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EEN ZWAK KERELTJE.

De heer Van Vlietendam had ruim veertig jaar geleden te Middelburg een
aanzien lijke betrekking en woonde als rijk man in een van de groote huizen der
nette Zeeuwsche hoofdstad.
In Louwmaand van bedoeld jaar zag het er niet rooskleurig uit in deze woning;
want Johan, de eenige zoon, was ernstig ziek.
De 13-jarige knaap was vlug van verstand en zeer ijverig in het leeren,
terwijl zijn lichaam eer tenger dan flink ontwikkeld mocht genoemd worden.
En nu had de dokter verklaard, dat hij zich met geestesarbeid meer ingespannen
had, dan zijn lichaam kon verduren.
Johan had in die Januarimaand „zenuwkoortsen" en zijn ouders, zoowel als
de dokter, vreesden het ergste. Weken aaneen werd er zonder verpoozing bij
zijn legerstede gewaakt. En toen eindelijk de dokter beterschap bespeurd en de
angstige ouders daarmee verblijd had, was er met niet minder zorg voor gewaakt,
dat er, zoo het maar eenigszins mogelijk was, geenerlei stoornis kon voorkomen
in het herstel. Gelukkig nam de knaap, hoewel zeer langzaam, in beterschap toe.
Half Februari mocht hij het bed dagelijks gedurende eenige oogenblikken
verlaten, en van lieverlede werd de tijd van opzitten verlengd, zeer tot genoegen
van den patiënt, die niets meer scheen te vreezen, dan de eindelooze eenzaamheid op het ledikant. En toch waren die oogenblikken nog zoo talrijk en scheen
het als nam de verveling met de beterschap toe. Zijn omgeving trachtte hem
hierin wel zooveel mogelijk te hulp te komen, doch slaagde lang niet altijd,
daar er volgens voorschrift van den dokter in de kamer nog weinig drukte
gemaakt mocht worden; iets waaraan niemand zich angstvalliger hield, dan
Mevrouw Van Vlietendam zelve. Haar moederhart dreef haar tot nauwlettende
moederzorgen, zelfs in het overdrevene.
En toch was de liefhebbende moeder vol angsten en zorgen; want haar „gewone huisdokter", zooals zij zich uitdrukte, zou binnenkort de stad verlaten en
zonder hem meende zij het met haar zoontje niet te kunnen klaren. Al liep
en speelde de jongen de kamer door, al was hij zelfs bij zacht weer al even in
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den tuin geweest, zij kon niet nalaten angstvallig het tengere lichaam van haar
kind gade te slaan en zoo veroorzaakte zij hem met al haar overdrevene zorgen
meer verdriet dan genot.
De vaderliefde van den heer Van Vlietendam deed niet onder voor de moederliefde zijner gade; maar hij was niet zoo overdreven angstvallig en zeide telkens,
dat versche lucht en bedaarde vrije beweging hem niet schaden zouden. Hij
vond zelfs, dat de dokter wat „kinderachtig" was; de jongen kon wel wat meer
verduren. Zoo waren er twee uiteenloopende stroomingen in de leiding van
den patiënt; en waar was het ook, dat deze o, zoo aandachtig en met o, zooveel
genoegen luisterde, als zijn vader maar wilde ophalen van zijn jachtavonturen.
Het hart van den knaap sprong op van blijdschap bij de verhalen van moeilijke
tochten, prachtige schoten en grappige teleurstellingen, waarbij luim en jagersopsnijderij natuurlijk niet wegbleven. Menig uurtje had zijn vader hem op deze
wijze verzoet en langzamerhand een hart, een echt jagershart in zijn jongen
gebracht, die in een geweer zich een weelde en een schat van onbetaalbare
genietingen voorstelde, waarbij niets ter wereld halen kon. Een geliefkoosd
plekje was dan ook vaders kantoor, waar diens jachtgerij zoo netjes bijeen
hing, alsof Nimrod zelf het er eene plaats gegeven had. Daar kon hij bij staan
kijken en peinzen, tot zijn nog zwakke voeten hem naar eene andere kamer
droegen. Eenmaal bij zoo'n echt Nimrodsverhaal van zijn vader sprak hij: „Wat
zou ik ook graag een goed jager worden!" waarop zijn vader bemoedigend liet
volgen: „Dat zul je ongetwijfeld worden, mijn jongen! En als ik dan oud ben en
er niet goed meer op uit kan, dan zul jij krachtig zijn en zorgen, dat de kelder
voorzien is. 0, ik zie dien tijd al komen!"
Maart werd door April gevolgd en op den laatsten dag der eerstgenoemde
maand bracht de oude huisdokter zijn afscheidsvisite. Mevrouw wond er geen
doekjes om, dat ze zeer tegen dat vertrek opzag: „Och, dat u nu juist moet heen..
gaan; heusch ik kan u niet missen!"
„Ik zou onmisbaar zijn! wel neen Mevrouw! wees gerust; niemand is onmisbaar, ook ik niet", lachte Dokter, alsof hij zelf deze schoone woorden voor het
eerst bedacht en gebruikt had.
Johan kon nu juist niet zeggen, dat Dokters vertrek hem zoo speet; hij was
aardig op weg, om den geneesheer voor de oorzaak van het slepende in zijn
ziekte aan te zien. „Laat hem gerust gaan , dacht hij, „dan ben ik van al dat
voorzichtig! voorzichtig! af."
Maar zijn ouders zagen het anders in; en zoo kwam het, dat de hulp van een
anderen geneesheer, een jongen man, ingeroepen werd.
Het was een mooie dag, toen deze zijn eerste visite maakte. Hij luisterde met
het volmaaktste geduld, toen Mevrouw zoo zorgzaam van de ziekte en zwakte
haars zoons verhaalde en allerlei verschijnselen beschreef, welke zich hadden
voorgedaan, in de heilige overtuiging, dat ze daarmee den nieuwen deskundige
voorzichtigheid, liefst uiterste voorzichtigheid zou aanbevelen. Ondertusschen
''
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stond de patiënt vóor zijn nieuwen dokter en hield deze zijn hand vast, alsol
ze elkaar reeds langer kenden. Eindelijk keek hij Johan eens diep in de v~r...
langende, doch van onzekerheid getuigende oog en. 0, de jongen had ook z66
het land aan al dat "voorzichtig", dat hij vurig hoopte in dezen man zijn ver...
losser te vinden, en dit ongetwij feld in zijn blik te kennen gaf.
"En welk middeltje zou mijn jonge vriend zelf nu wel ter genezing uitkiezen,
als hem eens de keuze overgelaten werd?"
"Dat is een vreemde vraag", dacht Johan, "mag ik nu zelf zeggen, waarmee
ik genezen wil worden!" - Wat zou hij vragen? Moest hij dien dokter liever
een beetje te vriend houden en zeggen, dat hij het niet wist? Of zou hij maar
eerlijk voor de waarheid uitkomen en zeggen wat hem op het hart lag? Hij
besloot al spoedig tot het laatste en zei: "Eerlijk gezegd, Dokter! wou ik alle
drankjes en pillen en poeiers maar in de apotheek laten en in plaats daarvan
permissie krijgen om de deur uit te gaan." - Hè, het was er uit!
"Welnu, je hebt het beste geneesmiddel gekozen, want u past zonneschijn
en frissche lucht het best; uw apotheek is thans gebouwd op den Vlissingschen
en Koukerksehen weg en op alle plaatsen, waar het Irisch en vrij is."
"Dat is ook naar mijn hart gesproken, Dokter!" viel de heer Van Vlietendam
in; "we gaan er meteen al op uit, jongen!"
"Goed zoo!" zei Dokter, "goed zoo! Over een dag of drie kom ik eens zien,
hoe het nieuwe middel gewerkt heeft."
En zich tot Mevrouw wendende: "Zijn voeding is natuurlijk ook krachtig,
niet waar?"
"Maar, met de volle tafel meedoen, dàt zal toch nog niet mogen?" Mevrouw wilde, ze moest remmen, want volgens haar inzicht liep het nu uit op
den ondergang van haar kind. "Zoo zwak en buiten loopen; en dan nogal op
den weg, heelemaal buiten de stad!" Het was, meende ze, immers de grootste
waaghalzerij; en dat met haar kind!
"Gerust, Mevrouw", verzekerde de dokter, "laat hem gerust zijn gang gaan.
Hij zal bij het eten wel varen; alleen: geen liflafjes van koekjes en snoeperijen,
maat flinke kost; die zal hem goed doen. En wandelen, niet tusschen de huizen,
maar waar de wind hem van alle kanten door de haren kan waaien. U begrijpt
me wel." - Dit laatste was tot den vader gericht.
Johan ging werkelijk al spoedig de deur uit, met zijn vader, die een wakend
oog wilde houden, en die, hoe gemeenzaam hij overigens was, nu geen antwoord
gaf, als een voorbijgaande bekende naar [ohan's toestand vroeg.
Buirten de stad gekomen, scheen het den zwakken wandelaar toch toe, dat
hij wel een beetje voorbarig geweest was, en zij keerden terug; doch hij hield
zich goed. Den volgenden dag had zijn vader voor den middag eenige uren
beschikbaar en die werden nu besteed aan eene wandeling langs den Vlissing.. .
schen weg. Het weer was nog mooier dan gisteren en gerust konden zij zich
even neerzetten op de rustbanken aan den weg, indien het noodig mocht zijn;
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maar het was niet noodig, dan op De Abeele 1 ), waar zij binnen stapten. „We

zullen hier even rusten en iets gebruiken", zei de vader; „wat wil je hebben?
eene boerenboterham met een glas melk? Ze hebben hier lekker brood, heerlijke
boter en puike melk."
Zonder Johans antwoord af te wachten bestelde hij het genoemde, ook voor
zichzelf, want slechts op het voorbeeld van zijn vader beet de knaap in zijn
boterdam. En zie, het scheen of de Abeelsche boter werkelijk lekkerder was.
dan die van thuis; evenzoo hot brood en de melk. De heer Van Vlietendam
behoefde dan ook volsterkt niet te wachten tot zijn zoon klaar was met dit
tusschenmaal, want ieder stukje smaakte naar meer. De beverigheid van zooeven
was verdwenen, toen zij den terugweg insloegen. Johan gevoelde zich frisscher,
dan hij de laatste dagen geweest was en ook, thuisgekomen ging het goed; zijn
ledikant was hem recht aangenaam, het middagdutje bekwam hem uitstekend,
en een verkwikkende slaap hield hem ook den geheelen nacht zoo rustig en
kalm, alsof hij niet wakker worden moest.
Elken dag ging het nu den weg op, eerst onder geleide, vervolgens alleen.
„Gaat het u nu naar den zin?" vroeg de dokter den derden dag, s middags
na de wandeling.
„Best, dokter! mij g oed: ik ben al tot Souberg geweest."
„Dat is kras: al zóó ver!"
„Ja maar," .... zoo nam de heer Van Vlietendam het voor zijn zoon op, „ja
maar, op de Abeele uitgerust, en ik heb hem met rijtuig terug gehaald."
, 0, dat is goed; anders zou ik toch voorzichtigheid moeten voorschrijven:
nietwaar? alles kan overdreven worden."
„Heb je al verteld, Johan! dat je zoo goed Abeelsche boterhammen lust en
dat je ledikant heelemaal anders is, immers veel zachter dan vroeger?"
„Neen, Pa!" Dokter behoeft toch niet alles te weten."
„Dát mag hij wel weten, jongen!"
Zooals het meer gaat met kinderen, jongens zoowel als meisjes: het nieuwtje
was er al te spoedig af en Johan vond die herhaalde wandelingen met zijn
moeder, met zijn vader of wel alleen, op den duur niet aantrekkelijk. De boeken
kwamen weer voor den dag, zoetjesaan al langer, totdat de maag niet goed meer
werkte en de dokter en apotheker hem alweer in bescherming moesten nemen.
„De boeken maken het kereltje van streek," zei de dokter op zekeren dag,
dat Johan minder goed was. „Het kan ook niet anders, hij moet te veel alleen
er op uit en dan komen telkens de schoolkameraden hem aan de ooren razen
met de boodschap, dat ze op school dat en dat gehad hebben en zus-en--zoo-ver
gekomen zijn. Dat maakt den jongen van streek. Er moet iets anders op
gevonden worden."
,,Als u maar zegt wat," zuchtte de vader.
„Is er geen gelegenheid om hem ergens buiten te doen, waar hij van al die
i) Een buurtschap a.d. Vlissingscheweg.
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boekenwurmen ver af is?"
„Moet er dat van komen, moet hij van huis, dokter? Drommels, daar heeft
mijn vrouw nog geen ja op gezegd. Het is maar goed, dat ze het niet hoort."
„Het moet toch, we krijgen hem anders niet geheel klaar."
„Nu goed; we zullen haar probeeren over te halen. Maar naar buiten doen,
zegt u; waarheen?"
„Hebt u niet ergens een plekje op 't oog? Liefst zoomaar onder boerenjongens."
„Onder boerenjongens; zoomaar onder boerenjongens, zegt u. Dokter,
Doktert u kent mijn vrouw nog niet. Nu wordt het nog moeilijker .... Stopt
daar heb ik wat. Ik heb kennis aan een paar eenvoudige menschen; ze wonen
aan de Westerschelde en zouden misschien mij dat pleizier wel willen doen;
het zijn een paar eenvoudige nette lui."
„Zou de kost er goed zijn? Is er ruimte en vrijheid? Weet u ook, of de slaapplaats flink is? Zijn er mogelijk ook kameraden voor hem?"
„Dat alles is er."
„Dan is de zaak gezond."
Doch
„Gezond, ja als mijn vrouw ook niet een woordje mee te praten had.
kom, ik heb een voorstel: u begint alvast met haar er over te spreken, zoodat
ik slechts een handje te helpen heb; want van mij neemt ze dat zoo grif niet aan."
„Best, ik zal de kat de bel wel aanbinden."
„En dan gaan we morgen eens samen kijken, of het u bevalt? ik bedoel:
LI gaat met mij mee, om de omgeving en de menschen eens op te nemen?"
Dokter bedenkt zich een oogenblik en belooft, hoe moeilijk het ook kan, het
te doen, als zijn vriend, de officier van gezondheid, enkele patiënten voor hem
ka n w aa rnemen, en dat kan wel. „Afgesproken dus?"
„Afgesproken: ik zorg voor rijtuig en we gaan vroeg op reis."
„Om 5 uur?"
„Goed, om 5 uur. Ik kom bij u voorbijrijden."
De inspectiereis werd den volgenden dag wezen lijk gedaan en 's avonds
kwamen de beide heeren thuis met de boodschap, dat alles in orde was en Johan
er de volgende week al heen moest, omdat dan de paaschvacantie aan de aanstaande speelmakkers goede gelegenheid gaf, om kennis te maken.
Johan vond de schikking goed, evenwel niet zonder eenige huivering; immers
het was erg in den vreemde en ver van huis; maar hij zou toch ook meer vrijheid
hebben en niet als Johan van Vlietendam behoeven rond te loopen. Dit laatste
werd door zijn vader ook zoo begrepen en daarom kocht hij zijn zoon een paar
pakjes, die van de kleeding der dorpsjeugd alleen door hun nieuwheid verschilden. Mama zou zooiets nooit goedgekeurd hebben en daarom deed hij dit
buiten haar weten, zoodat zij geen aanleiding had om zich er aan te ergeren.
Wat had het hem en dokter een moeite gekost, haar toestemming te verkrijgen!
Zoo naderde de Donderdag vaar Goeden Vrijdag, de dag van het vertrek.

NAAR JAN VAN VERRE.

Hoe dikwijls had Mevrouw Van Vlietendam al niet haar koffers gepakt
voor een reis: voor lang, zoowel als voor kort van-huis-zijn: wat had zij dat
dan meestal met genoegen en handig gedaan! Doch nu, neen het ging niet:
het was alsof de kleedingstukken haar aan de vingers bleven kleven.
Niets werd vergeten, zelfs zwachtels en linnen om te verbinden: alsof haar
kind voorbeschikt was om wonden en arm- of beenbreuken te krijgen: eau de cologne tegen hoofdpijn, een schaar om de nagels enz. te knippen:
kortom tal van kleinigheden. Zenuwachtig nam zij het eene stuk na het andere,
woog het op de hand, als moest het gewicht de plaats in den koffer bepalen,
vlijde het even zacht neer, als ze met Chineesch porselein zou gedaan hebben
en toen eindelijk het deksel den koffer afsloot en de sleutel omgedraaid werd,
scheen het of een gedeelte van haar verleden en toekomstig leven daarmee
voorgoed werd weggeborgen. Arme moeder!
Hoewel het nog veel te vroeg was, stond ze den volgenden morgen op en
gedruischloos zweefde ze het huis door, zorgende voor alles, wat overigens
toch wel terecht zou komen. Dan weer overdacht zij, hoe zij uit de vreemde
plaats niet anders dan door brieven van haar kind zou hooren. Wie zou er
waken over haar Johan? wie hem terughouden van onvoorzichtigheden ten
opzichte van zijn zwak gestel? Hoe zou het gaan, als hij eens ongesteld werd?
Stille smart vervulde haar teeder moederhart, als zij overdacht, hoe hij in de
eenzaamheid kon verlangen naar zijn huis, terwijl de gelegenheid tot terugkeer
minder gemakkelijk zou zijn. Zij pinkte dan ook menige traan weg, die met
haar zuchten kwam opwellen: doch zij verborg manmoedig haar aandoeningen
voor haar kind, dat zoo min mogelijk in verdrietige stemming mocht komen:
hij zou maar al te veel oogenblikken van verlatenheid hebben, meende zij. En
eerlijk gezegd: in stilte voedde zij de hoop, dat het verlangen naar zijn moeder,
naar zijn vader, naar zijn huis, hem spoedig tot haar terug zou voeren.
Mama mocht zwaartillend en neerslachtig zijn, Johan voelde daarvan al
bitter weinig. Hij had het veel te druk om met zijn vader voor het opladen der
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koffers te zorgen, de reis tot Goes te bespreken, en te babbelen over duizend
nietigheden, die wel niet te beteekenen hadden, doch die hem bezig hielden.
Mama zou meegaan tot Goes en daar een paar nachten overblijven bij Tante
Jet, hare zuster. Tot het Sloe zou het wel niet op een sukkeldrafje gaan, want
Johan was met zijn vader mee geweest naar den stalhouder; iets dat anders
de knecht deed, en had de mooie vlugge zwartjes gezien, die voor het rijtuig
zouden staan. En hard rijden was voor Johan natuurlijk, evenals voor eiken
anderen jongen een groot genot. Hij zou wel graag op den bok naast den
koetsier zitten; evenwel gaf hij toe, dat hij daarvoor te zwak was en er kou
mee vatten zou.
Sneller dan hij verwacht had, was de afstand naar het Sloe afgelegd. De
koffers werden afgeladen en naar de veerboot gedragen, die spoedig van wal
stak. Natuurlijk was Johan door zijn Mama zorgvuldig ingebakerd, hoewel hij
zich zoo krachtig mogelijk daartegen verzette. Papa zei niets, maar lachte
om de tegenwerpingen, welke de knaap maakte tegen eiken maatregel van
voorzorg.
Johan zat vlak voor den veerman, het rechterbeen opgehaald en plat neer.
Gelegd, terwijl het andere achteruit stond en het lichaam in een wrong hem
gelegenheid gaf om vooruit te zien. Weinige slagen had de roeier gedaan, en
Johan was al bij de hand om mee te roeien.
„O, wil de jongeheer meehelpen? dat is goed," sprak de man, „maar dan
moet u eiken keer als ik aantrek, tegen de riemen duwen; zóó, naast mijn
handen; kijk, dat helpt."
Wat was hij nu in zijn element: de boot helpen voortroeien, waarin zij zaten,
dat was naar zijn zin. En al hoorde hij Mama ook iets tot Papa fluisteren van
„al te schippersachtig", hij roeide mee en om dat te beter te kunnen doen,
wierp hij zijne overjas los en ging overeind staan met de rechterknie op de
bank, hoe ook Mama telkens angstig naar hem greep, als een golfje de boot
een weinig scheef lei en zij meende, dat hij vallen en overboord tuimelen zou.
„Het gaat al goed," dacht de heer Van Vlietendam en zag met genoegen,
dat Johan alles om zich heen vergat, toen de schipper hem aanmoedigde met
de eenvoudige opmerking:
„'t Is, of de jongeheer het meer gedaan heeft."
Met vrijwat voortvarendheid sprong hij dan ook aan de overzij zonder eenige
hulp aan wal en stampte op het voorbeeld van zijn vader eenige wierblazen
stuk, die bij de aanlegplaats aan de steenen der glooiing van den dijk groeiden.
Luid juichte hij, als het hem gelukte, een groote blaas met een knal te doen
barsten,
„Zie je wel," dacht de vader, „deze eenvoudige bezigheid verschaft den
jongen genot. 0, ik wist het wel: daaraan heeft hij behoefte, hij moet bezig
kunnen zijn, iets kunnen maken of doen en dat zal meevallen, als hij op zijn
bestemming is bij die gezonde buitenkinderen." En luid sprak hij:
„Kom, Johan! Je kunt immers al die duizenden blazen toch niet te barsten
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stampen, we moeten nog naar Goes."
Bij het veerhuis werd weer in een ander rijtuig ingestapt en ging het verder
naar Goes, door vlakke velden en langs wegen zonder een enkelen boom. Eerst
nabij Goes werd dit anders; daar deden opgaand hout en boomgaarden aan het
heerlijke Walcheren denken.
Langen tijd in een rijtuig te zitten, is ook vermoeiend, en men is na zulk een
rit heel blij, de beenen weer eens rechtuit te kunnen strekken.
Tante Jet en Oom stonden beiden aan de deur en met zeer veel hartelijkheid
werden de gasten ontvangen.
„Zoo, Johan! beste jongen!" zei Tante, „ben je daar ook? Dat doet me eens
recht veel genoegen. Als dat leelijke Sloe er maar niet was, zouden we mekaar
wel een keer meer zien; maar daar ben ik altijd bang voor, althans ik zie er erg
tegenop. Een akelig vaarwater, vind je ook niet, mijn jongen?"
„Akelig, Tante? volstrekt niet!"
„O, Jet! hij heeft meegeroeid uit alle macht," zei zijn vader; „hij kreeg een
pluimpje van den veerman, en ik moet zeggen, hij zou van het roeien gauw den
slag hebben."
„Ik vind de koude gure tocht op dat water toch alles behalve goed voor mijn
jongen!" bracht Mama in, doch hij verklaarde heelemaal geene kou gevoeld te
hebben.
„Als dat waar is", zei Oom, „dan kom ik eens een keer meer naar Middelburg."

Hoe geheel anders dan vroeger wordt thans de reis van Middelburg naar
Goes gemaakt! Men zorgt op tijd aan het station te zijn, stapt in, wanneer de
trein voorkomt, zit rustig in de gemakkelijke coupé en stapt uit, als te Goes weer
wordt stilgehouden; alles het werk van een half uurtje! Wat is Zeeland in dit
opzicht vooruit gegaan! Evenals van Middelburg naar Goes, gaat men van
Goes oostwaarts. De trein met al zijn snelheid geeft aan de reis door den
korten duur toch een zekere gezelligheid! men is er zoo gauw en zonder het te
bemerken.
Niet zóó met de reis van Johan en zijn vader. Zij moesten den volgenden
morgen van Goes uit weer per rijtuig. Gelukkig troffen ze één dier mooie
Aprildagen, waarop als het ware de Lente haar eerste lachje de aarde toewerpt.
Hierdoor aangemoedigd werd het rijtuig van voren open gezet, opdat men
zooveel mogelijk zou kunnen genieten van de ophelderingen, welke de koetsier
beleefd en voorkomend gaf; in het eerst op hun vragen, later zonder verzoek
telkens, als er iets vermeldenswaard te zien was. Zoo bijv. toen naar het zuidoosten over de dijken heen een stoomboot met drie masten in het gezicht kwam,
die statig haar reis van Antwerpen naar zee door de Westerschelde voortzette.
Veel indruk maakte de reis overigens niet op onzen vriend; boerderijen,
bezaaide en onbezaaide velden, weilanden. wegen, dijken en weinig houtgewas ... het trok hem niet veel aa n.

DE KAMERADEN.

Na een langen rit kwamen ze op de bestemde plaats aan. Het ging Johan
als ieder ander: hij had zich een voorstel van zijn tijdelijk verblijf gemaakt naar
hooren zeggen. En nu was het volkomen waar, dat zijn vader wel het beste
en niet het minste verteld en besproken had, voornamelijk uit angst, dat Mama
nog meer dan zij toch al was, ingenomen zou worden tegen de gezondheidskuur,
welke men op haar zoon wilde toepassen.
Eindelijk toen men het doel naderde en allengs meer de boomrijkheid der
streek overging in het eentonig kaal en vlak, waarin enkele dijken met hun
boomen eenige afwisseling brachten; toen eerst bereidde de vader zijn zoon
voor op den eenvoud, de nederigheid, de soberheid zelfs, van hetgeen hem
wachtte.
Wel had Johan zijn verwachtingen niet hoog gespannen, maar de ledigheid
der landstreek om hem heen, en vooral de geringe aanblik der woning, waarin
bij vertoeven zou, het stemde hem allesbehalve opgewekt. Daarbij kwam nog,
dat ook zijn maag den invloed ondervond eener leegte.
Met looden voeten volgde hij zijn papa, toen deze op de woning toetrad.
Jan van Verre kwam bij het rijtuig en werd het eerst begroet. Bij het huis
wachtten hen de vrouw en het dochtertje van ongeveer zes jaar in de ZuidBevelandsche kleeding, natuurlijk op zijn Zondagsch, want de komst van „zoo'n
grooten mijnheer" was werkelijk iets buitengewoons, zoodat zij al evenmin op
hun gemak waren, als Johan.
De heer Van Vlietendam, rond in zijn taal als altijd, stak gul de hand uit bij
zijn korten groet: „Dag Jan!" en later:
„Dag vrouw Van Verre, dag kindje! Hoe gaat het?
Hier zijn we, allebei,
zooals je ziet. Kijkt, dat is nu Johan. En Johan! daar zie je nu zoo goed als je
vader en moeder voor dezen zomer."
Johan en Betje waren niet zoo gul en vlot in het groeten, het ging hun wat
verlegen af.
De koffer werd afgeladen en binnengebracht door Jan en den k oetsier, die
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er tamelijk wel de vracht aan hadden. De koetsier zou vervolgens een paar
uren afspannen op de naastbijgelegen boerenhoeve.
Bij het binnentreden kon Johan heusch een huivering niet bedwingen. Hij,
het kind van weelde, dat geleefd had en opgevoed was tusschen pracht van
meubelen, in vertrekken met kostbare tapijten, waar men binnentreedt uit
vestibule en gang met marmeren vloer, hij werd deze woning, zijn toekomstig
tehuis, binnengeleid door een schuur met leemen vloer, die op het eene einde
als bergplaats en op het andere als keuken was ingericht en bij deze laatste
een oven voor het bakken van brood bevatte. De deur der huiskamer ging open
en ... natuurlijk de eenvoudige huiskamer van den eenvoudigen Zuid-Bevelander, die ja iets meer dan gewoon werkman was. Maar al aanstonds stemde
de zindelijkheid, de zoete vreugde der ontvangst, de vriendelijke uitkijk door
de tamelijk flinke ramen in de vrije ruimte van het akkerveld, de welvoorziene
tafel, en de heusche toon der bewoners de binnentredenden tot . .. ja, minstens
tot vertrouwen.
„Ha, het treft goed; zie je wel Johan!" sprak de heer Van Vlietendam,
„boerenboterhammen met ham en melk en ... wat staat daár nog, Vrouw Van
Verre?"
„Ik weet niet of u er van houdt, maar wij lusten het allen heel graag; het is
„perskop"." 1 )
„We zullen zien", zei hij, zich neerzettende aan den disch, waar voor twee
gedekt was. „Maar zou het niet gezelliger zijn, als je nog drie bordjes
bijplaatste?"
„Als u het goedvindt , antwoordde Jan van Verre. En zoo schikte men
niet zijn vijven aan tafel; het kleintje droeg zelf haar stoel naast dien van
Johan, zoodat de mannen tegenover, de kinderen naast elkaar en de vrouw
naast haar man gezeten was.
De spijs, de perskop niet het minst, het vriendelijk gesprek, de toeschietelijkheid van de zesjarige, zoo zindelijk gewasschen en gekleed, en meer ... er lag
blijkbaar iets bijzonders in, want de tong van den jeugdigen kostganger was
spoedig los; iets wat hem bij vreemden meestal niet gelukte, en de kennismaking viel mee, veel mee van weerskanten.
„Het bleeke, tengere kereltje is wel ,,een goeie jongen", want hij praat zoo
eenvoudig en zijn bruine kijkers staan hem zoo vriendelijk in het hoofd ... het
zal wel gaan, als hij maar wennen kan , meende vrouw Van Verre, die door
haar man evengoed Moeder genoemd werd als door haar kinderen. Hoewel
zij huiverig zijn zwak lichaam aanzag, was zij toch niet zonder vertrouwen.
En Johan: „Waar zijn de ongens nu? ... Hoe heet u ook?"
„Zeg maar gerust Jan, zooals iedereen mij noemt.
Ik zal u voortaan kortaf Johan noemen, vind je dat goed? -- Jongeheer..
''

''

.

1) Perskop of hoofdkaas, een soort van gehakt, gemaakt uit de zijden van den varkenskop en hals.
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het staat zoo stijf onder huisgenooten. Maar je vraagt naar de jongens; die
zijn naar het dorp en komen over een half uur pas thuis."
En het meisje begrijpende, waar het om te doen was, sprak met haar helder
stemmetje: „Ik kan ook wel mee naar buiten gaan." En als om de daad bij het
woord te voegen, nam ze Johan bij de hand.
Deze schepte vermaak in het lief gebabbel van zijn geleidstertje. Geit, schaap,
varkens, konijnen, kippen, de tuin, achtereenvolgens werd alles nagegaan met
een drukte, zoo lief en zoo aardig, dat het hem wel onmogelijk geweest zou
zijn, er den mond bij dicht te houden.
Terwijl ze samen zoo zoet keuvelende rondwandelden, hadden ze er volstrekt
geen erg in, dat drie paar oogen uit de huiskamerramen met welgevallen op
hen rustten. Met welgevallen, ja, want de heer Van Vlietendam dorst hopen
en vertrouwen, dat zijn zoon zich wel in zijn nieuwen toestand schikken zou;
Jan en zijn vrouw hadden van hun zijde de blijde verwachting, dat zij, moeite
en zorgen aanwendende, geen oneer zouden inhalen.
Eindelijk hielden de twee snuiters op hun onderzoekingstocht stand bij de
sluis, waardoor het water naar de Westerschelde afliep, tenminste wanneer zij
openstond, en dit was alleen het geval bij laag water op de Schelde.
Ze waren geheel beneden aan den teen, d. i. het laagste gedeelte van den
dijk, alzoo op een standpunt, niet hoogex dan het aanliggende weiland en
konden een eindweegs in den grooten steenen koker kijken. Wat de kleine
meid hem hierbij duidelijk wilde maken, begreep hij niet; zij had het over
paling en vader en stelten en veelies 1 ) en diep en moeilijk en een haak en een
beun 2 ) en ... voortdurend maar en over alles en nog wat, schots en scheef
door elkaar, zooals zulke tongetjes het hebben kunnen. Met zijn vragen, hoe
eenvoudig ook gesteld, kon hij er niet beter uit wijs worden en besloot daarom,
hoewel zeer nieuwsgierig gemaakt, op nadere uitlegging van zijn nieuwe kameraden te wachten.
Bij het terugkeeren voegde een tamelijk groote hond zich bij hen en wandelde
bedaard aan de zijde van de kleine Betje mee, terwijl zij vertrouwelijk de hand
op den ruigen kop lei. „Dat is Does", zei ze! „die kan zwemmen en melk halen,
hij is van geen mensch bang en toen Kees verdrinken wou, beet hij hem in zijn
broek en toen is Kees niet verdronken" ... En nog meer eigenschappen en
daden van Does werden verward door elkaar opgesomd. Johan kon niet zeggen,
dat de hond hem zoo op zijn gemak bracht en hij was bijzonder oplettend en
bezorgd voor elk lichaamsdeel, dat in den grooten bek van het dier zou kunnen
terecht komen. Hij werd evenwel niet lang door dit gezelschap geplaagd, want
als een dolle rende het beest weg en was weldra bij twee jongens, die in de
verte aankwamen en hem gefloten hadden. Zij droegen samen een mand,
1) Welies zijn de gewone van teenen gevlochten aalkorven.
2) Een beun is een geheel doorboorde houten bak, die in het water drijvende dient, om

visch levend te bewaren; men legt hem daartoe liefst in stroomend water.
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terwijl de oudste nog de zorg had voor een zakje, dat nogal zwaar drukte op
de vrije hand. De hond bracht hierin uitkomst; hem werd spoedig deze last
in den bek gegeven en het dier kuierde weltevreden met de knapen mee. Johan
zag dit en stond niet weinig versteld, toen hij bemerkte, dat er bloed door den
zak gedrongen was; waaruit hij opmaakte, dat er vleesch in zat. Iedere andere
hond zou zulk een lekker hapje niet zoomaar onaangeroerd brengen, waar een
knaap het hem gebood !
Opgewonden mocht de begroeting niet heeten. De jongens hadden elkaar
spoedig van top tot teen gemeten; de twee vonden Johan een mageren bleekneus
en hij vond, dat zij er heel bengelachtig uitzagen; maar de kleur van hun
wangen wenschte hij wel tot de zijne.
De twee uren toevens van den heer Van Vlietendam waren spoedig om en
het moeilijk oogenblik van scheiden was aangebroken. Johan schreide en snikte,
geen wonder! en de vader had diep medelijden met zijn zwak kereltje, dat hier
moest leeren, zooveel mogelijk van een buitenkind te krijgen.
Onze jonge vriend was evenwel spoedig dezen harden aanval van verdriet
te boven, en toen het rijtuig uit het oog was en hij alleen stond in den vreemde,
hield hij zich inderdaad groot. Moedig was Johan, ja, al stak deze moed ook
zeer af bij zijn zwak gestel.
Zijn nieuwe „vader", zooals Papa immers gezegd had, die hem dezen zomer
onder zijn opzicht en leiding zou hebben, maakte niet veel omhaal en vroeg,
alsof hij de vraag aan zijn zoons deed: „Johan! heb je lust om mee te gaan
vissch en?"
„Visschep?"
„Ja zeker, visschen! Maar je moet even geduld hebben, want ik ga een paar
laarzen aa ntrekken. Voor jou hebben de jongens een paar klompen gehaald;
ik wil zeggen: ze hebben eenige paren gehaald, waaruit je passen kunt. Heb je
wel eens op klompen geloopen? ... Komaan, steek de voeten er dan maar in,
zoek de beste maar uit. Zijn die goed? Best zoo. ik heb mijn laarzen aan,
en hier zijn mijn stelten, daar is mijn haak, daar een mand, en nu nog het
laddertje en een paar touwen en een zak, dan zijn we gereed."
„Wat moet dat nu allemaal beteekenen?" dacht Johan, „gaat hij zóó visschen,
met zulk gek vischtuig?" Niettemin stapte hij nieuwsgierig mee aan de hand
van Betje, die het er op gezet scheen te hebben, hem een hand te geven en met
hem te keuvelen. Zoo sprak ze ook nu weer van stelten, van diep, enz.
Jan lei, bij de sluis gekomen, alles neer, bond de hooge houten klossen, die
hij stelten noemde, onder de laarzen stevig vast, plaatste de ladder in het
water, nam den ijzeren haak in de hand, klom de ladder af en stond weldra in
de sluis; trots de hooge stelten, toch nog tot de knieën in het nat.
„Dat is daar diep," merkte Johan op en vroeg: „Wat ga je nu doen?
Pas op! je zult vallen, want je bent topzwaar op die lichte hooge klossen."
„Ze zijn zoo licht niet, want er zit een dikke schijf lood tusschen; maar
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gemakkelijk is zulk wandelen niet, daar heb je gelijk in. Het gaat langzaampjes
aan en ik steun op mijn haak en tegen den muur; ook is de bodem een gemetselde, dus effen vloer; wees maar niet ongerust, dat ik vallen zal."
Plassende verdween hij in de sluis. Wat klonk dat geheimzinnig! „Wat
een vreemde man! Hij sprak van vísschen en nu sluipt hij in die sluis, alsof er
geen gevaar bij was." Zoo dacht Johan, doch allengs werd Betjes gebabbel
hem duidelijk, en toen ze zei: „Nu komt vader met eene welie terug," en hij het
plassen hoorde naderen, toen boog hij evenals zij, zich voorover om zoover
mogelijk in het groote hol te kijken. Inmiddels voegde Kees en Gerrit ( de laatste
de oudste) zich ook bij hen; zij hadden hun boterham gegeten en kwamen
daardoor achterna. Dadelijk klonk Gerrits vraag de sluis in en als eene echo
uit: „Weegt ze zwaar, Vader?"
„Mooi hé?" zei Kees, „hoor je wel: daar zit een echo in de sluis."
Johan had alle aandacht noodig, want Jan kwam in het gezicht en dreef een
donker ding voor zich uit, terwijl hij een ander achter zich aantrok. Vlak bij
de kinderen hield hij stand. De jongens, Kees en Gerrit, wierpen elk een touw
in het water, zóó dat ze beide einden vasthielden en hun vader het als een lus
heensloeg om den aalkorf, het ding, dat hij achter zich aangesleept had. Terwijl
zij het eene einde van hun touw aan een paaltje bonden, dat voor dit doel op
den wal geplaatst was, en aan het andere eind trokken, tilde Jan den korf mee
omhoog. De glinsterende buiken van de kronkelende palingen blonken Johan
tegen en spoedig had hij bij het zwaarste eind mee de hand aan het touw van
Gerrit geslagen om den korf op den wal te hijschen. Daar lag hij .
Zoo werd een tweede korf gehaald, doch deze werd na een weinig uit het
water geheschen te zijn, van zijn inhoud ontlast in het beun, het ding dat Jan
eerst voor zich uit dreef en dat hij nu onder den korf schoof. Dezen bracht hij
dadelijk weer in de sluis op zijn plaats, terwijl het beun bleef liggen.
Nu mochten de jongens de welie op den kant leegmaken. Ze tilden daartoe
het dunne einde van den korf omhoog en legden dat op den rand der mand,
welke Johan mocht vasthouden, door er met zijn geheele lichaamszwaarte op
te drukken. Nu trok Gerrit den afgesleten heibezem, „den schrobber '' , uit den
hals van den korf en ... Johan!
0, hij had oogen te kort! „Wel honderden,"
meende hij. En hij was niet ver mis.
Zoo iets had hij nog nooit gezien .. .
„Wat een groote!" riep Gerrit en sloeg met de hand een paling terug, die
op zijn staart steunende uit de mand wilde wippen, waarna hij, evenals Kees
er overeen hing, opdat het dier niet ontvluchten zou.
Jan stond dit tooneel eenige oogenblikken met welgevallen aan te zien, want
ook Johan en Betje deden alle moeite om „het dier als een slang" er in te
houden. Johan was al visscher op en top en de gedachte aan Papa en Mama
en huis, ze waren op dat oogenblik verre.
Eindelijk merkte Jan op: „Moet ik hier nu blijven wachten, jongens? Gerrit!
zij zullen die slang wel in 't oog houden; sla jij nu de stop in de welie en werp
ze van den wal, dan kunnen we afmaken."
.
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En terwijl Jan aalkorf en beun weer terecht lei, het laatste met ketting en
slot goed verzekerde, duurde op den wal de strijd tusschen kinderen en visschen
voort, onder vroolijke opgewondenheid der dartele snuiters.
Zonder dat zij het bemerkten, klom Jan op den wal, ontdeed zich van zijn
stelten en kwam bij het schaterende en snaterende groepje. Ook Johans handen
kleefden, evenals die der anderen, van het glibberig aalslijm, doch hij had
nergens anders oog voor dan voor die vlugge visschen, en al zijn aandacht
was er bij bepaald, om ze in de mand te houden. Toen het hem lang genoeg
geduurd had, sloeg Jan den meegebrachten zak over de mand en bond hem
vast. Kees en Johan mochten nu de mand met haar inhoud naar huis dragen.
Nu kwam de schuur met haar leemen vloer te pas! Johan vond er niets
vreemds meer aan en zat er al spoedig neergehurkt, terwijl Jan aan een veerunster den grooten paling ophing en zei: „Hij weegt maar een ons minder dan
die van verleden jaar, Gerrit." En zich tot Johan wendende: „Lust je paling?
Heb je ze nog nooit gegeten? Toe, Betje! vraag jij eens aan Moeder of we
morgenmiddag paling eten kunnen." En toen het meisje met het bevestigend
antwoord terugkwam, vervolgde hij: „Dan zul je ze morgenmiddag al proeven.
Is dat goed? Ja? We slachten dan den grootsten ter eere van onzen nieuwen
huisgenoot."
Nu haalde hij een bak met zand, een knijptang, een mes en een emmer met
schoon water bij de hand, en met eenige andere werd de reus onder de palingen
geslacht en in den emmer gelegd, om door Moeder verder behandeld te worden.
Daarna werd de mand met de overgebleven visschen aan een touw bij de sluis
in het water gehangen, om ze levend te houden.
„Zie zoo," sprak Jan, „morgen moeten de klompen terug naar het dorp en
kun jelui tegelijk een pond of wat versche paling brengen bij mevrouw B. Ook
heb je dan gelegenheid om Johan het dorp eens te laten zien. En nu gaan we
naar binnen."
De avond werd na deze kennismaking aangenaam gesleten en ongemerkt
naderde bedtijd.

DRIE ONDER DEZELFDE DEKEN.

Bedtijd! Wat gaat het den gezonden jongen in 't algemeen gemakkelijk af,
zich te rusten te leggen en den slaap te vatten op de legerstede in de ouderlijke
woning, waar niets staat of ligt, dat hem onbekend is; waar geluid noch
gedruisch hem vreemd, waar de gewoonte de eenvoudige leidster van al zijn
handelingen is. De deken is nauwelijks omgeslagen of het oog is gesloten en
de blos, welke het genot der rust teekent, ligt vredig op de wangen.
Maar zoo gaat het hém niet, die in een vreemd huis, in een vreemde kamer
ligt, bij voorwerpen, die alle vreemd zijn; en dan ver van ouders en vrienden!
Hem laat de rust alleen in den strijd tegen den kwelgeest; het gevoel van verlatenheid.
Johan ondervond dit, toen hem een deur geopend werd, waardoor men hem
uit de woonkamer naar een aangrenzend vertrek bracht, waar een lichtje
brandde, een bierglas, gevuld met water en daarop wat patentolie, waarin
een drijvertje met een nachtpitje lag. Wat een somber licht verspreidde dat
ding, wat een schaduwen in die kamer; wat een raar geluid, dat kraken der
vloermatten, wat een . .. och ja, alles was hem vreemd en raar, en het was
evenmin naar de mode als fonkelnieuw. Toch zag hij een ledikant staan met
een groen gordijn er omheen en daartegenover eene geopende bedstede. Naast
het ledikant had zijn koffer een plaats gekregen en daaruit was reeds genomen,
wat hij noodig had.
Gerrit en Kees waren mee in die kamer gekomen en spoedig hadden zij zich
ontkleed, om vlug de bedstede in te wippen. Het ledikant was dus voor Johan
bestemd, dat begreep hij wel; het werd hem door Jan en zijn vrouw ten overvloede nog duidelijk gewezen, terwijl zij eindelijk vroegen, of hij nog iets noodig
kon hebben.
„Nu dan, wel te rusten, jongens!" zeiden Vader en Moeder beiden. „Wel
te rusten, Vader, Moeder!" klonk het uit de bedstede, en „Wel te rusten,"
wenschte ook Johan, terwijl Moeder alle drie toedekte. Kort daarna waren ze
alleen in de kamer.
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Eerst een gedempt gegiegel uit de bedstee, wat volstrekt niet geschikt was
om Johan's moed te vergrooten, zoodat reeds een paar waterlanders dreigden
op te wellen; doch toen een bedeesde stem fluisterde: „Johan, zeg Johan! kom
bij ons, de bedstee is groot genoeg," toen wist hij niet, wat te doen. Die twijfel
duurde evenwel niet lang, want Gerrit was vlug het bed uitgestapt en herhaalde
voor het ledikant de vraag van straks.
En nu: wip, was onze Middelburger op den vloer en Gerrit achterna in de
bedstee, waarna een langdurig gegiegel en gefluister volgde. Vader en Moeder
waren in de woonkamer wis al in de rust, want geen enkel geluid werd van
daar meer vernomen.
„Zeg jongens! wat hangt daar ginds boven die kast," had Johan fluisterend
gevraagd.
„O, dat is een klein geweer; wou je het eens zien?" En zonder antwoord af
te wachten, sprong Kees voorzichtig het bed uit, klom op een stoel, nam het
bedoelde geweer van den wand en droeg het mee naar de bedstee, waar het
van alle kanten bekeken werd.
„Het is toch niet geladen," had Gerrit gezegd en zóó kwam het, dat ze er
zoo gerust mee omgingen. Het werd weer op de gewone manier aan den wand
gehangen, en toen Vader een duidelijk gehum deed hooren, ten bewijze, dat
hij nog niet sliep, fluisterden de drie een „wel te rusten!" doch bleven trouw
bij elkaar onder dezelfde dekens in dezelfde bedstede.
Daar vond Moeder ze den anderen morgen, slapende als in rozen. Een
glimlach van geluk gleed over haar gelaat, toen zij dadelijk de gevolgtrekking
maakte, dat Johan het met de „jongens" wel zou kunnen vinden. Heusch ook:
de slaap was hem, toen hij bij de twee bengels lag, geen vijf minuten langer
dan bij hen uit de oogen gebleven.
Natuurlijk riep zij Vader er bij. Ze zeiden niet, doch lachten elkaar veelbeteekend toe en verlieten stil de kamer, na het nachtlichtje gedoofd te hebben,
want het glorende daglicht wierp ook enkele van zijn eerste stralen door een
hartvormig gaatje in een der vensterluiken de kamer binnen.
Toen de dag in volle helderheid den nacht goed en wel verdreven had, wierp
Jan de luiken open en een drietal geeuwers wreef de oogen, als om de eerste
lichtstralen er uit te verdrijven. Evenwel, met één sprong stonden de twee
stoere buitenbengels op den vloer en Johan trachtte hun voorbeeld te volgen,
hoewel het hem wegens zijn tengerheid niet zoo vlug afging. Zonder veel meer
dan het gewone „Goeden morgen" te zeggen, schoten Kees en Gerrit fluks de
kleeren aan en verlieten de kamer. Als werktuiglijk volgde Johan, doch bleef
aarzelend staan, toen hij in de schuur zag, hoe elk het hoofd in een emmer
water stak en met een stukje groene zeep het schuim in de haren wreef. Zou
hik ook zoo doen, of naar zijn slaapkamer terugkeeren, waar een waschkom
hem wachtte? Hij keek eerst de zaak eens goed af en vroeg toen, of hij ook
zoo'n emmer water mocht hebben. „Zeker," zei Kees en ging naar buiten,
goot er zijn emmer leeg, pompte hem opnieuw vol, na hem omgespoeld te
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hebben, en zei teruggekeerd: „Daar staat hij!"
„Doen jelui dat altijd zoo?" vraagt Johan.
„Nooit anders," antwoordde Gerrit, die met een ijzeren kam de haren
terecht lei.
„Dan doe ik het ook," besloot Johan, en hoe vreemd het hem ook was, hij
stak het hoofd in den emmer en deed evenals zijn makkers de schuimvlokken
rondvliegen. Na zich afgedroogd, de haren gekamd en verder gekleed te hebben,
voelde hij iets, dat ... neen, hij wist niet, wat het was; maar het was gewis
hetzelfde, wat de anderen gevoelden en waarvan Moeder alles afwist; want zij
had de tafel gereed met de tarwe-boterhammen, waarop voor haar kinderen
een stuk spek lag. Op een bord stond van dit laatste nog meer.
„Wat is dat?" vroeg Johan aan Kees op diens boterhammen wijzende.
„Gebakken spek," was het antwoord.
Na het gebed vroeg Johan direct: „Jan mag ik ook eens van dat spek
proeven?"
„Zeker," klonk het antwoord; „maar als je het niet lust, zeg je het vrij, want
hier is ham, of worst, of een ei."
„Neen, neen; spek," zei Johan, na geproefd te hebben, „dat smaakt lekker.
Geef mij ook maar zooveel als de jongens."
Het eerste boerenontbijt werd met gretigheid door hem genuttigd. Dat het
eigenaardig gevoel van daareven verdwenen was, daaraan dacht hij niet,
hoewel het niettemin volkomen w aar was.
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Johan had het Middelburgsche jongeheerenpakje maar weer aangetrokken
en vrouw Van Verre liet hem ook stil begaan: ze wist immers, dat hij met de
jongens naar het dorp zou gaan, om de versche paling te bezorgen.
Het was een nieuwtje voor alledrie, dat ze met elkaar er opuit gingen, en
dus geen wonder, dat ze rustig en vredig naast elkaar wandelden. Maar de
kennismaking, zij het ook des avonds onder dezelfde deken geschied, was ook
zoodanig meegevallen, dat men genoegzaam mocht vertrouwen op eene goede
harmonie, welke men pleegt aan te duiden door te zeggen: "Ze slapen onder
één deken."
Door het nieuwe kwam het gewis ook, dat Gerrit en Kees er niet over
kakelden, wie het eerst het netje met de visch zou dragen, wat anders vaak het
geval was. Gerrit, als de oudste, nam het op en Kees nam het later zonder
tegenstribbelen over.
Druk hadden ze het, want het bleek duidelijk, hoe weinig Johan zich voorstellen kon, waarheen de weg hem leiden zou: in een rijtuig zittende leert men
dien slecht kennen: en hier had hij ook meer aandacht gehad voor de ophel...
deringen van zijn vader dan voor de bijzonderheden van, of langs den weg.
In de buurt Gaandersweg, die ze doorwandelden, kwamen verscheidene
vrouwen even over de onderdeur, of om het gordijntje gluren en ze vonden dat
de jongens van Jan van Verre zoo bedaard voortstapten.
,,0, dat is nu zeker die rijke jongen, die bij Jan moet komen voor zijn gezond...
heid. - Arm ventje! wat is hij bleek en mager. - Stumperdl - Als die andere
twee hem maar niet te sterk zijn, want die kunnen overal tegen, omdat ze het
gewoon zijn. - Anders volstrekt niet trotseh!" ...
Deze en dergelijke opmerking hoorde Johan, terwijl zij de vrouwtjes voorbij...
stapten, die met opzet zoo luid schenen te praten, dat hij het hooren zou.
Aangenaam mocht het niet zijn, toch hoorde hij zóó het een en ander omtrent
zijn kameraden. En de gedachte, dat hij met zulke jongens niet mee zou
kunnen doen, prikkelde hem: "Nu nog niet, maar later •.• Dat zou hij dan
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toch eens zien!"
's Middags, klokslag twaalf, zat het geheele gezin aan tafel. Met servetten,
vingerdoekjes, herhaald schoone borden, enz. werd volstrekt geen rekening
gehouden; elk kreeg een portie op zijn bord en kon nog meer vragen.
Johan at met veel smaak van het overigens eenvoudige maal. Het is waar,
daar lagen een paar heerlijke mooten van dien door hem zelf mee-gevangen
paling op zijn bord en zijn nieuwe vrienden beten zoo smakelijk toe, dat hij wel
ziek had moeten zijn, om hun voorbeeld niet te volgen. Eten doet eten, en ziek
was hij niet; het tegendeel was waar: hij had honger als ... nu ja, zooals
Gerrit en Kees. Hij vroeg dan ook, evenals zij, om nog een hapje, dat hem
natuurlijk werd opgeschept.
Voor er gedankt was, werd Gerrit
het was Zaterdagmiddag -- aan zijn
gewone bezigheden herinnerd: n.l. te zorgen, dat de hokken van varkens, geit,
schaap en konijnen schoongemaakt en van versch stroo voorzien werden; dat de
konijnen een voldoende hoeveelheid gras voor den Zondag hadden en dat de
paden in den tuin en het pad erheen werden opgeharkt. Kees moest bij de
boerin in de buurt twee pond boter halen, dan kon Johan met hem meegaan en
als ze thuiskwamen, moest elk der twee nog zijne klompen schoon schuren en
zijn schoenen poetsen.
Wat een arbeid, wat een lijst! volgens de voorstelling van Johan een reuzetaak, vooral die van Gerrit. Hoe weinig wist hij, wat een knaap van veertien
jaar op een langen Zaterdagnamiddag doen kan; doch was hij niet zoo kort
nog hier geweest, hij had gevraagd om ook iets te mogen doen. Ja, hij zou
wel met Kees meegaan om boter te halen, doch Kees zou het werk doen en hij
slechts toezien; het beviel hem, rondweg gezegd, niet geheel. Iets er over te
zeggen, of zelfs iets te verzoeken, dat dorst hij nog niet. Niettemin ging hij
opgewekt en vroolijk met Kees, die in een doek een schaal droeg en in zijn
vestzak een rijksdaalder meekreeg, om den weg te bekorten door een weide,
naar de boerderij.
„Het geld dadelijk afgeven aan de Vrouw 1 ) hoor Kees!" had Moeder hem
gezegd, en Kees beloofde haar, het niet te vergeten.
Nog waren ze niet bij de hoeve, toen een paar jongens, ongeveer van hun
leeftijd, hen opwachtte ... enkel uit nieuwsgierigheid. Jan en Adriaan heetten
ze, dat wist Johan reeds, want Kees had het hem gezegd; zoo had deze ook
aan de boerenzoons alles verteld, wat hij van Johan wist. Geen wonder: zij
waren zijn schoolmakkers en de komst van Johan was een groot nieuws, dat
aan elk, die er ooren voor had, verteld moest worden.
„Als je gauw meehelpt, de paarden te voeren, gaan we een poos schommelen
in de schuur; boven het hooi hebben we er een 2 gemaakt van een dik touw,"
zei Jan en wist wel, dat hij daarmee Keesje vangen kon.
„Ik ga vlug mijn schaal bij je moeder brengen," zei Kees in dolle haast, „ik
)

1) Zoo werd de boerin genoemd.
1) Een schommel bedoelde hij natuurlijk.
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ben direct bij je." En daar holde hij voort langs de boerenschuur naar de
woning, waar men hem in de gang toeriep, dat hij zijn schaal maar moest
neerzetten en men hem dadelijk helpen zou.
In een wip had hij op den dorschvloer ook een voerbagge 1 ) gegrepen en
voerde er lustig op los: een heel werk, zoo zestien paarden en twaalf runderen
te voederen, de laatste hooi, de eerste fijngesneden klaverhooi met mangelwortel. Lang duurde het niet of Johan vroeg, om ook eens een paard een
„mandvol klaver" te mogen brengen. De voergang door, het was ook niet z oo
xroeilijk. Handig drukte ook hij neer met de bagge voor den buik en drukte
haar met armen en handen vol; waarna hij haar in de voerkribbe ledigde bij
Zus; z oo heette, volgens Adriaans opheldering, het gevoederde paard.
Met zooveel handen was het werk spoedig afgedaan, al zouden wij niet
durven zeggen, dat het even netjes als vlug gebeurd was; neen, ze hadden veel
gemorst en de kribben niet eens omgeroerd, wat de boer hen anders altijd op
het hart drukte. Maar het was te vergeven, want de nieuweling moest op de
proef gesteld worden en: twee kameraden, die waren er ook niet altijd.
Als katten klommen ze nu achter elkaar den hooitas op, waar de schommel
hing, sterk genoeg en hoog en vrij genoeg ook, want de schuur was ruim en
groot. Wild ging het, doch dat hinderde niet, want al vielen zij ook, op het
hooi konden zij zich toch niet bezeeren.
Een half uur vloog om en dat werd zelfs een heel uur. Toen kwam de
„Vrouw" 1 ) eens even kijken en zeggen, dat ze hun werk niet vergeten mochten
en dat de boter voor Kees gereed stond.
Van den tas af, dat ging nog veel gemakkelijker, dan er op, want ze lieten
zich maar glijden, al was het een meter of vier hoog. Ook Johan was door het
dolle heen en schoof en rolde de anderen na, alsof hij hier dagelijks kwam.
Elkaar wat afslaan, want het hooikrok hing met massa's aan hun kleeren, dat
was toen ze beneden kwamen in een oogenblik gebeurd.
„Nu gaan we weer naar huis, Johan!" zei Kees, „ga je mee? Ik ga mijn boter
halen." Ze zweetten beiden van het ravotten zoo, dat ze zich het voorhoofd
met den zakdoek afwischten.
„Waar is je geld?" vroeg de b oerin, toen ze Kees de bo ter gaf, want gewoonlijk was ze daar nauwlettend op, omdat ze wist, hoe wild de jongens
konden spelen en hoe gemakkelijk ze zoo iets konden verliezen.
Kees voelde in den vestzak, waarin hij het meende gestoken te hebben, doch
mis! Zoo in al zijn zakken, twee, driemaal, ook langs de voering, maar telkens
niets en ... daa barstte hij in een erbarmelijk snikken los.
„Wat is er jongen? Hoeveel had je?
Waar heb je het gelaten?"
Achter elkaar werden deze en nog meer vragen hem gedaan.
„Een rijksdaalder
hier in mijn vestzak," snikte Kees.
„Heb je wel gevoeld? zoek nog eens!"
l) Fen voerbagge is een kleine ondiepe mand zonder Øren of hengsel.
1) De boerin.
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Hoe hij echter zocht, in zijn zakken had hij den rijksd aa lder niet.
Zóó moest Kees n aa r huis. Hij wist zeer goed, dat zijn vader en moeder geen
cent te missen hadden. Wat een ramp dus: een rijksdaalder kwijt! Johan droeg
de boter en Kees had werk, om zijn oogen en wangen te drogen.
„Wat moet je nu zeggen, als je thuiskomt?" vroeg Johan.
„De waarheid, dat spreekt!"
Hoe Johan zijn best deed, Kees was niet te troosten. Zoo naderden zij
hun huis.
Moeder had uit de verte al gezien, dat er iets niet goed zat en dacht aanstonds
aan den rijksdaalder, want geld had bij haar hooge waarde: Jan moest het
immers zoo zuur verdienen! Ze ging hen tegemoet en hoorde het treurige
nieuws al spoedig. „Kind, kind!" zei ze, „hoe ongehoorzaam toch, terwijl ik je
zoo duidelijk nog zei: „Dadelijk afgeven!" Ook moeder schreide van verdriet
en spijt.
Zie, dat was te veel voor den ongelukkigen Kees: „Moeder! niet schreien! —
Sla me, schop me, Moeder! maar niet schreien!" riep hij zoo hartstochtelijk en
hij klemde zich daarbij zoo zenuwachtig aan haar vast, dat zij er verlegen mee
werd.
Daar kwam Gerrit aangeloopen; hij had zijn hark neergeworpen en nauwelijks
hoorde hij, wat er gebeurd was, of hij vloog zijn broer op het lijf en sloeg,
van boosheid meehuilende, hem overal, waar hij r aa k slaan kon; wat Kees
zonder tegenweer toeliet: o, het was veel minder hard, dan het schreien zijner
moeder!
„Mee terug en zoeken!" beet Gerrit hem toe en dadelijk gingen ze alle drie
terug naar de hoeve. Geen woord werd gesproken, dan door Gerrit, die vroeg.
waar ze geweest waren en wat ze gedaan hadden. — „In het hooi?" herhaalde
hij vinnig, „in het hooi! Hoe moeten we d aar een rijksdaalder vinden? Toch
zoeken!"
In de schuur gekomen, moest Kees aanwijzen, wat hij het eerst gedaan had
en waar hij zooal geweest was. „Eerst paarden gevoerd, ei?" En Gerrit
doorzocht bij dit woord al den voorraad voer, die op den dorschvloer lag,
gereed voor den Zondag, hij roerde en tastte n.l. ter plaatste, waar Kees
beweerde geweest te zijn. Het geldstuk vond ook hij er niet. Doch driftig en
nijdig als de knaap was, liep hij naar de voerkribben der paarden, kroop er
door langs de koppen der paarden heen, w aa raan hij zich niet stoorde en onderzocht ze één voor één, vastbesloten tot de laatste krib hiermee door te gaan.
Eerst bij de negende, die van Zus, staakte hij zijn driftige drukte en geraas,
sprong om zoo te zeggen een gat in de lucht en riep: „Ik heb hem!"
Onmiddellijk liep hij er mee naar de V ouw, die innig verheugd was, de
goede ziel, Kees goedig de haren glad streek en de tweemaal vijftig cents
afhield, die haar toekwam. In volle vreugde holden ze naar huis, waar Moeder
en Vader hen opwachtten. De eerste was blij, doch de laatste zeer boos.
,.Waarom," zoo zei hij, „doe je ook niet, zooals Moeder zegt, en wat je haar
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belooft te doen?" En wat anders zelden gebeurde, Kees werd over de knie
gelegd en boette zijn nalatigheid met een geducht pak slaag.
Dit tooneel had Johan aangegrepen. Hij wist niet, wat er zooal in hem
omging. Hoe gaarne had hij Kees voorgesproken! Neen, die vader was hard
voor zijn kinderen, veel te hard !
Och, hoe weinig wist hij, wat zorgen zijn, zooals Jan en zijn vrouw hadden,
om eerlijk en trouw door de wereld te komen en hoe hoog het bezit van een
rijksdaalder op prijs gesteld wordt door lieden, die er zoo hard voor moeten
werken; ja, roekeloosheid met het zoo zuur verdiende geld is bij hen een misdaad gelijk.
Het verwondert ons volstrekt niet, dat de eerste brief aan Mama een relaas
bevatte van den ongelukkigen Kees, waarbij het oordeel over diens vader niet
te best was. Onwillekeurig gevoelde hij zich tot den gekastijden makker aangetrokken, terwijl hij den driftigen Gerrit vermeed.
„Heb je geen pijn?" vroeg hij innig deelnemend, toen hij 's avonds naast hem
lag in het ledikant, want hij had hem troostend, alsof hij zeggen wilde: „Dan
ben je van dien valschen Gerrit af," bij zich gevraagd.
„Neen, heusch niet," fluisterde Kees, „ik heb veel meer verdiend."
„Krijg je wel eens meer zoo hard slaag? Houdt je vader wel van je?"
„Of Vader van me ..." Daar barstte de bom wee r los en snikte Kees, alsof
hij de diepe ellende van 's middags nog eens gevoelde.
Dit bleef in de huiskamer niet onopgemerkt, want Vader kwam zacht tot bij
het ledikant, en gehurkt op een knie en het hoofd van zijn kind tusschen beide
handen, vroeg hij op vriendelijken, hartelijken toon: „Heb je berouw, kereltje?
— Geef me een kus, dan is alles weer goed."
Kees greep zijn vader hartstochtelijk om den hals, zoende hem herhaaldelijk
en zei: „Ik was erg ondeugend, Vader! Schreit Moeder niet meer?"
„Neen, wees gerust, beste jongen, Moeder gaat slapen; kom, doe jij ook zoo;
wel te rusten, kind!"
„Nacht Vader!" -„Maar Johan, mijn jongen! huil jij ook al? jij hebt er toch geen schuld aan,"
zei Jan.
„Neen, neen ... maar mag ik u ook een zoen geven?"
„Zeker, kind, zeker!"
Gerrit was uit zijne bedstede gekomen, en staande naast zijn vader, stak hij
zoowel Kees als Johan de hand toe en hartelijk, hoewel eenvoudig klonk ook
zijn „Wel te rusten".
Een half uur later lag alles in diepe rust. En den volgenden morgen werd
Johans brief verscheurd en schreef hij een anderen, waarin de zwaarmoedige
gedachten van gisteren vervangen werden door andere, die bij Mama wel de
gunstige voorstelling van zijn pleegouders zouden geven, welke ze er van
krijgen kon.

ZONDAG.
Zondag!
Langer dan anders bleven de luiken der ramen gesloten. en door het ingeslopen daglicht gewekt, waren onze drie met elkaar aan den gang gegaan.
Bij elkander op het ledikant stoeiden ze, dat het een aard had en Moeder was
genoodzaakt voor haar beddegoed in de bres te springen, want de kussens
vlogen als veertjes zoo licht door de kamer. Bij hare komst was dat natuurlijk
uit, maar de luim zat er nu eenmaal in en Keesje, die al bijzonder vroolijk was,
greep haar om het middel en begon met haar een rondedansje. „Toe Moeder!"
vleide hij, „toe zing en dans weers eens mee."
Moeder was eveneens goed geluimd en daar ging het:
Dans je een galopje
In je hanssopje;
Dat gaat zoo goed!
Beter dan
De Engelschman
Luchtig te voet!
Franschmans viooltje
Speelt 't Carmanjooltje,
jolige dans!
't Voetje ga,
't Beentje sla
Net op zijn Fransch!
Oud Grootpapaatje,
Grijs Grootmamaatje
juicht nog: „Een, twee!"
„Vroeger tijd,
„Beste meid!
„Wat deên we mee!"
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Danst gij een rondje:
Handje aan je mondje,
Zóó, als een zoen;
Buig je man!
Draai je dan!
Zóó moet je doen!
Lief als een hachje,
't Oog tot een lachje,
Zoet met een groet;
Beter dan
't Fransch j e 't kan!
Dan gaat het goed.
Met een lach en een ruk was ze los en met een een luchtigen zwenk weg
ook. Doch de jongens haar na! In de huiskamer evenwel stond de Zondagsche
morgenboterham al gereed en Moeder legde daar nog de laatste hand aan,
zoodat er van stoeien niet meer inkwam. Naar den emmer dus! Doch nu
bemoeide Moeder zich er wat meer mee, dan in de week. Liet zij gewoonlijk
het oog er wel over gaan, nu nam ze haar jongens, alsof er den avond te voren
geen groote schoonmaak gehouden was, duchtig onder handen, zoodat hun
gezicht er even zondags uitzag als de kleeding.
Na het ontbijt werd de korte arbeidslijst opgelezen: alle drie met Vader naar
de kerk.
„Dat lucht wat op!" schertste Moeder er bij.
Zóó gebeurde.
Veel verstonden de deugnieten wel niet van de preek.
De twee broers zaten op de galerij bij het orgel, terwijl Johan naast Jan een
plaatsje in het schip had. Hoe zou een knaap als hij onder al dat eenvoudige,
doch niettemin nieuwe van het dorpskerkje en de menschen, voor iets anders
oog gehad hebben, dan voor alles in zijn omgeving. Natuurlijk had hij ook eens
naar boven gekeken, zijn kameraden toegeknikt, toen zij het ook deden en eens
even gelachen ook.
De terugtocht langs den landweg bij mooi weer gaf gelegenheid genoeg tot
allerlei opmerkingen. En Jan, dat mag gezegd zijn, had er wel slag van, om
gevraagd en ongevraagd ophelderingen te geven, zoo geheel in den tr an t en
naar den zin van aa nkomende knapen en meisjes.
Niet ver waren ze gewandeld, geen tien minuten, of Jan bleef staan, zag
rechts in het bouwland tusschen de kluiten, waaruit de jeugdige tarwe in al
haar schuchterheid rondgluurde, en zeide: „Zie je daar, jongens! waar ik heenkijk, dien grooten haas wel liggen?"
„Waar Vader? --- Waar Jan?"
„Waar?
Nu ja, dáár! maar je moet niet wijzen, want dan loopt hij weg."
Kees en Gerrit hadden den langoor spoedig in het oog, doch voor Joh an
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was het een onmogelijkheid iets anders te onderscheiden dan kluiten en frissche
tarwespruitjes, hoe Vader ook met meters, enz. de plaats aanduidde.
„Niet zien?" zei hij eindelijk, „goed; jaagt hem dan maar eens even op,
jongens!" en elk greep eene kluit van den weg, w aa rmee ze wierpen naar
dezelfde plek, met het gevolg natuurlijk, dat de haas opsprong en hard wegliep.
Een paar honderd meter verder ging de weg op den dijk en hadden ze een
ruim en vrij uitzicht in den grooten polder, waar aan den tegenoverliggenden
dijk Jans woning stond. Bij de heldere lucht teekende deze niet onaardig af
tegen den zachtgroenenden dijk in de verte.
„Gaat eens even hier naast mij stil in het gras zitten." sprak Jan en gaf het
voorbeeld.
„Waarom zoo stil?" vroeg Johan.
„Dat zal ik je zeggen.
Zie je daar dien kievit door de lucht scheren?"'
„o, die daar? Ja, hoor hem schreeuwen: kievit!"
„Stil, niet roepen!"
„Wat is er dan met dien vogel? dat hij zoo aardig kantelen kan en zoo
mooi bont geteekend is?"
„Neen, het is heel iets anders, Johan! Die vogel heeft daar eieren."
„Die vogel?"
„Neen, die eigenlijk niet; h ij heeft ze ten minste niet gelegd, maar zijn wijfje
toch, want hij is het mannetje."
„Nu wil je me toch iets wijs maken, geloof ik."
„Heusch niet.
Wacht even, dan zal ik je zeggen, waar ze liggen."
Misschien vijf minuten zaten zij zoo en volgden den vogel met alle aandacht
in zijn vlugge bewegingen. Eindelijk zei hij: „Wil jelui ze nu zelf opzoeken,
gaat dan dien dam 1 ) over, het land op in dié richting," en hij wees deze met
den vinger.
Als een pijl uit den boog ging het nu natuurlijk het land op: vroeg in het
voorjaar kievitseieren te vinden!
„Als ik fluit, kijk je maar eens om en gaat dan, zooals ik aanwijs en als ik
mi in hand opsteek ... wacht, ik zal mijn pet omhoog steken, dan ben je er
vlak bij. Tuurt dan m aa r goed of je niet een kuiltje ziet, waarin ze liggen; en
trapt ze niet aan stukken." Jan had nauwelijks gelegenheid om het hun nog na
te roepen.
Voort nu weer, dravende tot ze het fluitje hoorden. Re ch tsaf werd gewezen,
daarna vooruit en vervolgens de pet omhoog. Nu bleven zij staan en tuurden
met gespannen aandacht rond, want elk wilde het nestje rooven. Een oogenblik
dachten ze, dat vader hen fopte, doch na nog even getuurd te hebben: „Bravo!"
juichte Johan; daar zag hij ze li ggen, de drie mooi gespikkelde eitjes, niet ver
van een sloot af, waar bij het delven een hoeveelheid schelpjes was terecht
gekomen.
I) Om met paard en rijtuig op het land te komen, heeft de boer een dam over de s1Ø
noodig, zulk een dam bedoelde jan.
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„Wat een eenvoudig nestje he!" merkte Johan nog op, doch zonder verder
toeven namen ze den terugweg aan, want Vader was al opgestaan en wandelde
voort, hen met hun schat samen latende. Hun schoenen waren vuil geworden
op het bouwland en met het afwrijven aan het gras ging nog al meer tijd
verloren, zoodat ze een heel eind bij hem ten achter waren.
„Zeg, hoe wist je vader zoo juist, waar dat nestje lag?" vroeg Johan, toen
ze elk met een ei in de hand voortstapten, want hij begreep er niet meer van,
dan dat aan de bewegingen van het mannetje op te merken moest zijn, waar
het wijfje zat. Kees noch Gerrit wist er meer van te zeggen, daar zij hun
vader nu ook voor het eerst dat kunststuk hadden zien vertoonen.
„We zullen het hem straks vragen," zei Gerrit en daarmee was het uit. Maar
dat zijzelf ook een haas op zijn leger tusschen de kluiten konden zien liggen,
kwam hem al even vreemd voor. „Hoe gaat dat? Hoe doe je dat?" vroeg hij.
„Ja, dat weet ik zelf niet, antwoordde Gerrit; je kent het grauw van een
haas en dat is toch altijd iets anders dan het grauw van de klei."
„En je kunt ook zijn kop wel een beetje onderscheiden en zijn oogen, en dan
beweegt hij zich soms wat," voegde Kees erbij.
„En de uitgekrabde aarde ziet er ook anders uit dan de kluiten," vulde
Gerrit aan.
Dit scheen voldoende te zijn, want Johan maakte alleen de opmerking, dat
hun vader het beter kon dan zij.
„Nu, dat zal waar zijn: hij kan ze goed „zien liggen" en ... goed vangen ook."
„Ja, dat kan mijn Papa ook wel, als je maar een geweer en honden hebt."
„Met een geweer, dat spreekt van zelf; maar zonder geweer en hond kan hij
het ook wel."
„Ook wel? Hoe dan?"
„Kijk eens,"
het was Gerrit die al deze ophelderingen gaf -- „kijk eens,
als hij een flink stuk hout had gehad" .. .
„Dan had hij hem doodgeslagen? hm! wel zeker! Dan zou toch het dier
weggeloopen zijn. Maak dat een ander wijs."
„Toch heusch waar: met een stuk hout. Hij gaat maar regelrecht naar den
haas toe en kijkt hem vlak en strak in de oogen, totdat hij er bij is en dan .
en verleden jaar heeft hij er een gevangen met eene hooivork," zei Kees.
„Wat blief? Met een hooivork? Hoe gaat dat dan?"
„Net als met den knuppel; alleen, hij stak de twee tanden van de vork aan
weerszijden van den haas en daar zat oom kooldief, in de klem."
„En heb je hem toen opgegeten?"
„Toen?"
„Nu ja; dat is flauw!"
„Natuurlijk; Vader greep hem in de lenden en in den nek, en toen was hij
er aan."
„Waarom in de lenden?"
.,Omdat hij je anders ongenadig de handen stuk krabt."
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Na dit gesprek kreeg Johan alle drie de eieren en ging het in volle vaart,
wie het eerst bij Jan zou zijn; zoodat zij hijgende bij hem aankwamen.
„Hoeveel?" vroeg Jan. En als antwoord stak Johan hem de eieren onder
den neus.
„Dus jij hebt ze gevonden? Nu, dat is alvast een buitenkansje. Lust je zet"
„Dat zal waar zijn! En Mama houdt er dol veel van."
„Lust je Mama ook paling?"
„Ook wel graag; maar toch liever kievitseieren."
„Als we ze dan eens met wat paling naar Middelburg zonden en een briefje
van haar Johan er bij?"
„Ja, dat zou mooi zijn."
Na den eten zette Johan zich aan het schrijven van een briefje. Had 114
's morgens aan zijn moeder geschreven, nu was het aan het adres van zijn vader.
We willen even vooruitloopen op ons verhaal en den heer Van Vlietendam
zien op Dinsdag daaraanvolgende. Met opgetogen gelaat kwam hij uit zijn
kantoor in de huiskamer, de brieven van Johan in de eene, de eieren in de andere
hand: „Hier, Vrouw! lees, dat is van onzen eigen Johan; en dat den
derden dag."
„Wat is er dan? je maakt me nieuwsgierig." En haar oog zweefde over de
regels, die ze verslond.
„Nu, wat zeg je daarvan?" vroeg hij. „Geen fout, een verhaal in één adem!
Dat is een brief, een echte jongensbrief; zoo kan geen enkele onderwijzer hem
laten schrijven."
„Ik begrijp niet, dat je zoo in je nopjes wezen kunt met dien brief. Ja, hij is
mooi geschreven, vol drift. Maar is hij daar toch wel op zijn plaats? Gaat het
niet te wild? Hij schrijft ook van dieren dood slaan!"
„Tut, tut, Vrouw! ik heb je nog nooit hooren zeggen, dat je geen dieren eten,
versta je, eten wilt. Hoe dikwijls in je leven heb je al niet een pas gejaagden
haas smakelijk helpen opeten? Neen, Vrouw! ik ben net als onze jongen: ik heb
respect voor dien Jan van Verre; dat is een kerel, zeg ik. En wat zeg je
dan verder van de paling, die we thuis kregen? En van deze eieren? Zie eens
even hier: die zijn voor jou; die zul je niet lusten, hé? Neen, Vrouwtje!
ik ken je wel beter. Het gaat goed zoo, zeg ik. De jongen is opgetogen en
klaagt niet, geen woord. Hij is in goede handen, hoor! Ik ga weer naar het
kantoor; dag mopperaarster!"
Zij stoorde zich evenwel niet veel aan die laatste woorden, daar zij haar
eigen brief opgebroken had en dien aandachtig las. Het was goed, dat hij maar
wegging, anders had hij den traan van genoegen gezien, die onder het lezen
over haar wang biggelde. -- Ook zij was tevreden.
Johan in goede handen; de handen van Jan! Maar , .. er zijn nog vier
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handen, die hem aangegrepen hebben, twee bengels. die hem voorbeelden
geven; weet Papa dat wel 1
Heeft Gerrit niet gisteren voor een stuiver sigaren gekocht? Vijf sigaren! —
Hij had vijf spaarcenten!
Saampjes gingen ze den dijk aan, elk een sigaar in den zak en Gerrit bezat
ook lucifers, zij zaten in zijn zak en hij had ze maar aan te strijken. Wat een
schatten voor groote jongens!
Maar ... 's avonds lagen er drie ongestelde knapen te bed bij Jan van Verre.
Gelukkig: den anderen morgen waren ze weer springlevend en gezond.
Denk je evenwel, dat ze voortaan het rooken lieten? Het mocht wat! Dat
was volstrekt hun plan niet, en ze wisten zeer goed, dat ze „misselijk" zouden
wezen bij het Zeeren rooken; ze waagden er dus een Zondagavond aan. —
Een paar maanden later dampten ze als schoorsteenen. Want Johan had zakduiten genoeg, al bezaten de anderen ze niet. Evenwel: ze deden voorzichtig
aan, want vader Jan mocht het niet weten. En toen hij het goed en wel voor
zeker aanschouwde, was het te laat: ze konden het.
„Drommelsche Middelburger," bromde hij binnensmonds, „hij heeft de
mijnen die overechtsche gewoonte geleerd I"
jan rookte zelf niet en vond het
verkeerd, terwijl Moeder het „wel zien mocht".
Wat was de man mis, wat
stoofde zijn eigen Gerritje hem daar een kool ! Volg ook zulke kwajongens
eens in al hun doen en latent Gelukkig dat Mama Van Vlietendam zoo ver
woonde!
Johan had bij die eerste onaangename ondervindingen van het rooken ook
de eerste aanvechtingen van verlangen naar zijn moeder. Toen hij daar zoo
beverig neerlag
Moeder Van Verre meende dat ze 's middags hun maag
overladen hadden
toen bemerkte hij toch, dat niet zijn moeder hem troostte,
dat niet zijn moeder hem het hoofd verfrischte, dat niet de eenige moedermond
hem een kus op het voorhoofd drukte. Niet lang echter duurde dit, want de
aanvallen van den slaap waren machtiger dan de onaangename gewaarwordingen van het rooken.
En nu volgde de week der paaschvacantie, dagen vol afwisseling en aangename in- en uitspanning voor alle drie de jongens; vol zorgen voor Moeder
en haar man, hoewel deze meestal voor zijn bezigheden van huis was en de
huishoudelijke lasten dan voor het grootste deel op haar schouders drukten.
Een heele taak, die gansche huishouding zonder eenige hulp in orde te houden!
Het verwoedere dan ook niemand, dat ze handig beslag wist te leggen op haar
jongens, voor zoover die haar de behulpzame hand konden bieden. Zoo o.a,
noesten ze, wanneer 's middags aardappelen op tafel zouden komen, deze
's morgens, vóór de reis naar school ondernomen werd, netjes schillen. Natuurlijk was het ook hun werk in de Paaschweek. Gaarne zou Johan zijn makkers
daarbij een handje geholpen hebben, doch dat mocht niet, daarvan kreeg de
rechterwijsvinger een grauwe vlek en dat ging toch voor hem niet aan, meende
Moeder. Daarom werd hem toegestaan, in dien tijd te zorgen voor een vol-
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doenden voorraad gras voor de konijnen; juist een kolfje naar zijn hand: zulke
dieren te verzorgen, te zien hoe ze groeiden, ze aan de ooren te dragen, in het
gras te laten rondhuppelen en weer in het hok op te sluiten! Geen wonder,
dat ook voor hem een konijnenhok getimmerd werd. Een timmerman kwam
hieraan niet te pas: zulke dingen, zelfs reparaties aan schuur, varkens, schapenen geiten- en kippenhokken, verrichtte Jan zelf.
Eigen konijnen kreeg hij dus in zijn hok, tot trots van dien knaap, wien de
bleekheid van stonde aan van de wangen begon te wijken, plaats makende
eerst voor een bruine en eindelijk voor een blozende tint. ja, trotsch was hij op
zijn dieren, die door zijn zorgen toenamen in grootte en zwaarte en glans van
haren en gehechtheid aan hun meestertje, dit meende hij vast. Een uur was
om, eer hij het wist, wanneer hij hiermee bezig was en gewoonlijk kwamen de
anderen al aanrennen, terwijl hij zich nog amuseerde met de huppelaars, ontslagen als de knapen dan waren van het vervelende baantje, waaraan zij zoo'n
hekel hadden.
Spel en aangename bezigheid, de geheele week was er een aaneenschakeling
van. Wat zouden we lang bezig moeten zijn, wanneer we alles wilden ophalen,
wat er voorbijging, voorbijvloog mogen we, met het oog op Johan, wel
zeggen.
La at ons uit het vele drie grepen doen. We zullen het daarbij dan hebben
over: „Een tocht langs ongebaande wegen"; over „Een vreemde visscherij",
en over „Een nadere kennismaking met het Scheldewater"; terwijl we daarmee
volstrekt niet durven beweren, een tiende van de drukte geschetst te hebben.
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Mocht het voor de jongens al vacantie zijn, voor Jan was het dit volstrekt
niet. Vóór 's Maandagsmorgens de zon boven de kimmen stond, was hij al op
weg naar zijn werk, dat drie kwartier van huis moest verricht worden. Ja,
terwijl de slaap nog de oogleden der kinderen gesloten hield, stond hij al met
laarzen aan zoo lang als zijn beenen, in een sloot, of eigenlijk in een waterleiding, die een hoogen graad van sloot bekleedt. Het regenwater toch, dat
van de velden afvloeit, wordt erin verzameld en stroomt er door langs kronkelende lijnen naar een punt, waar de inhoud van zoo heel veel waterleidingen
heenvloeit, t.w. naar de sluis van het Waterschap. We mogen wel zeggen:
het Waterschap beslaat een uitgestrektheid zoo groot als de velden te zamen,
waarvan het water naar een zelfde sluis geleid wordt.
„Wat deed Jan dan in die waterleiding?" zal men vragen. — Denk even na:
als maar steeds het regenwater van het land vloeit in slooten en leiding, neemt
het kleine aarddeeltjes op en voert die mee; doch in de kanalen meer tot rust
gekomen, blijken die deeltjes, hoe licht ook, toch het water nog te zwaar te
zijn en het laat ze los; ze zinken naar den bodem, waar het eene naast en op
het andere zich neervlijt tot een dun laagje, dat echter na jaar en dag met
vele volgende een aanzienlijke laag vormt. Jan zegt in zijn taal: „Zoo'n leiding
is vuil, ze zit vol en moet gedolven;" d. w. z. de modder moet er uitgeschept
en op den wal geworpen worden.
Tusschen haakjes: dat uitgeworpene is van hooge waarde voor den boer;
want het dartele water is in zijn keuze bij het wegrapen der vaste deeltjes wel
zoo slim, om niet de slechtste te nemen, terwijl het er ten overvloede nog vloeibare en gasvormige tusschen mengt; en als dan dat spaarpotje, op den wal
geworpen, den boer in het oog valt, legt hij er zoo spoedig mogelijk beslag op,
werkt het onder in zijn akkers en stelt zoodoende later zijn kleine, jonge
korenspruitjes in de gelegenheid er naar hartelust van te genieten: m. a. w. het
is een schat van mest, die zóó te verschijn gehaald wordt van een plaats, waar
hij niet alleen nutteloos neerlag, maar ook een lastige hindernis was voor het
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water, dat van verderaf toch ook voorbij wilde naar de sluis aan de Wester..
schelde.
Jan van Verre dan schepte van 's Maandagsmorgens af geregeld modder en
wierp die op den kant, evenals nog vier andere mannen, bij wie hij de voorganger, de opzichter tevens was. Dit duurde wel niet het geheele jaar door,
maar toch verscheidene weken achter elkaar. En die arbeid mag niet licht
geteld worden! Denk eens: geregeld staan gooien uit de laagte naar de hoogte,
staande op glibberigen bodem, waar modder om de voeten vloeit en modderlucht opstijgt en ingeademd moet worden en de handen geheel bemorst raken
van het zwart-grauwe vuil, terwijl de kleeren iets krijgen van den sterrenhemel, daar honderden slijkspatten er op neerdalen, als regendroppels uit de
hoogte, en spoedig daarna tot asch-grauwe stippen opdrogen. Geen arbeid
om er jaloersch op te worden, zal men denken. Nu, dat is ook zoo. En toch
gevoelde Jan zich niet achtergeplaatst bij zooveel andere menschen, die, zooals
men zegt, niet zoo hard moeten werken; toch morde hij niet en kwam niet in
opstand tegen zijn lot, want hij redeneerde o.a. zóó: „Met mij werken immers
nog vier menschen aan eenzelf den arbeid; ook zij zijn slootgravers, evenals ik.
En zie, ik heb als het avond is f 2,25 verdiend en zij f 1,30; bovendien heb ik
nog zoo het een en ander, dat zij niet kunnen krijgen; menig buitenkansje van
een dubbeltje, een kwartje en meer soms is mijn deel, en zij morren niet,
integendeel, zij stellen zich gewillig onder mijn leiding en bevelen. Wat zal ik
me dan het leven moeilijk maken en klagen en verwenschen, wat me toch niet
beter maken kan. Neen, ik dank God, dat ik wat geleerd heb, om ook iets meer
te kunnen en te doen dan anderen, die zoo gelukkig niet waren of hun tijd
verzuimden. En ook gevoel ik mij gelukkig, in het vrije veld rond te kunnen
gaan en werken, terwijl anderen in muffe ruimten, tusschen enge wanden
moeten arbeiden, al rolt er dan mogelijk ook een zilverschijfje meer in hun
handen."
Heusch, zóó en op dergelijke wijze waren Jans gedachten en zonder in de
verste verte onverschillig te zijn, of de zaken luchthartig op te nemen, schikte
hij zich in zijn lot, dat hij en hij had geen ongelijk nog niet zoo kwaad
vond. Het was geen zeldzaamheid, dat een lustig lied onder het werken geheel
of gedeeltelijk door hem gezongen werd; dat vroolijke scherts met zijn medearbeiders de oogenblikken schafttijd, d. i. van verademing tusschen het eentcnig werk veraangenaamden. Hoe gelukkig toch, dat het lieve zonnetje der
tevredenheid ook neerschijnt op de gebruinde hoofden der overigens zwaar
bedeelden!
Met zijn vrouw had hij afgesproken, dat zij de jongens zenden zou, als de
posttijd voorbij was, dan kon hij zien, of de post ook iets voor hem had. Ze
konden dan ook, had hij gezegd, een mandje of zakje meebrengen, mogelijk was
er wel wat paling in de leiding. Laat ons hier meedeelen, dat een sloot
bij het uitdelven, niet in haar geheel, maar bij gedeelten wordt afgewerkt, bij
„bongen" zooals Jan het noemde. Met eenige planken en palen wordt op beide
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einden van zulk een bong een dam, dat is een afsluiting gemaakt, zoodat het
water buiten de bong gehoosd kan worden en men daarvan geen last heeft onder
het werk. Bij het „droogzetten" van zulk een bong nu gebeurt het vaak, dat men
paling vangt, soms zelfs vrij veel. En op zoo iets doelde Jan, toen hij over een
zakje sprak.
De jongens gingen de reis ondernemen en Does, de hond, maakte ook, dat
hij er bij was.
Wel mochten de menschen te Gaandersweg, zooals we in een vorig hoofdstuk zagen, zeggen, dat de jongens van Jan van Verre vlugge vlegels waren,
die overal tegen konden! Ieder ander zou, als hij in hun plaats geweest was,
gegaan zijn langs „'s Heeren wegen"; zij evenwel niet. Zij haalden een pols 1 )
voor den dag en zouden den kortsten weg kiezen, d. i. door weilanden en
langs kanten en slooten van waterleidingen. Doch om dit te kunnen, zouden
ze wel eens voor een sloot komen, die hun den pas afsneed. Voor dit geval
moest de pols dienen. Gerrit droeg hem, Kees had een brief in den zak en
Johan had het palingzakje om het lijf gebonden als een sjerp, terwijl Does
lobbesachtig meesukkelde, alsof hem niets ter wereld schelen kon. Heusch een
aardig viertal ! En waar ook: de twee hielden zich ter wille van hun nieuwen
vriend tamelijk wel in de rij. Een heel eind weegs ging het kalm door het
weiland voort, totdat Does het sein gaf tot meer beweeglijkheid. Hij snuffelde
namelijk wat in het rond en sprong toen zoo licht over een sloot, alsof hij zijn
bullebaklichaam volstrekt niet in de hoogte te heffen had. Alzoo: de hond
sprong en Gerrit week ook van het troepje af, want Does, zei hij, rook iets.
Hij zette den pols in de sloot en in minder dan een oogwenk stond hij aan
den anderen kant, waarna hij den pols weer over wierp. Hij had gelijk gehad:
Does rook iets; het bleek een eend te zijn, die weldra opvloog, zoo luid
kwakende, dat haar mannetje, de woerd, haar tegemoet snelde. De hond
sprong regelrecht naar een begroeiden slootkant en bleef daar stokstijf staan,
nu en dan naar zijn jonge meesters omziende. „Hij heeft daar wat," zei Kees
en meteen sprong hij ook over de sloot en volgde zijn broer naar de door
Does aangewezen plaats.
Wat had Johan het land, dat hij in het weiland moest blijven staan, terwijl zij
daar heenliepen. Waarom kon hij ook niet met zoo'n stok over die sloot! ...
Maar hij wilde, hij moest het leeren. Hij had evenwel niet veel tijd om booze
gedachten te voeden, want spoedig kwamen de springintvelds aanhollen, de
hond voorop, met de boodschap: „Acht, Johan! acht eendeneieren." Aan den
overkant staande, toonden ze hem de acht vuilgeel-groene eieren, daarna
stopten ze er elk vier in de pet, zetten deze op het hoofd, namen den pols en
waren de een na den ander spoedig bij hem.
„Welke eieren zijn dat?" vroeg Johan! terwijl hij ze op de handen woog.
Een pols ijs een lange stok, aan het eeie einde van een dwarsklos voorzien, zoodat men
ergerust mee over een modderige sloot springen kan,
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„Wel van de eend, die daar wegvloog, begrijp je dat niet?" zei Kees, „of
zag je haar niet wegvliegen? Voel je wel: ze zijn nog warm."
„Heusch waar," bevestigde Johan, die er reeds schik in had, getuige te zijn
van die vondst.
„Vind je die wel eens meer?" informeerde hij en na een bevestigend antwoord
ging hij nieuwsgierig voort: „En doet Does dat altijd zoo?"
„Ja," zei Gerrit, „vind je dat niet lief van hem? Maar we zullen even onderzoeken, of ze niet bebroed zijn."
„Wat zal er nu weer gebeuren," dacht Johan; doch in minder tijd, dan hij
noodig had om dat te denken, lagen zij beiden plat v000ver op den grond bij
de sloot, legden de eieren even in het water en juichten onmiddellijk: „Ze zijn
goed i Acht eieren! dat zijn van 't jaar de eerste niet."
„Hoe weet je nu, dat ze niet bebroed zijn?"
„Hoe we dat weten? Dat is eenvoudig: kijk, je legt ze in helder water en als
ze zinken, zijn ze goed; drijven ze, dan zijn ze bebroed, zelfs als ze met de punt
op den bodem steunen, zijn ze niet geheel zuiver meer."
„Dat is aardig," zei de nieuweling, „maar wat zou je er mee gedaan hebben,
als ze bebroed geweest waren?"
„Dat is nogal eenvoudig," antwoordde Kees, „natuurlijk in het nest teruggebracht, dan konden er nog jonge eendjes van komen."
Pratende naderden ze het einde van het weiland, terwijl ook Johan een paar
eieren onder de pet mocht dragen. Nu stonden ze voor een sloot en die moesten
ze over; gelukkig geen breede. Hier ontving Johan de eerste les in het slootjespringen met een pols. Eenige malen werd het hem voorgedaan en toen hij het
stuk ondernemen zou, stonden zijn leermeesters aan den anderen kant gereed
om hem op te vangen en vlug over te halen. Doch handige baas als hij was,
had hij hun hulp niet noodig en kwam hij recht over. Natuurlijk werden bij deze
toeren de eieren met de pet in het gras neergelegd: ze mochten eens breken! —
„Dat is ook weer geleerd," dacht hij en was in zijn hart verheugd, dat hij
weer een schrede nader gekomen was bij zijn kameraden, tegen wie hij nog
hoog opzag.
Langs kant en wal ging het nu voort, de pols meest in Johans handen, terwijl
hij telkens op plaatsen, waar het niet te breed was, over en weer sprong over
slooten, diep zoowel als ondiep en hem het zweet op het aangezicht parelde.
Toen Gerrit dit opmerkte, waarschuwde hij: „Niet te veel springen, Johan! je
bent het nog niet gewoon" en nam den pols over. Onder een gesprek over de
gevonden eieren slenterden ze langzaam voort, tot Does weer de aandacht
afleidde, door snuffelend en kwispelstaartend in slingerende baan voort te
loopen en eensklaps weer te blijven staan. „Daar heeft hij weer eieren," riep
Johan, den pols aangrijpende, „nu moet ik ze halen."
„Dat behoeft niet," zei Gerrit, want hij staat bij heel iets anders; kijk maar,
hij draait zijn kop geen oogenblik naar ons af; neen dat is een haas of

zoo iets."
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Dit zoo iets werd niet zonder eenige overdrijving gebruikt, daar de streek
aan soorten van wild niet zoo rijk was: patrijzen had hij nog kunnen noemen,
doch daarmee uit. Het was den knaap ook meer te doen, om te geuren met de
knapheid van den hond, dan om de soorten van wild, en dat mocht toch ook
wel, zooals aanstonds bleek. Want toen de knapen niet kwamen, keek hij eens
heel even om en juist dit oogenblik werd door den haas gebruikt om weg te
springen, natuurlijk direct achtervolgd door den hond, zal men meenen. Mis!
want Gerrit stond dit niet toe, door te roepen: „Mag niet, Does!" welk verbod
door den hond trouw opgevolgd werd.
„Waarom laat je hem dien haas niet eens najagen?" vroeg Johan.
„Dat wil Vader niet hebben," was het antwoord, „het haalt toch niet voor
hem uit."
Even lobbesachtig als kort te voren stapte de hond weer de drie snuiters na,
slechts nu en dan op- en zijwaarts happende naar een insect; want muggen,
vliegen, krekels, zelfs vlinders scheen hij te haten met bitteren haat. Waar is
het, dat hij menig sprinkhaantje zoo maar onder het wandelen oppeuzelde.
Eindelijk kwamen ze aan een sloot, die al te breed was om er over te springen.
„Nu kun je wel vijf minuten dien weg uit, en daar er over springen," zei Kees,
„maar dat doe ik niet; het is hier niet diep." Meteen zat de bengel in het gras
neer en had in een wip de kousen uit en den broek omhoog geschoven tot boven
de knieën waarna hij moedig in het water stapte en jawel, zonder dieper in te
zinken dan de knieën, gemakkelijk overwaadde.
„Ben je niet te warm, Johan?" vroeg Gerrit.
,,Volstrekt niet." -- En Johan zat evenals Gerrit ook spoedig neer om het
voorbeeld van Kees te volgen, die aan den anderen kant reeds de voeten afgespoeld had en ze nu afdroogde met den zakdoek. Geen drie minuten had dit
oponthoud geduurd, dank zij de gemakkelijke ruime kleeding, die ook Johan
thans aan had en die hij --- we hebben dit nog niet opgemerkt -- veel gemakkelijker vond, dan zijn eigen sluitend pakje.
Ondertusschen waren zij opgemerkt door een der medearbeiders van Jan
van Verre en stond deze op den uitkijk naar hetgeen zij daar wel uitvoerden.
Hij kon niet nalaten, hartelijk te lachen en te zeggen: „Ze zijn toch kerels!"
Of Does door dit geluid of wel door den reuk geleid werd, weten wij niet,
maar in minder dan een ommezien was hij naar zijn meester gesneld en sprong
hij hem onder allerlei liefkoozingen tegen het lijf en likte hem de vingers.
„Ben je niet wat vermoeid, Johan?" was Jans vriendelijke vraag, terwijl hij
den knaap onderzoekend aankeek. „Een beetje wel, geloof ik. Hier rust wat en
sla mijn jas om je heen."
,,Wij hebben acht eendeneieren gevonden, Jan," had hij reeds op een afstand
geroepen, voor hij nog goedendag of boe of ba gezegd had.
„Zoo jongen!"
„En ze zijn niet bebroed ook."
„Dat wil ik gelooven; maar acht zeg je? Dat is niet weinig he? Lust je ze
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Zonder dat hij het bemerkt, trekt jan een poot door een gat van den zak (Blz.. 71)
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wel ?
Weet je het niet? Morgenochtend of van avond eens proeven, hoor!"
„Wat doe je nu toch eigenlijk? Wat zie je er vuil uit! wat een modder aan je
kleeren en kijk die laarzen eens. Waarom doe je dat? Daar zou ik toch voor
bedanken als ik u was."
Het viel den jongen wel wat tegen, Jan in zulk een plunje aan zulk werk te
ontmoeten. Wat had hij in dit opzicht ook nog weinig gezien en wat was hij het
leven groot gewoon! Ja, hij had wel eens slootgravers gezien, doch zulke vuile
menschen waren hem te min geweest om te groeten, als hij ze in de omgeving
van Middelburg voorbij ging. En nu moest hij met zoo iemand samenwonen
en door hem geleid en beschermd worden. Een oogenblik slechts waren deze
gedachten in hem opgeweld en Jan was het ook niet ontgaan, hoe vluchtig,
tegelijk met den onderzoekenden blik, een vieze neus werd opgehaald.
„Het is geen voornaam werk, niet waar, kind ? Neen, dat moet ik ook
bekennen; maar toch eerlijk, al wordt er niet zooveel mee verdiend. Je vraagt,
waarom ik het doe. Je weet toch wel, dat ik eten moet en om dit te kunnen,
moet ik ook wat verdienen. Denk maar niet, dat ik er te minder om ben: ik zal
evengoed voor je zorgen, alsof ik altijd net gekleed was. En geloof je wel,
dat ik liever dit werk zou doen, dan op een kantoorstoeltje den heelen dag
tusschen vier muren te zitten; dat werk zou mij nu niet aanstaan.
Onder het spreken stapte Jan weer de sloot in en stond in het volgende
oogenblik even lustig de modder omhoog te gooien, alsof niemand hem om
zijn nederigen arbeid kon minachten.
„Dat is waar ook, hier is een brief, Vader!" zei Gerrit en liep fluks naar den
slootkant om dien over te reiken.
„Ik heb je al meer gezegd, dat je met brieven dadelijk voor den dag moet
komen, mijn jongen," merkte Vader iets wrevelig op, terwijl hij de enveloppe
open scheurde. En na vlug gelezen te hebben: „Zie je wel: ik moet na den
middag naar het dorp komen om den Dijkgraaf te spreken. Ik ga dus met je
mee, dan kan ik thuis me wat opknappen, eten en vervolgens gaan hooren,
wat de Dijkgraaf op zijn hart heeft," en zich tot Johan keerende, die in de jas
gedoken zat: „Nu kom ik er alweer uit, jongen!"
Na den werklieden het een en ander gewezen te hebben aangaande hun
werk, stapte hij met de jongens mee, den zelfden weg, dien ze gekomen waren,
doch nu behoefden de kousen niet uit, daar hij hen op zijn rug over de breede
sloot droeg. Hier maakte hij gebruik van de gelegenheid om zijn laarzen met
een graswisch schoon te maken, en vervolgens de handen te wasschen.
„Nu hebben we de paling vergeten," merkte Johan op, wiens aandacht op het
zakje viel, dat hij om het lichaam had.
„O, neen: paling was er te weinig; slechts enkele ponden en die kunnen de
vier werklui wel aan. Dus kan het zakje schoonblijven, en heb je een vrachtje
minder."
„Kijk eens hier, Vader! hier staan paardeboonen midden in het weiland;
hoe komen die hier?" merkte Kees onder het voortstappen op en hij wees een
3
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groepje planten, die nog maar korten tijd aan het groeien waren en er dus
fleurig en frisch uitzagen.
„Hoe die hier komen?" viel Gerrit in; „dat is nog al gemakkelijk, dicht bij
ons huis zijn ruim een maand geleden paardeboonen gezaaid; nu is bepaald de
zaaier met zijn zaaiboonen hier langs gekomen en heeft er eenige gemorst."
„Dat geloof ik niet," zei zijn broer, „want dan zou de zaaier al heel veel uit
zijn koers geloopen hebben, en je weet ook wel, dat de zaaiboonen altijd op de
slee naar het land gebracht worden. Neen, ik denk, dat de knecht, toen hij
verleden najaar, 's morgens de paarden uit de wei haalde, ze wat boonen uit
de hand gevoerd en daarbij eenige heeft laten vallen."
„Wat zeg je daar?" vroeg Johan, meer ongeloovig dan verwonderd, „een
paard boonen laten eten uit je hand ? Dat zou ik eerst moeten zien, voor ik het
geloofde. En jelui praat al maar van paardeboonen en ik zeg je, dat het
Roomsche- of tuinboonen zijn; ik kan die heel goed, want ik heb ze verleden
jaar bij onzen tuinman nauwkeurig bezien; ze waren ook zoo groot als deze
en precies zoo van blad."
Onder het voortgaan werd dit gesprek voortgezet, totdat Vader stilstond en
vóór zich in het gras wees, vervolgens een paar schreden verder links en daar
dichtbij weer. Op die plaatsen stonden gelijke planten, als de door Kees opgemerkte. „Zou de zaaier zooveel en zoo de geheele weide door gemorst hebben,
Kees?" vroeg hij, en tot Gerrit: „Wanneer het zoo hard vriest als dezen
winter, zouden dan op den grond liggende boonen niet bevriezen? je weet wel,
bevroren boonen ontkiemen niet! En kijkt nu alle drie eens goed toe: wat
dunkt je, zouden de boonen enkel neergevallen zijn? Ze konden dan toch
niet zoo diep onder den grond liggen, niet waar? En Roomsche boonen zijn
het niet, Johan! Evenwel heb je thuis goed gezien, want aan de plant valt het
bijna niet op te merken, of men met gewone paarde- of wel met tuinboonen te
doen heeft. Het verschil ligt voornamelijk daarin, dat de Roomsche groot van
stuk zijn en bij het koken goed zacht worden. Geloof me, het zijn gewone
paardeboonen."
„Maar hoe komen ze dan hier?'' vroegen ze haast alle drie tegelijk.
„Dat kan ik je, voor we thuis zijn, wel even duidelijk maken, zoolang hebben
we er niet over te praten en moeilijk te begrijpen is het ook niet. Werkelijk
kunnen het boonen van den zaaier zijn, doch ze zijn dan hiér niet door menschenhanden gebracht. Allen ken je de bonte kraai ? Welnu die kan in dit geval de
zaaier zijn. Mogelijk heb je wel eens gehoord, dat de kraai tot die schepselen
behoort, welke nooit genoeg hebben, vooral van blinkende voorwerpen; ze
stapelen zilveren, gouden, stalen, glazen, 1 ) tinnen dingen, in 't kort, alles wat
blinkt en met den bek aangevat kan worden en niet te zwaar is, ze stapelen
ze maar op in hun nest en als daar plaats te kort komt, dan zelfs in den grond;
soms ook laten ze, vooral als men ze overvalt, hun schat los en kijken er
1) Spiegelglas,
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meestal niet meer naar om; waaruit we zouden besluiten, dat haar geheugen
niet te best is. Zooals met blinkende voorwerpen doen ze ook wel met voedsel.
Al vergaren ze dit niet in haar nest, ze snappen het toch weg, zonder het op
te eten. En zoo'n alleseter als de kraai kan van alles gebruiken; zelfs paardeboonen kunnen hem dienen. Liefst echter niet zooals ze zijn op het oogenblik
van het uitzaaien, want tegen dezen harden korrel ziet de kraai toch wel wat op,
al heeft ze een heel harden bek. Beter bevalt haar de geweekte boon; hiervan
pikt ze de buitenhuid aan stukken en peuzelt het binnenste op. Ge begrijpt nu
misschien, dat het dier eerst de harde, platte vruchten verzamelt en ze dan
neerlegt ook in het vochtige weiland, waar het ze wat verstopt, door ze met
aarde te overdekken. Dit kan de manier zijn, waarop de alleenstaande boonen
hier komen. Maar Gerrit heeft het toch ook een beetje bij het rechte eind,
als hij meent, dat het opstaan van de boonen in verband staat met de paarden,
evenwel niet zooals hij dacht. Dit is het geval: paarden hebben, vooral als zij
wat ouder worden een maag, die lang niet alles verteert, wat er in gebracht
wordt, en het eene paard is hierin volstrekt nog niet het andere. Sommige
kunnen, inzonderheid als hun tanden het beginnen te begeven, zelfs paardeboonen en haver niet behoorlijk verteren, zoodat in hun uitwerpselen vaak
nog kiemkrachtige boonen voorkomen. En zoo ontstaan die groepjes van drie
of meer op het weiland. Begrepen?"
Ongemerkt waren ze thuisgekomen, zonder groote vermoeienis.
Zoo was jan van Verre; altijd was hij er op uit, om zijn jongens, waar het
pas gaf, iets te leeren. Daartoe had hij zelf veel geleerd, niet op scholen alleen,
althans niet boven zijn dertiende jaar, maar door zelf te onderzoeken, af te zien
en voornamelijk door heel wat anders te lezen dan romannetjes. Zoo had hij
ook gelezen, dat kraaien zaaiers zouden zijn op de wijze, zooals hij vertelde.
Echter had hij het nooit met eigen oogen bepaald bevestigd gezien. Wel wist
hij volgens waarneming, dat bij paarden het verschijnsel meermalen voorkomt.

1) Groote grasplanten van bossig voorkomen, die door de schapen niet ligt afgegraasd worden
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Bij heldere vooraarsluchten, zooals April in zijn tweede helft die geven kan,
tintelend van opvroolijkend blauw, wemelend van aanwakkerende zwoelte, zoo
geheel levenwekkend, bij zulke luch en kan de eenzaamheid van de dijken
der Westerscheldeboorden een aantrekkelijkheid hebben, die moeilijk is aan te
duiden. Ge zet u neer in een van de vele graspollen 1 ), die in lange rijen langs
de schapenpaden aan de buitenhelling geschaard staan en laat uw oog maar
weiden in die ruime diepte van het vlak der Westerschelde, waar stoom- en
zeilschepen overheen zweven als zwanen over het vijvervlak der kostbare
buitenplaats; of neen, zóó is het niet: grootsch is die eenzaamheid, ge ziet uzelf
er geheel niet, uw naaste omgeving bemerkt ge niet, alleen ruimte, afstand,
diepte, gladheid, met zachtgeteekenden rand, waarop glanzen en tinten voortzweven in ruime baan, waarin de gedachten dwalen kunnen zonder door
grenzen gestuit te worden; daarnaar zweemt het Scheldevlak voor den mijmeraar,
of liever, dat alles overtreft het heel ver. Een uur is heen en men is zich
nauwelijks bewust, welk beeld zich in ons toch wel gevormd heeft. Het is of
men niets heeft ontvangen, geen indruk, want alles is te onbestemd, en zoo
komt het dan ook, dat men hunkert naar herhaling. 0, die Scheldeboorden
hebben voor velen zooveel bekoorlijks!
Het verwondere ons dan ook niet, dat Johan zich er toe aangetrokken gevoelde, eiken der weinige dagen, welke hij hier nog vertoefde; hij had er reeds
verscheidene uren gesleten met de beide jongens, zelfs alleen; en opmerkelijk
was het, hoewel hij er niets van bespeurde, hoe weinig opheldering hij vroeg;
zeker was het wel daardoor, dat hij om de omtrekken van dat groote beeld zelfs
maar flauw op te nemen, geruimen tijd noodig had. Een vlak, ruim, wijd uitgestrekt, op den voorgrond groenend, in een smalle strook grauwend en verderaf
i1. wijdere breedte met boogzwaai zilverig tintend; overal bezet met stippen en
lijnen, grillig en toch niet te druk, het was hem te groot, om in zoo korten
tijd te kennen, te kunnen over- en doorzien. Langzaam vorderde dan ook de
oefening in het waarnemen van bijzonderheden, en eigenaardig was, toen zijn
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kameraden daarin als zijn leermeesters optraden, dat ze hem het eerst wezen
op de dingen der verte, door te vragen, of hij nu zóó, langs den wijsvinger wel
den toren van Antwerpen, dien van Hulst, dien van Grauw, den langen boomweg naar Hulst, het Veerhuis te Walsoorden eng. Toch is het wel te begrijpen,
hoe dit kwam; dat hadden zij het laatst ontdekt, daarop was dus hun aandacht
het meest gevestigd. Zij konden het zich wel ziet voorstellen, dat hij dat alles
niet onderscheidde zooals zij; maar ze konden zech ook geen rekenschap geven
van den oef eningstij d, welken zij gehad had han. Zij meenden in ernst, dat
Johan minder goede oogen had dan zij, en toc I was dit geenszins het geval,
slechts de oefening ontbrak.
Zoo hadden ze 's Dinsdagsmiddags al een paar uren doorgebracht, geholpen
door een verrekijkertje, dat Johan allerlei geheimen openbaarde: hij zag zoowaar
de menschen op de stoombooten loopen en het was toch ongeveer drie kwartier ver.
„O, dat is nog niets," zei Kees, toen Johan zich vol verwondering er over
uitliet. „Vader heeft een grooten verrekijker in het bureau, als we dien eens
mogen hebben, dan zal je nog wat anders zien."
„Dat is een mooie," verzekerde Gerrit, „die heeft Vader van een rijken
scheepskapitein zelf gekregen."
„Vraag hem eens of we dien mogen gebruiken," zei Johan, doch als uit
één mond verklaarden de jongens, dat die alleen gebruikt werd, als hun vader
er bij was; hij was geheel van koper en zat in een mooie doos; Vader was er
heel zuinig mee. Ze zouden daarom, met den kleinen tevreden, het nader
onderzoek maar voortzetten.
Of Johan vermoeid werd van het rondzien, we weten het niet; maar eensklaps
kregen zijn gedachten een andere wending. Het gesprek over den grooten
verrekijker kon ook wel de aanleiding geweest zijn; want het bleek, dat hij
aan Jan dacht. Hoe zou hij anders zoo opeens de vraag gedaan hebben: „Je vader
sprak vanmiddag van een Dijkgraaf, die hem spreken moest; wie is dat toch?"
„O, dat is Johannes van Overdijke," antwoordde Gerrit, ,,die woont op het
dorp." De jongen gevoelde niet, dat hij al zeer geringe opheldering gaf met
het noemen van dien naam.
„Johannes van Overdijke, zeg je; je bedoelt zeker mijnheer van Overdijke?"
„O jé neen," lachte Gerrit, „volstrekt geen mijnheer; hij is een boer en
precies gekleed als alle boeren."
„Een boer
een graaf," mompelde Johan. „En de jongens noemen hem
vlakweg bij den naam? Het zal zeker niet veel bijzonders zijn." Doch op het
laatste kwam hij terug, toen hij bedacht wat hij zooal gehoord en gezien en
ondervonden had van Jan van Verre, die immers ook de boerenkleeding droeg.
Hij vroeg daarom, na eenige oogenblikken stilzwijgend nagedacht te hebben:
„Maar wat is zijn werk? wat moet hij eigenlijk doen, of wat is hij?"
„Wat hij doen moet?" herhaalde Kees. „Ja, hij komt wel eens naar de sluis
kijken en naar nog zoo het een en ander. Ik weet wel, als hij 's Zondagsavonds
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komt, dat we dan weinig aan Vader hebben, want dan zitten ze te praten over
boeken en kaarten, en metselen en spitten en graven" ...
„En over ingenieurs en de ingelanden en poldervergaderingen," viel Gerrit
hem in de rede.
„Maar wat is dat dan allemaal," vroeg Johan eenigszins driftig, want het
begon hem allengs meer te schemeren.
„Ja, hoor eens," was Gerrits bescheid, „dat moet je maar eens aan Vader
zelf vragen, die zal het je wel uitleggen, want ik weet het niet."
En Kees voegde er bij: „Ja, vraag hem dat eens, maar 's avonds hoor, dan
gaat hij vertellen en dan hebben wij er allemaal wat aan."
„Kan je vader dan goed vertellen?"
„Nou," zei Kees en hij rolde zich van genot om en om door het gras bij de
gedachte aan Vaders vertellingen.
„Afgesproken, dan vraag ik het hem; op een avond" ...
Hij kon niet voortgaan, want de beide broeders sprongen op, daar ze Does
hoorden blaffen, en ze riepen, bijna te gelijk: „Vader is al thuis!"
Alle drie stoven ze den dijk af en de kamer in. Werkelijk: Vader was thuis;
de Dijkgraaf had hem slechts kort aan den praat gehouden. Wat moest hij
nu doen? Naar de sloot gaan om modder op den kant te gooien, dat zou de
moeite van het heen en weer loopen niet waard zijn.
„Ik weet wat anders," zei hij opeens; „het is nu juist laag water en heerlijk
zacht weer, zoodat het water zelfs niet koud is. Hij ging even in de schuur,
klom op den zolder en kwam daarvandaan terug met een ding, op het eerste
gezicht wel wat op een tuinhark gelijkende, doch de tanden of klauwen stonden
niet omgebogen, maar rechtuit en waren feitelijk alle kleine spiesjes, blank en
scherp als een scheermes, terwijl de stok ervan wel drie meter lang was.
,,Wat is dat voor een ding?" vroeg Johan nieuwsgierig.
„Een ellegaard," was het antwoord.
„Ellegaard, ellegaard," herhaalde hij, doch werd ook met dezen naam volstrekt
niet wijzer. Wel zag hij, dat Jan er zeer voorzichtig mee omging. Hij lei het
ding in de schuur plat op den vloer neer, haalde in de kamer uit zijn bureau een
zachten aanzet- of wetsteen en scherpte met dezen elk der spiesjes nog wat
aan, terwijl hij zeide: „Als je eens meeging. Maar dan moet je op de bloote
voeten; dat is voor Kees en Gerrit niet erg, die kunnen er tegen; Johan evenwel...
En hij keek dezen aan, doch ontmoette in zijn oogen niet, wat hij verwachtte.
Daarom ging hij ophelderend voort: „Zou je er niet mee op uit willen, om bot
te vangen?"
„O, bot?
visschep
Ja, nu ging hem een
bot, net als scharretjes?"
licht op. „Heb je die hier ook?" En nu straalde er weer van dat vuur in zijn
oogen, als den eersten avond bij den dikken paling. „Waar moeten we die
vangen? En bloote voeten, zegt u? daar kan ik best tegen."
„Ik wil dan wel eens probeeren, of het geen kwaad kan," zoo gaf Jan toe, en
,.
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nu werd nog een sluitmand genomen, die van een touw was voorzien, waarmee
zij over den schouder gehangen kon worden. Hij hing deze om, terwijl hij zijn
vrouw meedeelde wat hij ging doen.
„Zou je Johan? . .. Met bloote voeten! . .. het is wel mooi weer, maar .
beloof je, als het te koud is, kom ik dadelijk terug, Moeder."
En Johan, in de schuur, Moeders opmerking verstaande, riep haar luchtig en
luid toe, terwijl hij evenals Kees en Gerrit de kousen vast uittrok: „Ik kan er
best tegen, Moeder!" Hij had al de gewoonte, om haar ook Moeder te
noemen.
„Nu goed," zei Jan. En daar gingen ze den dijk op, den dijk af en verder ...
Ja verder, maar dat viel Johan al spoedig niet mee, want hij zakte bij wijlen
schier tot de knieën in de weeke klei, echte zeeklei.
„Wat is dat modderig," merkte hij op.
„Ja,' lachte Jan, „dat is nu die echte zeeklei, waarvan jelui op school leert,
maar waarvan je dan nog heelemaal geen begrip hebt; zulke aardrijkskunde is
hier toch nog beter te leeren, hé?"
Het klapte, als ze de beenen uit de taaie brij omhoog trokken en waggelend
als ganzen voortsukkelden een laagte, een kil in, waarop Jan en de jongens den
naam kreek toepasten.
Moeder was voor de grap, met zus den dijk opgeklommen en stond lachend
hen na te kijken, toen ze dien moeilijken moddertocht ondernamen. Eindelijk
stonden ze in het diep der kreek, waar zij niets meer van hen zien kon. Daar
was de bodem vast en hadden ze alleen tot de knieën het water.
„Zou het je niet te koud zijn?'' vroeg Jan en zag Johan onderzoekend aan.
„Neen heusch niet," was het antwoord.
„Nu dan, let eens goed op. Rol de mouwen maar flink omhoog, ze zijn
nogal wijd; zóó tot over de ellebogen; dat zal noodig zijn; zie zooals Kees en
Gerrit ... Mooi zoo. Luister nu verder. We gaan straks door het water zoowat
naast elkander voort; ik behoor een weinig vóór te zijn om jelui de plaatsen te
wijzen, waar het te diep is. Je gaat nu maar zachtaan voort, voetje voor voetje;
en behoorlijk je voeten oplichten en weer plat neerzetten; maar denkt er om,
jongens! als je op iets glibberigs trapt, dat je dan vooral den voet niet oplicht.
Ja, ja, want je zult in 't eerst schrikken, als dat glibberige onder je voet zich
beweegt en tracht weg te schuiven! Ik zeg je dus: niet den voet terug trekken
en dadelijk met de hand er bij om de bot, want dat is het dan, er onder weg te
halen. Neen, wacht nog even, want dat moet je ook nog eerst weten: je moet
zoo'n platte bot met den duim aan den eenen en de vinger aan den anderen
kant omvatten en dan flink toeknijpen anders schrik je ook weer. Zie zoo,
die les is lang genoeg geweest. Volgt nu maar bedaard zijwaarts achter mij."
Zóó gebeurde het; hij ging met zijn ellegaard of botschaar, elk plekje voor
zijn voeten betastend, langzaam voort. Niet lang duurde het of hij drukte
stevig toe, haalde op en jawel: een flinke bot zat met twee spiesjes doorstoken
aan de schaar en werd, na voorzichtig afgenomen te zijn, in de mand gestopt.
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Zoo ving hij er eenige vlug achter elkaar. De jongens hadden niet zoo spoedig
beet, al deden ze hun best om voorzichtig „zoo'n dier", zooals Johan zei, op
den rug te trappen. Het eerst gelukte dit Gerrit en hij had al zijn moed en
kracht noodig om den voet niet terug te trekken; want een allerzonderlingste
gewaarwording was het, de zool te drukken op den platten visch, die zich
neergedrukt hield op den bodem, waar het oog in het troebele water niet doordringen kon, en die bij de aanraking trachtte te ontglippen. „Hou nu vast en
grijp goed toe," zoo moedigde vader hem aan en gelukkig kwam de visch bij
zijn geschonden lotgenooten in den mand. Kort daarop trof Johan het geluk,
er een onder den voet te hebben en met veel krachtsinspanning er onder te
houden. Doch hij verklaarde, hem niet met de eene hand te kunnen grijpen.
„Dan met twee handen," zei Vader, „maar hou goed vast." Gelukkig, daar lag
het beest, de grootste van elk, ook in de mand. De knaap zuchtte er van. Al
spoedig hadden ze alle drie er enkele gevangen en stelde Vader voor om naar
huis te gaan. „Zou het je niet te koud worden, Johan?" vroeg hij. Maar Johan
voelde geen kou, integendeel: hij had het warm. Alzoo: nog een poosje, totdat
Vader zei: „Nu terug, want straks begint het water te wassen en dan moeten
we op het droge zijn."
Terwijl Johan zich even opheft om de geheele vangst in de mand te zien, zet hij
den voet toevallig weer op zoo'n glibberig plekje; het wil hem ontsnappen, doch
zoo onhandig is onze nieuwe visscher niet meer, dat hij zulk een vlucht toelaat;
daarom bukt hij zich, grijpt den visch stevig tusschen de handen; maar in zijn
opgewondenheid wil hij dansen, vergetende, dat een waterdans veel moeilijker
is, dan een in de huiskamer, en met zijn bot in de handen valt hij voorover.
Dat hij kopje onder zal gaan, het hindert hem niet, dat hij zich een ziekte op
den hals kan halen, hij let er niet op ... Inplaats van de handen te gebruiken,
om zich er mee op te vangen, zoodoende hoogstens zijn mouwen nat makende,
laat hij zich rollen en houdt de bot omklemd, die met den staart hem het water
in het aangezicht slaat, terwijl Jan toegrijpt en hem overeind zet met de opmerking: „je bent een visscher van het echte ras, jongen! Maar nu dadelijk de
kreek uit en dan daarboven zoo vlug als we kunnen op huis aan, anders zit er
een leelijke verkoudheid op voor onzen nathals." Al spatten de klei en het
water hun om de ooren, ons viertal spoedde zich met grappige haast voort, over
de kleine kreekjes heen springende en door de grootere heenwaddende; de
jongens voorop, natuurlijk Johan de middelste van de drie, en dan de vader
met zijn logge laarzen aan de beenen, de vischmand op den rug en de ellegaard
op den schouder, dus beladen als een kameel en waggelende als een gans, nog
lachende om de malle sprongen van de jongens, van wie de middelste de opgewondenste was. „Laat ze maar wild zijn," dacht hij, „ze houden onzen dunnen
kerel warm." Hij riep hen toch nog even na: „Laat Johan de beenen maar
binnen wasschen; in een emmer water kan dat wel !"
Moeder hoorde de geweldmakers al aankomen, toen ze den dijk afstormden.
De deur vloog open en daar stonden de ,,modderspoken", de middelste het ergst
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toegetakeld, dol van pleizier, zoodat Moeder en Betje het ook uitproestten van
lachen. Evenwel greep Moeder onder de bedrijven dadelijk naar een emmer
en borstel, en eer nog haar man in de deur was, stond Johan al grootendeels
ontkleed en kwam zij met schoon ondergoed aan. Het verhaal van het ongeval
deed Johan, staande voor de vischmand, terwijl hij het eene kleedingstuk na
het andere aantrok; zoodat hij kant en klaar stond, toen het verhaal uit was en
voordat de jongens terug waren van de sloot, waar zij de beengin moesten
wasschen. Vader trok de laarzen uit, maakte zijn ellegaard schoon en borg die
op den zolder, buiten bereik van hoof den en handen, want hij was uitermate
voorzichtig met die scherpe dingen.
Daar stonden ze dan eindelijk alle zes, alsof er niets gebeurd was, met den
glans der blijdschap op het gelaat en besloot Moeder, dat ze morgen zouden
bot-eten."
„Morgen?" vroeg Johan, „morgen al ? Dat zal heerlijk zijn!"
„Best, zei Vader, „maar we hebben veel te veel, dus kun jelui morgen even
een zootje bij den Dijkgraaf brengen en tegelijk den brief afgeven, dien ik
aanstonds schrijven ga. Hij deed de kamerdeur open en zag de middagboterham
op tafel staan, waarom hij zei: „Eerst aan tafel, jongelui, de boterham wacht."
„En de bot dan?" vroeg Johan, „zal de kat die niet opeten?"
„Dat zullen we haar beletten!" En Moeder schoof, dit zeggende, een paar
planken over de mand, zoodat er voor poes niet de minste kans was om te
dieven. Het dier begreep dit misschien, ze kwam de familie na, om tegenwoordig
te zijn bij dezen maaltijd, waar hartelijke lach en vioolijk gesnap de beten zoo
heel ongemerkt naar binnen lieten glijden en waar Betje toch onder de drukte
door haar lieveling, die vriendelijk miaauwde, niet vergat. Zij kon van haar
boterham ook wel wat missen, beter dan de jongens, die een honger hadden
„als een paard".
Na het maal maakte Moeder de bot schoon, waarbij ze door de kinderen een
handje geholpen werd, en in een emmer met zeewater werd die voor den
Dijkgraaf gedaan, opdat ze versch blijven zou.
Vader was ondertusschen in de kamer druk bezig met zijn schrijfgereedschap
en kon de drukte en beweging van de jongelui best missen, want zijn arbeid
eischte bijzondere zorg, daar hij een teekening te maken had, waarnaar de
metselaar een „heul" zou moeten bouwen. Het was daarover, dat de Dijkgraaf
hem wenschte te spreken.
Toen Johan meer dan een uur daarna binnenkwam, om jan iets te vragen
omtrent het schaap, dat uit het hok gebroken was, en bij die vraag op tafel
leunend de teekening zag, kon hij niet nalaten met verwondering op te zien
naar dien boerenman, van wiep hij zich in het eerst wel wat te gering denkbeeld
gevormd had. „Hebt u die teekening gemaakt? - - Ja?
Wat stelt dat voor?"
„Nu vraag je naar den bekenden weg, manneke!
Maar kom, laat ik het je
eens in 't kort duidelijk maken. Je weet nu al evengoed, wat een waterleiding
als wat een weg is. Stel je voor, dat die twee elkaar ontmoeten; zal dan de een
"
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mogelijk, evenals bij de koppige bokken uit fabeltje, voor den ander niet willen
wijken? Dat zou al slecht uitkomen, want zoowel voetganger als voertuig zou
niet verder kunnen; of wel, het water kon niet wegstroomen en het achterliggende land zou onder water komen. Wat zou mijn Johan nu in dit geval
doen?"
„Ik zou een brug over het water bouwen."
„Goed zoo, dat zijn wij ook van plan; maar wij bouwen die van steen, zie
zóó nu volg de teekening maar zóó rond, met een gewelf; dat is hecht
en sterk. Begrijp je het? En zoo'n gebouw noemen wij een heul."
„Begrepen," zei Johan en de teekenaar riep hem bij het meen gaan nog na:
„Als je hier een maand of drie geweest bent, kun je het geheele bouwwerk eens
mee gaan zien; misschien is het wel eerder klaar."
De dag eindigde en een slaap, zoo gezond als de knaap zelden of nooit nog
genoot, was zijn deel in den volgenden nacht, toen hij heerlijk droomde van
lekkere bot en van Mama die ze at, bot welke hij zelf gevangen en haar present
gedaan had.
Heuglijke tijd, die dagen van blij en vrij genieten, van het heerlijke bezig zijn,
waarop als loon dan volgt de zoete zegening van den gezonden slaap. Hoe kan
het anders, of de blos der kracht, de gloed der gezondheid moet als met tooverpenseel de wangen teekenen tot die gewenschte volheid, als waarop ouders zich
voor hun kinderen zoo gaarne willen beroemen, waarin ze zich zoo dankbaar
verheugen.

NADERE KENNISMAKING MET HET SCHELDEWATER.

Het is Donderdag na den Dinsdag, dien we beschreven en waarop we kennis
maakten met Johans lust tot visschen. Tot geruststelling van onze lezers kunnen
we meedeelen, dat het natte pak voor den visscher geen nadeelige gevolgen had.
Daags te voren was er aardig wat wind geweest, doch nu op den bewusten
Donderdagmorgen woei het bepaald hard uit het zuidwesten. De wolken dreven
snel langs den hemel en schenen verbazend veel moeite te hebben om bij elkaar
te blijven. De zon, hoog verheven boven deze wilde vlucht, lachte met lodderig
oog om de haast en de verwarring der wolken.
„Dat geeft morgen kans op een hoog tij, jongens!" zei Jan gisteravond al, en
Johan vroeg hem dadelijk om opheldering, want het was hem niet duidelijk, wat
een hoog tij was. Nu, Jan zei hem er het een en ander van: „Toen we gisterenmiddag de bot vingen,"
Jan keek eens leuk terzij naar Johan, die wel beter
wist, want hij had evenals Gerrit en Kees een groote opgegeten
„of neen he:
die je zoo heerlijk smaakte; toen was er, zooals je merkte, in de groote kreken
maar enkele decimeters water. En je hoorde Moeder zeggen, dat ze op den
dijk staande, mijn pet, zelfs den top van mijn ellegaard niet boven den kant
uit kon zien, en die stok is toch wel drie meter lang. Ook heb je al gezien, dat
met gewoon hoog water die zelfde groote kreken meer dan boordevol komen;
zoodat je nu al een aardig verschil tusschen laag en hoog water kent. Maar
stel je eens voor, dat over de geheele groote vlakte, waardoor de kreken kronkelen, die zoo als je gezien hebt, bijna geheel met schorregras begroeid is en
die, zooals je ook al wel weet, schorre heet, stel je nu voor, dat over die geheele vlakte heen het water nog twee meter of meer hoog gewassen is en er in
witgekuifde, languitgerekte golven boven spoelt, zoodat je slechts één zee ziet,
zoover je kijken kunt, dan heb je een begrip van een hoog tij."
„ja, nu begrijp ik het: dan golft het water tot tegen den dijk. Maar tot
boven aan den dijk komt het toch zeker nooit?"
„Z•ó hoog heb ik het nooit gezien, maar wel zag ik menigmaal de golven
over den dijk heen loopen, want met westenwind kan hier geduchte golf-
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slag zijn."
„En komt dat nu morgen zóó?" vroeg Johan opgewekt en vroolijk.
„Dat is niet te hopen, kind ! In dezen tijd van het jaar zou dat groote schade
aanbrengen en zeer ongelegen komen, want we rekenen er nu niet meer op."
„Maar dan toch eene Schelde vol ! Hoe laat zal dat zoowat zijn?"
„Je wou er graag bij zijn, niet waar? Nu dat zal lukken, want het is eerst
om tien uur hoog water en als de wind nog wat aanwakkert, wast het wel tot
elf uur. Tijd genoeg, zul je zeggen; maar je zult toch bij de pinken moeten
wezen, want er is iets, waarbij je me helpen kunt, alle drie" .
„Waaraan? waarmee? Wat doen?'' juichten vragend drie stemmen door
elkaar.
„Als ik het nu zei, zou je het morgen vergeten zijn," plaagde Jan.
„Dat is flauw! toe vertel het even! U maakt ons nieuwsgierig en we mogen
het niet weten!" Zoo drongen ze vleiend op hem aan, de een leunende op den
rechter, de ander op den linkerschouder, de derde neergevlijd op de linkerknie
tegenover zus, die de rechter bezette en met beide handjes Vader trachtte te
beschermen tegen „die ruwe jongens". Maar hoe ze ook aanhielden, de opheldering kwam niet. Wel het verhaal, hoe Jan aan zijn prachtigen verrekijker
kwam.
Nu, Donderdagmorgen, waren ze vroeg op, en hun eerste werk was natuurlijk,
te zien, hoe het met het weer stond. Nog woei het stevig, hoewel niet zoo fel,
als den vorigen avond.
Zich te kleeden en wasschen en te ontbijten, het ging alles even handig.
Vervolgens moesten ze Vader helpen. Hij droeg een paar houten spaken,
enz., terwijl zij beladen werden elk met een eind touw en een rond stuk hout,
dit ze een rol noemden.
Wat er gebeuren moest? Gerrit en Kees vertelden Johan, dat het „schoft" in
de sluis neergelaten zou worden; dat zagen ze aan de handspaken; doch wat die
touwen en rollen te beduiden hadden, wisten ze evenmin als hij.
Vlak naast de sluis was een haventje, waar behalve vaak andere schuiten,
geregeld die van den beurtschipper lag, om voor de wekelijksche reis naar
Rotterdam en terug, te laden en te lossen. En in dat haventje, wat op zij, lag
een groote roeiboot met een touw aan den wal en met een ketting aan een
anker vast. Om deze boot was het te doen en Gerrit riep uit: „Ha, de peilboot
moet op den wal ! nu weet ik het." Ze zag er wel wat kaal en verveloos uit;
geen wonder, want ze was aan alle weer en wind blootgesteld en lag altijd in
het zeewater, waarin iets niet lang netjes blijft. Zij behoorde aan het waterschap en Jan had er het toezicht op. Al geruimen tijd had hij gewacht op een
geschikte gelegenheid om de boot op den wal te halen, waar hij ze wilde laten
drogen, om ze daarna te teren, te verven en zoo noodig te kalefaten. Zooals we
zagen, verwachtte hij thans een hoog tij, dat een heel eind tegen de buitenhelling van den dijk klimmen zou. Nu op het oogenblik, dat de touwen en
rellen er bij neergelegd werden, was het nog lang zoo hoog niet, al vulde het
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't geheele haventje, waar het, zelfs bij den storm. nog geen groote golven vormen
kon. Jan maakte het waltouw los en trok de boot aan wal, gaf het touw aan de
jongens over, die nu het scheepje aan den kant moesten houden, en stapte er
vervolgens in. Met eenige moeite lichtte hij het achter uitgebrachte anker,
maakte dit schoon en haalde het scheep. Vervolgens greep hij het in de handen
en daar het tamelijk zwaar was, had hij beide handen wel noodig. Terwijl de
jongens de boot bijhielden zou hij met het anker in de hand aan wal stappen.
Om hem voldoende ruimte te geven, gingen zij wat achteruit, waarbij Johan
Does op den staart trapte, die daardoor luid jankte en hem deed schrikken.
„Wat doe jij hier in den weg!" gromde Johan. Juist op het oogenblik van
hun schrik, deed Jan, lettende op zijn anker, den stap en de jongens, onder
den indruk van den schrik, vierden. Men begrijpt het gevolg: Jan ging met
ziin anker te water.
Nu was de schrik van de jongens nog grooser; zij gilden het uit van angst
en vooral Johan, die meende de oorzaak te zijn van het ongeval. Doch hoe
angstig zij ook wezen mochten, spoedig snelden zij toe om hulp te bieden.
Maar, derde schrik voor Johan! alweer een plomp in het water. Het was Does,
die onmiddellijk onder dook en kort daarna boven kwam met zijn meester,
die zich reeds enkele meters van den wal af bevond. daar hij zinkende bij den
kant afgegleden was. Does had hem bij zijn buis en duwde hem al zwemmende
naar den wal, terwijl jan ook zooveel mogelijk met armen en beenen zijn best
deed, zoodat hij spoedig bij hen stond.
„Kunt u zwemmen?" vroeg Johan over al zijn leden bevende.
„O ja, heel goed." was het antwoord, „doch nu had ik er toch werk mee, want
de ketting was om mijn been geslagen." Werkelijk zat het eind van de ketting,
waaraan een haak was, nog om zijn been, toen de jongens hem aan wal trokken,
en de haak greep in een scheur van zijn broekspijp, welke ontstaan was door
den val van het anker.
„Dank je wel hoor, Does!" sprak Jan, terwijl hij het trouwe dier den kop
streelde en den toegestoken poot in de hand nam.
„Zou je zonder Does verdronken zijn, Vader?" vroeg Kees, die huiverde bij
deze gedachte.
„Neen, kind ! zoo erg zou het niet geworden zijn, want ik greep juist den
haak om hem los te maken, toen Does mij optilde."
„Gelukkig, dat de wind de boot aan wal dringt," zei Gerrit, terwijl hij het
touw greep.
Vader ging met de ketting in de hand nog eens in de boot, lichtte het anker
weer, doch wierp het nu, zooveel hij kon op den wal. Vervolgens ging hij
droge kleergin aantrekken en moesten de jongens de boot maar zoover mogelijk
tegen den wal halen. Ze tobden en trokken, dat ze zweetten, doch de boot
scheen geen zin te hebben, om zelfs maar een klein eindje op den wal te
komen.
„Kun jelui ook zwemmen?" vroeg Johan.
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„Jawel."
„Zou je van hier naar dat heuveltje daar kunnen oversteken?"

Het was
een afstand van ongeveer 15 meter.
„Met gemak," zei Kees; en Gerrit voegde er bij: „Vraag aan Vader, of hij
het jou ook leeren wil."
„Heeft hij het jelui dan geleerd ?"
„Ja; en dan kun je het gauw," zei Gerrit.
Terwijl Gerrit en Kees Johan trachtten duidelijk te maken, hoe een zwemmer
met zijn armen en beenen doet en hoe hij de ademhaling regelen moet; welk
gevoel het geeft, zoo in het water te springen en hoe „lekker" het is, kwam
Jan terug. Hij greep maar dadelijk het anker weer aan, droeg het over den dijk,
waar hij het vastlei, stak vervolgens het touw door de blokken, welke hij ook
had meegebracht, verbond het eene blok aan het touw van de boot en bracht
het andere met de ankerketting in verbinding, waarna de jongens mochten
trekken, zooveel ze wilden. Het water stond al zoo hoog op den kant, dat ze
de boot op een rol en vervolgens op een tweede konden halen. Zoo kwam ze
met verbazend veel moeite aan de helling van den dijk. Johan herinnerde zich
niet, ooit in zijn leven zoo hard getrokken te hebben en Vader zweette er van,
zoo had hij met de handspaken gewerkt. Eindelijk toch was ze, waar Jan haar
hebben wilde, tamelijk hoog aan den dijk. Nu werden de rollen er van onder
geschoven en kwam nog een moeilijk werk aan, namelijk, de boot op haar
kant te zetten, steunende op de drie rollen. Toch gelukte met veel inspanning
ook dit en daar stond ze, als een visch op het droge; lang zoo mooi niet, als
toen ze in het water lag, vond Johan.
Onder de bedrijven was Johan met de vraag voor den dag gekomen, of jan
hem het zwemmen wilde leeren.
„Ik vind het goed," was het antwoord, „de eerste gelegenheid de beste beginnen we er mee."
„Nu dan maar," viel Johan in.
„Neen, neen, kind ! Het is wel mooi weer maar toch bij zoo'n luchten wind
gaat het niet."
„Morgen dan?"
„Als het eens heel mooi weer is en ik heb een oogenblik gelegenheid, wil ik
het wel doen. Heb dus zoo lang geduld."
Dat oogenblik kwam op Woensdagmiddag, twee weken later. Het was heel
lief weertje en in den namiddag juist hoogwater; terwijl Jan een paar uur vrij
had, daar hij met een werkje buitendijks bezig was, waaraan hij gedurende
hoogwater niet voortwerken kon.
Samen gingen ze naar de haven, de drie jongens voorop, alvast de kleeren
losmakende. Welke vreemde gewaarwordingen Johan bij deze voorbereiding
had, wist hij niet te zeggen, maar het was, of er toch wel een beetje gevaar
aan verbonden was, en daardoor huiverde hij een weinig, hoe belust hij ook
op het zwemmen was. Het verschrikkelijk oogenblik, dat hij Jan zoo geheel
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kopjeonder had zien gaan, kwam hem ook even voor den geest, en dat maakte
hem mogelijk een beetje beangst. Toch ontdeed hij zich, op het voorbeeld
der beide anderen, ook spoedig van zijn kleeren. Zij gingen te water, terwijl
hij voor de eerste oefeningen in de kunst ingespannen werd. Vader had
namelijk een breeden linnen band meegenomen, dien Moeder van vroeger
bewaard scheen te hebben. Deze werd Johan, iets lager dan de oksels om het
naakte lijf geslagen, terwijl er op den rug een tamelijk lang touw stevig aan
bevestigd werd. Het andere eind van dit touw werd gebonden aan een sterken
langen stok, evenals de visscher het hengelsnoer aan de hengellat vast maakt.
De haven was aan de oostzijde van de sluis, maar aan den westkant was
een plaats, die langzaam afhelde. Hier moest Johan al dieper en dieper gaande
aan het water gewennen, terwijl de beide kameraden om hem heen spartelden
en Vader hem aan den hengel steunde. Opeens zonk hij kopjeonder, doch
werd even spoedig weer met het hoofd boven water gehaald, terwijl Jan hem
toeriep: „Bedaard maar, niet spartelen." Wat proestte hij: wat lachten zijn
makkers! Maar Vader zei bemoedigend: „Dat is niemendal ! Zie nu eens, hoe
de jongens met armen en beenen doen en probeer het dan ook maar; ik zal je
wel boven houden; maar denk er om: den mond dicht."
Al deed hij ook zijn best, er kwam dien eersten keer niet veel van terecht;
doch dit leerde hij alvast, dat de hengel heel weinig behoefde te doen, om hem
boven water te houden.
„Later eens weer," sprak Vader na een half uurtje en zoo gebeurde het nog
vele malen, totdat Johan zich al goed in het water wist te redden. Toen het
zoover was, werd de hengel weggelaten en zwom Vader met de bengels mee,
duikende en wendende en keerende, alsof het geen kunst was. Eindelijk mocht
hij, in gezelschap van Kees en Gerrit op ondiepe plaatsen zich oefenen en
terwijl Vader op den wal stond in de kaai 1 ) mee rondzwemmen.
Dat deze oefeningen niet kwaad voor hem waren, bewees de honger,
waarmee hij iederen keer aan tafel kwam.
Na dit kijkje vooruit keeren we tot onzen Donderdag terug.
„Zeg eens, Vader!" vroeg Johan, toen ze 's avonds gezellig op een bank
buiten zaten, „wat is toch eigenlijk een Dijkgraaf?"
„Hoe kom je zoo opeens met die vraag?"
„Ik weet wel, wat een Graaf is, maar een Dijkgraaf ... De jongens zeggen,
dat hij hier Johannes van Overdijke heet; toch begrijp ik heelemail niet, dat
ze een Graaf zoomaar bij zijn naam noemen."
„Ja, hoor eens, die naam graaf maakt je van de wijs. En hoe die in de
wereld kwam? Wat is er van weet, is mogelijk niet geheel juist, maar ik zal je
zeggen, wat ik er van weet. Op school heb je geleerd, dat Zeeland zijn
Graventijd heeft gehad uit dien tijd moet de naam afkomstig zijn."
„Ha, dus vroeger was het de Graaf zelf en" ...
(i De kaai is het haventje.
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,.Ho, ho! De Graaf zelf; dat zou ik nu juist niet durven zeggen. De Graaf
had wel vele en uitgebreide rechten, maar toch ook zorgen en plichten. En dat
zijn onderdanen, vooral de edelen, het hem niet altijd gemakkelijk maakten,
is overbekend, en dit verwondert ons niet, als we in onzen tijd zien, hoe vele
personen telkens de Regeering bemoeilijken, door haar vele eischen te stellen
en zoomin mogelijk te voldoen aan hun burgerlijke plichten, vooral wanneer
eenigen te zamen iets voor het algemeen belang moeten doen. Een van de
grootste zorgen is in Zeeland altijd geweest, het in goeden staat onderhouden
van de dijken, waardoor men tegen overstroomingen beveiligd kon zijn. Daaraan
was dan nauw verbonden de zorg om het regenwater van de landerijen af te
leiden en in de zeegaten te voeren, en verder dat de wegen zóó onderhouden
werden, dat men er met paard en rijtuig behoorlijk langs kon trekken. Het
kostte hem vaak heel wat moeite, om de verschillende eigenaars tot deze
plichten te dwingen, temeer daar ze meestal van hoogen adel waren. Nu
weten we ook, dat de Graaf wel wat anders te doen had, dan persoonlijk zich
telkens zelf hiervan te overtuigen en te handelen, zooals het noodig was.
Daarom stelde hij personen aan, die in dit geval voor hem optraden en om
hun eenig gezag te geven, koos hij ze gewoonlijk uit de edellieden. Ontegenzeggelijk was de voornaamste taak dezer personen, te zorgen voor de dijken,
en daar zij toch eigenlijk de plaatsvervangers van den Graaf waren, komt hun
naam dijkgraaf ons nu wel verklaarbaar voor."
„Nu weet ik het."
„Geloof het maar niet; neen je weet nu alleen maar iets uit de geschiedenis
van dien naam. Zou je bijv. als je niets meer wist, nu niet moeten denken, dat
onze Johannes van Overdijke een adellijk persoon is, en dat lijkt er heelemaal
niet naar. Hij is een verstandige, eenvoudige boer en niet onbemiddeld, maar
volstrekt niet van adel. En dat behoeft ook niet meer; daarvoor heeft vooral
Napoleon gezorgd; ja, ja, Napoleon, die nagenoeg even handig wist om
te springen met het invoeren van wetten als met het aanvoeren van legers.
De dijkgraaf van tegenwoordig heeft in hoofdzaak nog hetzelfde werk als die
van vroeger en wordt ook door den Koning benoemd, dus mag Zijn plaatsvervanger genoemd worden. Het is er met de jaren evenwel niet gemakkelijker
op geworden, want de menschen willen het tegenwoordig wat meer in de
puntjes hebben; dat geeft niet alleen meer werk, maar brengt ook grooter uitgaven mee. Daarbij is het aantal eigenaars bij vroeger vergeleken, verbazend
groot en die praten allen graag een woordje mee, als het de gemeenschappelijke
belangen betreft; temeer omdat ze allen de noodzakelijke lasten moeten helpen
dragen, en een mensch weet graag, waarvoor hij zijn geld betaalt. Dit wil nu
weer niet zeggen, dat hij altijd maar voor al die lui gereed behoeft te staan,
als ze hem iets willen vragen of zeggen; dat zou ook veel te lastig zijn. Daarom
is er minstens eenmaal in een jaar een vergadering van al die eigenaars, die in
het waterschap wonen en 5 H.A. land bezitten. In andere waterschappen
is het vaak anders geregeld. Wat een waterschap is, zeg ik meteen wel.
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Welnu, die vergaderingen schrijft de dijkgraaf uit; het zijn de „poldervergaderingen" en hij is daarvan de voorzitter.
Je kunt je niet voorstellen hoe handig onze Johannes van Overdijke die
vergaderingen weet te leiden; hoe hij aardig de beschroomden aan het praten
en de mopperaars tot zwijgen weet te brengen. Hij weet zeer goed, dat ze
allemaal heel graag lekker eten en drinken en een heerlijk maal is altijd het
einde van de bijeenkomst. Onder de bespreking van de zaken heeft hij niet
graag, dat ze iets drinken, want vele onderwerpen zijn te gewichtig, om met
een half dronken hoofd te behandelen. Daar worden o.a. de onkosten beraamd
om alles in goeden staat te houden en noodzakelijke werken uit te voeren; ook
worden personen gekozen voor drietallen, die opgezonden worden aan den
Koning. Deze kiest er de „gezworens" uit, dat zijn de medebestuurders van
den dijkgraaf. Zelfs durft zoo'n vergadering den Koning wel om een anderen
dijkgraaf te vragen, als de oude niet voor zijn taak berekend is. Heeft de
poldervergadering zoo alles besloten, dan gaat de dijkgraaf met zijn gezworens
op den bepaalden of den geschikten tijd heen om het te doen uitvoeren, en
daarbij heeft hij heel wat te zeggen."
„O, dan is u zeker ook een gezworen?" vroeg Johan.
„Neen, kind 1 ik ben maar opzichter, sluiswachter, werkman, enz. bij het
waterschap."
„Dat is waar ook: u zou nog zeggen, wat een waterschap is."
„Je hebt me al gezien moddergooien, niet waar? Nu, dat was in een waterleiding. Elke eigenaar zorgt, zooals je begrijpt, heel graag, dat het water van
zijn land afloopt, want als het er in plassen op blijft staan, werkt het zeer
schadelijk voor zijn planten. Nu moet elk gelegenheid hebben, om het verder
te voeren, wanneer het van zijn land af is; en daar zorgen wij voor, door onze
waterleidingen in orde te houden, groote en kleine; en die zijn er, dat begrijp
je wel, heel wat."
„Kent u dan al die Ieidingen?"
En nu maakt al het land te zamen, dat zijn water
„Ja, kind ! allemaal.
door onze leidingen wegvoert, het waterschap. In ons waterschap zijn dat
eenige polders."
„Dat begrijp ik nu wel. Maar u sprak daar van 5 H.A.?"
„Dat wou ik wel. Neen, kind ! ik ben geen „stemgerechtigd ingeland", want
zoo heeten die eigenaars. Ik ben maar, wat ik je zei, en de menschen noemen
mij wel eens „den Baas". En omdat ik dikwijls de raadgever van den dijkgraaf
ben, ook op de poldervergadering, noemt hij mij zijn rechterhand; en zoo komt
het ook, dat ik soms van ons en wij spreek."
„Dat is ook weer geleerd 1" riep Johan en ging met zijn kameraden nog wat
ravotten. Maar Jan dacht: „Als je met dat beetje tevreden bent, is het mij
goed, jongen! Er is anders nog heel wat meer aan vast."
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De vacantieweek was voorbij en 's Maandagsmorgens werden Kees en Gerrit

al vroeg gewekt, om voor Moeder de aardappelen te schillen, terwijl zijzelve
met de schuimvlokken over de bloote armen arbeidde, om de wasch schoon en
op de bleek te krijgen.
Het ontbijt werd genuttigd en Moeder maakte de boterhammen gereed,
welke de jongens 's middags op het dorp moesten eten. Om acht uur gingen ze
schoolwaarts en Johan vergezelde hen een eindweegs. Halfweg keerde hij
terug, lustig een deuntje fluitende, terwijl hij een wilgen teen besneed met een
spiraalvormige groef, zooals Kees en Gerrit dat ook deden, en hem afkortte
ter lengte van een wandelstok. Thuisgekomen, ging hij voor zijn konijnen zorgen
en vervoegde Betje zich weer bij hem, pratende, alsof ze meende, in een leemte
te moeten voorzien. De jongens hadden hem ook het een en ander te doen
gegeven, zoodat hij onverpoosd tot den middag bezigheid had.
Jan was al thuis en het middageten stond al op tafel, toen Johan nog vlocht
aan een zweep, die de jongens voor hem begonnen waren, en die hij vóór hun
terugkeer uit school wenschte af te hebben. Hij werd dus aan tafel geroepen,
waar heerlijke spijs hem wachtte. Het smaakte hem werkelijk overheerlijk en
zijn gedachten kwamen hem herhaald over de lippen: hij vond het heel aangenaam, dat hij nu eens visch at, welke hij zelf had helpen vangen. Ongetwijfeld
smaakte hierdoor het maal nog lekkerder dan het was.
Toen zij van tafel opstonden, nam Jan hem mee en vroeg: „Je zou zoo graag
leeren netten breien, nietwaar?"
„O, ja, dat is waar ook! Leert u me dat nu even?"
„Als je het graag wilt, jawel. Kijk dan eens hier. Hier heb ik touw en hier
een breinaald. Natuurlijk moet je ook het touw op de naald kunnen winden;
dat zal ik je daarom even wijzen. Zie, zoo: hier omheen, daar door; weer hier
omheen, daar door; maar oppassen, dat je de naald vasthoudt en keert, evenals
ik, en het touw aantrekt. Doe het nu ook eens."
Na eenige oogenblikken verstond Johan deze kunst; wel wat onhandig, dat
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is waar, doch handigheid en vaardigheid bekomt men in alles al doende.
Nu volgde het opzetten van een eierennetje.
Voor wien moet dat zijn?" vroeg hij, toen Jan vlug eenige mazen ervan gereed
maakte.
„Voor Johan van Vlietendam!" was het antwoord.
„Voor mij? Wat moet ik daarmee doen?"
— Moeder lachte.
„Binnenkort zelf gebruiken."
„Zelf gebruiken? Dat begrijp ik niet."
„Dat is wel mogelijk, maar ik zeg het nu nog niet," plaagde Jan. „Let maar
goed op, hoe de mazen moeten gemaakt worden: zie zoo neerleggen om den
vinger, zoo omslaan en doorsteken, daarbij goed vasthouden en aantrekken.
Zoo doe je maar telkens. Ik zal nog enkele mazen maken, zóó ... zoo ... zoo .. .
Probeer nu zelf eens.
Natuurlijk bracht hij er weinig van terecht en toen Jan de laarzen aantrok
om weer naar zijn werk te gaan, meende hij er de naald ook maar weer bij
neer te leggen, denkende: „Dat gaat zonder hulp toch niet." Jan bemerkte dit
en zei daarom: „Je behoeft niet zonder hulp te werken, hoor! want Moeder
kan het evengoed als ik."
Vreemd keek de knaap haar aan: zou zij, een vrouw, met zulk een ding
kunnen werken! Een naald noemde Jan het, maar het was eigenlijk een dun
plankje, ter lengte van 25 c.M. en ter breedte van 2 c.M.; 't welk in het bovengedeelte zoodanig uitgehold was, dat er in de uitholling toch nog een lange tand
uitstak. Het deel boven deze uitholling, het oog, liep eenigszins spits toe en
aan het andere eind waren twee uitsteeksels, waartusschen het hout rond weggesneden was. Johan meende, dat een vrouw wel met de naainaald van staal kon
omgaan, doch met zoo'n log ding te werken, het leek hem wat kras; althans
zijn Mama zou er niets van terecht brengen. Toen hij evenwel hulp vroeg, bleek
hem, dat het haar aan de noodige vaardigheid evenmin ontbrak als haar man.
Het was zelfs of hij het van haar beter vatte dan van hem; hij zei dit wel niet,
maar hij merkte het toch op.
Onder vriendelijk gebabbel was het netjes afgekomen, en werd het tijd, om
de jongens tegemoet te gaan, wat hij volgens afspraak doen zou. Hij nam de
zweep mee, die eigenlijk nog niet geheel klaar was, want hij wist niet goed, hoe
het slag te maken. Het was evenwel niet erg, daar de jongens hem wel helpen
zouden. Ook was het 's morgens afgesproken, dat hij hun zweepen meenemen
zou; en met deze trachtte hij voortstappende het klappen te leeren, dat de
jongens zoo luid konden en Jan zoo bijzonder luid. Hij begreep er evenwel
niets van; want hij sloeg al heen en weer, al hoog en laag, hard en zacht en de
leelijke dingen wilden niet het minste geluid voortbrengen, terwijl hij zeker wist,
dat het er toch in zat.
Spoedig had Gerrit hem geholpen aan een goed slag en Kees aan een stevige
verbinding met den stok. Gerrit beproefde het nieuwe maaksel even, daarna
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Kees natuurlijk ook en het bleek goed te voldoen. Johan nam het daarom
met moed ter hand, doch hem liet het in den steek. Jongens laten het er
gewoonlijk niet gauw bij zitten, wanneer een dergelijke handigheid aan te
leeren valt en ze geven dan de oogen goed de kost. Johan kon dan ook na
herhaalde oefeningen klappen met de zweep als de beste varkensdrijver. Het
was een leven van belang als de drie zweeplui aan den gang waren; en zusje
stond er gewoonlijk met genoegen en volle bewondering naar te luisteren en
te kijken.
Deze dag was weer voorbij, zonder dat Johan er erg in had. Met Jan en zijn
vrouw was het evenwel anders gesteld. Zij lagen 's avonds, langen tijd nadat
de kinderen de oogen sloten, nog ernstig te spreken over hetgeen ze op zich
genomen hadden. Zij zagen geen kans om den knaap dag aan dag zoo bezig
te houden, dat hij zich niet verveelde. Na lang wikken en wegen besloot Jan
om naar den „Meester" te gaan en dien in de zaak te raadplegen. Johans papa
had toch vergunning gegeven, om alles te doen, wat noodig en goed was en
de onvermijdelijke kosten daarbij niet te ontzien. Maar toen hij 's anderen
daags er werk van moest maken, deed hij het toch niet; want hij wist ook,
dat leeren of schoolgaan hinderlijk voor den knaap geweest was. Het verwondere ons derhalve niet, dat de man met dit moeilijk geval verlegen zat,
wat hem anders niet licht overkwam.
En zoo ging ook de tweede dag om; maar niet als de eerste: de verveling
was werkelijk gekomen en met deze eenig verlangen naar huis en ouders.
Moeder van Verre had zich veel moeite gegeven, om hem bezig te houden;
maar zij kon toch den jongen niet buiten volgen, dartelende en werkende,
zooals jongens dat kunnen en willen. We zeiden daar, dat het verlangen
naar ouders en huis bij hem opkwam, doch daarmee is niet gezegd, dat hij de
vorige week zijn ouders zou vergeten hebben. 0 neen! Telkens kwam ook toen
het ouderlijke huis met al zijn aantrekkelijkheid hem voor den geest.
Toen Jan van zijn werk thuis was en hij met zijn vrouw samen zat, terwijl de
kinderen buiten dol rondbuitelden, werden er tusschen hen zeer ernstige
woorden gewisseld, waarvan het gevolg was, dat hij werkelijk opstapte naar
den Meester. Deze wist raad: het moest maar eens geprobeerd worden; zonder
hem te overladen, kon hij wel meedoen. Er werd immers aan zijn hoogste
leerlingen ook Fransch en Wiskunde onderwezen, terwijl ze in al het andere
al eenigszins gevorderd waren; in ieder geval: het was te beproeven. Zoo
werd Johan voorgesteld om met de jongens mee naar school te gaan. En hij
deed het graag.
Uit gesprekken met Gerrit en Kees had hij wel gemerkt, dat zij in het
leeren ongeveer op dezelfde hoogte waren en dat hij om deze reden niet laag op
een dorpsschool behoefde neer te zien. Al spoedig bleek, dat hij gemakkelijk de
lessen volgen kon.
De proef gelukte uitstekend; het spel, de loop, de bezigheid bleken op zijn
gestel den besten invloed te behouden, terwijl het niet overspannen leeren hem
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ir het geheel niet hinderde. Vooral Jan en zijn vrouw waren hiermee zeer
ingenomen. Ze zouden het niet aan zijn ouders melden en Johan vond het heel
aardig, dat hij hen hiermee zou kunnen verrassen; bovendien bleef het voor de
Middelburgsche kameraden een geheim; wat zouden ze verbaasd opkijken, als
hij door zijn afwezigheid toch niet bij hen achter kwam. Meester werd voor
alle zekerheid ook in de afspraak betrokken.
Te Gaandersweg hadden de vrouwen het al spoedig „in de gaten", dat het
bleeke ventje bij Jan van Verre met den dag opknapte en dat hij in schavuitenstukken niet voor de andere twee onderdeed.
Des Zaterdags was er een vrije middag, dan was er geen school en dan
ging het vaak van hartje-haal-op! Allerlei werd dan door ons drietal uitgevoerd
en ondernomen en niet altijd waren hun daden even onschuldig. Meer dan eens
waren ze zelfs lastig voor anderen. We zullen maar niet ophalen van het slootjespringen, waarbij de kanten der slooten vaak uit elkaar gesprongen en door de
springers zelf meermalen natte voeten gehaald werden; van het boompje klimmen, dat voor de boomen een hinder, voor de vogels een ramp en voor de
klimmers een bron van verscheurde kleeren was; van vechtpartijen met de
jongens van het dorp en van Gaandersweg. Maar een enkel geval kon zeer
slechte gevolgen gehad hebben; we willen dit even aanhalen.
We hebben al de gelegenheid gehad, om op te merken, dat Johan veel met
een geweer op had; die trek was zóó sterk, dat hij vaak niet nalaten kon
4 avonds bij het naar bed gaan vlug even het kleine geweer in de hand te
nemen en er mee te mikken, het te dragen, zooals de jagers doen, enz. Het
werd dan wel weer altijd zorgvuldig opgehangen, en in zoover kon het geen
kwaad; maar zijn lust werd hoe langer hoe sterker.
Zoo was het eens op een Zaterdagmiddag, dat Kees een haas op zijn leger
bad zien liggen. Dit was bij toeval, neen, de drie waren op den wandel gegaan
met het bepaalde doel, te zien, of er niet ergens een haas lag. Hoe het dier te
cnderscheiden was, liggende in zijn leger, te midden der aardkluiten van
dezelfde kleur als zijn haar, dat was hun meermalen door vader Jan gewezen,
geen wonder dus, dat Keesje bij het nauwkeurig turen er een ontdekte. Dat
hij niet rustte, voor ook de anderen het dier zagen, spreekt wel van zelf. Opgetogen door dit meesterstuk in het zien, gingen ze huiswaarts en spraken samen
Too druk, alsof ze wel meer dan zes man sterk waren.
Eenigen tijd, mogelijk een uur, daarna kwam Johan in de kamer en zag de
kast open staan, waarin Jan altijd, even zorgvuldig als zijn geld, zijn kruit en
lood achter slot hield; de sleutels zaten er op, stellig had Moeder ze door de
haast vergeten er af te nemen, toen ze geld uit haar lade had genomen om een
koopman te betalen, die op den weg stond. Wat kruit in een papiertje te
doen, wat hagelkorrels en een paar slaghoedjes in de hand te nemen, vlug was
het gebeurd; ook het geweer wegnemen, het duurde niet lang, evenmin als het
stil ermee weg te sluipen. Zoo kwam hij beladen bij Kees en Gerrit, die van
deze daad niets afwisten en in het begin er alles behalve mee ingenomen waren.
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Doch zooals het gewoonlijk gaat: de kans was schoon en nu zouden ze toch
maar probeeren. Gerrit had van Vader al eens mogen aftrekken, en dan op
een paal of zoo iets gemikt, terwijl Vader er bij stond, gereed om het geweer
te grijpen, als hij het mogelijk door den schrik liet vallen. Hij zou dus nu
schieten. Vooraf echter moest het geweer geladen worden.
„Eerst den haan overhalen," zei Kees. — Gerrit deed het.
„Nu eens doorblazen," dat was Johans werk.
„Nu den haan neer en een halven pijpekop kruit in den loop." -- Zoo werd
gedaan.
„Moet er nu een dikke prop papier op, of een dunne?
Ze zouden haar tusschen beide nemen, doch in elk geval stevig met den
laadstok aanstampen. Als door echte jagers werd vervolgens onderzocht, of in
het schoorsteentje het kruit aangeloopen was. Ook goed.
„Nu hagel er op: maar hoeveel ?" Na over en weer spreken, gleden twintig
korrels den loop in; voorwaar genoeg!
Alweer een papieren prop en flink aangestampt. Ziezoo!
„Het slaghoedje er op!"
Gerrit wist wel, dat dit het gevaarlijkste van de
geheele onderneming was. „Zou ik het doen?" zei hij en twijfelde, doch vooral
op Johans aanhouden deed hij het ten laatste.
„Nu niet voor den loop komen," zei hij, „achter mij blijven!" -- Zoo gedaan.
En daar gingen ze nu sluipende tot bij de plaats, waar de haas lag, ver van huis.
Ja, hij lag er nog: goed gekeken.
„Is hij wel binnen schot?"
Wat beefde die hand en wat klopte dat hart! ja, eigenlijk: wat klopten die
harten alle drie!"
Maar vooruit! A was gezegd, B moest dan ook maar volgen, want het
geweer was geladen en het te ontladen, daarvan hadden ze geen kennis.
Aangelegd dan! ... 0, dat beven!
Waar lag de haas ook alweer?
0, ja!
Gemikt ... getrokken . .. Paf! .
Met den knal, daar viel het geweer voor de voeten van den schutter neer.
Dat was werkelijk jammer, want door naar het geweer te kijken en te onderzoeken of het niet aan stuk was, zagen ze niet naar den haas en wisten ze niet,
wat er mee gebeurd was. Het was evenwel eenvoudig genoeg: Gerrit had mis
geschoten en het dier had, vreeselijk geschrokken, sluipende het hazenpad
gekozen, om in een oogwenk ver weg, door een laagte deze gevaarlijke plaats
te ontwijken, met het hazenbesluit er nooit weer te komen. Toch sprongen
onze snuiters nog het land op, en een vlokje grijs spinrag ziende, verklaarde
Keesje, dat de „veeren" er af gestoven waren.
Nu kwam evenwel de groote zaak: hoe zou het geweer op zijn plaats komen?
Als echte jongens wisten ze ook hiervoor raad. Johan had het gehaald, hij
zou het ook terug brengen; maar dan moesten de andere twee op den uitkijk,
of Moeder niet in den weg was. Kees alzoo vooruit op verkenning; en toen
...
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Moeder de varkens voederde, sloop Johan binnen en hing het geweer op zijn
plaats.
Zie zoo: dat liep goed af. „Zie je nu wel," zei Johan, „je moet zoo gauw
niet in angst zitten." Maar het geweten van de andere twee zweeg niet, al
speelden en stoeiden ze lustig voort.
Moeder rook „iets", toen ze binnen kwam, een vreemde, nare lucht; doch
al haalde ze herhaaldelijk den adem door den neus, ze wist niet te zeggen,
wat het was. En toch hinderde het haar ieder keer als ze van buiten af weer
in de kamer kwam. Ook Betje vroeg telkens: „Wat ruik ik toch, Moeder?"
Daar kwam Vader eindelijk thuis, en zoo gauw had hij den voet niet in de
kamer gezet, of hij vroeg: „Wie heeft met het geweer geschoten?"
„Met het geweer geschoten? Niemand," antwoordde Moeder. „Waarom
vraag je dat?"
„Omdat ik kruitdamp ruik;" en onder dit zeggen had hij het geweer al in
de hand, de mooie tweeloop. „Het is toch in orde," zei hij; „hoe is het mogelijk!
Is er iemand met een geweer hier binnen geweest?"
„Niemand," zei Moeder, die nu ook overtuigd was, dat ze kruitdamp had
geroken. Ze was niet van huis af geweest, er kon onmogelijk iemand binnen
gekomen zijn.
Nog niet overtuigd ging Vader de aangrenzende kamer binnen en daar
was het heel duidelijk merkbaar. Spoedig was de oplossing nu ook gevonden;
doch nu stond hij voor een ander raadsel. Met het geweer in de hand kwam
hij bij Moeder en wees het haar, zijn vraag herhalende: „Wie kan dat afgeschoten hebben?"
„Ik ben de deur niet uit geweest," zei ze, „als ik het niet voor mijn oogen
zag, zou ik zeggen: het kan niet."
„Waar zijn de jongens?" vroeg hij nu.
„Die zijn buiten; maar z ij kunnen het niet gedaan hebben, want ze zijn niet
in huis geweest, terwijl ik er niet was."
„O, jongens zijn zou gauw als water; zij sluipen tusschen de mazen door, als
ze iets in den zin hebben." Hij hing het geweer op zijn plaats en deed
verder of er niets gebeurd was, terwijl hij Moeder verzocht, om eveneens te
doen en Betje spelende bezig hield.
Daar kwamen de bengels aan, groetten Vader, en Gerrit voelde, dat hij een
kleur kreeg, terwijl Vader hem aankeek, of verbeeldde hij het zich maar?
Er werd niets gezegd, dus het zou wel gaan.
Eenige oogenblikken daarna stond Vader op en deed de deur der zijkamer
open, alsof hij er iets te doen had; doch trad terug met de opmerking: „Het is.
alsof ik kruitdamp ruik; wat kan dat zijn, Moeder?"
Nu waren er drie gloeiende aangezichten, waarop Vaders oog rusttte en
Cerrit viel het eerst door de mand; het was of hij gevoelde, hoe hij als oudste
de meeste verantwoordelijkheid had: zijn tranen vertolkten zijn schuld. Vader
keek alle drie ernstig aan, slechts gedurende enkele oogenblikken, want geen

64

De eerste schooldagen.

der drie was tegen dat onderzoek bestand: ze sloegen de oogen neer, ze voelden
de macht van dien blik en Kees en Gerrit schreiden.
„Ik heb het gedaan, Vader!" snikte Gerrit. En alsof het Kees onmogelijk
was, dat een ander zijn gedeelte der schuld droeg, zoo viel hij in: „Ik ook,
Vader!"
Johans oogen waren wel vochtig, maar hij bekende niet en toen hij meende,
dat elk spoor van tranen weg was, waagde hij het zelfs, naar jan op te zien,
die nog altijd in afwachtende houding met de kamerdeur in de hand stond. Van
de schuld zijner zoons was hij zeker en zij hadden bekend; en van Johans
schuld was hij evenzeer overtuigd, doch die bekende niet. Met een blik, meer
ernstig dan toornig, zag hij den knaap aan, die Of den moed had om door
zwijgen of liegen den schijn van onschuld aan te nemen; Of in de meening
verkeerde, dat hij zooiets vrij doen kon. Het duurde evenwel niet lang; en veel
meer aangedaan dan zijn kameraden, bekende hij eerlijk: „De grootste schuld
heb ik; ik haalde het geweer en nam de slaghoedjes, kruit en hagel uit de kast,
terwijl die open stond, toen Moeder buiten bij den koopman iets kocht."
Vreemd: Vader zuchtte, zei niets, zette zich op een stoel en staarde in
gedachten Moeder aan.
Anstig oogenblik voor de zoo berouwhebbende knapen, die tot groote verwondering van Betje zoo angstig schreiden, zonder dat hun iets gevr aa gd of
gezegd werd.
Jan zag zijn vrouw niet, al waren zijn oogen strak op haar gericht; hij was
teleurgesteld, zeer geschokt.
En Moeder, die de sleutels op de kast had laten zitten, zij kon niet anders:
haar eerlijk, teeder hart, even vol van spijt als dat van haar kinderen en Johan,
drong haar tot de bekentenis. „Ik was de oorzaak van alles, door niet mijn
sleutels in den zak te steken."
Daar was weer het tooneel als bij den vorigen rijksdaalder: die tranen
brandden den knapen op het hart. 0, die onschuldige Moeder tranen te zien
schreien en te hooren zeggen, dat zij schuld had; het was nu geen schreien
meer, het was hartstochtelijk snikken der kinderen alle vier, terwijl ze Moeder
vleiden en aanhingen, betuigende, dat zij niet schuldig was en niet schreien
moest, en Vader smeekende om strenge straf, doch Moeder niet te verdenken.
Vader had zich bedacht; hij stond op, haalde het geweer en zei: „Komt
jongens! we zullen het schoonmaken."
Dit gebeurde; overgedienstig waren alle drie, en tot Moeder sprak hij: „Kom,
Moeder, jij heb je gansch niet te verwijten."
Het viel den deugnieten niet mee; want Vader had wel geen straf, doch
ook geen vergiffenis uitgesproken. Duidelijk was het, dat ze hem teleurgesteld
hadden in zijn verwachtingen en goed vertrouwen.
In gedrukte stemming ging het gezin te bed. Johan kreeg geen gezelschap bij
zich; hij had zijn ledikant alleen, en dat ledikant was niet gemakkelijk; de
dekens broeiden, de glans van het geweer -- in werkelijkheid gering -- flik
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kerde hem verwijtend tegen; het was alsof hij in de andere kamer aa nhoudend
zuchten hoorde. „Zou Moeder nog verdriet hebben, en Vader ook? want boos
was deze niet; neen, ook hij had verdriet, en Kees en Gerrit, die heusch
onschuldig zijn, weten niet, wat te doen!"
Johan voelt zich alleen, o zoo
alleen; de kruitdamp benauwt hem;
hij rolt en draait en tranen biggelen
langs zijn wangen. Eindelijk kan hij niet meer te bed blijven, staat op, loopt
in dolle haast de kamer uit, regelrecht naar de bedstede zijner pleegouders en
valt daar, zonder te bemerken, dat ze beiden overeind komen, voorover met het
hoofd op het dek en snikt luid: „Ik deed het, ik alleen; zegt, dat u het mij
vergeeft."
„Kind toch! heb je nu nog niet geslapen?" zei Jan en haalde het hoofd van
den knaap tot zich, zeggende, terwijl hij het streelde: „Zeker, ik zie nu genoeg,
dat je een goed hart bezit. Ik schenk je niet alleen mijn vergiffenis, maar ook
weer mijn vertrouwen. Is het zóó goed ? Komaan, ik zal je te bed brengen."
„Neen," klinkt de trillende stem van Johan, „Kees en Gerrit ook, hun ook."
„Nu goed, hun ook. Maar wees nu bedaard en ga te bed." Doch Johan
leidt hem de andere kamer in naar het bed zijner vrienden, die ook niet slapen,
dit weet hij wel, althans hij stelt het zich niet anders voor.
„Zeg hun ook ..."
„Kom, Gerrit en Kees! slaap jelui ook nog niet? Het berouw heeft je al
genoeg gestraft. Johan heeft vergiffenis voor je gevraagd. Welnu, ik zal je
voortaan weer vertrouwen, alsof er niets gebeurd was. Gaat nu rustig slapen!"
„Dank!" stamelt Johan en stapt te bed om binnen kort te slapen onder
droomen, vol van lieve tooneeltjes. gloeiend van vrede, waarheid en liefde.
Lang had hij doorgeslapen, den kerktijd voorbij en welgemoed stond hij op.
Toch was zijn eerste blik onderzoekend op Jan gericht; doch toen hij zelfs geen
herinnering aan het gebeurde, maar wel een tevreden lach op diens gelaat las,
teen sprong hij op en zong lustig zijn lievelingsdeuntje, terwijl Moeder hem
waschte en kamde. Goede Moeder! 0, Johan bemerkte het wel, hoe onder
het wasschen zijn hoofd aan haar boezem gedrukt werd. Hij was gelukkiger
dan op eenigen Zondag te voren.

VREEMD TUINIEREN GEVOLGD DOOR EEN GRAP,

Begin Mei kan heerlijke dagen geven. Heldere zachte zonneglanzen dansen
dan rond over de schoon verjongde wereld; levendige windjes spelen zoo zoet
met al wat wiegelen kan en strijken streelend om al wat machtig is en forsch;
de zefirtjes blazen in haar onschuld de zoete lijdzaamheid en blijde verrukking
om de gedunde witte haren van den bejaarde, wiens binnenste juicht:
Wat is toch de Aarde heerlijk schoon!
Wat is toch 't leven zoet te leven!
Wat is der jonkheid volle toon
Voor 't Scheppingslof koor ingegeven!
Ook het overigens misdeelde onder de landschappen, is dan een opgewekte
kleine wereld. De pooten van het anders zoo logge ploegpaard huppelen, nu
de Meilucht de stijfheid er uitademde. Zelfs de dijken, hier tot voortdurend
slapen aangewezen — mocht het voor altijd zijn! ook zij heffen nog de
vereelte kruinen, onder het zigzagspelen der zonnespranken, even in het
luchtig wiegelen op.
Het was ongetwijfeld deze toovermacht, die ook onze drie jongens in
stoeiende lieflijkheid had aangegrepen, toen ze met boeken en boterhammen
in de tasch, langs weg en pad naar school gingen. Het genot, dat ze hadden
was waarlijk kalm, was ongewoon vredig: niets werd verontrust, hoewel weinig
onopgemerkt bleef.
Ook de schooltijd mocht een ware Meischooltijd heeten. Meester had geen
andere dan lustige, opgewekte knapen en meisjes voor zich gehad, in wier
noren het levensvolle woord der Lente had geklonken: „Vooruit! de wereld is
Jong: zij wil vooruit!"
Moeder van Verre zat 's middags voor het opgeschoven raam, toen de
schooltijd om was en de knapen dus op weg naar huis waren, en Betje drentelde, madeliefjes plukkende en een eigen wijsje neuriënde, zoetjes voort, langs
den weg, de jongens tegemoet. Ze naderden en pakten haar, ze tilden haar
op en kaststoelemeiden haar op de saamgevlochten handen; zoodat ook haar
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hartje nog jonger werd dan het was. - Zalige dagen, waarop alles lachen
moetl
Het eten smaakte heerlijk en Moeder zei: "Hadden we morgen nu maar
versche groente! Die konden jelui me van avond juist eens bezorgen."
"Groente bezorgen?" - Het was Johan niet duidelijk; want in den tuin,
zoo geheel aan alle Maartsche buien en Aprilsche kuren blootgesteld, was
geen enkel spinazie- of slablaadje nog eetbaar.
"Ja, ja: groente! je kijkt me zoo aan", lachte ze; "geloof je me niet?"
"We gelooven u wel: - maar moeten we ze op het dorp gaan halen?"
vroeg Gerrit.
"Lust je zeekraal?" - Deze vraag gold als antwoord.
,,0, nu weet ik het", riepen Kees en Gerrit tegelijk; doch Johan wist er nog
Diets van.
"Is ze al groot genoeg?" vroeg Kees.
"Vader zei van middag, dat ze al heel goed Is."
"Wat moeten we nu toch gaan doen?" vroeg Johan, die met de anderen
meeliep, toen ze een drietal messen, een emmer en ook drie kleine mandjes
opzochten. "Doe je kousen maar uit," zei Gerrit, we gaan naar het schorre:
dan zul je het wel zien:'
Binnen tien minuten was ons drietal op weg, terwijl Moeder en Zus op het
groene gras van den dijk in het middagzonnetje zich neerzetten, om de jongens
na te kijken. Moeder breide vlijtig aan een kous en Zus suste de pop, die
..schreide, omdat de jongens weggegaan waren:'
In de natte, zilte klei, waar het pekel der Schelde dag aan dag over heen
spoelde, op plaatsen, waar zelfs het schorregras niet tieren kon, ook daar
had de Lente een van haar boden uitgezonden, om de naaktheid en eentonigheid af te breken. Helder frisch groen tooide, uit de verte gezien, de anders
zoo dor-grijze kanten der kreken en de vlakke laagten van het schorre, dat
in zijn geheel van de voorjaarsverjonging aardig profiteerde, want zeeaster,
lamsoor en schorregras was in zondagsdos van het meest frissche zeegroen,
dat er te bedenken valt.
Aan een der gegroende kreekkanten werd halt gehouden, de emmer neergezet, de messen te voorschijn gehaald en werden de jonge plantjes afgesneden, die niet langer dan 8 centimeter en niet dikker dan een flinke breinaald
en tamelijk ruim uiteen geplaatst waren. Tak noch blad was van die tengere
zeekoraalplantjes te onderscheiden en het mes gleed er door, alsof ze van
boter waren.
"Veel handen maken licht werk," zegt het spreekwoord. Nu vele handen
waren hier wel noodig, want het afgesneden plantje was klein; en de emmer
moest bijna vol, zei Kees. Hij kwam ook vol na voortdurend vlijtig arbeiden,
twee uren lang, die toch eigenlijk om waren, vóór zij het wisten. Hadden ze
hr-t werkje zeurig en saai gevonden, het zou waarlijk niet te verwonderen
geweest zijn. Stel u slechts voor: al die breinaaldtoppen moesten bijna een
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voor een afgesneden, in het kleine mandje geworpen en daarna in den emmer
verzameld worden. Maar ze hielden wedstrijd: wie zou namelijk eerst zijn
mandje vol hebben? - er was afgesproken: "gestreken de kanten!" - Elk
meende telkens op een minder goed plekje te zijn en verhuisde daarom op een
drafje naar beter. Er was ook heel weinig verschil in de vlugheid der handen.
Een oogenblik stond het er naar, dat er tusschen de twee broers een vecht...
partï] in de weeke klei zou ontstaan; want geen van beiden wilde zich belasten
met het voortdragen van den emmer, die al aardig inwendig aangroeide. Het
duurde niet lang, doch lang genoeg om Johan, die zijn mandje nog niet vol
had, gelegenheid te geven gelijk te komen. Toen hij ook weer vol had en
dravende zijn mandje naar den emmer bracht, greep hij dezen aan onder den
uitroep: "Dan zal ik het wel doen!"
"Neen, dan om beurte," vielen de anderen tegelijk in. En zoo deden ze.
Ondertusschen waren ze, evenals dat met grazende schapen het geval is.
zoetjes aan voortgedwaald "en een gezicht ver" uit den dijk gekomen.
De emmer was vol en: "Hèl" zei de een zoowel als de ander, terwijl ze
de hand in de streek der lendenen legden. "Waar zijn we nu toch zoowat?"
merkte Johan op: "wat is de schorre groot! 0, ja, ginds zie ik Moeder zitten,
maar van Zus zie ik weinig."
"We gaan vlug weg, want zie, Moeder wenkt ons," zei Kees. "Johan! kijk
voor de aardigheid eens op je horloge, hoe lang we wel werk hebben om thuis
te komen."
Ze stapten rechtuit-rechtaan. door kreek en poel en plas, doch hadden, hoe
flink ze ook voortmaakten, twintig minuten werk.
"Twintig minuten, zoo dwars over," zei Johan, op zijn horloge ziende: ..hoe
ver zou het in de lengte nu wel zijn? Wat is zoo'n schorre groot, hè?"
"Een uurtje," zei Kees; dat zullen we binnenkort ook eens doen: we gaan
dan eieren van zeevogels 1) zoeken. van het eene eind naar het andere."
"Zeevogels, zeg je? Welke? En leggen die dáár eieren?"
" Klieven, dat zijn die vogels, die zoo met hangende pooten boven je hoofd
vliegen, als je dicht bij hun nest komt: verder zeeéksters en nikken en eenden,"
gaf Gerrit ten antwoord.
"Wascht eens vlug de beenen jelui, alle drie! slikschepen, die je bent! Ik
heb wat voor je:' Het was Vader, die van zijn werk al thuis kwam.
Zij waschten de beenen, hij frischte zich wat op en na vlug het gereedgemaakte avondmaal gebruikt te hebben, sprak hij: "We gaan nu eens voor
ons pletzier een eindje wandelen."
"Wat zou hij nu weer hebben," dacht Moeder, toen ze door het raam het
viertal nakeek.
Eerst een eindje den dijk langs, vervolgens over de sloot een haag volgende,
die aan de eene zijde langs een weide groeide. Natuurlijk was Does de voorste,
1) Kees bedoelde strandvogels.
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maar hij werd door Vader terug geroepen, toen hij „iets in den neus kreeg."
De groote lobbes kwam weer als een druiloor zijn baas op de hielen; wat
kostte het hem moeite, te gehoorzamen.
Een druk praatje van Vader hield de knapen bezig. Maar hoort
Johan
meent achter zich iets gehoord te hebben; het kwam uit de haag. Hij ziet om
en roept in schrik en verrassing: „Wat is dat?"
„Een haas!" roepen daarna alle drie.
„Hij zit vast," zegt Johan, „hebt u hem vastgezet?"
„Een haas vastzetten, ik? Maar dan moet ik hem toch eerst vangen, hé, en
ik heb je gezegd, dat ik dit in dezen tijd van het jaar niet doe. En waarom
zona ik hem dan nog vastneten?"
Does strijkt wild den poot langs den kop, stoot ongeduldig een woef! woef!
uit; zit nu eens neer, legt zich dan weer op den buik, springt vervolgens
heen en weer: hij kan zich moeilijk intoomen.
Ook Johan wordt driftig en wil het dier grijpen; doch terwijl hij toeschiet,
springt de haas op en schreeuwt. „Hij staat heusch vast," roept Johan, kijk
maar: aan een koperdraad, dat om zijn lijf gebonden is en dat weer aan een
paaltje, kijk!" En de jongens vallen tegelijk op het beest aan, doch deinzen
even spoedig af en bekijken en wrijven de handen, want die doen pijn: ze
hebben kennis gemaakt met de nagels van den grauwe en die zijn scherp!
Diepe krassen hebben ze in de huid, waaruit het bloed neerdruppelt.
„Does!" zegt Vader en wijst het trouwe dier met den vinger het wild. —
Twee happen en een ruk . ... en het dier ligt dood neer. Het koperen
bandje wordt losgemaakt, het paaltje uit den grond gehaald en het toestel
bekeken.
„Dat is nu een hazenstrop," verklaart Jan; „zie, op het eene eind een
oogje, daar het andere eind doorgestoken, dan heb je een lus. Die is voor het
gat van de haag gezet, de haas is gekomen, zag dien strik niet
want een
haas kijkt maar slecht
hij liep er in, de lus schoof dicht en gevangen was
de springer. Maar laat ons nu spoedig terug keeren."
„Nu heb je toch een haas gevangen," merkte Johan op.
„En ik heb kort geleden nog gezegd, dat ik het in dezen tijd liefst niet doe,
niet waar?" antwoordde Jan. „Maar ik zag, dat het een mannetje was, en
ik had ook weinig zin, om in de handen gekrabd te worden, anders had ik
hem losgemaakt.
Ze waren bij huis, toen Vader omzag en zei: „Kijkt eens, jongens! daar
ginds zoekt iemand naar iets en kan het niet vinden. Begrijp jelui dat?"
„O, die man heeft den strik gezet en nu is hij leuk gefopt," juicht Johan.
„Dat is de smid!" roept Kees, terwijl hij van pleizier een gat in de lucht
springt.
„Ja, de smid," bevestigt Vader; „ik vind het niet aardig, dat hij tegenwoordig
hazen strikt." We zullen alles netjes wegbergen. Slaat elkaar de haren van
de kleeren ,dan gaan we buiten staan, als hij hier voorbij komt. Maar jelui
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moogt niets zeggen en als je het lachen niet laten kunt, grijp je mekaar maar
aan om door het gras te rollen; dan heb je een reden om te lachen; begrepen?"
„Wat wandel je in den laten avond nog ver van huis, Ko," roept hij den
naderende toe, „en dat zoo midden in de week."
„Denk je dan," zegt de ander, „dat het schootsvel me soms niet eens
hindert? Als je het zoo van 's morgens 5 uur af vóór hebt, dan ben je tegen
den avond blij, dat je het kwijt bent; geloof je dat wel?
,,Zeker geloof ik dat; ik kan het me best voorstellen. En ik weet ook, dat
je graag buiten in de natuur bent; daar is het ook frisscher, dan achter het
aanbeeld. Als ik het goed bezie, ben je toch gelukkiger dan andere lui, die
ook binnenwerk hebben; jij kunt er nog eens uit, als je verkiest."
„Maar zoo bekeken, ben jij nog veel beter af dan ik, want jij loopt alt ijd
buiten."
„Niet waar? En dan den lieven ganschen dag in de moddersloot; daar is
het al heerlijkheid."
„Nu ja.
Het is waar, dat zou ik ook weer niet verkiezen. Toch wou ik
mijn bezigheden altijd wel zoowat vrij en buiten hebben."
„Zooals de rijksveldwachter bijvoorbeeld?"
„Dat is te zeggen; het geeft wel wat weinig; anders, zoo'n baantje!"
„Niet waar, daar zijn zoo nu en dan nog buitenkansjes aan verbonden."
„Buitenkansjes? ik zou niet weten, welke. Je bedoelt misschien, dat hij soms
ergens op den boer een kopje slappe koffie of thee, of een pijpje tabak
oploopt?"
„En wat iedereen zoo niet weet! Het is nog maar een goed half uur geleden,
dat hij hier voorbij kwam met een grooten haas in de hand; de strop zat
het stomme dier om den hals."
„Een haas, zeg je? met een strop er om? -- Waar zou hij dien weer vandaan
gehaald hebben?"
„Waarvandaan? 0, dat weet ik wel. Toen hij langs de weide, ginder in
den hoek van den dijk kwam, stond hij eerst een heele poos stil, vervolgens
ging hij van den dijk af, sprong over de sloot en kwam al spoedig terug met
iets in de hand, dat hij omhoog hief, om het goed te bekijken. Toen hij hier
voorbij kwam, zagen wij het ook duidelijk; het was een haas en geen kleintje
ook."
„Een groote, zeg je?"
„Ja, zeker: een groote; of denk je soms, dat ik niet meer zien kan, of een
haas groot of klein is?"
„Of ik dat denk? Van zoo'n onverbeterlijken strooper, als jij bent? Dat
zou toch een beetje dwaas wezen!"
„Jij noemt mij een onverbeterlijken strooper? Zou er wel een strooper op
twee beenen loopen, zooals jij bent?"
„Nu, zeg eens: laten wij mekaar maar geen pluimpjes geven."
„Ben jij het dan niet? Of meen je, dat ik niet zag, hoe je ook in de wel
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geloopen hebt? Wat had je daar te doen, als het niet was, om naar dienzelfden
baas te kijken? Je weet dus alvast, waar je strop gebleven is. -- Wel, heb
ik het zoo ver mis?"
„Wel neen, je hebt het bij het rechte end. — Maar zeg: die glimknoop had
toch geen vermoedens?"
„Vermoedens? Hij?
0, hij had wel iets anders?"
„Iets anders? Wat dan?"
„Wat dan? Ik bood hem twaalf stuivers en daar had hij zin in."
„Dus jij hebt mijn haas?"
„Waarachtig niet! -.– mijn haas! en .... mijn strop!"
„Omdat je er geld soor gaf?"
„Natuurlijk."
„Maar hij is eigenlijk toch van mijl"
„De strop? .-- geweest, ja."
„De strop en de haas!"
„Dat kun je begrijpen! De haas! ha, ha!
nooit van jou geweest!"
„Ik wou hem toch wel graag terughebben."
„Den strop?"
„En de haas."
„Terug? den haas? Den haas terug?"
„Kom, daar is wel wat aan te doen?"
„Aan te doen? Wat dan?"
„Ik geef je er twaalf stuivers voor."
„Dat kun je begrijpen! En ik wou morgen zoo graag bout eten; dat zou ik
nu zoomaar moeten missen! Neen, man!"
„Ik geef je nog twee kwartjes voordeel" ....
„Omdat jij het bent, zal ik even mijn vrouw vragen, hoe zij erover denkt;
want zij lust ook hazebout."
Terwijl Jan in de schuur gaat, naar het heet, om met Moeder (die er nog
niets van gehoord of gezien heeft!) te overleggen, rollen de jongens als
dwazen met elkaar door het gras en lachen zóó smakelijk, dat Ko meelacht. —
Arme Ko! lachen om jezelf! —
Daar komt Vader aan, den haas hoog in de lucht geheven.
„Hier is hij,' z'egt hij; „maar hoe moet je hem nu meenemen. Geef je drie
stuivers voor een ouden zak, dan kun je dien ook krijgen om den haas in
te stoppen."
„Dat zou vijfentwintig stuivers zijn! Maar komaan: jou hem te laten houden,
dat gaat toch ook niet, dat wil ik niet. Dáár!" — Het geld wordt in Jans hand
voorgeteld, en als deze met den haas in den zak terug komt, maakt Ko zich
gauw uit de voeten, want de jongens lachen hem nu toch wel wat al te vreemd.
— Hij weet ook niet, dat Jan vlug ,terwijl hij hem den zak op den rug hangt,
een poot door een gat trekt, dat in den zak is.
Moeder komt ook op de pret af en nu vertelt Johan haar, dol van plezier,
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hoe Ko f 1.25 voor zijn eigen zaakje betaald heeft. Zij lacht hartelijk mee,
doch zegt tot haar man: „Je zult hem toch dien haas niet laten betalen?"
„Wel neen, Moeder! maak je niet ongerust! dan zou het geen grap zijn; ik
heb zulk geld niet noodig; ik wilde hem alleen maar eens in 't zonnetje zetten.
In zijn smidse heeft hij altijd het hoggste woord en vindt het bijzonder vermakelijk, als hij iemand beetnemen kan. Nu heeft hij ook eens een beurt. Toen
ik in de schuur den haas in den zak stopte, heb ik 22 stuivers in een papiertje
gewikkeld en dat den haas met een touwtje om den hals gebonden. De drie
stuivers van den zak betaalt hij, dat is klaar."
„Dat is eerlijk," denkt Johan, doch ziet nog meer ondeugende fopperij in de
zaak, als Jan meedeelt, dat hij op het papiertje schreef: „Nu ben jij eens bij
den neus genomen, smidje! ja, door Jan van Verre en zijn jongens."
„Wat moet die man wèl nijdig zijn," denkt Johan en hij vraagt: „Zou die
smid u en ons ook niet weer eens beetnemen?"
„Dat is wel te verwachten," zegt Jan; „dus weest maar op je hoede!"
„Ha, ha!" lacht Johan, „ik zou wel eens willen zien, hoe het afloopt met dien
naar-buiten-uit-kijkenden poot.

BEZOEK VAN MAMA.

In Middelburg was het huis wel niet uitgestorven, doch dien indruk maakte
het toch zoo ongeveer op Mama van Vlietendam. Den geheelen winter had ze
immers in angsten verkeerd, zorgen gehad, aanhoudende zorgen, die haar wel
nooit te veel geweest waren, doch die haar niettemin de handen, het hoofd en
hart bezigheid hadden gegeven. En nu, sedert Johan weg was ... niets dan
haar huis, haar gezin van twee menschen, waarvoor zij zich wel bezig houden
kon, het is waar; doch zoo gaarne had zij gezorgd voor haar kind. Hij was toch
haar lieve zoon, haar eigen Johan en nu ... neen, het was, of men haar heur
kind ontroofd had. En ze wist immers ook, dat een andere vrouw nu voor hem
zorgde, een die hij zelfs „Moeder" noemde; een andere ... 0, ze was soms
niet geheel vrij van een weinigje nijdige jaloezie; die andere kon wel, wat zij
niet kon! Vaak kwam bij het verlangen ook zelfverwijt, dat ze toch volstrekt
niet hebben mocht, want ze had zich niets kwaads te verwijten.
Maar als de brieven van „dien ondeugd" kwamen, dan, ja dan had zij het
naar haar zin; die brieven, zoo los en vroolijk gesteld, altoos in zoo'n lustigen
en tevreden toon; nooit een klacht en toch telkens weer een kleinigheid te
vragen, waarover zij beslissen moest. Al begreep zij, dat hij hierbij geleid werd
door zijn handige en in waarheid wijze kostvrouw, toch deed het haar goed.
Al die brieven, twee per week, al waren ze meestal heel kort, lagen op een
stapeltje, als het ware gereed ,om ze voor de zooveelste maal nog eens te herlezen.
Toch waren de leegheid en het gemis niet verholpen door al die aardige
regelen; en het verlangen wies met den dag. Had haar man haar niet teruggehouden, wis was zij al in de derde week op reis gegaan ,om hem te zien. En
och, had Papaatje, die groote man, zich maar eens, evenals zij, openhartig
uitgesproken, volgens hetgeen er in zijn binnenste omging, dan was hij stellig
niet minder ziek naar zijn jongen gebleken. Doch beiden moesten van hem
vandaan blijven, daarvan hield hij zich overtuigd; haar komst en ook de zijne,
zouden Johan maar van streek maken; en hij was nu zoo mooi op weg; neen,
5
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neen, nog niet.
Zóó hield hij het zeven weken vol. Toen eindelijk moest en zou zij er heen.
Al schreef de knaap, dat zijn onderkleeren niet te wijd waren, zij kon het zich
niet voorstellen. Zij vroeg dan ook in haar brief der achtste week, of zij in zijn
kosthuis een nacht zou kunnen overblijven. Bij herhaling verzweeg zij hem ook
haar moederlijke bezorgdheid niet omtrent enkele platte woorden en uitdrukkingen in zijn brieven, tevens hem er met een grappig woord op wijzende, dat
hy toch slechts één moeder hebben kon.
Uit Johans buitengewoon lang antwoord hierop nemen we het volgende stuk
over, de weinige taalfouten er uit.

LI vraagt, Mama! of ik niet verkouden ben en niet heesch en of ik niet hoesten moet; of ik 's nachts geen koude voeten heb, of ik wel slapen kan en niet
droom; of mijn hoofdpijn dan geheel over is en of mijn nieuwe onderkleeren
niet veel te wijd zijn, enz. enz. Wat een lange lijst! En U vraagt dat, omdat
ik er niet over geklaagd heb.
Maar Mama! waarom moet ik dan verkouden zijn! Dat kan hier niet, daar
Is geen tijd voor; en heesch zijn? al schreeuw en zing ik den geheelen dag, dat
geeft niets; hier kunnen de jongens daar wel tegen en hoesten, dat heb ik
heelemaal verleerd. Foei, Mama! koude voeten, hier in de Junimaand koude
voeten! Nu kan ik alweer zien, dat U niet weet, waar ik ben. Het is hier heelemaal niet koud en dekens heb je haast niet noodig; één is genoeg, de andere
schoppen we weg, want je bent o, ja, „je bent" mag ik niet schrijven, niet
waar? nu dan: we zijn uit ons zelf warm genoeg. Droomen? och kom! Middelburg is het droomenland, hier ben ik in de slaapwereld, tenminste als het de
tijd van slapen is; en als het geen slaaptijd is, ben je o ja! dat mag niet
zijn wij bezig, goed, soms ook ondeugend bezig; maar droomen, neen hoor! die
zal ik niet kunnen vertellen, als ik weer bij mijn lieve Mama kom, omdat ik ze
niet gehad heb. Hoofdpijn heb ik alleen, als ik mijn hoofd stoot of er bij toeval
een opdraaier tegen krijg; want we vechten hier, dat het een lust is om er aan
mee te doen; o Mama! zoo recht meenens; wij ontzien mekaar niets en verscheidene jongens zijn al aardig bang van me och Ma! laat me maar schrijven van „opdraaiers", „van me" en „ben je", want we nemen het hier met
mooie, lieve woordjes zoo heel nauw niet; we zeggen het maar net zooals het
is ... En of ik niet te klagen heb, dat mijn nieuwe onderkleeren te wijd zijn?
Neen, dan heb ik wel wat anders te klagen, want al mijn kleeren, die ik meegekregen heb, zitten me, naar mijn zin te nauw en mijn kousen kan Moeder
elken dag stoppen. Toe, Mama! laat me ook maar van „Moeder" schrijven;
LI hebt dat, geloof ik, liever niet, maar ik doe het graag, want ze houdt zooveel
van me, alsof ze mijn moeder was; het mag dus wel. -- Of ik niet naar huis
verlang? Ja, zeker; ik zou graag U eens zien en Papa ook, maar dan weer gauw
den volgenden dag terug. Mijn schoenen zijn al viermaal gelapt en ik heb al
een paar klompen kapot ook. Ik weet niet, hoe het komt, maar ik kan hier veel
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meer aan de voeten aan dan thuis; als het maar niet duur wordt! Mijn pet met
rechte klep is weggewaaid in het water en ik heb hem niet terug kunnen
visschen; daarom heeft Vader een andere gekocht, een sterke en niet leelijk ook.
Of u hier ook zou kunnen slapen, vraagt u. Moeder zeqt, dat ze daar wel
een beetje tegenop ziet. "Uw Mama?" zegt ze, flik ben bang, dat ik me niet
fatsoenlijk genoeg kan aanstellen." Maar ik heb gezegd, dat u ook een eenvoudige vrouw bent en dat u wel op mijn ledikant kunt slapen, dan slaap ik
maar bij de jongens; dat doen we toch zoo dikwijls, bijna altijd. En anders
gaan er maar een paar naar boven; op den zolder is ook nog een bed; dat ligt
daar in een bedstede met gordijnen er voor en een schaapsvel op den vloer;
het is er dus nog zoo slecht niet. Je kunt er door het dakraampje ook zoo lekker
de Maan zien. En het eten is goed, want ik eet het heel graag en servetten en
zoo heeft Moeder ook wel: ik heb ze gezien; zilveren lepels en vorken natuurlijk niet en dekschalen ook niet; maar het is heusch toch alles lekker. - Schrijft
u me dan maar eens, of u nog komt?
Mama! mag ik ook naar de kermis, met de jongens? Vader gaat mee. Maar
dit moet ik toch eerst aan Papa en u vragen, zegt hij. Mag ik niet, dan rijden
we er maar overheen zonder stil te houden (want we gaan toch eens uit rijden).

"Nu, wat zeg je nu van zoo'n brief? Neemt hij niet rechtuit een loopje met
me?" vroeg Mama van Vlietendam aan Papa, toen ze den brief had voorgelezen.
HEen loopje? Wel neen, Vrouw! de jongen heeft het "Iekker naar zijn zin,"
zou hij je schrijven, als je het hem vroeg. Denk maar niet dat je er altijd zoo'n
gemanierd salonschatje van blijven houden kunt. Och, kom! Je lacht immers
ook, als de jongen zijn leuke uitdrukkingen zoomaar ronduit op papier zet en
ze aan zijn Mama zendt?"
"Wie zou er ook niet zijn pleizier in vinden, zoo'n jongen als een deugniet
te hooren babbelen; want het is me heusch, Man! bij het lezen van zijn brieven,
of ik hem hoor babbelen. Wat een verandering toch in zoo'n jongen, hé!"
"Dat heb ik je immers wel gezegd, je was veel te kinderachtig teer over
dien jongen. Nu hij als een rechte robbedoes kan rondsprongen, doet hij ons
wonderen hoeren."
"Ik geloof, dat je gelijk hebt. Ik zou hem toch zoo graag eens zien; zou het
hem nu nog hinderen, denk je?"
"Weet je wat, Vrouw! als je de groote reis ondernemen wilt, ga dan maar
eens. Ik geloof niet, dat je hem mee terug lokken zult. Maar het is een heele
reis, hoor! zoo van tante Jet uit in één dag heen en terug."
"Ja maar, ik wou wel een nacht-over blijven."
"En dan slapen? Of wou je dat maar niet doen? En eten mogelijk ook niet?"
"Maar Johan schrijft immers, dat ik op zijn bed best slapen kan; en hij is er
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zoo op vooruit gegaan, misschien doet het mij ook geen kwaad.'
„Dat doet het verlangen je zeggen. Enfin! ga je gang; laat den koetsier, die
ie er heen brengt, maar naar het dorp rijden en daar den nacht blijven; dat is
wel heel duur, maar het kan toch."
„Dan denk ik a.s. Dinsdag naar Goes en Woensdag verder door te gaan."
„Zoo haastig? Je zult toch die menschen wel eens eerst fatsoenlijk schrijven,
dat je komt?"
„Maar ik wou hem zoo graag eens onverwacht opzoeken; anders zorgen ze,
dat hij op zijn Zondags is en ik wou hem zoo graag in zijn vollen doen ontmoeten.'
„Vertrouw je de zaak nu nogal niet? Die vrouwen zijn toch nooit te overtuigen ook."
„Neen, dat is geen wantrouwen, want heusch: ik ben op dat punt wel
bekeerd."
„Dus je denkt, dat je in de levenswijze van onzen jongen ook wel een
nacht over kunt rondkomen?"
„Foei, man! voor wie zie je me nu toch aan?"
„Voor wie! voor mijn vrouw natuurlijk, die alles, wat buiten haar gewoonte
gaat, afschuwelijk vindt."
„Neen, man! plaag nu eens niet en zeg me: zou het wel kunnen?"
„Zeker kan het, Vrouw! als je er niet tegen op ziet. ik voor mij zou daar al
heel gemakkelijk tegen kunnen."
En Mevrouw stond op en nam zijn hoofd
„Wil ik jou eens wat zeggen?"
„Jij, groote man! jij verlangt al even sterk naar
tusschen haar beide handen.
je jongen als ik!"
„Nu, vrouw! ongelijk heb je niet geheel en al, dat is waar."
Woensdag daarna was Mama in een rijtuig met twee paarden op weg, om
haar zoon een onverwacht bezoek te brengen. Voor een stukje lekker vleesch
en een versnaperingetje had ze gezorgd: het rijtuig was groot genoeg.
En Johan, terwijl zijn moeder geen uur ver van hem af was, dacht, ... ja,
eerlijk gezegd, aan haar volstrekt niet. Uit school gekomen, vlug het middagmaal te gebruiken, het was een voorbijgaand iets: het eten te gebruiken, scheen
bijzaak, zoo weinig acht sloeg hij er op; alleen zorgde hij, niet te kort te komen,
al ging het wat haastig.
Terwijl zij reed, zoo nabij, stapte hij met een netje, door hemzelf gebreid,
in de hand, de taaie klei van het schorre door. Geen laarzen of schoenen: de
broekspijpen opgerold zoo hoog het kon, met bloote beenen, zoo ging hij evenals zijn beide makkers er op los. Wat doen? Nog maar weer eieren zoeken, hij
had het al meer gedaan en vond het een heerlijk werk; het eischte alle aandacht
en hij had er wel slag van ook.
Die groote vlakte van versche klei, doorweven van kreken en kreekjes, op
zijn versten rand het hoogst en het best met gras, lamsoor, zeeweegbree, zeebies, enz. begroeid, had een zekere bekoorlijkheid voor hem. De zeeëkster kon
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zoo aardig tersluiks langs den schelprand wegloopen, nu en dan den kop met
scherpen, puntigen bek omhoog heffende, als wilde hij zich overtuigen, of hij
de zoekenden van zijn nest had weggelokt, en eindelijk opvliegend zijn keurige
zwartbonte teekening in geheel ander voorkomen vertoonende. Terwijl deze
vogel listen en angsten beide doet kennen, dan ongestoord dien schelprand
langs te gaan en eindelijk in het droge schelpkuiltje een of twee eieren te
rapen, die iets kleiner en aan het eene eind iets spitser zijn dan een kipei daarbij bevallig gespikkeld en gevlekt, het is onzen vriend een heerlijke taak,
dit te mogen, te kunnen doen. De tureluur vliegt hem, evenals zijn beide
makkers, met hangende pootjes, als wilde ze hem de pet afgrijpen, dicht langs
het hoofd en schreeuwt angstig en schril; doch het leidt zijn aandacht niet af,
hij weet, dat hij de een tot drie 1 ) mooi-groengevlekte eitjes moet vinden in een
stoel van zeeweegbree of stijf schorregras en dat het is om nijdig op zichzelf
te worden wegens onoplettendheid, indien hij er den voet opzet en ze verWat was hij verrast, toen Gerrit en Kees hem die eigenaardig
morzelt.
verstopte eierkuiltjes aanwezen en leerden vinden!
Het middagzonnetje
hindert hem niet, al wordt hij er door gebruind: zijn netje is aardig gevuld en
dit is hem thans alles. En als eindelijk het terrein afgezocht is en ze, aan den
schelprand neergezeten, hun schat natellen, rustende meteen, zijn ze tevreden,
dankbaar en trotsch, om hetgeen ze door eigen onderneming en daad verkregen. Is alles overzien, dan vraagt Gerrit: „Heb jelui geen dorst?' En nu, ja nu
bemerken zij het alle drie en stappen zij op huis aan, daar er in het schorre
van een honderd of wat hectaren groot geen druppel drinkbaar water te vinden
is. Zij beklimmen den dijk, gaan hem aan de binnenzijde af en leggen daar
hun netjes neer, om in den waterput, waaruit koeien drinken, de beenen te
wasschen. Er uit te drinken, dat gaat nog niet, want het water is wel niet zout,
maar toch brak, en als de dorst niet brandend is, drinkt men er niet van. Zij
staan weer op en wandelen verder, het huis naderende, doch houden den tred
in, als zij naderbij gekomen, Moeder en Zus met een dame op den dijk zien
wandelen. En Johan voelt het: hij wordt bleek, hij beeft; alsof hij ontsteld is,
roept hij met iets enzuwachtigs in de keel uit: „Ha, Mama! daar is Mama!"
Doch al wil hij, draven kan hij niet: zijn beenen beven te veel. Dat betert
evenwel spoedig en dan zet hij het op een loopen, van verre gevolgd door de
andere twee, die als het ware bemerken, dat zij hier liefst niet van nabij getuigen moeten zijn, terwijl hij het heerlijkste geniet. Met den rechterarm den
hals zijner mama omvamend, die hem aan de borst drukt, niet lettend op bloote
voeten of met slijk bespatte kleeren: zoo groet hij haar, weinig meer kunnende
zeggen dan: „Dag lieve Mama!"
De knaap heeft het hier naar zijn zin en vaart er ook lichamelijk wel bij, het
is waar; maar toch is er voor hem nog iets van veel hooger waarde, iets waar1) Deze vogels leggen tot vier eieren vóór ze gaan broeden; doch de nestjes met 4 werden
juist met het oog op het broeden niet gestoord, evenmin nestjes met 3 bij den zeeëkster,
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aan zijn hart hangt met alle innigheid: de moederliefde, stralend uit hct moe.
deroog. Hij gevoelt het nu vooral, hoe hoog die waarde is: ze is hem onschatbaar hoog! En zij, och zij heeft zoo lang verlangd en gestreden tegen het
gemis van wat zij nu, als nooit te voren, geniet. Zij vergeet al het geringe, al
het eenvoudige, dat er om haar heen is, zij merkt het vreemde van zijn kleeding
en voorkomen niet op: zij heeft haar kind en dat is haar thans alles .. .
Maar als die eerste oogenblikken der ontmoeting voorbij zijn, rust haar oog
met klimmend welgevallen op dien knaap, wiens beeld (bleek en tenger) haar
bijgebleven was en in hoogste tevredenheid en dankbaarheid roept zij uit:
„Kind, kind! wat ben je gegroeid! wat ben je gegroeid!'
„Vindt u, Mama?"
„ja, kind! heusch. Wat ben ik blij, dat we den raad van den dokter volgden.
„Ik ook, Mama! ik ook." — Hoe hartelijk en welgemeend blij komt deze
betuiging er uit; geen zweem van gemaaktheid, niets: zijn oogen getuigen het.
„Zoo, kind! jij ook. Waarom jij toch zooal? Want je zegt dat zoo opgewekt."
„Wel, Mama! nog nooit heb ik het zoo druk gehad als hier, en dat is juist
zoo prettig."
„Druk, zeg je, druk? Maar dan stoor ik je gewis met mijn komst, en had je
mogelijk liever gehad, dat ik niet gekomen was?"
„Foei, Mama! dat moet LI niet zeggen!"
Den armen jongen komen de
tranen in de oogen, terwijl hij haar omhelst en zich tegen haar aanklemt.
„Stil maar, lieve kind! ik zei het uit scherts."
„Maar ik hou wel van U!' ' Er is hartstocht in dien toon.
„ja, dat weet ik kind, zeker. Kom, want ginds staan je makkers; stel die
eens aan mij voor."
„Dat kennen we hier niet, Mama!"
„Niet?"
„Neen. Komt maar hier, Gerrit en Kees!"
Doch bedeesd en verlegen bleven ze, waar ze stonden; men zou er niet de
bengels in gekend hebben, als men het niet beter geweten had.
Terwijl hij er dus heen liep, om ze mee te troonen, had zij gelegenheid om
te zien, hoe zijn bewegingen vlug en krachtig, hoe zijn beenen werkelijk iets
gevuld waren; hoe zijn kleur geheel veranderd, in 't kort: hoe hij geheel een
ander kind geworden was. 0, ze was blij en dankte in haar binnenste met het
hartelijkst gebed.
Daar keert hij terug, zijn netje in de hand, dat hij
hoe en waarom, weet
hij niet
Gerrit overgaf, toen hij zoo ontsteld was en zijn beenen hem onder
het lichaam zoo beefden. Daar komt hij aan tusschen de beide anderen. 0, er
is voor het oog der moeder nog wel groot verschil tusschen hem en de twee;
maar zij rekent na: „In zoo weinige weken al zooveel vooruitgang!" En in een
volgende gedachte: „juni, juli, Augustus, September, desn oo ds October: wat
een jongen kan hij worden, als dat zoo v oo rtgaat!"
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Gerrit en Kees hebben den mond vol tanden en weten niet, wat te zeggen;
doch dat behoeft niet, daar Mevrouw vriendelijk genoeg is en naar woorden
niet behoeft te zoeken.
„Dat is Gerrit en die is Kees, Mama!"
„Zegt toch eens behoorlijk: „Dag Mevrouw!" groote jongens," voegt Moeder hun lachend toe. En nu vliegen de petten van het hoofd en steken ze haar
de bolle, bruine handen toe, die om de nagels en in de vouwen nog de verharde
klei vertoonen.
Mevrouw schudt die hand en lacht blijmoedig, want in de volle wangen
en de gedachte doet
vindt ze het beeld van haar eigen zoon, wanneer ze
wanneer ze tot October zal geteld en gewacht hebben.
haar wel huiveren
Maar ze zal nu wachten met volle hoop en stellige gerustheid!
„Flinke jongens, Vrouw van Verre! flinke jongens!"
„Ja, ze zijn gezond, Mevrouw! we hebben geen klagen."
„Maar wat heb je daar, Johan? kievitseieren?"
Hij heft het netje omhoog en zegt: „Ze lijken er wel wat op, zegt Vader
Ik mag hem immers wel zoo noemen?" vraagt hij met een ondeugend lachje.
En na een knikje en een goedig lachje: „Maar deze zijn grooter, die zijn van
Kan Mama ze niet eens proeven,
zeeëksters. Lekker, heusch lekker, Mama!
Moeder?"
„Stellig, kind! zeker; als Mama lust heeft" .
„Graag, als het u niet te veel moeite geeft" .. .
„Moeite? o volstrekt niet, Mevrouw! Toe Gerrit! de beste eruit."
„Hoeveel, Moeder?"
„Laat eens zien; hoeveel heb je er?"
„ I. 2 zeeëksters en 28 kleintjes," zegt Johan.
„Kook er dan 24, daarbij 6 groote."
Zonder iets te zeggen, draven de vier naar huis; want ook Betje loopt, wat
ze kan, aan de hand van de jongens mee.
„Wat gaan ze doen?" vraagt Mevrouw en zij ziet aan haar zoon nu, dat hij
het werkelijk druk heeft.
„O, nu mogen zij zelf die eieren koken."
„Kunnen ze dat?"
„Stellig, Mevrouw? en de eieren vinden ze veel lekkerder, als zij ze zelf
mogen koken."
Mevrouw denkt opmerkzaam na en ze erkent voor zich zelf: „Hoe eenvoudig
en hoe goed toch."
„Gaat dat nu altijd zoo?" vraagt ze luid.
„Zoo met mekaar, bedoelt U? Ja, zoo gaat het altijd; over tegenspartelen
of zoo iets hebben we geen klagen."
„Ik bedoel: doet Johan dat alles ook graag mee; heeft hij er niet tegen?
Eieren koken bijv., meidenwerk! Zegt hij dan niets?"
„LI hebt er toch niet tegen, Mevrouw?"
.
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„Neen, neen, in het geheel niet. Neen laat hem maar gerust meedoen. Hij
wordt er niet minder bij, dat zie ik wel. En komt dat nu goed uit? Zijn de
eieren straks niet te hard of te zacht?"
„O, neen, Mevrouw! Een van hen telt tot 200, dat komt goed uit, als het
water kookt; en dan vergeten ze niet op de klok te zien."
„Zeer juist," denkt Mevrouw, doch zegt het niet. Wel vraagt ze:,, Hebben
ze nooit eens ruzie?"
„Met mekaar niet; maar met de jongens op het dorp en in de buurt wel.
Daar staan ze niet verlegen."
Mevrouw denkt aan de „opdraaiers'' uit Johans brief. „En maken ze het den buren en andere menschen niet lastig, als ze zooveel
mans zijn?"
„Daarop kan ik geen neen zeggen. Maar ze leeren het wel weer af ook, al is
het soms wat hard."
„Hoe bedoelt u dat?"
„Mag ik daarvan eens iets vertellen?"
op een toestemmend knikje van Mevrouw, vertelt Moeder nu, terwijl ze
telkens stil staan, het volgende:
„Langs den weg liggen hier, zooals u ziet bouw- en weilanden en daaromheen slooten, meestal tamelijk diep en met water gevuld, althans in 't vooren najaar. Nu schijnt er geen grooter liefhebberij voor jongens te zijn dan
slootjespringen. Dat begint als kleine dreumes al over een greppel en dat gaat
voort tot zoover, ja tot zoover een haas het brengen kan, zou ik zeggen."
„En is er dan veel water in die slooten? zijn ze diep?'' vraagt Mevrouw, haar
in de rede vallende.
„Als ze niet vol water en niet diep zijn, vinden de deugnieten er weinig aan,
dan is het kinderwerk, zeggen ze. U bedoelt, of ze geen gevaar loopen er in
te springen. Ja, dat komt er wel eens van. Zoo kreeg ik b.v. mijn jongste, u
hebt hem Kees hooren noemen, eens thuis, heelemaal nat en toen ik hem ontkleedde; de zakken vol water! Dat bewijst, hoe ze bij knikkeren en andere
spelen ook meedoen, want in één week waren de zakken van klei en teer
geheel dicht gegaan. Die teer kwam van het teertouw, dat ze in de zakken
bergen, moet u weten."
„Teertouw, zegt u?"
„ja zeker, Mevrouw! teertouw; want ze vlechten zweepen en maken en binden allerlei dingen; men kan er geen oog op houden."
„Ik begrijp het, ja. Dus de zakken vol water!" (Mevrouw lachte.)
„Nu dan, bij dat slootjespringen moet een aanloop genomen worden en
daarbij zien echte bengels niet altijd toe, of het over koren- of weiland, of wel
over den weg gaat. En ze springen ook de kanten van die slooten zóó uiteen,
dat de boeren vaak met de handen in het haar er bij staan; natuurlijk niet
vriendelijk gestemd, want het staat slordig, maar veel erger is het, dat het
land op die manier te onvrij voor koeien en schapen wordt, die langs de wegen
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komen. Zoo was het veetien dagen geleden, dat Janus Kras met zijn twee
zoons verscholen zat bij zoo'n weggesprongen plaats. Zij, onze jongens,
sprongen er lustig op toe en namen elk een aanloop in het tarweveld, toen de
drie mannen opeens met geweldig geraas voor den dag kwamen. De jongens
schrokken zöö, dat de twee van mij, in plaats van over de sloot te springen,
er rechtuit in liepen en Johan neerviel, voor hij bij de sloot was. Maar alle
drie kregen ze een pak slaag. dat het klonk en mijn twee hadden bovendien
nog een nat pak ook. Ik zou dat zoo precies niet weten, als ik het niet gehoord
had van een koopman, die er langs kwam, juist op het oogenblik, dat het
voorviel; want zij vertelden me wel, dat ze geschrokken waren van Janus Kras,
maar het pak slaag verzwegen ze."
"Dat slootjespringen is toch een gevaarlijk spet dunkt me."
,.Als ze het deden, terwijl ze alleen waren, ja; maar dat zullen ze niet doen."
"Dat zegt u wel, maar zij zullen het u niet vertellen."
,,0, Mevrouw! mijn man verbiedt met. wat er zooal tusschen door kan;
maar als het gevaarlijk is.. dan zegt hij toch, dat het niet mag."
"Daar zullen zulke deugnieten niet veel om malen, zou ik denken."
"Hoe bedoelt u dat?"
"Wel, ze zullen tegen het verbod ingaan."
"Maar dan deden ze slecht, MevrouwJ"
"Ja, verkeerd is het zeker:'
"Neen, Mevrouw! het zou slecht zijn, en dat weten ze goed."
"Ja, dat weten ze wel, maar ze zullen er niet op letten."
"Waarom niet? ze moeten toch gehoorzaam %ijn:~
"Maar zijn ze dat altijd?"
"Stellig, Mevrouw! ze zijn dat zoo gewoon."
"Maar als er nu toch eens invielen?"
"Dan zouden ze mekaar helpen, want ze zwemmen als ratten."
HWie?U vroeg kleine Betje, die haar tegemoet kwam. - Ze waren, al
hadden ze heel langzaam gewandeld en telkens stilgestaan, bij de woning
gekomen en hier braken ze het gesprek af.
Bij het binnentreden. zoowaar: daar zat Johan op de stookplaats te tellen:
160, 161, 162~ enz., telkens voluit, elk getal, en zoo tot 200. Gerrit stookte
het vuur op en Kees had het netje vast, om het op 200, het deksel wegnemende.
uit den ketel te halen. - Later werden de eieren door Mama geproefd en
uitstekend bevonden.
"Johan.·'
"Wat belieft u, Moeder?"
"Je moet je eens netjes opknappen, nu Mama gekomen is, want met dat
beslikte pak kun je toch niet bij haar gaan zitten praten, en dat wil je Mama
heel graag, dat begrijp je wel."
"Ja, dat is goed, Moeder!" -En de jongen wascht zich naar gewoonte in
de schuur, dat het schuim hem op het hoofd groeit.,. .. in den emmer. En
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Mama staat met open mond het wonder aan te zien: Wat een jongen! In
een wip alles om den hals los, zelfs een gedeelte van de borst met de schouders
ontbloot en telkens het hoofd in den emmer, en als het schuim afgespoeld is,
loopt hij naar den handdoek achter de deur, en droogt zich af, zoo los en vrij,
alsof de grove handdoek de huid geen pijn doet. Vervolgens loopt hij naar de
binnenkamer, trekt kiel en broek uit, en kleedt zich verder geheel aan, nadat
hij het haar behoorlijk gekamd en de nagels nagezien heeft en springt dan bij
zijn Mama, zeggende: „Dat is gebeurd, Mama!"
„Ja, dat ... is ... gebeurd," zegt zij, tranen in de oogen, lachende en op elk
woord klem leggende. Zij gaat zitten, als Johan zich tegen haar aanleunt, want
hij heeft tranen zien wellen: „Wat scheelt u, Mama?"
geef me een zoen."
„Niets ,kind!" lacht zij, „ik ben blij;
Maar
Hij is er nu volstrekt niet zuinig op: er klinken er meer dan twee.
zij, ze houdt hem omklemd; zij kan niet gelooven en toch is het zoo: zij ziet
de opluikende gezondheid in haar eigen kind. Zij vergeet, waar ze is; alleen
dåt weet, neen, dat gevoelt ze: zij is bij haar flinken jongen, bij wien kracht
en vlugheid gekomen zijn in de plaats van lusteloosheid en zwakte.
Twee dagen later is Mevrouw van Vlietendam in haar Middelburgsche
huis, waar ze verbazing wekt; want ze zingt, zingt in haar kamer, bij haar
werk; in de warande en den tuin, waar ze werkt, verzorgt en bezig is; zij is
druk en er lacht leven bij haar beweging, lust bij haar opgewektheid. — En
haar man staat voor het opengeslagen raam achter het zware gordijn, dat
anders licht rooft licht dat niet gemist kan worden! en hij ziet en hoort:
een en al verandering, verjonging: „Dat doet het voorjaar," zou hij gezegd
hebben, als dat er met zijn weeke, allereerste dagen was geweest; maar het
is nu zomer
Ook de meiden gluren haar meesteres aan en vragen elkaar, wat Mevrouw
zoo opgewekt maakt. Maar zij zijn beiden jong en zingen binnenkort haar
eigen toon, die nu lustiger durft zijn, nu haar Mevrouw voorgaat: het is
ongetwijfeld het lieve meeleven!
...

.

PAPA.

Papa van Vlietendam was de volgende week toch ook bij Jan van Verre
gelogeerd.
Al had hij zich groot willen houden tegenover zijn vrouw, hij moest, hij
zou dien jongen even gaan zien, van wien hij zoo blij, zoo opgetogen, zoo
tevreden ophalen kon; haar overdrijvingen maakten hem nieuwsgierig en verlangend.
Hij wilde de goede menschen niet overvallen, zooals zij had gedaan, plaagde
hij. En zij: „O, je meent, dat je beter met die menschen meeleven kunt, dan ik.
Maar dat heb je mis, trotsche man! Denk eens aan je biefstukje en je glaasje
wijn!'
„Best missen! best missen!" en hij floot een deuntje als een jongen, die
het bij 't plagen niet winnen kan en hij maakte, evenals deze, een draaitje
op zijn hak.
Iets had hij in zijn brief als voorwaarde gesteld: hij wilde Johan ook niet
op zijn Zondags zien.
Nu, daaraan werd voldaan ,doch slechts in zooverre, dat hij in daagsche
kleeding thuis en bij huis zou blijven; maar het schoolgaan, daarvan kwam
niets in, evenmin als op den dag, toen Mevrouw geweest was. Zoo bleef dit
voor de ouders een geheimpje.
Het was op Vrijdag dat hij aankwam. Johan was naar het dorp gegaan en
wachtte hem bij de herberg op ,en zoo wandelden ze samen naar „huis."
De vader was niet zoo verrast, als de moeder geweest was, daar zij hem
voorbereid had. Toch was hij zeer tevreden over de lichamelijke vorderingen,
welke zijn zoon in dien korten tijd gemaakt had.
Maar hij wenschte niet den tijd van zijn bezoek door te brengen „over een
kopje," zooals hij zei. „Jongen! je mama heeft me gezegd, dat je zoo goed
kunt slootjespringen; daar gaan we eens een proefje van nemen," sprak hij,
toen Gerrit en Kees uit school thuis en met hun middageten klaar waren.
De pols werd door Papa onderzocht, sterk genoeg bevonden en meegenomen.
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Johan stond eerst versteld, want Papa sprong als een jongen, zoowel zonder
als met den pols en stak hen menigmaal de loef af. Toen het er wat opaan
begon te komen, streek Gerrit zich in het gras neer, trok de kousen uit, rolde
de broekspijpen wat omhoog en stapte toen weer in de schoenen; natuurlijk
werd dit voorbeeld door Kees en Johan gevolgd; maar, o wee! Papa bleef niet
achter: daar stond ook hij met opgeslagen broekspijpen, blootsvoets in de
schoenen, en evenals de jongens, de kousen als een bandelier om het lijf. Al
wijder werden de slooten en telkens klonk het dan: „Wie durft hier over?"
waarna nu eens deze den pols nam, dan weer gene, en telkens werd hij voor
de volgenden teruggeworpen.
Gerritje werd al vrijer en moediger en eindelijk kwam, wat de beide anderen
niet konden, n.l. polsspringen met een aanloop. Nu bleven Kees en Johan
staan, maar Papa was niet gestemd, om zich gewonnen te geven: hij was
voor niemendal niet zooveel jaren jager geweest! „Ho, ho, Gerritje! gooi op
den pols!" — De aanloop werd genomen, .... hop!
„Ha, ha! ... .. hij krabbelde tegen den kant op, terwijl het water en de
modder hem om de ooren spatten en al was hij ook vlug ter been, het voorkwam niet, dat de geheele kleeding onder de spatten kwam en zelfs de broekspijpen nog nat werden. Alsof hij nog in zijn knapentijd was, zoo dolde hij
mee, totdat hij van vermoeidheid neerrolde bij de drie bengels, die in het gras
waren gaan liggen, om helder uit te lachen.
Nu werden de schoenen van Papa schoongemaakt met gras en hooi en
zelfs uitgedroogd met een zakdoek van Johan .... een geheel rooden, een
echte boerenzakdoek.
„Jongen! hoe kom je aan dat ding?" lachte Papa.
„Gekocht van Jakob Koense," lachte Johan even luid, alsof het zijn Papa
niet was, dien hij antwoordde.
Dit alles gebeurde niet ver van het damhek, waarlangs de paarden en
koeien van een dreef in de weide gelaten werden. Zij zaten in een laagte en
met den rug naar het hek gekeerd. Daardoor en ook door de drukte hadden
ze niet opgemerkt, hoe twee knapen glurend op het hek zaten. Papa zag ze
het eerst en vroeg: „Wat zijn dat voor jongens?" want hij was toch wel iets
verlegen met zijn natte plunje.
„o, dat zijn Jakob en Jan," antwoo rdde Johan; „Kom hier jongens, we
hebben zoo'n pret: Papa heeft in de sloot gezeten."
Als dartele kalveren kwamen ze aanspringen, het waren de zoons van den
hoer uit de buurt; we hebben ze al leeren kennen bij de rijksdaaldergeschiedenis. Ze waren zoo dikwijls van de partij, wanneer er iets uitgehaald werd,
dat Johan er ook geen kwaad in zag, ze in den kring op te nemen,
„ Nu niet meer slootjespringen, maar kopje-buitelen in het gras," riep Papa.
En daar ging het heen; al de vijf jongens aan het rollebollen in het gras, dat
het een lust was om te zien. Dat was juist een goede gelegenheid voor hem,
um kousen en schoenen aan te trekken. Toen hij daarmee gereed was, voegde
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hij zich er ook weer bij.

tJO Mijnheer kan het ook?" riep Gerrit, wijzende op ..Mijnheer" in zijn
hemdsmouwtjes - want de jas was thuisgelaten - die heelemaal het onderste
boven stond, zoo parmantig met de beenen in de lucht en het hoofd op den
grond, dat de jongens verbluft waren. Natuurlijk probeerden ze nu ook net
zoolang, tot ze het konden.
"Jij hebt een lollige papa!" fluisterde Kees Johan in het oor.
"Vind je niet?" zei deze, "maar ik heb hem zóó ook nog nooît gezien. Ho!
hier jongen!" juichte hij opeens en raapte Papa's portemonnaie op, die met
al die malle bewegingen uit den zak gerold was. HHier, jongens!" riep hij, terwijl
hij wegliep, "Papa's portemonnaie, dat is een buitenkansje!" En hij hield de
beurs hoog in de hoogte. Natuurlijk de jongens hem na en Papa, ook niet mis,
liep in zijn natte pak even dartel als zij. Een wilde jacht om een portemonnaie,
onder luid gelach en uitbundige vroolijkheid.
Zoo werd geravot, tot ze weer aan de sluiswachterswoning terug waren.
uJe kunt ook zoo goed zweepen maken, nietwaar?" merkte Papa op, toen
hij op een stoel zat en de jongens met Betje en Does erbij in het gras.
Nu kwamen de zweepen voor den dag en alsof eenige Brabantsche vracht.. .
karren in aantocht waren, knalde en klonk het zweepgeknal in den stillen
avond voort.
"Maar Vader kan het nog veel beter:' riep Johan, genoemd'e teqemoet
ijlende, die van zijn werk thuisgekomen, zich wat opgeknapt had. En vóór
hij nog met den heer Van Vlietendam een groet had kunnen wisselen, moest
hij eraan. Nu was het duidelijk, dat ze in dezen ook een goeden leermeester
hadden.
Zoo, mal pratende en stoeiende, kwam het gesprek ook op zwemmen en
vertelde Johan, dathij er al iets van kon.
,,Ik moet het morgen zien," zei Papa..
"Ja maar zonder mijn hulp durf ik het nog niet wagen," zei Jan, "en ik
moet morgen naar mijn werk."
"Werk, werk! - Dan moet je morgen maar eens het werk laten, om mij
een pleizier te doen.
Jan stemde toe.
Een genoeglijke avond was voorbijgegaan en Johan had nu eerst recht
gezien, wie zijn Papa kon zijn.
Den volgenden morgen, Zaterdag, had de zwempartij plaats. Johan was
zonder geroepen te worden, al vroeg opgestaan, want ook zijn Papa bleef
niet lang in de veeren. Natuurlijk deed Johan alles op zijn gewone manier in
de schuur: wasschen en kammen; doch Papa maakte, dat hij er bij kwam. Hij
was wel een beetje vreemd toegetakeld, want hij had een broek van Jan aan,
terwijl Moeder de zijne eens flink onderhanden nam. Zoo in overhemd en
boerenbroek. een paar klompen aan de voeten, woonde hij de waschpartij bij.
"Te drommels!" riep hij, "dat is eerst flink wasschen: zoo iets is al zooveel
t t
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als zwemmen. „Bedoelde je gisteravond dat?"
„Neen, neen, Mijnheer!" antwoordde Jan, die er ook bij stond, „wezenlijk
zwemmen. Om half twee is het hoog water; dus dan gaan we er op los."
„Stop even! Toch niet bij hoog water? Immers zoo maar wat kr ab belen in
een plas, niet waar?"
„Een plas? Neen, daar heb ik niet veel mee op, of het moest zijn op een
plaats, waar bij hoog water een heel vlakke oever goed onder komt en het
water niet vuil wordt. Maar zoo'n oever is een half uur hier vandaan."
Tusschen haakjes: deze plaats was voor de jongens toch de geliefkoosde
plek; want dáár waren ze zoo pleizierig onder elkaar en het stoeien ging er
ongestoord en zonder het minste gevaar.
„II hebt gelijk," sprak Papa, „bij hoog water is het 't helderst." En zoo
kwam Johan weer aan den hengel, evenals hij verscheidene malen al had
gedaan en zwommen de andere twee als vischjes om hem heen. Verscheidene
slagen kon hij al doen en de hengel zorgde natuurlijk bij eiken misslag, dien
hij had. Hij lag dan ook even gerust, alsof hij zich niet in zoo'n diepen waterplas bevond.
„Het gaat al goed; zoo'n hengel is een uitstekend ding," zei Papa en fluisterde Vader zacht iets toe, waarop deze met een lachje knikte. Hij ging
naar Johans kamer, doch kwam spoedig terug: hij had zich voor het zwemmen
gereed gemaakt. Hij ging te water en nu was het spel eerst recht aan den
gang; want hij toonde, een goed zwemmer te zijn, die Johan nu verder wel
voor zijn rekening kon nemen; zoodat ook Vader spoedig bijsprong en zij met
elkaar een genoeglijk oogenblik hadden in het opspattende, frissche water.

DE JONGE JAGER.

Nu hadden Mijnheer en Mevrouw van Vlietendam beiden hem gezien en
in zijn doen en laten gevolgd, en het zou moeilijk te zeggen zijn, wie er het
meest in zijn schik was. Ze waren elk voor zich overtuigd, dat hij op een
goede plaats was en ze vertrouwden op de toekomst; opgeruimd en vroolijk
maakten zij elkaar nog meer dan anders het leven tot een zegen. Zoo ging
het voort, al de zomermaanden; z ij waren vergenoegd en vertrouwden op
Johans geheele herstel, terwijl hij, van het buitenleven volop genietende, nog
meer in zijn voordeel veranderde, dan zij zich konden voorstellen.
September kwam, de jachttijd: een nieuwe bron van genot voor hem.
Wij weten, hoe hij voor verhalen van jacht en jachtavonturen een geopend
oor had; en Jan van Verre wist vertellingen bij de vleet en deed daarbij in
opsnijderij voor den heer Van Vlietendam niet onder. Wij weten eveneens,
hoe hij gestreeld werd door het zien en hanteeren van een geweer, en ook
dit had vader Jan niet in hem gedoofd. Menige oefening was er gehouden
met de buks, zoo spelende weg, en menig schot door Johan en zijn kameraden
gelost. Natuurlijk kostte dit geld, want kruit en kogels had Jan van Verre
ook niet voor niemendal; maar dat was voor onzen vriend geen bezwaar. Hij
kreeg ruim zakduiten en daar hij geen snoeper was, kon hij ze lang niet aan.
Zoo was zijn spaarschat aardig aangegroeid en nu kan het lijden, dus hij
betaalde graag, om van zijn grootste liefhebberij te kunnen genieten. Wat
elk schot kostte, hadden ze samen met VE der uitgerekend en nu moest hij
maar zien, „wat hij aan leergeld wilde betalen." Alleen onder voorwaarde,
dat hij het geweer niet in de hand nam, als Vader er niet bij was. Deze had
een raam van latten gemaakt, daarop een dunnen baalzak strak uitgespannen
en dit beplakt met couranten. Hierop werd een flinke cirkel van zwart papier
gehecht en daar midden in een helder wit cirkeltje. „Dat is nu een echte
soldatenschijf," zei hij, „met een zwarte en witte roos; elk gat, dat je er in
schiet, kun je met papier van dezelfde kleur dichtplakken." Bij elke oefening
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werd dit toestel overeind gezet beneden tegen de dijkhelling, voor een zandhoop, zoodat ze daarin de kogels konden terugzoeken. „Dat doen de soldaten
na het schijfschieten ook," zei Vader.
Het was Johan niet meegevallen, toen hij den eersten keer aftrok. Zoon
geweer rechtuit voor zich tegen den schouder te drukken, er overheen te
kijken en dan af te trekken! Hij was wel overtuigd, dat hij misgeschoten
moest hebben. Volgens Vader had hij bij het afdrukken niet alleen zijn oog
dicht geknepen, maar ook het geweer op zij gerukt, wat natuurlijk buiten alle
regels van de kunst was. „Maar," zei Jan bemoedigend, „wie zou ook alles
opeens kunnen! Ik weet van meer dan een, die bij het eerste schot het geweer
geheel los liet, waardoor het veel kans had, kapot te vallen."
Bij dit gezegde keken Kees en Johan onwillekeurig eens naar Gerrit en
ze kregen er een kleur van: de herinnering aan de roekelooze daad was nog
niet pitgewischt!
Toch brachten de oefeningen hen zoover op weg, dat ze wel eens, na
behoorlijk mikken de witte roos raakten. Natuurlijk waren ze daarop geweldig
trotsch en vooral Johan was dan boven de wolken van genot, temeer toen
hij bemerkte, dat hij het bij deze kunst van Kees en Gerrit won in het rustig
afvuren. Maar toen Vader op hun verzoek ook eens „schijfschoot" en bijna
zonder mikken telkens juist het plekje raakte ter grootte van een cent, dat
zij ergens op de schijf teekenden, toen zagen zij wel, dat zij er nog niets van
konden en volstrekt niet trotsch behoefden te zijn.
En nu September er was, waren er ook de jagers. Zoo was het in de omgeving van Johans tijdelijke woning de Dijkgraaf, die de jacht had, een groote,
mooie jacht, werd algemeen gezegd. En hij deed het enkel voor zijn pleizier,
zoodat hij zijn jacht niet , doodjagen" wilde. Een gevolg hiervan was, dat hij
er altijd meer wild in had, dan zijn „buurlui", die veel drukker joegen. Menige
langpoot liep natuurlijk over naar Dijkgraaf's jacht, waar de gevaren minder
talrijk waren. Ongetwijfeld is een geweerschot voor een haas een groote verschrikking, die hem een gezicht ver doet vluchten; en hoe meer schoten er
in een streek knallen, hoe minder hazen er blijven.
Dat Vader van Verre vaak bij zoo n jachtpartij was, zal niemand verwonderen, hij, zulk een goed vriend van den Dijkgraaf en zoo'n goed schutter!
Hij droeg dan ook evengoed geweer, als de Dijkgraaf zelf en deelde mee in
de vangst. Zoo kwam het dan ook, dat Johan den derden Zaterdag in September mee mocht: van school had hij vrij gevraagd en gekregen. Het was
een sombere dag: 's morgens motregende het en 's middags was nog de lucht
niet helder, hoewel de regen had opgehouden en er een frisch windje woei.
Met een weitasch over den schouder was hij meegestapt, zijn sterkste schoenen
aan, en dapper had hij uitgekeken, of hij niet een haas op zijn leger in het
oog kon krijgen; doch het gelukte hem niet. Does verstond deze kunst
beter! Toch vond hij het heerlijk, de twee patrijzen, die Jan in één schot
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schoot, in zijn tasch te krijgen.
Van den eenen akker ging het op den anderen en de polsdragers hadden
onderscheidene hazen op den rug, zelfs Jan droeg er twee. Zóó ijverig waren
allen bezig geweest, dat het half drie in den middag was geworden, toen Jan
voor het eerst zei: „Zouden we niet eens uitblazen?"
Het was niet enkel om zichzelf, dat hij dit voorstelde, maar aan Johan had
hij iets gezien, dat hem niet aanstond. Diens mooie blozende kleur n.l. was
in zoowat vaalgele overgegaan. Toen ze neerzaten en Johan er tamelijk ziekelijk
uitzag en met het hoofd op een bos raaigras aan den slootkant zoomaar
neerviel, was Jan heelemaal niet op zijn gemak. Wat moest hij doen, als den
jongen iets mankeerde? Ze waren wel drie kwartier van zijn woning af en....
Wat had Johan het kwaad! Het leek hem, dat zijn geheele maag naar
boven wilde komen, dat zijn hoofd bersten zou, dat zijn tong met zijn gehemelte één massa worden zouden. Denken, neen geregeld denken kon hij
niet: hij gevoelde alleen dien afmattenden toestand van zijn geheele lichaam.
Geeuwen en weer geeuwen ....
Gelukkig duurde die ellende niet lang. Wist Jan geen raad, de Dijkgraaf
wel. Deze greep, toen hij alle aandoeningen goed gezien had, in zijn weitasch,
nam er een stevige boterham uit en drukte die Johan in de hand en hielp
vervolgens hem het brood bij den mond brengen. Werktuigelijk hapte Johan
toe en kreeg een betrekkelijk klein brok in den mond; want de Dijkgraaf hield
zijn hand vast en zorgde er voor, dat de hap niet groot kon zijn. Zoo ging
het eenige beten achtereen, die Johan schier ongekauwd naar binnen slokte.
Na een klein poosje rust werd hem een slok uit de veldflesch gegeven en
ja .... nu ging de boterham regelmatig naar binnen. Met geweldig doch
afnemend beven kwam hij weer in orde en lachte hij zelfs mee om de geheele
zaak.
„Hebt u zoo iets meer gezien?" vroeg Jan aan den Dijkgraaf.
„Ja nu voor de derde maal," was het antwoord, „hij heeft voor de aardigheid
eens geeuwhonger gekregen. — Zeg, laat ons nu maar een speldje bij de
jacht steken, naar je huis gaan en daar allemaal wat eten. Dit is volstrekt
niet erg geweest en ook nogal niet onaangenaam voor hem afgeloopen. Eens
heb ik het bijgewoond van een vrouw; die arme ziel lag naar alles te happen
en zou je bepaald de vingers afgebeten hebben. Ongelukkig was er geen
brood of andere eetwaar bij de hand en konden wij haar niet spoedig helpen;
ten einde raad volgden we de aanwijzing van iemand, die er bij kwam en
werkten haar een stukje klei in den mond, waarin ze zonder walging beet,
om het direct door te slikken. En zoo waar, het happen ging weg en ze kwam
iets bij."
„Dat is nu voor mij geheel en al vreemd," zei Jan. „Dikwijls heb ik van
geeuwhonger hooren spreken, maar nooit zooiets bijgewoond."
Het loopen viel Johan toch niet gemakkelijk, het beven was hem nog niet
uit de beenen en hij was blij, toen hij thuis aan tafel zat en aan het opgediende
6
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maal kon meedoen. Eerst toen hij verzadigd was en zich eens flink opgefrischt
had, was hij er weer geheel klaar voor. „Dat is eens," dacht hij, „maar zooiets
overkomt me niet licht weer; ik zal wel zorgen, dat ik goed eet."
Feitelijk had hij 's morgens zijn ontbijt laten staan en 's avonds te voren
bijna niets gebruikt, enkel in zenuwachtige opgewondenheid, dat hij mee op
jacht mocht. Menigeen zou door zulk een voorval den schrik van de jacht
gezet hebben; hij niet, hij bleef even hartstochtelijk aan geweer en jacht hangen,
als vóór dien ellendigen middag.
„Morgen den heelen dag geen school, hoera!" zoo kwamen onze drie
bengels in Septembers tweede helft op een Dinsdag thuis.
„Waarom niet?" vroeg Moeder.
„Er is schoolmeestersvergadering in Goes," zei Gerrit.
Nu, dat kende Moeder, want elk jaar was er zoo'n vergadering en de
Meester ging er altijd heen.
Zoo hadden de drie deugnieten den geheelen dag vrij en waren daarmee
wat in hun schik! Het land aan schoolgaan hadden zij niet, maar toch zoo'n
vrije dag .... heerlijk! Allerlei plannen maakten ze; wel voor twee dagen
genoeg, als ze alle uitgevoerd moesten worden.
Een gedeelte van den dag zouden ze evenwel heel anders besteden, dan
zij berekend hadden en veel aangenamer.
Naar gewoonte waren ze vroeg naar bed gegaan en nu, Woensdag, waren
ze ook vroeg bij de pinken.
Er woei een stevige bries uit het westen, wel geen storm, maar toch sterk
genoeg om een hoog tij in de Schelde te brengen. Langzamerhand werden
dan ook alle kreken en gaten gevuld.
En daar kwamen zij nu aan, Jan met zijn drie jongens, hij gewapend met
tweeloops geweer en buks en zij met een stevigen knuppel.
„Ga je mee, ik heb wat voor je?" had hij hun toegeroepen, terwijl zij buiten
liepen en de konijnen verzorgden.
„Wat doen?" vroeg Johan, en toen hij de geweren zag: „Gaan we hazen
schieten in den polder?"
„Neen jongen! in den polder schieten en wild vangen, dat doe ik niet zoo
licht; daar is de jacht van mijn vriend, die tevens mijn meester is. Maar op
het schorre heb ik het jachtveld; ga ik er dáár op uit, dat neemt niemand mij
kwalijk. --- Er komt een hoog tij, dat het schorre wel flink zal onderzetten en
nu moeten wij er bij zijn, om enkele langooren te snappen."
Spoedig vloeiden de laagste gedeelten van het schorre onder.
„Nu opgepast, jongens, want het zou me niet verwonderen, als er enkele
hazen op het schorre zijn en te laat het gevaar van het water ontdekken, zoodat ze vervloeien. Ze probeeren zich dan natuurlijk naar den dijk te redden;
wat niet gemakkelijk voor hen is, daar ze slecht zwemmen kunnen. Kijkt dus
ook maar goed uit, of je er niet een ziet aankomen; en als er een komt ... .
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ja, wat zul je dan doen?"

Drie dreigend opgeheven knuppels gaven het antwoord.
„Goed zoo! Maar ferm raak slaan, liefst op zijn kop, zoodat hij ineens ...."
„Ja, ja, ja! ineens!"
Het duurde niet heel lang, of hij had er hun een aangewezen, die een
tamelijk diepe plek door te zwemmen had. Onderwijl liep hij zelf naar een
anderen, die springende en plonsende over ondieper plaatsen aankwam. Met
één schot lag het dier neer, overgelaten aan de verdere zorgen van Does,
die natuurlijk ook van de partij was.
De jongens hadden handen vol werk met hun langoor. Wat hadden ze
Ja, zie, regelrecht komt hij op den dijk aan. Nu stil, zoo stil
een pleizier!
als muisjes en hij merkt er niets van, dat zij daar zijn; nauurlijk, want het
dier heeft al zijn aandacht wel bij het zwemmen noodig. Wacht, hij wijkt wat
af: zou hij hen bemerkt hebben? Mogelijk wel; toch moet hij het water uit,
Hoor, Vader schiet weer!
dus houdt hij weer op den den dijk aan.
Zij krijgen niet zoo gauw kans. Eindelijk daar is hij bijna aan wal, maar zij
slaan natuurlijk te vroeg: ze hebben geen geduld om te wachten. Hij wijkt
iets af, doch kan het in het water niet uithouden en waagt het weer: een
sprong en .... drie knuppels gelijk op zijn kop. Ze dansen, springen, huppelen,
roepen hoera en halen met hun knuppels hun wild aan den kant.
„Hij is warm," zegt Johan, alsof dat een wonder was. En nu sleepen Johan
en Kees elk aan een voorpoot hem door het gras langs den dijk en brengen
hem bij Jan, die vóór ze bij hem zijn, het derde schot lost.
„Dat is het derde schot, dat zijn er drie en de onze, dat is er vier," roept
Gerrit.
„Drie, drie? Hoe weet je dat?" merkt Johan op.
„Nu, wanneer heb je Vader mis zien schieten?"
Het is waar, dat heeft Johan nog niet gezien, zelfs toen hij met hem op
jacht was niet.
Alzoo leggen zij hun haas bij twee van Vader en Does komt met nummer
vier aanzwemmen.
„Daar ginds komt nummer vijf," zegt Vader; „op de buks zit nog een schot,
dat Johan zelf betaald heeft, dus mag hij het ook zelf afvuren, natuurlijk op
dien haas."
Johan neemt de buks. Wat klopt zijn hart! Dat is nog heel wat anders dan
op een plank of zoo iets. Vader laadt vlug zijn tweeloop, doch is nog niet
gereed als Johan aanlegt.
„Nog niet, Johan! hij is nog niet onder schot. Wacht maar, ik zal je wel
waarschuwen."
En een oogenblik later: „Hij is onder schot; eerst goed mikken!" Al beefde
hem het geweer in de handen, hij deed zijn best ... .
Pang .... Raak?
of mis? ... .
„Ik geloof, dat je hem geraakt hebt," zei Vader, „want hij slaat veel zwak-
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ker; zoowaar hij vermindert!"
Al zagen de jongens volstrekt geen verandering, toch geloofden zij Vader
en vooral Johan hechtte waarde aan deze woorden, daar hij niets liever
w enschte, dan raak geschoten te hebben.
„Laat hem maar aan wal komen, jongens! Does wil er ook wel een voor
zijn rekening nemen. Does!" Met dit laatste woord wees Vader den haas:
de hond begreep het al. Met een grooten spronq kwam hij boven op den
haas terecht. Natuurlijk zonk de haas onder den bullebak naar beneden, doch
zonder gegrepen te zijn. Een oogenblik slechts en hij kwam weer boven, juist
toen Does naar zijn eigen staart hapte, wat de jongens al heel „komiek"
vonden. Maar hij, alsof hij dien lach niet verdragen kon, greep voor de tweede
maal, alweer mis! Luider lachten de jongens, Does blafte van nijd,
wachtte ongeduldig een nieuwe kans, en nu was de gebrekkige zwemmer vlug
afgemaakt door den hond, die hem aan de voeten van zijn meester neerlei.
„Dat is er vijf! Vijf in een kwartier!" juichten de knapen en hurkten met
welgevallen neer bij dien „stapel" van wild.
In de verte zagen zij er nog een en mogelijk waren er nog wel meer, doch:
„Het is mooi genoeg zoo; we brengen deze naar huis," zei Jan.
Johan was vol vuur; met een haas aan zijn knuppel danste hij, alsof hij de
kermis bijwoonde en ook Kees en Gerrit waren dol van pret. Gelukkig, dat ze
niet zoo heel ver van huis waren, want ten laatste sloegen ze mekaar uit
louter malligheid letterlijk met de hazen om de ooren.
Eén eten wij er toch stellig zelf van op, niet waar Moeder?" vleide Johan
en toen zij toestemmend knikte: „Dan den onzen, dien wij doodsloegen?"
Bij onderzoek bleek, dat Johan toch geheel mis geschoten had. Natuurlijk
werd hij daarmee geplaagd, doch het kon hem niets schelen. Hij vond de
jacht veel te „lollig," om boos te worden.
Terwijl hij er bij neerzat in het gras, sprak hij verlangend, eigenlijk meer in
zichzelf: „Had Mama nu eens zoo'n boutje; maar dat kan niet: zoo ver!"
„Kan niet, dat moet je zoo gauw niet zeggen; schrijf jij over dien haas, dien
jezelf hebt schoten, een mooi briefje aan je mama, dan binden we dat om zijn
hals, natuurlijk met een goed adres er op; en dan zullen we eens zien of hij
den weg naar Middelburg niet vinden zal."
Den zelfden morgen brachten ze hem bij den vrachtrijder en die zou zorgen
voor de verzending van Goes naar Middelburg.
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We zouden slechts eenige grepen doen, zeiden we, uit het drukke jongensleven van onzen Johan, die een zomertje vrij had; een zomertje vrij n.l. van
zijn stadsleven, van zijn huis-leven. Aan deze afspraak zullen we ons houden,
al zouden we boekdeelen kunnen vullen met het verhaal van hetgeen uit zijn
daden en ondervindingen vermeldenswaard is. Liever willen we, als een goed
boekhouder, de belans eens opmaken; m. a. w. we willen even zien, hoe de
uitslag was van zijn leven-buiten. Daartoe verplaatsen we ons met onze gedachten in het mooie heerenhuis te Middelburg.
Het is de 13de October.
Johan is thuis, en Mama is blij, o zoo blij; ja heusch zoo blij als een kind.
Gisteravond is haar jongen thuis gekomen en zij heeft gelachen, veel gelachen;
zij heeft gezongen, ja zelfs heeft zij geschreid. En we zouden jokken, als wij
anders zeiden, dan dat die vreugdetranen haar werkelijk lief maakten om te
stelen. Zij heeft zich deze twee dagen keurig gekleed, alsof zij ten feest genoodigd en gegaan was. Maar is het voor haar dan ook geen feest, geen heerlijk feest? Heeft zij dan van morgen met Johan niet even, heel even een
dansje gemaakt, als toen zij een danslustig meisje was? --r Nu ja, die groote
staande klok in de gang speelde ook juist een wals en Johan wou dansen, want
hij greep haar bij de hand en om het middel
Ja, juist, Mamaatje! en uw vroolijkheid deed de voeten vlug en luchtig omen heerzwaaien! .... Neen, lieve moeder! verbloem het maar niet en beken
maar eerlijk, dat zelfs het hart in u danst, dat het baadt in moederweelde I
Genoeg: Mama is geheel jong en dat staat haar goed.
...

.

...

.

Papa? ..
„Van Dam!" riep de papegaai in de tuinkamer, toen Papa daar alleen was,
terwijl Mama in den tuin genoot van haar zoon. En Papa lachte om den vogel
zóó smakelijk, dat deze hem ook dit weer nadeed. -- Nadeed, pa, want helder
klonk straks zijn volle mannenstem :
.
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„De jagers van Van Dam,
Die hebben gestolen ...."
En de papegaai zong, dat ze hadden gestolen:
„Van Dam!"
Wanneer de anderen erbij waren, dan hield Papa zich natuurlijk goed, dan
mocht men niets aan hem merken.
De papegaai, nu ja, dat hinderde niet --- „Wat kan zoo'n vogel toch
smakelijk lachen! — Dag Lorre!"
„Van Dam! Van Dam!" kraste de vogel en Papa lachte. We mogen het in
alle bescheidenheid wel opmerken: hij heeft ook al een netter dan zijn gewone
pak aan.
„Stil: daar komen ze!" zegt hij en in gemakkelijke houding zet hij zich in een
armstoel en bladert in een boek, nota bene: een boek van zijn vrouw! en daarin
leest hij anders nooit ... .
„Kijk, mijn man bladert in mijn boek; wat zou hij uitgevoerd hebben?" fluistert Mevrouw tot haar gast, een vrouw in Zuid-Bevelandsche kleeding.
„Van Dom! Van Dam! Van Dam!" krast de papegaai.
„Wat zeg je, Lorre?"
„Van Dam! Van Dam! Van Dam!" is het antwoord.
„Ha, jou malle man!" zegt ze, nader bij hem tredende, en ze grijpt zijn
hoofd tusschen beide handen en geeft hem een zoen, die klinkt. „Heb jij van de
jagers van Van Dam gezongen? je lievelingsdeuntje van vroeger?"
„Ja, Vrouw! ja."
„De Jagers van Van Dam ..."
„Die hebben gestolen spek en ham, vallen twee stemmen mee in, die van
een jongen en een meisje; dit laatste ook in Zuid-Bevelandsche kleeding. Deze
twee komen huppelend hand aan hand de kamer in.
Zoo zien we dan voor ons: onze goede Moeder van Verre en de kleine
Betje ... Die twee hier in Middelburg „in al die pracht en al dien rijkdom!"
Hoe ze daartoe heeft kunnen besluiten? ja, dat wist ze zelf niet, toen ze
erover nadacht, gisteravond op dat prachtige ledikant, dat bij de minste beweging schudde en opveerde .. .
Het is waar, twee mooie dringende brieven van Mevrouw uit Middelburg,
het lang aanhouden van Johan en vele aanmoedigingen van haar man, en dan,
eerlijk: ook wel een beetje lust om eens te kijken in dat mooie, rijke heerenhuis,
om eens te kijken in dat mooie Middelburg. In 't kort, ze had eindelijk ja
gezegd. Maar vóór dit jawoord er uit was, had ze haar kabinet uitgehaald om
eens te zien, hoe de beste spulletjes van haar en Betje er uitzagen en hoe de
klapkurf 1 ) zich gehouden had.
1) K apkurf - een tamelijk groote hengselmand van witte teen gevlochten soms groen geverfd,
met twee teenen klapdeksels gesloten en deze op slot met koperen hangslootjes. Dit was
haar reiskoffer volgens de mode van 't Land.
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En nu is ze hier al voor den tweeden dag en ze vindt het wat prettig bij
Mevrouw ... „O in zoo n huis wonen!" . .. Die gedachte kwam van morgen
bij haar op, toen ze wakker werd op het ledikant, dat weer veerde en dat ze
nog eens liet veeren, zoodat Betje ook wakker werd, en nu had het bed volop
werk met op en neer wippen.
„Maar zoo'n gedachte is zondig," zei een stem in haar binnenste. „Daar heb
je Kee, de baker van Betje ... 0 God ! neen, als ik aan die arme vrouw denk,
dan denk ik U; dan ben ik nog een prinses!"
„Maar," gaat ze voort, „als nu van avond al die menschen, die vrienden en
vriendinnen komen, om Johan te verwelkomen!"
Ook dit viel mee, zooals we zullen zien.
De Rector van het gymnasium was nog den vorigen avond even geweest
om Johan te groeten en diens ouders met de terugkomst geluk te wenschen. Deze
huisvriend kwam telkens even aanwippen; de deur stond, zooals men zegt,
altijd voor hem open.
„Kom morgenmiddag met uw vrouw bij ons aan tafel," zei Mevrouw en de
Rector nam dit aanbod maar dadelijk aan. Zoo zien we deze beiden aan den
middagdisch tegelijk met den teruggekomen zoon, diens pleegmoeder en de
kleine Betje, die in den voormiddag veel genoten hadden van een rijtoertje in
en om de stad.
Moeder van Verre had de eereplaats naast Mevrouw, alzoo tusschen twee
mevrouwen in, die heel weinig opmerkten van het ongewoon gevoel, dat de
eerste op dit oogenblik had, 't welk evenwel volstrekt niet opviel en heelemaal
niet hinderlijk was, zooals bijv. grove onhandigheid het wel eens zijn kan.
De gerechten waren zeer smakelijk en vooral Betje genoot er volop van, gezeten
naast Johan, wien ze maar afkeek, om het ook zoo te doen, al viel het wel eens
wat onhandig uit. Al mocht dus Moeder minder op haar gemak eten dan thuis,
de heer en mevrouw van Vlietendam behoefden geen enkel oogenblik te blozen
over hun gasten van buiten.
Toen ze, van tafel opgestaan, in den tuin waren en de beide mevrouwen
even samen wandelden, terwijl Mijnheer het een en ander wees aan Moeder en
Betje, dat ze in een tuin nog nooit gezien hadden, merkte mevrouw Latinus
de Rector heette Latinus op, dat dit toch geen gewone boerenvrouw was,
ze kon er tenminste weinig van bespeuren.
„Toch is ze wel degelijk een heel eenvoudige vrouw, volstrekt geen welgestelde boerin," was het antwoord, „maar ik ben het met u eens, dat ze een
heel nette vrouw is, bescheiden en beleefd. U ziet, ze weet wel geregeld met je
te praten, zelfs over andere zaken dan buurvrouwen en huishouding.
„En heeft die nu Johan zoo netjes opgeknapt? Versta me niet verkeerd,
ik bedoel: is hij bij haar zoo ferm van lijf en leden geworden?"
„L[ moogt anders gerust zeggen, dat hij door haar opgeknapt is. Ik wil wel
bekennen. dat ik van haar op verscheidene punten geleerd heb. En het mooiste
is, dat zij altijd van mij leeren wil."
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„Nu stelt u de zaak wel wat veel in haar voordeel voor; maar ik vind haar ook
een aardige vrouw."
Meer konden ze hierover niet spreken, want Vrouw van Verre naderde
met Betje. De heer van Vlietendam was met den Rector in gesprek over Johan
en daarbij had zij niet noodig, meende ze.
„Ja, hij zal veel vergeten zijn," hooren we den Rector zeggen; „gij zult wel
begrijpen Johan! dat je weer heel wat moet repeteeren om te komen, waar je
den vorigen winter was."
„Ik weet het niet, Mijnheer!" zegt Johan en glimlacht een beetje zonderling;
waaruit de Rector meent op te merken, dat Johan het onaangenaam zou vinden,
weer terug, of wel bij zijn vroegere kameraden achter geplaatst te worden.
Daarom wil hij hem even van de noodzakelijkheid overtuigen en doet hem een
enkele vraag uit het Fransche werk, dat het laatst met hem behandeld werd.
Johan lacht even en antwoordt snel en juist.
„Dus dat weet je nog, maar" ... en hij vraagt verder en vindt nergens Johan
verlegen voor het antwoord.
„Maar je hebt les gehad," zegt de Rector, terwijl hij hem tevreden de
hand op het hoofd legt.
Johan bevestigt dit nog niet en Papa kijkt vreemd op. „Maar rekenen, algebra
en meetkunde zullen toch wel geleden hebben? Of ben je daarin ook al zoo stevig
geworden, als in je lichaamsbouw?"
Hij teelcent met zijn stok een figuur in het zand en laat Johan iets bewijzen
uit de meetkunde.
Johan gebruikt den vinger en is vlug gereed. Nog verscheidene vragen
worden gedaan en al spoedig houdt de geleerde man op, zeggende: „Ik merk
wel, Van Vlietendam! dat Johan uitstekende lessen gehad heeft; dat doet me
pleizier."
„Toch niet, geen enkele les!" is het antwoord. „Toch wel, het kan niet anders.
Het is niet mogelijk, dat de jongen dit alles weet zonder les gehad te hebben."
„Nu Johan! zeg op: heb je dan les gehad ?" vraagt Papa.
„Ja, Pa! maar het is stilletjes gegaan. Nu moogt U het wel weten: ik heb met
Gerrit en Kees bij den meester van het dorp geleerd, daar waren nog een
paar jongens."
„Nu kunnen de heeren leeraren wel eens verder zien, hie het er mee staat;
mogelijk kan hij nu wel met zijn klasse mee," zeide de Rector.
Laat ons meedeelen, dat hij in alles, wat hij geleerd had, zijn makkers van
het gymnasium vóór was; alleen een paar vakken had hij op het dorp niet
kunnen leeren; doch hierin kon de Rector hem aan huis gemakkelijk bijwerken.
„Zeg eens, Vrouw!" riep Papa, „luister eens: hier is een zoon van je, die
daar ginds stilletjes het een en ander uitvoerde, wat wij niet weten mochten.
Dat manneke heeft nu toch den heelen zomer school gegaan."
„Maar Johan!" zei Mevrouw half bestraffend.
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„Nu, wees daar maar niet boos om, Vrouw; ik ben er wat mee in mijn schik.
Het heeft hem aan zijn lichaam niet gehinderd, dat zie je wel. Maar het
geld voor die lessen, Vrouw van Verre! hoe hebt u daarmee gedaan?"
„Als u maar goedvindt, dat we zoo gehandeld hebben, dan komt het geld
wel terecht, Mijnheer!" lachte ze.
„Ja, dat zal waar zijn: dat komt terecht; want met die handelwijze hebt u
mij een groot bezwaar weggenomen. En Johan! jij had het toch ook naar
gevonden, als je niet bij je kameraden had kunnen blijven?"
„Ja, Papa! en daarom heb ik maar goed mijn best gedaan. Als het maar
niet te veel gekost heeft."
„Daar moet jij niet over praten, jongen! Zulk geld betaal ik graag. Nu
Moeder 1 ) we spreken daarover nog wel nader, u gaat vandaag nog niet weg.
Maar zeg, Latinus! spreek er met niemand over en laat hem probeeren om
mee te gaan."
„Dat kan ik niet beloven, ik bedoel, dat mee gaan, want ik behoor dat te
onderzoeken."
„En ik meende zooeven van u te hooren, dat u het al wist en dat hij wel mee
zou kunnen."
„Nu goed dan, het is beloofd: het kan wel."
Na dit kort examen maakt Johan zich uit de voeten: „Weet Armand, dat ik
thuis ben, Papa?"
„Dat geloof ik wel, jongen! Maar het kan ook wel zijn, dat hij het niet weet,
want we hebben elkaar in geen week gezien, dus het kan wel."
„Dan ga ik hem even opzoeken, vindt u het goed ?"
„Hij behoort eigenlijk bij jou te . . .; maar bij jongens behoeft dat nog niet
zoo in de puntjes. Ga jij maar; het is goed."
Weg is Johan. Hij zegt ook vlug aan Mama, waar hij heengaat en wip is hij
het huis door en de straat op.
Armand is Johans beste vriend van vroeger, met wien hij ook gedurende zijn
afwezigheid geregeld briefwisseling hield. Diens ouders wonen op een buitenplaats niet ver buiten de stad. Hij heeft dus een mooi uitloopje.
Alle straten en stegen zijn hem nauwkeurig bekend, en toch hebben ze alle
weer iets opvallends voor hem. Hij kijkt dan ook meer rechts en links dan hij
vroeger gewoon was.
Middelburg is niet groot, derhalve is hij al spoedig aan den buitenkant.
Nog heeft het plantsoen zijn groen, al is het versleten en verscheurd; nog
heeft alles in den aanblik iets vriendelijks, vooral voor onzen vriend, die het
in langen tijd niet zag. Hij gevoelt zich opgewekt en denkt aan eenjaar-geleden,
toen hij zoo sukkelde en hem schier alles te veel en toen veel hem een last was.
„Wat is het toch prettig, gezond te zijn," denkt hij. En zijn gedachten dwalen
naar Gerrit en Kees: wat zouden zij doen? En Vader ... die is aan zijn werk,
1) Hij en zijn vrouw noemen haar ook vaak al bij dien naam.
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dus zij zullen zoo'n beetje den pot koken ..."
Hij blijft staan, want dáár, even voor zich uit, ziet hij ... 0, dat zijn Bertus
van Halem en Ko van Dobbel," zegt hij bij zichzelf. „Maar wat doen zij .. .
kijk, daar staat een bokkenwagen en de bok graast aan den kant. Wat moet
dat nou? ... Zie, dat is Evert Verras ... Nou, wat moet dat nou, Bertus? .. .
wat heb jij dat kleine ventje zoo over de gracht te slingeren, waar het zoo
diep is ... Leelijke valschaard: daar heb je het! ..."
Hij loopt zoo hard als hij kan naar de plaats, waar hij de drie genoemde
jongens zag .. .
Hij kent Bertus en Ko wel van vroeger en zijn herinneringen zijn nu juist
niet de beste. Gewoonlijk moest de zwakke Johan van Vlietendam het ontgelden; tal van plagerijen, stooten en klappen herinnert hij zich.
Wat daar aan den waterkant gebeurd was?
Gewis hadden ze den kleinen Evert in zijn bokkenwagen niet ongemoeid
kunnen laten voorbijrijden, hem geplaagd; waarop hij had geantwoord. Er
waren scheldwoorden gevallen, zij hadden den wagen en den bok aangegrepen
en hij had met de zweep zich verweerd en raak geslagen. Terwijl Johan aankwam, sleurde Bertus Evert uit den wagen tot aan den grachtkant met de
bedreiging: ,,Kopje-onder! ? jij nietig ventje!" Evert spartelde, sloeg en schopte;
Bertus raakte hem kwijt en daar buitelde hij werkelijk in de diepe gracht: kopjeonder!
Nu was Leiden in last: roepen, schreeuwen, gillen, maar den drenkeling
helpen, dat niet .. .
„Haal hem er nu ook uit!" bijt Johan Bertus, die aan den kant staat, in het
oor, en geeft hem een „opdraaier", die klinkt, terwijl hij al vast zijn kiel uittrekt
en zijn schoenen uitschopt: dit is het werk van een oogenblik en zonder aarzelen
springt hij te water, waar hij zwemmende den drenkeling bereikt en voor zich uit
duwt naar den wal. Daar een politie-agent verder geholpen, komen zij beiden
op den kant.
„Sla me nu nog eens, dikke boer!" schreeuwt Bertus uitdagend en plaatst
zich dreigend met de vuist voor Johan, wien het water uit de kleeren druipt.
Ongetwijfeld was de oorveeg van straks goed raak geweest en de herinnering,
dat hij hem vroeger altijd gemakkelijk de baas kon, dit bij elkaar, maakt, dat hij
zich wreken wil. Maar Johan, heelemaal niet in zijn schik met het natte pak en
volstrekt niet bang voor het dreigement, slaat onmiddellijk toe, uitroepende:
„Boer! daar heb jij wat van dien boer, gemeene valschaard !"
Een worsteling met de twee kwajongens volgt, waarbij Bertusje behalve een
geducht pak slaag, een bloedneus en een blauw oog, en jongeheer Ko een
kreupel been oploopt. Huilend en hinkend verlaten zij de kampplaats, terwijl
Johan zijn kiel en schoenen aanschiet, die natuurlijk ook dadelijk kletsnat zijn.
Ondertusschen heeft de politie-agent Evert weer bijgekregen, die allereerst
naar zijn bok vraagt.
Daar loopen nu Johan met zijn nat pak, die den bok ment en de politie-
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agent, die Evert op zijn armen draagt, op een drafje de straat door naar het
huis van den heer Verras, een zoon van den Overste Verras, die garnizoenscommandant te Middelburg is.
Al zijn de Middelburgsche straten gewoonlijk zonder drukte op zoo'n gewoon
uur, nu is toch al gauw een groepje om den bokkenwagen verzameld, en steeds
groeit het aan.
Ongelukkig halen ze Bertus en Ko in en
men weet niet hoe de straatjongens het zoo vlug bij elkaar hebben
op de wijs van „alle mooie eendjes
zwemmen in het water, enz." klinkt het luid door de straat:
„Een bebloede neus en wat een dikke kijker!
Kootje loopt te hinken, Kootje loopt te hinken!"
Meer heeft zoo'n opstootje niet noodig, want telkens begint het maar weer
opnieuw, en als de stoet voor het huis van den heer Van Halem gekomen is,
houdt hij stil en klinkt het zonder ophouden uit het hotsend kluwen van
jongens:
„Een bebloede neus en wat een dikke kijker!
Kootje loopt te hinken! Kootje loopt te hinken!"
En het wordt er niet beter op, als de heer Van Halem boos naar buiten
komt en den hoop uiteen wil jagen. Hij wordt uitgelachen en gefloten door
enkelen, terwijl de anderen al hotsende hun deun uitbrullen. Hij is wel genoodzaakt naar binnen te gaan en zijn deur te sluiten.
Bij dit oponthoud zijn Johan en de agent met den bokkenwagen uit het
gedrang gekomen en vlug den stal ingereden bij Overste Verras. Hier vandaan
komt Johan de achterdeur uit en spoedig thuis. Onopgemerkt wipt hij de poort
binnen en schuift er den grendel op.
„Zie zoo!" zegt hij, „dat is zoo netjes buiten het opstootje!" In de keuken
trekt hij Rika bij den arm en fluistert haar in het oor: „Zeg Rika! ik heb in het
water gezeten, kijk eens: heelemaal kletsnat. Zie je geen kans, om stilletjes,
zonder dat Mama het merkt, wat droge kleeren voor me te halen. Toe zeg .
hij trekt voor de kachel alvast de kiel uit) ... je weet wel: op mijn kamer staat
mijn koffer, daar is genoeg uitgepakt, je zult er genoeg vinden.'
„Ja maar, jongeheer!" zegt Rika verbouwereerd .
„Neen, toe! zeg, laat me nou niet staan koulijen!"
„Ik zal even probeeren," zegt Rika, nog niet bekomen van den schrik.
,,Gasjes! wat een akeligheid, hij had best kunnen verdrinken ..."
Ze strompelt naar boven, doet de deur open en ... „Wat heb je Rika?"
vraagt Mevrouw, die daar met Moeder en Betje naast zich bij den koffer zit.
„Ikke? . Ik moet niet ... Ik geloof ... Mevrouw ... ik heb ..
„Nu ja, wat heb je dan toch, Rika?" vraagt Mevrouw verschrikt.
.

.

."
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„Ik heb niets, Mevrouw! maar de Jongeheer is zoo nat ....
„Wat?" gillen de vrouwen tegelijk, „een nat ...."
„Kopje-onder" .... vult Rika aan, die heelemaal van de wijs is.
Mevrouw en Moeder ijlen naar de keuken, en Betje, die bij Rika blijft, vraagt
dood bedaard: „Heeft Johan gezwommen?"
„Ja, lieverd!" zegt Rika, geeft de dreumes een zoen en weet nu weer, wat
ze komt doen. Vlug grijpt ze weg, wat Johan het eerst noodig heeft en draaft
er mee, door Betje gevolgd, naar de keuken.
„Ha, daar heb je Rika," zegt Johan, als hij haar met droge onderkleeren
ziet aankomen, blij dat hij afleiding vindt voor den stroom van vragen en uitroepen.
„Was het niet te koud om te zwemmen, Johan?" vraagt Betje. En Johan
schiet in een lach en troont allen de keuken uit, zeggende: „Laat ik me nu eerst
eens bedaard verkleeden."
„Hij neemt het nogal niet erg op," zegt Mama en Moeder stelt haar nu
gerust met te zeggen: „Het zal alles wel in orde komen, Mevrouw! hij kan goed
genoeg zwemmen."
„Gaat hij dan in October zwemmen en met al zijn kleeren aan?"
„Neen, het zal wel anders gebeurd zijn; maar hij heeft zeker geen gevaar
van verdrinken gehad."
„Wat maakt jelui een drukte?" roept Papa, die het hoofd buiten de deur van
de tuinkamer steekt en niets van de heele beweging heeft gemerkt, dan het
gillen.
„Mankeert het den jongen in het hoofd?" zegt hij, „waar is hij nu?"
„Hij trekt in de keuken droge kleeren aan," zegt zijn vrouw.
Papa stapt de keuken in en de dames gaan in de tuinkamer, waar de Rector
ook al nieuwsgierig is.
„Wat doe je nu toch?" vraagt Papa.
„Schoone plunje aan trekken, Papa!" lacht Johan. „Toe wil u me even
boven een broek en kiel halen, want Mama vergeet het en Rika weet, geloof
ik, niet meer, wat bovenkleeren zijn."
„Dan zal ik je helpen jongen!" antwoordt Papa en haalt het gevraagde zelf,
wat hij anders wel aan een ander opgedragen zou hebben.
Vlug kleedt Johan zich nu verder aan, wascht het kroos van handen en
aangezicht en kamt het uit de haren .... „Zie zoo, Papa! nu ben ik er weer
klaar voor," zegt hij.
„Waarvoor? Alweer te water?" schertst nu ook Papa.
„We gaan naar de tuinkamer."
„Goed, jongen! we gaan!" En samen huppelen ze arm aan arm de gang
door, de tuinkamer in.
„Je moest eerst je goed uitgedaan hebben, Johan!" 1 ) merkt Betje op en
"

1) Je goed uitgedaan, „je ontkleed" bedoelt ze.
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Johan schiet in een lach en zet haar naast zich op de canapé.
„Maar hoe kwam het nu toch, Johan?" vraagt Moeder, die wel begrijpt, dat
het geen gewone zwempartij was.
„O, Moeder! de kleine Evert Verras lag in de gracht en dien heb ik daar
even uitgehaald."
„Dat is braaf van je. Een kleine jongen nog maar, zeg je? Kom eens even
hier"
J ohan komt; Moeder strijkt hem de vingers door de haren, ziet hem vriendelijk in de oogen, o zoo vriendelijk en geeft hem een zoen, dien zij van hem
terug ontvangt.
„O ja: ik ben nu te Middelburg!" merkt ze, zichzelf bestraffend, op ....
„Neemt me niet kwalijk, Mijnheer! Mevrouw!"
„Het mag wel, hoor Moeder!" zegt Johan, terwijl hij haar liefkoost.
....

In de keuken.
„Is dat nou die lieve jongen!" roept Rika, terwijl Jaantje de natte plunje
opraapt; „het is wat moois zoo'n nat rommeltje.
„Hoor ze nu toch eens aan de tuinpoort schellen," merkt Jaantje op en loopt
haastig heen, om open te doen.
Rika moppert nog over den vuilen rommel, als Jaantje terugkomt met een
poliieagent naast zich.
Aan de poort zei deze: „Vraag eens, Jaantje! aan den Jongeheer —• zeg, is
hij er goed afgekomen?"
„Wel ja!" is het antwoord, „we hebben zijn nat rommeltje al in de keuken.
Zonder op haar wreveligen toon te letten, ging de agent voort: „Vraag
eens, Jaantje! of hij soms dit mesje verloren heeft."
„Kom maar zoolang in de keuken, Snoep!" zei ze en begon hem in den tuin
al te ondervragen, wat voor kattekwaad Johan zooal uitgevoerd had.
„Heereje, Rika! hoor je dat?" roept ze in de keuken; „Snoep zegt, dat Johan
het kleinzoontje van den Overse, je weet wel, dien aardigen Evert .... Nu ja,
ik ga even naar binnen; vertel het aan Rika ook maar Snoep!"
In de kamer.
„Mijnheer!" zegt Jaantje, „hier is de agent Snoep met een mesje; kijk hier
is het. Hij vraagt of het van den Jongeheer is."
„De agent Snoep? Dat komt juist goed, want die jongen lacht maar en vertellen doet hij zoowat niemendal. Laat Snoep eens hier komen."
Snoep komt en maakt buigingen naar alle kanten.
„Zeg jij ons nu eens, Snoept wat er toch gebeurd is, want Johan weet het,
geloof ik, niet goed meer."
„Graag, Mijnheer!
Jongeheer! is dat mesje van u? Ja? Dan is het goed.
— De Commissaris zei: Snoep, zei hij, breng dat mesje even en vraag, hoe het
met den jongeheer is."
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„Hoe het met mij is?" lacht Johan luid. „Het lijkt wel of ik verongelukt ben;
wat een druktel „Vertel jij ons nu even de zaak, Snoep!"
„Ik kwam langs de gracht aan, omdat ik surveilleeren moest en uit de verte
een ondeugende jongen, Mevrouw!
zag ik, dat die Bertus van Halem,
den kleinen Evert Verras in de gracht ...."
„Mijnheer!" zegt Jaantje binnenkomende, „daar is mijnheer Van Halem."
„Van Halem? Wat moet die hier? Laat binnen komen, Jaantje."
„Maar man!" fluistert Mevrouw, „weet je wat hij komt doen? Snoep spreekt
daar juist van zijn zoon
Van Halem treedt binnen. Hij is opgewonden en bedankt voor den hem
aangeboden stoel. Hij beproeft bedaard te spreken, maar het gaat slecht, zijn
stem hapert. „Mijnheer van Vlietendam! vergeef me, dat ik even bij u kom, om
me te beklagen."
„Beklagen?" vraagt de toegesprokene verwonderd.
„Ja, Mijnheer! want mijn zoon Bertus is door den uwen zoo mishandeld, dat
ik me moet beklagen."
„Mishandeld?"
„Ja mishandeld; of noemt u het een kleinigheid: een bloedneus, een blauw
oog, waar hij niet uit kijken kan en overal pijn? En dan nog zoo'n beleediging
op straat!"
„Maar mijnheer Van Halem?"
Johan lacht, hij denkt aan het opstootje.
„Ja, ja! en dat noem ik geen kwajongenswerk meer, dat is het werk van
een plompen boer! zooiets had ik niet van uw zoon verwacht!"
Daar valt Johan in; hij wordt boos: „Een plompen boer? Daar heb je het
weer; dat zei Bertus ook, toen hij Evert in de gracht geslingerd had en ik hem
een opdraaier gaf. Waarom dat schimpen op een boer, alsof die niet anders
dan ellendig en gemeen wezen kan. Ik kan het niet verdragen, Papa! En
„het nog eens
Johan treedt op Van Halem toe
als uw zoontje Bertus"
waagt, om zoo'n klein ventje in de gracht te gooien, dan doe ik ...."
„In de gracht gegooid, dat is gelogen!"
„Dat is de waarheid. Mijnheer!" zegt Snoep. „dat heb ik gezien. ik wou
procesverbaal, maar de commissaris zei: „Dat Van Halempje heeft zóó zijn
bekomst ook al."
„Procesverbaal! De Commissaris! Het is ongehoord!" zegt Van Halem en
gaat zonder groeten heen; terwijl Johan, nijdig, hem een langen neus nageeft.
De Rector barst zóó in lachen uit, dat allen meelachen en het gezicht nog
niet in de plooi hebben, als de Overste Verras binnen gelaten wordt.
„Zoo kranige kerel! ben jij daar!" zegt hij, terwijl hij Johan de hand schudt;
„ik moet jou, voor ik me bij de visite neerzet, eens even hartelijk bedanken
voor je knappe daad, die ik nooit vergeten zal; moedig en doortastend hoor!
Dag Mevrouw! dag Mijnheer! dag vrouw .... Ik feliciteer U. Hij zwemt als
...."
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een rot, redt mijn kleinzoon uit het water en ranselt twee kwajongens ferm
af. Ik wou je een medaille geven, jongen!"
„Daar ben ik het mee eens, Overste!" zegt de Burgemeester, die ook binnengekomen is. „Na alles, wat ik van het gebeurde hoor, moet ik zeggen, het is
een juweel van een jongen."
„Daar marcheer ik op mee, Burgemeester!" zegt de Overste en zet zich neer.
Johan voelt, dat hij bloost onder al die loftuitingen, en terwijl allen opstaan,
om naar het salon te gaan, weet hij met een koektrommel de wijk te nemen
naar de keuken.
„Zeg eens, Jaan en Riek! lust jelui koekjes? Hier, ik heb wat gered, want
ik geloof, dat de Overste plan heeft een heelen trommel achter elkaar leeg te
eten, zoo begeerig keek hij er naar."
„Lusjes, Jo! kom eens even bij me," zegt Rika, ben je nu weer thuis?"
„Nou, dat is ook een mooie: ben je thuis! Zeg lus je koek en jij ook Jaantje,
jou dikkerd!"
„Ik een dikkerd? Neen u is een dikkerd geworden." En Jaantje kijkt hem
met veel pleizier vlak in de heldere kijkers. „Toe, zeg nou eens, Jo! heb je in
de gracht gezwommen om Evertje te redden? Dat vind ik mooi!"
„Zeg, begin jelui nu ook alweer? Daar binnen zitten ze ook al zoo te zaniken. Vertel me liever eens, wie mijn duiven opgepast heeft en waar Pluto is."
„De duiven? o die heeft uw Mama al dien tijd zelf verzorgd, en Pluto? wacht
ik zal hem eens losmaken, hij is in den stal."
„Jongeheer! zegt Rika, die open gedaan heeft, „daar is de Dokter, die vraagt
naar u; nu moet je naar binnen gaan."
„Goed," zegt Johan, die door Pluto bijna omver gesprongen wordt, en dien
streelende, gaat hij de gang door ende kamer in, waar hij direct bij de hand
gegrepen wordt onder den uitroep:
„En hier heb ik den vierden patiënt; maar die heeft me niet gegrepen en
hij heeft me ook niet noodig, dat zie ik wel. Je hebt je thuiskomst keurig ingezet,
jongen! ik ben er zoowaar trotsch op: één bijna bont en blauw geslagen en
den ander het vel van de schenen geschopt, zoodat ze volop genoeg hebben
en bovendien nog ... .
Nu, mijn jongen! ik zal je niet vleien, dat is ook weer niet noodig .... Overste! ik feliciteer u:
Evert heeft heelemaal geen letsel .... Je bent er goed op vooruit gegaan,
Johan!"
En terwijl hij Mevrouw de hand schudt, zegt de tevreden arts: „Hoe bleek
en tenger in April, niet waar, Mevrouwtje? en hoe gezond en blozend nu! Wat
zegt u er nu van? Niet waar: Omgekeerd is ook wat weer& En kijk, wie
zie ik daar? Zoowaar dat is Vrouw van Verre. Dat doet me nu eens genoegen.
U hebt wel eer van uw werk, Vrouw van Verre!"
„Wij hebben daar al weinig aan gedaan, Dokter! Maar Johan is een lieve,
brave jongen, een heel goed kind, dien we nu opeens weer moeten missen" .
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Moeder hapert en tranen vullen haar oogen. — „Maar Johan zal ons niet
vergeten" ... .
Johan en Betje springen op haar toe en hij drukt zich tegen haar aan en
vleit met teedere woorden: „Niet schreien Moeder! Ja, ja; ik kom dikwijls
bij u"
„Zoo heb ik mijn visite nog nooit in huis gekregen!" zegt de heer Van Vlier
tendam, in wiens oog de schoonste parel tintelt.
--

