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EERSTE HOOFDSTUK.
DE VERRASSINGSFUIP.

„Wie van jelui heeft een schoon blad uit een schrift
voor mij?" vroeg Annie.
Zij zaten met hun drieën aan de tafel in de huiskamer
hun werk te maken, Hans, Annie en Jacques. De twee
kleintjes, Wim en Marietje, de laatste meestal „zus"
genoemd, speelden in de gang met een oud voetenbankje, dat ondersteboven gelegd en aan een touw
werd voortgetrokken. Een geliefkoosd spel van den
laatsten tijd; het omgekeerde voetenbankje stelde een
schip voor, poppetjes, uit oude speelkaarten geknipt,
dienden als bemanning.
„Waarvoor heb je nu weer een nieuw velletje noodig,
Annie?" vroeg de moeder der kinderen, die aan het
raam met naaiwerk bezig was, „is dan je werk nog
niet af!"
„'t Is dat ellendige, afschuwelijke strafwerk," klonk
het heftig, en dan haperend: „ik geloof maar ... dat .. .
ik het ... nog maar eens ... over zal maken."
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Hans, de oudste jongen, een vierkante veertienjarige
Hoogere Burgerscholier, wierp lachend een blik op het
werk van zijn zusje; een wonderlijk produkt van
scheeve regels, ongelijk schrift, doorhalingen en inktmoppen en praatte haar na:
,,Ja ... ik geloof maar ... dat je dit wel ... over ..
moet maken."
„Ik zou 't maar laten, 't volgende is weer net zoo,"
zei vinnig de andere jongen, Jacques, die met veel zorg
en aandacht zijn werk zat te maken.
„Jacques!" vermaande de moeder, „niet hatelijk
zijn" en zij keek even naar het spitse bleeke gezicht
van het ietwat mismaakte kind, veel te ouwelijk voor
zijn elf jaren.
Met een stillen zucht vatte zij haar naaiwerk weer op.
Allen werkten nu weer een poos ijverig door, tot in
de gang de stem opjubelde van Zus, die heel triomfantelijk de droeve mededeeling deed: „nu valt de
scheepsjongen overboord en wordt door een paling
opgegeten."
„Door een paling," schaterden allen.
„Was die paling bijgeval geen haai, Zus?" riep de
vroolijke stem van Hans.
„Neen, papa heeft 't verteld, de scheepsjongen viel
overboord en werd door een paling opgegeten en er
bleef niets van over."
„Maar Zus, een paling heeft maar een heel kleinen
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kop, wat ben je toch dom" demonstreerde Hans
ijverig, „daar kan niet meer dan een vinger van een
mensch in."
Maar koppige Zus gaf den strijd zoo gauw niet op.
„Dan was dit een vreeselijke groote paling en een
vreeselijk kleine scheepsjongen."
Opnieuw schaterend gelach.
„Werk jelui maar liever voort en bemoei je niet met
de kleintjes," maande mama, die een langen woordenstrijd vreesde.
„Ik kan zoo niet werken," knorde Jacques wrevelig,
„waarom verbiedt u de kleintjes ook niet?"
„Nu dan, Zus en Wim, ik verbied jelui," schertste
de moeder.
„Och neen, mama, niet zoo," mopperde Jacques.
„Zus en Wim, ik verbied jelui niet z66" en dan
ernstiger, „hoor eens, dat is maar gekheid, die kinderen zijn nu heel zoet aan 't spelen, ik heb ze niets
te verbieden, maar doe de deur dicht als zij je
hinderen."
„Dan stikken wij bij de warme kachel" bleef de
jongen mopperen.
„Jelui hebt zelf gevraagd hier te mogen werkeli,
omdat 't boven zoo koud is, en nu stil, anders komt
er niets van de „verrassingsfuif"."
Dat hielp een poosje. Daar gooide Hans met den
uitroep: „Hoera,, ik ben klaar" zijn penhouder in de
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lucht. De pen, nog vol inkt, kwam terecht op het keurig
nette werk van Jacques. Woedend stoof het -mismaakte kereltje op en wilde Hans te lijf, die heel
beteuterd stond te kijken. Dadelijk was mama er bij:
„Hans, Hans, dat is al heel erg, hoe moet je dat nu
weer goedmaken! Je weet dat Jacques zoo precies op
zijn werk is. Denk toch bij wat je doet!" en medelijdend
bezag zij de schade en trachtte den eigenaar van het
bevlekte schrift te troosten. Maar deze wilde niet
vertroost worden, hij snikte maar door, een boos
zenuwachtig huilen, dat al de huisgenooten kenden en
vreesden, daar het de voorbode was van dagenlang
van streek zijn. Onder 't snikken door klaagde hij:
„Natuurlijk was 't weer op mij gemunt. , , ... zij
kunnen niet velen dat mijn werk netter is dan het
hunne. . . natuurlijk ... ik heb nooit iets of 't wordt

bedorven."
„Maar je begrijpt toch wel dat 't een ongeluk was,"
riep nu Hans, half boos, half vergoelijkend.
„Nu is de pret van de „verrassingsfuif" er ook af,"
zei Annie met een verwijtenden blik op Hans, die er
als een arme zondaar bij stond.
„Stil" riep de moeder, „daar komt papa aan."
Eenigszins bedremmeld staarden de kinderen naar
hun vader, die de kamer instapte en vragend rondzag.
Toch had de heer Van Megen niets schrikwekkends,
noch in de wat gebogen houding, noch in het droef-
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geestige bleeke gezicht. Maar deze vader bekleedde
een eigenaardige plaats in zijn gezin, sedert een paar
jaar geleden dat droevige ongeluk gebeurde, dat voor
altijd een einde maakte aan zijn loopbaan als zeeofficier. De oudste kinderen hadden nog een duidelijke
herinnering aan den vreeselijken dag, toen mama met
een rijtuig gehaald werd door een vriend van den
huize, die haar medenam naar het marine-hospitaal,
omdat papa daar lag, ernstig verwond. Een kanon was
gesprongen toen de manschappen van het schip, waarop
hij als eerste officier diende, daarmee oefeningen deden.
Maar nog vreeselijker dag hadden zij doorgemaakt
toen papa zelf was thuisgekomen, een verband om het
eene oog, dat gehe,.l blind was en een armzalig
stompje aan den eenen arm in plaats van een hand.
0', die eerste dag, toen hij aan het middagmaal met
alles geholpen moest worden en ineens was begonnen
te huilen als een kind, en mama steeds rondliep met
betraande oogen. Van dien tijd af was mama begonnen
papa zooveel mogelijk te houden buiten alles wat hem
verdriet kon doen, en de kinderen volgden dit voorbeeld na, niet uit angst voor straf, want die kregen zij
maar zelden, maar uit een bijna onbewust besef dat
de lijdende man ontzien moest worden, en ook geen
kibbelarijen bijwonen, die hem ontstemden, vooral als,
wat meestal het geval was, Jacques in die kibbelarijen
de hoofdrol vervulde.
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„Wat gebeurt hier?" vroeg de burgemeester (kort
na zijn ongeluk had de heer Van Megen een burgemeestersplaats gekregen in het kleine plaatsje aan
de rivier, waar zij nu woonden, dicht bij een groote
stad, waar de schoolgaande kinderen dagelijks heentramden) en zag met vragenden blik zijn vrouw
aan.
„Hans heeft in een wilde bui op het werk van Jacques
gemorst," antwoordde mevrouw.
Een booze blik naar Hans en dan ernstig, overredend
tot Jacques: „Maar jij mag je niet zoo dol opwinden,
houd nu eens op met dat trappen en schreeuwen of
je raakt weer heelemaal van streek."
Jacques schreeuwde en trappelde des te harder.
„Naar je kamer," kommandeerde papa en als papa
op de „kommandobrug" stond, zooals de kinderen het
noemden, als zijn stem bijzonder krachtig klonk,
hadden zij geen van allen den moed hem te weerstreven.

Met een woedend gezicht sloop Jacques de kamer
uit. Zijn moeder zag hem bekommerd na, maar keek
dadelijk weer vroolijk toen haar man vroeg:
„Vrouw, wordt 't nog geen tijd je te kleeden voor
je diner?"
„Nu, ik heb nog wel even ..."
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„Neen mama, ga u maar gauw, des te eerder komt
de „fuif," riepen de kinderen.
„Wat is dat voor een „fuif""

„Een „verrassingsfuif," man. Omdat zij vanmiddag
geen school hadden, zooals je weet, en vroeg hebben
gegeten, hebben zij, als wij weg zijn, een heerlijken
langen avond om aan St. Nicolaasverrassingen te
werken, en nu heb ik ook een verrassing beloofd —
maar zij weten niet wat."
„Jans heeft 't mij in 't geheim verteld," lachte Annie.
,,Foei, dat mocht zij niet."
„Mij ook in 't geheim," riep zus triomfantelijk uit de
gang, „en ik heb 't in 't geheim aan Wim verteld."
„En ik heb appelen en deeg in de keuken gezien,"
verklaarde Hans.
„Staatsgeheimen," zei papa. „Vrouw, heb je zin in
je diner; ik blijf liever thuis voor je appelbeignets."
Mevrouw had er ook niet veel zin in, vooral niet nu
't met Jacques weer zoo mis was, maar de afleiding
was voor haar man heel goed, daarom zei zij opgewekt:
„Die zin zal wel komen als je eens goed en wel aan
de keurige tafel van mevrouw Werdens zit."
„En wat doe je aan?"
„Mijn heele mooie, zijden japon," antwoordde
mevrouw op den toon van iemand die vooruit de tegenwerpingen wil afweren.
„Wordt die niet wat heel antiek," aarzelde haar man.
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„'t Antieke heeft tegenwoordig veel waarde. Nu
kinderen, ruim maar vast dien schoolrommel op, ik ga
naar boven. Hans, oudste zoon, bewaar jij nu eens
de wijsheid! Man, kom, je moet ook nog toilet maken."

Een half uur later stapten zij samen hun huis uit
naar dat van den rijken fabrikant Werdens, die evenals
zij aan de rivier woonde naast de fabriek, waarvan
de hooge zwarte schoorsteenen oprezen uit den nevel
die in den Novembermiddag over het water hing. Hun
verdwijnende gestalten werden van uit een der bovenramen van hun woning nagestaard door de brandende,
betraande oogen van Jacques.
Het ventje voelde zich diep-ongelukkig, nu niet
langer om het bevlekte werk, maar om al de dieper
liggende oorzaken, die zijn bestaan verbitterden. Het
was zoo, eeuwig en altijd had hij ruzie met de anderen,
maar voelden zij dan niet hoe hun vroolijk, gezond,
zorgeloos zijn hem prikkelde? Hij w a s jaloersch, dat
wist hij en mama had hem meer dan eens gewaarschuwd
tegen het koesteren van gevoelens van wrok en nijd,
maar zij begrepen niet welke kwellingen hij doormaakte,
mama zelfs niet. Papa? die misschien wel. Voor zijn
vader had het misdeelde kind een stille diepe liefde,
die zich evenwel nooit in woorden uitte, maar die
gevoed werd door sympathie met den man, die 66k
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't Kwam
hem voor of hij dit beter begreep dan een der anderen,
of hij alleen den heimweevollen blik verstond, waarmede zijn vader soms het vrije, glinsterend stroomende
water der rivier naoogde. Dan had hij zich wel eens
zacht tegen hem aangedrukt en de vader had hem
toegeknikt. Op zulke oogenblikken was in zijn wrokkend hart een week gevoel gekomen, Maar niemand
prikkelde hem meer dan Hans, de groote, sterke,
onbesuisde Hans, die met schitterende oogen kon
praten van den tijd dat hij zou gaan varen, de wijde
wereld in, stormen en gevaren trotseeren in verre
vreemde wateren. Want Hans was van aard een
geboren zeeman. De verhalen van zijn vader, die de
onherroepelijk voor hem gesloten loopbaan nu idealiseerde, nu hij de bezwaren, daaraan verbonden, niet
meer voelde, hadden zijn geestdrift tot het kookpunt
gebracht, tot groot verdriet van de moeder, die zich
zoo menig droevig afscheid herinnerde en bovendien
na het ongeluk dat haar man trof, een onoverwinnelijken angst had voor alles wat het leven aan boord
betrof. Maar Hans lachte om haar vrees, een ongeluk
kon altijd gebeuren, en dan, hij kon zich zijn toekomst
niet anders denken, 't was hem of alle vaartuigen, die
de rivier afgleden, of moeilijk tegen den stroom opworstelend voorbijkwamen, hem een groet brachten van
de zee tal hadden zij die nooit bevaren), of alles wat
gebrekkig was, bbk zooveel moest missen.
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op 't water dreef hem verwant was. Eens had hij een
groote kleurige reclameplaat weten te bemachtigen, een
groot zwart schip, dat wegstoomde, den roodgloeienden
avondhorizon tegemoet. Die plaat was zijn liefste
bezitting, zij moest boven zijn bed hangen, tot groote
ergenis van Jacques, die de muren van hun gemeenschappelijke kamer met allerlei reproducties naar
beroemde schilderijen volhing. Jacques was in het
gezin degene, die het meest artistiek was aangelegd en
hij vond die plaat werkelijk leelijk, maar dat hij haar
haatte had een oorzaak, die niemand vermoedde, die
hem zelf maar half duidelijk was.
't Was donker geworden in de kamer en daarbuiten,
maar Jacques bemerkte de duisternis, noch de koude.
Hij stond maar steeds aan het venster en zag uit over
de rivier. Van het water was door den nevel niets
meer te zien, maar stil gleden de lichten der donkere
schepen voorbij en verdwenen weer in de schemerende verte.
De deur ging open en Annie kwam binnen.
„Toe, Jacques, kom nu maar beneden. Papa heeft
gezegd dat 't mocht, als je weer kalm was. En wij
zitten zoo leuk van alles te maken en jij moet de verzen
verzinnen
en er zijn zooveel appelbeignets."
„Ik kom toch niet," zei Jacques norsch.
„Maar wil je dan ook geen appelbeignets? Zij zijn
zoo lekker."
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Even aarzelde Jacques, maar hij moest zich toch
groot houden.
„Ik heb geen honger."
„Nu, dan zal ik een bordje voor je apart zetten,"
besloot Annie. Zij had nu haar best gedaan hem over
te halen, maar -- nu hij toch niet wilde komen 't was
beneden veel rustiger en gezelliger zonder hem.
Jacques bleef alleen. Beneden werd gelachen en
gestoeid, de geur van de appelbeignets prikkelde zijn
eetlust. Nu hoorde hij ravotten in de gang, en Hans
vroolijke stem boven allen uit. Hoe kon die nu zoo
vroolijk zijn, 't was toch zijn schuld dat hij, Jacques,
daar nu zat, alleen in de kou, terwijl beneden gefuifd
werd. In zijn boosheid vergat hij geheel dat hij ook
beneden kon zijn, als hij wilde en wond zich maar
aldoor meer op. Hij zou zich nu eens op Hans wreken.
Alle geheime, lang opgekropte wrok, alle verborgen
gevoelens van vernedering en kwelling drongen in zijn
gemoed om den voorrang. Hij moest zich lucht geven.
Maar hoe'? Hans was de sterkere, de meerdere in alles.
Daar viel zijn oog op de reclameplaat — dat ellendig
ding — daar hield Hans zooveel van rrst -- daar lag
het groote schip doormidden gescheurd op den grond.
Dat gaf verlichting -- voor een oogenblik. Toen
het nu spoedig heelemaal donker was geworden, ging
hij weer voor het raam staan en naar de lichtjes op
de rivier staren.
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„Jacques, wat idioot van je hier in 't stikdonker in
de kou te blijven zitten, enkel uit boosheid, terwijl wij
beneden zoo'n pret hebben. Je begrijpt toch wel dat
't een ongeluk was. Daar ik heb er spijt van -- Is
't nu goed?" klonk Hans' stem in het donker.
Geen antwoord.
„Kom je niet beneden?"
Geen antwoord. Hans zag niets dan de kleine zwarte
schim bij 't raam.
„Maar maak dan ten minste licht. Wacht, ik heb
hier al lucifers." Hel plofte de gasvlam op en vertoonde aan Hans de schade aan zijn geliefde prent
toegebracht.
Hij bruiste op en had even veel neiging zijn broer
eens behoorlijk af te straffen, maar zoover kwam het
niet. Het mismaakte nietige figuurtje van Jacques weerhield hem altijd van het toepassen eener lijfstraffelijke
rechtspleging, nog eerder zou hij den kleinen stevigen
Wim onder handen nemen, als die 't hem wat al te
bont maakte. Hij vergenoegde zich dus met te zeggen:
„Dat's gemeen," maar op een toon, die geen twijfel
aan de welgemeendheid zijner woorden overliet.
Daarop keerde hij zich om en ging haastig weg, uit
vrees zich niet te kunnen bedwingen.

Nu begreep Jacques wel dat de benedenwereld geen
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..............

boden meer tot hem zou afzenden en, doodmoe na
zijn opwinding, kroop hij maar stilletjes in zijn bed.
Hij hoorde nog hoe de twee kleintjes naar boven
gingen, samen met Mina, het kindermeisje, de trappen
opstampend, op de maat van een vroolijk liedje; de
toon waarop de laatste regels:
„Tot de slaap kommandeert:
Nu naar bed, kameraad"
uitgegalmd werden, deed anders niet aan slaapdwang
denken. Terwijl zij onder het uitkieeden in de kamer,
naast de zijne, babbelden, sliep hij in.
Een paar uur later werd hij wakker. Een hoop
goed, slordig op een stoel gegooid en een zwelling
onder de dekens in Hans' ledikant verrieden bij den
schijn van een lichtje, dat op het portaal brandde, dat
zijn broer reeds in bed was. Zouden papa en mama
al thuis zijn? Neen, de klok sloeg 10 uur, dan waren
zij er zeker nog niet. Wat had hij een vreeselijken
honger. Gelukkig bedacht hij zich, dat Annie appelbeignets voor hem apart zou zetten. Stil met een doosje
lucifers in de hand kroop hij naar de huiskamer en stak
daar het licht aan. Waar zouden ze staan? Als Annie
ze had weggezet natuurlijk op een gekkè plaats. Daar
waren zij al, juist, op mama's schrijftafeltje, zij had er
een berg suiker op gedaan — toch wel goedig van

2
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haar. In zijn witte nachthemd, op bloote voeten, ai hij
gulzig zijn, nu zij koud waren, niet heel smakelijke
appelbeignets op, en kroop weer in bed, een weinig
meer met het leven verzoend.
Toen mevrouw Van Megen om elf uur in de huiskamer kwam, vond zij het licht nog lustig brandende,
op haar schrijftafel de sporen van een vettigen maaltijd en op de tafel de broek van Hans met een gapende
wond. Daarbij lag een groot wit papier, waarop
in Hans' schrift:
„Lieve Mama!
„Hier ben ik doorheen gegaan. Wilt u hem van
avond nog maken of zal ik morgen maar reet mijn
beste naar school,
Uw liefhebbende zoon Bans."
Daaronder schreef mama:
„Lieve zoon Hans!
„Dank voor de verrassing. Morgen de beste maar
en ga daar niet, doorheen.
aan
Je liefhebbende moeder."
Dit epistel werd op Hans' nachttafeltje gedeponeerd,
met wat meegebracht dessert voor de beide jongens.

TWEEDE HOOFDSTUK.
EEN HEERLIJKE ZONDAG.

De St. Nicolaasavond was met zijn verrassingen
vroolijk voorbijgegaan; ook de Kerstvacantie met veel
ijsvermaak, waaraan allen deelnamen, behalve Jacques,
die door zijn beklemde borst te kortademig was om
schaatsen te rijden. De reclameprent hing reeds lang
weer boven Hans' bed, netjes door mama op linnen
geplakt. Met tranen in de oogen had de moeder
Jacques onderhouden over zijn leelijke wraakzucht,
maar de jongen was het meest ontroerd geweest toen
zijn vader, die van het gebeurde niets wist, toevallig
den volgenden morgen schertsend tegen hem had
gezegd:
„Nietwaar vent, wij tweeën moeten ons best doen
vroolijk te kunnen aanzien, dat anderen meer hebben
dan wij en daar nooit jaloersch om zijn;" toen had
hij in stilte zijn vader beloofd een voorbeeld aan hem
te nemen en een poosje lukte het hem werkelijk scherpe,
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onaangename gezegden, die hem naar de lippen
wilden, terug te houden.

En nu was het bloeiende voorjaar gekomen; de
rivier glinsterde en spartelde in het vroolijke zonnelicht.
De vlaggen der schepen wuifden als jubelend in den
lentewind en de oude vruchtboomen in den tuin
stonden witbebloesemd.
't Was Zondagmiddag. Annie zat te lezen in den
knoestigen appelboom. 't Was nog wel wat frisch om
buiten te zitten, maar met een oude trui van Hans aan
en dan in 't zonnetie was het „zalig," zooals zij
verzekerde aan haar moeder, die haar binnen wilde
roepen. Hans en Jacques werkten dicht bij haar in
hun tuintjes. 't Was alles zonnig rondom in de blijheid
van den lentedag onder een lichten hemel, bleekblauw
met kleine witte wolkenzeilen. Oroote felgele paardebloemen waren als zonnevlekken in het gras, witte
vlinders wiekten rond en glanzende bruine bijen
gonsden om de bloemkelken der vroeg-bloeiende
heesters. Van uit de verte hoorde men stemmen op de
rivier, soms een stoomfluit; verder was het heel stil.
„Annie, daar ben ik," riep een jolige stem en zij,
die zich op deze manier heel duidelijk aankondigde,
kwam den tuin in. 't Was Margaretha Werdens, een
aardig sierlijk figuurtje, een klein dametje al, veel
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meer dan Annie, al was zij ongeveer van denzeifden
leeftijd, het eenige kind van den eigenaar der groote
fabriek aan de rivier.
„Hier, Maggie! gezellig dat je er bent. Ik zit in den
appelboom!"
„Tusschen de bloesems, precies een Meikoningin,"
riep Maggie geestdriftig.
„Een Meikoningin met een oude jongenstrui, een
schoolpet en kapotte kousen," smaalde Jacques.
„Nu ja, die kousen heb ik daarnet aan den boomstam
opgehaald en de rest is voor de kou. Kom je bij mij
zitten, Maggie?"
„Neen," zei Maggie wat verlegen, „ik mag niet, ik
heb mijn beste jurk aan, want,.. kom eens hier, ik
moet je wat in het geheim zeggen."
In een wip was Annie uit den boom en met Maggie
buiten het gehoor der jongens.
maar verklap het niet ... als jelui
„Hoor eens
er erg op aandringen, mag ik blijven eten."
„Dol!" juichte Annie en vloog naar huis, om aan
mama te vragen of het kon. Voor het „aandringen
zou zij zelve wel zorgen, geholpen door Hans, die
groote maatjes was met Maggie.
„Doe gauw je goed af, je mag," riep zij; ademloos,
zoo hard kwam zij het huis weer uitvliegen.
En wat zullen wij nu vanmiddag gaan doen?"
„Roeien," opperde Hans.
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Zooals de meeste gezinnen, die aan de rivier woonden, hadden ook de Van Megen's een roeibootje, dat
aan een ketting vast lag tegenover het huis, daar
waar aan den weg houten trapjes toegang gaven tot
het water. Het was aan de kinderen streng verboden
van dat schuitje gebruik te maken, zonder verlof van
de ouders. Maar op dezen heerlijken voorjaarsdag
gaf papa verlof te gaan roeien, mits zij wat warms
aandeden, voorzichtig waren, niet ver weg gingen en
de twee kleintjes thuis bleven.
Groote ergernis van Wim en Marietje. Maggie
beloofde tot troost na het eten heerlijk met ze te zullen
spelen.
„Maar Annie knapt zich eerst wat op!" kommandeerde papa.
„Voor het bootje?" vroeg Annie onwillig.
„Voor het bootje, ja ! Je hoeft je niet in gala te
steken, maar die kapotte kousen en die jongenstrui
gaan uit."
„Altijd wat met die meisjes," knorde Hans, „Annie
is te slordig voor het schuitje en Maggie misschien
te netjes."
„Nu, ik zal het er maar op wagen," lachte Maggie
zorgeloos.
„Man," kwam nu mevrouw Van Megen bekommerd
vragen, „kan jij niet meegaan met de kinderen?" En
op zijn hoofdschuddende ontkenning: „Ik heb heusch
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niet graag, dat Jacques meegaat zonder jou. Hij kan

niet zwemmen zooals de anderen -- als er eens wat
gebeurde. Zij zijn soms zoo wild als ze met elkaar
alleen zijn. Toe Jacques, blijf jij bij mij en dan zullen
wij iets heel gezelligs samen doen."
Jacques werd vuurrood en riep met smeekende stem:
laat mij meegaan, ik wou zoo graag."
„Toe
toe
„Jacques, heusch, ik durf het niet wagen
wees nu eens lief ...'
„Jacques," waarschuwde de vader met klem.
Maar hij wond zich hoe langer hoe meer op.
„Niets wordt mij gegund ... niets ... ik wou, dat
ik hier vandaan was ... of dood."
Met zachten drang, maar toch beslist, bracht de
vader hem naar binnen, liet hem in zijn eigen kamer
gaan, om uit te huilen en tot bedaren te komen en
beloofde over een kwartier bij hem te zullen komen,
als hij dan voor rede vatbaar zou zijn.

Nog een weinig geschokt door dit pijnlijke tooneel,
begonnen de kinderen den roeitocht. Spoedig waren zij
geheel onder den indruk van het heerlijke voortgaan
op het rustige, zonnige water. Het was heel stil op
den Zondagmiddag. Langs den eenen oever reiden
zich de huizen van het dorp; langs den met boomen
beplanten weg, die tusschen de voorgevels der huizen
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en de rivier liep, zag men kerkgangers gaan; de wind
bracht soms het gelui der kerkklokken, die tot den
namiddagdienst riepen.
Aan den anderen oever stonden de koeien, droomerig in de uiterwaarden. Achter den dijk strekten
zich ver de weiden uit, met de rechte, glinsterende
sloten. Hier en daar tegen den horizon een kerktoren,
of, als een reus met breedgespreide, stijve armen, een
molen met stilstaande wieken.
De lucht was nog steeds strakblauw, met enkele ijle,
witte wolkvedèrtjes.
„Gek, 't is alsof alles voelt, dat het Zondag is," zei
Maggie peinzend.
Zij zat stil in een gelukkige, droomerige stemming,
terwijl Hans roeide en Annie met haar hand in het
water plaste.
„Ik zou zoo wel door willen roeien, de heele rivier
af, en eindelijk op de zee terecht komen," riep Hans.
„En dan bij een groot schip aanleggen en aan boord
klimmen en salueeren: „alsjeblieft kommandant en
daar is de nieuwe matroos," plaagde Annie.
„Matroos, dat nu juist niet .... maar toch, als
't niet anders kon, liever matroos dan altijd aan wal
blijven!"
„Word jij heusch zeeofficier, Hans?" vroeg Maggie,
„Natuurlijk, ik kan niet anders worden!"
„Mama vindt 't niet prettig," zei Annie nadenkend.
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„Neen, maar mama weet, dat ik niet anders kan.
Ik vind het ook wel naar voor mama, maar Jacques
en Wim zijn er ook nog."
„En Annie en Zus," vulde Annie verwijtend aan.
„Nu ja, ik meen zoons," antwoordde Hans verontschuldigend.
Na een poosje ging Annie roeien. Maggie zou het
vandaag maar liever niet doen, om haar mooie jurk
te ontzien. liet wonen aan de rivier had hen alle drie
goed vertrouwd gemaakt met water en watersport.
Annie roeide even flink als een jongen, maar niet heel
oplettend. Terwijl zij vol vuur een verhaal deed over
een schoolgebeurtenis, drukte zij zoo hard en onbesuisd
op een der riemen, dat deze afbrak.
„Sufkop, kijk wat je nu doet," riep Hans driftig.
„Ja, de riem is stuk," kwam Annie beteuterd, „wat
nu te doen?"
„Ik kan dat heele eind naar huis niet met één riem
roeien," driftigde Hans.
„Maar er is toch nog een stel?"
„Ja, thuis, dat geeft ook wat."
„Dat hadden wij ook moeten meenemen."
„Had daar dan voor gezorgd."
„Ik weet wat," onderbrak Maggie de twistenden.
„Wij zijn hier vlak bij het pontje en de pontjesman
is een kennis van ons. Mama koopt eieren bij hem. Hij
zal .ons wel een riem willen leerren, als ik 't hem vraag."
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Zoo gezegd zoo gedaan. Zoo goed en kwaad als
't ging stuurde Hans aan op het huisje van den
„pontjesman."
Dit was een klein, oud gebouwtje met een erfje er
voor waarin de veerbaas alleen woonde. Niemand wist
veel van hem af, want hij bemoeide zich met niemand.
Men wist, dat hij getrouwde kinderen in de stad had,
waarmede hij niet omging. Naast het huisje was een
kleine schuur, waarin hij kippen hield, waarvan hij de
eieren verkocht.
Maggie stapte, aan wal en ging naar het huisje. Even
daarna kwam zij terug met den riem, een weinig
ontdaan.
„Ik heb hem wel," fluisterde zij wat angstig, „maar
't was er zoo akelig! Er was een heel rare man, zoo
een om bang voor te zijn en die stond te schelden en
te razen en de pontjesman raasde terug en ik hoorde
hem iets zeggen van „nooit meer een voet over mijn
drempel zetten" en dan hadden zij het ook nog over
een jongen, daar iets akeligs mee was ...... "
„Misschien een inbreker, dien hij gevonden heeft,"
fantaseerde Annie opgewonden.
„Och kom, . een inbreker op
p klaarlichten dag
g en
waarom? Bij dien man is heusch niets te halen."
„Misschien een wraakneming."
„Misschien een twist over een schutting, of zoo iets.
't Zal wel zoo erg niet geweest zijn," beweerde de
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burgemeesterszoon, die wel eens iets over zulke
twisten hoorde.
„Neen, 't was wel iets heel ergs en de pontjesman was vreeselijk boos -- straks vermoorden zij
elkaar nog. Je moet het maar eens aan je vader vertellen Hans," ijverde Maggie; „ik hoorde ook over
vluchten en ik geloof ook over verdrinken praten. Zij
waren zoo druk in de weer, dat zij mij eerst niet zagen;
ik heb niet eens durven vragen of ik eens gauw naar
de kuikentjes mag komen kijken, en ik weet, dat er
kuikentjes in de schuur zijn. Hij is anders wel eens
goedig, maar de menschen zeggen allemaal, dat hij
zoo geheimzinnig is."
„Hij heeft misschien een donkere plek in zijn verleden -- en daar is die andere hem aan komen herinneren," opperde de romantische Annie, die altijd te
veel boeken verslond en wat haar verbeelding getroffen
had door de alledaagsche werkelijkheid wilde heenvlechten.
De nieuwsgierigheid van Hans werd nu toch ook
geprikkeld.
„Ik zal hem Woensdagmiddag zijn riem gaan
terugbrengen, ga jij dan' mee Maggie, om naar de
kuikentjes te zien. Als ik er bij ben, ben je toch zeker
niet bang?"
„Welveen, zeker niet," beaamde Maggie.

28

EEN HEERLIJKE ZONDAG.

De kinderen roeiden nu een poos zwijgend door.
„Ik vind 't toch dol-leuk, dat ik den geheelen dag bij
jelui blijf," barstte Maggie eensklaps los:
Hans lachte.
„Vind je 't dan bij ons zoo prettig?" vroeg Annie
gestreeld.
„Ja echt, zoo vroolijk, zoo druk, zoo net wat ik
thuis nooit heb."
„Maar Maggie, jij hebt thuis juist zooveel dat wij
niet hebben."
„Nu ja," beaamde Maggie, „dat is toch zoo anders,
als je altijd alleen bent met al je moois. En je komt
er nooit toe om eens wild te zijn -- of slordig of
zoo iets prettigs."
„Bij jelui thuis wild of slordig!" spotte Hans en hij
dacht aan het keurig onderhouden huis met de beeldige
meubelen, waarin Maggie woonde en aan de stipte,
deftige menschen, die haar ouders waren .. .
Annie zat stil en liet peinzend het water door haar
handen loopen. Wat kon zij, als 't bij hen zoo druk en
roezig was, Maggie soms benijden, die in haar elegant
eigen kamertje bij haar gashaardje mocht zitten lezen.
En dan die eeuwige kibbelpartijen en heftige tooneelen
met Jacques -- en papa, die er zoo bleek en bedroefd
uit kon zien -- en mama, die 't altijd zoo druk had.
Maar mama was toch vroolijk en papa, die arme
lievert, deed ook altijd zoo zijn best en Maggie benijdde
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hen en vond 't bij hen juist prettig. Een gewaarwording v an iets warms en behagelijks besloop Annie nu,
terwijl zij zoo aan haar huis dacht. De menschen
noemden het huis van den burgemeester leelijk en
hokkerig, uit twee huizen saamgetrokken, maar 't was
toch eigenlijk zóó heel prettig met al die gangen, om
in te spelen en kleine hokjes en schuilhoeken. Twee
trappen leidden naar de slaapverdieping; de eene was
dicht bij de voordeur, de andere achter bij de tuindeur.
't Was een dolprettig spel de voorste trap op te
vliegen, het heele lange portaal over en langs de
achtertrap naar beneden, als je elkaar door het groote
huis nazat. En de heerlijke tuin met al de oude vruchtboomen -- en hun eigen tuintjes. Wat hadden Wim
en Marietje daar al in geknoeid. Wim wou altijd een
vijver hebben; dan groef hij een grooten kuil en
sjouwde met Zus, die hem met alles hielp, gieters water
aan, om die vol te gieten; papa had hem beloofd, dat
hij visschen present zou krijgen als de vijver klaar was,
maar hij had nu toch begrepen, dat hij voor den gek
werd gehouden.
En Zus pootte altijd aardappelen, en beloofde aan
de heele familie schotels vol gebakken aardappelen
uit haar tuintje, maar zij groef ze iederen keer veel te
gauw weer op. Hans en zij deden niet veel meer aan
hun tuintjes, maar Jacques had wezenlijk mooie
bloemen, rozen zelfs. Wat was hij laatst boos geweest,
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toen zij een stelt tusschen zijn rozen hadden laten
vallen. Annie zuchtte even
ja, papa en mama deden
ook net of hij kraakporselein was als zij het eens
waagden zoo op te spelen als Jacques — dan zou je
wat anders hooren. 't Zou misschien veel beter zijn als
hij ook eens flink werd aangepakt --- hij werd in den
grond bedorven.
Deze kritiek durfde de dertienjarige wijsheid evenwel
nooit uitoefenen, als haar ouders het hoorden. Hans,
dit wist zij, was het met haar eens, hoewel de laatste
toch soms een vaag besef had van de redenen, waarom
zijn broertje schijnbaar zoo partijdig werd behandeld,
vooral in oogenblikken als hij zelve heel boos op hem
was geweest en zich toch bewust was zijn drift te
hebben bedwongen.
In een opgewekte stemming kwamen zij nu spoedig
veilig thuis.
Allen waren dien dag aan het middagmaal zoo vroolijk, dat mevrouw van Megen zich niet behoefde af te
vragen of haar gast wel genoot. Zelfs Jacques deed zijn
best, zoodat de gezelligheid door niets verstoord werd.
Zijn vader had heel ernstig met hem gesproken.
Daarna had hij heel vertrouwelijk en gezellig met zijn
moeder alleen gezeten en haar voorgelezen uit een
boek uit zijn vaders jeugd, dat deze hem ten geschenke
gaf, zoodat hij toch nog een prettigen middag had
gehad.
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Toen er afgenomen was, legden Wim en Zus beslag
op de groote eettafel. Van allerlei doozen en blokken
werd een groot huis gebouwd, met trappen, gangen en
deuren, een paleis voor de geliefde kaartenpoppetjes.
Maggie moest volgens belofte meespelen.
„Jou poppetje komt op visite bij den koning en de
koningin."
„Wat moet het dan doen?"
„Buigen en zeggen: dag koning, dag koningin, mag
ik vandaag op partij komen?"
„Is er dan partij?"
„Iederen dag is er toch zeker wel partij in .het paleis
van den koning. Maar eerst komt er een arm oud
vrouwtje, dat heeft aan de deur staan wachten, want
zij hebben haar man in de gevangenis gezet en nu
komt zij aan den koning vragen om haar man weer los
te laten."
„Wat heeft hij dan gedaan?"
„Wat heeft hij ook weer gedaan, Wim?" vroeg
Zus aarzelend.
„Hij heeft iemand doodgeslagen," verklaarde Wim,
heel ernstig, doordrongen van het tragische van
het geval, „maar hij kon 't niet helpen, 't was in den
nacht en pik, pik-donker."
„Ja maar, je slaat de menschen toch zoo maar niet
dood, al is het nog zoo pik-donker," beweerde Maggie,
die veel moeite had ernstig te blijven.
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„Ja, maar hij dacht, dat 't een verrader was
en
het was juist een heele goede man en omdat
't zoo'n heele goede man was, hebben ze hem in de
gevangenis gezet — en hij is toch ook zoo'n heele
goede man !"
„Dus nu hebben wij twee heele goede mannen, een
dood en een in de gevangenis, is 't zoo niet?" lachte
Maggie, die zich niet langer kon goedhouden.
„Doe toch niet mee met dien onzin van Wim,"
bromde Jacques.
„Jij bent zelf onzin," was 't vleiende antwoord
van Wim.
In den mooien lente-avond brachten Hans en Annie
samen Maggie thuis.
„Heb je plezier gehad, kindje?" vroeg mevrouw
Werdens.
„Dol en ik mag eens gauw terugkomen," riep
Maggie opgewonden.
Even trilde iets pijnlijks om den mond van haar
moeder, 't was zoo saai, zoo'n Zondag zonder het
eenige kind. Wat had die dag lang geduurd!
„Dat is heerlijk voor je ja, zoo vroolijk kunnen
wij 't je niet geven," -voegde zij er aan toe met een
zucht, dien Maggie niet hoorde, ten minste niet begreep.

DERDE HOOFDSTUK.
ANNIE'S MOEILIJKHEDEN.

je niet mee Ans?" vroeg Maggie verbaasd, ,,,wij
zouden immers naar den pontjesman gaan, om den
riem terug te brengen -- jelui bleven zoo lang weg,
daarom kom ik maar vast hier."
Annie zat op den grond in de huiskamer, met den
rug leunend tegen de groote ouderwetsche canapé,
rondom haar op den grond stapels boeken en schriften.
„Ik mag niet," zuchtte zij, gemaakt verlegen, „mijn
rapport is zoo slecht, nu moet ik den heelen middag
werken."
„En werk je zoo — op den grond?"
„Ik zit te overleggen wat ik het eerste moet doen.
Wiskunde is 't vervelendste -- als ik daar nu mee
begin, kan ik niet tot werken komen. Als ik met iets
anders begin, kan ik in 't geheel niet meer tot wiskunde komen --- en dat is juist mijn slechtste vak. Nu
weet ik niet wat ik doen zal."
„Heb jij wel een best vak ook?" spotte Maggie.
„Ga

3
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„Ja zeker."
„Welk dan?"
„0, dat is een groot geheim, zelfs voor de leeraars."
„Hoe hoog zit je wel in je klasse?"
„Ik? Nummer drie, maar van achteren af geteld."
„Ik wou, dat ik ook op het gymnasium mocht gaan,"
zuchtte Maggie peinzend, „zoo'n deftige meisjesschool
is eigenlijk saai."
maar zou je heusch
„Hé ja, dat zou leuk zijn
niet mogen?"
„Neen, mama is bang, dat ik dan ook zoo'n halven
jongen word als .... " Zij hield verlegen op.
„Als ik," vulde Ans aan, „zeg 't maar gerust. Maar
zij zijn niet heelmaal zoo, heusch, er zijn echte nuffen
op 't gymnasium, net zulke nuffen als .... " en Annie
deed met een ondeugend gezicht alsof zij nu op haar
beurt schrikte van wat zij had willen zeggen.
„Als ik?" vroeg Maggie. „Maar Annie, ik ben toch
geen nuf, is 't nu wel Hans?"
Deze kwam juist de kamer binnen. Met welbehagen
keek hij naar het aardige figuurtje in haar keurig wit
cheviotte wandelpakje, daarna naar zijn slordige
zusje.
„Ans mocht willen, dat zij zoo'n nuf was," besliste hij.
„Ja, maar ik ben geen nuf en wil het niet zijn ook,"
hield Maggie vol. „Als ik nu eenmaal mooie jurken
en zoo heb, moet ik ze toch wel dragen."
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„Ja, maar dat vind jij prettig en ik vind 't een last,
dat is 't verschil tusschen ons beiden, maar voor een
meisje is 't misschien ook wel aardiger om te zijn
zooals jij. Hé, wat zou 't toch gezellig zijn, als jij op
't gymnasium kwam, toe, zeg eens aan je mama, dat
't ie heuscir geen kwaad zal doen."
„Och, ik weet nu eenmaal, dat papa en mama
daartegen zijn, om nog allerlei andere redenen ook;
laat ons er maar niet meer over praten. Ga je mee,
Hans?"
„Ja, dag Ans, amuseer je!"
,Da-a-g!"
Zij knikten haar vroolijk toe en stapten samen weg.
Alleen achtergebleven, sloeg Annie de armen om de
opgetrokken knieën en verzonk in diepe gepeinzen. Het
gezegde van Maggie over haar persoon als afschrikwekkend voorbeeld, hinderde haar meer dan zij aan
anderen zou willen bekennen. Tegen anderen zou zij
er misschien wel op bluffen, dat de heel korrekte, wat
ouderwetsche, mevrouw Werdens zoo over haar sprak,
dat deed zij dikwijls, dat den draak steken met haar
tekortkomingen, dat was haar manier van zich groot
houden en toch vond zij 't niet prettig. Dit was
weer een van die tegenstrijdigheden in haar natuur,
waarvan Annie zich soms pijnlijk bewust was. Zij kon
er in stilte wel over tobben hoe zij toch over zich
zelve tot klaarheid kon komen. Iedereen zag in haar
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de wilde, slordige robbedoes, die zij voor het uiterlijk
dan ook was; toch leefde in haar een ideaal van een
verfijnd mooi bestaan, maar zoo vaag en zoo ver weg,
dat zij het onmogelijk in haar leven van lederen dag
tot werkelijkheid kon maken. in zoo was het met
alles. Op school had zij altijd slechte cijfers en rapporten. Zij zat te droomen onder haar werk. Toch
had zij een drang in zich . om te weten, om zich te
ontwikkelen. Zij wilde later iets zijn in de wereld, iets,
dat mooi en hoog was, wat wist zij evenwel niet en
door al haar droomen, al haar plannen en idealen,
ging haar bestaan van iederen dag aan haar voorbij
als iets, dat de moeite niet waard was van bet zich
inspannen. Als vermaningen en klachten van haar
ouders en leeraars haar gemoedsrust verstoorden, had
zij spijt over 't leed, dat zij hen aandeed en toch half
onbewust een gevoel alsof ook haar onrecht werd
aangedaan. Zij wilde immers zoo heel veel, dat goed
en mooi was. Zij kon toch niet helpen, dat de werkelijkheid haar zoo weinig gelegenheid gaf haar droomen te verwezenlijken. Zoo liet zij alle gelegenheden
voorbijgaan en liep telkens berispingen op, die haar
leven verbitterden, en meer dan iemand vermoedde,
leed zij onder de disharmonie in haar eigen wezen.
Die twee, die daar juist weggingen, Hans en Maggie.
hadden het veel gemakkelijker dan zij. Hans wist
precies wat hij wilde; zijn toekomst stond hem duidelijk
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voor de oogen, zijn werk deed hij met plezier, het was
immers alles de brug, die naar het adelborst-zijn
leidde, maar met haar toekomstdroomen hadden nodh
wiskunde, noch taalregels
iets te maken. En Maggie?
g
gg
Och, die had zoo'n gelukkige aanleg, die deed alles
wat zij deed, goed, als iets dat van zelf sprak. Die zou
haar scholen afloopen, eerst de bijzondere school in
de stad, dan een kostschool in het buitenland, dan een
jongedamesleven leiden, dan misschien trouwen. 't Was
alles al klaar gemaakt. Waarom deed Maggie altijd
alles goed goed en zij -- Annie — altijd alles slecht
-- en zij wilde toch zoo graag en eigenlijk wist zij
best, dat zij, wat begaafdheden aanging, niet minder
was dan Maggie. „Je kunt best, als je maar wilt!"
dat was haar zoo dikwijls gezegd. Maar wilde zij
dan niet?
Daar sloeg een klok. Annie sprong verschrikt op.
Al zoo laat? Zij had zich zoo voorgenomen nu vanmiddag eens werkelijk goed te leeren, mama zou eens
zien hoeveel zij gedaan had; en nu, alweer haar tijd
verdroomd. „Eigenlijk ben ik een lam schepsel, tot
niets nut," zei ze boos tot zichzelve — en nu volkomen
overtuigd van het verdiende van het verwijt, dat haar
wel weer zou treffen.

VIERDE HOOFDSTUK.
EEN VREEMDE ONTDEKKING.

In heel wat zorgeloozer stemming stapten Hans en
Maggie samen den weg af, die naar de veerpont
voerde, al maar rechtuit, de rivier langs, waarover de
lentewind glinsterende rillingen deed loopen. De dijkhelling aan den overkant zag paarsch en geel van de
voorjaarsbloemen; in de tuinen, die zij voorbijgingen,
wuifden de trossen der seringen en geurde de vogelkers. Lijsters sloegen en riepen om het hardst.
Daar zagen zij de veerpont al in de verte over het
water glijden en Maggie hield midden in een verhaal
stil een weinig beklemd toch na den akeligen
indruk van Zondag.
Toen zij het kleine erf naderden, dat geheel verlaten was, want de veerbaas had het juist druk met
het overzetten van passagiers, bemerkten zij, dat de
deur van het schuurtje aanstond. Zij gingen binnen,
om naar de kuikentjes te kijken, die bij hun verschijning
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verschrikt door elkaar krioelden in de kleine afgeschoten ruimte, die hun tijdelijk tot verblijf diende.
Terwijl Hans en Maggie verdiept waren in de
beschouwing van de grappige piepende wezentjes,
hoorden zij eenig gestommel boven hun hoofd.
„Wat is hier boven?' vroeg Hans.
„0, een vliering, waar Harm ouden rommel en
brandstoffen heeft; ik ben eens den ladder opgeklommen, een kip achterna ...... maar de ladder is weg,"
vervolgde zij, rondziende.
„Er is toch iemand boven; ik hoor het duidelijk."
,,Nu, Harm is het niet; hij was daarnet nog op het
pontje —_ kijk, daar komt hij aan; willen wij naar hem
toe gaan?"
Maar reeds kwam Harm op hen af, met een uitdrukking van schrik en gramstorigheid op het gezicht.
„Wat doe je in mijn schuur?" vroeg hij barsch aan
Maggie.
„Wij hebben de kuikentjes bekeken," antwoordde
het meisje verlegen, „en dit is de zoon van den
burgemeester."
„Zoo," bromde Harm, wien deze mededeeling niet
bijster scheen te bevallen.
Wantrouwend keek hij terzijde naar Hans.
„Wij komen den riem in dank terugbrengen, baas,"
zei Hans beleefd.
„En toen zagen wij de deur van het schuurtje aan-
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staan en gingen er in voor de kuikentjes; ik ben daar
immers wel meer geweest," vulde Maggie aan.
„Vond je ze aardig?" vroeg de oude man nu wat
vriendelijker, terwijl zij over het kleine erf liepen.
„Leuk," verklaarde Maggie, wat meer op haar
gemak. „Maar, zeg Harm, wie zit er toch op de
vliering?"
„Wat zeg je daar?" vroeg Harm plotseling zoo
grimmig, dat de kinderen schrikten van de uitwerking
van Maggie's woorden.
„Weet je dan niet, dat er iemand op de vliering is?"
vroeg Hans verwonderd.
„Er is niemand op -- er kan niemand op wezen,"
verzekerde de man, met een blijkbare poging om kalm
en onbevangen te schijnen.
„Er is wel iemand op; wij hebben het alle beide
duidelijk gehoord, niet waar Hans?"
„Maar als baas Harm er niets van weet -- dan is
er misschien kwaad volk op -- een dief misschien —
ik zou maar eens gauw gaan kijken -- wil ik niet
meegaan?" ijverde Hans hulpvaardig.
Het gezicht van den ouden man werd nu rood van
boosheid.
„Ja
jelui slag denkt altijd aan dieven, hé. Een
dief -- ja -- zou je den burgemeester er niet bij halen?
en het gerecht?
ga je gang. Ja, praat maar van
dieven als je alles hebt, wat je noodig hebt. Ze
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mochten eens wat van je mooie kleertjes en je lekkere
eten wegnemen. Er worden er heel wat „dief" gemaakt,
omdat zij dat alles niet zoo hebben.
Als je een muis
of rat op zolder hoort, is 't een dief
hé! —"
„Maar Harm, wij meenden niets kwaads," stamelde
Maggie onthutst.
„Neen -r- de menschen meenen nooit iets kwaads
.... maar 't kwaad is er toch maar," prevelde de
man bitter -- en dan of hij zich schaamde over
zijn razen:
„Nu, hier zijn jelui weer op den weg -- wél thuis!"
Onthutst en verward, geheel onder den indruk van
het vreemde gedrag van den ouden man, liepen Hans
en Maggie een poos zwijgend voort. Plotseling bleef
Hans stilstaan als onder een plotselinge ingeving en
zei met nadruk:
„Daar steekt wat achter — er was iemand op de
vliering."
„Ja," bevestigde Maggie, „ik heb ook duidelijk
gehoord, dat er iets verzet werd en er iemand liep."
„Wat moeten wij toch doen? Wij zijn misschien op
het spoor van een geheim -- van een misdaad."
„Heb je je papa wel eens gevraagd of hij iets van
den pontjesman weet?"
„Ja, vanmorgen juist. Doordat ik vertelde, dat wij
er heen zouden gaan, kwamen wij over hem te praten.
Papa zegt, dat hij een fatsoenlijke man is, maar wat
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vreemd en teruggetrokken, omdat hij zich schaamt
over zijn dochter. Die is aan den drank — en haar
man ookr zegt men; in ieder geval een raar huishouden; hij wil er niets mee te maken hebben."
„Ja, mama zei ook zoo iets, dat de man een treurigen ouden dag had."
„Dan zullen zij thuis toch niet gelooven wat wij
vertellen 't allemaal verbeelding noemen, dat wij
iets hoorden."
„Maar als wij zeggen, dat hij zoo boos was?"
„Dan zullen zij zeggen: Wat doen jelui ook zonder
zijn toestemming in zijn schuur te gaan - dan krijgen
wij nog knorren toe
en worden toch niet geloofd."
„'t Is ook eigenlijk wel ongeloofelijk. Wat zou Harm,
daar niemand wat kwaads van weet, nu ineens met
een misdaad te doen hebben? En wie zou er bij hem
komen stelen?"
„Laat ons er dan in hemelsnaam maar niet over
praten. Misschien hebben wij 't ons ook wel verbeeld."
„Misschien waren 't ook heusch wel muizen of
ratten, zooals Harm zei."
„Op zoo'n rommelvliering, dat kan best."
„Dan hebben wij ons nog gek aangesteld ook."
„Laten wij er dan maar niet over praten, vooral
niet met Ans; die zou er dadelijk een heele geschiedenis van maken, daar zouden roovers en moordenaars
bij te pas komen."
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„Misschien een gestolen prinses of een deserteur
-- of een politieke misdadiger --- als Annie begint te
fantaseeren staat zij voor niets."
„En dan morgen wiskunde — proefwerk; ik zie
haar gezicht al!"
Beiden begonnen te lachen; zij waren hun schrik al
weer wat vergeten en nu zelve geneigd te denken, dat
zij zich maar wat verbeeld hadden.

Maar 's avonds kwam Maggie nog even bij de van
Megen's aanloopen. Zij deed heel zenuwachtig en toen
zij een oogenblik met Hans alleen was, zei zij haastig,
half huilend:
„Ik heb mijn nieuwe parasol in een hoek in het
schuurtje laten staan
en nu zegt mama, dat ik haar
moet gaan terughalen
en o Hans -- ik durf er
toch eigenlijk niet meer naar toe."
„wil ik morgen gaan?" opperde Hans goedhartig.
, s0 ja, Hans, je bent een beste jongen, dol, dolgraag!"
„Nu, na schooltijd dan. Vóór het eten kan ik het nog
net doen."

Zoo ging Hans den volgenden dag denzelfden weg,
dien hij nog zoo kort geleden met Maggie gegaan was,
maar heel wat minder vroolijk nu.
De lucht was betrokken, grijs en loom gleed de rivier
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voort en een grijze tint lag over het heele landschap.
Eentonig strekten zich de stille weiden en sloten aan
den overkant uit. En Hans zelf was ook niet heel
opgewekt; hij had zich voorgenomen de schuur niet
binnen te gaan, zonder eerst aan Harm verlof daartoe
te vragen, maar meer dan hij zou willen bekennen, zag
hij op tegen de ontmoeting met den wonderlijken
ouden man, met wien hij op zoo'n eigenaardige manier
kennis had gemaakt.
Toen hij bij het veerhuis kwam, zag hij Harm juist
aan den overkant bezig van wal te steken; hij ging
dus naar de schuur om hem daar af te wachten. Hij
kon niet veel anders doen dan bedaard afwachten,
want tot zijn verbazing was de schuurdeur op slot.
Dit wekte plotseling weer allerlei vermoedens in
hem op en met wantrouwenden blik bekeek hij het
oude gebouwtje van buiten. Er was evenwel niets
bizonders aan te zien. Een verveloos, verwaarloosd
huisje, met geen andere vensters dan boven de deur
een vlieringraampje, dat openstond.
„Wat kom je nu weer doen?" was de barsche groet
van Harm, die hem stoorde in zijn beschouwing.
Beleefd, een beetje verlegen, vroeg Hans of hij even
in de schuur mocht, om het vermiste voorwerp te
halen.
„Blijf dan maar hier, dan zal ik die parasol wel
zoeken," zei de man, nu wat vriendelijker.
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„Daar is toch wat met die schuur," dacht de jongen,
terwijl hij geduldig buiten stond te wachten, nadat
Harm een sleutel uit zijn zak had- gehaald en naar
binnen was gestapt, Hans nog eens wenkend buiten
te blijven.
't Zoeken duurde vrij lang.
„Kan je hem niet vinden, wil ik helpen zoeken?"
riep Hans naar binnen.
Harm antwoordde niet. Hans herhaalde zijn vraag
nog eens en keek onderwijl toevallig naar boven —
't was maar even, 't verdween dadelijk weer
en
maar Hans had het heel duidelijk gezien, een doodelijk verschrikt jongensgezicht had hem door dat raam
met angstige oogen aangezien.
Hans was spierwit geworden en kon geen woord
uitbrengen toen Harm met de parasol naar buiten
kwam.
„Wat is er met je gebeurd?" vroeg de man
verwonderd.
Geen antwoord.
„Nu, zeg dan wat er is!"
Nog geen antwoord. Werktuigelijk wees Hans met
ieringraam.
den vinger na
„Een jongen.........daar!" bracht hij met moeite uit.
Een nieuwe schrik bracht hem de uitwerking van
zijn woorden. Harm werd vuurrood en hijgde als
iemand, die 't heel benauwd heeft. Daarna keek hij
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schuw rond of er ook iemand in de buurt kon zijn, die
iets gehoord had,
Dit laatste bracht Hans tot bezinning. Hij ging
plotseling viak voor Harm staan, keek htm recht in de
oogen en zei, zoo flink en zoo vast mogelijk, hoewel
inwendig vreeselijk ontroerd:
er is hier iets niet in den haak -- wat
,,Harm
moet dat met dien jongen?"
Even stond de man uit het veld geslagen, maar
daarop barstte hij los in woedende drift.
Wat dat moet? — Dat gaat
„Wat dat moet?
niemand aan dan mij."
Hans raapte nog eens al zijn moed bij elkaar.
„Maar als je dien jongen kwaad doet -- gaat het
anderen wel aan."
„Zwijg!" schreeuwde de man en zijn oogen schoten
vuur. „Wil ik je wat zeggen, jongeheer: Als je tegen
een enkel levend mensch een enkel woord kikt over
dezen jongen, dan heb jij hem het grootste kwaad
gedaan, dat je hem ter wereld kunt aandoen. Harm
meent wat hij zegt, denk er om, hoor! Ik zeg je nog
eens, je kikt er geen woord over, of het ongeluk van
dien jongen is voor jou rekening. En ik zal je weten
te vinden ook, hoor, al ben je duizendmaal de zoon
van den burgemeester. Ga nu maar heen; hier is de
parasol en denk er aan, hoor!" voegde hij er nog
eens dreigend aan toe.

VIJFDE HOOFDSTUK.
HANS HEEFT EEN GEHEIM.

De familie van Megen zat aan tafel. De burgemeester had al een paar keer ongeduldig naar de
pendule gekeken. „Waar zit Hans toch?" vroeg hij
telkens. Ongeregeldheden waren hem een ergernis.
Mevrouw die dit wist, trachtte hem te sussen.
„Je weet nog niet, waardoor hij soms opgehouden is."
„Wat doet hij ook om dezen tijd nog naar de veerpont te gaan?" knorde de vader.
„Nu ja, hij had nu eenmaal aan Maggie beloofd
haar parasol te gaan halefi. Misschien is zij wel
moeielijk te vinden. Annie blijf toch zitten. Wat geeft
het of je telkens naar het raam loopt; hij komt er toch
niet eerder door. Met dat telkens opstaan geef je een
slecht voorbeeld aan de anderen."
Maar Annie was vreeselijk ongedurig en kon haar
innerlijke onrust bijna niet verbergen. Hans was naar
dien vreeselijken man toe
alleen
en hij kwam
te laat. Als er eens iets gebeurde. Zij was dien dag
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juist in zoo'n prettige stemming thuisgekomen; zij wist,
dat haar wiskunde-proefwerk hu eens heel goed zou
zijn en papa had zoo opgewekt gezegd: „Ja, mijn
meisje kan wel, als zij haar best doet;" en haar geestdriftig hartje was oo k al vol goede voornemens, om
voortaan altijd verzorgd werk te leveren. Waarom
zou dit ook niet kunnen; zij was heusch niet dommer
dan de anderen. Maar nu was die prettige stemming
geheel bedorven door haar angst en zij was juist van
plan zich desnoods bloot te stellen aan uitgelachen te
worden, en haar gemoed lucht te geven, door haar
vrees te vertellen, — Papa zou er dan misschien wel
heen willen gaan toen een harde ruk aan de bel
haar deed zuchten van verlichting.
Hans kreeg behoorlijk knorren, maar zag er zoo
verstrooid uit, dat het duidelijk was, dat het standje
niet tot hem doordrong. Zijn moeder merkte met
bevreemding op, dat hij weinig at en afgetrokken
antwoordde, als hem iets gevraagd werd. Annie
ondervroeg hem nieuwsgierig met de oogen; er moest
iets gebeurd zijn; straks zou hij haar alles wel vertellen.
Als Wim en Narietje niet heel druk hadden gepraat,
zou de maaltijd vrij saai zijn verloopen, want ook
Jacques was knorrig gestemd.
Hij had dien dag op school op het bord moeten
werken, dat was altijd een kwelling voor hem. Het
was hem dan of hij al de oogen uit de klasse op zijn
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A

ongelukkig figuur gericht voelde en niet alle leeraars
waren fijngevoelig genoeg om hem deze marteling,
waarover hij zich • nooit beklaagd had (daartoe was
hij te schuw) uit zich zelve te besparen.
„Wat heb je toch, Hans. Je ziet zoo bleek?" vroeg
zijn moeder bezorgd, toen zij na het eten even met
hem alleen was.
„Hoofdpijn," antwoordde Hans en dit was ook de
waarheid.
,,Je wordt toch niet ziek? Ga maar een oogenblikje
op de canapé liggen, dan ben je misschien straks wel
weer opgeknapt."
„Ja; maar, ik moet de parasol aan Maggie brengen."
„Dat zal Ans wel doen; jij blijft nu vanavond thuis.
Of heb je veel werk, Annie? Dan moet het maar tot
morgen wachten. 't Ziet er heusch niet naar uit, dat
het morgen parasol-weer zal zijn."
Hans had dolgraag even naar Maggie gegaan. Hij
wilde met haar raadplegen. Na de bedreiging van den
man durfde hij vooral aan zijn vader niets van de
zaak te zeggen. Hij begreep wel, dat deze zich verplicht
zou voelen te onderzoeken, wat er van aan was —
en als dit nu eens werkelijk voor dien jongen gevaarlijk was -- dan had hij, Hans, dat onheil op zijn
geweten dan werd die jongen misschien mishandeld
---^ misschien gedood. Hij had wel eens meer gehoord
4
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van misdadigers, die hun slachtoffers doodden als ze
ontdekt worden. Maar, aan den anderen kant, moest
hij niet waarschuwen? Mocht hij wel zwijgen?
De arme Hans kon het niet langer uithouden op de
canapé, waarop hij op verzoek van zijn moeder even
was gaan liggen. Hij zou maar naar boven gaan,
naar zijn kamer en probeeren te werken. Misschien
gaf dat afleiding. Hij wilde toch niets doen zonder
Maggie. Annie's dringende vragen had hij afgeweerd.
Zij vooral mocht niets weten. Zij was in staat het heele
dorp op te roepen om den jongen te bevrijden.
Het werk vlotte niet. Jacques, die stil en ijverig
zat te pennen, keek hem soms verwonderd aan als hij
maar steeds over zij; boek heenstaarde.
„Heb je zoo'n hoofdpijn?" vroeg hij eindelijk, voor
zijn doen heel vriendelijk.
„Ja, ik denk, dat ik beneden een kopje thee ga halen
en dan naar bed, ik breng er toch niets van terecht."

Beneden was het gezellig. Wim en Marietje waren
al naar bed; Mama zat bij de theetafel, Papa keek de
courant in. 't Licht was al vroeg aangestoken, omdat
't buiten zulk somber weer was. Hans vond 't altijd
wel „knus," zooals hij het noemde, als volgens hem
„de drie grooten" zoo samen alleen waren. Nu was
hij evenwel bang voor een vertrouwelijkheid-uitlok-
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kenel samenzijn. Gelukkig bleek Papa erg in de courant
verdiept.
„Je hebt toch ellendige toestanden soms," zei hij,
plotseling opkijkend. „Ik hoorde er vanmiddag al van,
en nu zie ik het hier in de courant ook. Verbeeld-je,
vrouw, in de stad wordt al eenige dagen een kind
vermist -- en de ouders hebben het niet eens aangegeven. Net hoofd van de school maakte er werk van,
toen hij bij de ouders was geweest om te informeeren.
Die menschen zeiden, dat hij wel eens meer dagen
uitbleef; zij vonden 't niets erg. Toen heeft hij de
politie er in gehaald, maar die heeft nog geen spoor
kunnen vinden, en de ouders kunnen, niets zeggen en
werken ook niet mee."
„Afschuwelijk," bevestigde mevrouw.
„Hans, Hans, wat scheelt er aan?"

De jongen was spierwit geworden, 't was hem of de
heele kamer met hem ronddraaide. Hij moest alleen
zijn, móest overleggen.
„Ik ga maar naar bed," stamelde hij; „'t komt van
de hoofdpijn."
Zijn moeder ging met hem mee, gaf hem wat kalmeerends te drinken en bond een natten doek om zijn
hoofd. Toen zij na een uurtje weer eens kwam kijken,
dacht zij, dat hij rustig sliep en ging wat minder
bezorgd heen.
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Maar Hans sliep niet -- kón niet slapen, hij had
zich maar zoo gehouden om verdere vragen te voorkomen. Het wilde in zijn geest maar niet tot klaarheid
worden. Het verhaal van zijn vader had hem zoo
doen ontstellen, omdat hij niet kon laten dat verdwenen
kind, dat nergens te vinden was, in verband te brengen
met het jongetje, dat zoo geheimzinnig op de vliering
van Harm's schuur werd verborgen gehouden. Wat
beteekende dit alles toch? Hierover lag hij te tobben,
terwijl hij zich heen en weer gooide in zijn bed en niet
wist wat hij toch doen moest. Want hij begreep heel
goed dat de zaak nu veel ingewikkelder was geworden.
Hij kon zich niet anders meer voorstellen dan dat
Harm dit kind verborgen hield en wel met een misdadig doel. „Moet ik het zeggen? -- moet ik het
zeggen?" dit was de vraag, die hem zich rusteloos
heen en weer deed werpen, die zijn bloed deed hameren
in zijn hoofd en polsen. En als hij het zei -- en zijn
vader maakte werk van de zaak en als Harm zijn
bedreiging dan volvoerde? In zijn verbeelding zag hij
den grimmigen man, zooals hij hem gezien had dien
middag met toornig bliksemende oogen de hand naar
het kind uitsteken, of hij zag het kind dood liggen en
hoorde Harm zeggen: „dat is nu jou schuld," dan brak
het zweet hem uit van angst en hij had moeite het niet
uit te schreeuwen. Was de nacht maar voorbij, dan
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kon hij opstaan en vroeg het huis uitgaan om Maggie
af te halen. Gewoonlijk gingen de kinderen van Megen
iederen morgen op het nippertje het huis uit, nog net
vroeg genoeg om den tram te halen, waarin zij dan
Maggie vonden, die altijd de eerste was, maar nu zou
hij alleen vroeger weggaan, dan kon hij Maggie nog
even alleen spreken en raadplegen er moest iets
gedaan worden.
Die gedachte gaf hem wat rust, zoodat hij tegen den
morgen in slaap viel en nu zoo vast, dat hij pas
wakker werd toen Jacques hem ten einde raad met een
van zijn zware jongenslaarzen op het hoofd trommelde.
„flans! Hans! sta toch op, je komt niet meer klaar!"
Met een vaag besef van onder den indruk van iets
akeligs te zijn gaan slapen, werd Hans langzamerhand
wakker genoeg om zich van zijn angst en zorg duidelijk
bewust te worden en nu begreep hij tevens dat er niets
meer zou inkomen . van Maggie alleen te spreken.
Gelukkig was het weer in den nacht geheel veranderd,
de zon scheen, hij had nu een reden om na vier uur
de parasol terug te moeten brengen.
Juist kwam zijn moeder in de kamer:
„Hoe is 't er mee, jou luilak, is de hoofdpijn over:
en heb je goed geslapen?"
Hans bromde iets onverstaanbaars, terwijl hij zich
haastte om klaar te komen.
„Waar heb je de parasol van Maggie gezet? ik moet
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vanmiddag een visite maken bij mevrouw Werdens,
dan neem ik haar meteen mee!"
Arme Hans, alles liep hem tegen. Op school was hij
dien dag zoo afgetrokken dat hij meer dan één berisping kreeg en toen hij na vier uur toch maar naar
Maggie ging, met de verzonnen boodschap van een
boek te moeten vragen, hoorde hij dat zij uit eten was.
Zoo met een hart vol onrust ging hij weder een
afschuwelijken nacht in, nog erger dan de vorige, daar
het reeds doorgestane zijn zenuwen merkbaar had
geprikkeld. Hij kon het in bed niet uithouden, maar
stond op en keek door het venster naar buiten. Het
mooie weer van dien morgen had niet doorgezet. De
lucht was vol jagende wolken, de wind deed de boomen
lands de rivier zwiepen en zich angstig kronkelen;
soms brak de maan even door en scheen op het onstuimige donkere water. Angstig beklemd ging Hans weer
in bed, de wind klaagde in den schoorsten en zijn
opgewekte verbeelding toonde hem steeds het bleeke
kindergezicht, dat hem als smeekte redding te komen
brengen.

Dezen morgen versliep hij zich niet en werkelijk,
dicht bij haar huis, kwam hij Maggie tegen.
Deze was over zijn verhaal niet minder ontdaan dan
hij en plotseling verbleekend stamelde zij:
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ik bedenk mij daar ... ik heb hem dien dag hoo„o
ren spreken over een jongen ... en over verdrinken."
„0 Maggie, wat moeten wij toch doen? Moeten wij
het niet zeggen?"
„Nog niet, Hans, eerst denken, eerst overleggen.
Als 't eens h e u s c h gevaarlijk -is, het te zeggen."
„Ja . . dat is het juist . .. en, als papa het gelooft ..
dan
ook gelooft, dat er iets niet in den haak is
maakt hij er werk van . .. en jopapa natuurlijk ook."
„En als Harm dat merkt dan . .. dan ruimt hij
het kind misschien uit den weg. Maar, Hans, niemand
weet toch iets kwaads van den man, —als wij hem
nu eens voor niets zoo verdachten!"
„Maar waarom doet hij dan zoo geheimzinnig? Hij
heeft toch erkend dat er een kind op de vliering was
en nu is er een kind zoek --- ik heb er toch geen
vrede mee het niet te zeggen."
„Hans, pas op, doe het niet, nog niet," smeekte
Maggie verschrikt, „als het eens gevaarlijk was" en dit
herhaalde zij met zooveel klem, nog eens en. nog eens
dat Hans, die reeds half overhelde naar een openbaar
maken van hun geheim, dit onder den indruk van Mag
gie's woorden toch niet durfde doen. Maar wat dan?
Wij kunnen dat kind toch niet aan zijn lot overlaten
om misschien mishandeld te worden."
„of weggegeven aan kermisreizigers," vulde Maggie
aan, die pas van iets dergelijks gelezen had.
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„Kon ik het maar eens te spreken krijgen," zei Hans
peinzend, „maar Harm is altijd in de buurt."
„Maar overdag kan hij het geen kwaad doen, want
dan moet hij altijd buiten zijn voor de veerpont,"
betoogde Maggie practisch, „en dan komen er altijd
menschen langs het huis, die het zouden hooren
schreeuwen."
„Ja -- maar 's nachts," opperde Hans met beklemde
stem.
„Konden wij het 's nachts maar laten bewaken,
Hans!" Een plotselinge gedachte deed haar verrukt
opzien. „Hans ik weet wat ik zal een van de
knechts van de fabriek in het geheim nemen. Die kan
dan een paar nachten stilletjes het huis bewaken -- als
hij dan iets verdachts merkt moet hij waarschuwen.
Als hij 't aan iemand meegeeft --- of 't verdrinken wil"
-- voegde zij er huiverend aan toe -- „moet hij het
toch ook 's nachts doen. Ik weet wel een vertrouwden man."
„Maar zal hij dat willen?" vroeg de jongen aarzelend.
„Ik zal hem er goed voor beloonen
uit mijn zakgeld. Neen, Hans, ik kan het beter doen dan jij,
laat mij dat dan maar doen. Bovendien als wij zeggen
dat het is om het leven van een kind te redden, om
een misdaad te voorkomen -- wil hij toch ook wel
zonder dat."
Maar Hans was niet zoo verrukt over het plan.
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„Ik vind niet dat het gaat. Als Harm er iets van
merkt -- als die man maar even onvoorzichtig is, is
het mis -- en als hij zich maar een woord over de zaak
laat ontvallen -- tegen wie ook -- is het ook mis.
ik vind 't ook lam er een ander in te halen en er thuis
niets van te zeggen."
„Maar wat dan?"
„Ik weet wat beters," riep Hans triomfantelijk, ,,ik
zal zelf een paar nachten de wacht houden."
„Maar --- hoe kan dat nu?"
„0, dat gaat best, als ze allemaal slapen ga ik
stilletjes door de achterdeur weg. Dan maak ik het
schuitje los en roei tot vlak bij het huis van Harm.
Dan ga ik met mijn schuitje in 't riet liggen -- en -ja, dan waag ik
als ik het kind hoor schreeuwen
het er op en vertel het aan papa en als iemand het
kind wegvoert -- zal ik hem stilletjes volgen en zien
waar hij het brengt."
zoo flink —
ik vind 't prachtig van je
„Hans
maar als ze 't thuis merken."
„Ze zullen 't niet merken, voor dat iemand op is.
ben ik weer thuis en in mijn bed."
„Maar," drong 't meisje bezorgd aan, „kan je het
wel volhouden 's nachts niet te slapen?"
„Ik," lachte Hans, „ik kan overal tegen. En misschien gebeurt er den eersten nacht al iets verdachts."
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„Zijn jelui aan het samenzweeren," riep de vroolijke
stem van Annie, die hen zag aankomen; „jelui
gezichten staan zoo plechtig en je loopt zoo langzaam,
nu zijn Jacques en ik het eerste aan de tram geweest."
„Hebben jelui weer eens geheimen?" vroeg Jacques
wantrouwend, „is er weer iets dat een ander niet
weten mag?"
Maar Hans, die op zoo'n gezegde anders een driftig
antwoord klaar had, was te zeer in zijn gedachten
verdiept om er op in te gaan. Hij was vol geestdrift
voor zijn eigen plan, dat hem het geruststellende gevoel
gaf voor het vermeende slachtoffer te kunnen zorgen
zonder het in gevaar te brengen, bovendien was er iets
heldhaf tigs en edelmoedigs in zijn voornemen, dat hem
in zijn eigen oogen verhief. Ooi streelde de bewondering van Maggie zijn jongensijdelheid.

ZESDE HOOFDSTUK.
DAGEN EN NACHTEN VAN SPANNING.

Dien nacht, toen het gezin ter ruste was, sloop een
donkere gedaante behoedzaam, stil, door het huis van
burgemeester Van Megen, de achtertrap af, sst ... een
paar treden kraakten ... ging daar een deur? ... neen,
toch niet, alles bleef stil ... nu was de tuindeur bereikt,
voorzichtig den grendel weggeschoven en Hans stond
in de buitenlucht. Het was toch kouder dan hij gedacht
had, hij huiverde een weinig. Zou hij teruggaan om zijn
overjas te halen? Maar die hing aan den kapstok bij
de voordeur, dan moest hij het heele huis door, de
tusschendeur in de gang open en dicht doen, neen,
dat was gewaagd. Vooruit dan maar, morgennacht
zou hij zijn wollen trui aandoen, als 't dan nog
noodig was. Zacht werd de tuindeur dichtgedaan, nu
om het huis heen naar het hek, dan den weg over naar
de ligplaats van het schuitje. Handig maakte hij het
schuitje los, heel voorzichtig gedempt sloegen de riemen
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het water. Toch wel avontuurlijk zoo, alleen 's nachts
op de breede stille rivier. Jammer dat het weer niet
beter was ---w als 't nu eens een heldere maneschijn
had mogen zijn, maar de lucht was eentonig grijs en
een kille motregen wierp een vochtige mist over alles.
Hij had een gevoel of een nat laken om hem heen werd
geslagen. Toch hield het avontuurlijke van zijn tocht
hem in een opgewonden stemming. Nu hij van zijn huis
wat verder verwijderd was, roeide hij flink door. Wat
zag alles er vreemd uit in dien nevel, wat schenen de
oevers ver weg en wat kreeg je een wonderlijk gevoel
van eenzaamheid. Zou hij nog iets bizonders beleven
dien nacht? Zijn hart begon te popelen . .. Daar zag
hij de veerpont stil aan den oever liggen, in het huisje
en de schuur van Harm was alles donker. Hans
roeide zoover hij kon het riet aan den kant in en ging
toen zoo gemakkelijk mogelijk zitten met het oog op
een wacht van eenige uren. Zien kon hij niet, als hij
niet overeind ging staan, maar luisteren wel en bij
ieder geluid kon hij opspringen. Maar de uren kropen
voorbij en er gebeurde niets. Geen geluid dan het
loeien van een koe of het hinniken van een paard in
de weide. Af en toe een plons als een waterrat in de
rivier plompte. Eerst hield de spanning van het ongewone avontuur Hans helder wakker, hij verbeeldde
zich een zeeofficier te zijn, die in een vreemd land
een rivier was opgevaren, op verkenning uit, of op een
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onderzoekingstocht. Nu lag hij met zijn sloep in een
kreek en moest zich daar verborgen houden om niet
door de inboorlingen te worden gevonden. Allerlei
phantasieën sponnen zich in zijn geest af, totdat hij
bemerkte dat zijn gedachten verward raakten. Hij
wilde niet in slaap vallen, dwong zich om wakker te
blijven, maar telkens schrikte hij met een ruk overeind
en moest zich bezinnen waar hij eigenlijk was. Eentonig ruischte de regen in het riet, boven zijn hoofd
zong de wind een zeurig wijsje door de boomen,
eindelijk raakte Hans vast in slaap.
Het kraaien van een haan dichtbij maakte hem
wakker. Ellendig toch dat hij geslapen had. Als er nu
eens iets gebeurd was? Hij was een mooie beschermer, verweet hij zich. En hoe laat zou het nu wel zijn?
De lucht was bleek in de eerste schemering, het zou al
gauw dag zijn; stijf en huiverig roeide Hans naar huis.
Als hij 't nog maar kon halen voordat er iemand op
was. Langs den oever gingen de melkknechts al naar
de weiden. Gelukkig -- alles sliep nog thuis. Zacht
den grendel op de deur gedaan -- en in een ommezien
lag onze teruggekeerde deserteur te rillen onder de
dekens.
Moeilijke dagen volgden nu voor Hans, suf en
slaperig zat hij op school, in huis ontweek hij den
bezorgden blik van zijn moeder, die niet begreep
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waarvan hij er zoo slecht uitzag. Zijn zenuwgestel was
geprikkeld door de spanning waarin hij leefde, angst
voor ontdekking, tweestrijd of hij goed handelde, de
opwinding van zijn gewichtig geheim, dat alles werkte
op hem in. Drie nachten was hij nu al naar bed gegaan,
doodmoe, maar worstelend tegen den slaap, om toch
maar bijtijds te kunnen wegsluipen, drie nachten had
hij in het schuitje gezeten, telkens in slaap vallend en
weer wakker schrikkend, op het laatst zenuwachtig
bevend bij elk vreemd geluid, zich toch betrappend op
den wensch dat er iets mocht gebeuren, dat aan de
spanning een einde maakte. Ook Maggie was zenuwachtig en onrustig, meer dan eens verzekerde zij Hans
dat zij 's nachts alleen kon inslapen door de zekerheid
dat hij het huis van Harm bewaakte, in gedachte zag
en hoorde zij steeds het kind, dat om hulp schreeuwde
en 't gaf haar zoo'n heerlijk gevoel van rust dat Hans
in de bres zou springen als het noodig was. Dan prees
zij hem om zijn moed en zelfverloochening en Hans
vergat voor een korten tijd alle twijfelingen en nam
zich voor vol te houden, zoolang het ging eens zou
er toch wel iets gebeuren dat een verandering in den
toestand bracht, of zouden zij een uitweg vinden om
het kind te helpen zonder het in gevaar te brengen.
Allerlei avontuurlijke plannen smeedde zijn geest in
die lange stille nachten op de rivier tusschen het
droomerig wuivend riet. Zou hij niet een ladder kunnen
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meebrengen en het vlieringraam inklimmen? Of desnoods een steen met een briefje naar binnen gooien,
dan wist de jongen daarboven dat hij geholpen zou
worden? Of -- wat anders. Maar wat dan? Hij kon
niet tot klaarheid komen — maar totdat hij een oplossing wist, moest het kind 's nachts bewaakt worden, dat
stond bij hem en Maggie vast. Een halven dag liep hij
rond met het besluit de ouders van het vermiste kind
op te sporen en hun te vertellen wat hij wist. Maar
het verband tusschen hun kind en de jongen op de
vliering was maar een gissing van hemzelf, als die eens
voorbarig was geweest . .. dan had hij voor niets de
aandacht op hem gevestigd, hem in gevaar gebracht
en hij had zijn gezicht niet duidelijk genoeg gezien
om het aan de ouders te kunnen beschrijven. Neen,
de verdere gebeurtenissen afwachten en waakzaam
zijn, dat was voor 't oogenblik het beste, zoolang Harm
de pont bediende kon hij ten minste geen kwaad doen,
en de pont voer van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat.
Het was Zaterdagmiddag, mevrouw Van Megen
was met Hans en Annie uitgegaan. Wim zat in de
diepe vensterbank van de huiskamer te lezen, zooals
hij het noemde. Dit lezen bestond daaruit dat hij de
versjes uit een groot prentenboek, die hij allen van
buiten kende, opdreunde en daarbij met een deftig
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gezicht in zijn boek keek. In de andere vensterbank
zat Jacques met wat houtsnijwerk bezig. Marietje hing
landerig in een grooten stoel.
„Toe, Wim, speel nu toch met mij, ik verveel
mij zoo."
„Stil," zei Wim, „ik lees:
Van glanzige herfstdraden waren de teugels
Voorzichtig gebonden aan Roodborstje's vleugels"
dreunde hij op.
„Ja, maar je kunt nog niet eens lezen!"
„Jacques," vroeg Wim verontwaardigd, „is dat
geen lezen, als je in een boek kijkt en zegt wat er
in staat?"
„Ja en neen" antwoordde Jacques. „Wat jij daar
doet is geen lezen."
„Wat dan wel?"
„Wacht maar tot je 't volgende jaar school gaat,
dan zal je je hart kunnen ophalen."
„Als ik op school ben, Zus, dan speel ik nooit meer,
dan lees ik altijd, altijd."
„Wacht maar," zei Jacques ironisch.
„Wim, je bent een allerafschuwelijkst nare jongen,"
riep Zus boos.
„En zwanen namen twee aan twee
De bootjes met de elfjes mee."
declameerde Wim onverstoorbaar.
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ik — ik" — en Zus
„Wim, je bent een plaag
hakkelde van drift.
,,Wat is hier te doen?" vroeg mama, die met de
anderen binnenkwam.
„Maatje, Wim wil nooit meer iets anders doen dan
lezen!"
„Hij zal zich nog wel eens bedenken," lachte de
moeder. „Maar waarom scheld je hem zoo uit?"
„Omdat ik zoo graag wou spelen en hij zegt, dat
hij nooit meer speelt."
„Dat zal nog wel meevallen, Zus, maar je zult toch
moeten wennen eens alleen te spelen ook. Wat moet
je anders beginnen als hij 't volgende jaar naar school
gaat? Ans, breng jij mijn goed even boven? Kijk
Marietje, je kunt al deze mooie lapjes en stalen krijgen,
en hier zijn knopen, speel nu maar eens winkeltje."
„Ik wil wel winkeltje spelen," zei Marietje, wier
gezicht opeens verhelderde, „maar geen lapjeswinkel."
„Wat dan wel?"
„Heel graag kruidenierswinkel."
„0, o," lachte mama, „ik begrijp je wel, hoor!"
„Mag het?" drong Marietje aan.
„Nu, geef je bordje maar."
Zus haalde haar eigen bordje uit het buffet en mama
ging er mede naar de provisiekast. Zij bracht het
terug en tot Marietje's verrukking lagen er wat
krenten, wat rozijnen, wat gedroogde pruimen, een
5
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paar korrels rijst, een paar draden vermicellie en, het
beste van alles, een handjevol kleine kaakjes op. Nu
ging Zus bedrijvig de vakken en laden van haar
houten kruidenierswinkel vullen. Wim werd onrustig;
hij keek meer naar Marietje dan naar zijn boek, wilde
wat zeggen, aarzelde dan, las weer een paar regels,
toen, ineens stapte hij op haar af:
„Als je een knecht noodig hebt, Zus, wil ik je wel
helpen."
Mama en de grootere kinderen wisselden een
ondeugend knipoogje.
„Neen, Wim," zei mama, „jij leest voortaan in
plaats van te spelen."
Maar de goedhartige Zus sprong voor hem in de
bres.
„Toe, laat hij maar meedoen," vroeg zij.
„Daar is de dokter," riep Annie na eenigen tijd.
„0 ja, Jacques, ga even met mij mee in papa's
kamer," zei mevrouw, die den dokter ' had ontboden
om Jacques nog eens te onderzoeken; hij hoestte zoo
teelijk en was zoo kort-ademig, vond de moeder.
Toen zij na het onderzoek nog even met den dokter
binnenkwam, zonder Jacques, stond haar gezicht
bezorgd en bedroefd.
„Een teer gestel," zei de dokter; „oppassen maar!
Hij mag zich vooral niet te veel inspannen. Laat hij
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liever van 't jaar op school blijven zitten, dan dat hij
zoo hard werkt."
De tranen sprongen mevrouw Van Megen in de
oogen. Die arme jongen, hij had zooveel ambitie; heel
goed op school te zijn was iets, dat nog wat vreugde
bracht in zijn bestaan van zwak, mismaakt jongetje.
En hij werkte zoo graag; hij vond geen afleiding in
sport en dergelijken, nu hierin ook weer remmen,
verbieden.
„Ja, mevrouw, 't is hard, maar ik mag niet anders
zeggen"; dan zich tot Annie wendend, vervolgde de
arts half in gekheid, half in ernst:
,Voor jou zou ik een andere boodschap hebben,
jongejuffrouw."
De aldus toegesprokene kreeg een kleur; de dokter
had jongens op het gymnasium; hij kon dus weten, dat
zij het zoo slecht maakte. Maar dat hij dat juist nu
zei, nu zij zoo veel goede voornemens had en in haar
verbeelding, die altijd de werkelijkheid vooruit liep, al
meende heel wat beter te zijn.
„Jij overspant je niet, wel?" ging de dokter voort
met plagen. „Kind, kind, ik hoor altijd, dat je zulke
goede vermogens hebt, gebruik ze toch. Maar wat
hebben we hier?" ging hij verbaasd voort, toen zijn
blik op Hans viel, „wat scheelt je, jongen?"
Schuw ontweek Hans den doordringenden blik.
„Niets, dokter, heusch niets."
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„Zit hij in de klem over een of ander mevrouw?"
„Dokter — ik heb er ook geen vrede mee -- hij is
prikkelbaar, ziet er slecht uit, en hij wil niets zeggen.
't Heet altijd maar verbeelding van mij."
„Hoor eens, wij zullen eens op jou letten, jong
mensch. 't Is toch al te gek, zooeven was ik bij mevrouw
Werdens en daar was 't hetzelfde liedje, Maggie is
afgetrokken, Maggie slaap slecht, Maggie eet slecht.
Zijn jelui nu dwaas? Gezonde, flinke kinderen, die
zenuwachtig zijn om niets ! Is er een examen voor de
borst?"
„Daar zitten die twee nu anders nooit over in den
rats," antwoordde de moeder, die nu toch moest Omlachen over dit denkbeeld in verband met Hans en
Maggie, bij wie altijd alles vlot en gemakkelijk ging.
„Nu ik kom nog eens gauw terug," en de dokter
ging heen met nog een laatsten onderzoekenden blik
naar Hans.

ZEVENDE HOOIDSTUK.
OPHELDERINGEN.

Het kostte Hans den nacht na het doktersbezoek de
inspanning van al zijn geestkracht, weer op te staan
en naar de veerpont te roeien. Hij had vreeselijke
hoofdpijn, was bij afwisseling heel warm of doorschokt
van koude rillingen — maar als, hij eens in bed bleef
en er juist dien nacht wat gebeurde?
Voor zijn koortsachtigen geest speelden zich allerlei
akeligheden af, die zouden kunnen gebeuren; zijn verhitte verbeelding was aan het werk -- zoo kon hij het
toch ook niet langer uithouden. Hij ging dus, maar
eenmaal in het schuitje zittend voelde hij zich zoo ziek
en ellendig, dat hij na een uur de wacht opgaf. Hij zou
anders de kracht niet meer hebben naar huis te roeien.
Hij was zoo duizelig. 't Was hem telkens of hij hi een
draaikolk beland was, soms scheen het dat de oevers
dreigend naar hem toekwamen, dat de boomen langs
den kant een wilden dans deden. Eindelijk was hij
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thuis, en wilde juist heel zacht den grendel van binnen
weer op de tuindeur schuiven, toen, tot zijn grooten
schrik een gedaante, waarin hij zijn vader herkende,
aan het andere einde van den langen gang opdoemde
en op hem afkwam.
De burgemeester en zijn vrouw hadden dien nacht
niet in slaap kunnen komen, zorg over hun beide
jongens, vooral naar aanleiding van de woorden van
den dokter, hadden hen wakker gehouden, maar eindelijk was mevrouw, die doodmoe was, ingeslapen.
Haar man, die zich onrustig en zenuwachtig voelde,
was opgestaan en stond door het raam naar buiten
te kijken, naar de rivier, die in den mooien, helderen
nacht stil en vredig schemerde in den maneglans. Die
aanblik kalmeerde hem een weinig, maar wat was dat?

het schuitje legde aan
werd vastgemaakt; iemand
liep zacht, behoedzaam den tuin door
en die iemand
-- in het maanlicht, duidelijk zichtbaar — was Hans!
De heer Van Megen wist een oogenblik niet of hij
waakte of droomde er was in die ontdekking iets
zoo vreemds, zoo brutaal-verpletterends, dat hij zich
niet kon bewegen van den schrik. De kinderen mochten
nooit zonder zijn toestemming van het schuitje gebruik
maken; deed Hans dat nu in stilte 's nachts? Was
die jongen tot zulke streken in staat? En nu kwam een
razende drift in hem op, maar een blik op zijn vrouw,
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die rustig sliep, deed hem zich in zooverre beheerschen,
dat hij stil iets aantrok en de kamer afsloop, Hans
tegemoet.
Bij den jongen gekomen, voelde hij evenwel niet in
staat te zijn om met hem te spreken — hij was te boos,
te opgewonden en wilde in den nacht geen heftig
tooneel uitlokken. Zijn stem klonk heesch, . toen hij
alleen zeide: „Dadelijk naar je bed; morgen spreken
wij elkander nader!"
Maar toen dat „morgen" kwam, had Hans een hooge
koorts.
Het zou moeilijk zijn uit te maken wie ellendiger
nacht had doorgebracht, de vader, die zich zoo diep
geschokt voelde in het vertrouwen, dat hij altijd had
gesteld in zijn, naar zijn meening, rondborstigen,
eerlijken jongen, of die jongen zelf, die zich ziek en
ellendig voelde en doodsbenauwd was voor het verhoor,
dat den volgenden dag zou plaats hebben. Nu moest
hij zijn geheim wel vertellen en dan was alles voor
niets geweest en de zaak van den jongen toch verloren,
of hij moest zeggen dat het een geheim was,
als zij daar
dat hij niets kwaads bedoelde. Maar
geen genoegen mede namen? 0, wat deed zijn hoofd
pijn zóó kon hij toch niet spreken -- niets uitleggen.
't Liefste wilde hij maar dat iedereen hem alleen liet,
— hij zou moeten spreken -- en hij kon niet! 0, zijn
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arme hoofd ! Het was of die gedachte zich als een
spijker in zijn hersens boorde, „straks zou hij ondervraagd worden."
Zoo tobden die beiden den nacht door, waaraan
geen einde scheen te komen. Eindelijk werd het dag
en toen de ochtend in de kamer schemerde, sliep Hans
in. Hij bemerkte niet, dat Jacques opstond, niet dat
zijn ouders beiden in de kamer kwamen en schrikten
toen zij hem zagen, heef rood en gloeiend heet, met
onrustige ademhaling.
Toen hij wakker werd, was zijn moeder alleen in
de kamer en vroeg hem hoe hij zich voelde; haar
gezicht stond heel strak en bedroefd. Zij wilde niet
meer met hem spreken dan hoog noodig was. Hans
begreep, dat zij alles wist èn was dankbaar, dat hem
nu nog niets werd gevraagd over het gebeurde --maar dat lieve gezicht van mama zoo in-bedroefd te
zien -- het maakte hem zoo ellendig.
„Maatje," fluisterde hij, -- „ik heb heusch geen
kwaad willen doen."
De betraande oogen keken hem strak aan, maar hij
kreeg geen antwoord. De koortsthermometer werd
aangelegd, die wees op vrij hooge temperatuur; zijn
moeder schoof de gordijn voor het raam dicht, zette
een karaf met frisch water voor zijn bed en ging
stil heen.
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Hans deed de pogen dicht en trachtte na te denken,
maar hij kon niet; alles scheen hem zoo vreemd, zoo
verward, en 't was of denken pijn deed. Plotseling
rees een angst in hem op: „als hij nu eens dood ging,
voordat alles gezegd was, dan zouden zij nooit weten
dat hij hen niet had willen bedriegen."
Die gedachte was zoo vreeselijk, dat Hans het wel
had kunnen uitschreeuwen, maar gelukkig bedacht hij
zich, dat Maggie er nog was, Maggie, die alles wist,
die hem zou rechtvaardigen. Die overweging gaf hem
Wat rust, zoodat hij in slaap viel.

Reeds was die rechtvaardiging naderbij dan hij
dacht. Terwijl hij sliep kwam Maggie even aanloopen.
Tot haar schrik en verbazing kwam zij in de gang
Annie tegen, die haar - meetrok naar haar slaapkamer,
de deur goed sloot en toen zij begon te spreken, plotseling in huilen uitbarstte.
„0, Maggie --- 't is zoo vreeselijk -- Hans is heel
ziek ---- erge koorts en nu zijn papa en mama zoo
boos op hem — 't is hier zoo akelig -- zoo akelig."
„Is Hans ziek --- en je papa en mama boos?" vroeg
Maggie onthutst.
„Ja -- och, jij mag het wel weten hij heeft zoo
iets leelijks gedaan. Hij is vannacht stilletjes met het
schuitje uitgeweest ...... Papa heeft hem betrapt.

74

OPHELDERINGEN.

Papa is er zoo naar van — hij zegt geen woord
en mama is zoo naar ...... en ik heb toch medelijden
met Hans. Ik moest straks iets op de kamer brengen
-- ik mocht niet tegen hem praten van papa -- maar
ik vind 't zoo vreeselijk --- erg ziek zijn, en dan
allemaal boos op je --- - ik heb hem toch maar eens
toegeknikt."
In sprakelooze ontsteltenis had Maggie de door
snikken telkens afgebroken mededeelingen over zich
heen laten gaan. Nu sprong zij op:
„Waar zijn je papa en mama?"
„Waarom?"
„Ik moet ze spreken -- dadelijk -- zij mogen niet
zoo boos zijn op Hans -- ik weet alles
en nu zeg
ik het het kan mij niet meer schelen wat er van
komt — ik zeg het nu -- nu dadelijk. Toe ga mee,
gauw!"
Annie stond nu op haar beurt onthutst, Maggie
stormde haar voorbij, naar de kamer van den heer Van
Megen, waar zij als een bom binnen viel.
Toevallig vond zij mevrouw daar ook, blijkbaar in
een pijnlijk, ernstig onderhoud met haar man.
Verbaasd keken beiden naar het opgewonden
meisje, dat met gloeiende wangen voor hen kwam
staan en nog voor zij iets konden vragen, haar ophelderingen begon te geven in een vloed van rad uitgestooten, korte zinnetjes.
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„Hans vond het zelf vreeselijk u te bedriegen, maar
wij wisten anders geen raad," was de verzekering, die
eenige keeren terugkwam.
Het gezicht van den heer Van Megen helderde op
onder haar verklaringen, evenals dat van de moeder;
toch sprak hij, toen Maggie eindelijk zweeg, heel
ernstig:
„Kinderen, kinderen, had mij maar vertrouwd.
Jelui zijn te jong om in zoo iets geheel naar eigen
inzicht te handelen. Al die angst en spanning, die
ongehoorzaamheid van Hans, waardoor hij zich ziek
gemaakt heeft, en ons zooveel ellende heeft bezorgd,
was noodeloos en bovendien heb jelui in je opgewondenheid en dwaasheid een eerlijken, rechtschapen man
vang de gemeenste misdaad verdacht, die er maar te
verzinnen is. Stil," vervolgde hij, zijn hand opheffend,
toen Maggie hem in de rede wilde vallen, „ik begrijp
wat je zeggen wilt, de bedreigingen van Harm en zijn
geheimzinnige manier van doen, hebben jelui op dat
denkbeeld gebracht, maar, och kindlief, er had zooveel
voorkomen kunnen worden, als ik dadelijk alles
geweten had. Hoor eens, Maggie, het was Harm's eigen
kleinkind, dat hij verborgen hield."
„Maar
weet u er dan van?" stamelde het meisje
onthutst.
„Sedert gisteren weet ik alles. Ik heb het aan
mevrouw verteld, toevallig was geen van de kinderen
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binnen op dat oogenblik, en ik wist niet, dat dans zoo
nauw in de zaak betrokken was."
„Maar waarom deed hij dan zoo vreemd?"
„Ja, dat is een heel, heel treurige geschiedenis -maar ik zal jelui alles vertellen, 't kan misschien geen
kwaad, dat jelui eens van naderbij iets merken van de
toestanden, waarin kinderen van jelui eigen leeftijd
soms moeten verkeeren."
„Man, ik ga eerst even naar Hans kijken -- misschien
is hij nu wakker," zei de moeder, terwijl zij de kamer
uitging. Even later kwam zij terug met de tijding, dat
de patient nog altijd sliep.
„Des te beter," antwoordde de burgemeester, „dan
kunnen wij straks met hem spreken. Ga daar nu eens
zitten, Maggie, dan zal ik je vertellen wat ik weet.
Naderhand zullen wij drieën, jij, Hans en ik, samen
naar Harm toegaan en over en weer alles ophelderen.
Dan kan ik den armen man ook zeggen, dat ik voor
zijn kleinkind zal zorgen, hij heeft in zoo'n doodelijken
angst geleefd voor de gevangenis."
„Was er dan toch iets van misdaad?" vroeg Maggie
opgewonden.
„Er is misdaad, ja," ging de heer Van Megen
ernstig voort, „maar toch zoo heel anders dan je denkt.
De misdadigers zijn hier in de eerste plaatsi de ouders
van het kind, man en vrouw beiden aan den drank.
Het kind werd verwaarloosd — raakte thuis in een

OPHELDERINGEN.

77

dievenbende; toen die gevat was en de jongen begreep
dat er naar hem gezocht werd, is hij in zijn angst naar
zijn grootvader gevlucht. De ouders gaven hem niet
op als vermist. Nadat de onderwijzer een onderzoek
instelde, bemoeide de politie zich met de zaak; de
vader, die in onmin met Harm is, schijnt zijn verblijfplaats in dronkenschap te hebben verraden, alleen om
den ouden man een poets te bakken. Gisteren is de
jongen door de politie weggehaald -- Harm was, half
razend van boosheid en schaamte. Dat is alles wat ik
weet -- maar ik ga zelf naar Harm en jij moogt
meegaan en Hans ook, als hij beter is."
Toen Hans wakker werd, zaten beide zijn ouders
bij zijn bed.
Angstig spiedde de jongen naar de uitdrukking

hunner gezichten; nu zou het pijnlijke verhoor beginnen. Maar er was iets bemoedigends in den blik zijner
moeder en ook zijn vader keek hem ernstig, maar niet
onvriendelijk aan.
„Hoe is het met de hoofdpijn? Kan je naar mij
luisteren als ik je iets heb te zeggen?"
Hans knikte. Hij had nog erge hoofdpijn, maar alles
was beter te verdragen, dan de spanning, waarin hij
op 't oogenblik verkeerde.
Toen hij hem alles verteld had wat Maggie reeds
had gehoord, gaf zijn vader nog eens weer zijn spijt
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te kennen over Hans' gebrek aan vertrouwen: „Alles
had zoo anders kunnen zijn — je hebt gemeend goed
te doen en toch verkeerd gedaan."
Maar Hans dacht aan de uitdrukking van Harm's
gezicht, toen hij zijn vreeselijke bedreiging deed, als
Papa die had kunnen zien!
Hij wilde iets antwoorden, zich verdedigen, en
richtte zich onwillekeurig een weinig op. 0, wat deed
zijn hoofd pijn bij iedere beweging; kermend viel hij
terug in de kussens.
„Stil maar, mijn jongen," suste de vader, zijn handen grijpend. „Zeg maar niet4. Je hebt taaie dagen
gehad, hé! ter wille van je beschermeling? Maar .. .
wij spreken er op 't oogenblik niet verder over."
En om alle woordenwisseling af te breken, stond hij
op en ging de kamer uit, maar bij de deur keerde hij
zich nog even om en zei, met iets heel innigs in zijn
stem:
„Dag beste jongen."
En Hans keek zijn moeder eens aan, die hem met
vochtige oogen toelachte. Toen werd het hem te machtig. Al de spanning, al de zorg der laatste dagen loste
zich op in een vloed van verlichting brengende tranen.

ACHTSTE HOOFDSTUK.
HET BEZOEK BIJ HARM.

Nu de druk, waaronder hij geleefd had, van hem
was weggenomen, was Hans vrij spoedig van zijn
ziekte hersteld, hoewel hij dien eersten mistigen nacht
in zijn dunne kleeding op de rivier een zware koude
had gev at. Zijn gezond, krachtig gestel hielp daartoe
mee en bovendien voelde hij zich zoo uitermate
opgelucht. Nu er niets meer te verbergen viel en de
zorg over het ongelukkige kind hem niet meer benauwde
(hij wist dat zijn vader al in het belang van den jongen werkzaam was), bleef zijn stemming dagen lang
„door het dwaze heen," zooals mama het noemde en
stak zijn joligheid zelfs Jacques aan.
Daarbij want onze Hans was een goede, trouwe
jongen maar geen heilige, - gaf de uitbundige bewondering van Annie voor zijn „kranige durverij," zooals
zij zijn nachtelijke expedities noemde, hem een welbehaaglijk, fier gevoel van zelfstandigheid. Onderwijl
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drong hij er bij zijn vader op aan zoo spoedig mogelijk
naar Harm te gaan, om veel dat nog duister was, op
te helderen.
Volgens afspraak met Maggie zou Harm nooit te
weten komen, waarvan zij hem verdacht hadden; zij
voelden dat zij hem hiermede ten onrechte vreeselijk
zouden grieven en schaamden zich nu wel wat over
hun vreeselijke vermoedens te zijnen opzichte, maar
eenige verklaring van zijn onhebbelijk optreden was biij
hun toch wel schuldig, vonden zij.
Zij zaten met hun vieren op de bank voor Harm's
huis. De burgemeester was ernstig, Hans en .Maggie
belangstellend en ietwat opgewonden, maar de oude
man keek norsch en verbitterd voor zich heen, uit
ingewortelde gewoonte steeds de elkaar tegenoverge4telde aanlegplaatsen der pont in het oog houdend,
soms het gesprek voor eenigen tijd afbrekend om
passagiers te bedienen.
De rivier schitterde in de zon. Langs den hoogen
blauwen hemel slierden enkele witte wolveertjes, er
was wat gewuif van bleek wilgengroen op bollen wind
en lichte geur van de weiden aan den overkant. Maar
de vier, die op Harm's erf op de oude houten bank
zaten, letten niet op den vroolijk stralenden beginzomerdag. Hun zielen waren vervuld van smart en
wrok aan de eene, van medelijden aan de andere zijde.

Zij zaten met hun vieren op de bank voor Harm's huis.
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„Ik heb het hem nog gezegd," riep de oude man
heftig, „de keer dat hij voor het laatst hier was; je laat
je jongen verwilderen; hij groeit op voor de gevangenis,
ik zag hem nog liever voor mijn oogen verdrinken."
Hans en Maggie zagen elkander bij deze woorden
veelbeteekenend aan.
„Ik wist toen niet, dat het al zoo ver was," vervolgde
Harm na eenig zwijgen dof; „den volgenden ochtend
heel vroeg kwam de jongen bij mij . .. zijn makkers
waren opgepakt -- hij was het nog ontvlucht -- had
den heelen nacht in vreeselijken angst door de stad
gezworven, door angst van den eenen schuilhoek naar
den anderen gejaagd - want voor de gevangenis en
de politie was hij nu eenmaal doodsbang -- en toch
was hij al een dief . .. een dief . .. mijn kleinkind, het
kind van mijn eigen dochter."
„Harm," vroeg Hans bedeesd, „werd je daarom
zoo boos, toen ik dat woord noemde?"
„Was ik zoo boos? -- ik weet het niet recht meer.
Maar jongeheer, zie je, als je dat juist gezien hebt,
dat zoo'n kind, zoo'n jong kind, zich al moet verstoppen uit angst voor de politie, en 't had net zoo goed
kunnen zijn als een ander, als de ouders maar beter
hadden opgepast... en je ziet dan kinderen zooals
jelui zijn, voor wie alles van zelve gaat . .. ja . .. dan
kook je wel eens over."
„Is zijn moeder dan ook zoo slecht voor hem?" vroeg
6
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de burgemeester, „want begrijp je, Harm, als ik den
jongen wil helpen, moet ik alles weten!"
„Als zij dronken is, ja mijnheer, zij heeft met alle
geweld dien vent willen hebben en hij heeft haar
aan den drank gebracht. De jongen heeft geen leven
thuis; vloeken, schelden, slaan, wat blief-je! bat jaagt
hem de straat op. Hij kan er niet tegen en kan het
niet zien ook dat 's ten minste éen geluk. Zij krijgen
er bij hem geen druppel in. Och, mijnheer, de jongen
is niet kwaad, beusch niet, al is hij nu „een dief."
„Maar hoe kwam hij zoo bij die bende?"
„Uit verveling omdat hij 't aardig vond, dat die
groote jongens hem wilden gebruiken -- omdat er af
en toe wat voor hem afviel. Veel was 't niet eens."
„Wat lieten ze hem dan doen?"
„Meestal bij de menschen aanschellen met een verzonnen boodschap. Hij heeft een fatsoenlijk gezicht
– dan ging de meid of knecht naar binnen -- en hij
nam gauw wat uit de gang, gooide het op straat —
daar stond een van de bende te wachten. Maar er
waren ook zakkenrollers bij en sommigen stalen uit
winkels. Hij vond 't deftig als zij hem behandelden als
een van hen en als hij soms wat kreeg, dat hij aan zijn
zuster kon geven, een stuk lint of een snuisterij, dan
zorgde zij weer dat hij wat goeds te eten kreeg, of
maakte zijn kleeren weer eens voor hem heel. Soms
bracht hij wat geld thuis, maar als zij dat merkten,
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werd het hem afgenomen. Zij vroegen nooit waar het
vandaan kwam. 't Was gemakkelijker het maar niet te
weten! Begrijpt u dat, mijnheer -- van mijn dochter?
-- Ik heb haar fatsoenlijk grootgebracht -- en nu zoo!"
„Deugt de zuster ook niet?"
Harm schudde treurig het hoofd.
„Daar komt niets van terecht. Maar de jongen is niet
kwaad. En dan als een misdadiger in de gevangenis."
„Harm, haal je dat toch niet in het hoofd," stelde
de burgemeester hem gerust, „hij is nog te jong voor
de gevangenis. En luister nu eens goed; ik heb mij al
in verbinding gesteld met een vereeniging, die zorgt
voor kinderen als jou kleinzoon. Wij zullen nog wel
iets goeds van hem maken, hoor, dat beloof ik je. Wees
liever dankbaar, dat het zoo geloopen is, Harm, bij
zijn ouders was er niets van terecht gekomen. Maar
vertel me nu eens, wat bedoelde je toch met dat verborgen houden? Dat ging toch niet op den duur."
„Dat weet ik wel, mijnheer, maar ik heb geschreven
naar mijn zuster, die in Duitschland woont. Dat is een
fatsoenlijk mensch, mijnheer, en als die hem had
willen hebben, zou ik een paar dagen verlof hebben
gevraagd en dan had ik hem daar gebracht. Daarom
was ik zoo vreeselijk bang, dat iemand er iets van
zou merken, dat hij hier was, dan was alles misgeloopen."
„Heb je daarom tegenover deze kinderen met zulke

84

HET BEZOEK BIJ HARM.

vreeselijke dreigementen gewerkt? Harm, Harm, je
hebt ze wat een schrik aangejaagd, en als je dadelijk
bij mij was gekomen, had ik je veel eerder kunnen
raden en helpen."
„Mijnheer is wel goed ik ben nu heel dankbaar,"
zei de oude man ontroerd, „maar u weet niet hoe ik
was, half gek van angst en schaamte. Ik wist niet wat
ik zou zeggen, om ze mij toch van het lijf te houden,
vooral de zoon van den burgemeester, daar moest ik
niets van heben. Al mijn hoop was maar, hem stil weg
te brengen."
„Maar, Harm, dat gaat toch zoo maar niet. Hij heeft
zijn ouders toch. Wij moeten onze maatregelen nemen,
dat hij aan zijn ouders kan worden afgenomen, maar
dat gaat zoo maar niet."
„Denkt u, dat die een stap zouden doen om hem
terug te halen, als zij eens van hem af waren?"
„Dat denk ik zeker, Harm, noodra hij kan gaan
verdienen. Was toch maar bij mij gekomen, Harm, hoe
kon je toch denken, dat ze zoo'n kind in de gevangenis
Moppen!"
„Ja, van die dingen heb ik geen verstand, mijnheer
-- en de jongen was nog banger dan ik. Toen de
jongeheer hier naar binnen riep of ik de parasol kon
vinden, dacht hij dat ze hem kwamen- halen ..."
„0, nu begrijp ik, waarom hij zoo angstig keek,"
riep Hans.

HET BEZOEK BIJ HARM.

85

„Maar mijnheer," ging Harm voort, „zegt u nu
alsjeblieft nog ebns wat u gezegd hebt, kunt u den
jongen heusch helpen? Kan er nog iets van hem terecht
komen? Belooft u dat?"
De heer Van Megen stak Harm de hand toe.
„Ik beloof het je," antwoordde hij eenvoudig.
De tranen sprongen den ouden man in de oogen.
„Had ik dat maar eerder geweten," prevelde hij.
„Wezenlijk, mijnheer, de jongen is niet kwaad. U had
hem moeten zien, toen hij 's morgens bij mij kwam;
den heelen nacht had hij zich op straat in donkere
hoeken verborgen gehouden, uit angst voor de politie.
Hij dacht, dat de anderen hem verraden zouden en
durfde niet meer naar buis, omdat ze hem daar zouden
zoeken. Toen heeft hij aan mij gedacht. Hij heeft de
volle laag van mij gehad voor zijn meedoen met die
bende -- maar toch, 't is het kind niet te wijten —
maar zijn vader . .. als die weer onder mijn oogen
komt! Eerit heeft hij mijn dochter . .. maar laat ik er
maar niets meer van zeggen. Ik blijf u duizendmaal
dankbaar, mijnheer. En de jongeheer en de jongejuf..
frouw moeten maar niet meer bang zijn voor Harm.
Als je zoo in de narigheid zit, kan je wel eens meer
zeggen dan je meent."
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Zwijgend liepen de drie naar huis.
De heer Van Megen overlegde bij zich zelf wat voor
den jongen te doen viel, Hans en Maggie waren onder
den indruk van het verhaal en Hans bovendien doodmoe. Zoo kort na zijn ziekte had de wandeling in het
warme weer hem afgemat. Hij sleepte zich letterlijk
voort. Thuis gekomen nam zijn vader hem mee naar
zijn kamer en liet hem daar in een gemakkelijken stoel
bij het open raam uitrusten.
„Kan die jongen nu toch weer goed terecht komen?"
vroeg hij na een poos nadenkend.
„Als hij nog niet bedorven is, kan het wel. Wij
zullen er het beste van hopen. Ik weet toch niets
treurigers dan die verwaarloosde kinderen."
„Vindt u het dan niet heerlijk, dat u dat kind kunt
helpen?"
„Natuurlijk, ik vind 't heerlijk, het goede werk voort
te zetten, dat jij begonnen bent, Hans," zei de vader
glimlachend.
Hans kreeg een kleur.
„Ik was niet eens in de gelegenheid iets voor hem

te doen."
Geroep in den tuin, gedraaf over het grint, deden
vader en zoon naar buiten kijken. Annie, Maggie, Wim
en Zus, alles holde den weg op.
„Wat is er te doen?" riep de heer Van Megen naar
beneden.
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„Roeiwedstrijd op de rivier," gilde Wim.
„Het eindpunt is bij de fabriek, ik ben ze komen
halen," gaf Maggie wat kalmer bescheid.
Weg holden zij. Daar verscheen Jacques in den
tuin; hij zag dat zij den weg al op waren en probeerde
hen in te halen.
„Wacht even op mij ik kan zoo gauw niet —
wacht toch even," riep hij klagend, maar niemand
hoorde hei. Door de inspanning van het loopen en
schreeuwen tegelijk kreeg hij een hevige hoestbui,
zoodat hij ever voorbij het hek niet verder kon. Hij
hield zich aan een boom vast en stond te hijgen naar
adem. Juist kwam de zoon van den dokter, een vriend
van Hans, op zijn fiets voorbij en zag den armen
jongen diep ongelukkig aan den boom staan en den
weg afkijken. Op de rivier waren de bootjes al in de
verte in het zicht.
„Wil je ook naar de fabriek?" vroeg hij medelijdend.
„Ja, maar ik kan zoo hard niet loopen," hijgde
Jacques, „en zij wilden niet wachten!"
„Kom maar op mijn step staan, dan ben je er nog
eerder dan zij," zei de ander en met een gelukkig
gezicht nam Jacques de vriendelijkheid aan.
,,Zie je, Hans, de gelegenheid om aan een ongelukkig
kind goed te doen, al is het dan nu juist geen verwaarloosd kind, is wel eens dichterbij dan je denkt," zei de
vader met nadruk.

NEGENDE HOOFDSTUK.
ZOMERVREUGDEN EN ZORGEN.

Nu was het volop zomer. Mooigeur van de velden
aan den overkant kwam over de rivier aanwolken. Het
vee stond loom droomerig in de uiterwaarden en sloeg
met de staarten om de lastige vliegen te verjagen.
Iederen avond dansten de muggen boven de rivier. De
dagen waren lang en warm en de kinderen $nakien
overal naar de groote vacantie; het was in de schoollokalen niet meer om uit te houden; de ijver van wie
geen angst voor overgangs- en eindexamen hadden,
begon merkbaar te verslappen. Vooral als de hoofden
vol illusies waren van wachtend vacantiegenot. Dit
laatste was het geval bij Maggie en Hans. Maggie zou
met haar ouders een reis door het Schwarzwald
maken. Zij droomde van niets anders meer dan van
bergen en dalen, van ruischende beken en donkere
dennenbosschen. Een_ reisboek, een atlas, een
geillustreerd werk over het Schwarzwald maakten de
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lectuur uit, waarin zij zich ieder vrij oogenblik verdiepte. Zij liet de Van Megen's een wenschlijst maken
van voorwerpen, die zij mee zou brengen. Hans kreeg
in ieder geval een koekoekkiok, aan alien beloofde zij
wat, zoodat haar vader haar plaagde met den extraer, die voor geschenken mee moest en haar
koffer,
opdroeg dan maar zelf voor de douane-kosten te
zorgen.
Maar ook Hans telde de dagen, die nog van de
vacantie scheidden. Een oud 'marine-vriend van zijn
vader, die aan het Nieuwe-Diep woonde, had hem te
logeeren gevraagd. Dat was iets voor Hans; lederen
dag de zee zien, kennis maken met de groote schepen,
met marine-etablissementen, in een marine-atmosfeer
ademen — hij wist zich niet te redden van verrukking
als hij aan dat alles dacht.
Voor de arme Annie evenwel waren deze heette
dagen tevens dagen van vreeselijken angst en spanning. De leeraar, van wien zij het meeste hield, had
haar gewaarschuwd, dat zij alle kans had te blijven
zitten. Dit was een verbijsterende slag geweest voor
haar, die zich werkelijk verbeeldde, dat alles al veel
beter ging; het was weer het oude liedje van verwisseling van verbeelding met werkelijkheid. Maar na den
eersten schrik vatte zij weer moed, zij zeiden altijd,
dat zij zoo goed kon, maar niet genoeg haar best deed,
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nu zou zij dan eens beproeven, zij zou alles inhalen,
aan niets anders denken, niets anders doen dan werken.
Zij had nog een paar weken -- als zij dan werkelijk
zoo vlug was, moest het kunnen. Bovendien, als de
leeraars nu eens zagen hoe zij kon zijn als zij haar
best deed, zouden zij misschien toch wel begrijpen, dat
zij in de hoogere klasse kon komen, al was zij nog niet
met alles bij. Blijven zitten -- het was een spookbeeld,
dat haar aangrijnsde, sommigen vonden dat niet zóó
vreeselijk, maar voor Annie, wier geest altijd vooruitvloog, was het denkbeeld ondragelijk. Zij verbande
dus heldhaftig al haar geliefkoosde boeken, die haar
droomerijen voedden en deed niets dan werken, werken; in de mooie zomeravonden bleef zij op haar werkkamertje, een hokje op zolder, dat zij haar moeder
voor eigen gebruik had afgebedeld en ploeterde en
repeteerde tot zij naar bed gezonden werd. Zij deed
haar raam dicht, om de verlokkende geluiden, die van
buiten kwamen, riemengeplas op de rivier, stemmen in
den tuin, niet te hooren, bond soms een natten doek
om haar gloeiend hoofd en verdiepte zich in wiskunde
tot zij er niets meer van begreep. Maar zij kreeg steeds
meer moed en in haar gedachten hoorde zij den rector
zeggen:
„Annie van Megen heeft het in eenige weken prachtig opgehaald en kan dus overgaan." Kaar ouders
lieten haar begaan, omdat het maar een quaestie van
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een paar weken was en zij bovendien zelve vreesden, dat
het blijven zitten op het kind een slechten invloed zou
hebben. Als het werk haar niet interesseerde, zou haar
geest zich nog veel meer dan tot nu toe met allerlei
andere dingen bezig houden; bovendien zou de scheiding van haar tegenwoordige klasgenooten en het verkeer met klasgenooten, die zij in algemeene ontwikkeling ver vooruit was, haar een bron van kwelling zijn.
En nu was de vacantie aangebroken, tevens de dag
bestemd voor de uitslag der overgangsexamens, die
het angstig verbeide oogenblik zou brengen, waarin
Annie haar vonnis zou vernemen. Den vorigen dag
had zij als een onrustige geest door het huis gezworven, niemand mocht volgens haar wensch met haar
over het overgangsexamen spreken, maar zelf begon
zij er gedurig over. Zij was bij oogenblikken zoo vol
hoop, dat haar stemming ook die van haar omgeving
aanstak, maar die oogenblikken werden afgewisseld
door nu en dan zeer neerslachtige buien.
In angstige spanning bracht ook mevrouw Van
Megen den morgen door na Annie's vertrek naar den
tram. Hans en Maggie zouden aan het gymnasium
zijn om den uitslag te hoeren: „Als ik er door ben en
wij hebben nog tijd voordat de tram gaat, fuif ik in
het wachthuisje op kogelfleschjes," had Annie beloofd;
haar moeder zou zoo gaarne ook wat doen om haar
feestelijk te ontvangen, maar de burgemeester raadde
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haar af iets vooruit te bestellen: „Ik heb er toch een

zwaar hoofd in," zuchtte hij.
„Maar man, ze heeft zoo vreeselijk hard gewerkt,
dat weet je toch ook wel!"
„Ja, dat is alles goed en wel, maar een heel jaar
slordig en onattent werken haal je in een paar weken
niet in. 't Is een harde les voor 't kind; wij zullen haar
dan ook maar niet meer straffen of boos aankijken,
de staf is al zwaar genoeg."
„Man, je praat of 't al zeker is dat zij blijft zitten,"
riep mevrouw verontwaardigd.
„Vrouw, heusch, je moet je geen illusies maken; laat
't maar een meevaller zijn als zij er komt."
„Je hebt ze zelf ook, maar je wilt je wijsmaken, dat
je ze niet hebt," ijverde de moeder. „Als ze weten dat
't kind zoo vreeselijk hard gewerkt heeft, kunnen ze
toch zoo wreed niet zijn haar te laten zitten."
„Nu moet ik toch haast om je lachen, vrouw!"
antwoordde haar man.
De ochtend kroop om. Mevrouw kon nergens bij
gedurig
blijven
blijven en stondg
g aan het raam. Toch kón de
tram, waarmee zij moesten komen, er nog niet zijn.
„Daar is Anton op zijn fiets," kwam Wim berichten
en de zoon van den dokter stapte binnen, zich het
warme voorhoofd afvegend.
„Ik heb hard gereden, mevrouw, om de tram voor
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te zijn, ik vond het prettiger voor Annie, dat u het al
wist voordat zij thuis kwam.
„Is het —?"
„Ja, 't is mis."
„Arme Annie," zei mevrouw met bevende lippen,
„zij had zooveel hoop."
Bij het hooren van Anton's stem was ook de burgemeester binnengekomen. Hij zag er zoo teleurgesteld
uit, dat het duidelijk bleek, dat ook hij zich illusies
gemaakt had.
„'t Is toch lief van je, Anton, het ons te komen
zeggen," zei hij hartelijk.
„Och, dat is, de moeite niet waard", weerde de
jongen af „ik had zelf zoo'n meelijden met haar."
„Hoe hield zij zich?"
„Zij werd heel bleek onder de toespraak van den
rector, maar hield zich toch goed, maar ik ben dadelijk
weggegaan toen 't gedaan was en heb haar dus niet
meer gesproken."
„Heeft zij nog een aparte toespraak van den rector
gehad?"
„Ja, hij zei, dat zij den laatsten tijd getoond had
wat zij kon, maar natuurlijk nog niet genoeg had ingehaald. Maar als zij zoo voortging en vooral als haar
wiskunde wat beter werd, zou zij nog eens als een van
de beste -leerlingen het gymnasium verlaten. Maar ik
moet nu gauw weg, zij wachten mij thuis."
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„Jij bent zeker wel over. Jongen, hoe onattent van
ons, dat wij je nog niet eens gelukwenschten. Wel
gefeliciteerd hoor, en nog eens wel bedankt ook."
Anton af.
„Ik ga naar de tram, vrouw," zei de heer Van
Megen, die Anton had uitgelaten en met zijn hoed op
nog even terug kwam.
„Wij moeten het ons maar niet te veel aantrekken.
Zij is( nog jong genoeg. Zij komt er wel overheen; wij
konden toch ook niet anders verwachten," troostte zijn
vrouw, die, toen zij zag hoe strak het bleeke, meestal
toch al zoo ernstige gezicht van haar man plotseling
stond, in eens de rollen omkeerde. „Zij zal toch ook
wel moeten inzien, dat zij het er naar gemaakt heeft.
Zij krijgt nu de gelegenheid om al het verknoeide weer
goed te maken."
„Ja, straks heet 't nog een buitenkansje voor haar,"
mompelde de vader neerslachtig.
„Och, misschien wel!" lachte mevrouw hoopvol,
maar haar man zag den blik niet waarmee zij hem
nastaarde, terwijl .hij langzaam den weg opging.
Nog een vervelend half uurtje wachten; daar
kwamen zij aan, Annie gearmd met haar vader, verslagen en sprakeloos, Hans met een medelijdende uitdrukking op zijn blozend gezicht. Annie zag toch al
bleek na de inspanning van de laatste dagen, maar nu
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leek zij wel een toonbeeld van ellende. „Ja, zij heeft
waarlijk haar straf al beet," dacht de moeder en gaf
haar een zoen zonder iets te zeggen.
Onder het koffiedrinken werd over andere dingen
gesproken en Annie was blij dat niemand iets vroeg;
dadelijk na den lunch ging zij naar haar eigen kamertje.
Wel was dit. een klein hokje, op zolder afgeschoten,
zelfs met een gedeeltelijk hellend muurvlak en een klein
raam maar voor Annie was het de liefste plek in
huis en op de wereld. Hier had zij haar heerlijke
boeken, hier leefde zij in haar droomerijen en fantastische toekomstbeelden, zonder dat iemand haar met
een ruk in de werkelijkheid terughaalde. Het leelijke
ouderwetsch gebloemde behangsel op de muur, waaraan Jacques zich zou geërgerd hebben, zag zij niet
eens meer, als haar fantasie de kamer , met allerlei
beelden bevolkte. Het oude vierkante tafeltje met een
prop onder een der pooten, om het hinderlijke waggelen te beletten, lag altijd vol boeken en schriften en
had een schuifla waarin Annie haar geheimen bewaarde,
uittreksels uit boeken, eigengemaakte opstellen, zelfs
verzen, waarvan niemand het bestaan vermoedde. Haar
groote verdriet was, dat zij die lade niet af kon sluiten,
maar de tafel, die vroeger in de keuken had gestaan,
was nooit als bergplaats van geheime schatten bedoeld
geweest, allerminst van dichterlijke ontboezemingen
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en geen slot rijk. Een tijdlang had zij in deze behoefte
voorzien door een etiket, zooals zij op schriften en
schoolboeken had, over de reet tusschen lade en tafel
heen te plakken; op dit etiket had met groote letters
gestaan:
„Geheimen."
„Na mijn dood ongelezen te verbranden.
Wee die hem (dit was de lade) opent."
Maar 't was te lastig geweest dat steeds te vernieuwen, als zij zelf de lade openmaakte. Ook had zij
onbarmhartig veel spotternijen te verduren gehad over
haar practischen inval. Maggie had gezegd, dat het
opschrift haar deed denken aan het eigengemaakte
grafschrift van een engelsch letterkundige, daar zij
het bij haar op school over gehad hadden en dat
eindigde:
„Blessed be the man that spares this stone
But cursed be he that moves my bone."
Zoo iets was het ten minste.
„Wat beteekent dat dan?" vroeg Annie wat ongeduldig; „je weet dat ik nog geen Engelsch ken."
„Dat beteekent:
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„Gezegend is hij die deze steen spaart.
„Maar gevloekt zij hij, die . .. die . .. mijn beentjes
beweegt."
„Ik geloof er niets van," antwoordde Annie boos,
maar het etiket verdween toch van de lade. Alleen
verzocht Annie de geheele familie zeer dringend niet
in haar zaken te snuffelen, wat ha ar dan ook beloofd
werd.
Aardige ornamentjes, verjaarcadeautjes enz., stonden hier en daar in het kamertje, maar 't was niet,
zooals Maggie's boudoir, vol snuisterijen en mooie
lappen, aardige pulletjes en photo's. Zoo'n „opgedirkt
kamertje," als Annie minachtend zei, was veel te lastig.
Je kon je er niet vrij in bewegen en je kreeg nog
knorren toe, als je het niet netjes hield en al die prullen
schoon te houden, daar had zij heusch geen tijd voor
en, volgens mama, de dienstboden ook niet. Eén voorwerp was evenwel in dit kamertje, dat een ieders
verbazing opwekte en waarvan Annie verklaarde nooit
te zullen scheiden. In een hoek nl. stond een soort
zuiltje, eigenlijk voor een bloempot bestemd en daarop
een ouderwetsch kartonnen doosje met gebloemde
sits beplakt; in plaats van deksel lag er een stukje
glas over heen en daaronder op een laag watten een
dun gouden kettinkje, waaraan een sterretje hing met
een robijn in het midden. Ditzelfde voorwerp kon men
7
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beneden in he t salon terugvinden op een der oude
familieportretten. liet werd daar gedragen door een
dame uit den tijd van het eerste Fransche Keizerrijk,
een vrouw met een fijn intelligent gelaat, in een kleederdracht, die naar Orieksche modellen zweemde. De
robijn flonkerde op haar blank voorhoofd en het kettinkje verloor zich in de donkere lokken. De schilder
had haar geplaatst op een marmeren terras, leunend
tegen de met rozen omrankte ballustrade. Op den
achtergrond een park met een klein blank zuilentempeltje en witte beelden, hier en daar schemerend in
het groen. De eene mooie, slanke hand steunde het
peinzende hoofd, de andere hield een boek. Een mooie
jachthond lag aan haar voeten. Het schilderij was nu
juist niet zoo bijster goed geschilderd en het geheel een
offer aan den heerschenden smaak van den tijd, maar
Annie had voor die over-grootmoeder, uit wier jeugd
bovendien eenige romantische voorvallen bekend
waren, een dwepende vereering opgevat. Zij maakte
haar tot heldin van allerlei verhalen, die haar fantasie
ontwierp, had zelfs al eens een vers op haar gemaakt,
dat begon:
„Bij de steenen ballustrade
Kust de avondzon de rozen,
Peinzend zit de bleeke vrouwe,
Met wie d' avondwinden kozen."
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Vooral die rijmwoorden „rozen en kozen" en die
„kussende avondzon" vond zij zelf heel goed geslaagd,
maar de rest wilde toch niet erg vlotten. Annie's
verrukking had geen grenzen gekend, toen haar vader
door den dood zijner moeder in het bezit was gekomen
van de ferronnière, zoo heette zoo'n hoofdsieraad, die
eens werkelijk het voorhoofd van het origineel had
getooid en het haar „vanwege haar devotie, zooals
hij zeide, ten geschenke gaf; een verrukking, die nog
grooter was geworden, toen zij het sieraad eens voor
de aardigheid had aangedaan en de huisgenooten de
opmerking maakten, dat zij werkelijk wel wat op het
portret leek.

Maar op dezen ongeluksdag was Annie niet in de
stemming om van iets te genieten, zelfs niet van den
robijn, die juist fonkelde in éen zonnestraal. Haar
boeken lagen nog op de kleine werktafel, juist zooals
zij ze gisterenavond verlaten had, gisterenavond, toen
zij zoo hoopvol was geweest. Wat had zij hier den
laatsten tijd zitten blokken, zich gedwongen aan niets
te denken, dan aan die drooge, saaie, gehate boeken;
wat lag daar een stapel beschreven, becijferde kladjes
--- en alles wa$ voor niets geweest. Nu toch alles voor
niets geweest was -- had zij dan maar liever mooie
dingen gelezen in die avonden, waarin zij zich zoo
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gekweld had, daar had zij veel meer aan gehad. En zij
had zich nog wel zoo voorgenomen, als zij was overgegaan, in de vacantie ook hard te werken, dan had
zij alles ingehaald en zou de klasse goed hebben
kunnen volgen. Had dan niemand begrepen dat zij wel
kon? Zij stelde zich voor hoe het zijn zou, als na de
vacantie al haar klasgenooten, met wie zij op zoo'n
prettigen voet was, in het nieuwe lokaal gingen, en zij,
zij alleen, de uitgestootene, die te dom was bevonden,
naar de „jonge schapen," zooals zij in haar bitterheid
schimpte, en die gedachte bracht haar zoo van streek,
dat zij gevoelde haar wrok op iets te moeten koelen.
Dat „iets" moesten de boeken zijn, die lamme boeken,
die haar leven verbitterden en zij nam er een op en
sloeg er driftig mede op de tafel, wierp het toen tegen
den grond: „daar jij !," nu een tweede en een derde,
het wiskundeboek dat kreeg er dubbel van langs,
zoodat het uit den band vloog.
„Maar Annie, schaam je je niet?"
Daar stond mama en keek haar heel ernstig verwijtend aan.
Annie's drift smolt plotseling weg in een onbedwingbare huilbui. Haar moeder liet haar stil uithuilen en
trok haar toen naar zich toe.
„Meisje, je moet toch eens bedenken, dat je het aan
je zelf te wijten hebt."
„Maar ik heb den laatsten tijd toch alles gedaan
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wat ik kon. — Ik heb zoo vreeselijk hard gewerkt —
en toch voor niets!"
„Voor niets? Geloof je dat heusch? Maar kind, als
je je hebt ingespannen voor iets goeds, is het nooit,
nooit voor niets. Weet je dat wel? Op de een of andere
manier draagt dat altijd vruchten. Misschien zal je
al dadelijk na de vacantie kunnen merken, dat je nu
eens geleerd hebt ,wat werken is en dat je niet alleen
bent vooruit gegaan in kennis, maar ook in wilskracht."
Maar Annie gaf nog zoo gauw niet toe.
„Daar heb ik ook wat aan, als ik alles weer van
voren af aan moet overleeren. U weet niet hoe saai
het zal zijn al die vervelende boel weer stapje voor
stapje. En ik had mij al zoo verheugd op de mooie
dingen, die wij nu zouden gaan lezen."
„Waarvoor je nog niet klaar bent, kindje. Koor
eens, Annie, jou fout is niet dat je de hoogte in wilt,
maar dat je die in wilt vliegen in plaats van stap voor
stap naar boven te klimmen. Geduldig en nauwgezet
trappen klimmen, dat moet je in het leven altijd doen
en dat moet je nog leeren, kindje."
Annie zweeg.
Na een poosje vervolgde de moeder:
„Dat geldt voor ons allen. Je arme vader heeft al
heel wat -geduldstrapjes moeten beklimmen, voordat
hij zijn ongeluk kon . dragen, zoo moedig en blijmoedig
als wij het hem dagelijks zien doen. Daaraan mogen
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jelui wel allen een voorbeeld nemen, als 't eens niet
meeloopt. Kom, ruim nu die ongelukkige boeken, die je
niets misdaan hebben, maar eens netjes weg. Je moet
nu in deze vacantie maar eens flink in de wei loopen."
's Avonds ging zij met Hans en Maggie een groote
wandeling doen. Eerst naar Harm, die hen over de
rivier zou zetten. Harm begroette hen met veel hartelijkheid; hij zou een grooten ruiker fluweelen muurbloemen uit zijn tuintje voor hen plukken, die roken
zoo heerlijk. Zij konden ze dan meenemen als zij straks
weer terugkwamen. Toen ging het aan den overkant
door de weiden, waar de lucht vol geuren was. Over
de stille sloten lag purpergloed van de dalende zon.
Het was heel stil buiten en ook ons drietal sprak niet
veel. Annie was te bedrukt en Hans wilde, -omdat hij
dit voor zijn zusje te hard vond, niet spreken over
dat, waarvan zijn gemoed vol was, nl. dat hij op de
burgerschool heel mooi was overgegaan en de volgende week naar het Nieuwediep ging. Maggie smeedde
onder het gaan in stilte een plannetje, een plannetje
zoo heerlijk, dat zij moeite had haar gezicht in een
stemmige plooi te houden, en dat laatste was zij toch
wel verplicht aan de treurende vriendin, die naast
haar liep.

TIENDE

HOOFDSTUK.

DE GROOTE VACANTIE EN HOE DIE
WERD DOORGEBRACHT.

Welk plannetje Maggie in stilte gemaakt had, bleek
eenige dagen later, toen Mevrouw Werdens deftig
een visite kwam maken om Annie uit te noodigen als
haar gast mede naar het Schwarzwald te gaan, een
uitnoodiging, zoo aardig en welgemeend, dat de heer
en mevrouw Van Megen niet anders konden doen dan
haar dankbaar , aannemen. Nu was Annie den geheelen
eersten dag bijna sprakeloos van verbazing, dat haar
deze verrassing was overkomen, zoo heerlijk dit ze er
geen woorden voor vinden kon, maar daarna hoorde de
familie haast van niets anders meer; 't was niets dan
plannen en illusies. In den geest was zij eigenlijk al
op reis. Zij stelde zelfs voor haar doen bijzonder veel
belang in de inkoopen van toiletzaken, die Mevrouw
Van Megen wel verplicht was te doen om haar meisje
niet te zeer te doen afsteken bij de keurig gekleedde
dames Werdens, iets, dat de gastvrouw zeker zou
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hinderen; een aardig reistoiletje moest nog gauw
gemaakt worden; zelfs het gaan passen vond zij niet
vreeselijk, nu het in verband stond met de reis. Mevrouw
wierp wel eens een koudwater-straal in de laaiende
vlammen van haar verrukking, door haar ernstig te
vermanen haar gastvrouw, die haar zooveel genoegen
aandeed, toch vooral door niets te ergeren. Dan kreeg
Annie wel even een benauwd gevoel, zooiets als voor
een proefwerk, maar dit vervaagde toch weer spoedig.
Met een fier gevoel van meerderheid bracht zij Hans
paar de tram, den dag dat deze zijn zoo vurig begeerde
reis, naar het Nieuwediep aanvaardde; wat was nu een
reis naar het Nieuwediep! niet eens de grenzen over.
De ouders genoten mede van de verrukking hunner
twee oudste kinderen, maar toch met een gemengd
gevoel. Hun blikken ontmoetten elkander soms in die
dagen, als beiden aan hetzelfde dachten, aan Jacques,
wiens toch al jaloersche aard zoon vuurproef moest
doorstaan, die zoo weinig vreugde had en wie p niemand
eins een genoegen aandeed. 't was dan ook wel heel
moeilijk; uit logeeren gaan, alleen, daaraan was niet
ite denken, zijn gezondheid vereischte te veel zorg.
Reizen, gesteld al dat zijn ouders daar de middelen
We hadden, was voor hem veel te vermoeiend, naar
bhiten gaan was kostbaar, toch zou het zoo goed voor
hem zijn. Na eenig wikken en wegen werd er iets op
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verzonnen. De burgemeester kende een mooi plekje in
Brabant, waar het niet duur was en waar heerlijke
dennenbosschen waren, als hij en Jacques daar eens
een paar weken heengingen, verzon Mevrouw, zij zou
dan wel thuis blijven met de kleintjes; allen uit werd
te duur. Haar man had er eerst wat tegen, 't zou zoo
saai zijn voor zijn vrouw, maar, -- hij keek er Jacques
nog eens op aan, wat zag de jongen er toch slecht uit
--, wat 't zwaarste was, moest dan maar 't zwaarste
wegen, en, „de minstwaardige beestjes van den stal
samen de wei in," zei hij met een scherts, die eigenlijk
geen scherts was en ging werk maken van een
verlof van een paar weken.
Aan deze scherts dacht de moeder toen zij met Wim
en Zus op het spoorwegperron stond om hen te zien
vertrekken. Zij hadden hen met hun drieën weggebracht,
de kinderen vonden 't zoo gezellig mee met de tram
naar de stad te gaan en nu zouden zij ergens gaan
koffiedrinken in een melkinrichting en met mama boodschappen doen. Zij zag naar hun blozende gezichten,
flinke, welgemaakte figuurtjes, dacht aan het tweetal
dat reeds was weggereisd, aari zichzelf en zag toen
naar die twee aan het portierraam, het oudere en het
jongere gelaat, beiden de duidelijke sporen van lijden
vertoonend, al keken beiden juist nu heel opgewekt.
't Was goed dat de trein wegging, want haar oogen
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schoten vol tranen, terwijl zij ze nawuifde, haar twee
hulpbehoevenden, die nu op elkander waren aangewezen.
Maar Jacques was in de eerstvolgende dagen in het
geheel niet te beklagen. Hij vond het een heerlijkheid,
zijn vader nu eens geheel voor zich te hebben, een
heerlijkheid, met hem door de eenzaamheid der donkere dennenbosschen te dwalen, of languit op den
grond te liggen en stil te staren naar de hooge boomtoppen, die almaar met kleine beweginkjes naar
elkaar toe bogen en zacht ruischend elkaar wat toevertrouwden, precies een vergadering, waarin alien
tegelijk praten. En dan het gezellige geluid van het
neerploffen der dennenappels, als er eekhoorntjes in
de buurt waren, en dan het heel stil wachten of er een
zich vertoonde. Neen, Jacques benijdde nu niemand en
knorde tegen niemand, wat hem een ongekend gevoel
van vrede gaf. Hij deed zijn best om zijn vader te
helpen met iedere verrichting die dezen met zijn eerre
norfnale hand moeilijk viel. En dan die vertrouwelijke
gesprekken met den vader, die door een zekere soort
sympathie hem beter begreep dan iemand anders van
de huisgenooten, beter zelfs dan mama en die nu al
den tijd voor hem had en zich geheel aan hem gaf en
evenmin als hij alles kon doen wat hij wilde. Nu voelde
hij zijn zwakker en machteloozer zijn niet zoo als
tusschen al die sterken en gezonden.
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Meer dan een van alien thuis ooit had kunnen,
doen, drong de vader op de eenzame wandelingen
door in dit kinderzieltje, dat altijd voor de omgeving
wegschool in een pantser van wrevelige onvriendelijkheid, maar nu het voor hem open lag en alle bitterheid
en nijd er voor eenigen tijd uit schenen weggetooverd,
toch zoo gevoelig en fijnbesnaard bleek te zijn. In
latere jaren was de herinnering aan deze weken hem
een bron van weemoedig genot.
Wel had Mevrouw Van Megen stille dagen, alleen
met Wim en Zus, maar zij genoot van de lange verrukte brieven van al de afwezigen. Die van Hans
waren vol zeemanstermen; hij had gedineerd op het
wachtschip en kende reeds de geheele inrichting van het
Koninklijk Instituut van de Marine. 't Was alleen maar
jammer, dat de adelborsten met verlof waren. In
kleuren eneuren
beschreef hij het vertrek naar Indië
g
van een grooten oorlogsbodem, dat hij juist bijwoonde.
De brieven van Annie spraken van geheel andere dingen, van mooie, trotsche natuurtafereelen, die diepen
indruk op haar maakten en waarvan zij levendige,
zelfs schilderachtige beschrijvingen gaf, en van het
voor haar zoo nieuwe en vreemde reisleven van het
eene hotel naar het andere. Zij scheen het alleen wat
jammer te vinden geen enkel bepaald avontuur mee
door te maken, want met geroutineerde reizigers als
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de familie Werdens, ging alles even vlot en -gemakkelijk,
terwijl bovendien allen de door veel tourasten bezochte
plaatsen werd aangedaan en de hotels, die aan comfort
niets te wenschen overlieten. Annie dacht wel eens,
dat er toch nog een andere manier van reizen moest
beltaan, die meer met haar aard strookte, maar toch
was zij heel dankbaar voor alles wat zij genoot.
„Mevrouw Werdens is zoo lief voor mij," schreef
zij, „ik schaam mij wel eens, dat ik zoo met haar stijfheid kon spotten, maar misschien zijn de menschen
op reis losser dan thuis, zou dat niet kunnen? ik geloof
ook niet dat ik haar dikwijf erger. liet zou alles
zoo heerlijk zijn, als ik maar niet soms in eens zoo'n
schrik kreeg als ik denk aan het gym en aan wat mij
daar wacht."
En in een anderen brief:
„De koekoeksklok voor Hans is al gekocht en een
beeldig plantenpersje voor Jacques. Wij waren in een
alleraardigsten houtsnijwinkel in Triberg. 't Is hier
prachtig, dennenbosschen, beken, watervallen, alles,
alles is mooi. Soms wel wat somber, vooral als er
weinig zon is, dan krijg je een gevoel van alleen over
ernstige dingen te mogen praten. Ik word er wel eens
heel stil onder en dan denken mijnheer en mevrouw
dat ik geen pleizier heb. Ik geniet dan juist, maar 't is
toch anders dan pleizier, maar ik kan hun dat niet zoo
uitleggen. U zou dat beter begrijpen. Gisteren hebben
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Maggie en ik voor het eerst een beetje gekibbeld,
maar het was mijn schuld. Wij waren op den Feldberg
gelogeerd, prachtig, er lag zelfs nog sneeuw. Wij
zouden om 11 uur weggaan, en Mevrouw bleef in het
hotel om te pakken, maar Maggie en ik hadden dicht
bij het hotel zoo'n heerlijk mooi plekje gevonden, dat
wij het wilden „vereeuwigen." Maggie had een mooi
nieuw schetsboekje, nu zou zij het daarin teekenen
en ik zou er een gedichtje bijschrijven, zoo alleen voor
ons beidjes. Dat deden wij ook, maar toen wij later
in den trein zaten, vroeg Maggie mij zachtjes waar ik
het schetsboekje had gelaten, ik had 't het laatste gehad
en toen moest ik zeggen op den Feldberg. Maggie
werd boos, ik vond het heel jammer voor haar van
het mooie schetsboêkje, maar de teekening en het
gedicht waren niet veel zaaks. Ik zei haar, dat en
maakte er nog gekheid over dat de menschen, die het
misschien eens zouden vinden, (niet zoo heel licht,
want 't was een tamelijk verborgen plekje, waar wij
zaten) zouden probeeren te raden, wie de dichterschilder zou geweest zijn, die dat verloren had. Er was
niet veel kans dat de een of andere beroemdheid er op
zou worden aangezien, maar toen zei zij dat het juist
zoo erg was, omdat haar naam er in stond. Daar heb
ik haar een beetje om uitgelachen; hoe weinig menschen
op de heele wijde wereld weten wie „Margaretha
Werdens" is? Dat zou al heel toevallig zijn als een van
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die weinigen haar boekje vond. Zij vond 't niet aardig
van mij dat ik haar boekje had weggemaakt en haar
nog uitlachte op den koop toe en 't was ook niet heel
aardig, dat weet ik wel,- --- maar zij is zoo lief -een uur daarna was alles weer goed. Wij gaan ook
nog naar Baden-Baden. Er moet daar zoo'n overvloed van rozen zijn, kon Jacques dit maar eensi zien.
Mevrouw zegt, dat wij daar onze mooie jurken moeten
aandoen; gelukkig, dat u mij nog zoo'n snoezig neteldoekje hebt meegegeven. Ik doe heusch mijn best om
er altijd netjes uit té zien, gelukkig ben ik met Maggie
op één kamer en die helpt zorgen dat ik bij het inpakken
niets vergeet. Voor Wim en Zus breng ik een paar
koeienbellen mee, dan kunnen zij „Schwarzwaldje"
spelen en om de beurt koe zijn. En voor u ...... dat
is een geheim."
Er kwamen heerlijke dagen, toen de reizigers achtereenvolgens weer „binnenvielen," zooals Hans zei.
Allen waren vol verhalen over het genotene en allen
hadden geschenken meegebracht, voor de drie thuisblijvers vooral, en Wim en Zus waren boven de wolken
met al hun moois. Nu nog wat vrije dagen, overdag
veel op de rivier, 's avonds in den tuin doorgebracht,
en het gewone schoolleven stond weer voor de deur.
Annie vocht zich dapper door al de pijnlijke gewaarwordingen van de eerste dagen heen --- maar moeilijk
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waren zij. Haar zolderkamertje was dien winter

getuige van menigen zelfstrijd dien het kostte om een
mooi boeiend boek in den steek te laten en zich te
zetten tot werk, dat haar bitter weinig belang inboezemde, maar toch, zij oefende zich in het geduldig
trapjes-klimmen, zooals zij haar moeder lachend verzekerde.

ELFDE HOOFDSTUK.
DE SCHADUWEN DES DOODS.

De winter was dit jaar buitengewoon koud, scherpe
Oosten- en Noord-Oosten winden deden de voetgangers rillend wegduiken in opgezette jas- en mantelkragen en met gebogen hoofden, de handen in mofof jaszak, haastig voortstappen. Op de rivier was geen
vroolijkheid, de rimpels van het opgezweepte water
schenen rillend en huiverend over de oppervlakte te
glijden, aan roeien werd niet meer gedacht, de groote
schepen gleden stil voorbij onder den lagen, bewolkten
hemel en 's nachts, als de windvlagen om de lage
huizen aan den oever renden, schrikte menigeen op met
de gedachte „wat zal het op de rivier spoken, als er
maar geen ongelukken gebeuren."
Maar omstreeks het begin van het nieuwe jaar kwam
er verandering. Een strenge vort viel in en hield
weken lang aan. Nu heerschte spoedig weer vroolijkheid en bedrijvigheid op de glinsterende vlakte, waar
de schaatsen knarsten tot laat in den avond.
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Verscheidene schepen, die door den vorst overvallen waren, lagen stil aan den kant van het ijs, soms
gepavoiseerd door waschgoed aan gespannen lijnen,
dat vroolijk op de wind wapperde, waarbij de roode
schippershemden grappig kleurden tegen de witte
wereld rondom.
De kinderen Van Megen, in gezelschap van Maggie
en Anton van den dokter, waren natuurlijk ieder uur,
dat de school hen vrij liet, op het ijs te vinden, maar
toch de ware pret was er voor hen dit jaar niet en
tegen het einde van de ijsperiode kwamen zij weinig
meer. De stemming thuis namelijk was angstig en
bedrukt, de stemming, die heerscha, waar een ernstig
zieke alle zorgen en gedachten in beslag neemt. De
gure herfst was noodlottig geweest voor den weerstandloozen Jacques, in November was hij ziek geworden en in Februari lag hij nog steeds te bed, het nietige
kinderlichaam nu heel zwak en uitgeteerd.
In het begin was hij een lastige zieke geweest,
zenuwachtig-bang dat hij nu op school ten achteren
zou komen, al de eerzucht van zijn bestaan van mismaakten jongen had zich gericht op zijn schoolvorderingen; dit was het laatste jaar van de lagere school,
als hij nu eens het toelatingsexamen voor het gymnasium niet doen kon, als de anderen hem vooruitkwamen? Deze angst alleen reeds maakte hem rusteloos
en ongeduldig, daarbij het irriteerende hoesten, waarom
8
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hem het vele spreken verboden was, het drukke
bedrijvige leven der anderen, terwijl hij machteloos
stil moest liggen, alles werkte mede om zijn gemoed
te verbitteren.
Als Hans gedreven door een soort plichtgevoel en
medelijden eens een beetje voor zijn bed kwam zitten
praten, wekte dit eigenlijk zijn wrevel nog meer op.
Hans had in zijn gevoel van grooten, sterken jongen,
voor wien de wereld openstond, altijd iets van beschermende meerderheid tegenover den zwakken jongere
gehad. Hij had veel van hem verdragen en hem meestal
ontzien, in goedgemeend medelijden, maar Jacques
had juit, hierdoor destemeer zijn minderwaardigheid
gevoeld en van niemand zoo weinig kunnen velen als
juist van Hans. Zat deze nu bij hem, blijkbaar in zijn
geest zoekend naar wat hij nu eens vertellen zou,
zonder te praten over de gewone school- en jongensdingen, zonder ooit het onderwerp van zijn eigen
toekomst-illusies aan te roeren, zei Jacques, die zoo
iets altijd instinctmatig begreep, al heel gauw knorrig:
„Ga nu maar weg, ik ben moe."
En Hans ging heen, zich vaag verwonderd afvragend,
waardoor hij den zieke nu weer geërgerd had.
Met Annie, met wie hij dikwijls had gekibbeld, die
heftig tegen zijn booze buien inging, kon Jacques
't eigenlijk beter vinden. Zij had, doordat zij de klasse
voor de tweede keer doormaakte, niet veel tijd voor
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haar huiswerk noodig en had Jacques aangeboden
hem iederen avond een uur te komen voorlezen.
De soort lektuur, die hij graag hoorde, was nu wel
in het geheel niet wat zij zelf zou gekozen hebben,
maar zij ging met veel opgewektheid op zijn verlangen
in en las hem avontuurlijke verhalen, vol romantische
en gevaarlijke ontmoetingen en ondernemingen voor
uit de boeken van Karl May en enkele anderen. Hij
hield dol van deze schrijvers, die hem voor korten tijd
in den geest verplaatsten in een wereld, die voor hem
in de werkelijkheid onbereikbaar zou zijn. Zij deden
hem zich voor een enkel heerlijk uur vereenzelvigen
met de sterken en dapperen, wien het leven in al zijn
volheid tegenlachte.

Ongezellig en somber was wel deze winter in de
anders zoo drukke en vroolijke burgemeesterswoning,
al trachtten de ouders nog zooveel mogelijk een schijn
van huiselijkheid en opgewektheid, en van gezelligen
omgang te bewaren. Zij zagen verder dan de kinderen
en 't viel hun zwaar hun angst en zorg te verbergen;
daarbij was de moeder bijna altijd op de ziekekamer. Zij,
die van de kinderen het meeste onder den bestaanden
toestand leed, was Marietje. Wim ging naar school,
't was dus toch al vervelend altijd alleen te moeten
spelen, maar nu vooral voelde zij zich eenzaam en
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verlaten. Wel ging haar vader dikwijls met haar
wandelen en werd zij ook nog al eens uit spelen
gevraagd bij Mevrouw Werdens en bij de dokters-.
vrouw, die deden wat zij konden, om het gezin den
last der ziekte te helpen dragen, maar daar waren
geen kinderen van haar leeftijd -- en 't was dus het
ware niet. Het prettigste vond zij eigenlijk nog maar
heel stil en rustig op de ziekenkamer te mogen spelen,
liefst winkeltje. Dan speelde mama mee en deed allerlei
inkoopen bij haar. Met een hart vol zorg dwong de
moeder zich dan de eene japon voor, de andere na,
uit te kiezen uit een vervaarlijk grooten stapel oude
lapjes, die haar in een sigarenkistje ter keuze werd
aangebracht, of wel groote bestellingen kruidenierswaren te doen, waarvoor heel wat kaakjes werden
ingeslagen. Soms ook las mevrouw voor of vertelde,
eenvoudige, kinderlijke verhaaltjes of sprookjes, waarbij
Jacques rustig insliep. Dan was het heel stil in de
ziekekamer, waar de zachte stem eentoonig doorlas
en het kleine meisje aandachtig, ernstig luisterde,
terwijl de vroege winterschemering begon in te vallen
buiten, waar de naakte boomen langs de rivier stonden
te rillen in den wind, die gierend over het- water
streek. Als het dan in de kamer geheel donker Werd
en de moeder geen licht aanstak, om den zieke niet
te wekken, wiens bed het eenige was dat wit schemerde
in de grijze kamer, kreeg het kind soms een angstig,
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beklemd gevoel en sloop zij stil weg naar beneden,
om de anderen op te wachten, die met de tram uit de
stad kwamen. Dan ging in de huiskamer het licht aan
en werd het beneden weer prettig.

Toen de vorst was ingevallen en de glinsterende
ijsvlakte buiten het tooneel werd van levendig, vroolijk
bewegen, brak voor het kind een betere tijd aan.
Zij kon nu schaatsenrijden naar hartelust; er waren
altijd wel ouderen op de baan, die voor haar zorgden
en haar voorthielpen; het geheele dorp kende natuurlijk het kleine meisje van den burgemeester. Zij en Wim
waren nog te jong om, zooals Hans en Annie deden,
te gevoelen, dat de schaduwen van dreigend leed thuis
dichter en dichter werden. Mama was nu bijna niet
meer in den huiselijken kring, de vader werd met den
dag stiller en zwaarmoediger, het gelaat van den
dokter stond steeds ernstiger bij zijn bezoeken.
Jacques werd niet meer voorgelezen, Zus mocht niet
meer in de ziekekamer winkeltje spelen; alles vermoeide hem nu. De onrust en prikkelbaarheid van den
zieke had plaats gemaakt voor een soort lijdelijke berusting. Hij was onverschillig geworden voor alles wat hem
eens hartstochtelijk beroerde. Naarmate zijn krachten
afnamen, werd hij heel stil en zacht gestemd, zoo
zacht en vriendelijk soms, dat Annie haar tranen
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niet meester kon worden bij de gedachte aan wat hij
vroeger was. Wat zou zij er nu niet voor geven hem
weer eens driftig te hooren uitvallen? Toch maakte
deze stemming, dat er met de herinnering aan de
laatste weken, die de kleine lijder te midden der zijnen
zou doorbrengen, altijd iets liefelijks verbonden bleef.
Steeds bracht een der schoolgaande kinderen iets voor
hem mee uit de stad en hij was blij met iedere kleinigheid. Marietje kon soms heel lang bij hem zitten, zoo
stil als een muisje en mocht zijn handen streelen en
hem geven wat hij noodig mocht hebben. Lijden deed
hij niet veel; hij was alleen maar heel moe en zwak.
Plannen maakte hij niet meer; stil en lijdelijk genoot
hij van de koesterende liefde, die hem omringde.
Iedereen spande alle krachten in om hem genoegen te
doen en hij was lief en dankbaar gestemd jegens allen.
De groote verzoener, de dood, deed hier wat het leven
niet had kunnen verrichten.
Op een helderen winterdag, terwijl de schaatsen
den geheelen dag op de blanke vlakte der rivier schitterden en knarsten, geroep en gelach de fijne heldere
lucht vulde, kwam in de stille ziekekamer heel zacht
het einde.

Toen Hans dien avond naar bed ging, wierp hij nog
even een blik naar buiten, daar schitterde en straalde
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alles in lichtende heerlijkheid, de sterren fonkelden,
alsof zij heel dichtbij waren -- en 't was in huis zoo
droevig.

Snikkend wierp hij zich voorover op zijn bed.

TWAALFDE HOOFDSTUK.
STRIJD.

Stil en weemoedig bleef dien winter de stemming in
het oude huis aan de rivier. De ouders deden wat zij
konden om de kinderen niet te veel in hun smart te
doen deelen; zij wilden hun jeugd niet versomberen,
maar de kinderen hadden een indruk gekregen die
nooit zou worden uitgewischt. Een uit den kleinen
kring was heengegaan en 't kon nooit weer worden
zooals het geweest was. Het gestorven broertje wiens
naam nu niet anders meer dan met een soort van
geheimzinnigen eerbied werd genoemd, bekleedde nu
een grooter plaats in de gedachten der kinderen dan
hij bij zijn leven had ingenomen. Toch langzamerhand
hernam het leven voor hen zijn rechten en kwamen
allerlei belangen en werkzaamheden afleiding brengen.
Jacques werd niet vergeten, maar de herinneringen
aan zijn leven waren meest van pijnlijken aard en
daarom roerde niemand ze gaarne aan. Vooral Annie
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had heimelijk een kwellend gevoel van schuldbewustzijn; als zij alles geweten had, zou zij meer gedaan
hebben om het korte moeilijke leven van den jongen te
veraangenamen. Zij, had het gevoel alsof zij hem nog
wat liefs had te zeggen, nog wat genoegen moest
aandoen, dat nu voor altijd ongezegd, ongedaan zou
blijven. Wat haar vroeger wel eens ergerde, dat haar
ouders nl. zoo partijdig_ jegens hem waren, werd _ haar
nu een soort troost.

De lente ging voorbij en de zomer kwam, de eerste
rozen bloeiend in Jacques' oude tuintje werden door
meer dan één paar betraande oogen bewonderd. Had
hij nog maar eens kunnen zien hoe mooi zij stonden.
En weer naderde de groote vacantie. Annie ging
met glans over en beloofde ernstig nu ook te zullen
volhouden haar best te doen. Hans beweerde dat hij
nu zijn laatste groote vacantie inging, want 't volgend
• zijn en dan kreeg hij „verlof"
'aar zou hijJ
eneen vacantie meer. Deze meening ^ werd bestreden
engee
de anderen, die zeiden, dat hij in het gunstigste
geval, nl. van door het adelborst-examen te komen,
nog
g geen „verlof " had voordat hij op het Instituut
geweest was; hij zette daar tegenover, dat hij geen
vacantie kreeg van een Hooger Burgerschool, die hij
verlaten had. „Dan is 't den volgenden zomer een
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„tusschentijd," zei Annie en allen spraken in het vervolg van „Hans' tusschentijd."
Mevrouw zweeg meestal als over Hans' toekomst
werd gesproken. Zij had zich af en toe nog wel eens
gevleid met de hoop dat hij toch nog naar Delft zou
gaan en kon het denkbeeld niet goed verdragen, dat
alle illusie daaromtrent vervlogen was.
Wim was heel glorieus met een prijs van school
gekomen en sprak nu over de kleine jongens, die liet
volgende jaar in de eerste klasse zouden zitten, waarover Zus hem danig kapittelde, iets, dat hij alleen van
haar wel velen kon.

Dien zomer bleven allen thuis. De ziekte en dood
van Jacques hadden allerlei dure uitgaven veroorzaakt,
zoodat de burgemeester verklaarde, dat hij te slecht
bij kas was voor een zomeruitgang, bovendien hadden
allen een gevoel van bij elkaar te willen blijven. Wel
maakten Hans en Annie dikwijls aardige fietstochtjes,
meestal in gezelschap van Maggie en werd in de mooie
warme dagen heel veel op de rivier geroeid.
Nu, mooie en warme dagen gaf de zomer, die dien
buitengewoon strengen winter opvolgde, in kwistigen
overvloed. De maand Augustus was ondragelijk heet.
't Was of zelfs van de rivier een warme damp opsteeg;
de weiden lagen bruingeblakerd te broeien in de zon.
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De lucht was dag aan dag strakblauw, met Tederen
avond aan den horizon kleine, dreigende onweerswolken. Maar het onweer zelf, dat verlichting moest
brengen, bleef uit.
Na een van de benauwd-heete dagen was Hans wat
vroeg 's avonds naar zijn kamer gegaan. Hij had
hoofdpijn en probeerde te slapen, maar het lukte niet
-- het bed was te warm — hij snakte naar frissche
lucht en zou maar wat in het donker aan het open
licht dat dit hem wat goed deed.
raam gaan zitten
Het was nog altijd benauwend warm buiten, een
loonre droomerig-makende atmosfeer en daarbij de
avond heel donker, als was er iets dreigends in de
lucht.
Langzame schreden knerpten op het grint van den
tuin. Hans zag twee gedaanten in het donker heen en
weer gaan, voorbij het huis, zijne ouders, die buiten
nog een luchtje schepten. Zij spraken zacht samen
maar plotseling trof een vreemd geluid zijn aandacht;
hij hoorde zijn moeder bedwongen, maar hartstochtelijk
snikken.
„Kom vrouw, wat is dat nu?" suste de stem van
zijn vader. „Je bent zoo flinke houd je nu goed."
„Ik kan niet," klaagde de wanhopende stem van
zijn schijnbaar altijd zoo opgewekte moeder.
„Toe, kom nu hier naast mij zitten, en laat ons eens
kalm praten," hoorde hij zijn vader weer zeggen en
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zij zetten zich samen neer op de bank, die voor het
huis stond.
„Al ben je nog zoo bedroefd om 't gemis van onzen
Jacques, vrouwtje; denk toch ook eens, dat wij den
jongen niets zouden hebben kunnen geven om 't'ongelukkige leven te bezweren, dat hem wachtte, heusch,
het is gelukiger voor hem, dat hij is gaan rusten. Wij
mogen hem niet terugwenschen."
„Dat weet ik wel en dat doe ik ook niet. Maar alles
wat ik heb doorgemaakt, heeft geloof ik, mijn geestkracht gebroken en nu kan ik er niet overheen, dat
... dat..."
„Dat wat?"
„Ach neen, vraag het maar ' niet. 't Is kinderachtig
van mij. Ik zal mij wel vermannen ik ben nu maar
zoo zenuwachtig van alles ..."
„Vrouw, wat is er? Ik móet nu weten wat je zoo
kwelt. 't Is toch niet dat Hans in de marine gaat?"
„Dat is het juist," riep nu de moeder als in vertwijfeling uit en begon opnieuw te snikken. „Ik heb
zooveel verdriet gehad; ik heb nog zooveel verdriet —
als ik aan Jacques denk -- en er aan denk hoe weinig
vreugde die in zijn leven gehad heeft, dan maakt dat
mij ellendig en zoo zwak. Daarom wil ik nu dat Hans
ten minste gelukkig is en zal ik hem nooit meer zeggen,
dat ik hem zooveel liever naar Delft zag
g gaan --maar
voor mij zelf kan ik het denkbeeld niet verdragen --
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het is laf van mij -- maar ik kan niet -- ik kan het
niet."
Hans hoorde niet meer wat zijn vader hierop antwoordde hij zat als een, die zijn vonnis gehoord
heeft, radeloos onder het oproer van zijn ontstelde
gedachten. Het was niet in hem opgekomen, dat hij
eigenlijk luisterde naar een gesprek, dat niet voor zijn
ooren bestemd was. In het gezin heerschte zoo'n groote
vertrouwelijkheid tusscjen ouders en kinderen, dat
opzettelijk afluisteren van iets nooit voorkwam en vanaf
de eerste woorden van het gesprek was hij zoozeer
boeiend geweest door meelijdende belangstelling, dat
hij aan niets anders dacht, dan aan het verdriet van
zijn moeder.
En nu? Hij had altijd wel geweten, dat mama niet
ingenomen was met zijn toekomstige marine-loopbaan.
eigenlijk
In stilte vond hij het wel wat overdreven
wel wat dwaas maar hij schreef haar tegenzin toe
aan nawerking van den schrik, dien het ongeluk van
zijn vader haar had veroorzaakt; dit zou natuurlijk
wel slijten, dacht hij altijd. Zijn vader had zijn wenschen
goedgekeurd en hij had zichzelf nooit in het licht van
een andere toekomst kunnen zien, — maar — nu mama
er zóó onder was, en dan mama, die toch al zooveel
had geleden, nu pas door den toestand en de ziekte
van Jacques (nu eerst begreep hij recht duidelijk
hoeveel) moest hij haar nu dit verdriet niet besparen?
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Hans streed den zwaarsten strijd van zijn leven —
in die uren aan zijn venster. De ouders waren al lang
weer naar binnen gegaan, nog zat hij daar en staarde
zonder iets te zien in den zwoelzwarten nacht, naar
den horizon, waaraan bijna zonder ophouden warmtelicht beefde. Toen hij eindelijk naar bed ging, wist hij,
dat een zware deur zou dichtvallen voor de poort,
waarachter zijn heerlijk toekomstland lag, en hij zou
haar zelf dichtsmijten, met één ruk, zoo snel mogelijk,
morgenochtend maar, voordat hij den moed daartoe
zou verloren hebben.
Den volgenden dag zouden de kinderen Van Megen
naar de stad gaan om de noodige inkoopen te doen
van schoolbenoodigheden voor den nieuwen cursus.
Toen het ontbijt dien morgen was afgeloopen, liet Hans,
die er zoo bleek uitzag, dat zijn moeder onwillekeurig
moest denken aan ' zijn „nachtwacht-periode," zooals
de periode, waarin Hans 's nachts Harm's kleinzoon
bewaakte, in de wandeling genoemd werd, de anderen,
nl. Annie en Wim, vooruitgaan naar de tram en bleef
even bij zijn moeder achter. Met de hand aan den knop
van de deur, zei hij heel kortaf: „Ik moet u nog wat
zeggen. Ik wil toch maar liever naar Delft, spreekt u
er maar met papa over."
Weg was hij, zijn moeder in de uiterste verbazing
achterlatend. Zij begreep niets van dit plotselinge

Hans streed den zwaarsten strijd van zijn leven.
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ineens alles haar duidelijk werd. De kamer
besluit tot
van Hans was boven de bank waar zij en haar man
den vorigen avond gezeten hadden de jongen
moest alles gehoord hebben. „Lieve, lieve jongen,"
stamelde zij in haar ontroering.
Met een geheimzinnig gelukkig glimlachje liep zij
dien dag door haar huis; haar man merkte, toen hij
haar in de gang tegenkwam, haar stralende oogen op;
't was of zij ineens jonger was geworden; hij begreep
er niets van. Maar zij wilde nog niets zeggen; eerst
moest zij met Hans gesproken hebben. In haar kamer
zocht en schommelde zij in allerlei laden, tot zij een
fijn-leeren zakportefeuille vond, met een klein gouden
slot, die zij als souvenir aan haar vader bewaard had.
Deze portefeuile deed zij in een vloeipapier en legde
haar op Hans' bed. Toen wachtte zij ongeduldig de
komst van de tram. Het was gelukkig een morgen,
waarop zij het juist heel druk had in haar huishouding,
maar toch viel de tijd haar verschrikkelijk lang, die
nog moest verloopen, vóordat de kinderen thuis
kwamen koffiedrinken.
Eindelijk, de burgemeester en Marietje wachtten al
in de eetkamer; daar waren zij; zij vloog ze tegemoet.
„Hans, loop eens naar boven; ik heb wat op jou
bed laten liggen, haal dat eens voor mij, toe gauw!"
Met deze woorden werd hij in de gang verwelkomd.
Verbaasd ging hij naar boven en nog veel meer
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verbaasd was hij, toen daar op zijn sprei de portefeuille
lag met daarbij een papiertje, waarop zijn moeder had
geschreven:
„Voor Hans om te gebruiken als hij adelborst is."
Vdordat hij zich goed rekenschap gaf van wat hij
zag, stond zijn moeder al bij hem en pakte hem beet
en zoende hem op de beide wangen.
„Malle, malle jongen, dacht je nu heusch, dat ik
dat offer van je zou aannemen?"
En dan:
„Wil ik je wat zeggen, Hans? Ik was den laatsten tijd
Ach jongen, een ongelukkig kind te
heel zwak.
hebben is vreeselijk voor een moeder en het te
verliezen . .. maar dat begrijp je nog niet, hoe alle
verdriet, dat zoo'n kind gehad heeft, je dan dubbel
kwelt. Maar daar praten wij nu niet over. Hans -- ik
voel mij nu niet zwak meer --- blijdschap maakt sterk,
jong en -- en ik ben zoo blij, omdat mijn oudste
jongen getoond heeft zooveel liefde voor mij te hebben.
Ik heb wel gezien, toen ik hier straks was, dat je die
prent, dat groote schip, hebt weggestopt achter dat
kastje -- kijk, de punt steekt er nog uit --- en toen ik
dat zag heb ik hier staan huilen jongen, maar dat
waren gelukkige tranen. Ga jij maar gerust op zee
varen, beste vent, dacht je nu heusch, dat ik je
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toekomst in den weg zou willen staan? Dat nooit,
hoor -- en ik zal er wel overheenkomen ook, als —
neen, neen, malle jongen, laat mij los, wat doe je
daar!" riep zij plotseling, zich lachend verwerend,
want Hans, die onder haar woorden eerst heel ontroerd was geweest, sloeg nu twee sterke armen om
haar heen en met een soort Indianenkreet, waardoor
hij aan zijn vol gemoed lucht gaf, trok hij haar mee
in een wilden dans door de kleine kamer.
„Hans, Hans, ben je dol?"
„Vrouw, vrouw, waar blijf je toch; wij vallen om
van den honger!" riep de stem van den burgemeester
aan de trap.
„Laat me nu los, Hans, wij moeten naar beneden,"
maande de moeder. Samen gingen zij de trap af, samen
kwamen zij de kamer binnen, waar allen verbaasd
keken naar hét verhitte gezicht en de verwarde haren
der moeder.
„Maar vrouw," vroeg de burgemeester, „waar blijf
je toch? Wat deed je boven?"
„Dansen," antwoordde Hans lakoniek.
Gedurende den lunch knikte hij zijn moeder af en
toe met lachende oogen toe, daarbij geheimzinnig
strijkend over zijn jasje op de plaats, waar de mooie
portefeuille zijn borstzak wat deed uitpuilen. Als de
burgemeester dien morgen gedacht had, dat zijn vrouw
9
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en zoon plotseling het slachtoffer van een soort goedaardigen waanzin waren geworden, zou niemand hem
dat kwalijk hebben kunnen nemen.
Zijn vragende blik werd evenwel door zijn vrouw
beantwoord met een soort draadloos telegram, dat
beteekende: „Wacht maar tot straks" en toen de kinderen de kamer verlaten hadden, werd hem dan ook
alles opgehelderd.

DERTIENDE HOOFDSTUK.
EEN FEESTELIJKE AVOND.

Een jaar later.
„Maggie, Maggie, waar ben je!" riep de stem van
Annie, die in opgewonden verrukking het huis van
mevrouw Werdens binnenstormde en in haar haast
bijna tegen mevrouw aanbonsde, toen deze in de gang

verscheen.
„0, mevrouw, neem u mij niet kwalijk, ik zag u niet!"
stamelde zij verlegen.
„Dat merk ik, kind, wat is er aan de hand?"
„Hans heeft zoa'n prachtig examen gedaan, hij is
een van de eersten, en nu vieren wij het in den tuin
en Maggie moet er bij zijn."
„Ga haar dan maar halen, zij is boven. Ik feliciteer
jelui wel, hoor! Is papa niet trotsch op den adelborst?"
„En Of!" zei Annie met overtuiging.
„Ga dan maar even aan Maggie zeggen dat zij zich
wat opknapt, dan kan zij meegaan."
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„H6, mevrouw, moet zij zich eerst nog opknappen?"
„Ja, dat zal wel dienen. Pluk jij dan, terwijl je wacht,
een mooi bouquet rozen uit den tuin, om aan het feest
wat luister bij te zetten."
„Heel graag," zei Annie hartelijk; zij wist dat
mevrouw heel zuinig was op haar rozen, ze nooit voor
zich zelf afsneed, dit was dus een heele gunst!
Zij ging nu eerst even haar vriendin aanmanen
gauw voort te maken en toen den prachtigen keurigonderhouden tuin in. Uit bescheidenheid liet zij de
mooiste rozen onaangeroerd.
De heele burgemeestersfamilie zat al in den tuin,
toen de twee meisjes met haar bloemen kwamen aanzetten. Hans met stralend gezicht naast zijn moeder,
die hij af en toe de hand streelde, hij had zoo'n echt
dankbaar gevoel jegens haar omdat zij zoo opgewekt
en verheugd deed, terwijl hij toch wist dat haar
gevoelens van gemengden aard moesten zijn. Zijn
vader sprak niet veel, maar keek innig gelukkig. Zijn
zoon was nu de band, die hem weder verbond aan de
door hem zoo geliefde marine, die altijd `zijn belangstelling had gehouden. Hij doorleefde zijn eigen jeugd
weer onder het luisteren naar al de verhalen en
toekomst-bespiegelingen van Hans.
Vim en Marietje sjouwden ijverig alles aan wat
voor het tuinfeest noodig was, de groote tafel uit de
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eetkamer was naar buiten gesleept, er waren koekjes
bij de thee, daarna zou een groote taart op de tafel
komen met wijn en limonade. Eerst moest de groote
kastanjeboom, waaronder zij zaten, nog vol . worden
gehangen met gekleurde lampions, wat Wim deed met
behulp van Anton van den dokter, die was komen
feliciteeren en natuurlijk bleef.
„Als het heelemaal donker is geworden sluip ik stilletjes even weg. Ik heb thuis vuurwerk, dat zullen wij
dan samen afsteken," fluisterde hil, in den loop van
den avond tot Annie, die naast hem zat, „maar zeg
er niets van."
Annie vond het plan. alleraardigst maar stelde voor
dan samen in het schuitje te gaan zitten en het vuurwerk daar af te steken „vuurwerk op het water, dat
zal een prachtig effect zijn" beweerde zij, wat Anton
toestemde. „En dan beginnen wij met een vuurpijl —
heb je vuurpijlen? -- wat zal dat prachtig zijn tegen
de donkere lucht."
„Ja, -- en dan Bengaalsch vuur!"
„Hè, Anton!"
„Ja, maar stil nu — niet laten merken. Kijk, daar
is papa ook!"
„Hartelijk gefeliciteerd allemaal" riep de dokter, den
tuin inkomend.
„U hebt een knappen zoon, mevrouw, en hoe voel
je je nu wel Hans?"
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„Volkomen gezond, dokter," antwoordde Hans
schalks.
„Ja jawel maar zoo meen ik het nu niet, dat
begrijp je ook wel. Jongen, wat zal je in je schik zijn.
Ja, burgemeester, wij worden oud, nu heb je een adelborst en ik het volgend jaar een student, niet waar
Anton?"
„Zou je ook adelborst willen zijn, Anton?" vroeg
Marietje.
„Neen," antwoordde Anton met een gebaar van
levendigen afschuw, „opgesloten op zoo'n instituut, ik
ril er al van."
Hans lachte.
„Jij zou er ook niet voor deugen," merkte hij op.
„Och," zei de dokter, „'t is maar waar onze aanleg
en neigingen heerwijzen. Voor Hans is die instituutstijd
de brug, die lijdt naar de verwezenlijking van zijn
ideaal. Anderen hebben weer geheel andere idealen.
Voor meisjes staat de marineloopbaan nog niet open,
wel Annie? Hoe zou jij er anders over denken?"
„Wel neen," plaagde Hans, „Annie's ideaal is om op
een marmeren terras tusschen rozen te zitten zooals
de overgrootmoeder. Maar laat jij je dan ook schaken
net als zij?"
„Flauwe jongen!" weerde Annie af, en toen met
vuur: „Ik nooit van z'n leven, dokter. Hans is nu
eenmaal geboren voor zeeman, maar anders .... ik
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vind dat papa veel mooier en nuttiger werkt nu als
burgemeester dan toen hij nog in de marine was. Denk
o.a. eens aan wat hij heeft kunnen doen voor dien
jongen van Harm!"
„Annie," antwoordde haar vader ernstig, „nu praat
je wel een beetje onzin. Geloof je dat er een betrekking
bestaat, waarin een mensch, die dat wil, niet mooi en
nuttig kan werken, zooals jij dat noemt? Wat voor
'n soort mensch je bent, dat komt er het meeste op
aan. Ik heb zelfs een geheel verlamde zieke gekend,
die niets ter wereld, hoegenaamd niets, uitvoerde en
toch verbazend veel deed door den invloed dien zij
op haar omgeving had. Als je nooit iets anders doet
dan zakjesplakken kan je nog wel zoo hoog staan dat
je al de andere zakjesplakkers om je heen opvoedt."
„Wat wil je eigenlijk worden, Annie?" vroeg de
dokter.
„Zoo heel precies weet ik dat nog niet, dokter. Maar
in ieder geval eerst studeeren en mij ontwikkelen ik
zou zoo graag veel weten en dan later wat goeds doen
in de wereld."
„Mooi zoo! en jij Wim?"
„Ik?
ik word dokter en dan kom ik ook hier
wonen aan de rivier."
„Een concurrent dus? 0 jé, dat wordt leelijk voor
mij. Dat kan ik mijn matten wel oprollen als de jonge
dokter Van Megen zich hier komt vestigen. Hoor je
dat, Anton?"
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troostte Wim, „tegen dien tijd bent u
misschien wel dood."
„Ja jongen, dat is tenminste een troostrijke gedachte.
En onze Zus, wat gaat die doen?"
Zus keek den vrager verbaasd aan.
„Nu,' schertste haar vader, „geef eens antwoord,
meisje. Wat moet je worden als je groot bent?"
„Worden?" zei Zus en in eens beslist, „wel, net als
mama --- niets."
Allen lachten om dat laatste woord, met grooten
nadruk uitgesproken.
,Ben ik niets?" riep mama, die deed alsof zij geërgerd
was, „maar kind, dat is een beleediging, dat verdraag
ik niet."
„Nu dan" zei de burgemeester, zijn glas opheffend,
„als mama niets is, dan stel ik alien voor met wijn of
limonade de gezondheid te drinken van niets, „lang
leve niets!" neen dat gaat niet — dan „niets zal
lang leven!"
„Neen, dat gaat ook niet," schaterden de anderen
en onder algemeen gejubel pakten Hans en Anton
mevrouw met rieten tuinstoel en al op en droegen
haar, ondanks haar protesten, in triómf rondom de
tafel.
„Nu,"

Het begon ondertusschen mooi donker te worden.
Hans vertelde aan den dokter, dat hij ter eere van den

EEN FEESTELIJKE AVOND.

137

afloop van het examen den grooten, mooien verrekijker
van zijn vader ten geschenke had gekregen. Daarna
kwam het gesprek op Harm, wiens gezondheid den
laatsten tijd erg achteruit gegaan was.
„Ik geloof, dat het het begin van het einde is," zei
de dokter, „gelukkig dat het met zijn kleinzoon zoo
goed gaat. Dat is een pak van het hart van den
ouden man'
„Ja," antwoordde de burgemeester, „hij komt nu
uit het opvoedingsgesticht en wordt bij een tuinmansbaas geplaatst. Ik weet, dat het een heel ordentelijk
gezin is, waarin hij komt en de jongen past zoo goed
er is alle kans, dat hij nog best terecht komt."
op
De moeder zat order dit gesprek zwijgend voor zich
uit te staren. Zij keek naar het tuintje van Jacques,
waarvan de witte rozen nog flauw schemerden in de
snel invallende duisternis. Zij dacht aan haar beide
jongens: Hans en Jacques. De een was gelukkig in de
vervulling van zijn liefste illusie, de ander, voor wien
het leven wreed zou zijn geweest, was buiten het
bereik van alle leed en teleurstelling, -- neen, zij mocht
niet klagen zij zou ze beiden missen, maar 't was
toch goed zooals het was; zij mocht niet anders
wensehen, maar toch, zij moest even iets wegslikken om zich weer met haar gewone stem op
opgewekten toon in het gesprek te kunnen mengen.
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„Waar zitten Anton en Annie toch in het donker?"
vroeg na eenigen tijd de burgemeester verwonderd.
„Hé ja, waar zijn zij?" herhaalde Mevrouw rondkijkend.
„Opgelet!" klonk het opeens vroolijk waarschuwend
van de rivier en sissend schoot als een schitterend
vreugdesein de eerste vuurpijl de lucht in.

VEERTIENDE HOOFDSTUK.
DE ERNST VAN HET LEVEN.

Zonder groote gebeurtenissen, maar toch onder
allerlei wisselingen, gingen eenige jaren voorbij, jaren
waarin het steeds stiller werd in het oude huis aan de
rivier. Eerst was Hans weggegaan, daarna Annie naar
de academie, Marietje ging nu al geruimen tijd, evenals
al de anderen voor haar gedaan hadden, dagelijks met
de tram heen en weer naar de stad. Mevrouw Van
Megen had het nu zoo druk niet meer, maar soms dacht
zij nog wel eens met heimwee terug aan de roezige
dagen van vroeger toen zij haar heele troepje nog
dagelijks om zich heen had.
Nu was voor de meeste leden van dat vroolijke, zorgelooze troepje de ernst van het leven gekomen en
had hen opgeroepen tot werken en streven om wat
goeds te doen, ieder op zijn eigen wijze, op zijn eigen
gebied. Zij moesten nu de wereld in en zich daar een
plaats veroveren en het werk gaan doen dat niet meer
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kan worden overgemaakt, zooals dat van Annie toen
zij nog een kind was.
Annie had woord gehouden, zij werkte hard en ontwikkelde zich in verschillende richtingen. In te veel
richtingen zelfs vonden haar ouders, die soms den
ijver afkeurden, waarmede zij zich wierp op alles wat
haar belangstelling opwekte --- en dat was veel. Maar
Annie lachte bij zulke vermaningen, „ik ben jong en
gezond," zei zij, „en het leven is zoo rijk." Zus vond
het allergekst zoo hard te werken als er toch niemand
was, die je nareed en Wim was het in zijn hart wel
een beetje met haar eens, al zei hij het niet. Wim was
nog altijd een beetje, wat de andere jongens een
„ophakker" noemden, maar hij had toch veel vrienden,
want hij was gul en gezellig in den omgang. Hij had
wel wat veel praats, maar zijn levendige fantasie
maakte hem tot een bezielend element in iederen kring.
Hij en Zus waren nog altijd groote maatjes, zij zag
bewonderend tot hem op, hoewel zij hem toch dikwijls
eens „standje" gaf „om hem wat neer te zetten," zei
zij en hij behandelde haar met beschermende, goedhartige meerderheid en kon van haar best een „standje"
verdragen. Het „narijden," waarvan volgens hem en
Zus, Annie geen last had, was juist de groote kwelling
van zijn leven, die zijn vader vrijwillig op zich
genomen had.
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In Maggie's leven had een groote droevige verandering plaats gehad. Haar moeder was na een korte
ziekte gestorven en haar vader en zij voelden daarna
eerst recht hoeveel de stille, eenigszins stijve vrouw in
huis voor hen beiden geweest was.
Haar vader wijdde zich bijna geheel aan zijn fabriek;
hij was oud en somber geworden na den dood van
zijn vrouw en als zij mevrouw Van Megen en haar
hartelijke, vroolijke, sympathie niet gehad had, zou het
meisje zich soms heel eenzaam hebben gevoeld, vooral
nu zij Annie ook nog maar zelden zag. Na haar kostschooltijd was zij thuis gekomen en deed nu op haar
eigen stille nauwgezette wijze het huishouden van haar
vader, terwijl het groote personeel van de fabriek haar
in de gelegenheid stelde haar werkzaamheid buit e nshuis uit te breiden. Vooral met de kinderen van de
fabrieksarbeiders hield zij zich veel bezig. Hoewel het
rijke meisje, dat er met haar lief blond gezicht en
elegante kleeding heel aardig uitzag, daartoe in de
naburige stad ruimschoots in de gelegenheid zou gin
geweest, ging zij heel weinig uit. Mevrouw Van Megen
begreep wel waarom, evenals zij begreep waarom
Maggie juist op maildagen altijd even bij haar aan
kwam loopen. Zij vond het zelf ook een genot voor
haar lange mededeelingen
uit de brieven van Hans,
g
die zijn eerste groote reis deed, een toehoorderes te
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hebben, die het luisteren nooit moe werd en in iedere
kleinigheid Hans betreffende, belang stelde.
De veerpont werd nu bediend door een jongen man,
wiens vrouw haar brandstof en aardappelen borg op
de vliering, waar Harms kleinzoon zulke angstige uren
had doorgebracht, wiens kinderen ravotten op het
kleine erf, waar nog altijd de mooie donkere muurbloemen stonden. Harm was rustig gestorven. Zijn
jongen had de laatste dagen bij hem mogen zijn en
zijn jongen, van wien hij 7eide: „ik heb altijd wel
geweten, dat hij niet kwaad was," had hem plechtig
beloofd een goed, eerlijk mensch te zullen worden.
Na eenige leerjaren bij zijn tegenwoordigen baas, zou
hij door bemiddeling van den burgemeester als tuinmansknecht komen op het groote buitengoed van een
met de Van Megen's bevriende familie, om het misschien
zelf nog eens tot baas te brengen. Hans had zijn ouden
beschermeling niet vergeten en hem wel uit vreemde
havens prentbriefkaarten gezonden, waar hij niet
weinig trotsch op was.
De dokter „leefde- nog altijd," zooals hij af en toe
plagend aan Wim verzekerde en Anton, als student,
beschermde Annie. Dat beweerde hij ten minste, maar
Annie stelde daar tegenover, dat zij veeleer voor hem
zorgde en zij geen bescherming noodig had. Hij was
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trouwens nagenoeg klaar en dan moest zij het toch
wel zonder hem stellen. Hij had ook in de medicijnen
gestudeerd maar had hoegenaamd geen zin, zich in het
dorp te vestigen, liefst ging hij naar een groote stad,
hoe grooter hoe beter.
Op het dek van een groot oorlogsschip liep Hans
heen en weer en keek naar den sterrenhemel,, den
schitterenden sterrenhemel van den tropischen nacht.
En terwijl hij in peinzende stemming daarnaar opzag
bracht dat stralen en fonkelen hem een nacht te binnen,
toen de sterren ver weg, onder een Noordelijken hemel
hem ook zoo buitengewoon helder en zoo buitengewoon nabij hadden toegeschenen. Toen had hij voor
het eerst den ernst van den dood van nabij gezien en
den aangrijpenden weemoed gevoeld van het scheiden.
Toen was alles droevig geweest, in hem en om hem.
En als van zelf gingen zijn gedachten terug naar
zijn kindsheid, naar den ernstigen, vriendelijken vader,
naar de lieve vroolijke moeder, naar de kinderen, die
met hem hadden gestoeid en gekibbeld, gewerkt en
gespeeld. Allerlei tafereelen gingen aan zijn geest
voorbij, wel had hij een gelukkige jeugd gehad, de
herinnering daaraan was als een stroom van weldoende
warmte. Hij had dit nooit zoo geweten als nu, nu hij
ver was van allen, naar wie hij soms zoo innig kon
verlangen.
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Ja, tot hem had het ook wat te zeggen, dat uur:
„Dat heimwee in het hart doet dringen
Der zeelui en hen week maakt."
Zooals de dichter zong.
Neen, hij had nooit gedacht, dat dit heimwee zoo
sterk zou zijn en ook niet gedacht, dat hij haar zóó
zou missen, zijn blond vriendinnetje, het kameraadje
ende vertrouweling van zijn jongensjaren. Zou zij hem
ook missen en verlangen naar zijn thuiskomst? wat
zou die heerlijk zijn! Wat een stralende gezichten
zouden hem afwachten! Wat zou dat een praten en
vertellen geven! Zou hij veel veranderd vinden? Hij
hoopte maar van niet.
Ja, het was een genot, op zee te zijn, een genot niets
om zich heen te zien, dan de wijde zilveren vlakte
rondom en den wijden hemel daarboven, een genot
naar verre vreemde kusten te trekken, een genot met
het goede, sterke schip te worstelen tegen de elementen,
maar toch -- o hoe onweerstaanbaar sterk kon soms
zijn verlangen uitgaan naar allen, die eens om hem
heen waren in dat lieve, oude huis aan de rivier.
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N I E U W E VRIJE BEWERKING VOOR DE JEUGD
H E C T O R M A LOT'S „ S A N S F A M I L L E "
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J. M . B L O E M I N K - L U G T E N E N F. H . N . B L O E M INK.
MET

Het Zeerooversjongetje!
Hier vinden we
Mevr. Kooy- Van Zeggelen weer op haar
best. Fijn en gevoelig
is dit boekje, schilderachtig beschreven en
vol van juiste plastiek.
Bizonder geslaagd
is het en zoo zuiver
van uit de psyche van
den kleinen jongen
gezien.
J. K L O O S - R E Y N E K E
v. STUWE

in De Nieuwe Gids.
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