zo mogelijk een even grote schurk. De Gebieder der tabak
etende Houtvoeters was een kameel in de goede betekenis van het woord.
Het schip dat daar lag te lossen bracht stenen voor
de zoutmeerhaven en was door Moustique, in z'n functie
van havenkantoorbeheerder, handig opgevangen en
naar de losplaats, tien mijl van zijn bestemming, gedirigeerd. De Kameel kon dan die stenen van Moustique
overnemen, en Achmeds karavaan kon aan het verdere
transport ook nog een slordige duit verdienen.
„Comprie?" lachte Mudjuh, terwij1 zijn dubbelgetrapte
slof de tekening wegwiste.
„Gesnopel" antwoordde Piet, „wat in. rotventjiel"
„Rotventiel" knerste zijn metgezel. „Ik, Mudjuh, roti„
ventie wurge .... zo
Piet keek verbluft naar zijn anders altijd zo sulligen
metgezel. Diens stereotype lach was geheel verdwenen;
zijn witte tanden tot bloedens in de onderlip geperst,
en fijne bloedadertjes werden op het wit van de als
krankzinnig gloeiende ogee zichtbaar.
„Jij schijn'd ok al niet verliefd op 'm te zijn?" veronderstelde Piet. „Azzie 't mijn vraagt, ik mot ok 'n el
of zes van 'm hebbel En De Vries ok gloo'kt"
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Ze sjouwden verder door de smalle straatjes van de
oude Arabierenstad. Mudjuh lachte weer, doch was niet
in de stemming om lange onderhandelingen te voeren
met de neringdoenden die, de gewoonte getrouw, begonnen met voor alles een vijfvoudige prijs te vragen.
Hij vroeg naar de prijs, pakte zwijgend de begeerde
voorwerpen in een van de manden; legde precies
een-vijfde van de gevraagde prijs neer en ging dan
weer lachend verder, nageschreeuwd door de verontwaardigde kooplui, die een dergelijke manier van zaken doen allerminst bewonderden.
De veelvuldige transacties kwamen aldus in een ongehoord tempo tot stand en het was nog vroeg toen ze
hun volbeladen manden in de boot plaatsten.
Mudjuh was een en al activiteit. Hij wachtte niet tot
Piet hem dit commandeerde, doch greep uit zichzelf de
aanzet-slinger en begon, met in de nek geschoven fez
en wapperende mantel, te zwengelen. De motor pruttelde iets over tekort aan benzine. De zwengelaar lachte
eens, schoof zijn bloempotje naar rechts en dan naar
links, en kjauterde vervolgens naar de voorsteven om
de benzinekraan te openen.
De zwengel-manipulaties hadden nu meer succes. Een
gegrom en gerammel bewees de goede wil van het verbrandingsmechaniek en na het commando: „An avdem
toetl" zwaaide de boot met opschuimend schroefwater
naar de open zee, waar Piet van de gebruikelijke weg
afweek en koers zette naar de reeds eerder vermelde
vrachtboot.
Een zwerm zeilsloepen, even groot als die van Piet,
lagen om het goed onderhouden schip gemeerd. Ze
werden bij vier tegelijk met de zware stenen beladen,
om dan weer placits te maken voor andereti, waarvan
de 'statige opvarenden al even verlangend leken om
de lading snel naar, de wal te brengen.
Piet voer een keer halve kracht om het schip. Achterop tjoempte een der opvarenden een emmer afval over
boord. Een zwerm meeuwen stortte zich krijsend op de
troebele vlek.
„Ha'd nou paasies gewacht mejje kippevoerl 't Kan
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nie' leze watter op stoat met aal dat gefladderl De Jonge
Johanna - Rotterdam. Nou daer zolle ok wel geen negers
op weunel Arrijeeeer toetl En pik 'm in z'n nek .. . .1
Goed zoo bultjie
1 Houe zoo
1"
„En avantl" beduidde de schepeling die nog met de
emmer in de hand naar de navigatie van den jongen
sloepkapitein had staan kijken. „En avant] Encore avant
die canot....1"
„Je ouwe moerl" schreeuwde Piet terug. „Pak dat
touwgie mor is aan. Je verslijt mijn toch zeker niet voor
in ezelmelkerl Hou je vaast, hier bink all"
Hij klauterde over de witgeverfde reling en stelde
zich aan den man voor: „M'n naam is Bolle Piet. Gevange bij 't schotballekesluisie. En of dak de kaptein
1"
kan spreke
„jii doe' niet minderl" was het antwoord. „Zeker om
voetekusses of kruikies aan 'm te verkope. Nok mor afl
De kaptein is naar huis om te etel"
„Hartelijkheid is mor aalesl" meende Piet. „Jij weet
zeker niet dat ik hier de vertegenwoordiger bin van
de Hollanse Baggerfirma ....?"
„Zie je net naar uiti" schimpte de ander. „Nok maar
of met je scheermessies
1
„Vent vaal ok in min straatjiel 'k Zol die kaptein zellef
wel opzoekel Krijg nou gauw de zenewel"
Hij trippelde de trap of naar het kuildek; dook snel
onder zwaaiende laadbomen door, en belandde al gauw
op het voordek, waar een slaperige zeeman met trage
bewegingen roest zat te bikken.
„Mojje d'n ouwe hebbe? Achteropl" De man wees
met zijn bikhamer naar het achterschip, verschoof even
het stuk zak waar hij op zat, en hamerde dan weer door.
Piet kwam weer op het achterdek, waar hij vergeefs
zocht naar iets wat op een gezagvoerder leek.
Hij draaide aan deurknoppen; klom op de brug; keek
in de geopende ruimen en keerde weer naar den bikkenden zeeman terug.
„I Zal wel effe meelopel" stelde deze voor. „Jij ben
zeker nooit aan boord van een schip geweest?"
„Nooit aanders as knijne gemollekel" beaamde Piet.
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Op het achterschip klopte de man aan een deur. Na
een toestemmend „Jaaal" schoof hij den bezoeker de
but binnen, waar niemand aanwezig was dan de man
Bien hij, bij z'n aan boord komen, ontmoet had.
„Dag kapteinl" begon Piet. „Voorgesteld heb ik m'n
aaige al, we kanne zoo beginner
„Wat mot je nou eigelijk, kerel?" was de onvriendelijke vraag.
„Goon voetekusses, goon scheermessies en Oen gebakke kamoolekeutels1 Hou ie mor gedektl 'k Wou
alleen mor is vraege waer die steOne motte zijn die je
aan 't losse bin. Binne die voor de Hollanse Baggerfirmoa of voor de Socitee Anneniem van Ome Alsie?"
De kapitein keek hem opmerkzaam aan. „Is dat dan
niet hetzelfde?"
„Om de hier en gunter nietl Die steene zijn voor de
Hollanse Baggerfirmoa, en die Socitee Anneniem is 'n
nepzoaksie dat de boel dwars zit] Azzie zin heb kajje
meevaere naer d'n uitvoerder. Die zojje nog wel meer
vertellel"
De kapitein trok een lade open; haalde enkele papieren te voorschijn die hij aandachtig door las en keek
dan naar Piet, die gemakshalve op de tafel had plaats
genomen.
„Zeg Piet.... zo heet je toch? Heb jij wel es een
menseneter gezien?"
„Mojje in de spiegel kijke, kapteinl" was het prompte
antwoord.
„Preciesl Vijfhonderd ton steen, of te leveren op het
werk van de Hollandse Bagger Maatschappij1 Waar is
dat werk ergens? Zoutmeer zei je? Dan staan we d'r
best opl"
Hij prutste een fluitje te voorschijn en gaf hierop een
snerp door de geopende patrijspoort. Ben lange en een
korte.
„Stuurboord opdraaiel" meende Net. „Hejje goon
bee-zet-ka aan boord? M'n moats loope te snakke naer
'n pruimpiel"
„As ik me heelhuids uit de rottigheid kan wrikke hier,
kan je wel tien pond zware kauwgom kedoo krijge
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van mel" beloofde de gezagvoerder. „Wacht, daar is
de stuurman all Zeg stuur, wie heb je gesproke op et
havenkantoor?"
„De havenmeesterl Zo'n klein opdondertje van een
ventje, en die was gelijk directeur van de Aannemingsmaatschappij, vertelde die. Hoe was et ook weer?
Societ6 Anonyme de Travail. ... enfin, een naam van
Vlaardingen tot den Hoek van Holland, d'r kwam Been
end aan. Maar ik g'loof wel dat et seef wasi" verklaarde de stuurman.
„'t Is wel zo seef damme de boel weer inlaaje, en
dan gaan we 't een mijl of tien verderop nog es proberel 'k Wil Been last hebbel" besliste de kapitein.
„Last ze die bikkeltjes maar weer aan boord brenge.
Hoeveel ister al gelost?"
„'n Ton of twintig," dacht de stuurman. „Ze schieten
op ,als een slak op 'n teertoni Veertien losdagen als
et zo door gegaan wasl"
Piet informeerde waar hij de beloofde tabak kon
vinden, en mikte even later het grote pak precies achter
den slaperig knikkebollenden Mudjuh, die van de schrik
gelijk op z'n benen stood en grijnzend aan de aanzetslinger begon te draaien.
„Zet 'm aan Moedjoel Toezjoer travveljee naer d'n
hopper] An avadn toet! 't Is zoe aevendl"
Piet stuurde een tijdje en gaf dan het roer over aan
Mudjuh, teneinde zelf zijn observatiepost te bezetten
waar hij, met buitenboord hangend hoofd, tot op grote
diepte in het glasheldere water kon zien. „Net 'n biejeskoopl" vond hij. „Kijk, daer goa' weer zoo'n veertienvoeter. Verbeel ie dakker ok zoo uitzag. Enkel een kop
en veertien poete. Wat zou dat 'n rotherrie zijn azzie
voor 't straaetjie je klompe aan mos trekke. Hierzoo,
nog 'n woaterkippie ok. Jammer dattie nie' vliege kan,
aeon mor onder woater zwemme. Lekker binne ze
niet. Dan liever 'n kemeelekeutel in 't zuur.. Jakkes ..1"
Hij spuwde driftig in het voorbij snellende water om
een denkbeeldige smaak uit de mond te spuwen. Dan
leunde hij weer met de kin op het sloepenboord, en
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zette zijn diepzee-onderzoek voort.
Mudjuh stond met half dichtgeknepen ogen aan de
helmstok. Hij stuurde op een kleine of stand van de kust
en hield dan jets meer op de wal aan om een veriaderlijke zandbank, die slechts aan de wituitlopende golfjes
te herkennen was, mis te doen.
De stad lag nu schuin achter hen. Recht voor lag de
hopper als een speelgoedscheepje, vastgekleefd in witte
schuimstreep van uitstromend water.
Aan stuurboord-voor zweefde een bruinige rookwalm
boven de trilhete woestijn, en liet ongeveer de plaats
bepalen waar de baggerschepen in felle zonnegloed
te kreunen lagen.
De zwarte stuumian keek scherp uit naar de grillige
insnijding die de ingang van de nieuw gebaggerde
kanaalmonding aanduidde.
Een witte gedaante op de hoek van de havenmond
scheen bijzonder zijn aandacht te trekken. Na even de
onbewegelijke gedaante scherp waargenomen te hebben, gooide Mudjuh het roer om en stevende rechtstreeks op de haven aan.
Piet trok, bij de onverwachte wending van de boot,
zijn in het water slepende hand terug.
„Aandersom Moedjoel Bakboord je roerl We matte
naer d'n hopperl Hoor le me niet, pijpie drop? Geef op
dat roerl Helaaal Bi' jij hier kaptein, of ik? Loazer je
nou op? Eerst naer d'n hopped"
Ze worstelden even om het roer; de boot voer met
voile kracht op de kust aan.
„Sodemieterse roetmop, je vaert heel de boet in puini"
De roetmop liet het roer los; was met een sprong
bij de motor;' drukte die op vol achteruit; wipte dan,
met achterlating van zijn platgetrapte sloffen, over de
voorsteven tegen de brokkelige wal op en was reeds
uit Piet's gezichtskring verdwenen voor deze goed en
wel begonnen was, alle Arab's en Mudjuh's naar een
andere wereld to wensen.
De boot zat muurvast. Piet's eerste zorg was de motor
to stoppen en buitenboord hangende, de schroef te inspecteren. „Wat 'n vuile vetdoti Zou die bekant de
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schroef van me kont laete sloanl Dat zojje wete
schurfiel"
Met het meertouw in de hand klom hij eveneens de
wal op, en rende dan Mudjuh achterna die bij de, als
drinkwatertanks benutte driivers, rustig net een van
zijn soortgenoten stond te praten.
„Leelike vuile luizebosl" begon hij, doch dan bleef
hij verbiuft staan.
Tegen de afgebrokkelde wallekant lag de roerloze
gestalte van nog een inlander.
Een zwerm vliegen krioelde over het lijkbleke gelaat
dat in een grimmige grijns verstard, met lichtloze ogen
in het niet staarde.
De jongen was geheel onder de indruk, in tegenstelling met zijn helper die nog even met zijn soortgenoot
praatte en al weer lachte toen hij samen met Piet naar
de gestrande boot terugkeerde.
Hijgend en blazend, scheldend en lachend, wurmden
ze de sloep weer naar dieper water waar Mudjuh, alsof
het zo hoorde, het roer greep en de boot resoluut de
haven instuurde, welke reeds door het wegbaggeren
van de tussendam, met het zoutmeer in verbinding stond.
De Vries had, zodra dit mogelijk was, het meer met de
zee in verbinding laten stellen en hiermee bereikt dat
een verblijf op het brijnzoute meer minder ondragelijk
werd. De baggermolen had de benodigde klei uit het
zoutmeer opgediept en was dan van binnenuit de haven
op breedte en diepte gaan baggeren.
Wout had juist de wacht aan zijn plaatsvervanger
overgegeven. Hij stond zich, oxen en ogen vol schuim,
boven een wateremmer te wassen, toen Mudjuh de
sloep naast de langszij liggende bak stuurde, hier op
over sprong en in een ruk door naar Wout rende om de
emmer onder diens gebogen gestalte weg te graaien,
en over de reling leeg te storten.
Door de daverende herrie van de draaiende molen
had Wout niets van de handige manipulatie gemerkt en
stond, de ogen vol schuim, hulpeloos te tasten naar de
verdwenen emmer. Dan trok hij een rode zakdoek te
17
Zwervende Houtvoeters
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voorschijn en veegde het bijtende schuim uit de ooghoeken. Verbluft keek hij naar de lege emmer die acm
de arm van Mudjuh bengelde.
Deze gaf geen verklaring voor zijn vreemde handelwijze, doch leuterde even aan de dekpomp om de
emmer opnieuw te vullen. Uit zijn mantel diepte hij een
doosje op, waaruit hij een wit balletje in de emmer
liet verdwijnen.
„Krirk m'n emmer nog vrom, of mo'k je kop in mekoar
tummere, gore rotnegerl" gromde Wout. „Hier m'n
emmerl"
De zwarte liet hem in de emmer kijken: „Attention....
Houtvoeter water drinken.. houtvoeter doodgaan..1"
„Verrekl 't Lijk' wel spiertiesl Gaart, goat De Vries is
roepel Da's goon zuivere koffie met dat woaterl"
„Niemand water drinkenl" beduidde Mudjuh. „Allemaal doodgaanl"
De Vries keek bedenkelijk toen hij het gekleurde
water zag. Hij wist dat het werk stelselmatig gesaboteerd werd, doch had niet verwacht dat hun aller leven
hierbij gevaar liep. Het was een zonderling geval. Maar
nog zonderlinger was het gedrag van den zwarten inkoper die, nu ja, hen waarschijnlijk het leven gered
had, maar niettemin een raadsel bleef. Hoe kwam die
kerel op het idee, en waar haalde hij de chemicalien
om het water te onderzoeken?
De betrokkene stond dom te griinzen als begreep hij
niets van de hele geschiedenis. Hij haalde weer een
doosje te voorschijn, liet De Vries er een balletje uitnemen om dat zelf in de mond te steken, en vetzocht
hem de overige voor direct gebruik aan de bemanning
uit te delen.
Dan slofte hij met Piet terug naar de sloep om als
een braaf assistent, de levensmiddelen op de molen
over te laden. .
„Wat denkie van dat gijntje?" vroeg Wout.
„Best afgelopenl" meende De Vries. „Dirk heeft niet
bijgetankt, dus die kunnen geen kwaad. En Gijs heeft
water van de zuiger. Maar ja, als ze dat kunstje nog
een keer willen flikken, wordt et er niet gezelliger opl"
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„'n Wacht bij de drijvers zettel” opperde Wout.
„Haalt niks uit Woutl De rotzooi kan al in it water
zitten als het hier komt. 'k Zal toch die neger es aan
de tand voelen. Die is niet zo gek als wij d'r uit zienl"
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HOOFDSTUK XXXII.
Wie is er kwijt? Wout uutuurlijki

Het werk ging door. Maand na maand ploeterden de
Hollanders in het moordende klimaat; verzengden in de
laaiende zonnebrand en sluierden zich als de vrouwen
der Arabs wanneer „Soartie met de peperbus waarkte"
en het fijne woestijnzand, meegevoerd door een walgelijk hete wind, hen deed verschrompelen als aangespoelde zeeslakken op het brijn-zoute strand.
Ze ploeterden als de koude Mistral uit het ijzige Noorden over de zee kwam aanwervelen en het losse zand
van de doorgegraven tussenstrook in hemelhoge draaizuilen het gehele zoutmeer deed verstikken in eon
kolkende zandwolk.
Ze namen in kalme berusting een pruimpje, als de
binnentuimelende zeeen de onbeschermde kanaaloevers
met donderend geraas deden instorten en de provisorisch aangebrachte kleibedekking in vettige strookjes
wegglibberde in de kolkende zandbrij.
Ze namen rustig de schade op die door de enorme
brekers aan de zo onoordeelkundig geprojecteerde
haven was toegebracht, en begonnen weer van voor at
aan om het geheel volgens bestek en tekening te
kunnen afleveren.
Ze dankten deze tegenslagen voornamelijk aan de
duistere manipulaties van Moustique die niet alleen de
aflevering der benodigde stenen aanzienlijk vertraagd
had, doch zelfs kans had gezien, hele ladingen rij shout,
zo onmisbaar voor de oeverbekleding, spoorloos te
verzwendelen.
Ze verdampten het gevaarlijke drinkwater en walgden van het lauwlaffe product dat deze handeling
opleverde.
Ze sneden de vieze beduimelde korsten van het kei260

harde brood, en kauwden met droge keel het overschot
als, ondanks alle goede zorgen van Piet en Mudjuh,
het middageten bedorven bleek.
Ze stonden aan de klepperende stoomwinchen; keken
met brandende ogen naar de traag opstijgende baggeremmers die als kermende monsters, in nooit eindigende
rij, de zoute blubber van de bodem schepten en met
daverende slag over het hoge vijfkant leegstortten.
Ze ploeterden en baggerden tot het grillige zoutmeer
was herschapen in een zuivere rechthoek met, als Tangs
een liniaal getrokken, glooiende taluds; het omliggende
terrein, vlak als een tennisbaan, was opgehoogd en
slechts het verbindingskanaal wachtte op de laatste
afwerking.
Wout gaf een seintje om de ankerwinchen te stoppers.
Hij draaide de ladder zover op tot de emmers slechts
het snelverhelderende water opschepten. „Paasies
schoendraaie, en dan mot Gijs me mor gunter in dien
hoek slepe, zeker?" schreeuwde hij tot De Vries, die
als in gedachten verzonken naar de opstijgende emmers
staarde, waaruit het water door lekken en naden,
breeduit over ladder en dek gutste.
„'k Zou 'm maar wat dichterbij houel" antwoordde die
toen de telegraaf op „stop" gezet, en de molen tot rust
gekomen was. „Hoe dichter bij de zuiger, hoe beterl"
Wout bonkte op zijn klompen over het ijzeren dek
van de ene winch naar de andere om de door Gijs
met de sleepboot uit de grond getrokken ankers „thuis"
te draaien.
De Vries leunde tegen de reling en peinsde. Vele problemen had hij op te lossen gehad om het werk tot een
goed einde te brengen. Vanaf de eerste dag had hij de
tegenwerking ondervonden van de geheimzinnige
machten die het werk saboteerden, materialen lieten
verdwijnen, onrust stookten onder de tewerkgestelde
Arabs en eenmaal zelfs getracht hadden hun drinkwater
te vergiftigen. Hij had de wijze voorzorg getroffen om
de water-aanvoerende karavaan en die van Achmed
ben Achmed uit dezelfde tanks te laten puttee waaruit
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zij zelf hun water betrokken, en deze maatregel was
tot dusver afdoende gebleken.
Doch nu was het tijdstip gekomen waarop Achmeds
diensten gemist konden worden, en ook de waterkaravaan beduidend kon worden ingekrompen.
De bakken en de molen kwamen stil te liggen en
zouden zeeklaar gemaakt worden om op het eerste sein
naar andere zeeOn, havens, rivieren of kanalen versleept te worden. De zuiger zou weer worden verbouwd
voor profiel-werk, teneinde het resterende zand van de
kanaalbodem direct op de wal te spuiten....
„Wat stoa je te prakkezere?" informeerde Wout.
„Goat et nie' naer je zin?"
„Naar min zin well" antwoordde De Vries. „Maar 'k
sta te piekere over Dirk als die soms alleen hier moet
blijven met de zuiger. Die watergeschiedenis is een
nachtmerriel Konden we daar maar es wat op verzinnenl"
Wout peinsde ook over het geval. „'t Beste is mor om
'n pomp te Sloan. je zee toch datter vroeger 'n revier
gewist mot zijn, daer gunter? Lae' me dat is perberel
Meschie' zitter wel zoet woater onder de grond. Ha'me
al lang eerder motte doenl A'k tijd heb goa 'k is een
keertie kijke die kant uitl"
En dus stapte Wout enkele dagen later naar de wal
om „is te goan kijke die kant uitl"
Het was ongewoon stil road de haven, nu het bont
gewirwar der kleurige Arabs met hun rijdieren van het
terrein verdwenen was.
Hij bleef even staan om naar de stilgelegde schepen
te kijken, die als grijze kolossen langs de havenkant
gemeerd lagers, en waaruit alle leven en beweging
geweken scheen.
Verderop reikte de rokende rand van de zuigerschoorsteen boven de helwitte zandvlakte. De troebel
uitstromende zandstraal op het stort duidde op onafgebroken activiteit van het schip, dat met het verplaatsen van nog enkele duizenden tonnen zand, het work
definitief zou beeindigen.
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Van de zee-zijde kwam de hopper, met langzacrm
draaiende machine, de haven binnen om naast de opgelegde schepen ligplaats te nemen, en eveneens gereedgemaakt te worden voor ander werk hier of daar
op de wijde wereld.
Wout genoot van de imponerende rust die daar lag
over de verlaten haven, welke als een fijn werkstuk
te pronken lag in de onafzienbare zandvlakte.
Vermoeid door de eindeloze maanden van afmattend
werk, tevreden over de bereikte resultaten, voelde hij
zich als de landman, die op een stille Zondagmorgen
eenzaam door de landerijen dwaalt, en de wereld, zijn
wereld, zo geheel anders voelt en ziet dan op andere
dagen.
„Zondagoch'end," mijmerde Wout. „Zondagoch'encil
't Kan best waer weze. 't Kan ok wel Moandag zijn
vandaeg.... of Donderdag.... geef niks. Lae'me t'r
mor op houo dattet Zondag is.... Zondagoch'end. En
nou goa'k 'n endjie kojjerel"
Hij wandelde over het opgespoten terrein. Z'n kiompen knoersten op de hardgebakken afdek-klei die door
de felle Afrikaanse zon in duizend stukjes was uiteen
gedroogd. De gloeiende bodem deed zijn voeten heet
aanvoelen op de houten binnenzolen, welke door de
voortdurende wrijving met de blauwe kousen, tot spiegeigladde bacmtjes gepolijst waren.
Dat glijden werd hem hinderlijk, en daarom paste
hij het recept toe dat het geheim is der houtvoeters. Hij
trok de klompen uit en behandelde de binnenzijde daarvan met een goedgerichte straal pruimesap.
Het hinderlijke verschijnsel was nu zo ongeveer tot
de kleinst mogelijke proporties terug gebracht, en welgemoed strompelde hij weer verder over de opkantelende kleikorsten.
Voorbij de uiterste havenhoek daalde hij of naar een
droge geul die, met enige fantasie, voor een uitgedroogde rivierbedding kon doorgaan, en zich in grillige
bochten achter ver-verwijderde zandheuvels aan het
oog onttrok. Als een klein bruin-blauw figuurtje sukkelde Wout verder en verder de oneindige wildernis
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in. Nu en dan schraapte zijn klomp de bovengrond weg,
om in onderliggende lagen te speuren naar geologische
geheimenissen.
Zijn oorspronkelijk plan om hier te zoeken naar verborgen drinkwater, was reeds naar de tweede plaats
verdrongen. Meer en meer speurde hij naar sporen die
zijn eenmaal ingenomen stelling, dat het inderdaad een
rivier geweest was, moesten bevestigen.
Enkele mijlen voorbij het zoutmeer trof hij lets dat op
plantengroei wees. Kleiachtige grond, blootgewoeld
door de woestijnwind, gaf enkele grassprietjes houvast
om het kwijnende bestaan nog enige tijd te rekken.
Nog verderop noodde een klein grasplekje tot rusten.
„Laelk mor is 'n hortie m'n gemak holier overlegde
Wout. „'n Blaaiksie isset wel niet, mor 't lijkent d'r al
'n bietjie opl He he, 'k bin blij da'k zitl Da's weer is
wat aanders as dat sacherijnege gekaarm van die
1 Lekker stil isset.... hier.... lekker....
meule
knrrrrr...." Wout sliep.
En geen wonder. Nimmer, sinds hij de telegraaf op
„vol vooruit" drukte, had hij werkelijke rust gekend.
Hij had zijn wacht gelopen met doorgezakte knieen om
het hinderlijk trillen in rug en achterhoofd te voorkomen. Een extra grote pruim tabak fungeerde als schokbreker tussen zijn altijd klapperende kaken die, door
de nooit ophoudende trillingen van het ijzeren dek, in
eeuwige resonans meetrilden. Zijn oxen waren doof en
suizend geworden van het eeuwige gekrijs der baggeremmers. En ongevoelig voor het dreunend gebonk der
immer klepperende tandwielen.
Hij had zijn wacht gelopen van 's morgens tot
's avonds, en van 's avonds tot 's morgens en dan rust
gezocht in de rammelende slaapkooi, waar het ongewassen beddegoed broeide in de vochtige hitte onder
het zengende dek en de sispruttelende stoomleidingen.
Waar het daverend stampen der stoomlieren duizendvoudig versterkt, opdenderde tussen de ijzeren hutwanden. Hij had een bundel kleren onder het hoofdkussen gestopt om de ergste schokken en trillingen of
te dempen. De bemodderde patrijspoorten van de
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walgelijk hete slaapruimte had hij hermetisch moeten
afsluiten tegen de verraderlijk gulpende blubber, die
over de gangboorden der bakken binnen dreigde te
stromen.
Gelaat en handen had hij met petroleum ingesmeerd,
in de haast naieve hoop, daarmee de myriaden muskieten, die uit de donkere ruimten tussen vloer en bodem
opwarrelden, van zich of te houden.
Hij had
En nu lag hij op de enkele grassprieten die herinneringen wakker riepen aan zijn welig groeiend bleekveldje; aan dik begroeide weilanden, waar de koeien,
tot hun buik in het gran, hier en daar een hap namen
van de overvloed, en dan weer voortwaggelden over
neigende grasbossen en opspringende boterbloemen.
Hij droomde dat hij aan een glooiende slootkant zat,
waar kleine vlindertjes warrelden om wit gele boterbloempjes. Dikke koeien met lodderig knippende ogen
stonden herkauwend aan de andere zijde van de sloot.
Een van de beesten wierp zijn gehoornde kop zijwaarts,
om met ver uitgestoken tong, de vliegen van rug en
flanken te verjagen.
Dan schommelde het logge dier naar de sloot om op
het ijs te stappen, waarboven de boterbloemen zo stil
te bloeien stonden. Het dier stak over naar Wout's
wallekant om de vet-natte neus langs diens klomp te
schuren.
Wout opende even de ogen. De sappige weilanden
en het zomerse ijsslootje waren verdwenen, en hij staarde, niet begrijpend, naar de kromme hals van een
magere kameel, die hem al even niet begrijpend aanloensde.
„Vort koeil Loazer opi.... 'k Mot.... slaepe...."
Weer sliep Wout de slaap des rechtvaardigen. Tot
hij ruw aan de armen overeind gezet werd en half-.
slapend tegen het harige kameellichaam botste dat,
met door het zand schrapende hoeven, een halve slag
omzwenkte.
Wout was geen vechtersbaas. Hij legde het liever
wat kalmer aan. Toch verzette hij zich met alle macht
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tegen zijn aanvallers die hem, met het voile gewicht
van hun naar zweet-riekencl,e lichamen, neergedrukt
hielden.
„Watte schoftel" hijgde hij. „Zat ik net zoo lekker naer
de koeie te kijke.... Lae'me los of 'k roept de pliesiel
Bijje nou heelemel be-hier en gunterd? Hier min peti
Zojje vamme klompe afblijve, vuilen turk
1
De aanvallers toonden weinig angst voor zijn bedreigingen en bonden hem, kort en goed, de handen
op de rug. Hij weigerde een aangeboden paar sloffen
te aanvaarden in ruil voor zijn dierbare klompen, en
verweerde zich vol afgrijzen toen de Arab's hem een
gore mantel omhingen en een viesruikende fez met vette
rand op het hoofd drukten.
Een der aanvallers nam het einde van het lange
bindtouw ter hand, en beklom een soezende kameel die
met veel vertoon van strikte neutraliteit, het gehele
geval had aangezien.
Nog enkele kameelruiters stegen op, dan zette de
kleine stoet zich, in tegengestelde richting van het zoutmeer, in beweging.
De gemoedelijke molenbaas was waarlijk niet te benijden. Zijn voeten kromden zich in het mulle zand.
Enkele scherpe dooms hadden al spoedig hun weg
gevonden door de blauwe kousen en deden hem hinken en trekken achter het, door alle houtvoeters zo
verfoeide slingerbeest.
Hij Teed onder het gemis van een vers pruimpje
tabak, waar zijn gebonden handen vergeefs naar
reikten.
Het wend een martelgang zonder einde. Wout strutkelde meer dan hij liep, toen eindelijk, na martelende
uren in de brandende zonnegloed, de duisternis de
woestijn deed verzinken in de rust van de Afrikaanse
nacht.
"
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HOOFDSTUK XXXIII.
Van molenbaas tot chef-klompenmaker. Piet
demonstreert op treffende wijze de toverkunst
der Houtvoeters.

Piet hing half buiten boord, en probeerde een stukje
blik te spijkeren over een wonde plek in de houten
buitenwand van de sloep, toen een heftige slingerbeweging hem zich een gevoelige klap op de duim deed
geven.
„Sansodemeloaltoafel Mudjuh, bijje nou een heartie
beloazerd?"
Mudjuh grijnsde en begon aan de aanzetslinger te
draaien, tot nog groter ongenoegen van Net, die het
nut daarvan niet vermocht in te zien en in razend tempo
zijn zwarte helper de huid vol schold.
De motor sloeg aan. Mudjuh drukte hem op „vol
vooruit", dan greep hij de helmstok om de boot in de
richting van de zee te sturen.
Nu was Piet's geduld uitgeput. Hij smeet de zo net
gebezigde hamer neer en zou juist een verwoede aanval
op den muitenden nikker beginnen, toen deze kalm een
zwaar kaliber revolver van onder zijn mantel te voorschijn bracht.
„Da's goon waarkl Je mo' met je bloote handen beginne azzie 'n vent bin!" schold Piet. Niettemin nam hij
het zekere voor het onzekere en berustte voorlopig in
de positie van ongewapende minderheid.
De boot voer fullspeed de haven uit, dock inplaats
van linksaf naar de stad, zwenkte Mudjuh naar stuurboord om de grillige kustlijn te volgen, die zich in de
wijde eenzaamheid verloor.
Na eniae tijd stuurde hij scherp naar de wal waar een
witte Arab-gestalte roerloos te dromen zat.
Piet keek gemelijk toe. Hij wachtte op de gelegenheid
den zwarten stuurman te overvallen en dus het commando over de sloep te hernemen.
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„Arrier toutl” commandeerde Mudjuh. Piet meende
het bevel te moeten negeren, doch zijn genegenheid
voor de sloep deed hem anders besluiten. Dus zette hij
het handle op vol achteruit, en wachtte verder op de
dingen die komen zouden.
Deze kwamen in de vorm van een twintigtal Arab's
die als uit de grond verrezen, een voor een de boot
instommelden.
Mudjuh gaf het roer over aan een der nieuw aangekomenen, en zette zich dan bij de motorkap naast Piet.
Ze voeren weer.
De jongen kookte inwendig. Wat 'n brutaliteit van die
blompottersl Hij zou ze met plezier allemaal.... Maar
ja, wat doe je alleen tegen twintig man?
Mudjuh knarste met de punt van een mes weer een
tekening op de vloerplanken. Dat was het zoutmeer.
Een lange slingerende streep stelde de karavaanweg
voor. En nog zo'n streep: de grillige kustlijn. Hier bij
die naad in de vloer kwamen ze bij elkaar....
„Mijn 'n zurgl" gromde Piet.
....en op die karavaanweg reed Achmed ben Achmed met zijn kamelen. En die had de „captain stolen"
pik-pik. weggejat.. . . dat was duidelijker. De tabaketende houtvoeter van de emmerdraak was ontvoerd
door Achmed voornoemd. „Comprie?"
En nu gingen ze er op uit om Woe', of zoals de andere
houtvoeters hem noemden: Wout, terug te pikjatten....
En voor het bereiken van dit verheven
„Comprie
doel was het dringend, om niet te zeggen, absoluut
noodzakelijk dat Piet's uiterlijk aan de gegeven omstandigheden werd aangepast. Met andere woorden: dat
hij het kleed van den oprechten Muzelman aantrok, en
zijn gelaat een tintje donkerder liet kleuren.
Een goed aangebrachte monddoek zou de gedaanteverwisseling voltooien, doch behoefde tot nader order
niet te worden aangebracht.
Piet begreep nog niet veel van de hele comedie, doch
hij vond het maar het beste, voorlopig in alles te berusten. Hij inspecteerde de aangeboden fez op eventuele
aanwezigheid van „familie", drukte dan „het blompotje"
vastberaden op het hoofd, en liet geduldig Mudjuh be268
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gaan die, met behulp van een, zwartgebrande kurk, zijn
uiterlijk verscheidene tinten donkerder kleurde.
„Waer hoaltie de rotzooi vandaen?" mijmerde Piet.
„Dat loept mor me' revolvers te zwaaie, en met gebrande kulke . . . . Doaluk hoalt ie nog 'n hOel kenOn uit en
vessieszakl"
Zover kwam het voorlopig niet, al scheelde het niet
veel. Immers, enkele kilometers verder legde de boot
weer aan, en kwamen een aantal in vetdoek gepakte
geweren aan boord.
De boot tokkelde weer voort langs de eindeloze kustlijn. Ketsende golfspatten, opgejaagd door de in kracht
toenemende wind, deden de Arab's beschutting zoeken
op de vloerplanken, waar ze zwijgend ineengedoken,
meedeinden op de dwars-lopende golfslag.
Nu en dan passeerden ze een vuilwitte gedaante die
onbewegelijk naar de zee staarde, waar de koude
Mistral 1) het zwart-blauwe water melkwit deed opschuimen, en de zwaarbeladen boot steeds heftiger
bonkte op de dwars-lopende zeeen.
Achmed's karavaan was niet doorgegaan tot Casa
del Sol waar de weg weer de kustlijn volgt, doch had
een rustplaats gezocht in een klein dal, dat tussen
enigszins begroeide heuvelruggen meer of minder beschut lag tegen de opkomende Mistral.
Het Arab's Opperhoofd had doelbewust deze plaats
gekozen om gevrijwaard te zijn tegen ongewenste belangstelling van de zijde der eventueel voorbijtrekkende
soortgenoten.
Hij vond deze kleine dal-kom een zeer geschikte verblijfplaats. Niet te zien vanaf de Heilige karavaanweg,
en nog minder vanaf de zee die daar achter de smalle
heuvelrug, op de zandige kust bonkte.
Achmed zat voor zijn haastig opgebouwde tent, gereed om de nieuwe aanwinst van de dag in audientie te
ontvangen. Deze strompelde op pijnlijke kousenvoeten
naderbij, knabbelend op een strootje dat slechts zeer
ten dele aan de door Wout gestelde eisen voldeed.
Reden waarom hij den Machtigen Gebieder der Zeven
1) Mistral: typische Noordenwind in het Middellandse Zeegebied.
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Woestijnen zonder omhaal verzocht, hem een pruimpje
te verschaffen, wiji anders de plechtig aangekondigde
audientie niet zou doorgaan.
De Machtige Gebieder gaf opdracht de koperen doos
weer aan den eigenaar ter hand te stellen, en begon
dan, in de bloemrijke taal van het Oosten, aan Wout
duidelijk te waken dat diens aanwezigheid bij Achmed's karavaan niet zo zeer om zijn mannelijke schoonheid, doch weer om zijn bovenaardse gaven en bekwaamheden vereist werd.
Immers, de betrokken houtvoeter had met zijn kreunend monster de zee tot land en het land tot zee
gemaakt. Hij had, met behulp van de Machtige Fluit,
de woestijn in een drijvend moeras veranderd, waarin
Ali ben jossup, en andere vrome Muzelmannen, roemloos waren ondergegaan en waarover hij, de toverende
Houtvoeter, zonder blikken of blozen was gewcmdeld..
En daar zat nu de knoop.
Hij, Achmed, was machteloos gemaakt door de toverkunst van de houtvoeters, maar was daarom om de
dooie dood nog niet gek. Hij wist best dat de houtvoeter
zonder houtvoeten eveneens machteloos werd.... En
dus de toverkracht enkel en uitsluitend huisde in het
wonderlijke schoeisel....
Wout kreeg even tijd en gelegenheid om zijn bewon.dering te uiten over zoveel scherpzinnigheid, doch benutte deze kleine pauze om, zonder zakdoek, zijn neus
te snuiten, en verder een gemakkelijker houding aan
te nemen.
De stem van den Machtigen Gebieder drensde eentonig door. Hij beschreef zijn onbegrensde macht als
Gebieder der Zeven Winders en der Zeven Heilige
Woestijnen . . . .
Hij verlustigde zich bij voorbaat reeds in de onbegrensde Macht, die hij zou bezitten als ook hij het
water in land, en de woestijn in een moeras zou kunnen
veranderen . . . .
Dan waren de Driewerf Vervloekte Beheersers van
andere woestijnen wel genoodzaakt een weinigje uit
de buurt te blijven, wilden zij niet door zijn toverkracht
verzwolgen worden. . .. Zij en hunne kamelen, hun
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zonen en dochteren, hun ezels en hun ezelinnen, hun
schapen en hun geitebokken....
En hiertoe was de hulp vereist van den gevangen
genomen houtvoeter die, doch dit bemerkte Achmed
niet, onder de ellenlange toespraak rustig in slaap gesukkeld was, en wiens gesnurk in het duister weidra
in sterkte wedijverde met het geklapper van het tentdoek dat fladderde in de felle vlagen van de machtige
Mistral....
....En of hij nu maar zo goed wilde zijn, voor elk
van Achmed's Arab's een geschikt paar houten voeten
te vervaardigen. Morgen, als Allah's Zon verscheen
boven de Heilige Kimmen van de Driewerf Heilige
1
Woestijn.... Want er was haast bij
Een Arab, die op eerbiedige afstand had toegeluisterd, slofte voetje voor voetje weg in de richting van de
kust. Nu en dan liep hij enkele schreden terug of prutste
wat aan een tentdoek, als anderen hem al te dicht
naderden.
„Nou nog paasies uitkijke voor die schildwacht, dan
1"
binker deur
De schildwacht was op zijn post. Maar Piet was hem
even te viug af. Met beide handen op de buik gedrukt,
strompelde hij kreunend naar buiten het kamp en
hurkte snel, als kon het geen langer uitstel lijden. Even
later was hij in het donkey verdwenen.
Op de smalle heuvelrand raakte zijn been in een vaste
greep. Twee paar handen drukten hem stevig op de
grond.
„Sansodemeloaitoafell" kreunde Piet. Gelijk was hij
weer los. Het was in orde.
Mudjuh luisterde aandachtig naar zijn fluisterend uitgebracht rapport, en floot dan zacht tussen de tanden.
„Olalal Woe' slapende op audientie? Dat zag er kwaad
uit. En opgesloten midden in het kamp? En schildwachten er omheen? Olalal Twintig man tecren een "mar
honderd? NOnO1 Dat ging niet. Parbonl Not goedl....
No kits 1"
„As Wout gehaaid genog is, dan redde we 'tl" mijmerde Piet. „Moed-joel Le bateau icil De canotl Op de
wal trekke....1"
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Het was geen geringe opgave. De boot rukte en steigerde aan het uitgeworpen anker. De zware rollers
liepen tot hoog op de kust en buitelden dan weer terug
in wolken van lichtend schuim. In de boot klimmen stond
gelijk met een poging tot zelfmoord.
„Trekke . ..." commandeerde Piet. „Aale hens aan
It touw. Dat ankertie kom wel deurl"
Ze rukten op de maat van de golfslag. Even bood
het anker nog weerstand. Dan tuimelden ze met de hele
groep op- en over elkaar; de ankerketting was gebroken. De boot danste dwars op een golftop; bonkte
zwaar op de grond; werd weer opgeheven en belandde tenslotte hoog op de wal. Piet sprong er in;
balanceerde even op de reeds drijvende vloerplanken,
en begon het meertouw los te knopen.
Hij beduidde de anderen, de vloerplanken er uit te
halen. Dan sprong hij, gewapend met een kleine reserve-dreg, weer uit de boot en begon aan Mudjuh ziin
plan de campagne uit te leggen.
De dreg kon dienst doen om de bovenste graswortels
weg te ploegen. Het onderliggende losse zand kon met
behulp van een schuingehouden plank en het daaraan
bevestigde meertouw, worden verplaatst tot er een geul
ontstond. De over-komende golftoppen zouden wel een
handje mee willen helpen om het zand vender weg te
spoelen. Die waren de beroerdste niet. Een flinke geul in
de smalle zandrug en Achmed's dalletje zou vollopen
als een zijlput in de griend bij Klaasome.
„'n Karrewaaigie van 'n poar uurl" schatte Piet. „Asset 'n bietjie mee wil zitte, binne ze verzope voor dat
ze wakker wordel Wout drijf' wel op en klompel"
Hij knoopte het touw aan de dreg en liet deze door de
Arab's voorttrekken over de smalle zandrug. De onverminderde Mistral deed het zand in wolken opstuiven.
„Goa wel over azze me diep genog binnel Nou de
1"
plank en trekke bultjie
Ze ploeterden in het duister; struikelden en vielen over
hun eigen benen en die van anderen. Ze zweetten ondanks de ijzige wind, doch Piet wist niet van ophouden.
„Douwe tege dat touwl Zet 'm aanl"
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Wout stond de andere morgen oorkrabbend toe te
zien hoe enkele Arab's een stuk heipaal, dat kennelijk
van de zoutmeerhaven afkomstig was, voor zijn tent
deponeerden.
Achmed liet er geen Bras over groeien, dat was duidelijk. De klompenmakerij werd ge'installeerd. En niet
zo zuinig.
„'k Zol ze morn betjie aan de proat zien te holier
overlegde de chef-klompenmaker. „Komt tijd komt
raedl"
En dus ging hij, met een emstig gezicht, passen en
meten aan het stuk hout, wat de beoogde indruk wekte
alsof de verwachte klompen wel spoedig in optima
forma zouden worden afgeleverd.
Hij zette een voet op het hout. „'n Ouwen duim voor
It splint....
„Twee vingers breed voor d'n hiel.... Houe jullie je
grate smoele 'n bietjie dicht.... Twee vingers voor
d'n hiel.... En drie vingers voor de.... drie vingers
voor de neus.... Een.... twee.... vier.... ja....
hier afzoage 1"
Een groep Arab's was om hem saamgedrongen en
kakelde als een troep opgejaagde kippen.

„Hou je smoele dicht, en goa'd aan je waarkl Hoe
kan 'k nou zoo klompe moake?"
De Arab's zwegen en keken alien in een richting
vanwaar Achmed ben Achmed,statig naderschreed.
„Oali Boaboa is ok al vroeg wakkerl Es kijke....
Hier afzoage.... en dan in viere kloeve.... Das twee
poar.... niks zegge... das twee poar.... das vier
poar.... Da's.... ja.... azzie mot komme passe....
zo'k ie wel roepe 1„
Doch Achmed de Machtige was niet gekomen om
klompen te passen. Bij lange niet. Lijkbleek en met
fonkelende ogen schreed hij tot vlak voor den passenden en metenden klompenmaker en eiste opheldering
over het feit dat deze, zonder zijn voorkennis, tOch de
woestijn in een moeras veranderde.
Klom niet het water langzaam op in het dal? En was
het niet reeds genaderd tot de drempel van de tent des
18
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Machtigen Heersers? En dreigde niet het gehele kamp
reddeloos te verzinken in het geniepig aansluipende
water?
Wout keek aandachtig langs de uitgestrekte arm van
het Opperhoofd in de aangeduide richting, waar hier
en daar kleine oneffenheden nog even boven het roerloze water uitstaken. Hij krabde nogmaals langdurig
achter het oor, en verklaarde toen, dat het verschijnsel nog veel en, veel kwaadaardiger was dan het zich
zo liet aanzien. Immers, niet het water kwam naar
boven, doch de bodem zakte naar beneden. Dat was
heel wat gekker. En zo maar niet te verhelpen ook.
Daar was een hele ceremonie voor nodig. Wout ging
Bever door met de klompenmakerij. Maar ja.... wegzinken in de woestijn was ook geen baantje.
En dus moest Achmed maar de klompen van Wout
aantrekken, en verder precies doen wat deze hem voorschreef. Het was helemaal niet moeilijk.
Samen zouden ze het wegzinkende gebied rondtrekken onder het voortdurend uitspreken van de toverformule: „Waddunhufterwaddunhufterwaddunhufter".
Vanzelfsprekend moest het doel van de rondtrekkende beweging, en de juiste tekst der toverformule, strikt
geheim blijven.
Achmed keek wantrouwig naar de blauwe kousenvoeten van Wout. Hij geloofde wel in de drijfkracht der
houten voeten, maar niet in die van blauwe kousen.
Ook op dit punt werd hij gerustgesteld. Die kousen
hadden zolang met die klompen samengewerkt, dat
ze het kunstje ook wel verstonden....
Ze waren driekwart van het overstroomde gebied
rondgetrokken, voordat de Beheerser der Zeven Woestijnen bemerkte, dat hij op een ongelofelijke manier beduveld werd. Maar toen was het te laat.
Mudjuh en Piet hadden met klimmende verbazing
toegezien hoe de twee figuren die zoekend en tastend
door het overstroomde gebied naar hoger wal sukkelden, en dan klaarblijkelijk de grootte van de ramp
gingen vaststellen, zich ontpopten als Achmed en Wout.
„Je mo' mor boffel" zei Piet, en was na drie sprongen
op de rug van het karavaanhoofd beland.
274

„Ziet 'm mor 'n bietjie heel te holier waarschuwde
Wout, „we kanne nog gemak van 'in hebbel Hoor tie
rotloj te keen goan 111
Er was een paniek uitgebroken in het Arabierenkamp.
Minder verheven figuren dan Achmed, doch met meer
gevoel voor logica, begrepen dat, wat er ook aan de
hand mocht zijn, weggaan beter was dan blijven. Dus
schreeuwden ze om het hardst teneinde de ondergrondse monsters tot inkeer te brengen, en schoten in
het wilde weg hun geweren of om het effect zo mogelijk
nog te vergroten.
„Gauw de boat te woater voordat ze dut-op kommel”
1 Boat kapoetl" rapporteerde Mud„Carrot broken
in
juh. „Fare, fare,.... sinke, sinke
„Dan mor kojjerel" besliste Wout, „Lae me dat endjie
naer de hoave mor goan lapel"
Voor hem waren er maar twee mogelijkheden: varen
of lopen. Maar Mudjuh wist nog een mogelijkheid.
Hij liet Achmed over aan de goede zorgen der twee
Hollanders; greep dan een der gereedliggende geweren
om, tezamen met zijn helpers, onder luid geschreeuw
en hevig geknal der geweren, een stormloop te beginnen op het reeds bijna verlaten kamp.
Voor velen der kampbewoners was de aanblik van
het langzaam verzinkende dal te machtig geweest.
Schreeuwend, struikelend, plonzend hadden ze de hoger
gelegen gronden, en daarna de karavaanweg bereikt.
Een stroom van vluchtelingen verplaatste zich met bekwame spoed in de richting van Casa del Sol. Slechts
enkelen waren in het kamp gebleven om met meer of
minder gecompliceerde toverformules, de zondvloed te
bezweren.
De helpers van Mudjuh dreven de los-lopende kamelen tezamen, terwij1 hun commandant zich belastte met
een nauwkeurige inspectie van Achmed's tent. Hij zat
gehurkt bij een opengebroken kist. De daarin aanwezige
papieren schenen hem bijzonder te interesseren. Althans, de „Olalaasasl" afgewisseld door zacht gefluit,
waren niet van de lucht.
De papieren, tot een flinke rol saamgebundeld, verdwenen onder Mudjuh's wijde mantel, waarna hij de
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anderen ging helpers bij hun geschreeuw, bedoeld als
aansporing voor de veroverde kamelen om gewoon
door het nauwelijks overstroomde terrein, koers to zetten
naar de kust. Hetwelk letterlijk nog heel wat voeten in
de aarde had.
„Heregotgaaregiel" kermde Piet, „Zoue me nou tach
nog op zoo'n slingerbeest terecht komme?"
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HOOFDSTUK XXXIV.
Zoe Mile klompmoaker, en zo5 bijje marrionier

bIJ de Merinel
WOUT.
Kapitein den Dunne had het allesbehalve naar de
zin. Wout wegl Net _ wegl De Vries heel alleen naar
de stad.. . .
Ja, die De Vries was hem helemaal een raadsel. Toen
Piet in de beun sloeg, daar bij Kaap Vincent, had ie snot
en kwijl staan janke. Toen wist ie geen raad. En nou?
Komt wel weer terecht, had ie gezegd. Dankie de weerlichtl Die jongen was zo maar weggevaren met die
ouwe rotboot, samen met dien neger. 'n Beste knul, die
nikker, maar daar was ook alles mee gezegd. En die
De Vries die had dat maar goedgevonden. Die praatte
maar over Wout, Wout en nog es Wout . .. . Maar over
Piet hoorde je niks. En nou was die naar den militairen
commandant om Wout op te laten sporen. En Piet liet ie
maar in z'n sop gear koken. Die was ook al een dag
en een nacht op pad. . . .
Neen, de kapitein had het niet naar de zin. Hij liep wat
op het gangboord te ijsberen; trok met nijdig gepaf aan
zijn halfverkoolde tabakspijp tot de rookwolken om zijn

gebruinde kop krulden; gooide de hutdeur onnodig hard
open en dicht.
Verrot dat ie nou juist naar huis geschreven had, dat
ze met verlof kwamen. Nu zaten ze thuis te springen. Uit
te kienen wanneer die boot van de Lloyd binnen zou
komen. Dag bootl Dag Lloydl Met de beurt naar huis?
Graagl Maar eerst Piet boven water, en Wout. Al moest
le de hele Sahara met een luizenkam uit gaan zitten
1
harken
Het houten laddertje kraakte under zijn gewicht, toen
hij naar het sleepbootje afdaalde, waar Gijs in alle eenvoud roest zat te schrappen.
„Gijs, heb je damp genog? Je mot varel"
„Waer nae' toe??"
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„Piet op gaan zoeke met z'n prauwl”
Gijs schrapte weer door.
„Nou, wat doers we?" droeg de kapitein.
„Niksl" antwoordde de ander. „Stillegies blijve leggel
Niet goan zoeke voor maargenoch'end het d'n onderboas gezeedl"
Nog meer uit zijn humeur door deze onbegrijpelijke
maatregel, klauterde hij terug op de hopper.
Met zijn lange kijker gewapend stommelde hij naar
de brug om, voor de zoveelste maal, de verlaten vlakte
nauwkeurig te bespieden.
Minstens zo verlaten als de Sahara, lag daar de Middellandse Zee in blauw en wit, overkoepeld door de
donkerblauwe sub-tropische hemel. Een enkele rookwolk duidde op de aanwezigheid van een schip dat,
door de ronding van het zee-oppervlak, nog aan zijn
waarneming onttrokken bleef.
Dan zwaaide zijn kijker weer langzaam in de richting
van de zandwoestenij, en bleef rusten op een kleine
groep kameelruiters die uit een terreinplooi naar boven
slingerde.
De kapitein had, gedurende zijn verblijf in de omtrek
van het zoutmeer een gezonde hekel gekregen aan
alles wat op de wal deinde, en meer in 't algemeen,
aan alles wat bloempotjes droeg.
Hij speurde dus weer in een andere richting, waar
echter alles doods en verlaten was. Opnieuw bracht
hij de naderende kameelgroep in het veld van de kijker.
„Complete uitdragerij, dat stell" gromde hij. „Mot je
die twee daar achteraan zien. Lijke wel 'n paar veekopers met d'r jassen over d'n arm. Die zijn bepaald nog
te melig om op zo'n darmenzak te gaan zittenl"
Gijs had zijn roestschrapper in de steek gelaten, en
kwam eveneens op de hoge hopperbrug een kijkje
nemen: „Nog niks te zien?"
„Nee.... niks as 'n stelletje kippekopers1 Hier kijk
ook maar esl"
Gijs nam de kijker over. Even later gaf hij hem terug
met de woorden:
„Laet de kok mor 'n vors baksie zettel Daer komme
ze and Wout en Piet en dien inkooperl"
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En zo vond De Vries enige tijd later het hele gezelsschap in het voorschip van de hopper, waar ze blazend
in de witte kommen, de gloeiende koffie opslurpten.
„Opschiete mannen, als je voor de beurt wil gaan. De
schepen komen zolang onder militaire bewaking, en
wij zullen zien dat we de Lloyd nog halen. Over een
uur alles klaar, anders halen we de boot nietl"
„Over een uurl" had De Vries gezegd. Maar binnen
dat uur gebeurde zo het een en ander waar ze niet op
gerekend hadden.
Ze wurmden aan hun schoenen, die door langdurige
non-activiteit, in kasten en kisten vergeten, hard en opgekruld waren, toen een heftig sirene-geloei hen naar
buiten lokte om te zien wat de oorzaak was van deze
ongewone herrie.
Een torpedojager kwam, ruim halve kracht draaiend,
de haven binnen en begon met heftig voor- en achteruit
te slaan, in de richting van de bakken te manoeuvreren
Even later kwam Mudjuh van de stad terug, in gezelschap van den kleinen Moustique die, evenats reeds
eerder zijn vriend Achmed, zeer solide op een kameel
zat vastgebonden. Beide grootheden werden, op enige
afstand van elkaar, voorlopig onder bewaking gesteld,
terwijl de zwarte inkoper over de bakken naar de
torpedojager klepperde om daar klaarblijkelijk zijn opwachting te maken.
Niet lang daarna kwam hij lachend terug en toonde
De Vries een zeer officieel uitziend papier, dat niet meer
of minder bevatte, dan een bevel tot in hechtenisneming
van alle aanwezige Hollanders, met uitzondering van
Dirk en zijn bemanning, welke voor de laatste afwerking der oorlogshaven zouden zorgdragen.
En of de heren nu maar zo goed wilden zijn, aan
boord van de torpedojager te gaan....
Onwennig in hun, sinds lang niet gedragen Zondagse
kleding, met pijnlijke voeten in kromgetrokken schoenen, sukkelden de baggeraars over de loopplank van
het tot vertrek gereed liggende marinevaartuig.
Achmed en Moustique werden zorgvuldig opgesloten,
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terwijl de overigen van de hun toegestane bewegingsvrijheid gebruik maakten om, triestig bij een staande,
een simpele afscheidsgroet te wuiven naar de zuigerbemanning, welke even simpel terug wuifde.
Piet stond op de snel varende japer tegen de reling
geleund, toe te zien hoe de Stad der Zeven Winden
als het ware achter het nauw bewogen watervlak verzonk, toen een stevige klap op de schouder hem recht
deed springen.
1 „Doch ukket niet, dajje de boel
„Sansodeme
toezjoer beloazerde? 't Is nie'd om wat te zegge, mor
dat stoa je toch beter asdat rottige blompotjiel"
Voor hem stond, in keurige officiers-uniform....
Mudjuhl Althans....
„Had je niet gedacht, Piet, dat die mast van je zo'n
hope ome was?" veronderstelde De Vries die lachend
naderbij kwam. „Hij ziet er nou niet erg negerachtig
'At he?"
„Hca allang in de Boatel" verweerde Piet. „Haik al
in de goate toe' die min bakkes zwart ging moakel
En die aandere negers dat wazze ok Oen negersl Mor
'lc vinket 'n rotstreek van 'm om on_ s in din bak te zette.
Hij hettet aaltijd goed gehad bij onsl"
Dit laatste moest de ex-inkoper toegeven. En daarom
zou hij proberen de anderen op vrije voeten te stellen.
Maar Pieiet? Ja, dat was een ander geval. Die had hem
zo vaak voor rotneger en luizebos uitgescholden....
Dat zou wel twee of drie jaar gevangenisstraf worden . . . . „Comprie
„Je ouwe moerl" vond Piet. „Lae' mijn dat petjie ok
is op paase.... Nondeju, wat 'n woaterhoe'd1"
De zon was reed lang achter het donkere water van
de Middellandse zee verzonken. Flarden buiswater
waaierden over de reling van de torpedojager, die met
30 mills vaart een lichtende voor ploegde boven donkere diepten, waar het spiegelbeeld van de onbewogen sterrenkoepel vonkspetterde op kantelende golfslag.
Gezeten op hun blcruwe zakken, luisterden de bagge"

?"
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racers naar de verklaring welke De Vries gaf over de
vreemdsoortige gebeurtenissen der laatste dagen, zoals
Mudjuh dit had uiteen gezet.
Hij verhaalde van de rol die Alza Moustique had
gespeeld, reeds lang voor zij met de aanleg van de
Zoutmeerhaven begonnen waren.
Hoe de zelfmoord van den vroegeren militairen commandant voor diens broer, eveneens officier, aanleiding
was geweest de duistere handelingen van den mysterieuzen koopman na te gaan, waarbij hij, vermomd als
de haveloze Mudjuh, zeer interessante dingen was te
weten gekomen.
Zo wist hij, dat Moustique, in samenwerking met zijn
zuster, den beklagenswaardigen commandant eerst
diep in de schuld gewerkt, en daarna tot verraad van
militaire geheimen had aangezet.
De koopman had niet alleen deze geheimen gebruikt
voor zijn succesvolle grondspeculaties, war een slordige duit aan te verdienen was. Hij had ook de planners
doorgegeven aan een belangstellende mogendheid,
Vanz elfsprekend voor goeci geld. Een acme koopman
mocht toch wel een kleinigheidje verdienen, nietwaar?
,

Ten derde had hij in opdracht van die mogendheid,
voor goed geld natuurlijk, de havenbouw op alle mo-

gelijke manieren gesaboteerd, waarbij hij in z'n vriend
Achmed ben Achmed een weer gewilligen dan snuggeren medewerker gevonden had.
Zelfs de sabotage had hem nog extra winst opgeleverd, daar ook de verdwenen materialen voor goed
geld van de hand waren gedaan.
Behalve dit, stored er nog een poging tot massavergiftiging op zijn naam en die van Achmed, zodat de
opsteller der acte van beschuldiging niet over gebrek
aan stof te klagen zou hebben....
„En motte wij doer nou voor d'n bak in?" morde
Gijs. „Fraaie bewegingl"
„Geen sprake vanl" verklaarde De Vries. „Mudjuh
heeft het hele zaakje ingepikt om verklaringen af te
leggen in Toulon. Hij wist dat we gereed stonden om
naar Holland af te reizen en dan was hij de voornaam281

ste getuigen kwijt geweest. We blijven een dag in
Toulon, en dan gaan we over Lyon.. Dion.. Parijs..1"
„Comprie....?" grinnikte een stem uit het duister.
Piet greep zijn blauwe zak en mikte die lukraak in
de richting waar Mudjuh lachend achter een scherm
wegdook.
„An avadrem.... pijpie drop! Jou krij'k nog wel is ..1"
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HOOFDSTUK XXXV.
Als een Sliedrechtse baggeraar bericht krqgt:
Morgen voor yip j a a r naar de Philippljnen,
dan gaat hij naar huffs en zegt tegen zip' vrouw:
Morgen, om vilf u u r naar de Philippijnen ....

Het grijze water van de Merwede klotste en schuurde
longs de basalten kribben, en volgde, met kabbelend
gespetter, de eeuwige weg naar de grote zee. Lage
wolkbanken zweefden aan over de glimnatte grienden
en veegden zwarte schaduwen over de kromme dijk en
de frisgroene weilanden.
Blauwige rookwolkjes weifelden even op zwartgerande schoorstenen; sloegen dan neer in tochtige luchtstroom tussen schuilzoekende huisjes.
Wout stond op de dijk. 'lc Bedoel: Wout was een half
uur geleden thuis gekomen en stond dus op de dijk.
(.... en als ze na Jaren weer thuiskomen, leggen
ze kist en bult in het schuurtje, lichten de klink op,
zeggen: saluut, en.... staan tien minuten later op
de dijk....)
Wout deed nog jets anders als staan. Hij had een
oppertje gezocht achter de hoepenschuur, waar de
zuidwesten wind langswervelde, En hij liep achter die
beschuttende schuur.... heen en weer.... Vijf passen
heen.... Vijf passen terug....
Hij had ook gezelschap. Een andere baggeraar was
thuisgekomen uit Singapore of Bombay of zoiets. Die
z'n kist en bult lagen ook in 't schuurtje, en hij zeif liep
op de dijk, in het oppertje van de hoepenschuur....
Vijf passen heen.... Vijf passen terug....
Ze hadden elkaar niets te vertellen. Wat hebben baggeraars elkaar eigenlijk te vertellen? Ze waren jarenlang weg geweest. Maar ja, wat is daar over te vertellen?
Wout bleef staan, gluurde om het hoekje van de
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schuur naar de laag aanschuivende wolken. Hij was
van oordeel, dat het wel op regen zou uitdraaien, doch
Meld deze mening voor zich.
Hij stapte weer door.... vijf passen heen....
De Bombayer keek eveneens naar de lucht, en was
van oordeel dat ze het niet droog zouden houden, maar
vond het beter deze voorspelling niet wereldkundig te
maken. 'n Mens praat zo gauw te veel.
Ze liepen weer hun vijf passen heen.... Vijf passen
terug .... Hoe lang? 'k Weet niet.
In elk geval hadden ze al iets tegen elkaar gezegd
over de weerverwachtingen in de naastbije toekomst,
toen Piet ten tonele verscheen, luidruchtig zingende
over het 'even dat, volgens het lied, zo „wunderschon"
was.
Hij overhandigde een brief aan Wout, die even het
adres bekeek en hem dan ongeopend in de steekzak
van zijn jekker liet verdwijnen.
„'k Weet niet of de vrouw al koffie heir, aarzelde
Wout. „Lae me mor is goon kijkel"
De Bombayer moest nog een keer genodigd worden
voor hij de invitatie aanvaardde. „'k Voel m'n aaige
nooit op m'n gemak bij 'n aanderl" verontschuldigde
hij zich.
Piet was al met Wout's wederhelft in een gesprek
gewikkeld over het verschil tussen gele en_ groene
„kenoaries", toen de twee mannen binnen kwamen en
plaats names aan de helder-geruimde tafel, waar het
propere servies op het glimmende tafelzeiltje te pronken stood.
„Femilie va' je?" informeerde Bombay, doelende op
Piet, die juist een economische voederwijze propageerde.
„Gelukkig nietl Toch al last genoeg van dien oapl"
zuchtte Wout.
En hij vertelde. Nee, niet van hun avonturen, die nog
zo vers in het geheugen lagen. Noch van hun reizen en
trekken; hun omzwervingen en afdwalingen. Niets van
dat alles.
Hij tikte met de gesloten brief op het gladde tafel284

zeiltje, en begon zijn verhaal over een gebroken klomp,
een dito ruit en een buil op z'n achterhoofd.
Dat zat zol
D'r was iemand in de buurt, die had een hond. Dat
beest heette Max. 'n Lief dier. Kon je gerust los laten
lopen. Toen kocht die man er nog een hond bij, en
noemde hem ook Max. Dat was makkelijk. Hoefde hij
maar een keer te roepen, kwamen ze allebei. Om nu
te voorkomen dat de nieuwe Max verdwaalde, nam de
man een leren riem en bond aan ieder einde daarvan
een Max. Kon de ouwe Max, de nieuwe Max thuisbrenge. Snap ie? Nou, en dat was allemaal niks. Maar
nou was er nog een man in de buurt, die had een
jongen bok. Zo'n klein siksie met van die kleine horentjes. En toen had Piet hier eerst dien bok een vestje
aangetrokken en een zakdoek om z'n nek gebonden
en zo. En toen had ie 't beest dronken gevoerd met bier.
En dien dronken bok d'n dijk op. Als een maleierl En
schuivers maken dat beesti En hij Wout, liep te kuieren
op d'n dijk. Op z'n schone klompjes. Nou, en die twee
Maxen als de weerlicht achter dien dronken bok aan.
'k Zeg: als de weerlicht. En die liepen ieder aan een
kant heen van Wout. Dat ging natuurlijk niet. Nogal
logisch. De riem strak: de honden.... klap.... tegen
elkaar; Wout steil achterover; ene klomp kapot; d'n
andere door een ruit; Wout 'n bult op z'n hoofd....
zoiets....; d'n bok op hol, en ook dwars door een
ruit heen....
„Ja, 'n lekkere mos, die Pietl" besloot Wout. „Zou ie
1"
gerust dad laete vaale
Dan peuterde hij de brief open, en las aandachtig
de inhoud.
„Wat duet er op?" informeerde de vrouw.
1 Overmaarge zeuve twee en twintig
„Oh niks
naer de Walvisboai
1"
EINDE.
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