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PETER

indeloos wit, met slechts de blauwe schaduwen
der loodgrijze wolken, met slechts een kraai, die plot ,
selingkrjdopwtvaenbrkd,ligt
de besneeuwde vlakte tot aan de donkere rand der
dennenbossen, waarboven ragfijn grillige figuurtjes
tegen de lucht getekend staan: de uivormige koepels
en arabeske omtrekken der torens van het Kremlin.
Een vaag gebeier van verre klokken gaat onder in het
gieren van de wind, die feller over de vlakte blaast en
de sneeuw voor zich heen jaagt, een vogel krast, ergens
achter een lage heuvel huilen wolven, dan wordt het
weer stil, zo stil, dat de schildwacht zich omkeert,
hoewel de sneeuw slechts zachtjes knerpt onder de
viltlaarzen van de vrouw, die uit het huis komt.
„Nog niets, Fed j a?"
„Nog niets, majesteit."
„Nog niets", mompelt zij, „en toch meende ik zojuist
het luiden van de middagklokken te horen!"
„De klokken van het Kremlin hebben twaalf uur ge=
slagen, majesteit", bevestigt de schildwacht.
De vorstin mompelt: „Als hem maar geen ongeluk
gebeurd is.... Heilige Nicolaas....", haar lippen
prevelen een gebed, waarvan de schildwacht slechts
enkele woorden verstaan kan. Toch slaat hij tegelijk
met haar een kruis, als ze haar gebed heeft beëindigd.
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Ondanks de ontzaglijke afstand tussen den lijfeigene
en de keizerin moeder, ondanks zijn, als in eerbied
verstarde houding, voelt Fe d j a een diep medelijden
met deze vrouw, die er, in haar eenvoudige dracht,
bijna als een boerin uitziet, en die hem aan zijn moeder
herinnert, ergens ver weg in Kazan. Ook zijn moeder
denkt misschien op dit ogenblik aan den zoon, dien
men jaren geleden, met jongens uit andere isba's aan
dezelfde ketting geklonken, naar Moscou gesleept heeft
omhartedin, rugekdis.In
tijd leefde czaar Alexej Michailowitsj nog en zou de
jonge, geestige Natal j a Narysjkina zelfs geen blik, laat
staan een woord, voor een kleumenden schildwacht
over gehad hebben. Sindsdien is het of ongeluk en
verbanning haar nader tot het volk brachten. Moeder:
tje in het verre Kazan zat in onrust over haar zoon,
maar ook deze, de weduwe van den alleenheerser aller
Moscovieten, weet niet, of haar zoon niet heden of
morgen zal worden neergeslagen door dezelfde Sof ja,
die reeds haar broeder, haar ooms en haar verwanten
doodde.
En weer maakt de soldaat hetzelfde gebaar als zijn
vorstin, nu deze de hand boven de ogen brengt om,
over de sneeuw heen, die plotseling in een straal doorbrekend zonlicht opschittert, te turen naar de verte.
Ineens strekt hij zijn hand uit: „Daar!" zegt hij.
Tegen de achtergrond van donkere dennen wervelt een
wolkje witte sneeuw op. De wind wakkert opnieuw aan
en draagt het dunne gerinkel mede van bellen, gemengd
met een doffe hoefslag van paarden. In de snel naderende stuifsneeuw worden de gestalten zichtbaar van
over hun paarden gebukte Kozakken, drie zwarte mer,
ries voor de troïka, en de zweepzwaaiende koetsier in
zijn breed uithangende mantel.
Als de paarden vlak voor de houten poort steigerend
stilstaan, stort Natal j a Narysjkina zich op de slede en
overdekt haar tienjarigen zoon met kussen, alsof hij zo=
6

juist uit doodsgevaar ontsnapt was. „Mijn ziel, mijn
jongen, mijn duifje!" En zij voert hem, alsof ze hem niet
meer los wilde laten, naar het landhuis, waar in de lage
zaal de stomende samowar wacht. Voor de gesloten
poort gaat, stampend om niet te bevriezen, de schildwacht af en aan, denkend aan zijn verre moedertje in
Kazan.
Peter zit dicht bij de hoge kachel en doet zich gulzig en
schrokkend tegoed aan de hete thee met honing,
pasteitjes, zuur roggebrood met kaviar en wat verder
voor het grijpen staat op de tafel. Op de vragen van
zijn moeder antwoordt hij stug en ontwijkend. „Hoe
was het?" „Als altijd." Zijn knap jongensgezicht vertrekt even, met die zenuwtic die hem bijgebleven is van
de opstand der Streltzie. „Iwan begrijpt niks en kan
niks zeggen. Dat kreng, Sofja, zat achter ons in een
soort tent van zwart doek en gaf hem een opstopper als
hij niet op tijd boog of opstond. Ze knijpt zelfs. Als ze
het bij mij waagt, geef ik haar een oplawaai met mijn
scepter dwars door het doek heen! De gezanten moeten
dan maar denken wat ze willen. Dit keer waren het
Turken. En die Golizijn, die zo op zijn bliksem gehad
heeft van hen, zat er bij, of hij eigenlijk de czaar was.
In het Kremlin durft ie, omdat Sofja met hem onder
één deken ligt...."
Zijn ruwe jongensstem, die in boerendialekt de gezeg=
den napraat van lakeien en stalknechts, verbergt onder
een gewilde grofheid de angst, die ook hij doorstaan
heeft. Iedere keer dat men hem. twee of drie maal in
het jaar naar Moscou sleept om daar als medeczaar van
zijn halfidioten broer Iwan, de buitenlandse gezanten te
ontvangen, is een even grote kwelling voor den jongen
als voor de moeder. Hij kan de brede, rode trap van
het Kreml nooit meer opgaan zonder zich het ogenblik
te herinneren dat de door zijn zuster opgezweepte
Streltzie die trap bestormden, vorst Dolgoroeki op hun
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speren spietsten, zijn naast hem staanden oom Iwan het
hoofd kliefden en wilden het paleis inrenden, om allen
die hem dierbaar waren te vermoorden. Hij haat het
Kremlin, haat Sof j a, die daar als alleenheerseres troont,
nu ze hem en zijn moeder naar het schamele Preobas,
haat zelfs, bij vlagen, de
jensk heeft verbannen,
tederheid waarmee zijn moeder hem de eigen angst
doet voelen, waarover hij zich schaamt, zoals hij zich
schaamt over de machteloosheid, waarmee hij zich
telkens opnieuw tot dit poppenspel moet lenen.
„Kan ik opstaan?"
Natal j a knikt, hoewel ze zijn vraag nauwelijks bewust
gehoord heeft. Nu de spanning van deze twee dagen
voorbij is, en ze haar jongen weer veilig bij zich weet,
is ze ook bijna onmiddellijk teruggezonken in het trieste
gemijmer, dat haar dagen vult: wrokkende herinnering
aan vergane luister en een steeds devoter peinzen over
de heilige troost, die in de armoede van haar ballingschap alleen het geloof vermag te schenken. In deze
ogenblikken verzinkt de wereld voor haar in een blauw
waas, als damp uit de samovar, waarin zich zelfs de
gestalte van haar enig overgebleven zoon oplost. Zij
let niet op de schrokkige wijze, waarop hij de spijzen
inslokt, zomin als zij zich bekommert over zijn slecht
verzorgde kleren of over de wijze, waarop hij zijn dagen
doorbrengt. Het is haar genoeg, te weten, dat Peter
veilig terug is in dit Preobasjensk, waar slechts haar
eigen getrouwen toegelaten worden en waar Sofja's
geleerde monniken niet geduld worden, gezonden om
den czaar te onderwijzen, maar naar Natal j a's vaste
mening slechts gekomen om hem te bederven of te
doden.
Beter geen onderwijs dan een onderwijs door Sofja's
spionnen.
De jongen mag gaan spelen.
Op de binnenplaats vindt hij zijn besten vriend: Alexej
Mens j ikof f, den zoon van een stalknecht.
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„Zullen we soldaatje spelen?” vraagt deze. „De pats j ot.
niki zijn achter de schuur bezig met het nieuwe kanon,
dat oom Dolgoroekie gestuurd heeft."
Peter knikt ontkennend. „Morgen", zegt hij. „Vandaag
heb ik er te veel de pest in. Ik wil een stuk hout hebben
en mijn bijl, om er op te hakken of het de kop was
van Sof ja."
Samen gaan ze de schuur in. Als Peter zich een tijdlang
met zijn zware bijl in het zweet gehakt heeft zegt Men%
s j ikof f : „Terwijl jij weg was heb ik een ontdekkingsreis
gemaakt over de zolders. Weet je wat ik heb
gevonden?"
„Wat dan?" vraagt Peter.
„Een boot! Een boot, die je grootvader door de buiten%
landers heeft laten maken."
Peter werpt zijn bijl van zich, met zo'n kracht, dat ze in
de schuurwand blijft steken.
„Alexe j ", roept hij, „mijn hartevriend! Je bent onbe•
taalbaar! Waar is het? Laten we dadelijk gaan kijken."
Ze wringen zich door een smalle doorgang die Mensji.
koff tussen de wand en het stro voor de paarden heeft
gedolvn.Ihtrijzscemlvandhur
wordt een log, half door spinnewebben bedekt gevaarte
zichtbaar. Peter klimt er in en betast vol enthousiasme
boord en spanten.
„De buitenlanders zijn duivels!" zegt hij tenslotte, „geen
Rus die zoiets kan maken!"
„Fed j a beweert", zegt Mensjikoff, „dat dit een boot
geweest is, die ook tegen de wind in kan zeilen."
„Tegen de wind in?" vraagt Peter verbaasd, „dat is
toch onmogelijk?"
„Fed j a zegt het", houdt Mensjikoff vol. „De Hollan•
ders hebben haar gebouwd, die de Or j ol bouwden, en
de Hollanders varen met zulke schepen naar vreemde
landen, zonder zich aan voor: of tegenwind te storen."
Peter staat in gedachten. Het woord „vreemde landen"
doet hem denken aan de vreemde gezanten, aan het
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verlangen dat altijd weer bij hem opkomt, wanneer hij
hen, in hun buitenlandse drachten, voor het lage
bankje nu waarop hij en Iwan zitten, ziet verschijnen.
Die van vandaag waren maar Turken. Maar de Engel.
sen, de Hollanders, de Pruisen met hun zelfbewuste
houding, hun mannelijke kleding, zo anders dan de verg
wijf de lange soepjurken der baardige Bojaren.... Het
speelgoed dat hij vroeger kreeg, de scheepsmodellen,
de kanonnen die echt konden schieten, altijd was het
werk van buitenlanders.
„Bij ons in het buitenland", had generaal Gordon des.
tijds, na het afschuwelijke oproer der Streltzie gezegd,
„zouden zulke barbaarsheden niet voor kunnen komen."
In vreemde landen heersten orde, rust, beschaving, in
vreemde landen zou hij veilig zijn voor de lagen van
Sof ja, voor de blinde haat der Streltzie. En een boot als
deze zou hem, tegen wind en stroom in, naar die
vreemde toverlanden kunnen brengen.
Maar de boot lag in een schuur, onttakeld, bedekt met
spinnewebben, verwaarloosd, zoals alles verwaarloosd
en onttakeld was hier in het triestige Preobasjensk.
„Zou iemand haar weer op kunnen tuigen!" vroeg hij
aarzelend.
Mens j ikof f zei: „Russen niet. Buitenlanders misschien,
uit de Duitse voorstad. Ik heb vroeger veel met hen
gepraat, toen ik nog mijn pasteitjes verkocht in de
voorstad. Er zijn Hollanders ook, uit een stad die Zaan•
dam heet of zo iets. Eén van hen, Frans Timmerman,
heeft me veel verteld over zijn reizen."
Peter kroop alweer door het stro. „Vooruit!" schreeuw:
de hij, „vooruit Alexej, laat de troïka weer inspannen.
We gaan naar de voorstad!"

10

AUK1

is een warm nestje was de binnenkamer.
Buiten om de stad heen, die van drie kanten door het
water omringd w erd, gierde de Noord,Ooster. Op de
lage, open weilanden, met sneeuw bedekt tot aan het
dunne profiel van Workum en Koudum, vond hij geen
weerstand, daarom groeide ook geen boom in de stad,
hoe dicht de huizen zich ook samendrongen om de
nauwe straten en tevergeefs trachtten een beschermen,
de wal te vormen om de kale tuintjes aan de grachten.
De meeste fluitschepen, bang voor de stormwind, hadden de rede verlaten en een veilige winterhaven ge,
zocht binnen de Amsterdamse palen. Slechts een enkel
smakschip met onttakelde masten lag, dubbel vertuid,
gevaarlijk te rijden op haar ankers. De vissersscheepjes in het ondiepe haventje voor de sluizen waren
hopeloos ingevroren en aan de Noordkant, op de lage
gronden tot Workum, had zich een breed ijsveld vast:
gezet waarin echter de sterke getijstromingen gevaar,
lijke wrakken en scheuren hadden gebroken. Zelfs voor
de ramen van vele huizen der grootschippers waren de
luiken gesloten, want verschillende vrouwen brachten
liever de winter op het schip door, bij hun mannen in
het gezellige Amsterdam, dan in het altijd door storm
en regen geteisterde Hindeloopen. In zulke dagen werd
de mooie buitenkamer, met haar getegelde muren, ge
.
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beeldhouwde pronkbedsteden, met de lijsten vol Indisch
porselein, de keeften vol sitsen en kanten en de schild%
padgelijste spiegels tussen fraai gebeeldhouwde mans
gelplanken en kleurig beschilderde dozen, niet gebruikt, daar de ouderwetse open haardkolk met rooster
veel te veel turf vrat. Pas 's Zondags, als het moeders
beurt was de gasten van het „bortedwaan" te ontvan%
gen, zou ze enkele uren in haar volle pracht geopend
worden voor de praatgrage vrouwen, die zich, na
kerktijd, om theepot en koekschaal kwamen verenigen,
en misschien tegen zessen weer terugkeerden om zoete
melkse kaas en gerookte scharren te peuzelen bij de
dampende koffie, terwijl de mannen hun lange pijpen
rookten en het warme Deventer bier slurpten uit de
zware tinnen kroesen. Juist om de schande te ontgaan
haar beurt in deze buurtvisites voorbij te laten gaan,
of door een minder rijk gedekte tafel en een minder
gulle uitnodiging tot toetasten, de achting als deftig
burgergezin te verliezen, moest moeder de hele week
krom liggen, huisden ze met hun allen in de kleine bin%
nenkamer, en stond er op het lage potkacheltje veelal
niet anders te pruttelen dan een pot aardappelen met
lawaaisaus, waarbij dan hoogstens nog een visje ge
kookt werd als vaders vangst niet al te onfortuinlijk
geweest was. Want hoewel ze dit jaar zelfs hun laatste
koe hadden moeten verkopen die anders de hele zomer
door op de gemeenteweide graasde en 's winters bij
een koemelkertje op stal gezet werd, en hoewel er dit
jaar geen gerookte hammen of bonken gerookt vlees van
eigen varken aan de witgeboende grenen zoldering te
drogen hingen, had moeder het toch niet over zich kun%
nen verkrijgen om haar aandeel te vragen in de overge%
schoten scheepsvictualie die, na het beëindigen der
laatste reis, steeds door de grootschippers onder de
erkende behoeftigen verdeeld werd. Want moeder, uit
een gezin van deftige, hoewel bescheiden levende doops%
gezinde ouders, en tegen hun zin getrouwd met een
.

.
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eenvoudigen visser, was veel te trots, om ooit naar bui%
ten te tonen, hoezeer hun waarschuwingen in vervul%
ling gegaan waren en ook al moest ze iedere dag ware
wonderen van zuinigheid verrichten en uit honderd
lapjes de snel verslijtende kleren der kinderen telkens
nieuw opflikken, toch dacht ze er nooit aan, de fraai
vergulde stoof te gelde te maken, waarmee ze in de
vermaning en op burenvisites andere vrouwen de ogen
uitstak, of haar gouden beugeltas of de zilveren prak
met zilveren schaar, zilveren doosje en zilveren spelde%
kussen uit haar j ongemeis j esdagen, ook maar voor een
week te belenen. Zodat, wanneer ze 's Zondags met
haar man naar de vermaning ging, haar kousen nog
steeds van het fijnste zwarte sajet, haar bovenrok van
het beste wollen wolworp en de wentke, die over het
gehele gewaad tot op de voeten neerhing, nog steeds
van zo schone, met zilver, en gouddraad doorweven
chits was, als enige vrouw van koopman of grootschip%
per maar dorst dragen. En toch waren de tijden zorge%
lijk. Aan de oppassendheid van haar man ontbrak het
niet, en in de eerste jaren van hun huwelijk had hij
zoveel opzij weten te leggen, dat hij eerst een 128e, toen
een 64e en tenslotte zelfs een 32e aandeel in een Oost%
vaarder had kunnen kopen. Het rampjaar '66, toen
Holmes op de rede van Vlieland honderdveertig Neder%
landse schepen verbrandde, waarvan negenentwintig uit
Hindeloopen, had deze aandelen in rook doen opgaan.
Bij de storm en overstroming drie jaar later, toen zelfs
de sluis wegspoelde had zij, terwijl Wiebe met moeite
en nood zijn zwaar beschadigde scheepje redde, voor
haar ogen twee van hun koeien zien verdrinken, en
slechts met gevaar voor eigen leven de derde op de dijk
in veiligheid kunnen brengen. En weer drie jaar later,
toen Bommen Berend dreigend op de stad aantrok en
vrouwen en kinderen medehielpen aan het haastig op%
werpen der schansen, had de belasting die men den
Doopsgezinden oplegde, omdat hun geloof hun verbood
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bij militaire werken zelf aan te pakken, aan de
financiën van het gezin de nekslag gegeven. Sindsdien
heerste, ondanks de opgehouden schijn, vaak erger
armoede, tot honger toe, in het gezin, dan in dat van
menigen bedeelde, al bleef deze armoede zich verschui,
len in de rommelige binnenkamer, die keuken,, slaapen huiskamer tegelijk was en waar moeder bij voorkeur
geen jiieuwsgierige buren toeliet. Auke leed hier nog
niet onder. Zijn gezonde maag verwerkte ook het grof,
ste voedsel, zijn lichaam was door draven en spelen zo
voortdurend in beweging, dat hij, ook in de felste koude,
het nijpend gebrek aan warme onderkleding nauwelijks
voelde. De rommelige binnenkamer, waar inmiddels
reeds een achttal jongere broers en zusjes als een nest
jonge katten over de vloer krioelde, was een heel wat
zorgelozer speelplaats dan de fraaie buitenkamer, waar
ieder meubel zijn bepaalde plaats had, en men elk ogen,
blik de kans liep een der talloze kostbaarheden te be ,
schadigen.
Misschien omdat hem, doopsgezind als hij was, alle
ruwere jongensspelen, als oorlogje of kaperschip, die
op een vechtpartij plachten uit te lopen, strikt verboden
waren, ging zijn grote liefde in deze jongensjaren vooral
uit naar dieren. De enige keer, dat hij het vechtverbod
overtreden had, was, toen Lamke Simens, temidden van
een kring hitsige jongens, een gevangen kikker dood,
martelde en Auke, met de getrokken klomp, midden
tussen hen insprong en onder het schor gebrul van
„dierenbeul! moordenaar!" den veel groteren slungel
van katoen gaf. Zeker kwam dat ook, omdat het begrip
voor smart en pijn levender was in de doopsgezinde
families, waar vader vaak 's avonds, na het bijbellezen,
de stichtelijke geschiedenissen voorlas uit „De Marte,
laarspiegel". Hoe Menno Simonsz, terwille van zijn
geloof, van dorp naar dorp gejaagd was en soms door
het water had moeten vluchten, hoe men de martelaren
in kleine rieten huisjes verbrand had en zelfs zover
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gegaan was, vrouwen de vingers af te hakken om hun
het bladeren in de bijbel te beletten. Zulke verhalen van
leed en duldzaamheid, als dat over Dirk Willems, den
vromen martelaar, die zijn vervolger uit het ijs redde
en deze daad van christelijke liefde met de vuurdood
moest bekopen, stemden ongetwijfeld zachter, dan wat
in de leugenbank oude varensgasten te vertellen wisten
over Duinkerker kapers of Hongi%tochten. In hun
half uitgebluste ogen blonk de haat nog door, waar%
mede zij eens hun vijanden de voeten gespoeld hadden,
en schertsend bluften zij, hoe men in Indië duizend
krijgsgevangenen ontscheept had op een onbewoond
eiland, waar zij van honger omkwamen. Velen van hen
liepen nog met het brandmerk voor vecht: en moordpartijen op hun voorhoofd. Kielhalen was een straf,
die zij hoogstens als een wat ruwe aardigheid be.
schouwden. Niet slechts omdat zijn vader het hem
raadde, ontweek Auke hun gezelschap, maar ook om=
dat hij hun spot vreesde, wanneer hij zich telkens weer
over een meeuw met een beschadigde vlerk, een kat
met een gebroken poot, of een te vroeg uit het nest
gevallen spreeuwen j ong ontfermde en trachtte de
dieren in zijn huis te genezen. En waar zou, in de mooie
buitenkamer, plaats geweest zijn voor de jonge, nog
onzindelijke honden, de los rondvliegende snoepzuch%
tige ekster, de tamme muizen en het andere gedierte,
dat elkander in de rommelige binnenkamer opvolgde?
Moeder mopperde er wel eens over, maar vader, die
misschien beter voor boer dan voor visser gedeugd zou
hebben, deelde Auke's interesse voor al wat dier was
en kon des avonds, met zijn stugge vingers, gebroken
vogelpoten spalken, heel wat handiger dan menige
barbier met een gebroken mensenbeen omsprong.
Daarom was de eerste vraag van Auke, toen hij die
middag met zijn vondst: een half verkleumde vogel met
gebroken poot, de warme binnenkamer in kwam:
„Waar is vader? Moeder had het te druk met wassen
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en strijken om aan het bevende vogellichaampje in
Auke's handen veel aandacht te schenken. Ze zei, met
een licht schouderophalen: „vader is het ijs op, netten
zetten, wacht maar tot hij thuis komt." Een ogenblikje
ging Auke bij de kachel zitten om het vogeltje wat tot
zichzelf te laten komen, toen zag hij het hulpeloos
trekken van de bezeerde poot en stond op, om uit de
lappenmand een wollen doek te halen waar hij het ins
wikkelde. Hij liet het pakje in de diepe zak van zijn
wijde broek glijden en zei: „ik ga vader tegemoet, moe!"
Druk als ze bezig was, duurde het even eer zijn gezegde
tot haar doordrong. Hij was reeds de deur uit en het
geluid van zijn klompen, zo even nog dof op de houten
brug, was niet meer te horen. Ineens zette ze het ijzer
neer op de tegels en sloeg haastig haar doek om. „Pas
op de kleintjes, Geertje!" riep ze nog, terwijl ze reeds
in het portaal haastig haar muilen aanschoot. Ze hers
innerde zich wat haar man die ochtend gezegd had:
„We nemen de vlet mee voor zekerheid, het ijs is door
het tij op verschillende plaatsen zo zwak, dat het geen
kraai kan dragen!" „Goeie God!" dacht ze, „de jongen
zal toch niet werkelijk....!" Toen ze op de dijk kwam,
zag ze, heel in de verte, de vlet van haar man, en iets
dichterbij, midden op het bros:blauwe ijs, den jongen.
Tevergeefs gilde ze tegen de wind in. Op muilen en met
een lichaam, dat reeds in de zesde maand was, had ze
over het ijs niet de minste kans den dravenden jongen
te achterhalen. Bovendien zou zij er zeker doorzakken,
waar het ijs den zoveel lichteren knaap nog kon dragen.
Met bonzend hart, hijgende van het snelle lopen, leunde
ze tegen een paal aan. Een paar vissers kwamen nu ook
de dijk op en keken in dezelfde richting. „De rotzak",
vloekte een van hen, „hij loopt recht op de scheur aan!"
Ze gilden door hun tot een toeter gevormde handen
om de aandacht der vissers te trekken, maar dezen,
boven de wind met hun netten bezig, letten niet op
hen. De ene visser greep moeder S j ouk j e's hand. „Je
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mag Cod danken", zei hij schor, „hij is het wak over,
waar vanmorgen nog de vlet van Lolke Fokkesz door ,
gezaktis.Vrdophjtevig."Enlarz
ze Auke veilig en wel de vlet bereiken. Zijn vader
merkte hem pas op, toen Auke, met het bevende vogel,
tje in zijn handen, plotseling naast hem opdook.
„Verrekkeling!" zei hij, „hoe heb je het durven wagen!"
Hijzetdngschrokjeatigndvl,
schold hem in een eerste aanval van schrik de huid
vol, maar schaamde zich, toen hij tranen in de ogen
zag, die zo vol vertrouwen naar hem op hadden ge'
keken. „Geef dan maar hier, dat beest", zei hij en begon
met zijn koude vingers de poot te spalken. „Daar heb
je je schat, berg hem nu maar weer in je zak. En be,
denk een volgende keer, dat een verdronken jongen
erger is dan een gebroken vogelpoot! Je moeder zou
zich dood gegriend hebben als je was verzopen."
Stil, maar gelukkig, dat vader niet boos meer was, en
met zijn hand op de zak waarin hij de vogel voerde
bewegen, zat Auke op zijn bankje. De vissers hadden
de netten ingehaald door de gehakte gaten en trokken
en schoven nu de vlet over het ijs heen. Tweemaal
kraakte het bedenkelijk en de derde keer moesten ze
in allerijl in de vlet springen die door het ijs heenbrak.
„Mopper maar niet, moeder", zei vader, toen ze ein'
delijk met de vangst weer thuis waren. „Hij heeft het
begrepen en zal het niet weer doen. Het was een
stomme streek, maar zijn waarom was niet slecht:
medelijden voor een ander wezen en een hart dat geen
angst kent. Het kon erger. En laten we nu ootmoedig
God danken, die hem voor ons gespaard heeft."
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VERLIEFD

uke Wybes; een stille, flink uit de kluiten
gewassen, misschien iets te teerhartige jongen. En niet
zo'n klein beetje verliefd.
Onder de gelijke dracht gaan de verschillen in stand en
rijkdom tussen de kinderen van Hindeloopen verborgen.
Alle meisjes dragen het haar naar voren gekamd, met
een scheiding in het midden en aan beide kanten met
wit band tot een frisselsnoer gevlochten. Het lokkesnoer, dat om het hele hoofd ligt, is soms rijker, soms
minder rijk met zilver en goud doorvlochten, maar als
ze vijftien jaar geworden zijn, gaat ook dit verschil
schuil onder de eendere zondoek. Hoogstens zullen de
rijkere meisjes meer keuze van gewaden hebben en
zich misschien deze Zondag vertonen in een wentke
van graatdammede bont, terwijl het patroon waarmee
ze een volgende Zondag hun kameraadjes de ogen uit ,
stekn,waflodpeh fzlsbarg,
blommede genoemd wordt. Maar wie van buiten komt
en hen de vorige Zondag niet in een ander kleed heeft
gezin,aldrj meisdtgn
namiddag, altijd met de zon mee. „om boerren" gaan,
geen ander verschil opmerken dan de feller of ge:
dempter kleurigheid dezer „gevlamde flamboyanten".
De jongens die om diezelfde tijd, altijd tegen de zon
in, hun wandeling om het stadje maken en de meisjes
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keer op keer tegenkomen, letten ook minder op het
patroon der bonten of de zware zijden mouwen, die bij
het plooien en strijken zoveel hoofdbrekens gekost
hebben, en in een kleine stad als Hindeloopen hoeven
zij niet eens eerst te kijken of de gouden rijgpen rechts
of links weggestoken zit, om te weten of de vrouw die
zij tegenkomen getrouwd is of nog een vrijster. Even=
min laten zij zich door de grappige kunstlokjes van
zwart of bruin paardehaar, ter dikte van een pijpesteel
opgerold en voor aan de muts vastgespeld, bedriegen;
onder de gelijke, gothische hoofddracht, speuren zij
onmiddellijk de frissere of verleptere, vrolijke of nu chtere gezichtjes en vooral, in het ene ogenblik dat hun
blikken elkander kruisen, dat voor anderen onmerkbare
teken van verstandhouding of afwijzing, waaruit zij als
wichelaars hun geluk of ongeluk lezen: dit meisje zal
een paar extraturven op de plaat gooien als haar vrijer
op bezoek komt, maar die preutse schone zal het vuur
misschien laten uitgaan, en hem daarmee onsterfelijk
blameren.
Auke heeft Romk j e Kommerts reeds als kleine jongen
leren kennen, met de kindervrijerij, toen ze eerst zijn
mandje met lekkers leegsnoepte en daarna niet dadelijk
wegliep, maar, met haar handen onder het hoofd, in het
gras van de berm, geïnteresseerd bleef luisteren naar al
wat hij destijds reeds wist te vertellen over zijn tamme
muizen, jonge spreeuwen die hij met wurmpjes grootgebracht had, of een roodborstje, half bevroren in de
tuin gevonden, dat hij tot de lente in een kooitje had
gehouden en toen laten vliegen, een egel die uit zijn
hand kwam eten en een hond die jonge katjes, als zijn
eigen jongen, voorzichtig in zijn bek droeg. Later
hebben ze ontelbare malen samen gespeeld; van kikker'
mik, van moertjen moertjen, van 't vogelt j evet, van
heer oom danst in 't net, of andere spelletjes, al naar
de kindermode van het jaargetijde voorschreef, ze
hebben op de stadsweide staan kijken naar het oefenen
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der schutterij, het vellen en opsteken der pieken, het
omslachtige oefenen met de musket, of wel ze stonden
op de Lange brug en zagen, met waaiende wimpels en
bolle zeilen, de trotse f luitén uitvaren naar de rede van
Texel. Ze hebben de diepliggende overtollers en mees
brengers zien laden en lossen, tussen de andere kin,
derniuwsgtoeknimdlatse
kaag uit Amsterdam kwam, ze hebben met hun prik%
sleetjes wedstrijden gehouden over de bevroren Indijk
en samen, in de lente, de eerste kievitseieren gezocht
in het weiland. Niemand zag daar kwaad in, ze waren
immers nog kinderen, en Romkje bewonderde Auke,
omdat hij weliswaar niet mocht vechten, maar overi,
gens alles aandorst en haar door avond- of schemer,
donker vaak naar huis bracht, zo maar voorbij aan de
griezelige galgepolle, waar zij alleen niet voorbij dorst,
uit angst voor de schimmen der Spaanse soldaten, die
men daar eens had gehangen. Toen kwam, kort nadat
Romkje de Staverse hoed voor de zondoek met neer=
hangende slippen der boven:vijftienjarigen had verwiss
seld, het Pinksterfeest. Hotske Jott j es van den groots
schipper en Pod Tymes van den rijksten boekhouderreder, waren uitgenodigd om bij Kommerts in het lik,
hus achter de binnenplaats, de pinksterkroon te komen
vlechten. De maerte want bij de rijke Kommerts
volgden ze reeds het steedse gebruik om zich dienst%
boden te houden had oliebollen gebakken, een pot
warme saliemelk hing boven het haardvuur en het licht
van het olielampje weerkaatste in de kleurige flesjes,
die Waabe, het jongere broertje van Romkje, langs de
pakhuizen had bijeengescharreld en gebedeld. Een paar
keer hadden hij en zijn oudere broer Sierk Okke reeds
luidruchtig tegen de deur geklopt en getrapt, om binnen,
gelatnword,meisjhldngce
de deur op de grendel, want geen jongen, al was het
ook honderdmaal de eigen broer, mocht de kronen
zien, voordat ze in al hun statie, klinkend en blinkend,
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boven de straat gehangen werden. Tenslotte waren de
twee lastposten mopperend afgetrokken en stilte viel
weer in het kleine vertrek waar de meisjes ijverig de
brede hoepels met gekleurd papier omwonden en er de
vlaggetjes, schelpen en uitgeblazen eierschalen aan
bevestigden als guirlandes. Fód, die de oudste was, had
het over haar neef Teeke, die haar, bij het om boerren
gaan, de laatste tijd telkens zo uitdagend aankeek.
„Hij is wel een flinke vrijer", zei ze aarzelend, „en zijn
ouders hebben flink centen, maar ik zie toch liever een
zeeman dan een tonslachter. Hij is zo vet als de worsten
die hij stopt en nog meer dan aan een meisje denkt hij
aan eten. Toen hij laatst Nieuwjaar kwam wensen,
vroeg moeder of hij wel een oliekoek lustte. „Asje,
blieft", zei Teeke, „die was lekker." Moeder gaf hem
er nog een, ze wou eens kijken hoeveel Teeke er wel
lustte. Zijn lippen, zijn kin, tot zijn wolhemd toe dropen
tenslotte van het vet. Hij heeft er twee en twintig
opgegeten!"
De meisjes giechelden.
„Hij is bang voor spoken ook", wist Hotske te vertellen.
Hij durft 's avonds niet bij de Hon langs, omdat ze
daar over de dijk heenkijken!"
Nu het gesprek eenmaal op spoken en heksen gekomen
was, stonden de monden niet zo gauw stil. Hótske wist
een allerafgrijselijkst verhaal van een boer in Koudum,
wiens karnton behekst was. Oude Neeke, een beruchte
toverkol, was daar voorbij gekomen, en van dat ogen:
blik af was er geen boter meer uit die karn te krijgen.
Ze lieten een duvelbanner komen uit Molkwerum, die
stak een gloeiend ijzer in de karnton, dat het siste en
borrelde of er wel duizend duivels in zaten, en met dat
hij zijn eerste bezwering op wil zeggen, vliegt het deksel
van de ton en in een wolk van vuur en rook zagen ze de
duvel verdwijnen! Fód, wier handen van spanning werke,
loos op de tafel liggen, weet een nog erger verhaal.
„Onze Hisse kwam in de nacht laat terug, van een
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kortegaardje met zijn meisje, langs het nieuwe kerkhof,
waar ze de drenkelingen begraven die langs de kust aan:
spoelen, toen zag hij zeven witte katten, poot aan poot
om een open graf dansen. Hij liep wat hij kon lopen."
De wind blaast door de open schoorsteen, doet het olie:
lampje op de tafel flakkeren en blaast in de turven, dat
het vuur onder de ijzeren pot plotseling oplaait. De
melk kookt sissend over en met een gil van schrik olie=
gen Hótske en Fód van hun stoel naar de deur toe,
maar Romkje, minder bijgelovig dan de anderen, stelt
ze gerust: „het is de melk maar."
Ze neemt de ijzeren pot van het vuur af en schenkt de
stenen kommetjes vol, om de aandacht af te leiden.
Dan zegt ze: „Auke beweert, dat je geen duivelbanners
nodig hebt, omdat alle heksen en spoken op de vlucht
gaan voor het Onze Vader. Auke durft ook best
's nachts langs de Galgepolle of over het kerkhof lopen."
Hótske zegt vinnig: „Dat jij altijd zo je mond vol hebt
over een kale neet als die Auke Wybes! Als hij die katten gezien had was hij het even goed als onze Hisse
van schrik bestorven en had het op een lopen gezet
zonder aan een Onze Vader te denken."
Romkje antwoordt boos: „En toch is Auke niet bang!
Verleden keer dan, bij het Kattehoofd, toen ze een
zwarte kop zagen in het water en dachten dat het een
spook was! Foppe dorst er niet heen, en Reitje niet, en
Minse ook niet. Maar Auke zei: „ben jij de duivel, dan
ben ik je maat!" en hij sloeg hem een touw over zijn
kop en haalde hem de wal op. Dat weet iedereen, omdat hij het vel nog verkocht heeft."
„Hij zal het geld zo nodig gehad hebben", zegt Hótske,
„dat hij zelfs de duivel trotseerde!"
De tranen springen Romkje in de ogen. Fód slaat de
arm om haar heen om haar te troosten. Ook Hótske
heeft berouw en probeert het weer goed te maken. „Ik
zou niks gezegd hebben als zij niet begonnen was over
mijn broer!" Dit is onredelijk, maar Hisse is een teer
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punt voor Hótske, want iedereen in de stad weet, dat
hij geen held is. „Toe dan maar", zegt Fód, „laten we
het afdrinken." Ze schenkt de kommetjes vol, en om
verder getwist te vermijden begint ze meteen het oude
Hindelooper zeemanslied te zingen:
Staan ik hier oen 't roet to riiren
óm to staan af om to stiiren
of om mar op mien gemak
smooke sok 'n piip tabak.
Nee 't kiejjen en 't draiwen
nei de tonnen, baikens, haiwen
dot de loots en stirman daan
leere mie 't oós f estaan. 1)
De andere meisjes vallen in, en als het lange lied uit is,
zijn ook de kronen af. De wacht met zijn ratel komt
langs het huis en galmt in de straat „Tien uur heit de
klok, tién", en Waabe en Sierk, ieder met een lantaren,
brengen de twee vriendinnen naar huis toe.
De volgende avond, als de kronen aan een touw, dat
tussen twee geveltoppen over de straat gespannen is,
zijn opgehangen, komt oud en jong in een kring onder
de kronen dansen en zingen. Romk j e heeft Auke in het
gedrang ontdekt, zijn eeltige werkhand sluit zich ste:
vig om haar tere vingers en die hele avond laat hij haar
niet meer los. Steeds uitgelatener zingen jongens en
meisjes:
„Wie wil er dansen met de mooie pinksterblom?" of:
„Al schoon, al schoon, de rozeboom, alhier de eglantier."
t)

Sta ik hier aan 't roer te draaien
om te staan of om te staren
of om slechts op mijn gemak
te roken zulk een pijp tabak.
Neen het kijken en het draven
naar de tonnen, bakens, haven,
dat de loods en stuurman doen.
leren 't anders mij verstaan.
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Als de klok elf geslagen heeft en het gedans en gehos in
de straat zijn hoogtepunt bereikt heeft, weet Auke haar
ongemerkt uit het gedrang weg te trekken. In een don,
ker hoekje omarmt hij haar en nu slaat de begeerte
wild in hem op. Hij drukt haar lichaam dicht tegen
zich aan en kust in het wilde haar voorhoofd, wangen
en lippen. Met gesloten ogen en het hoofd even achterover, laat ze het toe. Als hij haar nog vaster tegen zich
aandrukt wordt ze plotseling, als uit een droom wak.
ker. „Niet doen, Auke, niet meer! Het is al half twaalf
ik moet naar huis toe." Hij brengt haar tot waar ze de
voordeur van haar huis zien kan. Dromerig, en met een
wonderlijk geluksgevoel wil hij nog even de haven langs
eer hij naar huis gaat; op de brug bij de sluis botst hij
bijna tegen Sierk aan. Sierks gezicht is rood, zijn blonde
krullen hangen verward onder de karapoes uit, naar
brandewijn stinkt zijn adem.
Sierk pakt hem bij de schouder en vraagt:
„Waar is mijn zuster?"
„Weet ik dat?" zegt Auke.
Sierk smijt hem van zich, met zo'n kracht dat Auke's
lichaam bijna over de leuning van de brug slaat.
„Dacht je dat ik i iet gezien had, hoe je de hele avond
in de kring met haar gedanst hebt! Jij hongerlijer!"
Wilde drift stijgt op in Auke, maar hij heeft van vroeg,
af geleerd zich te beheersen, hij mag immers niet vechten. Hij zegt alleen maar, hijgend:
„Raakt jou dat?"
„Het raakt me zoveel, dat als je nog eens naar haar
durft kijken, ik je verzuip in de haven. De dochter van
burgemeester Kommert is geen spek voor jouw bek,
vrind. Zoek je eigen soort, lummel!"
De vrienden van Sierk schateren honend en arm in
arm, zwaaiend, gaat hun gezelschap de brug over. Auke
blijft staan, het is of alle vreugde van die avond plot ,
selinghmdof.Vrestkiho
hem doorgedrongen wat het betekent, dat hij arm is.
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REGENTEN

iezelfde Nieuwjaarsmorgen dat Teeke zich
bij zijn tante aan oliekoeken te buiten ging, verzamelde
zich, na voorafgaande plechtige aanzegging door den
wachtmeester der stad, reeds 's morgens om acht uur
de vroedschap. Deftig en waardig, in hun openhangende
zwarte jassen, waaronder des te voornamer het wol,
hemd kleurde van gebloemde Oost:Indische zijde, ge,
sloten door een lange rij zilveren knopen onder de smet ,
teloz,smadvnwitkerodgu,
den pronkknopen aan de hemdboord, schreden zij naar
het pasgebouwde raadhuis bij de kerk, dat de trots der
stad was. Wanneer zij de hoge trap opgegaan waren,
bleven zij een ogenblik staan op het bordes, onder het
gekleurde houten beeld der gerechtigheid met weer
schaal, om van de eerbied en de bewondering der tot
hen opziende menigte te genieten. Zij waren de regen,
ten, voor het leven gekozen uit die burgers, welke min ,
,stenachodrClusgen,hioflad
rijenvaglkwdhuneiomk en,
„ledematen ofte liefhebbers van de ware, gereformeerde
apostolique religie, zoals dezelve alhier openbaar in
de kerke geleerd wordt, patriotten ende voorstanders
van 't gemenebest", en die in handen van den stadhou,
der de plechtige eed afgelegd hadden: „Elk na zijn
wettelycke commissie respectievelijk houw en trouw,
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sampt gehoorzaam te zijn: alle hetgene dat dezelfde
overheden, tot meeste nut, voordeel, en ten beste van
de gemene zaak, in de landen en de steden van Fries'
land, 't zy in landsregering, of in krygs=zaken, nodig
ende raadzaam zullen vinden voor my zelfs, trouwelyk
te helpen effectueren ende de andere ingezetenen de=
zer stad, tot gehoorzaamheid, vrede, ende enigheid te
wyzen ende te vermanen; ende voorts generalyken,
alle mijne raadslagen, tot meeste ruste ende eendra2ht
van deze provincie te rechten; de stad met behoorlijke
proviand, wacht, ende andere nooddruft wel te doen
verzien ende bewaren; een ieder mensche, recht in dezer
stad zoekende, tot zijn gerechtigheid te helpen, niemand
in zijn recht wetenlijk te bekorten ofte in enige onta'
melijke maniere te bezwaren; met des gemeene stads
goed, ende nuttinge, trouwelijk tot profijt van de stad
te handelen; ende mij door generlei hate, schade, eere,
schande, vriendschap, gunst, haat ofte nijd, tegens 't
gene voorgeschreven is bewegen laten; ook voor mij
zelve generlei profijten te zoeken, dan zoveel mij rechte:
lijk toegelaten is."
Aan God en aan den stadhouder waren zij, naar deze
eed verantwoording schuldig, voor het overige echter
vrijer in hun beschikkingen en minder gecontroleerd
bij hun ambtsuitoefening dan de meest absolute monarch was. Geen burger had toegang tot hun vergaderen:
gen, geen courantenschrijver gaf er verslag van en zelfs
wanneer de dood een zetel in het college vrijmaakte,
beslisten slechts de vroede vaderen zelve, wie hem zou
bezetten. Zo kon ook de menigte die morgen niets
anders doen, dan lijdzaam en nieuwsgierig afwachten,
wie dit jaar, in de plaats der twee aftredende burg;:
meesters, gekozen zouden worden. Zij wist, dat daar
binnen nu het zakje met bonen rondging, zovele als er
leden van de vroedschap ter vergadering aanwezig
waren, en dat de vijf heren welke, onbezien, een zwarte
boon tussen de witte uit zouden pikken, voor de tijd van
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één jaar tot electeurs aangewezen waren. Zij wist ook
dat de vijf electeurs zich vervolgens zouden verenigen
„op een secrete plaats, ende God om zijn zegen aan,
geroepen hebbende, zonder eten ende drinken, de ene
van den andere niet te scheiden, voor ende aleer zij
met gemene ofte meeste stemmen de burgemeesters uit
de achttien personen tot den vroedschap behorende,
ofte tot hun believen, uit het gantse corpus van de stad,
geëligeerd ende gekozen zullen hebben." Maar hoewel
de strengheid van deze voorschriften bijna aan die
van een pauskeuze deed denken, en hoewel men wist
dat „de electeurs en de secretaris van de nieuwe geko ,
zenburgmstaiendopgmten,
anders dan door publicatie van 't stad=huis, na voor ,
gandeklopi",vertochndpa
klokgebeier wachtende menigte slechts weinig werkelijke
spanning te bespeuren. Toen in het jaar 1665 de burge,
meesters der stad een request aan den stadhouder richt,
ten dat: „alzo alle zijn zeevarende personen, daarom de
tijd des jaars eist dat wij wederom ons met onze sche,
pen moeten begeven in andere landen ende koninkrij,
ken, verzoeken wij eerbiedig den ouden burgemeester
ende tegenwoordig vroedtsman, bij huis blijvende, de
stadszaken te doen behartigen", was deze vertrouwens
man, aan wien men tijdelijk de alleenheerschappij over
het stadje opdroeg, niemand anders geweest dan de
rijke koopman Kommerts en sindsdien had hij slechts
dan in de burgemeesterbank ontbroken wanneer, eens
in de drie jaar, de aftredende burgemeesters niet her,
kiesbaar waren. Ook dan nog bleef hij, op zijn be,
scheidener plaats in de vroedschap, de werkelijke lei,
der, zonder wiens toestemming geen besluit werd ge,
nomen en geen stadsambt vergeven. Nu dan de oude
Okke Kommerts, die in zijn lange leven voor niemand
was geweken, eindelijk, door ouderdom gebukt, het roer
uit handen gaf, stond het voor iedereen vast, dat nie,
mand anders dan zijn zoon, de vijfenveertigjarige Kom=
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mert Okkes, zijn opvolger zijn kon. Zijn vader was een
goed burgemeester geweest, een regent nog van hetzelfh
de type, dat de oorlog tegen Spanje gewonnen had,
en wier karakter ons door Vondel zo meesterlijk
in 'zijn portret van den ouden Hooft is getekend. Zag
men van de doopsgezinden af die, hoewel ze in de stad
de meerderheid vormden, en hoewel men onder hen,
maar met vermijding van ieder uiterlijk vertoon, de
rijkste burgers vond, toch van de vroedschaps' en bur,
gemeestersposten uitgesloten waren, dan bestond er
geen twijfel aan, of zijn familie was de eerste en rijkste
van het stadje. Burgemeester .Kommerts was het, die
na de grote overstroming een lening van f 16.000 voor
de stad had durven sluiten, voor het bouwen van een
nieuwe stenen sluis, 16 Friese holvoeten wijd, het was
zijn initiatief geweest de Westerdijk met harde aarde
van het oude bolwerk te verhogen en wederom was het
burgemeester Kommerts, die de eerste steen voor dit
nieuwe raadhuis gelegd had. De eer kwam hem toe,
want dat hij inderdaad een burgervader was, had Kom ,
mertsinhapj'72welbzntohij,m
nog enkele gegoede ingezetenen, uit eigen zak, rentes
loos 3 jaar na het sluiten van de vrede, de stad het
geld voorschoot voor het bouwen der schansen. Ook
was er niemand, die den ouden Kommerts onverdraag,
zaamheid had kunnen verwijten. De Roomsen konden
onder zijn bestuur, zij het dan niet in het openbaar,
rustig hun godsdienst uitoefenen, de doopsgezinden
hadden hun eigen kerk, en tegen de oppositie van recht
zinnige dwarsdrijvers in, had burgemeester Kommerts
door weten te zetten, „dat alle weeskinderen gemeen
zullen zijn, of hun ouders ledematen of toehoorders
waren van de Waterlandse of Vlaamse gemeente, of
dat zij zelfs tot de Roomsgezinden behoorden." Ja zelfs
wasHindelop rstFiednwar
Joden reeds in 1652 het recht verworven hadden een
bijkerk te mogen openen. En deze verdraagzaamheid,
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zo typisch voor de kooplieden onzer grote handels,
steden, in tegenstelling tot het fanatisme der platte,
landsgemeenten, zette hij de kroon op toen, bij zijn
laatste daad, de stichting van het in 1694 gebouwde
weeshuis, het reglement bepaalde, dat van de 8 woog:
den en 4 voogdessen de helft van de gereformeerde en
de helft van de doopsgezinde gemeente zouden zijn.
Of ook zijn zoon dezelfde deugden van onkreukbare
eerlijkheid en, burgerdeugd zou tonen, was nog een
vraag voor de toekomst. Hij had zich, kort voor zijn
huwelijk, een heerlijkheid gekocht op de zandgronden
van Gaasterland, liet zich sindsdien aanspreken met
„Heer" en tekende brieven en stukken als Kommert
Okkes, heer van den Kippenburg. Er waren er, die
mompelden dat hij het, reeds als lid van de vroedschap,
niet al te nauw had genomen met de bepaling uit de
keur, „dat niemand meer dan een ambt, waarvoor
tractament uit de stadskiste getrokken werd, mogt be:
dienen", toen hij zijn zoon, als pillegift bij diens ge:
boorte, de verenigde betrekking van stovenzetter en
poestertreder in de wieg gelegd had, die in werkelijk:
heid natuurlijk voor een veel geringer bedrag door een
gunsteling vervuld werd. Er waren er zelfs, die mom=
pelden dat hij als electeur, bij de verkiezing van burge,
meester Jottjes, niet voor het aannemen van een zekere
gift zou zijn teruggeschrokken, hoewel de keur uitdruk=
kelijk hierop de poene stelde „dat beide, de gever en
de ontvanger, voor infame personen geacht zullen wor.
den." Maar wie kan tenslotte de waarde van zulke losse
geruchten toetsen, die immers de nijd wel in moest bla=
zen tegenover zulk een rijk en bevoorrecht man als
Kommert Okkes? Vast stond alleen, dat Kommert Ok,
kes door zijn vader reeds jong naar het buitenland gei
stuurd was, om er bij bevriende handelshuizen als volons
tair te werken, en dat hij daar vandaan, en misschien
ook uit het rijke Amsterdam, de lust medegebracht had
tot een vertoon van luxe, als men in het degelijke
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Hindeloopen tot nog toe niet gezien had. Want hoewel de vrouwen elkander gaarne de ogen uitstaken met
steeds fijner kanten, sitsen en bonten, met bontgeschil:
derde sleetjes en rijk gebeeldhouwde stoven, en hoewel
heel wat kapitaal belegd was in het zilveren speelgoed
dat de pronkbedstede vulde, in prachtige Japanse of
Chinese porseleinen langs de wanden, in gouden schoen

,

gespn,komdailtbksozenhrlgië
der mannen, zo bleef dat alles toch, als de rijkdom aan
kledingstukken in de beschilderde butten, in hoofdzaak
achter de stemmige puntgevels der huizen verborgen,
even eenvormig en, met hun kleine boograampjes, even
gesloten, als het Hindelooper karakter, waarop de over

,

wegndopszi tenmplvasig=
heid gedrukt had. Het huis echter, waarvoor burge'
meester Kommert Okkes in deze tijd reeds de grond=
vesten liet leggen in de pas aangelegde nieuwe stad, aan
de andere zijde der Zijlroede, zou er een worden van
een geheel nieuw type, met in de barokgevel brede ramen
aan weerszijden van de gebeeldhouwde eiken deur, ramen
waardoor de voorbijganger reeds van buiten de rijk,
dom van den bewoner zou kunnen bewonderen. En
zoals dit huis in zijn type een geheel nieuwe levensstijl zou openbaren, bepaalde de burgemeester er zich
ook niet toe om, binnen het kader der eens gegeven
Hindeloper dracht, door nog fraaier schoengespen of
een nog kleuriger wolvest dan de andere mannen uit
te blinken, maar was hij de eerste, die over zijn sluike,
blonde haren een zware allonge=pruik droeg met weel=
derig neerhangende krullen, de ronde dophoed met
brede rand verving door het modieuze , driekanten
steekje, en als hij wandelde, zijn hand liet rusten op
het vergulde handvat van een degen.
De adel van burgemeester Kommert Okkes was van
jonge datum en het wapen dat hij op de spiegel van
zijn tentjacht deed aanbrengen en op de portieren van
de roodgelakte draagstoel, waarin hij zich, als het slecht
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weer was, door twee bedienden naar kerk of raadhuis
liet dragen, stamde niet van een der Friese koningen
die eenmaal in het Kreiler bos de hinden jaagden,
maar was met heel wat meer fantasie dan heraldische
kennis, uitgedacht door een dier schilders, die, in
Amsterdam als leerling van een der grote meesters
mislukt, in Hindeloopen met het beschilderen van
voorwerpen, meubelen en wanden nog altijd een aardig
stukje brood kon verdienen. Voor Auke en zijn
verhouding tot Romkje, Kommerts' dochter, maakte
trouwens het al dan niet echte van haar vaders titel
geen punt van verschil uit. Zoals in de meeste dorpen
was ook in het kleine Hindeloopen de kinderwereld
nog een maatschappij op zichzelf, waarin ieder met elk
omging en kracht, vlugheid, moed, meer gewicht in de
schaal legden dan kleren, rijkdom of afkomst. Was
men echter de leeftijd voorbij, waarop het meisje voor
het eerst de gesteven zondoek aanlegde en de jongen
des Zondags zijn karapoes voor een stijve hoed ver.:
wisselde, dan bleek het gauw genoeg, dat naast de
verticale scheiding der geloven, de economische verschillen nog heel wat onoverbrugbaarder grenzen tussen
de mensen trokken. Dat deze door God gestelde
grenzen door mensen niet overschreden mochten
worden, kon ieder weeskind bevestigen, dat, al touw ,
pluizend,jraofwlspined,zchjg
hem betrachte liefdadigheid waardig maakte, door
trouw de christelijke deugden te betrachten, waarin de
catechiseermeester les gaf. En zeker zou Auke's vader
even weinig bereid geweest zijn, zijn dochters uit te
huwelijken aan een dier honderden hongerige zwervers,
bedelaars of boeven, die het platteland onveilig maak,
ten tot men, als het al te bar werd, den boevenvanger
met zijn honden op hen los liet, als hijzelf ver:
wachtte dat Kommert Okkes een verkering tussen
Romkje en Wiebe's zoon zou dulden. Een vissers'
knecht was geen partij voor de dochter van zijn
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schipper, een smakschippers-zoon moest zijn ogen niet
naar de dochter van een grootschipper opslaan en een
verhouding tussen een gewonen vissersjongen en een
regentendochter scheen, ook voor Auke, even onmoge
lijk, als ooit in vroeger eeuwen de zoon van een lijf eigene
ook maar aan de dochter van zijn heer zou durven
denken. Toen zijn eerste woede over het optreden van
Sierk Okke wat bedaard was, moest Auke, bij rustiger
nadenken, toch diens gelijk erkennen en nam hij, uit
zichzelf, het besluit, om in de toekomst zo veel mogelijk
uit Romkje's weg te blijven.
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LENTE

uke's besluit, zo min mogelijk aan Romk j e
te denken, was verstandig genoeg, maar de natuur
maakte het hem dit jaar niet makkelijk, zich er aan
te houden. De winter was streng en lang geweest, nog
tot midden Maart lagen vaarten en meren vol ijs en
dreven zware, stijve wolkenluchten over het witte wei.
land. Bijna gelijk tijdig met de vroege Pinksteren was de
lente des te heviger en vollediger doorgebroken. Een
enkele Zuidwester storm veegde de luchten schoon,
nu wedijverden de daken in rode pannengloed onder
het pastelblauw van de hemel. De weiden waren mat%
groen onder de modder van smeltende sneeuw te voor%
schijn gekomen, kalveren verlieten, buitelend van
vreugde, met malle sprongen de donkere stallen,
paarden met wapperende manen hinnikten tegen de
luwe wind en scharen jonge vogels zochten op de dijk
en langs de smalle zandstreep voor de palen, naar
voedsel. Even uitgelaten als de dieren waren de
mensen. Het klopte en hamerde van belang op de drie
scheepswerven, waar de vissersboten voor de zomer%
vaart opgekalefaterd en geteerd werden, witte rooks
wolken sloegen uit de grote ketels bij de sluizen, waar
de netten getaand werden, de touwslagersjongen zong
het hoogste lied, terwijl hij achteruitliep op de lijnbaan,
netten en witte zeilen hingen wapperend te drogen en
3
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door de wijdopen deuren der werkplaatsen zag men
kuipers, smeden en timmerlieden koortsachtig aan de
arbeid.
Nog slechts enkele weken zouden verlopen eer de vloot
van statige fluitschepen, die zich reeds met waaiende
vlaggen en wimpels voor de rede verzamelde, haar
jaarlijkse reis naar Oostzee en Witte Zee begon om erts
uit Zweden, vis en hout uit Noorwegen, Russisch graan,
en vlas en hennep uit de Baltische landen te halen.
Kooplieden en boekhouders liepen met stapels papieren
onder de arm van de kagen naar de kantoren, tonnen
bolderden over de kinderhoofdjes der smalle straten,
lichters werden volgeladen en voor de huizen der groot
schippers, waar het bronzen ankertje aan de gevel uit
gehangen was, verzamelden zich uit Stavoren en Molic
werum, uit Koudum, Workum en Harlingen, de rauwe
varensgezellen, die bij een Hindelooper schipper mon•
steren wilden. Als dan de avond viel klonk door de
open ramen van de stadsherberg het drinklied uit hun
schorre kelen, de dobbelstenen rammelden over het
verkeerbord, een meisjeslach kirde, en door het vloeken
van de kaartspelers heen hoorde men de tinnen bekers
schuimend bier zwaar neerzetten op de tafels. De lente
zat in de lucht en de koorts van het afscheid; de be
hoef te voor al wat jong was, om deze korte dagen
dubbel intens te leven, eer het eentonige harde zee.
mansbestaan weer ging beginnen, of, in de stad zelf,
die trage zomerslaap, waarin geen zaken gedaan wer
den, en zelfs geen recht gesproken werd, omdat dan
immers toch alle mannen op zee waren. _
In deze dagen hadden de weduwen het druk met hun
koppelaarswerk, om een „kortegaerdje" tot stand te
brengen, en de vrijer was, wanneer het haar lukte, niet
karig met de dukaten, waarvoor zij het voor zo'n avond
nodige mocht inkopen en het restje zelf houden. Heel
wat schaduwen slopen er 's nachts door de tuinen,
heel wat deurtjes klapperden, en in het spoor van de
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vrijers volgden de opgeschoten jongens, 'de struners,
die door de geur van koffie en brandewijn gelokt, on
barmhtigndeuvalikhsopten,
niet weg gingen voor de gelieven hun tabak, drank en
snoeperij met de indringers deelden. Liep dan alles
naar wens, en liet het meisje het vuur op de haardplaat
niet uitgaan, dan kon de verloving nog voor het uit,
zeilen tot stand komen, en reikte hij haar de gebor,
duurde knottedoek met de goospenning, als blijk dat
de koop was gesloten. De jongen hoefde geen vreemde
kapers op de kust meer te vrezen terwijl hij op zee was,
het meisje hing de doek in haar bedstee en herlas
iedere avond, voor het slapen gaan, het met kruissteekjes geborduurde opschrift:
„Die tiid is kort, die dode snel,
Wacht u van zonden, so doet ghi wel",
boven de naam van den schenker. Waarbij bet helaas
even weinig zeker was, dat zij zich ook aan dit vrome
voorschrift had gehouden, als dat de snelle dood den
jongen zou sparen, die haar de doek schonk.
In de boot van vader Wybes maakte men in deze dagen
het staande want klaar, voor de vangst van haring en
ansjovis, wier scholen nu iedere dag in de Zuiderzee
verwacht konden worden. Nog laat in de avond, ter ,
wijlndehokmr'spinwelod,zatvr
en kinderen, zolang het daglicht nog schemerde, de
netten te boeten. Vaders sterke, gedragen stem zette
het oude lied in:
„Ik arme kind,
Waar zal ik keren,
Dan mij verneren
Onder God's hand?
Dat mij den wind
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Der valser leren
Niet en mag deren
Heer, doet mij bijstand!"
en de schaduw der oude martelaren stond een ogenblik
tussen hen, toen ook moeders zwakke, maar zuivere
stem de woorden meezong:
„O God, doet mij
Verjubileren
Ik zal lauderen
Uw name groot,
Al zoud men vrij
Mij persequeren
En tribuleren
Tot in der dood."
Dicht bij moeder, met de hoed op het hoofd, zodat de
brede rand een zwarte schaduw over de bovenkant van
zijn gezicht wierp, zat Dirk Wybrands, een familielid
uit de Zaanstreek, overgekomen om onder de geloofs%
genoten in Hindeloopen geld in te zamelen voor de broeo
ders en zusters in de verstrooiing. Hij k'aagde over het
verloren gaan van de eenvoud in zoveel doopsgezinde
families waar de welvaart toenam, en waar de ossen
eerst beproefd moesten worden en de akker eerst
bezichtigd, eer men tot de hemelse bruiloft kon komen.
„De eenvoud was in praal en pracht veranderd, de
goederen waren verrijkt, maar de ziel verarmd. De
kleden zijn kostelijk geworden, maar het inwendig
sieraad is vergaan. De liefde is verkoeld en verminderd,
en de twisten hebben toegenomen. Daarom was men
ook de vermaning van Hans de Ries niet gevolgd om
zich te verzoenen en hielden ook hier in Hindeloopen
de oud:Friezen zich nog altijd zo vijandig van de
broederschap, dat nog onlangs de oudsten dier ge'
meente van een Waterlandse vrouw die tot hen over%
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ging de herdoop geëist hadden. Had dan Menno
Simonsz", vroeg hij, „niet geleerd, dat de liefde voor
alles ging en waren niet alle Doopsgezinden, als leden
van één lichaam, door God tot verzoening geroepen?
Helaas, hoe kon men verdraagzaamheid eisen en gelijk ,
gerchtidvan forme,lsnbi
de eigen kerk zo weinig verdraagzaamheid toonde?"
Moeder stond op om het avondeten klaar te zetten, en
na tafel, in de pronkkamer, waar ter ere van den gast
een koperen kandelaber met vijf brandende kaarsen
op de ovale tafel gezet werd, kwam het gesprek al
spoedig ook op wereldlijker onderwerpen. Van oudsher waren de verhoudingen tussen de doopsgezinde
Zaankanters en de Friese Zuidwesthoek bijzonder har ,
telijk,rsaZnptlibjaedrFschp,
en zo groot was daar aan de overkant het vertrouwen
in de Hindeloper schippers, dat er bijna geen schip
uitgerust werd, of men had met gemak meer aandelen
kunnen plaatsen, dan er te plaatsen waren. Maar omgekeerd was ook het vertrouwen der Hindeloper schip,
pers in de bekwaamheid der Zaanse meesters:groot,
scheepsmakers zo groot, dat het een steeds zeldzamer
uitzondering werd, wanneer zij hun fluiten, smakken,
hoekers of koffen niet in de Zaaristreek lieten bouwen.
„En niet ten onrechte!", zei Dirk Wybrands, „want als
de schepen bij ons uit de buurt niet de beste ter wereld
waren, hoe zou dan de czaar der Moscovieten helemaal
uit zijn verre land naar Zaandam zijn gekomen, om er
de scheepsbouw te leren?"
Auke spitste de oren. Het gerucht dat de czaar, met
groot gevolg, naar Holland gereisd was, was met de
vele beurtschepen, die bijna dagelijks tussen Hindeloopen en Amsterdam heen en weer voeren, reeds lang
tot de stad doorgedrongen, maar tot nog toe had hij
niemand gevonden, die den czaar ook inderdaad zelf
ontmoet had. En juist dit kwam er voor Auke op aan,
omdat hij nooit geweten had, wat hij van het verhaal
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denken moest, dat Okke Tongers in de leugenbank
graag over zijn ontmoeting met den czaar placht te
vertellen. In Auke's voorstelling, was een koning een
koning, zoals een paus een paus was en een burge,
meester een burgemeester. Een koning droeg een kroon,
woonde in een paleis, dronk de fijnste wijnen en at de
keurigste pasteien, en hoewel men spottend sprak over
„een plaats waar zelfs de keizer te voet ging", scheen
het niet veel minder dan een schandelijke profanatie,
zich zoiets inderdaad voor te stellen. Vorsten, zowel
als de hoogmogende heren regenten, dominees, en tot
op zekere hoogte zelfs grootschippers, chirurgijns, pro,
fessoren en de meesters der gilden, waren geen mensen
als ieder ander, maar wezens, door een aureool van
maatschappelijke voornaamheid van de overige mens,
heid gescheiden; door kleding, taal, zeden en gebruiken
zozeer boven het gemeen verheven, dat daardoor alleen
reeds de rechten die zij zich over dat gemeen aan,
matigden, en de verachting welke zij er voor toonden,
gerechtvaardigd schenen. Okke Tongers echter had in
de leugenbank beweerd, met den czaar aller Russen in
een ordinaire herberg te Archangel aan één tafel te
hebben gezeten en wodka met hem gezopen te hebben
uit de hals van één en dezelfde fles die rondging. „De
czaar", beweerde Okke, „was niet vorstelijk gekleed
als zijn hovelingen, die rondliepen in een soort lange
rokken, stijf van de parels, maar zag er uit als een
gewone Hollandse matroos, met een pruim achter zijn
kiezen, eelt in zijn handen en de slungelige, een beetje
voregbna dzem.Engod
zeeman is hij werkelijk", placht Okke er prijzend aan
toe te voegen, „want met die storm in de Witte Zee,
toen ze naar het Solowetsky klooster gevaren waren,
heeft de stuurman me zelf verteld, zouden ze met man
en muis verdronken zijn, als Peter niet op het juiste
ogenblik de schoot losgegooid had!"
Auke heeft hierover moeten nadenken en hij gelooft het
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niet, of liever hij wil het niet geloven. Het geeft hem
een gevoel van onzekerheid, van onrust, van een wereld
die gevaarlijk uit haar voegen geraakt is. Want wanneer
een czaar, een soort van koning dus, met matrozen aan
één tafel kan zitten, de bijl hanteren, in het want klim,
men om, als de eerste de beste putgast, de zeilen te
reven, waarom zou dan niet omgekeerd iemand die de
zeilen reeft, de bijl hanteert, misschien toch nog eens
de ogen opslaan naar... .
De gedachte lijkt al te vermetel, want Auke weet heel
goed, dat zij die door het kluisgat aan boord komen,
het tegenwoordig niet meer tot schipper brengen en dat
er tussen vóór en achter de mast een bijna even onover,
brugbare klove gaapt als tussen blanken en negers.
Okke heeft dat verhaaltje natuurlijk alleen maar ver,
zonnen, zoals afgedankte zeelui zoveel, kabeltjes te
spinnen weten uit het pluis van hun onbevredigde
dromen en verlangens.
Maar wat neef Dirk nu vertelt, brengt hem toch weer
aan het twijfelen.
„Ik heb den czaar heel goed gezien", zegt hij, „want hij
stapte bijna vlak voor me uit zijn boeier, en later
moest hij telkens bij ons langs, als hij uit het achter,
huisje, dat hij van Gerrit Kist, den smid, gehuurd had,
naar de werf wou. Het is een machtig grote kerel, die
wel een hoofd boven zijn maats uitsteekt, al zijn dat
ook geen kleintjes, en met een gezicht dat prettig ge,
noeg zou zijn, als het niet telkens door een soort stuip,
trekking van drift ontsierd werd. De mensen gaven
hem daar trouwens aanleiding genoeg toe, want waar hij
zich maar even vertoonde, verdrongen ze zich, dat er
geen doorkomen meer aan was en het was een gewoel
en geschreeuw van kleine kinderen, die onder de voet
gelopen werden. Dat is ook de reden, dat hij maar een
week in Zaandam is gebleven. Het was ergerlijk, zoveel
belangstelling voor een sterfelijk mens te zien, bij volk
dat de weg tot zijn Heiland maar al te vaak niet weet
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te vinden. En even ergerlijk, een mens te zien, door
God als heerser over millioenen gesteld, die zijn driften
op zulke ogenblikken zo weinig wist te beheersen.
Want de toorn des mans merkt Gods gere _htigheid
niet. Zodat ook van hem gezegd kan worden: Zie, wij
leggen den paarden tomen in de monden, opdat zij ons
zouden gehoorzamen, maar de tong kan geen mens
temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van
dodelijk venijn."
„Hoe wisten ze eigenlijk, dat het de czaar :was?" vroeg
de vader, „ik heb toch horen zeggen, dat hij dat strikt
geheim hield?"
„Ach", antwoordde Dirk Wijbrands, „wanneer plotse,
ling in Zaandam tien vreemdelingen aan wal stappen,
waarvan eentje, in gebrekkig Hollands beweert, dat ze
scheepstimmerlui zijn, die werk komen zoeken, dan
zoekt natuurlijk iedereen daar iets achter. En er zijn
schippers genoeg in Zaandam, die den czaar vroeger
reeds in Archangel gezien hadden, of tenminste uit
verhalen van anderen wisten hoe hij er uit zag. Hij
gedroeg zich ook allerminst als een timmerman, maar
commandeerde en snauwde zijn maats af, kwam en
ging op het werk al naar hij lust had, liep molens, werk ,
platsenkorzmabine,vogdz
uit, ook over wat ze liever niet een vreemdeling aan de
neus hangen, en nam, als hij daar zin in had, de arbei,
ders gewoon het werk uit de handen. Ze zeggen, dat
hij in een papiermolen papier geschept heeft als een
vakman."
„En toch moet hij een echte czaar zijn", zei Auke ver.
woriderd, „ze noemen hem zelf „de grote", omdat hij
Azow op de Turken heeft veroverd!" Vader viel hem
scherp in de rede: „Het komt niet aan mensen toe, een
ander mens groot te noemen. Want terecht zegt Jacobus: „Indien gij den persoon aanneemt, zo doet gij zonde
en wordt van de wet bestraft als overtreders". Rijken en
armen zijn voor hem gelijk. En groot in zijn ogen zijn
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niet degenen, die het bloed van duizenden hebben
vergoten. Herinner je de woorden van onzen dichter
Camphuysen, zeun:
„'t Strijden dat gij hebt te strijden, en in God gestreden
[wordt,
is met staal noch enig wapen, daar men mensenbloed
[mee stort,
Wat behoeft hij 't ijzren harnas, die al zulken vijand
[heeft,
welk, uit vlees noch bloed bestaande, 't zienlijk lijf geen
[wonden geeft?
Waartoe zal hij 't staal gebruiken, die al 's werelds
[schoon en zoet
niet zo waard wil noch kan achten als een druppel
[mensenbloed,
als een druppel bloed van mensen, die men altijd goed
[voor kwaad,
zegening voor vloek moet geven, liefde schuldig is voor
[haat?'
„Maar", vroeg Auke aarzelend, „die Turken, waar Peter
tegen gestreden heeft, waren toch heidenen!"
„Ook de heidenen", leert Dirk Wijbrands hem, „zijn
mensen, jongen. Je vader heeft gelijk. Niet te vuur en

te zwaard zijn de heidenen te bekeren, maar slechts
door het voorbeeld van een christelijk leven. Ach, wan
neer wij het inderdaad vermochten, naar de leer van
onzen Heiland te leven, zou de waarheid van zijn woord
zo stralend duidelijk worden, dat alle volkeren hem
toestroomden, als schapen naar hun herder. Maar",
vervolgt hij, zich nu opnieuw tot vader en moeder
kerende, „een merkwaardig man is de czaar zeker en
.

iemand, over wien het ons mensen moeilijk valt te
oordelen, zoals ook Paulus terecht gewaarschuwd
heeft: „Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worde".
In zijn manieren ruw als een poldergast, een zuiplap
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zonder mate, een bruut die zich tussen de bekke,
snijders op onze kermissen op zijn gemak zou voelen
en toch gaat er iets van hem uit, waardoor men
hem onmogelijk een zekere sympathie kan onthouden.
Hij is even werkzaam als zijn makkers lui zijn, weet ,
gier,ntljkva edrigh,zcnt
schaamt zelfs van een timmermansknecht een ver,
maning aan te nemen. Men beweert, na die verovering
van Azow, waarbij hij zelf als eenvoudig bombardier
in het leger diende, dat hij ook bij de triomftocht in
zijn hoofdstad, terwijl zijn generaals reden in vergulde
karossen, slechts tussen de gemene soldaten, met een
piek in de hand, mee marcheerde, om aan te duiden
dat alleen zij de ere hadden der overwinning. Ik heb
zijn zegel gezien, met de leuze: „Ik ben in de toestand
eens leerlings en zoek leermeesters". En hij is inderdaad
zo leergierig, dat hij zich niet schaamde tot in de
smerigste holen van een walvisvaarder te kruipen om
alles te onderzoeken. Hoewel een vorst, maakt hij niet
het geringste onderscheid tussen edelen of mensen van
geringe afkomst, tussen rijken of armen, ja, hij trekt
het gezelschap van de laatsten voor, omdat hij zich
met hen, zonder plichtplegingen, menselijker kan
onderhouden. Bekwaamheid, ijver en deugd schat hij
hoger dan het schoonste blazoen of de dikste buidel,
en men zegt, dat hij in zijn land voormalige lijfeigenen
tot de hoogste posten en tot zijn voornaamste vjkenden heeft verheven. Ach, wanneer deze leerling, die zo
ijverig zoekt, toch onzen waren, groten Meester konde
vinden, hoeveel goeds zou hij niet op aarde tot stand
kunnen brengen!"
„Amen", zei vader, „laat ons bidden, dat het licht der
Goddelijke genade ook tot zijn hart mag doordringen."
Buiten ratelde de nachtwacht de elfde ure. Ieder zocht
zijn slaapplaats en ook Auke klom met het sierlijke
trapje in zijn hoge bedsteê. Het duurde lang eer hij de
slaap kon vatten. Telkens weer zag hij het gezicht van
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Romkje Kommerts voor zich en moest denken aan het
land, waar een keizer matroos was en waar een goed
matroos het nog tot admiraal kon brengen.
De eerste fluitschepen hadden, met bolle zeilen, terwijl
de éne batterij aan de wal de paradekanonnen aan
boord beantwoordde, de palen reeds verlaten, om op de
rede van Texel een gunstige Oostenwind af te wachten.
Iedere vertrekkende kaag nam scheepsvolk mee voor de
nog in Amsterdam liggende schepen. Straks zou ook de
vloot van buizen en andere vissersschepen weer zee
kiezen om de vleet te gaan schieten. Nu belegden de
meisjes haastig, in het likhes dat hun ouders oogluikend
afstonden, een houmanhou, het oorspronkelijke vasten
avondfeest, dat met de tijd en met het verloren gaan
der roomse traditie, tot een gewone vrijerij voor de
jongelui was verworden. Fód had Teeke, bij het om
boerren gaan, een wenk gegeven, en Teeke, die altijd de
bosjes gerookte aal, waarmee hij zijn zakken vol stopte,
bij Wybe kocht, was op zijn beurt met het plannetje bij
Auke gekomen. Zeker zat Fód er dus achter, maar het
was onduidelijk, of ze alleen maar, goedhartig, Romkje
eens had willen verrassen, of dat misschien de giftiger
I-16tske haar opgestookt had, in de hoop dat het op een
relletje uit zou lopen. In ieder geval, Auke liet zich
overhalen. Hij verlangde te sterk naar Romkje om de
bezwaren goed te wegen en een onschuldig houmanhou
was tenslotte toch nog geen kortegaerdje, hoewel het
er in de meeste gevallen op uit liep. Met Teeke, Vliehoek, Jarig het veulentje en Barle Bargedief sloop hij
dus, even na zonsondergang het erf op bij Fód, waar
Barle voor de deur een deuntje ten beste gaf op de
goeffe. Met kleine gilletjes van schrik stelden de meis
jes zich aan of ze bij deze rommelpot slechts een paar
kinderen en niet deze grote vrijers verwacht hadden.
Ba tt le drong het brutaalst naar binnen en Auke, als
achterste, sloot snel de deur, dat het licht niet langer
.
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dan strikt noodzakelijk naar buiten zou vallen. Een
beetje lomp verlegen bleven de jongens staan, aan de
ene kant van de tafel, waarop het half aangemaakte
beslag nog stond voor de bollebofjes. Teeke keek naar
de schotels met koek en gedroogde scharren op de
tafel, Barle scheen alleen ogen te hebben voor Hdtske,
maar Jarig wist hoe het hoorde en vroeg vleiend be%
leefd:
„Mogen we eens opsteken? Hoe kunnen jullie nou zo
dwars wezen! Laat ons nou maar eventjes binnen, we
gaan immers zo weer!"
Nog een beetje verlegen bracht Romk j e de lange, reeds
van tevoren gestopte pijpen en ieder van de jongens
koos een stoel, zo dicht mogelijk bij het meisje van zijn
keuze. Hótske kwam met de koffiepot rond, een flink
stuk kandijsuiker ging in de kopjes, er was nu al geen
sprake van gaan meer, want Barle speelde lustig op de
Boef f e, dat de stemming er inkwam. Toch waren ze
allen nog wat te bleu om met de eigenlijke vrijerij te
beginnen en weer deed Barle het voorstel: „D'r hoort
wat vocht bij, jongens, als jullie nou elk een paar
stoters lappen, gaan ik om een zoop naar de herberg en
ben dadelijk weeromme." Door de brandewijn die, in
kleine kelkjes, maar voortdurend, rondging, zag de
wereld er al gauw heel anders uit, vond Auke. Had hij
eerst nauwelijks de moed gehad zijn brede werkhand
onder de tafel voorzichtig op Romkje's knie te leggen,
nu had hij al gauw haar hand te pakken en een ogenblik later lag zijn arm om haar lichaam. Op het rhythme
van een kermislied wiegden hun lichamen heen en weer,
Romkje's lokken kietelden zijn gezicht, er waren ogen%
blikken dat hij alleen nog haar rode mond zag, en haar
ogen als scheepslantaarns in het donker
Fód stelde spelletjes voor: pand verbeuren, Adam met
zijn zonen, de apotheek, maar altijd, hoe het ook
ging, liep het op een wild ravotten en tenslotte op een
kus .uit. Het maakte Auke dronkener dan de brande%
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wijn, het scheen hem, of hij zich aan Romkje's warme
lippen nooit genoeg zou kunnen verzaden, of hij haar
nooit meer los zou kunnen laten uit de vaste greep van
zijn armen. Teeke, die onder de vrijerij door, niet ver%
zuimd had, alle schotels leeg te eten, zat dicht bij Fód
in een hoek, Bare had te veel gedronken en lag met
zijn hoofd voorover op de tafel, naast de pot met be%
slag, waarvan geen bollebofjes waren gebakken. Spijtig
riep Hótske: „Jongens, het daglicht komt door de ven%
sters, nu moeten jullie weg hoor." Ineens was Barle
wakker: „Om de bliksem niet", riep hij, „tenminste niet
voordat we zoals 't hóórt, nog eens om boerren geweest
zijn." „Vooruit dan maar", zei Hótske vertederd. Een
ogenblik later stonden ze aan de dijk en zagen de zon,
als een matte rode schijf opkomen achter de bomen van
Koudum. Een leeuwerik kwinkeleerde hoog in de lucht,
de golven van de zee braken zacht ruisend tegen de
palen, een milde wind verkoel de Auke's warme voor%
hoofd, en hij sloeg zijn arm nog vaster om Romkje, om
haar tegen de morgenkoelte te beschermen. Heel de
lucht was nu rose, de Indijk vormde een vurige loper
dwars door het weiland, de ramen der huisjes aan de
Nieuwstad blonken of ze in brand stonden, en ook aan
Romkje's gezicht verleende de dageraad een warme
glans, alsof het bloed onder haar huid in gloed stond.
Auke fluisterde schor: „Ik houd van jou Romkje, ik
houd van jou als van niemand anders." Weer drukte hij
zijn mond op de hare tot een kus die geen eind scheen
te nemen. Ineens weerde ze hem af: „Pas op, Auke, het
wordt licht! De mensen kunnen het zien!" Hij keek om
zich, en merkte dat de andere paartjes verdwenen
waren.
„Kom dan mee, beneden langs de dijk", smeekte hij
hartstochtelijk.
Ze weerde hem vriendelijk maar beslist af. „Nee, Auke,
dat niet.... nog niet. Breng me nu naar huis toe." Aan
het begin van de Buren gekomen liet hij haar gaan,
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maar bleef als betoverd naar haar huis kijken, tot hij
het poortje naar de binnenplaats zachtjes hoorde knar.
sen. Op hetzelfde ogenblik werd een luik in de gevel
geopend; Auke herkende het sproetige gezicht van
Waabe en wist dat de jongen, in dat ogenblik, ook hem
gezien had.
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BANNELING

oe groot, hoe oneindig, onbarmhartig groot,
alsof men alleen in zee dreef, met niets dan de golven
om zich, het kreunen van de verlaten wind en de ge ,
weldigzonr keplvadhm,is
wereld! De vrouwen in Hindeloopen weten het niet.
Voor hen is de wereld niet groter dan het stadje, de
haven, de palen, de tuinen en de nieuwe stad achter de
Zeilroede, met, boven de lage weilanden, het silhouet
van Workum, Koudum, Molkwerum, zoals een aarde ,
bewonrdplat hefimnzt.
De vissers weten het niet. Voor hen is de wereld hun
schip, de laagomdijkte kom der Zuiderzee, waar zij
ieder torenspitsje, iedere stroming, iedere gevaarlijke
zandplaat kennen, de visafslag, de boet waar hun net ,
tendrogha,pnkmerwa'sZodg
het vuur gloeit op de haardplaat en het witgekalkte
schip van de kerk, waar, aan een lange koperen roede
opgehangen, een klein scheepsmodel zeilt boven hun
hoofden.
Zelfs de grootschippers der fluitschepen, die de mid,
dernachtzon op de ijsvelden der Witte Zee zagen blinken en de donkere dennenstammen, angstverwrongen
tegen de steile wanden van Noorwegens kusten, die
de stormen van Kattegat en Skagerrak tartten en boven
het water uit de sprookjesbloei zagen opranken van
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weten het niet. Zij dragen
Denemarken's kastelen,
de beelden mede van een bont vertelselboek, waarin zij
bladeren, maar hun wereld, waarvan zij zéker zijn, is
de vastgetimmerde hut van hun schepen, het kantoor
der Amsterdamse reders, waar poederpruikige klerken
op hoge krukstoelt j es hun facturen schrijven, de wa;_ h.
tende haven thuis, en de geschilderde lessenaar tegen
de wand, waarin hun ,scheepspapieren liggen bij de
ronde, gouden dukaten die zij met hun reizen ver.
dienden.
Weten hoe groot, hoe martelend, onbarmhartig, onein%
dig groot de wereld is, dat kan slechts hij, die naakt in
het water lag, als het laatste zeil verdween aan de ein%
der, slechts hij, die van alle ankers losgeslagen, verre
van de laatste vrienden of verwanten, van iedere troost
en van de laatste menselijkheid beroofd, voor zijn leven
heeft moeten vechten.
Auke Wybes, die uit Indië terugkeert, met in zijn hand
nog het litteken van een mes, dat hij er zelf uit heeft
moeten trekken, met in zijn geschonden mond nog
de wonden, waar een onbekwaam chirurgijn het rotten%
de tandvlees weg heeft gesneden, met op zijn rug de
striemen waar de kat met zeven staarten hem heeft
geteisterd, weet het en weet meteen: even oneindig,
even onbarmhartig, even peilloos als de oceaan en de
hemel zijn de laagheid, de wreedheid en de onrechtvaardigheid der mensen.
Er zijn dominees, die de hel geschilderd hebben, in
zulke afgrijselijke kleuren, dat vrouwen hysterisch be%
gonnen te huilen en kinderen, die de preek gehoord
hadden, nog weken later niet dorsten gaan slapen, • —
maar welk tafereel der menselijke fantasie kan de' wer %
kelijhbnadr,tevisopnNdr%
lands Compagnieschip? Het uitschot van alle naties:
boeven, moordenaars, pooiers, dronkaards, geslachts%
zieken, lupuslijders, bankroetiers, in kroegen en bor%
delen verzameld, als vee aan boord gedreven, met de
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karwats het want ingejaagd, slechts door de sadistische
wreedheid van , een provoostgeweldige in toom gehou%
den, dat is de bemanning. Een onbekwaam kapitein,
voortdurend in twist met den koopman, en die samen
met zijn officieren zich aan de ziekenwijn der beman%
ving te buiten gaat, een bottelier die zich aan het
inkopen van bedorven voedsel verrijkt heeft, -- een
chirurgijn aan wien de dorpelingen hun baard niet meer
toevertrouwden, zo beefden zijn handen, ziedaar de
état major. Een aantal bekrompen regenten, ieder op
zijn beurt veil en omkoopbaar, ieder bereid elke post
aan mislukte vriendjes of familie te verkwanselen; met
geen verder perspectief voor ogen dan de naaste balans,
geen ander doel op aarde, dan het snel maken van zo
hoog mogelijke winsten, en desondanks niet in staat de
voortdurende knoeierijen en morshandel op hun
eigen vloot te beletten, dat zijn de reders. In hun
naam worden de specerijenplantages omgehouwen en
vernield om de prijzen te doen stijgen, in hun naam liet
Coen in Bantam de inboorlingen over de kling
jagen, in hun naam werden eden gebroken, kam,
pongs verbrand, vrienden verraden, in hun naam werd
gekielhaald, gegeseld, gebrandmerkt en gestolen. Psalm%
zingend Nederland spuwde zijn uitschot uit over het
Oosten, de zielverkopers inden het voorschot voor
iedere verdoemde ziel die zij leverden, deftige koop%
lieden kochten hun voorschot op en verhandelden het
ter beurze, want ondanks de menigvuldige schipw
breuken der overladen schepen, ondanks kapers, zonne%
steek, dysenterie, scheurbuik, keerde toch altijd nog een
derde van de bemanning behouden thuis en op ieder
dezer verdoemde zielen maakten de handelaars in voor
schotbons grove winsten.
Hoe was Auke Wybes tussen dit uitvaagsel, dat eens
de grondslag voor Nederlands macht en rijkdom in het
Oosten hielp leggen, terechtgekomen?
De schelmerijen van den schout, opgestookt door bur%
4
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gemeester Kommert Okkes (hoe onbeduidend leken
Auke thans deze schelmerijen toe, na de ontzaglijke
schelmerij, die hij overal in het Oosten gezien had),
maakten hem het leven in Hindeloopen onmogelijk, en
zelfs zijn beste vrienden, wel wetende, dat het met de
grote heren kwaad kerseneten is, gaven hem de raad
voorlopig uit de stad te verdwijnen als hij zijn ouders
niet te gronde wilde richten. De schout beschuldigde
Auke, burgemeester's zoon Sierk Okke op een avond
overvallen, beledigd en gewond te hebben, er stonden
gekochte getuigen klaar om het te bezweren, hoewel heel
de stad wist dat Sierk begonnen was, en Auke zo lang
getreiterd had, tot deze zich op hem stortte, in een
driftbui, die des te heviger was, naarmate hij haar
langer had bedwongen. Men vroeg echter in dergelijke
gevallen weinig naar de aanleiding. Een burgerjongen
had nu eenmaal zijn handen tegen een regentenzoontje
thuis te houden. Auke's vuisten waren als mokers
neergekomen en Sierk Okke had zich, met een gebro
ken neus en een paar dichtgeslagen ogen, weken lang
niet kunnen vertonen. Bij de verontwaardiging van den
burgemeester voegde zich die der doopsgezinde
oudsten, die Auke's vader voor het gedrag van zijn
zoon verantwoordelijk stelden. De oude Wybes ven
kocht nergens zijn vis meer, de rakkers van den schout
drongen hem van de afslag, en bovendien dreigde
Auke een pijnlijk verhoor, zodra de schepen uit de
Oostzee terug waren en de rechtspraak hervat werd.
Auke voelde zich schuldig en kon de ellende in het
gezin niet aanzien, daarom had hij, zonder afscheid te
nemen, de eerste kaag naar Amsterdam genomen, in de
hoop er op de een of andere Noordvaarder of anders
op een walvisvaarder te kunnen monsteren. Daar in de
stad was zijn eerste weg geweest naar de Hindeloper
ke'der op het Camperhooft, maar de Hindeloper schip,
pers, die hier tezamen plachten te komen, monsterden
voor de mast niet gaarne volk uit de eigen stad, en

.
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allerminst een gast, die met de hoge heren in conflict
lag. Zo slenterde Auke over het Damrak, half verdoofd
dorengwukt,somhaigwjkendvor
een langsratelende karos of voor de sleden der slepers,
met ogen te kort voor het mastbos der schepen langs
de kade, de rijke dracht der kooplieden, de weelde van
goederen, die overal voor de pakhuizen opgetast lag.
Uit zwarte keldergaten kwam de geur van specerijen
en stokvis, van wijn en traan, van amber, koffie, tabak
en huiden, het carillon der oude kerk strooide zijn
klanken als bruidsuikers over de stad, een aftrekkend
dubbeltal der schutterij martelde de keien met zijn
laarzen, venters schreeuwden hun waar uit, straat,
jongens joelden achter een paar onverstoorbare, in defo
tige groene tabberds gehulde, Turken. De strakke onbeo
wogen vensters van het Raadhuis keken op de gon'
zonde Dam neer. Huisvrouwen, met het boodschappeno
mandje aan de arm en door een maarte gevolgd,
keerden van de markt terug, een troep zwarte kraaien
gelijk, drongen de makelaars de beurs uit en dragers
met gele en blauwe hoeden droegen baren vol rode
kazen van de waag naar de kaden. Auke bleef tussen
een groepje volk staan, dat naar den beruchten potsen.
maker Tetje Roen stond te luisteren. Met nauwelijks
bedekte toespelingen, maar alsof hij een gebeurtenis
vertelde, die ergens in het rijk van den Groten Heer
had p'. aats gevonden, hekelde Tetje het nieuwste schano
daaltje in de stad: Een der burgemeesters had zijn eigen
zoon voor dertig jaren in het rasphuis opgeborgen, om'
dat de jongen hem met zijn maitresse op straat lastig
was gevallen.
Auke luisterde, met een bittere voldoening in zijn hart;
hier was tenminste nog iemand, die, hoe bedekt dan
ook, den heren regenten de spiegel voorhield van de
waarheid.
Een man, als heer gekleed, maar wiens kraag en lubben
bedenkelijk geel zagen, als hadden ze sinds lang iedere
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omgang afgezworen met de wasvrouw, stootte Auke
aan. „Hij durft het maar zeggen, hè!" grinnikte hij,
„geen wonder dat czaar Peter den schelm mee wou
nemen naar Rusland."
Het woordje „Rusland" gaf Auke een schok, heimelijk
had hij voortdurend met de gedachte gespeeld, een
schip te vinden, dat hem naar dat land zou brengen.
„Hoe dat zoo?" vroeg hij, „heeft de czaar dan ook al
behoefte aan potsenmakers?"
De vreemdeling keek hem aandachtig aan. „Je komt van
buiten", zei hij, „anders zou je weten dat de czaar altijd
een hele hofhouding van narren en dwergen om zich
heen heeft. Ik heb hem horen zeggen, dat hij in zijn
hoofdstad hele processies, bruiloften en begrafenissen
laat houden, waaraan louter dwergen, monsters en pot%
senmakers deel nemen."
„U hebt hem horen zeggen?" vroeg Auke, „betekent dat,
dat u hem zelf ontmoet hebt, terwijl hij hier in Ams ter%
dam vertoefde?"
„En hoe zou ik niet!" riep de ander in geveinsde ver,
bazing, „als ik toch bijna iedere dag tussen het huis
van burgemeester Witsen en het Herenlogement heen
en weer ging! Maar", voegde hij er aan toe,meteenblik
als schatte hij den degelijk gekleden vissersknecht op de
zwaarte van diens geldbeurs, „ik zou daar, zo het u
interesseert, op een rustiger plaats meer over kunnen
vertellen. Jammer genoeg ben ik vandaag slecht bij kas
en heb geen geld om u uit te nodigen in een taveerne."
„Laat dat geen bezwaar zijn", zei Auke snel, „ik stel
inderdaad veel belang in uw nieuws en het zal mij een
eer zijn, als ge mij bij een roemer wijn gezelschap wilt
houden."
De vreemdeling bracht hem naar een kelder aan het
Rokin, een matrozenkroeg, waar verwaarloosde gasten
aan de lage tafels zaten, een paar deernen aanhalig
dartel de vertering rondbrachten, terwijl de tabaksrook
een blauwe nevel vormde onder de zwarte balken. Auke
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had er nauwelijks oog voor. Hij wilde bijzonderheden
weten over den czaar, en welke mogelijkheden er be
stonden, onder hem te dienen. De vreemdeling kneep
één oog dicht en dronk in een lange teug zijn roemer
leeg, eer hij antwoordde. Hij was inderdaad bij burge
meester Witsen in dienst geweest en weggejaagd
wegens diefstal. Nu overlegde hij, welk profijt er uit
dit groentje viel te trekken. Eerst moest zijn buidel
leeg, dan zou hij trachten, hem aan de zielverkopers in
handen te spelen.

,
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Auke, in zijn kooi heen en weer woelend, zou zich met
de vuisten voor zijn kop kunnen slaan: dat hij zo'n ezel
geweest is! Zeker, hij is door de hel gegaan en haar
ontsnapt, morgen of overmorgen zal de Egelantier voor
Texel het anker werpen, zijn ijzersterke lichaam heeft
tropenzon, honger, dorst en pijn doorstaan, hij komt
zelfs rijker terug dan hij is uitgevaren, het geld dat de
vreemdeling hem destijds uit de zak wist te kloppen is
niets, vergeleken bij de gage die hij te goed heeft, en
alleen de scheepskist, vol artikelen, die hij voor eigen
rekening in Japan kocht, zal hem meer opbrengen, dan
vader thuis in een jaar met de visserij kan verdienen.
Hij keert niet alleen rijker terug, hij is ook wijzer ge
worden, harder, geslepener. Het moet een knappe jongen zijn, die hem nog eens, als destijds die boeren%
vanger, in een bordeel lokt, waarvan de enige uitweg
door het Oost,Indische huis gaat! Hij heeft vreemde
landen en volkeren gezien, zijn mensenkennis is ver
diept, zijn zeemanschap grondiger geworden, niet
meer als matroos, maar als bootsman zal hij de Egelan
tier verlaten. Maar hij is in de hel geweest, en de brand:
wonden die haar vlammen op zijn ziel achterlieten,
zullen niet meer slijten. Hij is gestraft voor de fouten
van anderen, hij heeft onrecht en pijn knarsetandend
moeten verkroppen, hij is door huichelende kameraden
lafhartig verraden, hij heeft tegen zijn diepste geweten
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in mee moeten zuipen, vloeken en vechten, hij heeft, om
zich te kunnen handhaven, anderen aangedaan wat men
hem zelf aandeed. Hij heeft ogenblikken gekend, waarin
hij zelfs aan God twijfelde, waarin alles wat vader en
moeder hem aan zachte mensenliefde leerden, kinder,
achtig gebazel scheen, ogenblikken, waarin hem nog
slechts de keuze tussen waanzin en zelfmoord scheen te
blijven. Slechts een dier stond tussen hem en de dood,
slechts in de ogen van een hond heeft hij in die ogen
blikken de trouw en goedheid gevonden, die uitgedoofd
scheen in de mensen. Slechts in de scheepshond, die zijn
rauwe handen likte en aan zijn voeten kwam liggen, als
hij verlaten op het halfdek zat, heeft hij het bewijs ge'
vonden, dat Gods oneindige liefde in de wereld nog
niet geheel en al is gestorven. Omdat brooddronken
onverlaten in een baldadige bui die scheepshond wil,
den kwellen, heeft hij opnieuw zijn drift de teugel ge ,
,

latengvoch;wr,alsdetijmSk
heeft hij de kracht van zijn slagen gekend noch berekend.
Men heeft hem voor de brede raad gebracht en wegens
het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, aan de
mast genageld, maar de onbeheerste kracht van zijn
drift is ditmaal niet enkel schadelijk voor hem geweest,
want ze heeft hem respect onder zijn makkers verschaft
en is zodoende het begin geworden van zijn carrière.
Hij is opgeklommen tot kwartiermeester, tot bootsman,
hij heeft zich niet vergooid aan de meiden in de Oost,
zijn lichaam, dat niet door drank ondermijnd was,
is de scheurbuik te boven gekomen, maar hij heeft zelfs
zijn laatste vriend, de scheepshond, verloren en op het
ogenblik dat het cadaver overboord ging en in het
scheepszog een ogenblik de witte haaienbuik zichtbaar
werd, heeft Auke het gevoel gehad alsof hij, met de
hond, voorgoed zijn eigen jeugd: den argelozen, goed
vertrouwenden jongen die hij geweest is, overboord
heeft geworpen. Ze hebben hem er niet onder gekregen,
want hij heeft de tanden op elkaar gebeten en hij weet
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nu ook, dat hij het nog verder dan tot bootsman zal
brengen, als hij weer in Amsterdam terug is, maar evens
eens weet hij, dat het kind in hem, de oude, tedere
Auke, die tranen in zijn ogen kon krijgen om een dood
vogeltje en die liever drie klappen in zijn gezicht zou
ontvangen dan dat hij één klap terug gaf, voorgoed is
estorven.
/ Moeder zou hem niet herkennen, als ze zijn
gestorven
ogen zag, vroeger zo dromerig naar binnen gekeerd, nu
met het wilde vuur vaak van een oplaaiende drift, waar
voor ook de ruwste matroos terugdeinst, als zag hij
door die ogen heen een voorglans van het helse vuur
dat hem wachtte. Vader zou zich afgewend hebben als
van den boze, als hij de bulderende, met vloeken door ,
.

spektcomand'hr,wmebijstor
bootsman Wybes zijn putgasten in het want jaagt. En
Romkje? Romkje, hoe graag ze hem dan ook zien
mocht, zou zeker geen ogen meer hebben voor een
sapitau van de Compagnie, het laagste wat men zich in
Hindeloopen voor kon stellen. En toch vermag Auke
het beeld van Romkje niet uit zijn hart te verbannen,
toch is het háár gezicht dat hij zich telkens, in de diep,
ste uren van verslagenheid, weer voor de geest gehaald
heeft en het was de vonk in haar ogen, die hem de
enige leidster in zijn donkere nacht scheen. Haar beeld
uitrukken en het verlangen eenmaal met haar herenigd
te zijn, dat zou betekenen inderdaad een sapitau te
worden, met geen ander levensdoel dan de volgende
havenkroeg, een snol in bed, en opnieuw het slordige,
vuile logies, waar de walgelijke stank van het kielwater
zich mengde met de mensenlucht der ongewassen lijven.
De gedachte aan Romkje, hier tussen matrozen en so!
daten die slechts van vreetklok tot vreetklok leefden,
elkander als ze kans zagen de laatste schamele plunje
van het lijf stalen en lachten, als bij een goede mop,
wanneer een halfwassen brasem van de rapaarden op
het dek te pletter viel, was een koele zefier die
even over het broeiende dek streek, waar het pek
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zacht geworden was in de naden. Hij keek oni
hoog, van het dek dat zijn voeten schroeide, door
het warrelige want van masten en stengen, naar de
smetteloze reinheid van de hemelkoepel. Ze was als de
belofte van een zuiverheid die hij alleen in Romkje had
gevonden. Dan wist hij, dat er geen terug mogelijk was,
maar alleen een stoutmoedig verdergaan op de weg
warhetnodlhemgpatshd.DeCompagnie
was de hel, maar er waren rasphuisgasten die het, in
dienst der Compagnie, tot schipper, tot commandeur,
ja tot gouverneursgeneraal gebracht hadden. En hoe
wel in hun hart de regenten en zelfs een Hindeloper
burgemeester zich ver boven de gelukzoekers verheven
voelden, die, daarginds, met de macht van absolute
vorsten over millioenen regeerden, zo waren zij toch
tegelijk te veel koopman, om niet voor de glans te
bezwijken, die van de daar verzamelde schatten
uitging. En zeker bracht Auke, van deze eerste reis,
nog geen schatten mede, maar de gage die hij te goed
had, gevoegd bij de opbrengst van zijn scheepskist vol
porselein en Japans lakwerk, zou toch voldoende zijn
om hem een jaar zonder zorg te laten leven en een
stuurmanscursus in Amsterdam te volgen die, nu de
nieuwe schipper hem goed gezind was, het begin kon
zijn van zijn carrière. Of Romkje zolang zou wachten,
of haar vader haar niet, lang voordien, aan een rijken
Zaankanter of Hindeloper zou uithuwelijken, daar
aan wilde Auke niet denken. Hij voelde, onbewust,
dat hij even goed meteen overboord kon springen, als
zijn hoop los te laten. Balling als hij geworden was,
was er toch slechts één haven, waar zijn hart thuis
hoorde. En geen honderd slaven, geen boven het hoof d
gedragen vergulde pa j ong, als hij wel bij de hoog
vaardigheidsdragers in Batavia gezien had, zouden ooit
het verlangen in zijn hart verdringen kunnen naar het
eigen huis met de witgeboende zoldering. de blauwe
tegels aan de wanden en een knappend turfvuur op de
.
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haardplaat, waaromheen zijn eigen kinderen zouden
spelen. Geen blauwe omtrekken van verre vulkanen,
geen schaduw der waringins, geen verdroomde eilanden
in de Straat van Malakka konden ooit de bekoring
evenaren van de lage dijk met haar verweerde palissaden,
waarachter, als met pastel op een blauw doek getekend,
het silhouet van Hindeloopen opdook, geen zoele
landwind, bezwangerd met de geur van notemuskaat
en kamperfoelie was aangenamer dan de rauwe zeewind
die zilt over het Friese wad streek, geen tere, met
henna geverfde vrouwenhand kon ooit de ferme, fris
gewassen hand van Romk j e doen vergeten. En soms,
wanneer hij afgemat in zijn kooi lag en door zijn half
slaap heen het luiden van de scheepsbel hoorde, die
het prinsenkwartier voor de hondenwacht opriep,
scheen het Auke toe alsof hij, in haar glazen, de klok
van Hindeloopen hoorde, en in die klokketoren, als een
verre nagalm, de klank van Romkje's stem: „Ik houd
van jou, Auke, ik houd van jou, als van niemand
anders."

,

.
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et bleke, paffige gezicht van czarewna Sof j a
boog zich naar Golizijn. „Wasil jew", fluisterde zij, „ik
kan er niets aan doen, ik heb in zijn ogen gekeken, ik
ben bang voor den jongen! Hij nam het heilige kruis
op, alsof het een knuppel was, hij zou mij er mee
neergeslagen hebben, als ik niet vrijwillig gegaan was!"
Plotseingbzjk.„Hetschandl",rip
ze, „het schandaal, dat morgen door de hele hoofdstad
bekend zal zijn! Een jongen van vijftien jaar, die zich
vergrijpt aan zijn eigen zuster en de regentes aller
Russen de processie uitjaagt! Wat zullen de Streltzie
zeggen en de buitenlandse gezanten! 0, dat ik niet
je raad gevolgd en het hele geslacht der Narysjkins
met wortel en tak uitgerukt heb! Dat ik deze adder
door die slang van een Natal j a heb laten opvoeden 1
Maar de tijd is gekomen, dat ik hem onder mijn hak
verpletter. De boerenvlegel! God zal me danken, als
ik Rusland van dit ongedierte verlos. En evenals toen,
zijn de Streltzie gemakkelijk in beweging te brengen!"
Bezorgd keek de gunsteling haar aan. „Niets overijlds,
Sof j a", waarschuwde hij, met die toon van tedere
eerbied in zijn stem, die altijd invloed op haar had.
„Bedenk, dat het ogenblik niet zo gunstig is als destijds.
In het gehele land zijn de boeren ontevreden, een op
stand der Streltzie zou gemakkelijk op hen kunnen
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overslaan en een tweede Stenka Razin betekent een
groter gevaar voor de troon dan deze opgeschoten
lummel. De Streitzie op dit ogenblik in beweging te
brengen is het zekerste middel om de Bojaren tegen
u in het harnas te jagen, die een oproer van hun ', ijh
eigenen vrezen en de patriarch zal zeker hun zijde
kiezen, uit angst dat de oud:gelovigen in beweging
komen. Wanneer het ongeluk dan wil, dat Iwan, zwak
en ziekelijk als hij is, te sterven komt, zult ge nergens
in het land meer een groep hebben, waarop ge kunt
steunen. Een andere czaar wordt gekozen en gij zult
uw dagen in een klooster moeten einden."
Hij wachtte even om te zien, welke indruk zijn woorden
maakten, toen vervolgde hij, op die luchtiger toon van
wereldsen hoveling, die hem het natuurlijkst afging:
„Bovendien, mijn waarde vorstin, geloof ik werkelijk,
dat ge u te veel zorg maakt, vergeet niet, dat Peter
formeel in zijn recht was, daar immers alleen de beide
gekroonde czaren het recht hebben vlak achter het
kruis te gaan in de processie. Peter is een driftkop, een
jongen in de vlegeljaren, die in een driftbui heeft
gehandeld. Maar er is niets, dat op een ernstige
bedoeling van zijn kant wijst, u te verdringen en zelf
de teugels van het bewind in handen te nemen. Wat
dat aangaat, zijn de berichten van mijn spionnen in
Preobas j ensk volkomen te vertrouwen. Natal j a zit en
kniest, maar is te bang geworden door alles wat er
gebeurd is, om enige stap te durven wagen. Peter doet
geen poging de Bojaren voor zich te winnen, integen%
deel, hij lacht hen uit, stoot ze van zich en zoekt
uitsluitend zijn kameraden onder de boerenjongens en
de lakeien. Hij is zelf, zoals ge reeds opmerkte, een
boerenvlegel geworden, die zich het beste voelt met
bijl of mestvork in zijn handen, in plaats van scepter,
en die zijn grootste plezier vindt in zuipen en vechten.
Een groot kind, dat aan niets anders denkt dan aan
soldaat j espelen met zijn kameraden en zo weinig

59

eerzucht bezit, dat hij niet eens voor generaal speelt,
maar zich door anderen laat drillen en bevelen en uren,
lang, als gemeen soldaat, op schildwacht staat! Er zijn
overigens bij dat oorlogje spelen al heel wat echte
doden gevallen en wie zegt ons, dat een bom, een
volgende keer, niet beter ontploft en hem in stukken
rijt, in plaats van, zoals een maand geleden, alleen
maar zijn gezicht te verbranden? Of dat hij met zijn
vuurwerkerij in de lucht vliegt, of verdrinkt op een
van zijn waaghalzige zeiltochten? Zijn moeder wil hem
nu koppelen aan dat gansje Eudoxia, maar ook die
zal hem even weinig kunnen temmen, als men een jonge
beer vasthoudt aan een zijden draadje!"
„En kan het niet zijn", vroeg Sofja bezorgd, „dat juist
die speelregimenten van hem een wapen worden, dat
hij de een of andere dag gebruikt tegen het Kremlin?
Men zegt ook wel, dat hij slechts schildwacht staat,
om het soldatenvak van de grond af te leren."
Golizijn haalde verachtelijk zijn schouders op. „Wapens
zijn alleen machtig, majesteit, als er een kop achter zit
om ze te besturen. Maar wat vreest u van een knaap,
die nog geen optelsom goed kan maken en geen brief
schrijven zonder fouten? In dat opzicht heeft zijn
moeder, met haar dwaze angst voor de monniken, ons
de grootst mogelijke dienst bewezen, door zijn op
voeding te verwaarlozen. Wanneer het verstand van
uwe majesteit in de ene schaal gelegd wordt en dat
van Peter in de andere, geloof ik niet, dat wij het
resultaat behoeven te vrezen."
De czarewna glimlachte vriendelijk: „Te minder", zei
zij, „daar in mijn schaal dan ook nog het door de hele
wereld geprezen verstand zou liggen van vorst Golizijn."
De gunsteling boog: „Gij zegt het, Sofja. Mijn verstand
is het uwe, zoals mijn lichaam en geest slechts u
behoren. Maar in alle ernst. Er is nog een reden, waar ,
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omikjnetbzrgdamkovePtr.Zals
hij onze edelen van zich afstoot, door zijn volkomen
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gebrek aan waardigheid en houding, vervreemdt hij in
niet mindere mate het volk van zich, door zich voort
durend te encanailleren met de buitenlanders uit de
Duitse voorstad. Niets is een zekerder weg tot de
impopulariteit in Rusland, dan dat men zich, zoals Peter
nu doet, dag in, dag uit, met de buitenlanders afgeeft.
Men spreekt over een juffrouw Mons, waarop hij verliefd
.

is,bjgenralLfotchijkndustez
en nu moet hij de dwaasheid zelfs zo ver gedreven
hebben, dat hij in een Katholieke kerk de mis bij
gewoond heeft, alsof hij per se alles wat rechtgelovig is,
tegen zich in het harnas wou jagen."
Met liefdevolle bewondering keek Sofja naar den reeds
grijzenden man op. Wel was hij in de laatste tijd
voelbaar koeler tegen haar geworden en ook had zij
de fluisterpraatjes wel gehoord, dat hij een andere
geliefde had, maar de horige liefde, die haar aan hem
bond, was nog altijd onverminderd.
„Je hebt me altijd goed geraden, Golizijn", zei ze,
,,.... en toch was jij het, die me altijd hebt voor
gehouden, hoeveel wij juist van de buitenlanders hebben
te leren. Vader zag het trouwens ook zo."
Golizijn lachte. Hij voelde aan haar toon, dat ze weer
volkomen in zijn macht was, zodat hij het eerbiedige
„majesteit" kon laten vallen. „Natuurlijk, Sofja, wanneer we niet naar de buitenlanders gekeken hadden,
zat jij nu nog, als achter kloostermuren, in de vrouwenp
vertrekken, waar zelfs geen dokter, anders dan door
een zijden doek heen, je pols mocht voelen. Alles wat
ze praten over heilig moedertje Rusland en het bederf,
dat van het buitenland uitgaat, is baarlijke onzin.
Barbaren zijn we, die onze vrouwen met de zweep
ranselen, met ongedierte onder onze van parelen stijf
staande gewaden, lui, zonder wilskracht of beschaving.
Maar de cultuur van het Westen is in de boeken van
mijn bibliotheek te vinden en niet bij de timmerlui
en matrozen, waarvan onze vriend Peter het vloeken
.
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en tabakroken geleerd heeft. En dan nog moeten we
voorzichtig zijn onze dierbare Moscovieten niet te
kwetsen door te tonen wat we denken, anders gaat het
ons als dien armen Matwejew en verdenkt men ons
van zwarte kunst, als we een buitenlands boek lezen
over de medicijnen. Geloof me, Sofja, het zou even
gemakkelijk zijn een pogrom tegen Peter te organiseren
als tegen de buitenlanders, wanneer slechts...."
Sofja luisterde gespannen: „Spreek je gedachte uit,
Golizijn", zei ze.
„Wanneer", zei de vorst sluw, „het volk niet een man
op de troon wenste, die het leger kan aanvoeren om
hen tegen de Tartaren te beschermen."
Met haar hand de zware onderkin steunende, dacht
Sofja na. „Je meent dus", vroeg ze tenslotte, „dat het
inderdaad mogelijk is de Kring te veroveren en de
Tartaren te verslaan?" Met een energie, die men van
haar zwaarlijvigheid niet verwacht zou hebben, stond
ze op. „Je hebt gelijk, Golizijn, het is de énige weg,
probeer het, ga, keer als overwinnaar terug, en wanneer
de klokken van het Kremlin de inname van Bakchisaraj
luiden, zal geen Peter je nog langer de weg naar de
troon versperren."
De klokken der veertig maal veertig kerken van het
oude Moscou hadden als voor een zegepraal geluid,
maar de hoofdstad der Krim,tartaren, Bakchisaraj met
zijn wonderbare tuinen en zijn fontein van altijd
wenend water was niet gevallen. Zelfs niet over de
landengte van Perekop was • het Golizijn gelukt door
te dringen, geen schans of vesting van enige betekenis
was in zijn handen gevallen, en terwijl de geslagen
veldhrinmtofpevrsidhota,
waarheen snelle sleden hem in allerijl gebracht hadden,
als een triumfator begroet werd, lagen overal in de
steppe de lijken van zijn gevallen soldaten en hadden
de laatste, in wanorde terugtrekkende troepen, zich
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tegen de plotseling uit het niets opduikende ruiter ,
hordenTat vrdeign.Io,bars
weelderige zaal van het Kremlin ontving de zwakzinnige
Iwan den veldheer, maar de tweede plaats op het
vorstenbankje bleef ledig. Peter in zijn Preobasjensk
weigerde te komen en was, toen de boden van Sof ja
de voorpoort binnenreden, ijlings door de achterpoort
weggereden, in de richting van de Duitse voorstad.
Hij liet de rinkelende arreslede stoppen voor het huis
van Frans Timmerman, den Hollander, die de door
Mensjikoff gevonden boot hersteld en den czaar het
zeilngrdha.SsiewoudmanPter's
zeevader, zowel als zijn leermeester in rekenen en
meetkunde geworden, hoewel hij zelf zich, vooral in
de enigszins moeilijker berekeningen, vaak genoeg ver.
giste. Peter echter bewonderde in hem niet slechts
zijn technische vaardigheden, maar evenzeer zijn ver,
mogen om, zonder enig spoor van dronkenschap, bijna
onvoorstelbare hoeveelheden alcohol te verzwelgen.
Zoals hij het rekenen en timmeren reeds beter dan zijn
leermeester beheerste, had hij zich in het hoofd gezet,
hem ook bij het drinken onder de tafel te krijgen. Met
de vrijpostigheid, waarmee hij ieder huis hier in de
voorstad placht te betreden, wekte hij den ouden man
uit zijn middagslaapje en wierp nonchalant een beurs
goudstukken op de tafel. „Hier, oude zeekakkelobbes,
stuur je knecht de stad in om wodka en eten en laat
hem meteen een twintig vrienden uitnodigen voor het
feestmaal. Ik ben gekomen om de nederlaag van Golizijn
te vieren en van zijn hoer, die zich de titel van zelf,
heerseres over alle Moscovieten aanmatigt. Haast je
wat, als je niet wilt, dat ik dezen hongerigen beer
hier naast me hij wees op Mensjikoff op je
loslaat." Binnen het uur scheen het Hollands ingerichte,
nette huis van den timmerman in een matrozenkroeg
veranderd. Terwijl Frans' vrouw, zuchtend en den
czaar verwensend voor de keukenhaard stond te zwe63

ten, propte Peter aan de volgeladen tafel grote stukken
met wodka overgoten varkensvlees met zijn van vet
druipende vingers naar binnen. Hij had de deuren laten
sluiten, dat niemand kon ontsnappen en dwong zijn
mede-aanzittenden onophoudelijk tot drinken. Stoelen
en tafels gingen aan kant. Peter boog, hurkte, klapte in
de handen, hij was in het dansen even onvermoeibaar
als in het drinken. Frans lag reeds lang ergens in een
hoek onder de tafel, zelfs de elegante Lefort hing groens
bleek over een stoel heen, maar telkens opnieuw voerde
Peter Anna Mons ten dans. Het was of hij het frisse,
gezonde meisje met zijn ogen niet los kon laten, en
toch had hij haar in het begin van de nacht toegefluis,
terd: „De láátste keer, Anna! Nog deze maand moet
ik met Eudoxia Lepoechina trouwen." Pas toen het
morgenlicht reeds door de dubbele ramen drong verliet
hij met Mens j ikof f het huis, even abrupt als hij was
gekomen. Peter laadde het slappe lichaam van Mensji
koff in de slede en stopte hem als een kind onder de
dekens. Terwijl hij de teugels greep en met felle zweepslagen de paarden voortjaagde zei hij: „Alexe j, broer,
tje, dit is het einde van onze jeugd, ik voel het! Sof ja,
dat dier, zal een laatste slag wagen om me ten onder te
brengen. Toon dan, mijn jongen, dat je nog wat anders
kunt dan pasteitjes verkopen! Je hebt klauwen als een
beer broertje, gebruik ze nu, voor mij, voor de toe ,
komstvanRuld,egoismrnude
vrouw en haar onbekwamen minnaar geregeerd te wor>
den. Ik ben alleen in dit rijk, broertje, waar de wolven
huilen achter onze sleden en de mensen erger zijn dan
de wolven. Ik moet van beesten mensen maken, dat is
Gods wil, hoewel ik zelf weet, dat ook ik nog een half
beest ben. Help me broertje, als het ogenblik gekomen
is, met de kracht van je berenklauwen."
Mens j ikof f snurkte.
IJl door de vrieslucht klonken de belletjes van de troika
en in de verte het huilen van de wolven.
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DE VERMANER

A

.uke had zich niet in „de Hindeloper Kelder"
op het Camperhooft gewaagd, waar hij al te stekend de
nieuwsgierige ogen van zijn stadgenoten vreesde, maar
een der eerste dagen in Amsterdam nam hij het veer
schip naar Zaandam om er Dirk Wybrands op te zoe
ken, den vermaner, wiens grote verdraagzaamheid en
vrijzinnigheid hem bekend waren. Hij vond het huis vol
als een herberg met vluchtelingen uit Zwitserland, die
een tijdlang bij Amsterdamse broeders gastvrijheid ge
noten hadden en nu, over Enkhuizen, op weg waren
naar Embden. Het was er zo vol, dat zelfs de kinderen
van den vermaner die nacht op banken en op de vloer
hadden moeten slapen. Toch vond Dirk Wybrands nog
tijd Auke te woord te staan en te vertellen hoe hij kort
geleden diens ouders in Hindeloopen had aangetroffen.
Meer dan door de knevelarijen van den burgemeester
was de oude Wybes geschokt geweest door de onge
hoorzaamheid van zijn zoon en het gebrek aan zelfbe
heersing, dat deze bij de ontmoeting met Sierk Okke
getoond had. Zo ver mocht een broeder zich nooit ver
geten, en Dirk Wybrands haalde het voorbeeld aan van
Cornelis Jansen, die in zijn huis door twee inbrekers
was overvallen. Hij had de dieven bloedig en blauw ge
slagen, er was burengerucht ontstaan en de gevangen
genomen dieven zouden op het schavot met een geseling
.
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of misschien zelfs met de dood gestraft worden. Daar,
om had de gemeente terecht de ban over hem uitge,
sproken, want het betaamde geen broeder, hoe zeerclan
ook uit noodweer, aanleiding tot bloedstorting te geven.
Het was dan ook begrijpelijk, dat Auke's monsteren op
een zwaar bewapende Oost,Indië,vaarder, waar ieder
wist, dat geweld aan de orde van de dag was,
Auke's vader nog dieper gegriefd had. Hij zelf toch had,
als oudste Hindeloper, doorgezet, dat reders die hun
schepen bewapenden, geen deel aan het avondmaal
mochten nemen, hoewel dit gebruik meer en meer in
zwang kwam.
Auke antwoordde niet. In de hoek van de kamer, aan
het spinnewiel gezeten, zong de vrouw van den verf
maner een oud martelaarsliedje:
Sonder worgen zijn zij verwezen
Te braden elk aan enen staak
Doen zeide die vrouwe, geprezen:
Wij danken U Heer van deze zaak.
Grietken sprak met goeder menen
Spaart drie staken, Raadshere bemind
Alle vier sterven wij wel aan enen
Want geestelijk zijn wij al eensgezind.
Het werd hem wonderlijk te moede. De oude, innige
sfeer der vroomheid van zijn jeugd kwam hem weer vol
bekoring tegemoet, maar tevens, hoe wereldvreemd en
verre scheen zij hem toe, na alles wat hij in dit ene
jaar beleefd had. De zee was vol drieste kapers, uit
de schaduw der donkere waringins vlogen vergiftigde
pijlen, over alle zeeën klonk het gebulder der kanonnen, geen havenkroeg waar niet gevochten werd, en
wie zich, zelfs aan boord van het eigen schip, niet met
geweld gezag verschafte, werd onder de voet gelopen.
Hij voelde dat God hem niet de duldzaamheid van den
vermaner geschonken had, waarvoor zijn jonge bloed te
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snel op onrecht en beledigingen reageerde, maar hij
voelde ook, voor het eerst na lange tijd, de zachte
krachten in zijn hart weer wakker worden: zijn afschuw
van geweld en het medelijden, dat in zijn jongensj aren
naar alles wat leed uitging.
De vrouw had het spinnewiel terzijde geschoven en de
tafel gedekt, nu namen alle aan de eenvoudige dis
plaats. Toen het maal afgelopen was, sloeg Dirk
Wybrands de zware bijbel open en las voor uit de zend,
brief van Jacobus:
„Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als
hij beproefd zal geweest zijn, zo zal hij de kroon des
levens ontvangen."
Auke voelde, dat de woorden voor hem bedoeld waren.
Hij boog het hoofd en zijn besluit om, als stuurman,
opnieuw een commissie bij de Compagnie uit te zoeken
werd plotseling wankel. Er bestond geen andere weg
naar een snel fortuin, maar was het niet beter, op een
vreedzame Oostzeevaarder, of zelfs een visserman te
monsteren, hoe laag de gages op zulke schepen dan ook
waren?
„Want de zon is opgegaan met de hitte, en heeft het
gras dor gemaakt, en zijne bloem is afgevallen, en de
schone gedaante haars aanschijns is vergaan: alzo zal
ook de rijke in zijne wegen verwelken."
Maar welke andere weg dan een snelle rijkdom voerde
tot Romkje?
Met een kort gebed eindigde Dirk Wybrands. Hij moest
nu gaan. Daar het den vermaners niet vrij stond, voor
de prediking van het woord geld aan te nemen, moest
hij als heelmeester zijn brood verdienen en er waren
die middag nog vele zieken te bezoeken. Ook Auke
nam afscheid. Alles in hem was opnieuw ondersteboven
geworpen en hij had behoefte aan een lange, eenzame
wandeling om weer met zich zelf in het reine te komen.
De tijding, dat de Streitzie opnieuw in opstand gekomen
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waren, bereikte Peter in Weenen, waarheen hij uit de
Nederlanden gereisd was. De dag tevoren nog had hij,
als een verlegen schooljongen voor den ouden keizer
gestaan en geweigerd zich het hoofd te bedekken. Nu,
in de slede, die pijlsnel door Polen suisde, was hij
opnieuw de czaar, de despoot, die de zweep uit de
handen van den koetsier rukte en hem de rug striemde
als de door en door bezwete paarden naar Peter's zin
niet hard genoeg draafden. Hoewel de berichten, die de
boden brachten, tamelijk gunstig geweest waren Generaal Gordon had met handig manoeuvreren bijna
zonder moeite de opstandelingen uiteengeslagen en de
rust was overal hersteld maakte dit de drift van den
czaar niet minder, waaronder, als een verborgen vuur,
oude haat en vrees uit zijn kinderjaren gloeide. Hij zag
de vertrokken gezichten der Streltzie weer voor zich,
die zijn oom Dolgoroeki van het hoge bordes, waar
Peter en zijn moeder stonden, in hun speren wierpen,
hij beleefde opnieuw de angstnacht, kort na de neder,
laag van Golizijn, toen Sofja zich van hem meester wilde
maken, en hij in wilde ren, slechts in zijn nachthemd en
zonder laarzen, naar het klooster van Troïtzkoe
Lawroe gevlucht was. Zeker, hij had hard teruggeslagen,
Sofja naar een klooster verbannen, haar minnaar en
raadgever gedood, maar ook daarmede was het verzet
niet gebroken, dat zich hoogstens dieper in de gesloten
isba's en de cellen der monniken had teruggetrokken.
Ook achter deze opstand, meende Peter in zijn woede,
stak opnieuw Sof j a of de geest van Sof j a. Hij had
gedaan, wat geen andere vorst voor hem gedaan had,
het lange, vrouwelijke statiekleed met de lange mouwen,
die iedere beweging bemoeilijkten, uitgeworpen en zelf
de bijl ter hand genomen. Het was geen ijdele lofspraak,
wanneer hij uit Worones j e, waar de vloot gebouwd werd
die Azow bedwingen moest, aan zijn moeder schreef:
„Wij eten, volgens God's voorschrift, ons dagelijks
brood in het zweet des aanschijns." Men had hem uit.
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gelachen om dit bouwen van een vloot, op duizenden
mijlen afstand van de kust, men had het voor een
spelletje gehouden van een jongen, die aan een rivier
de Jaosa niet genoeg had om met zijn bootjes te spele,
varen, en men had spottend gevraagd, wat hij met een
vloot zonder haven wou beginnen. Peter liet hen spotten.
Hij wist, dat de fortuin Rusland in het Zuiden nog nooit
zo gunstig geweest was, en zalig degene, die haar bij
de haren wist vast te houden. „Een sterke vloot zal zelf
een haven vinden", zei hij grimmig en, als bombardier
nietmdra sebtoldazijnv
wagend, was de jongeling geslaagd, waar een oude rot
als Golizijn faalde: hij had Azow genomen, Taganrog
gebouwd, een deur naar het Zuiden voor zijn ingesloten
rijk, een voorpost tegen de Tartaren, een haven voor
zijn schepen, die hij met eigen hand over de onbevaar
baar geachte zandplaten, naar de Zwarte Zee geloodst
had.
Wat begrepen daarvan zijn Moskovieten! Bojaren en
bisschoppen klaagden over de lasten, die hun opgelegd
waren bij het bouwen der schepen, ze misverstonden
opzettelijk zijn deemoedigheid, die hem in de over
winningsstoet geen hoger plaats had doen innemen
dan hem als bombardier toekwam, ze scholden voor
gierigheid de onbaatzuchtigheid, waarmee hij hun een
voorbeeld wenste te stellen, als hij, geen hoger gage
dan die voor onderofficier accepterend, zelf zijn
versleten sokken en stukgelopen laarzen herstelde. De
Bojaren waren dom, onbetrouwbaar, schraapzuchtig, de
priesters uiterlijkhedendienaars, haarklovers over een
komma of punt in de heilige schriften, de boeren een
brute, dierlijke troep lijfeigenen, die zelfs het ge,
bruik van de zeis nog niet kenden om hun gras te
maaien. Maar allen, zonder uitzondering, voelden ze
zich het uitverkoren volk, met hun luizen en ongedierte
ver boven de vreemdelingen verheven en allen verenigden zich in hun haat tegen ieder, die hen uit hun

.
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slaap wilde wekken. Peter had hun het voorbeeld gegeven van den leerling, die niet te hoogmoedig is om
leermeesters te zoeken.
Hij was zelf op weg gegaan en had de zonen der edelen
meegenomen om hen landen te leren kennen, waar de
rechters niet omkoopbaar waren, edelen elkander bij
het kaartspel niet bedrogen, prinsen en hoge ambte,
naren het volk niet uitzogen, de kinderen der rijken
zich niet te voornaam voelden om rekenen en lezen te
leren, en de vrouwen niet als dieren behandeld werden,
die niets hoefden te leren. Ze hadden op iedere wijze
het werk dat hij hun opdroeg trachten te ontduiken,
liepen met grote nietsbegrijpende ogen rond, als boeren
op een kermis, en bezopen zich des avonds, om het
heimwee naar hun geliefde Rusland te vergeten, tot hij
er de zweep over moest leggen om ze enigermate in
toom te houden. De Engelse edelen spotten, dat de Rus,
sische gasten in de balzaal parelen en ongedierte lieten
vallen, de Hollanders klaagden, dat zij met hun pistolen
op de kostbare schilderijen hadden geschoten, de tuin
vertrapt, het beeldhouwwerk gebroken en het huis waar
zij woonden als een paardenstal achtergelaten. Aan het
begin van Peters reis naar Holland ston d een opstand,
die hij slechts door tegenwoordigheid van geest, met
levensgevaar had bedwongen; nu had hij, in plaats van
het bewonderde Venetië te kunnen bezoeken, om er
misschien het verdrag, dat zo hoog nodig was, tegen de
Turken, af te sluiten, in allerijl de terugtocht moeten
ondernemen door een nieuwe opstand. Het waren,
meende Peter in zijn wraakzucht, geen mensen, waar,
mede hij hier te maken had, het waren beesten, die
slechts als beesten door slagen of angst voor slagen
gedwongen konden worden. Als een wraakgeest uit de
hel kwam hij terug in Moskou, velen meenden, dat de
dag des oordeels gekomen was, het was van deze dag
af dat men hem in binnenkamers fluisterend de naam
van den anti,christ gaf. Vierhonderd Streltzie, ouden en
70

jongen, lagen al gebonden langs de muur van het Krem.
lin. Als een dof geloei stegen hun angst , en smartkreten
op naar de hemel. De czaar en zijn vrienden gingen tus,
sen hen rond, hakten hun met 'de 'sabel de kop af, tot hun
gezichten zweetten van inspanning en handen en kleren
van het bloed dropen, dat plassen vormde tussen de
keien. Op een door varkens getrokken kar liet Peter
het reeds in ontbinding verkerend lijk van vorst Milos,
lawsky naar het schavot rijden. Edelen liet hij op speren
werpen en 's nachts met een mantel omhullen tegen
de koude, dat hun sterven langer zou duren, hofdames
van Sofja werden levend begraven, vrouwen bij tientallen tegelijk verdronken in de Moskwa. In veertien
kamers van Preobasjensk rookten de vuren waarvoor
de opstandelingen gerookt en gebraden werden, aan de
ribben opgehangen, de tong uitgerukt, handen en benen
afgehakt. De czaar draaide de schroeven vaster aan,
greep de knoet uit de handen van den vermoeiden
beulsknecht. De nachten bracht hij door met drinkges
lagen, om nieuwe kracht voor de pijnigingen van de
volgende dag te vergaren. Hij dwong bisschoppen en
edelen, bij deze braspartijen aan te zitten, liet hen door
zijn narren en dwergen bespotten, knipte de mouwen
van hun gewaden af en hun lange witte baarden. De
zenuwtrekkingen op zijn gezicht waren heviger en af/
schuwelijker om te zien dan ooit tevoren. Tot voorbeeld
koos hij zich Iwan den Verschrikkelijke, den Grote,
zoals hij hem noemde, die ook slechts door de
grootste wreedheid zijn wil doorgezet had en het rijk
verenigd. Hij koesterde het plan, zijn zuster Sofja per,
soonlijk op het Rode Plein te onthoofden. Toen, op de
vierde dag, de patriarch hem met opgeheven kruis tege/
moet trad, om mededogen af te smeken, snauwde hij
hem af: „Mijn zaak is het hen te straffen, de uwe
slechts om voor hun zondige zielen te bidden. Ik weet
welke taak God mij opgelegd heeft. En een jongeman,
die bezwoer onschuldig te zijn, liet hij met deze woor.
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den onthoofden: „In dat geval zal het je in het hierna,
maals als een deugd worden aangerekend."
Alleen in de nachten komt, met stuiptrekkingen, de
oude angstdroom weer terug en ziet de czaar zich, met
enkel een nachthemd aan, weer door het donkere bos
galopperen naar liet klooster van Troïtzkoe Lawroe.
Het is hem of hij het bevrijdende moment weer beleeft,
als de poort zich achter hem sluit en hij, huiverend van
koude, in een monnikscel neerknielt voor de ikonen
om zijn God te danken. Plotseling is het hem of hij
de ikone weer voor zich ziet: de idroeve, stille ogen van
Maria. Badend in zijn zweet wordt de czaar wakker.
Hij ziet de lage kale kamer, waarin hij slaapt, de trillen ,
dekarsvoinbezjdnokr
kruis, gelijk aan het kruis dat ,de patriarch hem voor
heeft gehouden. Plotseling begint hij, te snikken: „Mijn
God, welke taak hebt gij op mijn schouders gelegd en
waarom hebt gij mij niet beter gemaakt dan ik ben, ik
die van steen of ijzer zou moeten zijn om het vuur te
keren, en 'die slechts een zwak mens ben, geen meester
over mijn eigen driften. En waarom hebt gij mij in dit
hele, wijde Rusland geen leidsman gegeven?"
Uitgeput valt hij in slaap en als hij tegen de morgen
wakker wordt, slaat Lefort aan zijn leger. De anders
zo lichtzinnige Zwitser heeft de moed uit te spreken,
wat allen denken: „Sire, als het bloedvergieten nog
langer duurt en gij er in volhardt ook Sof j a terecht
te stellen, vrees ik dat de slechte indruk daarvan, in het
buitenland alle resultaten van uw reis teniet doet."
Schijnbaar volkomen rustig zegt Peter: „Je hebt gelijk,
Lefort. Het water was nodig om te beletten, dat het
stro vlam vatte. Maar de wraak, ook in mijn hart, is
ten einde, nu zullen we al onze krachten nodig hebben
voor de opbouw. Sta me terzijde Lefort, al hanteer ik
soms de gesel van Gods toorn, de taak die hij mij oplegt, is een rijk te stichten, ,waar vrede en gerechtigheid
kunnen heersen."
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Als Auke van zijn lange wandeling in Zaandam terugkomt, ontmoet hij dicht bij het veerhuis nog eens Dirk
Wybrands. „Ik heb op je gewacht", zegt hij,-„omdat ik
weet, dat je een zware weg gaat en op die weg een
goed woord nodig kunt hebben. Denk niet, dat ik je
veroordeel, want hoe zou ons zelfbehagen God be.
hagen? Zou het niet kunnen zijn, dat een door ons
verworpen zondaar voor God rechtvaardiger was dan
wij? Maar vergeet je geloof niet. Want de rechtvaardige
zal leven door het geloof, omdat het geloof in hem is
als een roer aan het schip, waardoor zijn gehele leven
bestuurd en beheerst wordt. De wortel echter van ons
geloof is de liefde. „Al ware het dat ik ide tale der
mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo
ware ik een klinkend metaal of luidende schel gewor.
den." Liefde is de weg tot God, geweld brengt slechts
nieuw geweld voort, rijkdommen hebben geen waarde,
want de roest verslindt ze, de mot verteert ze."
Auke schudde hem de hand. „Ik dank je, Dirk Wybrands, ik beloof je dat ik je woorden in mijn hart zal
overleggen."
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BURGEMEESTER WITSEN

e kennismaking van Auke Wybes met den
machtigen burgemeester van Amsterdam, Nicolaas
Cornelis Witsen, was niet geheel toevallig. Beter dan de
zelfvoldane, aan buitenlandse leningen en beursspecu ,
lades zich verrijkende regenten om hem, wist een veel,
bereisd man als Witsen, die de vertrouwde van keizers
en koningen geweest was en in menig land der wereld
om zich heen gezien had, hoe het met de republiek
stond en welke gevaren haar dreigden. Als een dier
overladen koopvaarders van de Compagnie, veel te
zwaar geladen door winzuchtige kooplieden, met de
smokkelwaar van bemanning en officieren volgepropt
tot er geen plaats meer was om zich te bewegen, om=
reden van koopmanschap, tegen ieder begrip van navigatie in, veel te laat voor de gunstige passaatwinden
uitgevaren, kon zij iedere dag door een stortzee version/
den worden, wanneer het doldrieste zeemanschap van
haar matrozen een ogenblik faalde. De handel van Am ,
sterdam,n170coflterugpn,bzich
sinds enige jaren weer te herstellen, maar ook dit schijn ,
barhestlwcbrkeij,alsdnh
van een vaartuig, dat door moderner gebouwde, beter
getuigde schepen voorbij wordt gevaren. Czaar Peter
had geen ongelijk gehad, toen hij, teleurgesteld, de repuí
bliek verliet om zijn kennis der scheepsbouw in Enge,
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land te voltooien! De Hollandse scheepsbouwers
Witsen, die zelf het grote standaardwerk van zijn tijd
over de scheepsbouw geschreven had, kon het weten -waren bekwaam genoeg in hun vak, maar oerconserva=
tief en, zelf voldaan als de regenten, werkten zij uitslui,
tend naar mallen, volgens gevoel en traditie, zonder de
moderner, wiskundige methoden te kennen. Nog bloeide
de industrie, maar het conservatief corset van een al te
stug gildewezen belette haar de tijd bij te houden en niet
enkel uit menslievende overwegingen had Witsen zich
beijverd zoveel kundige, door het edict van Nantes ver,
dreven Franse vaklieden naar Amsterdam te lokken. En
zoals het met het bestuur stond en met handel en
nijverheid, zo stond het ook met de zeevaart. Daar waar
het enkel op practisch zeemanschap aankwam, op
manoeuvreren met want en zeilen, het stuwen van de
lading, het onderhoud van schip en touwwerk, had
Hollands zeeman in de hele wijde wereld geen concur ,
rentvz,dochjuistenfkmig
schipper maar al te dikwijls met bekrompen trots neer
op theoretische kennis. Van lengtebepaling was op
de meeste schepen ternauwernood sprake, en het was
geen zeldzaamheid als het gegist bestek drie, tot vierhonderd zeemijlen met de werkelijkheid verschilde. De
meeste zeelieden klommen van derdewaak tot onder=
stuurman op, van onderstuurman tot stuurman, en leer,
den hun navigatie van den schipper, die eveneens alles
slechts uit de practijk geleerd had. Hoewel het Davis,
quadrnt,wme rnitdezohf
te turen, reeds in het begin der 17e eeuw was uitgevon=
den, gebruikten de meeste schippers nog altijd de oude,
onbetrouwbare Jacobstaf om zonshoogte te nemen en
al even onhandig was de koperen zonnering, die vooral
bij een sterk slingerend schip geen nauwkeurige tijds:
bepaling toeliet. Daarom was burgemeester Witsen een
groot voorstander der zeevaartschool, waar de leerlin=
gen van meester Hajenius de nieuwste theoretische
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kennis opdeden en behoorde het tot zijn gewoonten,
een of tweemaal in het jaar, de school te bezoeken. In
de witgekalkte kamer met zwarte dakbalken zaten de
leerlingen in groepjes verspreid, enkelen hadden een
astrolabium in handen, anderen bestudeerden de grote
sterrenglobe of zetten met hun passer een bestek uit
op de grote zeekaart. Toen de burgemeester, door een
enkelen, in livrei gekleden bediende gevolgd, binnentrad,
ging een kort gefluister door hun rijen en snel verhief
zich de een na den ander. Uit dit eerbetoon sprak niet
slechts de gewone onderdanigheid jegens een regent,
die tevens een der rijkste kooplieden van de stad was,
men hoefde slechts in de ogen dezer mannen te
kijken, om iets van de oprechte eerbied te zien die ieder
die hem kende voor Witsen voelde. Zijn „Aeloude en
Hedendaegsch,e Scheepsbouw" was het grote standaard
werk van die dagen, zijn atlas van Tartarije had voor
hem een internationale naam als cartograaf verworven.
Als een dier oude, universele genieën uit de renaissance,
stak deze sterrenkundige, jurist, diplomaat, dichter,
landschapsbeschrijver en tekenaar, stukken boven zijn
tijdgenoten uit, zijn wijde interesse omvatte evenzeer
de politieke gebeurtenissen van de dag, de koffiecultuur
op Java, als de zaken van handel en scheepvaart. Maar
meer nog dan den geleerde en den regent, bewonderde
het gemeen in hem de wijde, verdraagzame geest, den
onbaatzuchtigen mens en den christen die jarenlang
had geijverd om van de republiek een ware vrijplaats
voor verdrukten en vervolgden te maken.
Allen stonden op, alleen Auke was in zijn hoekje zo
verdiept in een moeilijke berekening uit Cuetermaker's
„Vergulden Licht der Zeevaart", dat hij het binnentreden van den burgemeester niet gemerkt had. Een
stoot van den leraar deed hem opschrikken, maar eer
hij nog goed besefte wat er gebeurd was, stond meester
Hajenius reeds buigend en pluimstrijkend voor den
burgemeester.
.
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„Neemt u het hem maar niet kwalijk, sinjeur Witsen",
zei hij, „het is maar een vissersjongen van buiten, eentje
die als sjapitau voor de Compagnie gevaren heeft en nu
van zijn overgehouden duiten wil studeren."
Witsen zag het van schaamte gloeiende gezicht van den
jongen man, hij wist niet wat, maar er was iets in dat
gezicht, dat hem op de eerste blik aantrok. Hij trad op
Auke toe, bekeek diens met keurige letters neergeschre,
ven berekening en zei met zijn gewone minzaamheid tot
den meester: „Geen sprake van verontschuldigingen,
sinjeur, ik zelf weet het beste, hoe een studerend mens
alles om hem kan vergeten.” Dankbaar keek Auke hem
aan en ineens wist burgemeester Witsen waarom dit gezicht hem aantrok en aan wien het hem deed denken.
Zes kinderen heeft de burgemeester achtereenvolgens
door de dood verloren, de pleegzoon, op wien hij al zijn
ouderliefde, zijn hoop en zijn toekomstverwachting
overgebracht heeft, is weinige jaren geleden gestorven.
Burgemeester Witsen bewondert de levenshouding der
oude Stoïcijnen, men heeft naar buiten weinig van de
diepe wonde die dit verlies hem sloeg, kunnen merken.
Slechts in het dagboek, dat diep in een verborgen lade
van zijn secretaire verborgen ligt, schreef hij een enkele
zin:
„Want ik, geen kinderen hebbende, hadde op hem alleen
gehoopt en gebouwt, hij was liefhebber van alle f raig,
heden, deugtsaem en verstandigh."
Nu is het, of hij diezelfde kloekgewelfde neus weer voor
zich ziet, die diepe blauwe ogen, rustig als de oppervlakte van de zee, waaronder onbuigzame kracht en
felle hartstocht zich verbergen. En dat een sjapitau van
de Compagnie, een dier tienduizenden verworpenen die
jaarlijks uit alle streken der wereld naar de donkere
sloppen tussen Nieuwe Prinsengracht en Amstel vloei,
den en voor wie de zeevaart als een grote stadsreiniging
dienst deed, door hen met achtduizend per jaar op te
ruimen, op de basis van één levende tegen vier dooden,
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dat een uit deze hel teruggekeerde zijn zuurgewonnen
dukaten niet in een „heylich leventje" te grabbel smeet,
tot walhaaien en zielverkopers hem opnieuw laveloos
aan het Oost,Indisch huis afleverden voor sapitauwer
of slothout, maar dat hij trachtte op een zeevaartcursus
zijn kennis te vergroten, dat was zo iets bijzonders,
dat Witsen achter het lot van dezen jongen een onbe ,
kendtragivmoe.
„Je bent van buiten," zei sinjeur Ha j enius. „Waar kom
je vandaan?" vroeg hij.
Auke antwoordde zwetend en bijna onverstaanbaar
door zijn verlegenheid: „Uit Hindeloopen, sinjeur." „Zo,
uit Hindeloopen." Ook de stem van den jongen man
deed Witsen aangenaam aan. Onder de aarzelende ver,
legenheid, die op bescheidenheid wees, had hij een
vaste ondertoon, als van iemand, die gewend is te
commanderen. „Wij hebben verscheidene Hindeloper
schippers op onze Oostzeevaarders", zei Witsen. „Ze
behoren tot onze beste zeelui. Maar ik vermoed dat het
je bedoeling is opnieuw voor de Compagnie te mon,
steren?"
Auke antwoordde: „Mijn schipper heeft beloofd me
voor derdewaak aan te nemen als hij weer uitvaart. Het
is moeilijk een ander schip te krijgen als men voor de
Compagnie heeft gevaren, en bovendien, in de Oost
maakt men nog snel promotie...."
Witsen antwoordde niet. Hij wist maar al te goed hoe
in de Compagnie promotie bijna uitsluitend afhing van
protectie. En bovendien, deze jongeman scheen hem
iemand toe met een vast en sterk karakter, een mens
met een geweten. De Compagnie echter vreesde karak,
ter en initiatief meer dan zij ze waardeerde, het waren
vooral likkers en intriganten die bij haar als vuurpijlen
omhoog schoten, maar een werkelijk bekwaam man kon
bij haar, zonder schade aan zijn ziel te lijden, geen hoge
positie bereiken. Was het niet zonde van den jongen?
Ondanks al zijn macht en roem voelde burgemeester
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Witsen zich vaak eenzaam, de gedachte opnieuw een
jongmens tot steun en hulp te kunnen zijn lokte hem
aan, een vreemde tederheid was zijn hart binnengeslopen, want het beeld van Auke scheen op wonderlijke
wijze met dat van zijn verloren pleegzoon te versmelten.
Hij wendde zich tot den meester: „Heeft uw leerling
ook enige aanleg voor kaarttekenen?" vroeg hij. Mees:
ter Ha j enius voelde dat de wind gedraaid was en be,
ijverdzchnuAktpije.„Hsnalozchte
een van mijn begaafdste leerlingen. Ik zou u een paar
proeven van zijn tekenkunst kunnen tonen... . "
„Al goed", wuifde de burgemeester schijnbaar onver•
schillig met de hand, „ik heb iemand nodig om de nieuwe
uitgaaf van mijn kaartenatlas te corrigeren. Ge kunt een
paar dukaten extra verdienen en meteen nog iets op=
steken, als ge daarbij wilt helpen, jonge man."
Auke stamelde enkele woorden, hij wist niet, of hij
reeds zo ver was gevorderd....
„Dat zullen we wel zien als ge komt. Meldt u morgen.
middag na de les maar te mijnent."
Met van opwinding bonzend hart zag Auke den burges
meester weggaan. Hij had niet vergeten, dat burgemees:
ter Witsen de persoonlijke vriend van den czaar was.
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ROMKJE

omkje was altijd een bijzonder kind geweest.
Reeds als klein meisje vielen iedereen onmiddellijk de
twee grote bruine kijkers op in het ronde, blonde
hoofdje, omdat ze zo grootmenselijk bewust en vol van
een ontembare nieuwsgierigheid, de wereld in keken.
In deze donkere ogen was het leven nooit dromerig
omsluierd, als bij haar broer Waabe, nooit door een
plotselinge driftbui verduisterd, als bij den nerveuzen,
hoogmoedigen oudsten broer Sierk Okke. Met altijd
open belangstelling namen ze het leven der groten om
haar in zich op, en hadden slechts soms, als haar wil
letje doorkruist werd, diezelfde reeds onverzettelijke
vastheid der ogen van Okke Kommert. Haar vrolijke
beweeglijkheid nam ieder voor haar in, haar volkomen
onbekendheid met alles wat angst was, was het enige
wat haar ouders zorg gaf. Als ze even ontsnappen kon,
zat ze aan de waterkant, en hoewel vader haar reeds
eenmaal, juist op het nippertje uit de gracht opgevist
had, bleef haar spiegelbeeld in het water tdaarom niet
minder lokken en had ze hoogstens geleerd een beetje
handiger haar evenwicht te bewaren. Ze zou zonder
aarzelen, met uitgestrekte armpjes, kraaiend van glei'
zier uit het zoldervenster naar beneden zijn gesprongen
als vader haar gewenkt had. Terwijl Sierk Okke, met
zijn nerveuze aanleg, 's nachts in de donkere bedstee,
.
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soms in zijn angstdromen allen wakker kon schreeuwen,
sliep kleine Romkje, zodra ze in haar bedje lag, door
alles heen, zelfs door de opwindende Decembernacht,
toen het hele huis overeind stond, de klokken luidden
en het water de kamers binnendrong en ontwaakte
de volgende morgen des te frisser tot een nieuwe dag
vol guitenstreken. Wanneer er iets was, dat haar in haar
jonge leventje griefde, dan was het haar leeftijd; ze
nam er geen genoegen mee, de jongste van het gezin te
zijn en rustte niet, voor ze alles kon nadoen, wat haar
grotere broers deden. De kinderen van het stadje had,
den het al gauw in de gaten, en maakten er een spelletje
van, de kleine peuter tot allerlei stoutigheid te verlei.
den. Romkje bad geen „leidt mij niet in de verzoeking",
maar was steeds haantje de voorste, nog liever bij de
jongens, dan bij de meisjes. In de winter kwam ze met
een oliepoot thuis van het schots j espringen, in de lente
had ze, reeds met haar tiende jaar, de pols van broer
Waabe weten te vinden en bracht een zakdoek vol kie,
vitseieren mee van haar strooptocht. Al toen ze nog
nauwelijks zonder vallen lopen kon, had ze, op een paar
benen schaatsen, achter een stoeltje, zichzelf leren
rijden, en in de strenge winter na de kindervrijerij
prikte ze, voor al haar mannelijke en vrouwelijke
kameraadjes uit, haar sleetje heen en terug naar Molk
werum. Kwam ze onder de modder, op slechts één
muiltje terug, of fluisterde men in het dorp vol leed,
vermaak, dat het dochtertje van den deftigen burge,
meester, als een jongen, achter de palen naakt in zee
gebaad had, dan wist ze wel, wat haar thuis wachtte en
zocht liever bij grootvader en grootmoeder een be,
schutte rede. In deze vluchthaven was ze veilig, want
grootvader Kommert, die het met zijn zoon en klein,
zoons slechts matig vinden kon, verafgoodde Romkje.
In de keuken was grootmoe reeds bezig de verfomfaaide
kleren weer op orde te brengen, een grote trommel
snoeperij stond op tafel, het meisje werd uitgestuurd
6
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om een boodschap te brengen, dat Romkje bij de ouelui
bleef eten, en tegen de avond, om als bliksemafleider
te dienen, bracht opoe zelf haar naar huis toe. Kommert
Okke verweet hem, dat hij de kleine meid verwende,
die op deze wijze nooit een jongejuffrouw zou worden,
maar tegen het gezag van zijn vader, dat meest door een
paar bitse opmerkingen van zijn vrouw ondersteund
werd, was hij niet opgewassen: „Laat het kind toch
haar jeugd, er is nog tijd genoeg om met je dressuur
te beginnen!'!' Morrend trok hij zich terug bij zijn boe,
ken. Zo'n despoot Kommert Okke buitenshuis was, zo
klein voelde hij zich daar binnen. Tegenover den stren,
gen vader, die zijn ijdelheid met een blik doorzag,
voelde hij zich met wrevel nog altijd den kleinen jongen
en moeder Antje, zoals zoveel vrouwen uit die tijd,
hield hem duchtig onder de pantoffel. In Romkje her,
kende ze haar eigen, wilde, onafhankelijke aard, en
hoewel ze over het algemeen streng genoeg tegen het
kind kon zijn, nam ze steeds haar partij op, tegenover
den vader. Het huwelijk van de eenvoudige, flinke
schiperdotmnaziek,tyr n
man, was niet gelukkig geweest, ze ergerde zich voort,
durend, dat haar jongens in zoveel opzichten op hem
leken. Wilde ze niet in de hoek gedrukt worden, dan
moest ze zich voortdurend laten gelden en deze weer,
stand had de bitse trekken in haar karakter verscherpt,
tot ze in huis vaak regeerde, als haar vader over zijn
matrozen. Zo gauw ze kon, vluchtte Romkje de kamer
uit, naar de binnenplaats bij het likhes, waar de duiven,
til stond. Eigenlijk waren het de duiven van haar broers
maar Waabe was te traag en Sierk te ongedurig om
goed op ze te passen. Dus was het Romkje, die steeds
vers schelpzand van zee haalde om een schone vloer in
het duivenhok te leggen, die broedhokjes zelf timmerde,
in de tijd der jonge duiven, en nooit vergat de dieren
met voedsel en schoon water te verzorgen. ,
En al net als met de duiven, ging het met de konijnen.
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Hing het van Sierk af, dan zouden zijn mooie dieren
de ene dag misschien van indigestie ziek zijn, om
daarna een week lang honger te lijden, als hun baas
geen lust had gras voor hen te gaan snijden op de
scharren langs de dijk. Romkje zorgde niet slechts dat
ze te eten kregen, ze haalde de langoren ook uit hun
nauwe hok te voorschijn, liet ze grazen op het bleek=
veldje en verheugde zich als de grote witte langoor met
dwaze sprongetjes aangehuppeld kwam, om haar handen te likken. Maar dan wordt het ook niet minder dan
een tragedie, als Sierk het op een winterse dag in het
hoofd haalt, zijn konijn te willen slachten. Romkje ver,
dedigt haar lievelingen met handen en voeten, Sierk
maakt zich zo driftig, dat hij haar met de klomp te lijf
gaat, de maarte komt tussenbeide, vader Kommert
geeft Sierk gelijk, omdat de beesten er immers zijn om
geslacht te worden, en dan vlucht Romkje luid huilend
naar grootvaders huis, waar men haar niet meer
weg kan krijgen eer thuis het laatste botje van het
konijn is verdwenen.
Daarom moet Auke zich ook niet verbeelden, dat hij
Romkje heeft gekozen, het was integendeel Romkje,
die dadelijk zag wat een bijzondere jongen er stak in
Auke. Ze had van grootvader Okke een bokkenwagen
gekregen, maar het gejoel van de kinderen maakte de
dieren schichtig, zodat ze met geen slagen of goede
woorden meer vooruit te krijgen waren. Auke liet de
andere jongens ophouden, die luid schreeuwend aan de
leidsels rukten en met de zweep zwaaiden, hij streek de
bokken eens over de rug, kittelde ze onder hun baard
en meteen had hij het span in beweging. Als een koet,
sier reed hij op de bok mee en het gevolg was, dat
Romkje hem, in haar verrukking, tot haar kameraadje
voor de komende kindervrijerij koos. Sindsdien kwam
de jongen geregeld op het bleekveldje spelen, hij stopte
de gaten dicht, waardoor de ratten het duivenhok bin,
nengeslopen waren, bevrijdde de kippen van de luis en
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bouwde een kooi met wentelend rad voor de muis, die
hij en Romkje onder de turf hadden gevangen. Oor,
spronkelijk zag moeder Ant j e den stillen jongen zelfs
grakomen,dthijgwasenrutimakende invloed had op het al te wilde meisje en bij
wien ze zeker wist, dat het geen gevaar liep. Ze kocht
vis van zijn vader en gaf Auke zo nu en dan een paar
snoepcenten, als hij een boodschap voor haar gedaan
of wat brandhout gehakt had. Aan de mogelijkheid
van een inniger verhouding tussen de twee kinderen,
dacht ze zelfs niet, daarvoor leken de verschillen van
stand en geloof al te onoverbrugbaar. Ze wist niet, hoe
Romkje er onwillekeurig toe kwam, het evenwichtige
en toch vurige karakter van Auke met dat van haar
eigen broers en hun kameraden te vergelijken.
Waabe's dromerigheid was tot een denk , en daadluiheid
ontaard, die alle ernstig werk schuwde en hem telkens
in conflict bracht met zijn moeder. Hij haatte het zusje,
dat bij haar in de gunst stond, en trachtte Romkje
achterbaks, allerlei slinkse streken te spelen.
Sierk had al vroeg leren begrijpen, dat de rijkdom en
invloed van zijn vader, een vrijbrief voor hem vormden
als hij de beest uit wou hangen. Binnenshuis had hij
tegen zijn moeder niets in te brengen, maar daar buiten
ging men zijn driftbuien uit de weg, omdat hij een
zoontje was van den burgemeester. Jongens, die hem
met graagte een pak slaag gegeven zouden hebben, ver,
droegen zijn plagerijen en gingen hem uit de weg, om
hun ouders niet in moeilijkheden te brengen. Anderen
daarentegen, en meestal niet van het beste soort, kozen
zijn gezelschap, omdat hij altijd een beurs vol centen
had. Ze verdroegen zijn luimen om, met hem samen,
op hun beurt anderen te kunnen tyranniseren.
Kwamen zijn streken uit, dan kwam het bij hem thuis
tot ruzie en boze woorden, terwijl de spanning tussen
vader en moeder toch al iedere dag in de lucht zat. Dan
liep Romkje het huis uit en zocht, nu grootvader lang,
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zamerhand oud en ziekelijk werd, steeds vaker Auke's
gezelschap. Ze ging met hem naar zijn huis en verwon
derde zich over de milde rust, die daar altijd tussen de
vele broers en zusjes in de kleine kamer heerste. Ze
luisterde naar de liederen, die er gezongen werden, zo
wreed en tegelijk zo teder, over de martelaressen van
Antwerpen, in de Schelde geworpen:

.

daer heeft men se sien drijven
opt water, met schoone witte lijven
dat bleeck wel al so claer,

en ze zocht, als Auke's vader een bijbels verhaal verteld
had, later met haar vriendje, tussen de blauwe muuv
tegels de afbeelding die zijn verhaal illustreerde. Auke
ging in die dagen al vaak met zijn vader mee op vis
vangst en deze vertelde trots, hoe flink de jongen zich
had gehouden: „Ik heb gezegd: als je zeeziek wordt,
neem ik je nooit weer mee, en hij heeft geen kik
gegeven, hoewel hij geel als saffraan zag." Romkje had
Auke 's zomers, ver buiten de twee bruggen zien zwem
men, wist dat hij een jol kon wrikken als een schipper
en dat hij de sterkste van al de vissersjongens uit de
buurt was. Dat hij zich dan toch beheerste en nooit
vocht als men hem sarde, rekende ze hem des te hoger
aan, omdat haar eigen broer Sierk geen enkele opwel
ling van zijn drift kon beheersen. En ook, toen Auke
opgroeide, hoe veel meer kerel was hij, hoeveel knapper
en sterker, dan die dikke Teeke van Fód of de op
gedirkte, laffe Hisse! Zo was de kinderlijke genegenheid der speelgenootjes met de jaren tot een steeds
dieper gevoel gegroeid en op de avond van de Pinkstm
kronen besefte Romkje plotseling: dit was geen gewone
kameraadschap meer, dit was de liefde waarover haar
vriendinnetjes Fód en Hótske zo vaak fluisterend
praatten. Voor de eerste maal, achter de gebeeldhouwde
deuren van haar bedstee, kon ze die nacht de slaap niet

,
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vatten. Telkens weer meent ze zijn sterke hand om de
hare te voelen, zijn borst tegen haar lichaam en de
adem van zijn mond, die de hare nadert. „Niet doen,
Auke, niet meer." Ze slaapt in, maar schrikt plotseling
uit haar droom wakker. Kan het zijn, dat Auke haar
toch gekust heeft? Hoe zoet proefde zijn mond op
haar lippen!
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HET NIEUWE HUIS

aar hangt een lijk aan de klok", had Hartje ,
meu,dithlgborenwas,pftichgzdo
de dag dat, bij het vrolijk klokgelui ter ere van den
nieuwen burgemeester, de klokkenstuurders een ogenblik het rhythme kwijt raakten, zodat de „vierkante
slag" der beide klokken verstoord werd. En werkelijk,
slechts enkele weken na de verkiezing van zijn zoon was
de oude Okke Kommerts gestorven. De bekleedsters
hadden het lijk gewassen en hem het gereed liggende
doodshemd aangetrokken, met de schorte over het hoofd
geslagen en geheel in zwarte rouwkleren gehuld gingen
de rondzegsters van huis tot huis. Langzaam begon in
de toren eerst de grote, dan ook de kleine klok te
beieren, verkondend dat de uitvaart de volgende mid,
dag plaats zou vinden. Ditmaal viel er geen wanklank
te horen, het lichtere bim der kleine klok volgde telkens
onmiddellijk, als de naklank van het grote bam nog
door de toren galmde, daarvoor zorgden de klokken
luiders wel, wier naam voorgoed verloren geweest ware,
als zij bij het uitluiden van den zo beminden burge,
meester een fout gemaakt hadden. En hoe bemind de
oude Kommerts geweest was, dat bleek de volgende
dag genoegzaam, toen in een lange rij van man achter
vrouw en vrouw achter man, allen in rouwmantel
gehuld, of met de bovenrok over het hoofd geslagen,
.
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letterlijk de gehele bevolking de baar van den burge ✓
meester volgde. Er was onder al deze oprecht treuren,
den misschien geen droeviger hart dan dat van kleine
Romkje, hoe kordaat en schijnbaar onbewogen zij dan
ook achter de baar ging, er was misschien ook géén,
die zo het overlijden van den ouden heer als een be,
vrijding voelde, als burgemeester Kommert Okkes, hoe,
wel er over het rijke theedrinken, dat hij dragers en
genodigden aanbood, nog lang werd gepraat en hoewel
de of f is j e, die hij in papiertjes met hun naam er op, aan
alle ideelnemers thuis liet brengen, nog nooit tevoren zo
rijk was uitgevallen. Zijn vader, dacht Kommert Okkes,
mocht dan een degelijk en alom geliefd mens geweest
zijn, hij was een man van de oude stempel, die de mo,
gelijkheden, welke een nieuwe tijd bood, niet wilde be,
grijpen en de voogdij, welke hij ondanks zijn hooge leef,
tijd bleef uitoefenen, werd op de duur onverdraagzaam.
Voor den ouden Kommerts was zijn reder, en koopmanschap broodwinning geweest, zijn burgemeester,
schap slechts een ereambt, dat hij uit liefde voor zijn
stad bekleedde, nooit had hij willen inzien welke moge,
lijkheden juist een goed uitgebuite regentenpost bood,
om het familievermogen te vergroten, nooit had hij zich
met de toch zo gewichtige factievorming ingelaten en
telkens opnieuw geweigerd contracten, allianties, tour,
beurten of almanakken aan te gaan, die hem in zijn besluiten konden binden. Hindeloopen mocht dan de elfde
stede van Friesland zijn, ze had, wat rijkdom en bete,
kenis aangaat, het oude, roemruchte Stavoren sinds
lang overvleugeld, maar burgemeester Kommerts scheen
zich zijn waardigheid zo weinig bewust, dat noch zijn
huis, noch zijn levenshouding zich in enig opzicht van
die der gewone grootschippers onderscheidde. Hij had
zijn zoon gewoonweg uitgelachen, toen deze met de
heerlijkheid in Gaasterland zijn titel gekocht had, en
tot het bouwen van het nieuwe huis bij de Inkijk, had
hij slechts met grote tegenzin zijn toestemming gegeven.
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Wanneer hij eindelijk toegegeven had, dan was dat
slechts, omdat hij niet ontkennen kon, dat Kommert
Okkes in de jaren van zijn huwelijk, met leningen en
een slimme speculatie in tulpen en actiën, het vermo
gen, waarmee hij was begonnen, meer dan verdubbeld
had. Maar ondanks dit zichtbare resultaat was de oude
Kommerts steeds wantrouwend tegen deze nieuwe
methoden van koopmanschap gebleven en verschillende
malen h,ad hij zijn zoon botweg het geld geweigerd,
waarmee ideze meende nog groter zaken op de Amster ,
damse beurs te kunnen entameren.
Nu was de oude man begraven en met hem het eeuwige
vermaan, het fronsen der dikke witte wenkbrauwen, en
het boze stampen van zijn stok, wanneer Kommert
Okkes weer eens, tegen wederdienst natuurlijk, een
vriendje tot een ambt benoemd had, waarvoor deze vol.
gens den ouden burgemeester niet deugde. Nu kon hij
zonder bespot te worden den pruikenmaker laten
komen, nu mochten de dure klederen, de degen met
gouden knop en het moderne, kleine, driekanten steekje
voor de dag komen, nu zou de bouw snel voortgang
hebben, waarvoor de fundamenten op de hoek van
Indijk en Nieuwstad reeds gelegd waren. Geen ouder .
wets Hindeloper huis, zoals ze, soldaten gelijk, in de
rij stonden met hun ronde venstertjes die het licht
nauwelijks doorlieten, en het luik idwars door de kroon
lijst, dat van iedere woning een pakhuis maakte,
maar een gebouw met twee vleugels, en met de hoge
ramen zo geplaatst, dat men er dwars doorheen, de
rijke stoffering der zalen van buiten zien kon. Terzijde
moest de stal voor volbloed paarden verrijzen die hem
op de harddraverijen de ene gouden zweep na de
andere zouden winnen en voor het huis dacht hij zich
een tuin, met welgeschoren hagen, en ruit of ster
vormige bloemperken in wier midden dan een sierlijk
gewit beeld tussen kostbare bolgewassen moest prijken.
In de vier hoeken van de tuin wilde hij pyramides doen
,
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oprichten van latwerk en rechts en links van het hoofd,
pad moesten twee vermakelijke fonteinen komen, ver. ,
sierdmtnozaïkvrse,inzho
tjes en schelpen. In plaats van de kille tegels en donkere
betimmering der Hindeloper huizen liet hij goud ,
lerbhangs e,dtihonrvug
kaarslicht der grote kroonluchter zou glanzen. De
Franse bedden met hoge hemels en rijkdom van drape ,
ringlekvo stbuwdenhlis
bewees naar Kommert Okkes' mening onmiddellijk,
dat hier een edelman en niet een koopman woonde, een
man, die met zijn tijd en mode meeging, en wiens kin ,
dernaspkomen vrbitsme
de besten in den lande. Want Kommert Okkes droomde
zich reeds voor zijn zoons een huwelijk met rijke Amsterdamse regentendochters, terwijl hij als bruidegom
voor Romkje een ietwat losbandigen jongeman op het
oog had, maar van de oudste Friese adel, die in Frane,
ker studeerde.
Romkje voelde zich in deze tijd verdrietig, het verlies
van haar grootvader had haar sterk getroffen en haar
eenzaamheid werd nog groter, doordat Auke haar, na
de gebeurtenis met de Pinksterkronen, voortdurend uit
de weg ging. Nu stond de verhuizing naar het nieuwe
huis voor de deur, en vader Kommert had, tegen
Romkje's heftige protesten in, besloten, haar gedurende
die weken bij een oom in Franeker uit logeren te sturen.
De wens, dat ze daar den jongen Rinia zou leren ken ,
neidrgvalAukenbtjrg,was
niet vreemd aan deze beslissing. Maar juist de gedachte,
Auke in zo lange tijd niet meer te zien, maakte Romkje
wanhopig en in haar verlangen hem nog eens te
spreken, eer ze wegging, had ze zich toevertrouwd aan
Hotske. Zo kwam het kortegaerdje tot stand, en met
de kus van Auke nog op haar lippen, was ze naar
Franeker vertrokken. Haar oom had er een dubbel huis
aan het Kaatsveld en iedere morgen kon ze er de
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studenten voorbij zien komen, op weg naar college,
velen in lange satijnen of sitse rokken, als waren het
genHoladrs,mMkvitenogm
ontzaglijke, zilvergerande hoed boven hun kleine abbé,
pruikje, anderen, wier zware allongepruik slechts door
een bespottelijk driekanten steekje bedekt werd. Allen
hadden zich zo opzichtig mogelijk, als voor een maske,
rade, toegetakeld, in rode rokken, blauwe kamizolen
met witte kousen en schoenen met rode of gele gespen,
en de degen droegen ze uitdagend boven hun rok, alsof
zij slechts op een lachje of spottende opmerking wacht,
ten om hem te trekken. Met gezichten, die vaak het
midden hielden tussen een pedant en een spitsboef
keken ze driest om zich heen en wierpen brutaal een
kushand naar ieder venster, waarachter ze een jong
meisje vermoedden. Ze grepen iedere gelegenheid aan
om hun verachting voor de rustige burgerij te demonstreren, dreven op marktdagen hun spot met de boeren,
haalden ontelbare studentengrappen uit, die meestal
meer ruw dan geestig waren, duelleerden achter de wal,
len, verstoorden des nachts met hun dronkemansliede,
ren de stilte en hadden meer dan eens getoond, dat ze
er niet voor terugschrokken, hun degen ook in ernst
te gebruiken. Er waren onder deze studenten ongetwij,
feld ook ernstige, hard werkende jongens en veel bur,
salen die aan de publieke tafel tot ondersteuning der
studerende jeugd tweemaal daags hun eenvoudig, maar
degelijk maal aten om zich, na afloop der colleges, in
hun eigen kamer terug te trekken, maar zij vielen min,
der op dan de pronke,pinken die iedere zonnige dag
ruiter te paard op hun stoelen zaten voor de studenten,
herberg „de Bogt van Guinée", of zich in de gekegelde
zaal daarbinnen met het edele billardspel vermaakten.
Velen van hen studeerden niet om een titel of een
graad, die desnoods altijd nog in Harderwijk gekocht
kon worden, maar slechts omdat het deftig stond ge,
studeerd te hebben, en brachten overigens hun dagen
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door met paardrijden, spelen, drinken en amoureuze
avonturen. Romkje's oom, een calvinistisch koopman
en lid van de vroedschap, kon zich binnenshuis soms
fel genoeg over deze „wijn en bier academie" uitlaten,
„waar niet dan ijdele boosheid, lichtvaardige godde,
loosheid, exempelen van kwaden gevolge, dronkenschap en hoererij, dreigementen van brand en moord,
laster en achterklap en meer dergelijke ziel- en eer,
schenderij viel te leren, zodat de herberg een oneer,
gankelijke trap tot hartewee en verdoemenis was." Het
liefste zou hij dit „huis des verderf s, waar al de prof e,
ten, apostelen en evangelisten in gore wijn en drabbig
bier zwommen en koningen en prinsen, raden en
staten bij het gewicht van de tabaksrook op een wijn,
en bierschaal gewogen werden", bij magistraatsbesluit
hebben doen sluiten. Maar omdat hij behalve calvinist'
ook koopman was, en als lid der vroedschap veel te
goed wist hoe nauw het heil der stad met ene bloeiende
universiteit samenhing, kneep hij buitenshuis liever een
oogje dicht, en ging zelfs zo ver, dat hij geregeld enkele
der voornaamste jongelui, ook al waren zij bekende
herbergbezoekers, in zijn huis onthaalde. Het was bij
zo'n theevisite dat Romk j e, die uit zichzelf meestal
een grote boog om de herberg heen maakte, den jongen
Rinia leerde kennen. Hij verscheen niet alleen, maar
bracht een jongen Fransman mee, van top tot teen met
strikjes en lintjes behangen, zwarte lintrozen op de
schoenen, en een gouden ketting aan beide zijden van
zijn vest, ten bewijze dat hij een horloge droeg in iedere
broekzak. Meer dansend dan lopend kwam hij binnen,
en scheen onmiddellijk na de kennismaking in een diep
nadenken te verzinken. Meer dan twintigmaal haalde
hij zijn snuifdoos, die naar de laatste mode gemaakt
was, uit de zak, speelde er mede, nam een snuifje
stopte haar weer weg en scheen geheel afgetrokken.
Plotseling scheen hij uit zijn gedachtenwereld te ont ,
wakenbgomt selndrahitp,
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ken. Het viel Romkje op, met welk een zichtbare trots
Rinia zijn winderigen vriend introduceerde, bijna alsof
hij een vorst in het gezelschap binnengeleid had. Hij
fluisterde Sjoukje toe: „Men noemt hem een „petit,
maitre", dat is de nieuwste mode, die voor die der
complimenteurs in de plaats komt." Men kon hem
aanzien, dat hij ieder gebaar van zijn vriend afkeek,
om hem zo veel mogelijk na te apen. Het gezelschap
schikte zich om de met zilver en parelmoer ingelegde
theetafels. Op het gelakte theeblad stond een servies
van met goud beslagen Chinees porselein, met vinke,
potten, saffraan, en theepotten, suikerdozen, confituur,
bakjes en gouden vorkjes met ivoren heften. Uit kleine
proefkopjes werd gedronken, tot men het over de te
kiezen thee eens was, die daarna in grote koppen met
saffraan en suiker opgediend werd. Ondertussen was
de petit,maitre voortdurend aan het woord, maar al wat
hij te zeggen had kwam neer op praatjes over den
kapper, die hem de gehele morgen had bezig gehouden,
zodat hij bijna te laat geweest was, over een wijnfuif
van de vorige avond, en een kaartspel, waarbij hij on
gelofijkdévnha.Ntlegsn
„opgegeurd" hadden en de brandewijnskom met het
afzakkertje rondgegaan was, werd de stemming losser
en vormde het gezelschap kleine groepjes in de hoeken
van de kamers. De tegenstellingen in het gesprek waren
opmerkelijk. Oom Wiebe onderhield zich met een
professor in de theologie over al dan niet toelating der
doopsgezinden tot de vroedschap, en Romkje hoorde
hem zeggen: „Het komt niet te pas, dat Allert Claes
blijft weigeren, want in Westzaandijk alleen, hoor ik
van Kommert Okkes, wonen wel twintig Waterlanders
die de bediening van schepen hebben waargenomen,
zonder gewetensbezwaar en zonder ooit door hun
gemeente te zijn gebannen!" De professor daarentegen
was er sterk tegen, doopsgezinden tot het aannemen
van bedieningen te dwingen: „Daarvoor riekt hun leer
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mij veel te sterk naar het goddeloos socianisme", zei
hij, „want hoewel ze de leer der erfzonde aanvaarden,
zo maken zij toch deze leer tot een zuiver niets, door
aan te nemen, dat de dood van Christus alle schuld der
erfzonde weggenomen heeft, zodat nu de kinderen bij
hun geboorte niet meer, gelijk vóór de dood van
Christus, kinderen des toorns zijn, terwijl zij het boven5
dien ongerijmd achten, dat God de onschuldige kinde ,
renwgsAdamzouvern."Maoki
de andere hoek spraken de oudere dames over de preek
vandeltsZog:hzierndast
bewegend waren niet dominees woorden: „Gij uitge,
streken pronkers", zei hij, en het was te zien dat de
heilige geest hem tot oprechte toorn had gedreven:
„schudtiprageklwntr zak
aan. Komt tot den Heer, gelijk de knechten Ben,
hadads tot den koning Israëls kwamen: met koorden
om uw hals en zakken om uw lijf, en zo uw eigen von,
nis medebrengende, j a, de stroppen, waarmee God u
naar zijn recht zou mogen verdoen!"
Romkje kon een glimlach niet bedwingen, want de
dame die zo sprak, zag er met haar geborduurde en
met gouden trens j es belegde lijfje, het hoge kanten
kapsel en het gezicht vol smoesjes zelf haast uit als een
geblankette Jezebel. Niet voor het eerst ergerde
Romkje zich aan de schijnheilige deugdzaamheid, die
zich hier in de stad voortdurend met wereldse beuze,
larij en ergerlijke kwaadsprekendheid mengde. Maar
de conversatie, waarmede de jongemannen de vrijsters
trachtten te onderhouden, beviel haar zo mogelijk nog
minder. Het behoorde tot de nieuwste studentenmode
om in plaats van de overbeschaafde vormen van een
vorige periode in een ander uiterste over te slaan en
hun openhartigheid te demonstreren als onbeschoft,
heid. Zelfs in het bijzijn der jongedames konden zij het
niet nalaten over hun avontuurtjes te pochen en op
cynische wijze te tonen, hoezeer zij met ieder dieper
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gevoel afgedaan hadden. Hun laffe complimentjes en
de vrijpostigheid waarmee het rare kwantje Romkje
het hof dorst te maken, ergerden haar, ze voelde dat
hij nooit zo ver had durven gaan, als hij haar niet, door
haar Hindeloper kleding, voor een boerenmeisje had
gehouden. En Rinia, verre van haar te beschermen,
lachte slechts uitbundig en vol bewondering bij iedere
nieuwe vlegelachtigheid, die de pronkepink zich veroorloof de. Romkje was allesbehalve preuts, maar zij
vergeleek hun gedrag bij de ongezouten maar goed ,
hartigeuwdHnlopersvdhaf,
keer voortdurend heviger worden. Zij was de enige, die
niet om zijn, waarschijnlijk uit de nieuwe almanak
geputte, grappen lachte, en een paar keer gaf zij zo'n
onverwacht snibbig antwoord, dat zelfs het Fransman,
netje de kluts kwijt raakte en er een minuut lang een
dominee voorbijging. Ze voelde zich opgelucht toen
het bezoek afgelopen was, en nog gelukkiger toen een
paar dagen later het einde der logeerpartij in zicht
kwam. Ja, zo ongeduldig was ze, dat ze de laatste, korte
nacht liever dan bij haar oom, in het roefje van de
trekschuit doorbracht. Zo hoefde ze geen afscheid te
nemen, toen het horentje van den jager vrolijk schet,
terde over het water. De zon was nog niet op en een
kille nevel hing over het water, waardoor de zwarte
koebeesten aan de kant schemerig zichtbaar waren. Bij
iedere boerderij stopte de trekschuit. Vragen en ant,
woorden klonken van de schuit naar de wal, koeien=
poten en zware houten klompen trappelden op de
luiken. In het roefje kletsten de boerinnen over de
prijzen van eieren en kaas, een paar kooplieden zaten
in een hoek te kaarten en de boeren rookten zwijgend,
maar zonder ophouden uit hun lange Goudse pijpen.
Romkje kon het er niet uithouden, ze sloeg een shawl
om en zocht een plaatsje aan dek, bij de stuurstoel. Nu
de zon eenmaal door de nevelen heenbrak werd de late
herfstdag bijna zomers. De pannedaken der hofsteden
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gloeiden tussen het boomloof als rode vlammen in een
krans van vonken. Hoge, witte wolkengevaarten spiegel
den in het blauwe water, dat hier en daar met geval
len bruine blaren of met geel kroos bedekt was. Tegen
de paarse horizon rees stoer en machtig de Martini
toren van Bolsward, Romkje ademde ruimer. De frisse
wind die over het wijde land kwam, verjoeg de herin
neringen aan de stad en aan de boze woorden, die oom
haar gezegd had, omdat ze niet vriendelijk genoeg tegen
Rinia geweest was. Plotseling scheen het leven haar
weer eenvoudig, eerlijk en open als het land hier. Ze
had lust om van de boot af te springen en mee te dra
ven naast het paard met den vrolijk toeterenden jager.
Haar levendige bruine ogen dwaalden van de hofsteden
-

.

.
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nardeschip utg,meklinpj
zijn mond, aan het roer stond, langs de aan dek vast
gebonden koeien, en dan weer vooruit, over het in de
zon blinkende water, naar de nader komende toren van
Bolsward. Hij stond daar, als een boer die over zijn
velden uitkijkt, als een rustige visser met de handen
in de zakken. Hij stond daar als Auke. Ineens werd alles
leeg, het scheen haar, of hij plotseling in haar herinne
ring opstond, nadat ze hem al die dagen in het geroeze
moes van de stad bijna was vergeten. Was ze dan zo
lichtzinnig, dat het spreekwoord: uit het oog, uit het
hart, ook voor haar gold? Ze verlangde zo hevig naar
hem, dat de trekschuit haar veel te traag scheen en ze
de vrolijke boeier benijdde die hen, met bollende zeilen,
snel voorbij voer. Ze stelde zich voor, dat haar eerste
gang in Hindeloopen naar zijn huis zou zijn om hem te
zeggen: „Ik houd van jou Auke, alleen van jou, en voor
geen duizend Rinia's, waar mijn vader en mijn oom zo
hoog tegen opzien, zal ik jou laten lopen!"
.

.

Romkje vergiste zich, als ze meende, ook in het nieuwe
Muis haar oude, gemoedelijke dorpsleven te kunnen
voortzetten. Reeds toen de trekschuit aan het aanleg
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steigertje meerde, dat Kommert Okkes naast zijn huis
had laten bouwen, zag zij het hoge brugje over de
Indijk vol volk, dat half nieuwsgierig, half vijandig
naar haar keek, als was zij een vreemde, en tegen de
avond was de straat voor het tuinhek zwart van men,
sendizchvrogmnaetwdlich
te kijken dat naar buiten straalde door de hoge ramen.
In de tuin werkten werklieden van buiten en legden
onder leiding van een opzichter de laatste hand aan
schelpenpaden en fonteintjes, ook binnenshuis stonden
in enkele kamers nog de schilders op houten stellages
te werken. De ene leverancier na den anderen kwam
achter het huis langs naar de keuken, waar moeder als
een commandeur over knechts en meiden regeerde en
ook Romkje onmiddellijk haar werk aanwees. Kom.
mert Okkes had besloten de opening van het nieuwe
huis met een grote maaltijd te vieren en de eerste gas,
ten uit Amsterdam en de provincie konden reeds de
volgende dag verwacht worden. Romkje ergerde zich
aan de aandacht die haar familie plotseling trok, alsof
zij zich door hun weelde zelf buiten de stadsgemeen,
schap gesteld hadden aan de bezigheid van haar moe,
der en aan het air van haar vader, die als een grand
seigneur doelloos door de vertrekken dwaalde om aan%
merkingen op het werk der arbeiders te maken, maar
wel zorgde dat hij daarbij eerbiedig op schootsafstand
van moeders vinnige stem bleef. Ze begreep dat het
onmogelijk was nog die avond de stad in te gaan, zon,
der de aandacht van half Hindeloopen te trekken, dat
zich voor het hek had verzameld. Pas de volgende
dag wipte zij in de vroege ochtend even het huis uit.
Bij de haven gekomen zag zij, dat de botter van Wybe
niet in de haven lag, waarschijnlijk was Auke dus met
zijn vader de zee op. Zij had wel aan de mannen in de
leugenbank naar hem willen vragen, maar de koud
nieuwsgierige blikken waarmede zij haar aanstaarden,
maakten haar verlegen. Ze voelde dat men al haar gan,
7
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gen gadesloeg en dorst zich daarom ook niet in het
huis van Auke's moeder wagen. Het beste was maar, te
wachten tot Auke terugkwam, intussen verheugde zij
er zich bijna over, dat er in de keuken zoveel te doen
viel. Aan rijen lagen daar de duiven, kapoenen, patrij'
zen, fazanten, leeuweriken en eendvogels, die geplukt en
schoongemaakt moesten worden. Voor een loeiend
houtvuur waren drie meiden bezig speenvarkens, zuiglammeren en grote stukken kalfs' en ossevlees aan het
spit te braden. De grote porseleinen schotels vulden
zich met confituren, banket, sinaasappels en citroe:
nen, op de enorme, met uitklapbladen nog verbrede
tafel stonden reeksen pasteien. In de kelder hield Kom,
mert Okkes zich persoonlijk bezig met het uitzoeken
der wijnen: Canansek, wijn de Chably, de Ay, Ipokras,
Frontin j ak, Coquil of Rijnse. Het fijnste laken, zilver
en porselein kwam uit de zware butten te voorschijn
en in de feestzaal hielp Romkje haar moeder de tafel te dekken en de servetten aardig te vouwen in de ge=
daante van duiven, konijnen, dolfijnen en allerhande
vogels. Zij had het zo druk, dat ze Auke bijna vergat,
en was nog in de kleedkamer, toen de eerste karossen
met gasten reeds aanrolden. Even later verschenen ook
Sierk en Waabe, aan het hoofd van een groep jonge
gasten die met een jacht over zee waren gekomen.
Romkje werd meegesleept door de vrolijke, luidruch=
tige stemming, ze was niet ongevoelig voor de compli'
mentjes die verschillende jonge heren haar maakten,
beantwoordde geest met geestigheid en had op dit ogen:
blik zelfs een vriendelijk knikje over voor jonker Rinia,
die plotseling, en natuurlijk in gezelschap van zijn Franz
sen vriend, opdook. Daar de gasten van de lange reis
honger gekregen hadden, zette men zich weldra aan
tafel. Op tinnen vaatwerk, waarvan ieder stuk met het
wapen van Kommert Okkes gemerkt was, werd de
maaltijd opgediend. De gasten uit Amsterdam gebruikten meest mes en vork, maar de Hindelopers en Frie=
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zen aten nog, naar goed oud gebruik, met hun vingers.
Met hun mes sneden ze grote hompen uit het voor hen
staande vlees, die ze in enkele happen verzwolgen. Het
vet droop van hun gezichten en de wijn, die zonder
ophouden rondging, terwijl de ene toast na de andere
ingesteld werd, deed hun wangen gloeien. Er was tijd
nodig om dit alles behoorlijk te verteren en terwijl de
heren zich, na de maaltijd, in de rookkamer terugtrok=
ken, wierp Romk j e zich, zonder zelfs haar hoofddoek
af te leggen, op bed in haar kamer, waar ze al heel
gauw in een loodzware slaap viel. Ze was nog loom van
de slaap, toen Sierk Okke luidruchtig op haar deur
kwam kloppen, zeggende dat de jongelui besloten had

,

den,ogvraentchjrbuin
Gaasterland te maken. Haar eerste opwelling was, om
niet te gaan, en ze wisselde een paar vinnige woorden
met haar broer, tot ze beneden in de gang de stem van
Fód hoorde en het haar ineens te binnen schoot, dat ze
van deze allicht enige inlichtingen over Auke kon krij%
gen. Voor het open tuinhek stonden de sjezen reeds te
wachten en de dienstboden waren druk bezig manden
met pasteien, flessen wijn en wat er verder van de maal%
tijd over was daarheen te dragen. Er waren nauwelijks genoeg rijtuigen, zodat ze dicht bijeen gedrongen
op elkanders knieën moesten zitten en doordat de
likeurfles voortdurend rondging leek het al spoedig
meer op een boerenkermis dan een deftig gezelschap.
Over Koudum en Galamadammen ging het op Rijs
aan. De paarden werden uitgespannen en nadat men
de meegenomen mondkost nog eens duchtig had aan%
gesproken, bood het gras onder de herfstachtige bomen
een ideale gelegenheid voor gezelschapsspelen. Het
Franse markiesje stelde zich in het midden van de
kring en begon, met zijn wonderlijk accent, dat het
liedje nog grappiger maakte, te zingen:
Adam had er zeven zonen
Zeven zonen had Adam
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Zij aten niet
Zij dronken niet
Zij deden allen zo.
Hij snelde onverwachts op Hdtske toe en gaf haar een
klinkende zoen, een voorbeeld dat door alle jongemannen in de kring gevolgd werd. Op het liedje van
Adam volgde het geliefde apothekerspelletje, en daarop
een wild blindemannetje tussen de bomen. De oude
levenslust was in Romkje ontwaakt, ze leek de wildste
wel van allen die daar speelden en danste als een kleine
spotvogel om jonker Rinia, die vergeefse pogingen deed
om haar te grijpen, hoewel iedereen zien kon dat hij
met zijn ene oog onder de blinddoek door keek. Er
school echter in deze uitgelatenheid van Romkje een
stukje overdrijving, een wil om, in het bijzijn van haar
broers, haar teleurstelling niet te laten blijken en haar
spijt dat Auke niet van de partij was. Ze zong en lachte
luidruchtiger dan de anderen, maar er waren ogenblik=
ken, dat ze zich plotseling volkomen moe en lusteloos
voelde en alles gegeven zou hebben om zich een ogen=
blik met Fód in een stil laantje terug te kunnen treks
ken. Sierk Okke stelde een wandeling langs zee voor,
om wat af te koelen, en ze was blij toen ze het ruisen
van het water weer tegen het klif hoorde en de koele
zeewind om haar hete slaper voelde spelen. Ineens
herinnerde ze zich die laatste avond met Auke, toen de
zee ook zo geheimzinnig tussen de palen geruist had;
onwillekeurig sloot ze de ogen, om het herinneringss
beeld beter te proeven. Twee armen beurden haar van
de grond en toen ze vol schrik haar ogen opsloeg, zag
ze dat jonker Rinia haar in zee droeg. Met van toorn
fonkelende ogen riep ze: „Laat me los" en toen Rinia
aangevuurd door het lachen der anderen op het strand,
niet luisterde, gaf ze hem, in onbeheerste drift, een slag
midden in zijn gezicht. Hij struikelde van schrik en
beiden vielen plassend in het ondiepe water. Met een
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sprong was Romkje overeind en holde, met haar beide
handen voor het gezicht, het bos in.
Er was zo'n duidelijke wanhoop in haar houding, dat
de anderen onwillekeurig ophielden met lachen.
Jonker Rinia krabbelde naar de kant en liet verbouwer
reerd zijn felroode gezicht zien. „Ze is een kat", zei hij,
„zoals ik er geen tweede gezien heb." Het markiesje
sloot hem luidruchtig in zijn armen en bette zijn gezicht
met eau de cologne. Sierk Okke vloekte: „Zo 'n heks
verdomme! Met de vissersjongens uit Hindeloopen is
ze zo preuts niet."
Fód zei resoluut: „Ze kan zo niet blijven lopen. Ga
jelui naar de rijtuigen terug, dan zal ik haar wel zoeken.
Achter een dicht bosje rhododendrons hoorde ze
Romkje snikken. „Ik ben het, Romkje", riep ze, „Wat
is er toch, dat je je een grapje zo aantrekt?"
Romkje hief haar betraande gezicht op: „Ik weet het
zelf niet", zei ze, haar snikken trachtend te beheersen,
„maar het is alles zo ellendig sinds ik weer terug ben ....
het nieuwe huis ... die eetpartij ... het is me of ik
voorgoed uit ons oude Hindeloopen ben verbannen....
endailgkre,.dRinavole
zijn armen om mijn lichaam en toen moest ik ineens
denken aan Auke!"
Fód keek haar vol medelijden aan en sloeg de arm om
Romkje's lichaam. „Wist je dan niet, wat er gebeurd
is?" vroeg ze zachtjes. „Wist je niet dat Auke nooit
weerom komt? Hij en je broer hebben gevochten en
toen heeft je vader er voor gezorgd dat hij uit de stad
weg moest."
Romkje keek haar aan, met haar wonderlijk grote, plot
seling droge ogen. Het verdriet, dat dit nieuws inhield,
was te groot voor tranen.
Met een kort, maar beslist gebaar, schudde Romkje de
arm van Fód af en stond op. „Laat me een ogenblik
alleen, Fód.... nee, ik beloof je, ik zal niets onverstan%
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digs doen,.... maar ik moet even tot rust komen, zo
kan ik niet teruggaan." Als een koningin, dacht Fód,
schreed ze door het reeds nevelige laantje. Ze voelde
medelijden voor haar vriendin, maar toch, wat de Heer
gescheiden heeft, zal de mens niet verenen...., hadden
haar ouders geen gelijk, dat Romkje geen meisje was
voor een gewonen vissersjongen? Ze zou zich er over
heen moeten zetten en zich aan haar nieuwe, voor=
namere staat aan moeten passen. Dat ze een kwast als
die Rinia niet lustte, was begrijpelijk, maar er waren
gelukkig nog wel beteren onder haar eigen stand te
vinden. Toen ze bij het landhuis terugkwam stonden de
rijtuigen reeds aangespannen en half ongerust, half
ongeduldig wachtte het gezelschap. Ze zal dadelijk wel
komen", zei Fód. En werkelijk had ze nauwelijks uit,
gesproken, of Romkje kwam, rustig lopend, de lange
oprijlaan door. Weinige ogenblikken waren voldoende
geweest om haar haar uiterlijke kalmte to doen herwin=
nen. Ze zag iets bleker dan gewoonlijk en de donkere
bruine ogen schenen nog groter en fonkelender dan
anders, maar ze schertste alsof er niets gebeurd was en
liet zich door het toegesnelde markiesje hoffelijk in de
wagen helpen. Pas aan het souper thuis, toen de luidruchtigheid door de gul geschonken wijn opnieuw een
hoogtepunt naderde, trok ze zich onopvallend terug in
haar kamer. Ze was juist bezig de lange zondoek van
haar kapsel los te wikkelen toen ze een onvaste stap
op de trap hoorde. Romkje opende de deur en stond
tegenover haar vader, wiens gezicht rood en opgezwollen was van drift en drank.
„Sierk heeft me verteld", zei hij half stotterend van
kortademige woede, „hoe jij, jij, kwaaie meid, gewaagd
hebt iemand als jonker Rinia te behandelen!"
Met zijn kanten zakdoek veegde hij zich het zweet van
zijn gezicht en vervolgde:
„Ik doe wat ik kan om uit de boersheid en de dorper
lijkheid van dit gat omhoog te komen, om onze familie
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de plaats in de wereld te verschaffen, waarop ze recht
heeft, en jij, jij, die je aan een boerenknul verslingeren
zou, als Sierk me niet had gewaarschuwd, jij waagt het
om mijn gasten...."
Hij brak midden in zijn zin af, want hij zag nu pas hoe
Romkje daar stond, rechtop, bleek, maar met een zo
strenge, zo minachtende blik in haar ogen, dat hij plotreling besefte: het meisje, dat hij altijd slechts als kind
gezien had, was vrouw geworden, een vrouw die hem
aan de strengheid van zijn eigen vrouw deed denken.
Aarzelend begon hij opnieuw.
„Als ik mijn best doe, de eer van ons geslacht...."
Romkje zei koel: „De eer van ons geslacht is de eer
van grootvader, die het recht nooit voor zijn persoonlijk
voordeel gekrenkt heeft."
Haar toon was dezelfde, harde, minachtende, waarmee
zijn vrouw Kommert Okkes eens, jaren geleden, zijn
eerste ontrouw met een dienstmeisje had verweten.
„U heeft veel gedronken", vervolgde Romkje, „ik wilde
nu liever dat u wegging. Ik zou de eerbied niet graag
vergeten, die ik verschuldigd ben aan mijn vader."
De woorden die hij had willen zeggen bleven hem in de
keel steken. Met onvaste tred ging hij de trap af en
trachtte, toen hij weer tussen zijn gasten terug was,
zijn ergernis in een nieuwe kan wijn te verdrinken.
Later in de avond werd hij sentimenteel, hij klopte zijn
ouden vriend Abema op de schouder en citeerde een
regel van Vondel: „de kleinen treen op 't kleed, de
groten treen op 't hart". Van de andere kant der tafel
keek zijn vrouw hem met onverholen minachting aan.
Ze voelde zich ongerust en was reeds een paar keer
naar boven geweest, om aan haar dochters deur te klop
pen, maar Romkje zei, dat ze slapen wilde, en had haar
moeder niet binnengelaten.
'
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e kinderwereld van Romkje met haar speelse
dromen ligt aan scherven, uit het meisje is de vrouw
geworden, die, als haar moeder, in de kordate bezigheid
van iedere dag afleiding en rust zoekt. De middeleeuwen
zijn voorbij, een burgerlijke dochter, ook met een teleur%
gestelde liefde, gaat niet meer in het klooster, boven%
dien is Romkje opgegroeid in een zakelijke wereld die
haar de onredelijkheid en nutteloosheid van verder vers
zet doet inzien. Weliswaar, over Rinia wordt niet
meer gesproken, in dit opzicht weet Romkje, ook zon%
der dat er woorden over gevallen zijn, de vaste steun
van haar moeder naast zich; niemand zal haar tegen
haar zin tot een huwelijk dwingen, maar even oneerbiddelijk zou zij moeder tegen zich vinden, als ze vast%
hield aan Auke. Auke is noch van haar stand, noch van
haar geloof, de illusie ener liefde met hem zal ze los
moeten laten, zoals de plicht van een goede burger%
dochter dier dagen grotendeels bestaat in het opgeven
van illusies. Ook de illusie, warm voort te leven binnen
de vertrouwde gemeenschap van het stadje, is daar één
van Het huis, anders dan alle andere huizen in Hinde,
loopen heeft zijn eigen stijl en zijn eigen wereld, het
fraai gesmede, strenge hek voor de tuin betekent een
grens, die door geen heimwee of goede wil kan worden
overschreden. Het huis, met zijn gebeeldhouwde wa-
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pens, zijn vries en de vier statige schoorstenen op de
hoeken, is een klein Versailles in het boerse land, een
stukje aristocratie, uitdagend neergezet tussen de bur%
gerij die deze uitdaging aanvaard heeft en haar be%
woners voortaan rekent tot een andere wereld. Het is
onmogelijk de oude gemoedelijke toon met vroegere
kennissen uit het dorp terug te vinden. Hoe Romkje
zich ook geeft, ze beluistert altijd een toon van afwij%
zende eerbied, en soms van afgunst, ze is de „juffrouw"
geworden, de dochter van den burgemeester aan wie
men eigen zorgen, grieven en bekommernissen niet zo
maar bloot geeft. Ze is voor haar medeburgers voortaan de rijke vreemdelinge, tegenover wie het voorzichtig
schijnt, steeds over slechte vangsten, mislukte oogst en
schrale inkomsten te klagen, en in wier gezelschap men
liever de nederige speelt, dan door een onvoorzichtig
woord wellicht de toorn der almachtige regenten te
wekken. En R omk je, te trots, om een vertrouwelijkheid
af te bedelen die haar niet uit vrije wil wordt geschon%
ken, trekt zich terug in haar eigen wereld die voortaan
nog slechts door de dienstboden en de gasten van
buiten bevolkt wordt. Zo is het haar geen verdriet, maar
een opluchting, wanneer moeder, door het verloren gaan
van haar vroegere levenslust verontrust, voorstelt, dat
zij een jaartje in Amsterdam zal logeren, om haar op%
voeding te voltooien.
Het was een winderige dag, toen ze aankwam, met witte
wolken die in het onstuimige water weerkaatsten, en
even wit als de wolken, de bolle zeilen der snel voorbij%
varende schepen, als konden ze de hunkering naar verre
landen en avonturen niet langer bedwingen. Tegen het
blauwgrijze silhouet der stad met tientallen torens als
wonderlijke bloemen, tekende zich het want van dui,
zend schepen, een warrelig struikgewas waarin de don%
kere bessentrossen der matrozen hingen. De blanke
riemen van een admiraalssloep joegen wit schuim op
en een kanonschot dat over het water schalde werd
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opgevangen door het aanzwellend gebeier van de klok=
ken. Daaronder neuriede, als een oud sprookje, het
zangerige wijsje van matrozen, die aan een kaapspil
het anker binnenwonden. Vlaggen en wimpels van alle
naties wapperden aan de stengen en door de wolken=
wakken werden putsen vol zonlicht leeggestort op het
vergulde beeldhouwwerk van galjoenen en spiegels.
Even overstelpt als Auke geweest was, voelde Romkje
zich door de drukte op de kaden, de nooitgeziene stapels kisten en balen, het geschreeuw van kooplieden en
vrachtrijders en het geratel der snel voorbij j'.gende
karossen. De huizen, ieder opnieuw als vorstelijke Aalei,
zen, de hoge kattenrug der bruggen over brede
grachten de paarse schaduw der bomen, hier waar de
wind tussen de zwarte huizenwanden verstild was,
dat alles en de sierlijke rijke gewaden der burgers, de
martiaal voorbijmarcherende schutters met trommels en
pijpers, de opene pleinen, als volle schotels, waar
kinderen en vrouwen zich om de poppenkast verdrongen
en de arbeiders, die op hun kromme ruggen zware, witte
zakken sjouwden van de zolderschuiten naar de malta=
zijnen, schenen Romkje de belofte in te houden van
een rijker en voller leven dan zij in Hindeloopen ooit
gekend had.
Nauwelijks echter had zij de deftige stoep van het
herenhuis bestegen en was de brede, groene deur
achter haar dicht gevallen, of alle geraas was in de
koelte dezer marmeren gang gestorven, in de kamers
viel het zonlicht nog slechts gedempt naar binnen door
de matpaarse ruiten en de kreet van een enkelen venter op de gracht, of het dreunend voorbij hobbelen
van een wagen, waren als geluiden uit een andere
wereld. Alles was hier naar binnen gekeerd, alles straal,
de van rijke, deftige zelfvoldaanheid. De enorme tafels
methundikpoalsevrnchopt
dragen van praaltij den voor een Pantagruel berekend,
de brede gouden lijsten verhoogden nog de waardigs
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held der afgebeelde familieleden, de zware kasten puil,
den uit, als konden zij de rijkdom aan porselein en
zilverwerk nauwelijks bevatten, het goudleer aan de
wanden had kleur en gewicht van dukaten en ieder ge,
luid werd er gedempt door de zware weelde van Per,
zische tapijten, tot op de grond neerhangende tafel=
kleden en donkere, fluwelen gordijnen. Heel dit interieur
was van de straat en haar rumoer afgekeerd en vormde,
vooral des avonds, wanneer honderden kaarsen zich
in hoge spiegels en het kristal der luchters weerkaats,
ten, een eigen wereld van weelde en gemak, die slechts
voor den bezitter bestond, en die diende om zijn gevoel
van eigenwaarde en rijkdom voortdurend te versterken.
In Hindeloopen stond het bovendeurtje van het achter,
huis altijd open en kwamen matrozen, arbeiders, buren,
of de man die de turven bracht, meestal met niet veel
meer waarschuwing dan een „volk", de keuken binnen,
waar ze al het nieuws binnendroegen, dat in de stad
te horen viel: welke schepen en met hoeveel lading er
binnengekomen waren, hoeveel pond aal, en tegen
welke prijs, er die morgen op de afslag was verhandeld,
hoeveel de koe woog, die de vorige dag geslacht
was, wie ziek aan de pokken lag, wie aangetekend
had om te trouwen, wie er geboren of gestorven wa,
ren, bij welken boer men het hooi reeds binnen had
en wien men op het stadhuis had afgevaardigd naar de
gedeputeerden der provincie. In het oude huis werkte
moeder zelf mee in de keuken, vaders lessenaar, waar,
aan hij zijn boekhouding deed, stond in de huiskamer,
en terwijl op een deel van de zolder het wasgoed te dro,
gen hing, waren op de andere helft de knechts bezig
met het stapelen van de koopwaar. Wandelde Romkje
door de stad, dan wist ze van eiken jongen dien ze'
tegenkwam, op welk meisje hij een oogje had, aan de
haven kende zij de betere of slechtere zeilkwaliteit der
schepen, aan de dijk wist zij, welk deel der paaiwe,
ring verrot was en het volgend jaar vernieuwd zou moe,
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ten worden. Zij kende het loon der metselaars, die aan
de nieuwe toren bouwden en vroeg zich vol spanning
af, welke partij in de kerkeraad het bij de beroeping
van den nieuwen dominee zou winnen. Als de wind
door een huis met open vensters, woei het leven van
alle kanten op haar toe, trilde door haar haren en werd
tastbaar onder haar vingers. Hoewel slechts een meisje
en een koopmansdochter, had ze van de vissers het
nettenboeten afgekeken, ze kon, bij laag water, de dons
kerder plekken onderscheiden waar de schol onder het
zand lag, wist aan het opvliegen der kieviten bijna
onfeilbaar de plaats te bepalen waar hun nest lag, had
handig de scheur in menige jongensbroek genaaid en
kon aan de zonsondergang het weer van de volgende
dag gissen. Ze kende naam en gezicht van ieder die
door de straat voorbijging, ze leefde mee met tegenslag
of voorspoed, ziekte, zorg, dood, drankzucht of onma•
tigheid, binnen elk der vele, gelijke huisjes, maar ze
deelde ook de vreugde, wanneer de bemanning van een
schip behouden thuiskeerde, of de ansjovisvangst bijs
zonder goed was uitgevallen.
In het huis der Ruyckhavers daarentegen, aan de Keis
zersgracht, was het sous•terrain met keuken en magas
zijnen, als door een hermetische laag van de woning
gescheiden en de ruimte tussen voordeur en glazen
gangdeur was een soort schutsluis tussen buitenwereld
en bewoners.
Wanneer, lang nadat de bel tot in de marmeren gang
overgegaan was, het bellemeisje eindelijk de deur op een
kier opende, dan hadden slechts z ij kans, deze schuts
sluis te passeren, waarvan onomstotelijk vaststond, dat
zij, wat geld en positie aanging, tot dezelfde kleine kring
als de familie behoorden. Zij ontdeden zich van hun
mantel, en daarmee tegelijk van alles wat nog aan zas
ken of buitenwereld aan hen had kunnen kleven Zij
zoudenhtbscafghen,omizl%
schap van dames, te laten blijken dat zij hun brood
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moesten verdienen, of dat hun leven nog een andere
kant had dan uitsluitend ledigheid, vermaak en weelde.
Zij hielden, even hermetisch als de vensters, de schutsluis gesloten tegen iedere ernst, iedere diepere ge,
dachte en iedere beslommering met de noden en eisen
van het leven. De morgen, voorzover er, bij het late
opstaan, een morgen overbleef, brachten mevrouw en
de drie dochters Ruyckhaver door in gezelschap van
kapper en naaister, met het huishouden bemoeiden zij
zich slechts voor het uitvoerig overwegen van het diner,
en een minutieuze controle op alle uitgaven der dienst=
boden, alsof het vermogen der familie met halve duiten
saamgespaard moest worden. De middag na het eten
werd besteed voor het afleggen of ontvangen van be.
zoeken.
In de hoge, smalle koets, met kostbaar damast bekleed,
van buiten met zilver beslagen en door twee prachtige
Friese merries getrokken, reden ze van huis naar huis,
soms wel twintig bezoeken op één middag. Ze hoorden
er hetzelfde nieuwtje, dat ze reeds in tien andere huizen
gehoord hadden, dezelfde kwaadsprekerij, dezelfde hof%
felijke leugens, en vervolgden hun weg even verveeld,
als zij de mensen verveeld hadden die zij bezochten.
Was er des avonds een assemblée, dan zat aan de ene
kant van de kamer Romkje, bij Doortje, Leonore en
Gertrude, en vroeg zich af, terwijl ze over haar waaier
heen naar de popperige gezichtjes keek, wat anders
deze jonge meisjes nog kenden dan wat onbeholpen
spelen op het clavecimbel, enkele danspassen en de
geheime vonden der schraapzucht, waarin hun moe,
der hun les gaf. Tegenover hen, als hanen die voor de
eerste maal in een kippenhok binnengelaten worden,
en niet weten of zij moeten naderen of deinzen, stonden
de jongeheren, wier voornaamste kundigheid bestond
in het snel kunnen ledigen der volle kannen, en die
meer gewoon waren meisjes op straat met hun onbes
schoftheden lastig te vallen, dan zich in damesgezel.
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schap behoorlijk te gedragen. Zij veroorloofden zich
vloeken, waarvoor een Hindeloper varensgast zich
zou schamen en dubbelzinnige aardigheden, die een
boerendeerne hadden doen blozen. Was dit soort in.
houdsloze conversatie ten einde, dan zette men zich
reeds vroeg aan het kaartspel, dat tot laat in de nacht
duurde, zonder dat men de geringste moeite deed zijn
hartstocht te verbergen, verlies gelaten te dragen of,
bij een kleine winst, niet dadelijk in aanstotelijk gejuich
uit te barsten.
Allen, die in deze kring verkeerden werden uitslui Zend
geschat en geëerd naar hun vermogen en zowel in de
ogen der dochters als van de moeder telde iedere on
deugnitspalch,zetsdornig
dukaten op werd gewogen. Spraken de meisjes onder
elkander, dan ging hun gesprek over het vermogen, dat
deze of gene cavalier waarschijnlijk bezat, over dienst•
boden of over de mode en twistte men over de hoogst
ernstige vraag, of de linten waarmede een vriendin zich
opgesierd had, „appelbloesem" van kleur waren, dan
wel „couleur de rose".
Romkje dacht er te zullen stikken. Ze vond in de
Franse romannetjes, waar haar vriendinnen zich mede
verstrooiden, slechts een nog fletser afdruk van het
toch reeds zo fletse leven en geeuwde van verveling
als de raadsels uit de nieuwste Mercurius, voor de
tiende maal opgedist werden. Hoe meer ze naar deze
conversatie luisterde, hoe dieper Romkje zich voelde
verzinken in een drillerige gelei van geklets, waardoor.
heen, in de schouwburg, de stemmen der acteurs nauwelijks tot haar door vermochten te dringen en die, als
ze zich op spelevaarten door gehuurde roeiers of schip•
pers voort lieten bewegen, een ondoordringbare wand
bleef vormen tussen haar en het landschap. Een gelei,
even week en klef als de handen der jongelui die haar
ten dans vroegen, even smakeloos als hun stemmen,
even krachteloos als hun karakter. En in de nachten,
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wanneer ze slapeloos, onder de zware paradehemel van
haar ledikant lag, vroeg Romkje zich vol wanhoop af,
of ze dan nooit meer uit deze weke, gladde, f raaige=
vormde pudding zou kunnen ontsnappen.
Het was Romkje al dadelijk opgevallen, dat terwijl
mevrouw Ruyckhaver haar voortdurend aan haar
vader deed denken, de heer Ruyckhaver daarentegen
in zijn karakter wel iets weg had van haar moeder.
Hij was te zeer zeker van zijn meesterschap om ooit
tot moeder Okkes boze schimpen af te dalen, maar
wanneer hij door het huis ging, herkende Romkje
dezelfde starre, koel afwerende houding, en een enkel
woord aan tafel kon soms zo bedwongen minachtend
uitvallen, dat Romkje niet begreep, hoe moeder en
dochters niet onmiddellijk van schaamte zwegen. Ze
gingen echter te veel in zichzelf op om zijn sarcasme
te merken en hij trok zich bijna onmiddellijk weer terug
in de wereld van zijn eigen gedachten. In zoverre werd
er rekening met hem gehouden, dat de maaltijd altijd
precies op tijd plaats vond, niemand waagde het in de
nabijheid van zijn studeerkamer lawaai te maken en
een speciale knecht was belast met het vullen van zijn
tabakspot en het onderhoud van zijn kleren. Was aan
deze dingen voldaan, dan bemoeide hij zich verder met
zijn vrouw en dochters zo weinig, als waren het negers.
Aan de maaltijden at hij meestal snel, zonder te spreken
en meestal merkte Romkje slechts aan een kort fronsen
van zijn wenkbrauwen, wanneer iets hem niet aanstond.
Hij las zakelijk en zonder een zweem van preektoon
een hoofdstuk uit de bijbel, bad een kort gebed, en
verdween bijna onmiddellijk in zijn kamer. Op de
assemblées, waar hij meest zwijgend, met zijn rug naar
de haard gekeerd, zijn pijp rookte, verontschuldigde hij
zich reeds vroeg tegen de gasten, dat hij nog zaken af
te doen had. Zijn eigen vrienden en zakenconnecties
werden door een lakei onmiddellijk bij hem boven:
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gelaten, zonder dat zijn vrouw en dochters zelfs hun
namen kenden, of zich daarvoor interesseerden.
Het was dan ook volkomen bij toeval, dat Romkje zich
juist in de gang bevond, toen er op een middag gebeld
werd. Volkomen tegen de etiquette van het huis in
deed ze zelf open. Ze schrok even, toen de lakei, die
den bezoeker vergezelde, de naam noemde: burgemees.
ter Witsen. Zonder iets te zeggen ging ze hem voor
naar de kamer van mijnheer Ruyckhaver. De naam,
Witsen, werd ook in Hindeloopen nooit anders dan
met de grootste eerbied uitgesproken. Terwijl hij zijn
mantel aflegde, vroeg hij glimlachend: „Nog wat vers
legen? Zeker nieuw in de stad hier?" Romkje bloosde
en hij bleef even in de deur staan, getroffen door de
natuurlijke waardigheid van haar houding. „Ik wist
niet, dat jelui een meisje uit Hindeloopen hadden", zei
hij tot zijn vriend. Ruyckhaver keek hem verbaasd
aan.... „Een meisje uit Hindeloopen? Och, je bedoelt
natuurlijk Romkje. Liet zij je boven? Dit is geen
dienstmeisje, maar een logé, de dochter van burge,
meester Kommert Okkes. Een echte windbuil is hij en
eentje, die zich, als hij niet oppast, even snel met de
actiënhandel zal ruïneren als hij rijk is geworden. Maar
ik doe zaken met hem en kon zijn verzoek niet afslaan
haar in huis te nemen."
„Ze ziet er anders niet erg windbuilachtig uit", zei Wit.
sen. „Het viel me juist op, hoe eenvoudig en toch waar.
dig ze me voorging."
„Je kunt gelijk hebben", zei Ruyckhaver, „al moet ik
toegeven, dat ik tot nog toe nauwelijks op haar gelet
heb. Ze is zeker ernstiger en toch ook weer blijmoe,
diger dan mijn eigen dochters. Die zouden trouwens
dadelijk een meisje geroepen hebben om je boven te
laten."
Hij bood den burgemeester een plaats aan de tafel, die
bedekt was met zeekaarten en papieren.
De burgemeester zei: „Ik mag de Hindeloopers wel.
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Hun stad is de enige, waar de handel opbloeit, terwijl
hij overal anders relatief achteruitgaat. Ik heb trouwens
zelf een tijdje geleden een merkw aardigen jongen uit
die plaats leren kennen. Een s j api,tauer van de com,
pagnie, die van zijn gewonnen geld voor stuurman
leerde. Ik heb hem een plaats op een van onze Oostzee,
vaarders bezorgd en als hij zo goed b,ijf t varen als hij
tot nog toe gedaan heeft, maak ik hem binnenkort
schipper. Ik heb zelfs aan hem gedacht als commandeur
voor onze kleine expeditie."
Ruyckhaver, met hetzelfde tikje ongeduld, dat Romkje
zo vaak bij hem opgemerkt had, fronste de wenk,
brauwen.
„Je bent te spontaan, Witsen! Als altijd weer te ruim
van vertrouwen. Ik heb het op dergelijke avonturiers
niet begrepen, wier ijver meestal slechts uit een ove n
je het weet, zijn ze matevnrzuchokmtV
over het paard getild en keren zich tegen hun wel,
doener. Liever een middelmatig iemand uit onze eigen
stand, dan een uitblinker, die niet weet waar zijn plaats
is. Pas op voor je protégé, dat hij niet op een kwaaie
dag de bloedvlag hijst en er met je schip vandoor gaat!"
Witsen stak de lange pijp op, die in het ronde rek altijd
voor hem gestopt stond: „Je spreekt als een regent",
antwoordde hij een beetje wrevelig, „maar waarlijk
beste vriend, de wereld is geen weeshuis, waarvan men
de jongens altijd onder de duim kan houden en juist de
jongens, die je het ergst onder de duim wilt houden,
komen het eerst in aanmerking voor het rasphuis. ik
voor mij zie in ieder geval liever één Michiel de Ruyter
dan honderd Wassenaars van Obdam. Bovendien, je
zoudt anders oordelen als je den jongeman zelf kende.
Zoon van een visserman en dus iemand, die zijn vak
van haver tot gort kent, en daarbij een geboren bevel,
voerder aan dek, maar de bescheidenheid zelve, zodra
hij in aanraking komt met zijn meerderen. Weet je nog,
hoe ik over den czaar vertelde, die bij de keurvorstin
8
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van Brandenburg op bezoek kwam? Hoe hij zijn hans
den voor het gezicht sloeg en fluisterde: „Ik kan niet
spreken"? Daaraan deed hij me denken, de eerste keer,
dat hij bij me thuis kwam. Bijna net zo'n reus en bijna
even verlegen."
„Een slecht voorbeeld", bromde Ruyckhaver. „Juist bij
den czaar gaan verlegenheid en brutaliteit voortdurend
samen. Omdat hij te verlegen is de mensen in een boer%
derij onder de ogen te komen, moeten de mensen met
hun hele gezin de boerderij uit. Dat heb je me ook vert
teld. En trouwens, bewijst hij niet met zijn hele op%
treden een bruut te zijn, die voor niets en niemand
terugdeinst? Een parvenu onder de vorsten? Zijn
nieuwe haven, die hij daar aan de Newa wil bouwen,
kan immers geen ander doel hebben dan als steunpunt
voor de vloot, waar hij van droomt, om er de Oostzee
mee te beheersen! En als hij zijn zin krijgt en een Rus%
sische handelsvloot op de Oostzee brengt, worden wij
straks als vrachtvaarders voor de Baltische steden voor%
goed verdrongen. Voor alle andere doeleinden is
Archangel geschikter, het hele jaar vrij van ijs, en zon%
der de zandbanken, ondiepten en de mist, die de Finse
Golf tot zo'n gevaarlijk water maken. Bovendien, heb ik
gehoord, moet het klimaat daar zo vochtig zijn, dat het
onmogelijk is om er waren langere tijd op te slaan,
zodat de hennep in ieder geval ook in het vervolg over
Archangel zal moeten. Maar het openen van een oor%
logshaven aan de Newa kan Peter's heerschappij over
de Oostzee betekenen, waardoor wij zelf als de graanvaarders voor Lijfland worden verdrongen en Rusland
op de duur een macht kan worden, even gevaarlijk voor
de republiek als nu Frankrijk. Dat is het ook, wat me,
ondanks het onloochenbare financiële voordeel, nog
tekens huiverig maakt onze kleine expeditie uit te rus.
ten. Het is ontegenzeggelijk een Amsterdams belang de
status quo te herstellen en de Zweden en Engelsen
liever te helpen bij hun blokkade, dan een vloot naar
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Peter's nieuwe haven te sturen. En je plan, een op,
komeling aan het hoofd van die expeditie te zetten,
maakt me helemaal huiverig."
Witsen vroeg kregel: „Je zag waarschijnlijk liever, dat
de opkomeling in Russische dienst overging. als
Cruysen en zoveel anderen? Hij heeft er lust genoeg in
en Peter vraagt niet naar stand of afkomst, als hij weet,
dat een man is te gebruiken!"
„Hij heeft inderdaad meer gewetenloze strebers in zijn
dienst dan enig vorst in Europa", mopperde Ruyck'
haver, „en als mijn berichten juist zijn, is er ook geen
tweede, die door zijn volk zo intens gehaat wordt."
„Hij wordt gehaat, omdat hij tegen de tradites van zijn
volk ingaat", antwoordde Witsen, „en omdat de domme
massa van niets zo'n heilig huisje maakt als juist van
haar traditionele achterlijkheid en ondeugd!"
Ruyckhaver zei stug: „Och, ik veroorloof mij voorlopig
de tradities van mijn volk heilig te vinden."
Witsen wond zich op: „De tradities van ons middel'
eeuws regeringsstelsel, dat ons belet ooit met de nodige
snelheid en daadkracht een besluit te nemen, de tradi'
ties van onze scheepsbouwers, die allang door Engeland
overvleugeld zijn, zodat Peter zijn Hollandse scheepso
bouwers door Engelsen en Venetianen moest eervan'
gen, de starre tradities van de gilden, waardoor onze
industrie geen tred kan houden met het buitenland en
zelfs ons laken langzaam maar zeker van de wereld:
markt wordt verdrongen, de tradities van onze koopmanstand, waar een faillissement langzamerhand tot de
goede toon hoort...."
„Of de vernieuwing", viel Ruyckhaver, nu ook boos
wordend, hem in de rede, „van John Law's actiënhan,
del, van de Franse lichtmisserij, van de poeiers en
strikjes en lintjes...."
Witsen had een sterk gevoel voor humor. De paradox,
dat juist Ruyckhaver, in wiens eigen gezin de nieuwe
levensstijl hoogtij vierde, zich op het paard der oud:
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Hollandse degelijkheid zette, ontwapende hem: „Laten
we toegeven, waarde Ruyckhaver", zei hij, dat we alle,
beihalfongjk .Erbestanulijkgod
tradities evenzeer als verkeerde vernieuwingen. En om
op ons plan terug te komen, waartegen jij net een prin,
cipieel bezwaar opperde, was het ook niet Amster,
damse koopmanstraditie, wapenen te leveren aan de
Spanjaarden, omdat ons land zonder een bloeiende
koophandel geen oorlog kon voeren? Hebben we Peter
al niet genoeg in het harnas gejaagd, door hem steun
te weigeren tegen de Porte, en helpt het soms iets, als
een andere natie ons in Petersburg voor is?"
Ook Ruyckhaver kwam nu half over de brug. Hoewel
zijn wantrouwen tegen Witsen's gedurfde plannen nog
steeds niet overwonnen was, lokten ze hem door hun
winstmogelijkheden aan, en in ieder geval wilde hij een
breuk met den machtigen bewindsman, of zelfs ook
maar een zekere ontstemming bij hem, vermijden.
„We zijn een beetje van ons oorspronkelijke onderwerp
afgedwaald", zei hij. „Ik beweer niet, dat ik niet aan de
compagnieschap deel wil nemen, wanneer ik de mid,
delen er voor kan losmaken, ik maakte slechts bezwaar
tegen een leider, van wien je me alleen vertelde, dat hij
s j api,tauer geweest is."
„En dat ik persoonlijk vertrouwen in hem stel", zei
Witsen nu nadrukkelijker dan hij oorspronkelijk van
plan geweest was, „omdat ik het nog altijd een goede
vernieuwing vind, jonge krachten met talent en kayak,
ter een kans te geven."
Ruyckhaver ontweek de discussie. ,Ik zou in ieder ge,
val eens bij mijn vriend Kommert Okkes kunnen infor,
meren, wat hij voor iemand is", zei hij voorzichtig.
Witsenvroeg:„Bijdienwindbuil?Alserdantoch
geïnformeerd moet worden, zou ik liever eens met die
dochter van hem praten, die me een verstandige meid
lijkt. In een stadje als Hindeloopen kennen alle mensen
elkaar."
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Ruyckhaver haalde de schouders op: „Zoals je wilt",
zei hij, „mijn vrouw zal het zeker een grote eer vinden
als je eens op haar assemblée komt. Dan tref je Romk j e
vanzelf."

In zijn hart nam hij zich voor, zodra hij de naam wist,
toch aan burgemeester Kommert Okkes te schrijven,
die in ieder geval toch een regent was. Hij beschouwde
het weer als een dier typisch revolutionnaire ideeën van
Witsen, om met een meisje, en dan nog met eentje, dat
hij nauwelijks kende, over mannenzaken te willen
spreken.
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OOSTVAART

is het sierlijke, maar haast verbleekte hand•
schritt van een calligraaf op grauw geworden papier,
waren de eilanden door de ochtendnevels zichtbaar.
Een koele bries, die naar wier en mosselen rook, blies
in de zeilen, de golven hadden de egale kleur van grijze
modder. Tegen de avond herkenden ze de hoge rots van
Helgoland, en omdat de wind naar het Noordwesten
kromp, liet de schipper van de kust afhouden. Auke
zag hoe de sterren achter een steeds dichter wolkendek
schuil gingen, gedurende de hondenwacht gaf hij last
mars en bramzeilen te bergen en het schip lag, onder
het kleinst mogelijke tuig, scherp bij de wind gebrast,
toen tegen de dageraad de storm in zijn volle kracht
losbarstte. Als ruiters, van IJsland af door geen hindernis in hun vaart geremd, kwamen in brede gelederen de
golven aanrennen en opsteigeren met witte schuimpoten
tegen het loefboord van de „Vergulde Kievit". Charge
volgde op charge, salvo's van hagel en felle regen klet,
terden op de luiken.
Tegen de middag was het onmogelijk zon te schieten,
het opgejaagde zeeschuim, dat zich met laag neerhans
gende wolken en dichte regenbuien mengde, benam
ieder uitzicht. In drie etmalen kwam het volk niet uit
de kleren, de steng van de grote mast brak en moest
met levensgevaar geschoten worden, Auke had zich aan
,
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de bezaansmast laten vastbinden om niet over boord
geslagen te worden. In de nachten vroor het, en de
mannen die van wacht kwamen moesten hun kleren,
stijf als een plank, voor het vuur in de kombuis ont=
dooien.
Auke voelde zich gelukkig. De „Vergulde Kievit", waar.
op Witsen hem een paats als stuurman bezorgd had,
was een oud fluitschip, eenvoudig gebouwd, zonder gal,
joen en met in de achtersteven een gapend verwulft,
dat gaapte als een grot en waardoorheen de enorme
helmstok dwars door de hut liep. Als in de tijd, toen de
Sonttol nog naar de oppervlakte van het dek berekend
werd, liep dit van boven zo smal toe, dat Auke, op de
campagne staande, bak, en stuurboordrailing tegelijk
met zijn uitgestrekte armen kon raken. Niet veel groter
dan een behoorlijke haringbuis telde het een bemanning
van slechts 16 koppen, bijna uitsluitend oudere zee=
lieden, onder een schipper die als jongen nog aan de
slag van Duins deel had genomen. Onder deze kleine
bemanning waren de verhoudingen bijna zo, als Auke
ze aan boord van zijn vaders botter gekend had. Er
hoefden weinig bevelen gegeven te worden, want ieder
wist wat zijn werk was en wanneer de matrozen vrij
van wacht waren, zaten ze uit zichzelf in het logies te
knopen en te splitsen. Hoewel de oue jarenlang, eerst
op de walvisvangst en toen op Oostvaarders gevaren
had, zodat hij het profiel van de kustlijn wel kon dro;
men, bezat hij vrijwel geen theoretische kennis, en ook
in de practijk liet hij weldra het meeste werk aan Auke
over, toen hij dezen een paar dagen aan het werk had
gezien. Hij was een oud man, sterk door rheumatiek
geplaagd, en lag dan uren lang in zijn kooi stilletjes te
lezen in de bijbel. Als Auke of de bootsman beneden
kwamen vroeg hij hun naar het weer, de koers en de
stand der zeilen, knikte zwijgend, en ging voort met
lezen. Wanneer het geraas van de storm even bedaarde,
konden de matrozen, door de open deur van de hut,
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hem soms met nog heldere stem, een psalm horen zin=
gen. Hij kwam pas aan dek, toen bij de invaart van
de Ore Sont het weer plotseling opklaarde. De honderd
Oostelijke vensters van het kasteel Helsingc r ontstaken
zich aan de dageraad alsof ze wedijveren wilden met het
felle rood der Dannebrog, die wapperde van de toren.
De e - ho van een kanonschot weerkaatste tegen de
Zweedse oever en de schipper liet de vlag strijken voor
het oorlogsschip dat de Sonttol kwam heffen. Later in
de middag werden, als een fantastische luchtspiegeling,
koepels en torens van Kopenhagen haven een reep
blank water zichtbaar. De schipper verontschuldigde
zich, dat hij zo lang ziek geweest was, hij wilde die hele
nacht wacht doen, dat Auke eens uit kon slapen. Het
water was echter zo glad, onder een volle maan, die ieder
tegenliggend schip tot een droom van glas blies, dat
Auke er niet toe kon komen zijn kooi op te zoeken.
Tussen de donkere schaduwvierkanten der zeilen
scheen de hemel nog phosphorescerender, alsof daar,
boven de zee was en de hemel beneden, waarin de lans
tarens der honderden schepen fonkelden als sterren.
Een der matrozen op het voorkasteel neuriede een
wijsje, een ander begeleidde hem op de dwarsfluit. De
zachte tonen schenen uit het kabbelende water voor de
boeg zelf op te stijgen. Hoe weldadig was deze rust, na
het leven op de Oost:Indiëvaarders, waar zelfs in de
stilste tropennachten de onderdrukte driften smeulden,
als een kolenvuur in het ruim, dat ieder ogenblik uit
kan barsten. Hoe deed dat, als uit oud hout gesneden,
gezicht van den schipper Auke denken aan zijn vader!
Een grote dankbaarheid welde in hem op, jegens
Witsen, die hem deze post bezorgd had, een positie die
niet de kansen van de compagnie bood om snel tot rijk
dom te komen, maar waarbij ook het gevaar van een
plotse?inge, even diepe val was uitgesloten. Het werk van
een eerzaam koopvaarder zonder wapens, waarvoor ook
zijn vader zich niet hoefde te schamen. „Werpt uw
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brood uit op de wateren en het zal tot u wederkeren
na vele dagen". Het verleden zal vergeten zijn en na
enkele reizen nog kan hij terugkeren naar Hind&oopen,
zonder voor iemand de ogen te hoeven neerslaan. Ook
niet voor Romkje, hoe ver zij dan ook buiten zijn bereik
ir oge liggen. Haar eerbied in ieder geval zal ze hem
niet kunnen onthouden. Met de rug tegen het hakke
bord voelt hij het schip zachtjes onder zich bewegen
als een levend wezen. Hij weet, dat hij dit wezen lief
zal krijgen, zelfs als de liefde van Romkje hem niet zou
gegund zijn. Hij behoeft slechts naar den ouden schipper
te kijken om te weten, dat men ook met zulk een liefde
ge`ukkig zijn kan. Een spreuk, die zijn vader dikwijls
gebruikte, kwam hem in de gedachte: „Die uwe wet
beminnen, Heer, hebben groten vrede". Voor het eerst
sinds maanden, vormden zijn lippen zich spontaan tot
een gebed. Hij sluimerde in, met zijn hoofd tegen de
railing en werd pas wakker, toen de ochtendnevels koel
uit het water stegen „Laat mij de wacht weer over,
nemen", zei hij tot den schipper, „die morgendauw is
niet goed voor uw gezondheid."
De reizen, die ze dat jaar maakten, waren zonder uit,
zondering voorspoedig. Veilig verborgen, in de schaduw
der diepe fjorden, waar het donkere pijnbos zacht,
glooiend van de heuvels tot aan het water daal de, lagen
do dorpjes. Niet meer dan enkele huizen, aan weers,
zijden van een snelle rivier, die het hout aandroeg In
een met moeite uitgespaard tuintje voor het huis groei,
den bloemen, de muren waren van boomstammen, met
mos tussen de voegen en slechts een spaarzaam blauw
licht drong door de kleine, vierkante ruitjes in de
kamer. De mensen, die er woonden, waren eerlijk,
arbeidzaam en zwijgend. Zelfs als het stormde ging de
wind slechts hoog boven hun hoofden voorbij, door de
ruisende toppen der dennen. Zij droeg de geru hten
van de wereld mede, van oorlogen, hongersnoden en
121

pestilenties, ecn vaag, dreigend geluid, maar dat hier,
in de schaduw van het woud, onwillekeurig de gedaante
aannam der legende.
Een kind was koning geworden en plukte, terwijl het
naar de lange toespraak van den bisschop van Upsala
luisterde, verveeld de zwarte draden uit zijn wit hermes
lijnen mantel. Tegenover hem zaten de generaals, de
edelen en de vertegenwoordigers der standen; een
aparte kerkbank werd ingenomen door de vele leraren
en gouverneurs, die in opdracht van Karel XI getracht
hadden den jongen kroonprins in alle vakken der des,
tijdse wetenschap te bekwamen. Hun gezichten ston ,
denrstig.Vluvabpwshij,dezlatg
uit het huis Wasa, op het geniale af, maar tevens kop,
pig, grillig en van een bijna ongekende eerzucht. Allen
hadden hun herinneringen. Daar zat de. grijze Andreas
Norcopensis, en wist nog, hoe de knaap koppig ge,
weigerd had Latijn te leren, tot men hem vertelde, dat
de koningen van Denemarken en Polen deze taal vol,
komen beheersten, waarna hij, tot ieders verbazing,
na drie weken blokken de grondslagen der grammatica
ander de knie had. Daar zat zijn leermeester in het
Frans, die er niet in geslaagd was hem ook maar één
zinnetje in die taal te laten spreken, hoewel hij haar
volkomen verstaan kon, en de wiskundeleraar, tegens
over wien Karel koppig volhield, dat blauw eigenlijk
zwart, en zijn gouverneur baron Cronhjelm in werke ,
lijkhednwatrs.VijheGyldntopza
er, en streek met de hand over zijn fijne pepers en
zoutkleurige puntbaardje; hij was het geweest, die
Karel in Quintus Curcius had leren lezen, op de leef,
tijd, dat andere kinderen zich nog sprookjes laten vers
tellen. „Een Alexander zou ik willen zijn", zuchtte de
,jongen toen het boek uit was. „Maar Alexander",
merkte de gouverneur op, „is heel jong gestorven!" En
de knaap, met fonkelende ogen, snauwde hem toe:
„Wat hindert het, hoe vroeg men sterft, als men zoveel
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landen heeft veroverd?" Zal een kind met zoveel eerzucht het rijk niet in gevaarlijke oorlogen meeslepen?
Slechts op het kranige, stroeve gezicht van den gene%
raai%kwartiermeester Karl Magnus Stuart staat de
schaduw van een glimlach. Hij heeft den jongen kroonprins in de strategie onderwezen en geen slechten leer%
ling in hem gevonden. Dan was de jongen niet nukkig
en ongeduldig, als bij de eindeloze lessen in theo_ogie,
wanneer hij hem de veldtochten verklaarde van Wrangel, Banèr, Torstenson en den groten Dahlberg. En ook
hij heeft zijn herinnering, hoe hij den jongen een plaat
liet zien van de vestingwerken van Riga. Juist hadden
ze het blad van de atlas omgeslagen, waarop, onder een
door de Turken veroverde stad, de woorden uit het
Boek Job geciteerd stonden: „De Here heelt gegeven,
de Here heeft genomen, de naam des Heren zij ges
loof d!" Driftig rukte de prins zijn leermeester de ganze%
veer uit handen en schreef met zijn stugge hanenpooten
onder de afbeelding van Riga: „De Here heeft het mij
gegeven, de duivel zal het mij niet nemen!"
De toespraak van den bisschop van Upsala heeft
meer van een vermaning dan van een welkomstrede.
Wanneer hij op de graftombe van Gustaaf Adolf wijst,
is het of hij den groten voorvader aanroept als een
beschermer tegen de dwaasheden, die hij vreest van zijn
opvolger: „Gustaaf Adolf was een held, maar een held
des geloofs, geen man, die zijn eigen roem zocht. Man
Gods, beschermer des geloofs, luisterde hij naar raad en
woord van hen, die als priesters tot taak hadden Gods
wil op aarde te verkonden."
Karel ergert zich. Hij weet, hoe de bisschop zich met
hand en tand verzet heeft, toen graaf Piper zich voor
de vervroegde meerderjarigverklaring heeft uitgespro%
ken. Hij kent de eerzucht van den bisschop, die zelf
het liefst de ongekroonde koning van Zweden zijn zou.
„Daarom haalt hij Gustaaf Adolf uit zijn graf te voor%
schijn", denkt Karel, „een Gustaaf Adolf van zijn eigen
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maaksel, zoals ze alien zich een Gustaaf Adolf naar
hun eigen beeld scheppen, wanneer ze een voorbeeld
nodig hebben om tegenover mij te gebruiken. Een gipsen
heilige, een Gustaaf Adolf zonder vlees of bloed, omdat
er met een marmeren beeld beter te sollen valt dan met
een levend mens vol hartstochten en begeerten. Hoe
zouden ze in hun schulp kruipen, deze schapenzi&en,
die hem nu aanroepen, wanneer de werkelijk levende
Gustaaf Wasa, dat ideaalbeeld van mijn dromen, eens
uit zijn graf opstond!"
Karel kijkt over den bisschop heen, naar de verbleekte,
verscheurde banieren van Wrangel's en Torstenson's
legers, die onder het gewelf van de dom hangen, en
dan weer naar beneden, in het vervagende schip van de
kerk, waar de witte gezichten zichtbaar zijn van de edelen, de kooplieden en de afgevaardigden der boeren. Nu
ergert hij zich nog sterker. De regentes, daar in de
voorste rij, boudeert, maar de afgevaardigden der
standen kijken voldaan en vergenoegd, als veehandel
laars, die zoëven een goede koehandel afgesloten heb.
ben. Wat denken ze eigenlijk van hem? Menen ze,
omdat hij pas vijftien jaar is, dat ze met hem spelen
kunnen en hem voor hun karretje spannen, omdat ze
hem tot koning uitgeroepen hebben? Denken ze, dat
hij de liquidaties van zijn vader weer teniet zal doen?
Omdat hij eens een zwak jongetje was, met gouden
lokken, de lieveling van de hofdames om zijn zachte
huid, en vertroeteld door zijn moeder, nadat zijn drie
jongere broertjes vroeg waren gestorven? 0, maar ze
vergissen zich! Die tijden zijn voorgoed voorbij. Dat
meisjesachtige is hem voorgoed uitgebrand door den
Gottorper, den ruwen speelkameraad, dien men Karel
heeft opgedrongen na de ' dood van zijn moeder. Nog
voelt hij, als brandend ijzer in de verse wonde van zijn
eerzucht de spotnaam: „Christientje!" Hij heeft den
Gottorper getoond, dat hij geen Christient j e was, hij is
midden in de nacht opgestaan en heeft op stro in de
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stallen geslapen om zich te harden, hij heeft de wildste
paarden bereden, de vermoeiendste jachten onder.
nomen.... weten de heren van de standen dan niet,
dat Karel gisteren, één dag voor zijn kroning, zijn
eersten beer gedood heeft? En toch was deze zege op
den beer niet zijn grootste overwinning en evenmin de
overwinning op zijn angst, toen hij het snuivende mon:
ster met rood belopen ogen zag naderen, maar wel de
overwinning, dat hij van den vijand uit zijn kinder,
jaren een vriend, van den hem minachtenden groten
vlegel een trouwen, hem boven alles bewonderenden
volgeling gemaakt heeft. Of is dit niet zo? Of schuilt er
bij den Gottorper achter die bewondering voor Karel's
durf nog altijd een greintje van de oude spot, omdat hij
den prins nooit geheel en al begrijpen kan, die welfis=
waar zijn arm in de wijdgeopende bek van een wolf
durft steken, maar die evengoed, urenlang, aandachtig
naar de discussies in de staatsraad kan luisteren, terwijl
het buiten het heerlijkste weer voor de jacht is? \V at
mag de Gottorper wel denken, die daar zo schijnbaar
zedig achter hem staat, in zijn uniform van page, terwijl
Karel de eindeloze stroom vermaningen en bedekte toe,
spelingen van den bisschop over zijn hoofd laat gaan?"
De bisschop heeft uitgesproken en maakt plechtige aan,
stalten om van zijn voorrecht gebruik te maken, den
koning te kronen. Driftig doet Karel drie stappen naar
voren, grijpt den verbluften prelaat de kroon uit de
handen en drukt haar zelf op zijn slapen. De Gottorper
achter hem barst in een schaterlach uit, die schril tegen
het gewelf kaatst. Tot ontsteltenis van den verrasten
ceremoniemeester maakt Karel aan de plechtigheid een
plotseling einde. Met haastige stappen, bijna over het
hermelijn van zijn statiemantel struikelend, schrijdt
Karel naar de uitgang, waar zijn paard staat te wachten.
Hij werpt zich in het zadel. Over de harde sneeuw, zo
snel, dat van zijn gevolg slechts de Gottorper hem hij
kan houden, draaft hij van Riddarholmen de brug over
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naar Gamle Staden. Hier in de nauwe straat is de
sneeuw, door de wachtende menigte tot een zwarte pap
vertreden. Karel doet zijn paard steigeren om zich een
weg, de heuvel op, naar het oude slot te banen. De
zware kroon wankelt op zijn hoofd, als de Gottorper
haar niet gegrepen had, was ze in de modder gevallen.
Midden in de nacht wordt de koning wakker. Hij heeft
hetgzicvandbshopzijrmgen
het schallende lachen gehoord van den Gottorper.
Lachte de Gottorper om hem of om den bisschop, om
de verstoorde ceremonie, of om den al te tengeren knaap
met smalle heupen en zachte huid, die zich de kroon
van Gustaaf Adolf op het hoofd dorst zetten? Door
een lakei laat hij zijn neef wekken. Door de wijd geopende vleugeldeuren treedt deze hem tegemoet, de
slaap staat nog op zijn gezicht, maar hij is welgemoed,
want als Karel hem roepen laat kan men altijd weer het
een of andere dolle avontuur verwachten. Hij heeft de
gedaante van een Noorsen Hercules, breed van schou%
ders, met sterke, dierlijke handen en de steenrode
wangen van boeren of vissers die veel in de zon zijn.
De slaperige lakeien bij de deuren kijken met angstige
verwondering naar den smallen knaap, die hem op de
eenzaamheid der gladgeboende parketvloer staat op te
wachten. Achter hun uitgestreken gezichten meent
Karel het spotwoord: „de gelaarsde kater" te lezen. De
honderden lege spiegels in hun vergulde kroonlijsten
tonen hem een volkomen baardeloos gezicht, zacht van
huid als een meisje, met levendige blauwe ogen in het
lange gelaat, waarvan enkel de sterk vooruitspringende
kin van kracht spreekt. In een aanval van woede grijpt
hij zijn pistool en schiet de spiegels in splinters. Weer
lacht de Gottorper en weer weet men niet, of het zijn
lach is, of de echo van het schot, die de kristaleffecten
der luchters zo spottend doet trillen. Met een zenuw=
achtig lachje om zijn smalle mond trekt Karel zijn sabel
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en slaat de kroon naar beneden. De Gottorper houdt
zich de dijen vast van het lachen, hij is een man van de
stallen, van het paradeveld en haat alle verwijfde luxe
evenzeer, als hij verlekkerd is op de geur van zweet,
leer, mest, bloed en kruitdamp. Karel leest de spottende
bewondering in zijn ogen, hij vreest, dat de ander
hem niet helemaal ernstig neemt en wil hem, door een
innerlijke noodzakelijkheid gedreven, met nog sterker
staaltjes van barbaarsheid overbluffen. „Kom mee, naar
de beeldenzaal", roept hij, „ons oefenen in 't schieten!"
Weldra hangt een blauwe rook in de zaal en is de
parketvloer bedekt met de gips , en marmerscherven der
gehavende beelden. Met angstige gezichten staan de uit
hun slaap geschrokken hovelingen en lakeien saam=
gegroept in de gangen, niemand, ook niet de ministers
of Karel's gouverneur, durft tussenbeide komen. Te
goed herinneren zij zich nog, hoe Karel voor enkele
dagen, een met brandewijn dronken gevoerde beer tegen
hen opgehitst heeft, die door de gangen van het paleis
rende, tot hij eindelijk uit een openstaand raam vie! en
zijn nek brak. Daarbinnen, in de reeds half verwoeste
zaal, winden Karel en zijn vriend elkander op, tot
schuimende Berserkerwoede. Nu hun kogels verschoten zijn, slaan zij spiegels en vazen en de dunne, vet.%
guidepotnrFasmubeligz.HtsKarel
of hij zich wreekt op de regentes, op haar hofdames, op
zijn Fransen leermeester, op de listige tronies der hof f e.
lijke diplomaten, op heel het ceremonieel van buigingen
en vleierijen en intrigues, dat hij van zijn jeugd af
gehaat heeft. „Opruiming in Zweden!" brult hij. De
lange benen van Karel verwarren zich in de over de
grond slepende schede en riemen van zijn sabel, hij
struikelt en botst met het hoofd tegen de marmeren
buste van Gustaaf Adolf. Een buil tekent zich op zijn
voorhoofd. Weer barst de Gottorper in lachen uit: „Je
grote voorvader is je nog altijd de baas, Karelt j e!" roept
hij. Karel pakt het borstbeeld met beide handen bij de
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nek en slingert het, bleek van inspanning, door de rin=
kelende vensters. Met van woede fonkelende ogen blijft
hij recht voor den Gottorper staan. „Ik heb zijn beekl
niet nodig, om te weten, dat hij mij de baas was!" roept
hij driftig. „Beter dan de bisschop en beter dan jij, weet
ik wat Gustaaf Adolf waard was! Hij heeft Zweden
groot gemaakt, maar nu het groot is, is zijn geest ver
dwenen. Er zijn al te veel afgodsbeelden hier in Zweden,
al te veel welgedaanheid, al te veel schapen! Bee_den
heb ik niet nodig, omdat de ziel van Gustaaf Adolf in
mijn hart weer opgestaan is! Als het moet met bloed
en vuur, zal ik dit volk leiden op de heldenweg, die
hij het gebaand heeft, niet de weg van weelde en praal,
maar de weg van het noodlot. En wee de zwakke scha=
penzielen, die zich in deze weg durven stellen!"
Geschrokken van het verborgen vuur, dat in Karel's
ogen smeult, deinst de Gottorper terug. Het lijkt hem
het beste, een grappige wending aan Karel's fanatisme
te geven. „Wee de schapenzielen!" roept ook hij. „Laat
ons ons vast oefenen op de bloedige weg, die we gaan
moeten naar de glorie!" Hij holt naar de keuken en laat
de schapen, varkens en koeien, die voor de kronings .
maaltijd van die avond bestemd zijn, de zaal binnen.
drijven. Aan de deur staat Karel en hakt hun, met de
slag, die hij den Gottorper heeft afgekeken, hoewel ze
bijna te zwaar is voor zijn krachten, de kop af. Het
warme bloed spuit uit de slagaders en vloeit over de
parketvloer, over de blanke scherven der beelden, over
de afgerukte gordijnen en de versplinterde meube l s.
Karel heeft zijn bovenkleren uitgeworpen om beter te
kunnen hakken, zijn witte hemd, dat tot op de knieën
neerhangt, is rood van het bloed, als het voorschoot van
een slachter. Als het laatste schaap dood is, wenken ze
een paar lakeien de afgeslagen koppen in een mand te
werpen en hen te volgen. Het is dan nog vroeg in de
morgen, door de pas geopende poorten stromen de boe
ren naar de markt en in de oude stad openen de eerste
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kooplieden de luiken van hun winkels. Zonder zijn
kleren aan te trekken, werpt Karel zich, enkel in zijn
bloedige hemd, te paard, het dier kan hem niet wild
genoeg zijn, nog enkele dagen geleden immers heeft hij
zich, om den Gottorper te imponeren, op een gevangen
hert gezet en bijna zijn nek gebroken, toen het dier op
hol sloeg. Het was bij die gelegenheid, dat de bisschop
waarschuwde: ,,Wee het land, dat door een kind geo
regeerd wordt!" IJverige hovelingen hebben zijn wooro
den aan Karel overgebracht en hoewel diens smalle
mond zich geen antwoord verwaardigde, heeft hij die
woorden niet vergeten. Nu gaat het, dwars door de
steile straten der oude stad en de propvolle, kronke'_en.
de „gamle staden" naar beneden. Met kreten van schrik
stuiven mannen, vrouwen en kinderen opzij, als Karel,
de zweep onbarmhartig hanterend, zijn steigerend paard
op hen injaagt. Achter hem, schaterlachend dat hij bijna
van het zadel dreigt te vallen, volgt de Gottorper,
achter hen beiden de knecht met de afgeslagen koppen.
Als ze de brug naar Ridderholmen overrijden, worden
de deuren der grote kathedraal juist geopend voor de
vroegdienst. Karel laat de koppen op de ijzeren pennen
van het hek spietsen, de laatste, nog van bloed druipeno
de kalfskop, werpt hij persoonlijk bij den bisschop door
de ramen. In snelle, korte ren draaft hij naar het paleis
terug. Hij zou het zware bulderende lachen van den
Gottorper achter hem willen ontsnappen, hij voelt zich
minder dan ooit zeker, of deze hem bewondert of hem
uitlacht. Als hij zijn eigen vertrekken wil binnengaan
om zich te verkleden, valt hem plotseling iets te binnen.
Hij roept een kamerheer: „Zeg den rijkskanselier, dat
ik hem en de ministers over een uur verwacht voor de
kroonraad. Een koerier heeft ernstige berichten overge'
bracht uit Rusland."

9
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OORLOG

uke leert de kleine plaatsen aan de Zweedse kust
kennen, waar de „Vergulde Kievit" aardewerk, wijn en
Hollands laken brengt en vanwaar ze, hoog met hout
voor de Zaanstreek geladen, terugkeert. Reeds sinds
jaren maakt het schip regelmatig deze zelfde reis en
wanneer de bemanning, op het wrakke houten stei
gertje, de van ouds bekende gestalten ziet wachten,
voelt ze zich of ze thuis keert. De dorpsjongens komen
aan boord, spelen verstoppertje tussen de last, of laten
zich, voor de bak, in een mengsel van Zweeds en Hol.
lands, gruwelijke verhalen vertellen door de matrozen.
Des avonds kan men ieder huis binnenlopen, de koffie
pot hangt er te pruttelen boven het haardvuur, ze mo,
gen toetasten uit de platte schotel met zurige koekjes,
en wanneer het te laat wordt en het licht schemeriger
binnenvalt door de lage vensters, gaat de fles gekruide
aquavit rond. Er hangt een geur van lente in de lucht,
hier en daar op de heuvelhellingen ligt nog sneeuw,
maar in de kleine tuintjes, uitgespaard tussen woud
en rotsen, bloeien reeds sneeuwklokjes en crocussen,
de zon gaat iedere dag later onder, maar ook wanneer
zij weg is, hangt de lucht nog vol blanke schemer, zodat
men geen lust heeft om te slapen.
De reizen zijn voorspoedig en de winsten redelijk, in de
warme zomernachten kan de roerganger haast slapende
.
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koers houden, de bemanning vormt een kleine groep
kameraden, die elkaar het werk uit de hand nemen,
elkanders deugden en gebreken kennen en meeleven
met elkanders vreugde en zorgen. De oue spreekt, wan.
neer hij niet ziek is, het liefst over de bijbel en heeft
lange, hoewel nooit vijandige discussies met Auke over
het vraagstuk van de zonde, de bootsman knutselt
stil voor zich heen aan het model van een fluitschip, dat
nooit afkomt, de kok sluit zich meest pruttelend in
zijn kombuis op, maar glimt van stil genoegen als de
manschappen de maaltijd prijzen, die hij voor elkaar
heeft getoverd, de matrozen twisten en verzoenen
zich, beleven hun liefdesavontuurtjes met de meisjes
aan de wal en hun vechtpartijen met de jongens, drin
ken zich een roes aan aquavit en ontnuchteren zich
aan de zilte zeewind of de kille nevels, die vroeg in de
morgen boven de fjord blijven hangen. Auke echter
heeft het gevoel, dat hij het land, na iedere reis, een
klein beetje armer, een klein beetje somberder terug
vindt.
De boeren in de dorpen, waar Auke Wybe's schip aan
legt, kennen de legende van den wilden Gottorper, die,
als Mephisto Faust, hun goeden koning Karel in zijn
razernijen meesleept. Zij weten, hoe de koning midden
in de nacht paleis en hoofdstad verlaten heeft, om het
voetspoor van Gustaaf Adolf te volgen en een tweeden
Alexander te worden. Zij hebben gehoord, hoe hij als
eerste van zijn schip voor de kust van Seeland in het
water sprong en met de revolver boven zijn hoofd naar
de wal waadde. Zij kennen zijn woorden, toen hij de
eerste kogels hoorde fluiten: „Dit gefluit zal voortaan
mijn muziek zijn!"
Wat de boeren niet weten, dat is, hoe drie machtige
vorsten zich voorbereiden het kind, dat de drie kronen
van Zweden draagt, het erfdeel van Gustaaf Adolf uit
handen te rukken en de macht van Zweden als grote
mogendheid te breken. De legende kent den held of den
.
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dwaas, zij kent niet, zomin als zelfs zijn vriend, de Gob
torper, hem kent, den anderen Karel: het kind, dat man
werd op de dag, dat het de verantwoording nam zijn
volk op de weg van het noodlot aan te voeren, den
staatsman, die geduldig het voor en tegen van zijn
staatslieden aan kan horen, den hartstochtelijken maar
voorzichtigen schaker, den wetgever, die in zijn leger,
kamp hervormingen ontwerpt, welke eerst eeuwen later
verwezenlijkt zullen worden, den man, die kunstenaars
en mannen van wetenschap naar Stockholm laat roepen,
dat hij zo lief heeft en dat hij nooit zal weerzien. De
legende weet te verhalen, r hoe hij met dodelijke zeker,
heid zijn zwaard richt op het hart van Denemarken, in
geforceerde marsen met een hoopje haveloze Zweden
het tienmaal machtiger Russische leger in de pan hakt.
in een kunstmatige nevel van brandend stro de over,
gang forceert over de Dwina, of zich, als een prins uit
de duizend en één nacht, met een handvol getrouwen
in zijn paleis verdedigt tegen het hele leger der Turken.
De legende kent nauwelijks het ijzeren zelfbedwang,
dat hij zich oplegde, de wijze berusting waarmee hij
het beleg voor Kopenhagen opbrak, toen de Ho1_andse
en Engelse vloten hem verlieten, de vrome tucht in zijn
leger als geen armee sinds de dagen van Gustaaf Adolf
meer gekend had. De legende zag hem, zoals hij, slechts
door een enkelen vriend vergezeld, in zestien dagen, te
paard, geheel Europa doorkruiste, zij zag hoe hij door
de kogel van een verrader voor Stralsund gedood werd.
Zij zag hem niet, zoals hij, slechts in een schamele sol,
datenrok gekleed, ontbering en de schrale kost van zijn
soldaten deelde, zij kende zijn erbarmingloze wreedheid
tegen Patkul, niet zijn voorbeeldige trouw aan eensge,
kozen vrienden, waaraan hij zelfs de mogelijkheid op,
offerde van een bondgenootschap met Pruisen. De
harde, vaak opzettelijk brutale woorden kent zij, die hij
soms uitte, niet de verontwaardiging waarmede hij
protesteerde tegen het toepassen van de pijnbank. Want
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de legende rekent het doel niet, maar ziet de uitslag
enkel, daarom vermag zij in Karel niet den laatsten
ridder te zien, den laatsten tragischen held uit de fabeh
wereld van de Edda, en niet den geniaalsten veldheer
van Europa, die hij geweest is, maar slechts den vech,
tersbaas, die het eens machtige Zweden, machteloos en
uit duizend wonden bloedend, achter heeft gelaten. Als%
of niet juist de strijd, die hij voerde een strijd was om
de ondergang van Zweden als grote mogendheid te
voorkomen, alsof de eerzucht van zijn jeugd niet ver
soberd was tot een verbitterde heldenstrijd tegen het
noodlot, waarin hij alles: geluk, genot en liefde aan zijn
droombeeld heeft geofferd. Want de legende is een
schepping van het volk en het volk staat tegenover de
grootheid van Don Quichotte altijd wantrouwend, om,
dat het te lang, als Sancho Panza, de slagen op zijn
eigen rug gevoeld heeft.
Ook Auke Wybes was slechts een jongen uit het volk
en als hij de boeren praten hoorde, geloofde hij in de
legende. Hij had zelf de vluchtelingen gezien uit Lijf,
land en Estland, waar iedere boerderij vernield, elk
dorp verbrand, iedere boomgaard omgehakt was.
„De grootste pret", schreef Karel na de slag van Narwa
aan zijn vrienden, „kwam pas, toen de brug instortte
en meer dan duizend Russen in het water vielen. Onze
soldaten schoten op hen als op wilde eenden." En
Karel's demon, de wilde Gottorper, sprak het gevleu,
gelde woord „dat het geweten slechts een oprisping uit
de maag is, die den mens naar het hoofd stijgt". Auke
herinnerde zich hoe de schipper na het eten bij voor,
keur hoofdstukken uit het Oude Testament voorlas:
„En het geschiedde, toen de Israelieten een einde ge,
maakt hadden van al de inwoners van Ai te doden, op
het veld, in de woestijn, in de weide zij hen nagejaagd
hadden, en dat zij allen door de scherpte des zwaards
gevallen waren, totdat zij allen vernield waren, zo keer,
de zich gans Israël naar Ai, en zij sloegen ze met de
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scherpte des zwaards. En het geschiedde, dat allen, die
te dien dage vielen, zo mannen als vrouwen, waren
twaalfduizend, al tezamen de lieden van Ai."
Hij herinnerde zich een bruiloft in Zweden, waar twee
boerenjongens, met een riem aan elkander gebonden,
tussen een kring van omstanders vechten moesten tot de
een den ander neer had gestoken. Hij herinnerde zich,
hoe hij zelf, aan boord van de Oost ,Indiëvaarder den
soldaat uit Hannover met zijn mes raakte: De lands.
knecht wilde, naar oud zeemansgebruik, een gevangen
albatros aan de mast spijkeren en Auke, die de angst
in de brekende ogen van het dier niet kon verdragen,
dankte het slechts aan blind geluk, dat hij den kerel
niet doodde. Schuilde er dan toch een waarheid in de
woorden van den schipper, dat de mens in de zonde ge
boren en tot geen goed in staat is? Waren de woorden
van Mozes: „Gij zult niet doden" slechts in de wind gd
sproken en had de grote keurvorst toch gelijk gehad,
dat God altijd aan de kant van de sterkste bataljons
stond? Dit alleen wist Auke: dat de gezichten der men
sen in Zweden iedere reis zorgelijker stonden, dat hij
telkens weer een gezin in rouw vond, waarvan de zoon
gesneuveld was, -een akker verwaarloosd, omdat de
mannen ontbraken, die hem konden bebouwen. Niet
steeds verstond hij hun taal, maar hij begreep de
bevende hand van het oude moedertje, de rimpels in
het hoofd van den vader en het gebaar waarmee een
zusje zich aan den vertrekkenden zoon vastklampte.
Omdat het mensen waren als de mensen uit zijn eigen
stad, met hun kleine menselijke gebreken en tekortko
mingen, maar die geen andere wens hadden dan in
vrede hun akkertje te kunnen bebouwen, hun netten
uit te werpen of in de blauwe rust der bossen hun bijl
te leggen aan de hoge dennen. Des avonds op tafel lag
de oude Luther bijbel opgeslagen en een glans van ver
wachting straalde uit de ogen, als vader prevelend de
heilsboodschap voorlas van Jesaja:
.
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De Here heeft de stok der goddelozen gebroken, de
scepter der heersers. Die de volken plaagde in eerbol,
genheid met een plage zonder ophouden, die in toorn
over de heidenen heerste, die wordt vervolgd zonder
dat iemand het afweren kan. De ganse aarde rust, zij
is stil: zij maken groot geschal met gejuich....
En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard
met den geitebok nederliggen: en het kalf, en de jonge
leeuw en het mestvee tezamen en een klein jongske zal
ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden,
hare jongen zullen tezamen nederliggen, en de leeuw
zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van ene adder en een gespeend kind
zal zijne hand opsteken in de kuil van de baselisk.
Men zal nergens leed doen nog verderven op de ganse
berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van ken ,
nisdeHrzj,glkwatendbomr
zee bedekken.
Auke vroeg zich opnieuw af: welk doel kon de ver,
storing van hun ernstige leven rechtvaardigen en in
welk opzicht stond de heldenmoed van den soldaat
hoger dan de moed om hier, in het hoge Noorden, tus
sen rotsblokken en sneeuwvelden, zijn akker te ontgin
nen, het spoor van den beer over de kale hoogvlakte te
volgen, of zich met een bootje van zes tot acht riemen
buiten de fjorden te wagen. Hij zelf had deze herfst
,nog eens gezien, hoeveel stille moed er in een vredig en
schijnbaar zo onbeduidend mannetje als den altijd
knutselenden bootsman, die nooit met zeelaarzen aan
dek kwam als hij het op zijn pantoffeltjes af kon, kon
schuilen.
Terwijl ze hun laatste reis maakten eer de winter in'
viel en goed vertuid voor twee ankers voor de Skier,
.

fjordlagen,w„VudKievt"gnaod
door een plotseling opkomende storm overvallen. De
kettingen schoten vuurspuwend uit hun bakken en
vormden een dreigend slangennest op het voorschip,
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dat door hun gewicht naar beneden gedrukt werd. De
ankers kappen zou betekend hebben, dat het schip
reddeloos op de nabije rotsen verleierde, maar reeds
begon de lading in beweging te komen, bak en tussen,
dek waren in een hel van witsissend schuim en water
veranderd en de schipper werd door een overslaande
golf tegen het boord gesmeten, zodat hij bewusteloos
bleef liggen. De matrozen vluchtten in redeloze angst het
want in, want het scheen slechts een kwestie van minu'
ten, eer het schip vol zou lopen en zinken. De bootsman
greep Auke bij de schouder en brulde hem, door het
geraas van storm en water toe: „Wij moeten dat
zootje klaren!" Soms tot hun middel, soms tot de nek
in het water, dat hun voeten wegzoog, rukten ze aan
de ketting. De mannen in het want zagen beneden zich
hun zwarte rompen als palen van een omwoelde palis,
sade boven het water uitsteken en kwamen beschaamd,
de een na den ander, naar beneden. In de snel vallende
duisternis, waarin ze elkander vaak slechts aan kreten
herkenden, worstelden ze met de zware kettingen en
het overstortende water. Het scheen hun uren toe, eer
ze de Gordiaanse knoop ontward hadden, maar met
ieder stuk ketting, dat in de bakken opgeschoten werd,
rees de voorsteven langzaam maar zeker uit het water.
Een putgast werd tegen het ankerspil gesmakt en brak
zijn arm, een halfwassen brasem sloeg, zonder dat men
een hand tot zijn redding kon uitsteken, overboord en
de schipper lag bewusteloos in zijn kooi, maar toen,
onder een loodgrijs wolkendek eindelijk de morgen
daagde, was het schip behouden. De terugreis naar
Amsterdam, waar ze de derde met behouden lading
aankwamen, verliep zonder incidenten, maar de schip:
per moest als een gebroken man de zee vaarwel zeggen
en Auke nam zijn plaats in. Dat gebeurde in dezelfde
winter, dat Romk j e naar Amsterdam kwam, zonder dat
Auke haar echter ontmoette.
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HET EERSTE SCHIP OP DE NEWA

n het vroege voorjaar van 1703, terwijl de „Vergulde
Kievit" nog op de werf lag om gekrengd, verhuld en
geharpuisd te worden, liet burgemeester Witsen Auke
bij zich roepen. De onderhandelingen met koopman
Ruyckhaver hadden tenslotte geen resultaat opgeleverd,
een nieuwe emissie van 42.000.000 obligaties der O.I.C.,
wier actieën reeds op bijna 1000 % ter beurze stonden,
scheen hem een zekerder en voordeliger belegging dan
een wisselvallige expeditie naar Rusland. De burge,
meester ontving zijn schipper in zijn studeerkamer,
waarvan de ene wand, tegenover de massieve schrijf
tafel, geheel door een reusachtige kaart van Azië en
Europa bedekt werd. Op de schrijftafel, naast een open ,
geslanjour htmsiefnklt
ganzenschachten, stond een grote sterrenbol, en het
licht, dat door de in lood gevatte ruitjes binnendrong,
legde zich als een matglanzend poeder op de gekrulde
pruik van den burgemeester. Het viel Auke op, dat zijn
gezicht zorgelijker en strakker stond dan tevoren, hij
had ook reeds gehoord, dat Witsen zich de dood van
den stadhouder koning, wiens vriend hij geweest was,
sterk had aangetrokken. Toch klaarde het op, toen de
ietwat lompe, nonchalant geklede Auke tegenover hem
op de stoel met hoge rug ging zitten, rechtop en stijf,
of hij met zijn armen en handen geen raad wist. De
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grote, tengere windhond van den burgemeester stond
waardig op en legde zijn spitse, aristocratische kop op
de knie van Auke. De burgemeester vertrouwde op de
intuïtie van het dier, dat zich slechts zelden met vreem'
den inliet en zag met een zeker ironisch genoegen, hoe
het slanke dier de liefkozing der eeltige, verweerde zee ,
mansvuitdle.Dkr,onRuychavemt
voorzichtig gekozen bewoordingen, kwam mededelen,
dat hij van het compagnonschap afzag, struikelde de
koopman bijna over de hond, die nijdig zijn tanden
zien liet. Ruyckhaver was bleek van schrik geworden
en Witsen had het dier de kamer uit moeten sturen.
Toen had Ruyckhaver nog eens het bezwaar naar voren
gebracht, dat hij een opkomeling als Auke niet tot
commandeur wou hebben. „Wie zegt je", had hij gevraagd, „dat hij, eenmaal in Rusland, niet met schip
en lading overgaat in dienst van Peter?"
Witsen zei tot den schipper: „Jelui zijn maar beste
maatjes!" en Auke, met zijn grove stem, die ook in een
kamer klonk alsof hij altijd, met de hand om zijn mond,
iemand praaide, antwoorde: „De dieren hebben het
altijd goed met me kunnen vinden, sinjeur Witsen, ik
denk, dat ik maar hoefde te fluiten en zelfs de ratten
uit mijn schip zouden om me heen komen. Ze zijn beter
dan de mensen en vechten tenminste alleen als ze
honger hebben." Witsen keek hem aandachtig aan.
Toen zei hij, met zijn enigszins matte, maar altijd
vriendelijke stem: „Niet zo pessimistisch, Auke, of je
zoudt tegen je geloof zondigen en toe moeten geven, dat
alle mensen kinderen des toorns zijn. Ook onder de
dieren zul je slechte karakters vinden, en zulke, wier
karakter door een slechten baas of al te erbarmelijke
nood is bedorven. Wie altijd klappen krijgt, bromt
reeds, wanneer een ander de hand naar hem uitstrekt,
al is het uit vriendschap."
Auke zei, als in gedachten: „Die Peter! Nu heeft hij
toch zijn zin gekregen en zich aan de Newa genesteld.
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Wie had dat gedacht, zo kort nadat hij door Karel aan
de Narwa verslagen was? Nu kan hij zijn vloot de
Oostzee opzenden!" Witsen keek hem scherp aan:
„Dweep je nog altijd met den czaar?" vroeg hij. Auke
antwoordde stroef: „Ik weet het niet. Soms, als ik hoor,
welk een onnoemelijk leed hij over zijn land brengt en
hoe de jongens, die hij tot de krijgsdienst oproept wan ,
nerzodwgiken,dotrwigen
liever sterven dan hun lijden verder te verdragen, denk
ik, dat hij de antichrist is. Maar mijn bewondering kan
ik hem niet onthouden. Anderen zijn groot na een over.
winning, Peter is het grootste na zijn nederlagen. 1-lij
werpt de schuld niet op anderen, verwijt zijn generaals
niets, maar wekt hen op, uit de nederlagen te leren.
En het is een groot woord van hem, dat hij aan de tien
geboden een „gij zult niet huichelen" toe wilde voegen."
De hond keek naar Auke op, met zijn donkere, heldere
ogen, alsof hij diens woorden had begrepen en zekerder
dan ooit wist Witsen, hoe volledig hij op dezen een,
voudigen schippersjongen kon vertrouwen.
Hij zeide: „Het onderscheid tussen czaar Peter en
koning Karel is, dat de een voor de toekomst, de ander
voor een verloren zaak vecht. De opkomst van Rusland
is evenmin tegen te houden, als het kleine Zweden zijn
machtspositie in Europa kan handhaven, hoe geniaal en
onverbiddelijk hij ook mag vechten. De opvolger van
Zweden in Europa is reeds aangewezen, het is Branden.
burg Pruisen, dat zich onder Frederik Willem voor ,
beridthlnoWas'verdtpln.Ka
is uit de tijd, zijn rechtsgevoel en riddertrouw maken
hem een verdachten bondgenoot voor onze kramers in
de republiek en in Engeland. Wat Karel doet, is be ,
wondersaig,hjvdtzcalsenrg
een troep honden. Maar hij mist het diplomatische
instinct van den ouden Oxenstirna. Hoe meer slagen hij
wint, des te zwakker wordt zijn leger. Peter wijkt uit
in de eindeloosheid van de Russische vlakten, schijnt
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te laf te zijn om een slag te wagen, maar houdt al die
tijd onverzettelijk zijn ene doel in het oog en laat het
trage zand van zijn moe j iks langzaam terugvloeien in
het gat, dat Karel met zo krampachtige inspanning van
zijn handen heeft gegraven. Als hij Petersburg kan
houden, heeft hij Rusland een venster naar het Westen
geopend, zoals hij het, met de verovering van Azow,
een venster naar de Zwarte Zee gaf."
Hij zweeg even en speelde met de grote houten passer,
die als een vreemd instrument tussen de bladzijden lag
van zijn grootboek.
„Wist je", vroeg hij plotseling op den man af, „dat de
czaar een grote beloning uitgeloofd heeft voor het
eerste schip, dat zijn nieuwe haven zal bezeilen? Tot
nog toe heeft hij vergeefs moeten wachten. Zweden en
Engelsen blokkeren de Finse golf en van de landkant
staan de Zweden bij de Sestra. Het blijft een hachelijke
onderneming, maar minder riskant, naar het mij ten
minste toeschijnt, dan de bubbelnegotie in onze koffiehuizen, waarbij zelfs jouw waarde stadgenoten bezig
zijn hun fortuin te verspelen."
„Mijn stadgenoten?" vroeg Auke verwonderd.
Witsen haalde geërgerd zijn schouders op. „O, een
vriend van mijn compagnon Ruyckhaver, dien ik oor
spronkelijk voor een expeditie naar Petersburg had
willen interesseren. Maar hij is doof en blind geworden
nu de projectenmakers winsten van 500 tot 1000 pct.
beloven op hun droomeilanden in de stille Zuidzee. Het
spijt me voor zijn dochter, een flinke meid, die ik ook
bij Ruyckhaver ontmoette, maar ik voorspel, dat haar
vader zijn nieuwe paleis in jelui stad gauw zal moeten
verkopen."
Auke hield zijn adem in. „Hoe heet hij!" vroeg hij hor
tend. Een beetje ontevreden, dat de ander hem van zijn
eigenlijk gesprekthema afbracht, antwoordde Witsen
nonchalant: „Kommert Okker, een typische blaaskaak,
een van die regenten, die menen, dat het hele gemene
.
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best enkel ten bate van hun familie ingesteld is. Die
handel, industrie en onze oorlogsvloot met de grootste
gemoedsrust te gronde zien gaan, als hun buidel maar
voller wordt, en daarbij zo stom, dat ze geen stuiver
goud meer van waardeloos papier kunnen onderschei.
den."
„En zijn dochter, Romkje, is in Amsterdam!" vroeg
Auke ademloos.
„Ja, ze heet Romkje," zei Witsen, nu opmerkzaam ge%
worden door het zonderlinge gedrag van zijn schipper,
wiens handen de kop van de hond losgelaten hadden en
nu plotseling krampachtig gebald op de tafel lagen, ter%
wijl zijn adem hortend op en neer ging. „Ze kent je en
heeft zelfs in alle toonaarden je lof tegen mij gezongen,
maar haar vader schijnt anders over je te denken, want
het is voornamelijk aan zijn advies te wijten, dat Ruvcic
haver, van jou, als commandeur over een kleine expedi%
tie naar Petersburg, onder geen beding wilde horen."
Auke viel van de ene verbazing in de andere. „Ik, als
commandeur op een expeditie naar Petersburg?" vroeg
hij.
Witsen wachtte een ogenblik met antwoord.
Hoe geheel anders was de man, die nu tegenover hem
zat,
met het gelaat, dat beurtelings bleek en rood
werd, als van een jong meisje,
de vuisten saam%
gebald of hij er zo op kon losslaan en toch tegelijk de
verraste verlegenheid van een schooljongen, dan de
man die, rustig op zijn schip, zijn bevelen gaf aan het
bootsvolk! Onder het masker van den man kwam een
ogenblik de jongen te voorschijn, de rakker, die een
burgemeesterzoon afgerost had, de driftkop, met een
mes door de hand aan de mast genageld, die het éne
ogenblik in blinde woede iemand kon neerslaan, het
ver%
andere een ziek dier verzorgen, en al die tijd,
borgen voor anderen,
door het rumoer der dagen,
onbesmet van drank en walm der zeemanskroegen, het
beeld meedroeg van een meisje, dat hij liefhad! En op%
.
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nieuw steeg voor de herinnering van den burgemeester
even vurig, even
de gedaante op van zijn pleegzoon,
maar gestorven, eer hij het
teder, even onstuimig,
rijpere evenwicht en de gesloten zelfbeheersing van
dezen Auke bereikt had.
Toen zei hij: „Inderdaad. Een kleine expeditie van drie
schepen onder jouw bevel, om, als het lukte, voorgoed
de gunst van den czaar te winnen. Ik ben het namelijk
niet eens met mijn vennoten, dat slechts een grijsaard
voor belangrijke commandoposten in aanmerking mag
komen!"
Hij wachtte even om de indruk van zijn woorden op
Auke gade te slaan, en vervolgde, toen hij de gretigheid
bemerkte, waarmede deze ieder woord, dat hij zeide,
in zich opslorpte:
„Helaas heb ik, zooals ik je reeds zeide, mijn compag%
nons niet voor dit plan kunnen winnen. Er blijft nu,
als ik er aan vast wil houden, nog slechts één mogelijk%
heid over. Ik zou, buiten de firma om, één schip uit
kunnen rusten. Waar ik aan gedacht heb is het volgen%
de. Je hebt, door je voordelige reizen, in deze drie jaar
een achtste aandeel verdiend en belegd in de ,,Vergulde
Kievit". Ik ben bereid, je, door een persoonlijk voor%
schot, in staat te stellen, het gehele schip te kopen t als
je het avontuur op de Newa durft wagen."
Auke kon zijn oren niet geloven.
„Dat kan ik niet aannemen", zei hij hijgend van opwipding, „dat zou betekenen, dat u zeven risico's neemt
tegen ik één, terwijl bij slagen de gehele winst voor mij
is? U houdt mij toch niet voor een rover?"
„Ik houd je voor een eerlijken kerel", zei de burge%
meester „ en voor een goed zeeman, die kans van slagen
heeft, waar menig ander zou falen. Dat ik zeven risico's
neem tegen jij één is niets onrechtvaardigs, bij iemand,
die heel wat meer dan zevenmaal zo rijk is, en wat zou
ik met nog meer winst moeten beginnen, die nu al niet
weet aan wien ik mijn al te grote vermogen na moet
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laten? Mijn werkelijke winst, als de expeditie slaagt,
zal zijn, dat ik, tegen de bekrompenheid van onze koop%
lui in, nieuwe wegen voor de Amsterdamse handel gebaand heb."
Auke was opgestaan en zodanig aan zijn tegengestelde
emoties ten prooi, dat hij in de deftige studeerkamer
op en neer liep, alsof hij op de campagne van zijn schip
stond.
„Ik kan het niet aannemen", herhaalde hij koppig, „bur%
gemeester Okkes heeft gelijk, er zijn ogenblikken, dat
de duivel mij de baas is en dat ik, om mij op een scha%
vuit te wreken, schip en lading zou riskeren."
„Of met gevaar voor je leven, schip en lading redden
om een vriend te dienen, als bij die storm voor Mowik",
zei Witsen. „Maar ook dat is de vraag niet. De vraag
is, wat voor zin mijn vermogen zou hebben, als ik het
niet wagen mocht, om een jong mens te helpen de for
tuinbjdeslpgrnmischetgluk
vinden met iemand, die door de fouten van een ander
bijna zeker het ongeluk tegemoet gaat."
Auke stond verrast stil. „U bedoelt, sinjeur Witsen?"
,,Ik bedoel, dat ik genoeg mensenkenner ben om de ont%
roering te verstaan waarmee je zoëven de naam
„Romkje" uitsprak. Even goed, als ik de hartstocht in
haar woorden verstaan heb, toen ze het over jou had.
Ik bedoel, dat ik graag mijn geld waag, als jij deze
expeditie durft wagen om haar te winnen:"
Auke bleef recht tegenover de tafel stil staan. Nu het
over zijn vak ging, was hij ineens weer de koele, vol%
komen van zichzelf zekere zeeman. „Daar valt nauwe,
lijks iets te wagen", zei hij, „ik heb de Oostzee leren
kennen als de Zuiderzee, toen ik nog een knaap was.
Als het slechts om mijn eigen risico ging, zou ik geen
ogenblik aarzelen, zo zeker ben ik, dat ik de blokkade
van de Engelsen en de Zweden kan breken."
„Zonder kaarten of loodsen?" vroeg Witsen.
„Zonder kompas, als het zijn moet!" zei Auke.
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„Dan", zei Witsen, „hoeven we er dunkt mij niet lang
meer over te spreken en neem ik aan, dat je accoord
gaat." Hij begon de grote zeekaart te ontrollen, die naast
zijn stoel stond. „Het beste is, dat we maar meteen de
route uitzetten, die je denkt te nemen.”
Kloosters en kapellen brandden. De oudgelovigen, die
weigeren, zich de baard te laten scheren en die in het
Kruis, dat Peter, uit vrees voor desertie, zijn soldaten
tatoueerde, het kruis van den antichrist zagen, vluchtten uit steden en dorpen naar de diepste stilte der
ontoegankelijke bossen. Naderden Peter's soldaten, dan
sloten monniken, vrouwen, grijsaards en kinderen zich
in de houten kerk op, barricadeerden deuren en ven ,
sternwipdlohetgrsandkuivt,
zodra de soldatenvuisten bonkten op de deuren. Knetterend sloeg de vlam uit het droge hout, krakend storto
ten de uivormige, vergulde torens naar beneden en met
lange ijzeren haken visten de soldaten de half verkoolo
de lichamen -uit de smeulende puinhoop. Langs alle
wegen lagen de verbleekte beenderen der jonge moejiks, tot de dienst geprest en tijdens het transport
gestorven. Driehonderdduizend arbeidersgraven omrin'
gen de haven Taganrog, die Peter liet bouwen. De vrije
boeren der kleine hofsteden worden lijfeigenen en de
lijfeigenen zonder land worden in steeds groter aantal
weggesleept naar de nieuwgebouwde fabrieken. Zonder
hoop klagen de boeren, dat zelfs de hemel slechts voor
den czaar en de bojaren bestemd is. Ongeneeslijke zieko
ten ontstaan door het gebrek aan zout en de fiscus
belast de baarden, de badhuizen en de overgang der
bruggen. In Lijfland, Ingermanland en Estland staat
geen huis meer overeind, geen brug is heel gebleven,
verbrand en vertreden ligt het koren. Met huivering
en weerzin zien de boeren toe, hoe de klokken uit hun
kerken weggevoerd worden en omgesmolten tot kanonnen. In het Zuiden verheft Bulawin de vaan van de
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opstand en verslaat Dolgoruki: „Wie nu een vrolijk
roverleven voeren wil, goed eten en drinken, op mooie
paarden rijden en rijke buit maken, die sluite zich, bij
ons aan! De armen, de boeren, de misdadigers in de
gevangenissen. zijn de bondgenoten der Kozakken!" De
czaar antwoordt met een oekase: „De dorpen van
Bulawin's volgelingen moeten verbrand en in de as
gelegd worden, de raddraaiers geradbraakt en gespietst,
de inwoners over de kling gejaagd. Deze sprinkhanen
kunnen slechts door wreedheid tot rede gebracht wor
den!" Hij laat hen verdrinken, aan de bomen ophangen,
hun vrouwen en kinderen tussen balken verpletteren.
In zijn dagboek schrijft hij : „Ons volk is als de kin
deren, die slechts met tegenzin leren en niet zonder
straf het ABC=boek opnemen; hatelijk schijnt hun de
school toe, maar eenmaal volleerd, zijn ze den meester
dankbaar." Zelf gunt hij zich geen rust. Verlaten, in de
barbaarse pracht van vergulde torens en marmerzalen
ligt het Kremlin, doods en zonder de oude statie van
het hof is de hoofdstad geworden, als een verstoten
vrouw, die op schoenen van boombast gaan moet, ter
wijl de nieuwe maitresse, het jonge Petersburg, gouden
sandalen draagt aan haar voeten. Peter echter raast
van Noord naar Zuid, van het Westen naar het Oosten
door zijn onmetelijk land en waar hij is, in tent of
boerenhofstede, is de regering. Overdag vult zich zijn
notitieboekje met slordig geschreven notities, in de
avond worden de notities tot oekase: „Het is verboden
met grote spijkers in de zolen te lopen, waardoor de
vloeren der huizen beschadigd worden. Bij Taganrog
moeten eiken geplant worden voor de scheepsbouw.
Het is noodzakelijk, houtafval voortaan te gebruiken
voor potas. Gras in de steppe mag niet aangestoken
worden. Het is verboden, met goud geborduurde kleren
te dragen. De molendaken moeten beter beschermd
worden tegen het regenwater. In Kiew en Rostow
moeten zijdefabrieken gesticht worden. Runderen moe
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ten geïmporteerd worden uit Holland, tabakszaad uit
Spanje."
Als een reus in hemdsmouwen staat de czaar temidden
van zijn Rusland en hakt er op los, naar alle kanten
vliegen de splinters, wie hem in de weg komt krijgt
klappen. Over de kaart gebogen ontwerpt hij een plan,
de rivieren van Rusland door een reusachtig stelsel van
kanalen te verbinden. Als de patriarch huiverend tegenwerpt, dat God zelf de loop der rivieren bepaald heeft,
barst Peter in een schaterlach uit: „God heeft de rivieo
ren geschapen om de kanalen te voeden." Als de hof%
ceremoniemeester hem angstig voorhoudt, dat hij toch
niet met gestopte kousen de buitenlandse gezanten kan
ontvangen, antwoordt Peter verwonderd: „Waarom
zou ik goede kousen wegwerpen, die nog jaren mee
kunnen als ze gestopt zijn?" Hij kent geen traditie, geen
eerbied, geen medelijden. Hij is de nieuwe Adam,
naakt, maar met een bijl gewapend, om zijn Rusland
uit het stugge hout, waarin het slaapt, tot een nieuw
beeld te scheppen. Hij is uitbundig, gezond, krachtig
en mateloos, als de eerste mens geweest is, een bande=
loos liefhebber van mannen zowel als vrouwen, een
vreter als Gargantua en als Pantagruel en zuiper. Met
hoongelach jaagt hij den Fransen gezant het want in
en dwingt hem daarboven in het kraaiennest een fles
wodka leeg te zuipen. Tot tranen geroerd omhelst hij
vandaag, wien hij gisteren, in onbeheerste drift, tegen
de grond getrapt heeft. Aan onwaardigen, die hij liefheeft, schenkt hij duizendmaal opnieuw zijn vertrouo
wen, tegen betrouwbare krachten, doch wier cultuur
hem verdacht voorkomt, kan hij de listige argwaan
tonen van een onbeschaafd boertje. In de Kerstweek
rijdt hij met groot gevolg van landhuis naar landhuis,
waar zijn edelen wonen, omhelst en kust hen, danst en
zingt en kust met tranen in de ogen de bijbel, die de
pope hem voorhoudt, morgen zal hij persoonlijk de
knoet hanteren om zijn vrienden van heden te tucho
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tigen en den geestelijke, verdacht van conspiratie,
levend doen roken. Hij is onvermoeibaar en noteert
alle besluiten, controleert ieder werk, dicteert bonder,
den brieven en schrijft duizenden oekases. In de
weinige ogenblikken van zijn vrije tijd staat hij als
slotenmaker, timmerman of smid aan de werkbank,
na een feestgelag, waarbij hij al zijn genoten onder
tafel drinkt, neemt hij een koud stortbad en doet de
correspondentie af met de buitenlandse hoven. Hij is
op, voor de haan gekraaid heeft en wekt persoonlijk
zijn uitgeputte bedienden. Wat hij doet is bovenmen,
selijk, maar al die tijd blijft hij een mens en beseft, dat
hij een mens is. Hij heeft zijn onderdanen verboden
voor de muren van het Kremlin te knielen en het hoofd
teonbl.Hijdugeakntfl,dihem
met ceremonieel bedienen. Hij heeft ogenblikken van
wanhoop, waarin hij zich op de borst slaat en uitroept:
„Ik verbeter mijn onderdanen, maar ik kan mijzelf niet
veranderen. Ongelukkige opvoeding! Vervloekte aan=
leg, dat ik ondanks al mijn voornemens en inkeer mijzelf niet kan overwinnen." Hij kent inzinkingen, rade ,
losheidnzfa,wrmehijbdNa
zijn leger in de steek liet, maar hij heeft ook de moed,
zijn eigen lafheid in zijn persoonlijk gedicteerde ge,
schiedenis van de oorlog met Zweden te erkennen.
Want hij is geen geschiedenisvervalser, hij duldt om
zich heen geen vleiers, hij zoekt niet naar applaus,
wenst geen lauwerbladen voor de overwinning en ver.
acht de schijn. Hij is een kind, wat zijn genoegens,
een polderwerker, wat zijn manieren aangaat,
een
tyran tegen ieder die hem wederstreeft,
maar een
dichter door de concepties achter zijn hoge voorhoofd,
en geen vorst, die ooit zo zijn persoonlijke verantwoor,
delijkh.eid tegenover God en zijn volk gevoeld heeft.
Zijn volk stikte, als trage vissen in het zuurstofarme
water van een sinds eeuwen afgesloten poel, maar God
had ook dit volk, als alle anderen, tot de volheid van
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het leven voorbestemd en zijn verdomde taak was het,
een geul te graven van de stilstaande poel naar het
open water, al moest hij daarbij als een polderjongen
zelf de spade in de hand nemen en tot zijn knieën waden
door bloed en door modder. En hij zegende God, die
hem voor deze taak een polderjongensaard gegeven
had, een dikke huid, een paar machtige handen en een
altijd dorstige keel, waardoor hij, met de wodka, ver
moeidheid, teleurstelling, twijfel en schuldbesef omlaag
kon spoelen.
Om zich een weg naar de zee te banen, had hij de strijd
aangebonden met het befaamdste leger van Europa en
de Zweedse generaals zagen met een mengeling van
spot en verbazing de saamgeraapte benden tegen zich
optrekken, die de czaar in het veld bracht, gewapend
met pijl en boog en knotsen en aangevoerd door buiten
landse officieren, wier commando's zij niet verstonden.
Achtduizend Zweden hakten veertigduizend Russen in
de pan, Peter zelf vluchtte in paniek en Karel schreef
naar huis: „Hij is geen soldaat, en zijn generaals hebben
even weinig moed, als een kikker haren op zijn buik
heeft." Wat zijn soldaten aangaat, sabels zijn niet nodig,
een zweep is voldoende! Peter echter zeide tegen zijn
vriend Mens jikof f : „Ik weet wel, dat de Zweden ons
nog dikwijls zullen verslaan, maar eindelijk zullen wij
van hen leren, hoe wij hen moeten overwinnen." Vrou
wen, kinderen en grijsaards werden geprest schansen
op te werpen voor de verdediging van Moskou. Karel,
de onberekenbare echter, boog plotseling af en keerde
zich tegen de Polen. Als een kind, dat één ogenblik,
voor de laatste breker van de vloed gevlucht is, maar
onmiddellijk terugkeert naar zijn half weggespoelde
berg, wanneer het water terugloopt, keerde Peter
zich opnieuw naar de Oostzee. Als er bij Noteborg een
paniek in zijn armee ontstaat, laat hij de deserteurs
spitsroeden lopen, in het gezicht spuwen en afmaken.
Hij weet, dat er met zijn soldaten weinig eer valt te be
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halen, dertienduizend Russen kunnen slechts met de
grootste moeite, na twaalf uren stormloop de vierhon
derdvijftig Zweden in de vesting doen capituleren. Met
vliegende vanen, muziek en de kogels in hun mond,
trekken de Zweden af. Peter echter is het niet om éer
te doen, maar om een weg naar de .zee, hij weet dat
hij tegenover de moed en de bekwaamheid van zijn
tegenstander geen ander wapen zetten kan dan het botte aantal van zijn eigen mensen. Daarom telt ook een
mensenleven voor hem niet méér, dan voor den metse
laar een baksteen. Schliisselburg is genomen en Peter
heeft de eerste spade in de grond gestoken, waar zijn
Peter. en Paulsvesting moet verrijzen. Traag en grijs
stromen de onoverzienbare watermassa's van het Fado
gameer naar de Finse golf toe, nacht en dag kabbelt
hun water zachtdreigend tegen de nieuwe palissaden.
De weinige visserlieden, die hier, in de delta van de
Newa wonen, kijken verbaasd naar den czaar en zijn
werklieden. Ze bekruisigen zich; want, weet hij dan
niet, vragen ze zich af, hoe deze Newa iedere lente
opnieuw als de Nijl buiten haar oevers treedt en zijn
nieuwe stad zal verwoesten! Uit het Zuiden, waar hij
juist de Saksers een nieuwe verpletterende nederlaag
heeft toegebracht, hoont Karel: „Day- vestinkje zullen
wij gauw genoeg weer nemen!" De buitenlanders, die
Peter heeft geroepen om hem als metselaars, timmer
lieden en architecten bij de bouw van zijn stad te hel
pen, wrijven zich de ogen uit: hoe denkt hij de bevol
king te voeden, daar waar heinde en verre in de omtrek
geen dorp, geen gehucht, geen boerenhoeve zelfs is te
vinden? Hun stemmen dringen nauwelijks duidelijker
tot Peter door dan het zachtdreigende geruis der grijze
golven van de Newa. Hij moet zijn stad bouwen, hij
is reeds bezig, aan de overkant op het Wassiljef eiland
de grachten uit te zetten, die van zijn hoofdstad een
tweede Amsterdam zullen maken. Hij heeft de oekase
reeds getekend, nog voor er één kademuur gebouwd is,
.
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waarbij geschenken en voorrechten beloofd worden aan
den eersten schipper, die zijn haven zal bezoeken. Hij
voelt zich zeker, dat ook hier de twee grote gaven, die
God hem schonk, hem de overwinning bezorgen zullen:
zijn eigen wilskracht en het brute aantal van zijn volk,
dat talrijk als het zand der zee is.
Opnieuw knalt een oekase als een zweepslag over het
sidderende Rusland. Opnieuw zien de eindeloze wegen
de trieste stoeten der zonder schuld gedeporteerden,
opnieuw vieren de wolven in de steppen feest, waar de
uitgeputte lichamen achtergelaten worden, opnieuw
klinkt uit duizenden monden de klacht, dat Peter slechts
drie artsen: dokter Knoflook, dokter Brandewijn en
dokter Dood kent. Kirgisen, Tartaren, Baschkiren,
Kozakken, Kalmukken, jonge en oude, mannen uit
alle delen van het onmetelijke rijk, worden naar de
kille, onherbergzame Newadelta gedreven, dragen in
hun jaspanden, ja in hun handen de aarde aan, want
bevriezen zonder dekens in
werktuigen ontbreken,
sterven aan scheurbuik, aan
kille lentenachten,
dysenterie, aan ondervoeding, omdat Peter's gunste
lingen zich rijk gestolen hebben aan hun proviandering,
kreperen aan malaria in de moerassen en meer dan
tweehonderdduizend, 's nachts heimelijk in het water
geworpen lijken draagt de Newa naar zee toe.
De czaar merkt het nauwelijks. Onder het ijs, terwijl
de Zweedse vloot op weinig mijlen afstand wacht hield,
heeft hij de grondslagen van de vesting Kroonstad doen
leggen.
Hij bouwde de grote, houten kerk, van den Verlosser
en daartegenover, die andere pool van zijn leven, de
matrozenherberg. Hij dwong de edelen en handelaars
zich in de nieuwe nederzetting te vestigen en vaardigde
een oekase uit, dat geen huis in Rusland gebouwd
mocht worden, zolang de nieuwe hoofdstad niet vol
tooid was. Hij liet het prachtige paleis optrekken voor
zijn gunsteling Mens j ikof f, en daartegenover het houten
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huisje, 18 schreden lang, met 3 kamers zonder zolder,
vanwaar hij zelf, als uit een directiekeet, toezicht op het
werk hield. Overdag werkte hij, tot zijn hemd door.
drenkt van zweet was,
aan tafel propte hij als een
schanswerker zijn mond vol,
en in de nacht omhels,
de hij de boerendeerne, die hij uit het bed van zijn gun,
teling geroofd, en in plaats van de vervelende, deftige
Eudoxia tot zijn vrouw gemaakt had.
En iedere morgen opnieuw, tuurden zijn ogen gretig
over de grijze golven van de Newa, of daarginder aan
de horizon nog geen zeil in zicht kwam.
Met een zachte Oosterkoelte, verliet de „Vergulde Kievit" in de laatste week van September de rede van
Texel. Deze was staalblauw onder een schrale blauwe
lucht, de duinen schenen als een dunne rookbank tussen
hemel te zweven. Aan boord ging alles zijn gewone
gang, de mannen wisten niet anders, dan dat ze opnieuw
de bekende plaatsen aan de -Zweedse kust zouden bezoeken. Aan dek maakte de hoogbootsman de takels
klaar om de boot binnenboord te hijsen en deelde
daarna het volk in kwartieren. Toen de zeilen aan alle
ra's gehesen waren luidde het zeuntje reeds de bel voor
het schaften. Men vergastte zich aan de grutten met
een hachje, die in grote potten op de bak gereed stopo
den en liet het bootmanspraatje rondgaan tegen de
koude. Toen de pompers tegen de avond hun werk geo
daan hadden, kwam de schipper op de campagne en
sprak het traditionele gebed uit:
Quaert, quaert,
God geef ons al behouden vaart
op deze vaart en alle vaart
Het jongste varen God bewaart,
en bijna onmiddellijk daarna kwamen in pij en bolliko
vangers de mannen van de nieuwe wacht op en werd
de man te roer afgelost.
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Tegen de nacht nam de wind toe, het voormanszeil
werd in de mars gemand en de timmerman tekende met
krijt een paar lekken aan, die zo spoedig het beter weer
werd, met pek en teer behandeld moesten worden.
's Morgens om vier uur gaf Auke bevel door de wind
te gaan, maar hoewel het roer aan lij gebracht was en
de fok aan de wind gebrast, weigerde het schip eerst
te gehoorzamen, tot men het grootmarszeil weer bij,
zette, waardoor het meer gang kreeg. Verder viel er
deze reis niets bijzonders voor, behalve dan, dat Auke,
na het Skagerrak, bijna voortdurend aan dek was, wan,
neer hij zich niet, met zijn grote scheepskaarten, in de
kajuit opsloot, en dat hij in plaats van den stuurman,
de te volgen koers opgaf aan den roerganger. De enkele
schepen, die ze, na de Sont, nog tegenkwamen, on t,
weken ze zoveel mogelijk en, dicht onder de kust op,
loevend voeren ze, na vijftien dagen varens, tussen
Dag• en Estland door, de Finse golf binnen, zonder
van Engelsman of Zweed iets gezien te hebben dan
misschien, boven de horizon uit, de stengen van hun
masten. Auke liet dag en nacht loden, en de wacht
moest voortdurend klaar staan om op het eerste bevel
de zeilen te kunnen strijken en het anker uit te werpen,
zo voeren ze met een ruime wind voorbij Kroonstad
en lieten, enkele uren voor de zon opging, hun anker
vallen in de monding van de Newa.
Er hing een vochtige mist boven het water, bronzen
klokken begonnen ergens aan de oever te luiden en
even nadat, van de vesting, een kanonschot het opgaan
van de zon had aangekondigd, hoorde Auke een sloep
schuiven langs het scheepsboord. Hij haastte zich aan
dek en zag nog juist hoe een reus van een vent langs
de valreep uit de nevel opdook, alsof Neptunus zelf uit
zee steeg. Deze Goliath was tamelijk sjofel gekleed,
met een hemd vol vlekken en zonder pruik of degen.
Aan Auke stelde hij zich in gebroken Hollands voor
als een koopman uit Archangel, die veel zaken met de
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Nederlanders gedaan had en ook nu gaarne bereid was,
een deel van Auke's lading te kopen. Auke gaf niet
dadelijk antwoord. De armelijke kleding deed hem de
credietwaardigheid van zijn gast niet al te hoog aanslaan en hij vertrouwde heel wat betere zaken te kunnen doen, indien hij slechts met den czaar zelf in con ,
tackonme.Drvwashtcenogvr
op de dag en, niet zonder hoop, van den vreemdeling
het een en ander over de stand van zaken aan de wal
te vernemen, nam Auke gaarne het aanbod aan om
zich met diens sloep naar de stad te laten roeien en
bij hem te ontbijten. Hij was verwonderd een huisje te
vinden, dat, van buiten kaal en armoedig, van binnen
geheel en al als een huis van de Zaankant ingericht
was. Op de rode tegels van de vloer waren met zand
witte figuren getekend, de gewitte muren glansden van
zindelijkheid en de zon, die nu eindelijk door de nevel
heenbrak, spiegelde zich in het blinkende koper. Aan
de wand hingen enkele goede marinestukken van Sinoo
en niet zonder trots wees de gastheer aan Auke een
zelf geknutseld instrument, waarop men binnenshuis
steeds de windrichting af kon lezen. Hij klapte in zijn
handen en uit de keuken kwam een blozende vrouw
met een wit schort, om Auke te begroeten. Ze verstond
bijna geen Hollands, maar de koopman kuste haar, waar
Auke bij was, op de rode wangen, sprak een paar woor
den met haar en weldra steeg een geur van versgebakken pannekoeken op uit de keuken. De vreemdeling
had een brandewijnkruik van het buffet genomen en
schonk telkens opnieuw in, zodra Auke zijn glas leeg
had. Ondertussen vroeg hij hem het naadje van de
kous over de route, die Auke gekozen had, over lading
en gang van zijn schip en omtrent de vaartuigen, die hij
tegen was gekomen. Zijn nieuwsgierigheid begon Auke
te hinderen, het stond hem niet aan, dat de ander hem
telkens weer een vol glas brandewijn opdrong en hij
was juist van plan, met een paar beleefde woorden
.
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afscheid te nemen, toen de schaal vol pannekoeken
binnen werd gedragen. Een tijdje lang hadden uitslui
tend hun kaken te doen, maar al gauw moest Auke het
tegen de onverzadigbare eetlust van den vreemdeling
opgeven. Verbaasd keek hij naar de geweldige happen,
die de reus verstouwde, hij kon zich minder en minder
voorstellen, dat deze rauwe gast inderdaad een koop
man was, met wien men zaken doen kon. Onrustig
.

schofijpzntel wr,vanged
te komen en voerde met het overschot der al te vette
pannekoeken de vaalgele windhond onder de tafel.
Ineens stond de vreemdeling op en veegde met de
mouw de laatste resten vet van zijn kin en lippen. Hij
gaf de hond, Lisawette, die tussen hen in was, een
schop, schonk twee roemers vol met wodka en drong
Auke het glas op. „Ziezo", zeide hij, „en nu drinken
we op de gesloten koop! Ik ben de eerste geweest. Ik
koop je hele lading, noem zelf je prijs maar."
Auke hield de roemer in zijn hand, zonder te drinken.
Hij had een afkeer van iedere ruwheid tegen dieren
en het scherpe janken van de hond vergrootte zijn
vooroordeel tegen den zonderlingen vreemdeling, die
hem tot zo'n overhaaste koop wilde dwingen.
„Ik ben niet gewend, zo onmiddellijk te besluiten", zei
hij, „zonder de markt te kennen."
Het knappe, nog jonge gezicht van den vreemdeling
werd door een plotselinge zenuwtrekking geschonden.
Opkomende drift vlamde kwaadaardig uit zijn ogen,
de stem had een onverwachte scherpe, wrede commanp
dotoon gekregen.
„Zuip leeg die roemer en noem je prijs! Ik zeg toch,
dat ik je zal betalen!"
Het aandringen van den ander stemde Auke nog wan.
trouwender. Hij had gehoord, dat er in deze streken
hongersnood heerste, dat de czaar het materiaal voor
zijn te bouwen vesting tegen goud opwoog, hij dacht
aan zijn verantwoordelijkheid tegenover Witsen en de
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onvergeeflijke fout, die hij begaan zou, wanneer hij in
overhaasting een te lage prijs noemde.
Hij herhaalde koppig: „Ik kan nu niet beslissen."
De zenuwtrekkingen op het gezicht van den vreemde
ling volgden elkander sneller op als bij iemand, die lijdt
aan stuipen. In zijn hand kneep hij de zware roemer
fijn, dat bloed en wodka vermengd op de grond drup,
pelden, toen kwam zijn vuist met een geweldige slag
neer op de tafel: „Vervloekte Hollandse scharrelaar,
de duivel hale je, die mij als eerste een Hollander in
plaats van een Brit of een Hamburger heeft gezonden!
Denk je, dat je met je boerensluwheid meer verdienen
kunt dan ik je aanbied? De prijs, die je zélf wilt
noemen! Denk je soms, hondsvot...., dat ik niet de
macht heb, jou met je schip en lading naar de hel te
zenden waar je thuis hoort?"
Blauw zwollen de aderen op zijn voorhoofd, zijn naar
drank stinkende adem sloeg Auke in het gezicht, ieder
ogenblik verwachtte deze, dat de reus zich met zijn
geweldige vuist op hem zou storten. Koppig, met de
roemer nog altijd onuitgedronken in de hand en zijn
rug nu tegen de muur, antwoordde Auke:
„Ik kan uw aanbod niet aannemen."
De vreemdeling hief zijn vuist en Auke boog zijn arm
om de slag af te weren. Tegenover hem ging een deur
open. Hij zag een officier, met de steek vol pluimen en
de borst vol ridderorden, binnenkomen en hoorde een
stem geschrokken roepen: „Majesteit, majesteit, wat
doet U!"
Auke ontdook de slag, die slechts de roemer brandewijn
uit zijn hand sloeg. De woorden van den officier had%
den hem ineens tot het bewustzijn gebracht van de
ware toestand: de vreemdeling, die met van drift ver%
trokken gelaat tegenover hem stond, was czaar Peter.
Haastig en voordat de vuist tot een tweede slag uit kon
halen, riep hij:
„U begrijpt mij verkeerd! Ik kan Uw aanbod niet aan.
.
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nemen, omdat het al te edelmoedig is. Niet tegen de
prijs, die ik noemen moet, maar tegen de prijs, die 11
geven wilt, wil ik mijn lading verkopen."
De reeds tot de slag geheven vuist bleef in de lucht
hangen, het gezicht van Peter ontspande zich even
plotseling als het door drift was vertrokken. Het was
of een wolk eensklaps voor de' zon wegtrok, en Auke
besefte met verbazing: dit gezicht was plotseling niet
meer afstotend, het was het gezicht van een groten
kwajongen, dat van een onverwachte vreugde begint
te stralen. De berenarmen van Peter sloten zich om
Auke of ze hem dood wilden drukken, hij drukte zijn
ongeschoren gezicht tegen Auke's wangen en kuste hem
hartstochtelijk. Toen liet hij hem weer even plotseling
los en greep naar de grote brandewijnkruik om opnieuw
twee roemers vol te schenken.
Hij goot het glas met een teug naar binnen en schreeuw
de Auke\ toe: „Goed zo, vliegende Hollanders! Prijs je
gesternte dat je je bijtijds bedacht hebt, en zuip nu,
zuip de kroes leeg, op het eerste schip op de Newa, op
de bloei van Petersburg, op de toekomst van Rusland!"
Pas nu scheen hij den binnengekomen officier op te
merken en omhelsde hem daarop even luidruchtig, als
hij het lLukc gedaan had.
„Laat de klokken luiden, Mensjikoff, laat ze de kanon
nen afschieten, laat heel Petersburg op mijn kosten
zuipen en zuip zelf deze kruik leeg, voor jou zijn de
bekers te klein en zelfs dat vat is te klein voor mijn
vreugde."
Hij tilde Katharina, die lachend in de deur stond, op en
zwaaide haar in het rond of ze een pop was. Tegen
Auke schreeuwde hij: „Ik betaal de viervoudige waarde
voor je lading en schenk je het recht tolvrij op alle
Russische havens te varen, zolang de kiel van je schip
intact blijft."
Mensjikoff had een lakei weggezonden en in de kerk
van den Verlosser begonnen de klokken reeds te bete
.
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ren. Van de Peter, en Paulsvesting dreunden de eerste
schoten.
Over de kade voor het huis marcheerde de wacht aan.
Peter vloog naar buiten, rukte den tamboer de trommel
uit de bandelier en droeg haar als een trofee weer het
huis in.
Als een bezetene begon hij een roffel te slaan op het
kalfsvel. Katharina vluchtte met de handen voor haar
oren. De vensters trilden of ze in scherven gingen sprin,
gen, en de daverende taptoe overstemde het gedreun
der kanonnen en de bronzen galm van de klokken.
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BRUILOFT

e Hindelopers waren van de ene verbazing
nog nauwelijks bekomen of ze vielen reeds weer in een
nieuwe. Op het faillissement van den rijksten burger der
stad volgde binnen enkele weken de terugkeer van haar
verloren,zoon in een schip met vlaggen en wimpels en
met de rijkste lading aan boord, die een fluit ooit voor
de Hindeloper palen gebracht had. Op de heimelijke
vlucht der burgemeestersfamilie volgde een feestelijke
weeromkomst, op twist verzoening en nauwelijks was
de galm der bruiloftsklokken verstorven toen de doods%
klok boven het stadje geluid werd.
Dat zelfs een solide koopman bij den magistraat een
faillietverklaring aanvroeg, kwam in de laatste decen%
niën zo veelvuldig voor, dat het zelfs in een stadje als
Hindeloopen geen bijzondere emotie kon verwekken en
de schepenbank van stands% en beroepsgenoten die de
cessie van betaling moest verlenen, oordeelde in zulke
gevallen meestal mild over den zondaar, zolang deze
geen grotere uitgaven gedaan had, dan met een rede%
lijke koopmanswinst en een leven volgens zijn stand
overeen te brengen waren. Heel anders echter stond het
met burgemeester Kommert Okkes, die j aren' ang zijn
collega's met een seigneuriale levenshouding de ogen
had uitgestoken en wiens débacle niet aan tegenslag in
de normale handel, maar aan gewaagde actiënspecu%
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laties op de Amsterdamse beurs viel te wijten. Hier
bood de factie, waartoe hij behoorde, geen bescherming
meer en, eenmaal losgelaten door zijn mederegenten,
had Kommert Okkes, meer dan zijn schuldeisers, de
lang opgekropte haat van het eigenlijke volk te vrezen.
Het liep te hoop voor zijn huis aan de Indijk en kon
slechts met moeite in toom gehouden worden door de
rekels van den schout, wier taak het niet zozeer was om
de levens der inwoners te beschermen, dan wel de eigen
dommen der schuldeisers.
Een nachtelijke vlucht, door het achterpoortje, en met
een boeier over het kille water naar Workum, was gevolgd, waarvandaan de familie zich nog diezelfde dag
naar Terschelling inscheepte, in de hoop daar billijke
passage naar de Oost, dat toevluchtsoord voor alle miss
lukten, te vinden. Twee dagen later kwam „De vergulde
Kievit", nu herdoopt in „De Peter en Pauwel" voor de
Hindeloper palen voor anker en begaf Auke Wybes
zich, door een schaar juichende Hindelopers gevolgd,
naar het huis van zijn ouders. Hij vertoefde daar echter
slechts kort, maar vertrok nog diezelfde middag met
een speciaal gehuurd jacht naar Terschelling, het aan
zijn stuurman overlatend de „Peter en Pauwel" veilig
naar Amsterdam te loodsen.
Niemand wist, wat daar in de Terschellinger duinen
tussen Romkje en Auke, tussen Auke en burgemeester
Okkes werd besproken. Het eerste, wat het in spanning
wachtende stadje gewaar werd, was het terugtrekken
van de rekels voor het huis aan de Indijk, het af schenren der biljetten, waarbij de openbare verkoping werd
aangekondigd en een mededeling, die van mond tot
mond ging, dat iedere schuldeiser tot de laatste penning
betaald was.
De enkele door stenen ingeworpen ruiten werden her
steld en nauwelijks was Auke met een overtoller uit
Amsterdam teruggekomen en had weer intrek bij zijn
ouders genomen, of de Hindelopers merkten met ver.
.
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bazing, dat ook het huis aan de Indijk weer bewoond
was.
Burgemeester Kommert Okkes zelf vertoonde zich niet,
maar Romkje deed, ,zonder dat iemand haar lastig viel,
reeds diezelfde dag haar inkopen op de Nieuwstad en
de volgende dag verbreidde zich, als een lopend vuurtje,
het gerucht, dat Auke en zijn moeder een bezoek, dat
meer dan een uur duurde, gebracht hadden in het huis
van den burgemeester.
Daarmede waren de wonderen echter nog niet ten
einde.
Eigenlijk had het, voor goede vriendinnen als Fód. en
Hdtske, die Romkje immers van haar jeugd af kenden
geen verrassing mogen zijn, dat zij, met haar speelse
onafhankelijkheid, waarachter toch een groter levensernst schuil ging dan achter de demonstratieve inge,
togenheid van zo menige burgerdochter viel te vinden,
reeds lang innerlijk tot een overgang naar het doopsgezinde geloof gerijpt was.
Het formalisme van haar vader, voor wien het geloof
niets was dan een officieel gewaad, dat een deftig man
op Zondag, aanlegt, stond haar tegen, maar evenmin
kon zij het geloof van haar moeder waarderen, wier
verbittering over vader en zoons met de jaren zozeer
gegroeid was, dat zij in God nog slechts den oud-testamentischen Heer der Wrake wenste te zien, die eens
alle zondaars voor eeuwig naar het helse vuur zou
bannen.
Hoewel Romkje als kind geregeld en later, in het jaar
tussen Auke's vlucht en haar eigen vertrek naar Amsterdam, nog dikwijls bij Auke's ouders thuis kwam,
hadden deze nooit getracht, haar tot hun geloof te
bekeren, maar het kon Romkje niet ontgaan, hoeveel
sterker bij hen leven en geloof elkander doordrongen,
dan dat bij de aanhangers der Grote Kerk het geval
was, waar de woorden „Broeders en Zusters" geheel de
diepe warmte verloren hadden, die zij in de kleine
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gemeenschap der doopsgezinden nog bezaten.
En ook herinnerde zij zich een wandeling met Auke,
door het weiland, waarbij ze een nest met jonge leeuwe,
riken hadden gevonden. Auke zocht wurmen onder
het gras, waarmede hij hun opengesperde hongerige
bekjes verzaadde, en Romkje had de nog kale diertjes
een ogenblik vertederd in haar handen genomen.
Toen ze er weggingen en de ontruste vogelouders snel
op het nest terugschoten, vroeg Romkje: „Begrijp jij,
Auke, hoe jongens zo wreed kunnen zijn om zo'n nestje
te verstoren? Het moet toch een grote zonde zijn om
geen medelijden te hebben met zulke jonge dieren!"
Auke schopte met zijn klomp tegen een steentje, dat
voor hem op de weg lag. Hij was die morgen op Cate,
chisatie geweest en antwoordde nu: „Sommige mensen
geloven, dat God zo weinig medelijden kent, dat Hij
zelfs jonge kinderen nog voor hun geboorte vervloekt
heeft!"
Het was maar een kindergesprek geweest, waarin
Romkje voor het eerst met dit brandende theologische
twistpunt van haar tijd kennis gemaakt had, maar het
was haar bijgebleven, zoals ze zich die hele wandeling
door de weide, met de eerste boterbloemen reeds in het
jonge gras en de zonnewarmte als een tastbaar bewijs
van God's goedheid over de aarde, nog jaren later herinnerde. En menigmaal, wanneer dominee Goltzius hef:
tig tegen de zonde te keer ging en met de wraak Gods
dreigde, had ze glimlachend opgekeken naar het hoge
kerkraam waar de blauwe zomerlucht door schemerde,
en gedacht aan een geheim tussen Auke en haar, dat
anderen niet hoefden te kennen. God was Liefde en
deze Liefde, die alle dingen te boven ging, kon ook het
zondigste, zwakste schepsel, onmogelijk buitensluiten.
Daarom was het niet uit berekening en niet onder
drang van Auke's ouders, zoals kwaadwillende tongen
fluisterden, maar volkomen vrijwillig en als de vervul
ling van een jarenlange geheime wens, dat Romkje, kort
.

voor haar huwelijk, tot de doopsgezinde gemeente toe,
trad.
Er was daarvoor trouwens, daar de Waterlanders de
doop der Gereformeerden erkenden, geen bijzondere
plechtigheid nodig. Alles zou dan ook, zoals de jongelui
het zelf wensten, in stilte en vrede verlopen zijn, wanneer niet de opgekropte woede nog eenmaal uitgebar,
sten was tegen burgemeester Kommert Okkes, die zich
al deze dagen in de achterkamer van zijn huis hield
verscholen.
Het volk, en daaronder vooral de opgeschoten vissers ,
jeugd,hazicsptoenfrkig,mtwlch
plundering daarbij en op zijn minst een paar stukge,
gooide glazen, nu kon het maar moeilijk verkroppen, dat
de prooi hem ontgaan zou. Waarbij nog kwam, dat ook
onder de meer gezeten burgers van die dagen slechts
weinigen aan een eigen wil en overtuiging bij een meisje
konden geloven.
Een groep scheepsvolk, dat wat al te lang bij kan en
kruik in de stadsherberg had gezeten, liet zich door een
gereformeerden slachter opruien, die vanouds nog een
appeltje met burgemeester Kommert Okkes had te schil
len. Toen de rekels van den schout tegen sluitingsuur
de herberg lieten ontruimen, trok dit groepje niet naar
huis, maar begaf zich joelend en tierend naar het huis
op de Indijk.
„Zieleverkoper!" schreeuwden zij, „kom naar buiten,
lafaard, die het geloof van je dochter hebt verkwanseld
om je schulden te betalen!"
Een stelletje halfwassen brasems kwam reeds met een
bramsteng aansjouwen om de deur te rammeien. Andeí
ren hadden hun messen getrokken en trachtten de
keien los te steken uit het plaveisel.
Eensklaps echter moesten de achtersten van hen uiteenwijken om+ een toornige, hoge gestalte door te laten.
De dichtstbijstaan'den herkenden Auke. Hij was mid,
den in zijn slaap gewaarschuwd en had enkel de tijd
.
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gehad, een broek aan te trekken en een kamisool over
zijn nachthemd. De uitdrukking van zijn gelaat echter
maakte, dat dit niemand opviel en dat er nergens werd
gelachen. Met zware stoten van zijn ellebogen worstel
de hij zich, door de menigte, tot hij tegenover haar op
de stoep van het huis stond. De meesten van deze
varensgasten kenden Auke nog van vroeger, toen ze
samen gespeeld hadden achter de palissaden of gezwom
men in de haven. Bovendien zagen ze in hem den
schipper, waarvoor het respect hun in het bloed zat.
Een schorre stem riep: „Ga daar weg, Auke! We heb
ben het niet tegen jou, maar tegen dien schurk van een
Kommert Okkes. Ben je soms vergeten, wat hij jou zelf
aangedaan heeft?"
Auke maakte hetzelfde gebiedende gebaar, waarmede
hij aan dek stilte commandeerde. Toen zei hij, rustig,
maar zo, dat ook de verstafzijnden hem verstaan
konden:
„Ik ben het niet vergeten, maar ik heb het vergeven,
omdat onze Heiland gezegd heeft, dat wij zevenmaal
zevenmaal vergeven moeten!"
Van achter uit de hoop schreeuwde de kleine slachter:
„Wij moeten vergeven wat ons persoonlijk aangedaan
wordt, maar nooit een belediging des Heren. Hij heeft
.
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hetglofvanzijdcrekwslom nder
de pannen te komen!"
Auke lachte verachtelijk:
„En daarom sta jij met een steen in je handen. Simon
Willems, die geleerd heeft, dat alleen wie zonder zon
den is, de eerste steen mag werpen?"
Zonder hem verder een blik waardig te keuren richtte
hij zich tot de scheepsgezellen.
„Het geloof, waartoe Romkje, volkomen uit vrije wil,
dat verzeker ik jullie, mannen, overgaat, is het geloof
van de beste schippers van Hindeloopen. Is er iemand
onder jullie, die zulks een belediging durft noemen van
den Here?"
.

163

De woorden, maar misschien nog meer de rustige, zelf ,
verzkdhouingaAe,mktzichbarn.
druk. De nachtwind had hun ergste roes reeds ver,
waaid en een paar oudere zeelieden waren reeds met
beschaamde kaken afgetrokken. Toen de slachter opnieuw iets wilde zeggen, gaf een bootsmaat hem een
stoot in de ribben, dat hij zijn woorden inslikte. Auke
voelde, dat de stemming omsloeg en zich ieder ogen
blik tegen den opruier kon keren. Hij meende ook ge
zien te hebben, dat enkele matrozen van zijn eigen schip
zich tussen de menigte gemengd hadden.
Bijna opgewekt zei hij: „Laat hem maar lopen, jongens!
De bedorven lucht van zijn lijkenvlees kleeft aan zijn
woorden. Maar jullie, die als ik, de ruime zeewind om
je oren hebt voelen waaien, had ik verstandiger gedacht
en ruimer! Jullie kennen mij en jullie kent Romkje en
je weet wat wij waard zijn!"
Dezelfde schorre stem, die Auke het eerst had toe
gesproken, antwoordde: „Hij heeft verdomd gelijk ook!
We hebben ons laten opruien door dien lamlul!" Het
slachtertje maakte onder toenemend gehoon, dat hij
wegkwam.
Ergens uit de achterste rijen riep een stem: „Leve
Auke!"
„Leve Auke en Romkje!" riepen dezelfde jongens, die
met de bramsteng waren komen aandragen om de deur
te rammeien. „Leve Auke en Romkje!" kaatste het terug
van de huizen.
„Leve Hindeloopen!" riep Auke boven het rumoer uit.
„Leve de zee! Leve de kameraadschap! Als ik getrouwd
ben beloof ik, dat ik vrij bier laat schenken voor alle
zeejongens in de stadsherberg!"
Langs de Galgenpolle hoorde men de haastige schreden
naderen van de wacht, die eindelijk was gewaarschuwd.
Ze werd met een ironisch hoera`t j e ontvangen en hoefde
niet op te treden. Uit zichzelf ging de menigte uiteen
en weldra sliepen de oude huisjes in de stilte, die slechts
.
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door het roepen van den ratelwacht verstoord werd:
.,Vier uur heit de klok! De klok heit vier!"
Toen de zon de volgende morgen weer over Hindeloopen opging, lagen de rode daken, de stille grachtjes
en in de haven de bottertjes, waarvan zelfs het blauwe
windvaantje slap neerhing, zo vredig onder de strakke
herfstlucht, alsof nooit een Noordwester grimmig door
de straten gespookt en grauwe golven tegen het zware
massief van de dijk opgejaagd had. En even vredig als
op de groene bleekveld j es, waar hoogstens een wit
geitje tussen voorhuis en likhuis stond te grazen, zag
het er uit in de harten der inwoners, die zich nu nauwelijks meer begrijpen konden, door welke boze wind
zij de diepe gemoedsrust van hun wezen een ogenblik
hadden laten verstoren. Wel zag het ook vandaag zwart
van volk voor het huis aan de Indijk, maar het waren
louter belangstellenden, nieuwsgierig welke jonge doch
ters door de bruidzusters genodigd waren voor het
plechtige aanleggen van het witsnoer. Burgemeester
Kommert Okkes, ziek achter de saaie gordijnen van zijn
slaapkamer, was vergeten; slechts naar Romkje gingen
de gedachten. Een jongedochter van het stadje ging
trouwen, een meisje, waarvan zelfs achter de hoge toon ,
.
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tongen geen kwaad wisten te zeggen. Al was ze dan
lang van huis geweest, ze was in Hindeloopen geboren
en Hindeloper was ze gebleven in taal en kleding,
daarom was haar feest het feest van de hele stad en
wee dengene, die het gewaagd zou hebben, met woord
of daad, de algemene vreugde te verstoren. Een klein
gejuich ging op, toen Hotske en Fód gearmd het grote
hek binnengingen, men wist, dat zij uitverkoren waren
om Romkje het maagdelijk hulsel af te nemen en de
bruidsvlecht met de sluier aan te leggen. De jonge gas
ten trachtten elkander in gepeperde toespelingen, die
grappig moesten zijn, te overtreffen; de jonge meisjes
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keerden zich verontwaardigd om en dromden samen,
giechelend achter hun schorten. Een ogenblik later gingen de brede deuren opnieuw open en op de stoep vertoonden zich Romkje en Auke, beiden in hun feeste,
lijkste kleren. Luider klonk het juichen. Romkje ver,
school zich half achter Auke's rug, ze was het vijandige
rumoer van de vorige avond nog niet vergeten. Auke
kende zijn volkje beter. Hij wist, dat ze, als alle zeelieden, makkelijk te beïnvloeden waren, maar dat de
diepte van hun inborst zuiver en doorzichtig bleef, hoe
ook aan de oppervlakte de golven een kort ogenblik
mochten razen. Hij liet zijn blikken dwalen over de
vele vertrouwde gezichten, in wier midden hij terugge,
keerd was, en zijn ogen straalden. Hij zeide: „Ik heb
mijn belofte gehouden jongens, in de stadsherberg staat
een vat bier, voor ieder, die op de gezondheid van de
bruid wil drinken." Juichend en grappenmakend trok
het volk af. Dit was de eigenlijke feestdag, want de
trouwplechtigheid, die de volgende Zondag in de kerk
plaats vond, had een stil karakter. Daarheen trad het
jonge paar in rouwgewaad: de bruidegom met een
rouwmantel omhangen, de bruid met de zwartbratten
bovenrok over het hoofd geslagen, als bij een begrafenis. Weinig vermoedden zij, dat ze deze rouwkleren
niet weer af zouden leggen. Op de Dinsdag na het
huwelijk, die voor de verwelkoming der bruid in het
grote gilde der gehuwden bestemd was, verergerde
plotseling de toestand van Romkje's vader. De koorts
sloeg naar binnen en de haastig toegepaste aderlating
had slechts ten gevolge, dat de patiënt nog meer verzwakte. Het afnemen van het witsnoer en het aanleggen van de zondoek en voorvlechter der getrouwden
moest binnenshuis in alle stilte plaats vinden. Van de
plechtige rondgang door de stad, waarop ieder zich
verheugd had, was onder deze omstandigheden geen
sprake. De bruiloftsliederen bleven achterwege en toen
de volgende morgen de rondzegsters, met de schort
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over het hoofd, van huis tot huis gingen, wist iedereen,
dat nog diezelfde middag de grote klok het doodslied
over burgemeester Kommert Okkes zou luiden. De be,
grafenis vond plaats, zo eenvoudig als de waardigheid
van den overledene, die dan toch altijd burgemeester
van het stadje geweest was, dat toeliet. Van zijn naaste
familie volgden slechts zijn vrouw en Romkje de baar,
de beide zoons hadden er, na de financiële catastrofe,
de voorkeur aan gegeven niet terug te keren in het
stadje. Sierk Okkes had een betrekking in de Oost aangenomen, Waatse werkte op een koopmanskantoor in
Frankrijk. Er werd in het sterfhuis, waar de genodigden
op de thee gevraagd waren, weinig goeds van den dode
gesproken, maar het geld, dat de omzegsters de volgen,
de dag rondbrachten, verzoette veel, en met het lijk van
den burgemeester bleek ook de wrok, die hij in het
stadje gewekt had, voorgoed begraven.
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DE ZOON VAN AUKE

uke boog zich over de roodgeschilderde wieg
heen, waarin zijn zoon met wijdopen mond en bijna
bovenmenselijk stemgeluid tegen zijn inwikkeling door
de baker scheen te protesteren. Het kind was geboren
terwijl hij op zee was, maar men had de doopplechtigheidd uitgesteld tot de terugkeer van den vader. Tegen
iedere traditie in had hij besloten, dat de jongen Peter
zou heten. Hij had dat bedacht in de stille nachten aan
boord, gedeeltelijk uit dankbaarheid, omdat Peter's
grootmoedigheid zijn huwelijk mogelijk gemaakt had,
gedeeltelijk uit bewondering en misschien ook ten dele,
zonder dat hij dit zichzelf bekende, uit ingeboren Hol,
landse handelsgeest, die van zulk een peetvader gunsten
voor het petekind verwachtte. Romkje, die nog wat
bleek en zwak zag van, de zware bevalling
het was
een jongen geweest van over de acht pond
en die
geen reden had om op de naam van haar vader prijs te
stellen, maakte geen bezwaren, maar in de ogen der
buurvrouwen, die reeds klaar stonden den jongen dope,
ling naar de kerk te dragen, stond duidelijk hun afkeer
te lezen. Men noémde geen kinderen naar een buitenlandsen heiden!
De jongen schreeuwde zonder ophouden, hij moest wel
een paar ijzeren longen hebben. Op het beslissende
ogenblik voelde Auke zich onzeker. Hij vroeg zich af,
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wat in werkelijkheid zijn gevoelens waren jegens den
man, wiens naam hij nu aan zijn jongen ging schenken.
Tweemaal had Auke sinds die eerste reis Petersburg
aangedaan en beide malen had de czaar, zodra hij de
Hollandse vlag aan de steng van de Peter en Pauwel
gewaar werd, zich onmiddellijk naar boord laten roeien.
Hij bezag de timmerage van het schip en merkte on
middellijk de verbeteringen op, die Auke, naar het voor
beeld der Engelsen, in zijn want aangebracht had. Daar,
na liet hij zich door Auke op een glaasje brandewijn,
met kaas en beschuit, onthalen en sprak met hem over
zijn reis, in 't bijzonder door de Oostzee, waarbij hij
begerig scheen zijn eigen kennis uit Auke's ervaring te
verrijken en voor dit gesprek alle staatszaken liet wach.
ten. Ging hij van boord, dan nodigde hij van tevoren
schipper en stuurman uit, vrij aan het hof te verschijnen
en alle feestelijkheden als gasten bij te wonen. Kwamen
zij, dan merkte hij hen aan tafel op, stelde een dronk in
op hun gezondheid en op het welzijn der republiek en
liet zich ook overigens van zijn beminnelijkste en een
voudigste zijde kennen. Auke wenste wel voor zijn
zoon, , dat hij eenmaal, rijk en, naar hij hoopte, gezagvoerder op zijn vaders schip, dezelfde eenvoud, open ,
heid en liefde tot kennis en weten zou tonen als zijn
peetvader. Hij had nu ook tot zijn verbazing gezien, dat
Peter een dierenvriend was, die zich overal door zijn
gele j achthond Lisawetta liet vergezellen en hij was
dierenkenner genoeg om te zien, hoeveel de hond van
zijn baas hield. Auke kon echter de trap niet vergeten,
die Peter eens, in zijn bijzijn, Lisawetta had gegeven,
evenmin als hij de stuiptrekkingen vergeten kon, die
soms plotseling het gezicht van den czaar ontsierden, of
de wreedheden en driftbuien, waarover men slechts
fluisterend durfde spreken.
Peter had zich eens, in een gesprek met Auke, als terloops laten ontvallen, dat hij geen liefhebber van de
jacht was. „Voor mij is dat geen werk van vermaak",
.
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zei hij, „zolang ik nog buitenslands mijn vijand te bejagen en in mijn land woeste en wederspannige onderdanen te temmen heb."
Deze woorden, die Auke, omdat de jacht hem zelf
tegenstond, altijd had onthouden, konden veel verklaren. Peter voerde oorlog en Auke had zelf in de korte
tijd, dat hij de compagnie diende, ervaren, dat men geen
oorlog kon voeren en tegelijk zijn ziel ongeschonden
bewaren. Zijn eigen doopsgezinde geloof verbood hem
wapens te dragen, maar anderen waren overtuigd, dat
God zelf de overheid het zwaard gegeven had, en Auke
dacht ruim genoeg om Peter naar diens geloof en niet
naar het zijne te beoordelen. Dan moet hij erkennen,
dat Peter het zwaard voerde in dienst van een idee, dat
hij geen lust aan bloedvergieten had, aan branden en
vernietigen, maar dat hij voor alles wilde bouwen. Auke
geloofde zijn ogen nauwelijks, wanneer hij, in Petersburg terugkerend zag, hoe in zo korte tijd de stad gegroeid was. Op de vesting of z.g. Petersburgse singel
stonden reeds rij aan rij de vierkante huizen, waarin de
collegieën en de woningen der ministers gevestigd
waren tussen de publieke koopwinkels, het raadhuis en
de propvolle markten. Daartegenover had men op het
kleine eiland, Nieuw-Holland, magazijnen en werven
opgericht tot de aanbouw van sloepen en andere kleine
vaartuigen, naast een smids- en slotenmakerswerkplaats
en een lijnbaan. Verder op de Newa bevonden zich
reeds de galeienhof en de particuliere werf aan de Fontanka. Op de andere oever, om de Admiraliteit, verrezen aan de Zeestraat de woningen der zeeofficieren,
scheepsbouwers, scheepstimmerlieden en matrozen. Een
brug tussen deze verschillende eilanden wilde Peter
echter niet laten slaan, want hij hield veel van varen en
wilde ook zijn volk op alle wijzen daaraan wennen.
Misschien was zijn tragedie, die hij zichzelf leerling
wist en noemde en toch voortdurend geroepen was als
leermeester voor zijn volk op te treden. De grootste
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jongen in een klas kwajongens, maar die soms plotse,
ling het geduld kan verliezen bij hun streken. Want
Auke had inderdaad genoeg van dit volk gezien om te
weten, hoezeer het nog in de kinderschoenen was blijven steken. Alles wat de Russen deden, deden zij met
overhaasting, ook wel eens met bedrog, bijna nooit
werkten zij met vooruitzicht en of zij goed of slecht
werk leverden, liet hun onverschillig. De wagenmakers
gunden zich geen tijd, het hout voor de raderen
eerst een paar jaar te laten drogen, de boer was mis,
schien te bewonderen om de handigheid waarmee hij
zijn bijl, als enig gereedschap, voor alles en nog wat
gebruikte, maar wat moest men anderzijds denken van
een boerentraagheid, die na zoveel eeuwen nog geen
ander werktuig dan enkel een bijl bedacht had? De
vrouwen waren onzindelijk en stonken onder de dikke
laag rode poeder, waarmede zij hun gezichten bedek,
ten, de mannen lazen nauwelijks, maar vulden hun
overvloed van vrije tijd met dobbelen en drinken. Tegen
duizend winkels waar men speelkaarten verkocht, was
in heel Rusland nauwelijks in één winkel een landkaart
te kopen. De lijfeigenen stonden of zaten in rijen op de
markt, met ongekamde baarden, in vuile schapenpels
of groene kaftan, spuwden zonnepitten voor zich uit en
keken met dierlijk berustende blikken neer op de tafels
waarop de uien met zwart brood en de lange repen deeg
uit erwtenmeel lagen, die zij verkochten. Hadden zij
een goede dag gemaakt, ,dan vond men hen 's avonds
smoordronken in de modder van de weg liggen, zonder
dat een mens zich daarover verbaasde. Maar ook de
edelen en tot de medewerkers van Peter toe, waren
verkrachters van recht en wet, onontwikkeld en onbe,
trouwbaar. Tussen hen in was Peter als een reus, die
alleen een hoge berg op wil, terwijl tien millioen kleine
mensen eendrachtig proberen den reus omlaag te trek,
ken. En de reus, die slechts een mens was, viel telkens
met hen terug in de modder.
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Dat hij altijd opnieuw weer opstond en zonder ooit het
vertrouwen te verliezen, zijn steile tocht vervolgde, dat
was, waarom Auke hem bewonderde; dat hij zich zo
weinig om het bloed bekommerde en om de modder,
die na iedere val aan zijn handen bleef kleven, dat was
het, wat Auke huiverig maakte, zijn eigen zoon naar
hem te noemen. Peter, de czaar, was een geweldenaar,
maar ook de jonge Peter, die daar te schreeuwen lag,
had zich reeds in zijn moeders lijf een geweldenaar
getoond, zoals hij zich ook nu weer met zijn krachtige,
rose beentjes tegen het inspelden door de baker ver.
dedigde. Kon een naam invloed hebben op een karak,
ter? Was het wel goed, den jongen geweldenaar naar
den groten geweldenaar te noemen?
Aan de blikken der buurvrouwen voorbij keek Auke
naar Romk j e. Zij glimlachte en kwam bleekjes, met
haar nog zwakke stap, naar de wieg toe.
„Ik zal hem nog een keer de borst geven, voor we naar
het stadhuis gaan", zei ze.
Nauwelijks had ze haar handen naar hem uitgestrekt,
of de jongen hield op met huilen. Gretig, met wijd
opengespalkte ogen, dronk hij uit haar borst. Hij was
geen geweldenaar meer, maar een kleine dreumes, die
zich vol vertrouwen overgeeft aan zijn moeder.
Ook Auke glimlachte. Zijn twijfel van een ogenblik
geleden was verdwenen. Laat hij dan van Peter de
onstuimige drang tot daden en de on,Hollandse harts,
tocht voor het grote overnemen, dacht hij; met de
moedermelk zelf zal mijn jongen die liefde en de ver,
draagzaamheid inzuigen, die de beste eigenschappen
van ons volk zijn.
Vele malen nadien had Auke Wybes in de jaren, dat
hij heen en terug voer tussen Hindeloopen en Sint
Petersburg, reden te over om, in zijn eenzame kapiteins
wacht op 'de campagne, terug te denken aan dit naam
feest. Iedere keer, wanneer hij van zijn laatste zomer,
reis terugkeerde en den jongen reeds van ver op het
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dek der tegenliggende boeier zag springen en wuiven,
verbaasde hij zich over diens snelle groei. Met vier jaar
leek hij een jongen van zeven, op zijn tiende kon hij
voor veertien doorgaan en zou menige schipper hem
gaarne als jongmaatje hebben gemonsterd. Breed van
schouders, in lengte boven al zijn kameraadjes uitstekend, was hij de onbetwiste aanvoerder van een heel
stelletje rekels. Hij was niet kwaad van aard, zonder
plaagzucht of streken, maar vermetel tot in het roeke
loze en volkomen onberekenbaar als de drift hem
pakte. Romkje had haar zorgen met hem. Zijzelf was
zwak gebleven na de bevalling, als had deze éne zoon
gulzig al de oorspronkelijke kracht van haar lichaam
tot zich getrokken. Een tweede moeilijke zwangerschap
was geëindigd met een miskraam. De jongen hield
zielsveel van zijn moeder en was haar nooit met opzet
ongehoorzaam, maar hij kon zich niet beheersen. Zoals
hij in het spel altijd haantje de voorste zijn moest en
een geslaagde sprong over een sloot slechts tot de
sprong over een nog bredere sloot verlokte, waarbij hij
van geen ophouden wist, eer hij tot zijn schouders in
de prut gezakt was; zo werd ook een vechtpartij tot
bloedens toe steeds het einde, van wat als een gewoon
jongenskrakeel was begonnen. Peter wist, dat hij niet
vechten mocht, hij probeerde meest eerlijk een vijand
uit de weg te blijven en wilde gaarne de minste zijn in
een geschil, ook als hij gelijk had. Maar woorden als
„laffe wederdoper" of alleen maar: „je durft niet",
waren de toverformule, waartegen zijn wil niet bestand
bleek en de jongens, die zijn zwakte in dit opzicht
kenden, hadden er, ondanks hun angst voor zijn zware
vuisten, een duivels plezier in, hem telkens weer uit
zijn huisje te lokken.
Laffe wederdoper! Je durft niet vechten!" Dan storm
of het er tien of twintig waren,
de Peter er op los,
met de klompen in zijn handen; ide anderen stoven
schreeuwend uiteen, maar wien hij te pakken kreeg,
,
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moest het ontgel den en soms was het meer geluk dan
toeval, dat het niet met doodslag afliep.
Had Peter den ander onder de knie gekregen en stond
hij, nog blazend van inspanning, met een buil op zijn
hoofd en een gat in zijn knie de overwinning te genieten, dan drong het plotseling tot hem door, dat hij
opnieuw zijn plechtige belofte gebroken had en het
verbod overschreden. Nu had hij wel van schaamte
kunnen huilen. Hij wilde de jongens niet meer zien, het
minst van al de bewonderende vriendjes, sloop weg en
verborg zich ergens in een hoekje, waar geen mens
hem kon vinden. Hij had naar het andere einde van de
wereld willen lopen om moeders stil verwijtende ogen
te ontsnappen. Maar ze waren overal, waar hij ging, als
het alziend oog van God, tot in de donkerste hoeken
van het pakhuis, waar hij zich verstopt had. Eens bleef
hij twee dagen en twee nachten weg; eens weigerde hij,
om zichzelf te straffen, vierentwintig uur alle eten en
maakte zijn moeder zo nog bedroefder. Ze strafte hem
niet, want ze herinnerde zich te goed haar eigen
kwajongensstreken, als ze met Auke achter de palen
ging zwemmen of met de pols het land in, maar ze
hoopte, dat hij leren zou zijn drift te bedwingen. Als
het 's avonds rustig geworden was in de kamer, nam ze
hem bij zich en las hem uit het Martelaarsboek van de
Ries voor. Peter legde zijn hoofd op haar schoot; in
zulke uren scjaamde hij zich niet haar kleine jongen te
zijn en zacht als haar hand op zijn gekneusde voor ,
hofdvelijstrngahuiewordn.
Maar de verhalen zelf drongen nauwelijks tot hem door
en zeker maakten ze veel minder indruk, dan wat hij
des daags aan krijgsavonturen te land en te water in
de leugenbank hoorde vertellen.
Pas wanneer Auke terug van de reis kwam, werd het
leven weer makkelijker voor Peter. Zolang het schip
voor de palen lag, was hij niet van boord te slaan, waar
hij als een vogel, boven in het nokje van de mast, zijn
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nest had. Hij hielp bij het opschieten van het touwwerk,
het opdoeken van de zeilen en het schieten der stengen,
die geborgen moesten worden voor de winter. De
andere jongens zag hij in deze wintermaanden nauwe,
lijks, want overal, waar Auke heenging, naar de werf,
de lijnbaan, het pakhuis of de boekhouderskantoren,
volgde Peter hem als een hondje. In de avonden leerde
Auke hem splitsen en knopen, of hielp hem bij het
bouwen van zijn scheepsmodellen, zich verwonderende
over het geduld, waarmee de anders zo ongedurige
woelwater , de kleinste onderdelen wist te knutselen.
Maar hoe bezig Peter's vingers ook waren, tenslotte liep
het er toch altijd op uit, dat Auke moest vertellen, en
de gereedschappen kwamen een voor een naast het half
voltooide schip op de vloer te liggen, terwijl de ogen
van den jongen van spanning glansden. Auke vertelde
over de stad, die ieder jaar in omvang verdubbelde,
over het prachtige paleis van Mens jikof f, terwijl de
czaar zelf nog altijd in zijn kleine huisje woonde, en
over de keizerin, die zelf de sokken van den czaar
stopte, omdat Peter het zonde vond kousen weg te
werpen, die, goed gestopt, nog jaren mee konden.
Peter lachte, maar Auke voelde heel goed: het was toch
niet dit, wat de jongen eigenlijk wilde horen.
Om Romk j e wilde hij niet toegeven en hij beschreef
opnieuw de eigenaardigheden van de stad: de duizen,
den ratten, die tussen de palen krioelden en ontzaglijke
schade aanrichtten, zodat de kooplieden, die een vat
broodsuiker aankregen, een broodsuiker boven op het
vat zetten om de ratten de moeite te besparen, het vat
open te breken. Of hij vertelde, hoe de stad al haar ver
bruik van honderden mijlen ver moest aangevoerd
krijgen met barken, die met houten nagels in elkaar
geslagen waren en die niet opnieuw tegen de stroom
opkonden, maar alle gesloopt werden om in de barre
winters de stadsbewoners als brandstof te dienen.
Peter luisterde met een half oor; tenslotte kwam altijd
.
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weer zijn vraag: „en is de stad nu veilig?"
Dan kon Auke de vraag niet langer ontwijken, hij moest
wel spreken over de oorlog en naar mate hij vertelde,
klonk, ondanks de verschrikkingen, die hij poogde te
onderstrepen, toch altijd iets door in zijn verhaal van
bewondering. Narwa was hernomen en Peter had zich
trots laten ontvallen: „Hier, waar God ons voor vier
jaren sloeg, heeft hij ons nu tot vrolijke overwinnaars
gemaakt". Maar de jubeltoon in Peter's stem was voor,
barig, de nederlaag bij Gemauerhof redde Riga en dit=
maal moest Peter zijn eigen generaals troosten: „Weest
niet al te verslagen over dit ongeluk. Voordurend overwinnen heeft reeds velen in het verderf gebracht!
Vergtoknidmaschpentodig".
Maar nog dichter betrok de lucht en toen Karel's
generaals de Saksische troepen in de pan hakten,
verloor Peter, evenals die eerste maal bij Narwa, het
hoofd, meende overal verraad te bespeuren, gaf zijn
generaals ondoordachte bevelen, ijlde van koorts en
droeg het commando aan Mens j ikoff over, terwijl hijzelf
naar Petersburg vluchtte en de gebeurtenissen hun loop
liet. Nooit had Auke den vorst zo neerslachtig gezien,
als in deze tijd, toe hij viermaal in één jaar tevergeefs
envrdsabo nKrel.Ophtdkva
„Peter en Pauwel" zei hij tegen Auke: „Mijn toestand
is de hel, een catastrophe onvermijdbaar". En met de
hand naar de stad wijzende, waar de uivormige torens
der kerken zich overal boven de zachtglooiende daken
verhieven, zei hij: „Hier alleen heradem ik, hier leef ik
in mijn paradijs; geve God, dat ik deze stad tenminste
mag behouden".
Grodno bracht redding, het scheen of met de overwinning bij Kalisch de kansen gingen keren, maar dan ver,
raadt de sluwe, oude Kozakkenhoofdman Mazeppa den
czaar en een jaar later scheelt het enkele uren of Peter
was in hetzelfde Grodno, dat hem eens redde, door de
voorhoede van Karel's leger gevangen genomen.
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Heel deze geschiedenis van de wrede, beide volken uib
puttende oorlog, waarvan de jonge Peter na iedere reis
het vervolg tenslotte toch aan zijn vader wist te ont,
lokken, beleefde de jongen als een tweede eigen leven.
Naarmate hij ouder werd en de kracht van zijn vuisten
een onbestreden feit was, hield het treiteren der jongens
langzamerhand op en werden de vechtpartijen minder,
maar nog altijd was hij de hoofdman bij ieder waaghal,
zig avontuur, dat, in de lente over de kruiende schotsen
of in de zomer met een schouwtje op het open water,
werd ondernomen. Men had hem de bijnaam „de
czaar" gegeven en er waren ogenblikken, dat hij zich,
zelf werkelijk czaar Peter voelde. Hij was bij de ode,
nigedrschutjwgelanoitvd
hij zich gelukkiger, dan wanneer er sneeuw lag en hij
als aanvoerder van zijn makkers een sneeuwbalgevecht
kon leveren, zonder dat dit, in de ogen der doopsgezin ,
den,vorchtg ld.
Kwam Auke met slechte tijding uit Petersburg thuis,
dan was de winter, of de tijd tussen Auke's nieuwe uit,
en thuisvaart, voor den jongen bedorven. Hij trok zich
terug van zijn kameraden, zat urenlang op de brug van
het havenhoofd over zee te turen en kon zich zo in zijn
verbeelding vastbijten, dat Romkje hem 's nachts,
achter de deuren van zijn bedstede, hardop hoorde
dromen en commanderen.
Hij merkte wel, dat' zijn moeder hem bedroefd aanzag,
maar kon het leed, dat naar zijn keel welde, niet onder,
drukken en omdat hij zich toch schuldig voelde, bood
hij vrijwillig aan brandhout te hakken, de schuur schoon
te maken of ieder ander werk te doen, waarmee hij
zijn moeder kon helpen. Want hoewel ze nu rijker
waren dan burgemeester Kommert ooit geweest was,
had Romkje de uiterste bezuinigingen in huis door,
gevoerd, veel personeel ontslagen en deed nu het
meeste keukenwerk en de was zelf, zover haar krachten
dat toelieten, als iedere andere Hindelope,ise huis,
12
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vrouw. Zij wilde niet, dat Peter zich een rijkemanskind
zou voelen en zorgde, dat hij zich ook in zijn kleding
niet van de andere knapen onderscheidde. Alleen over
zijn gedachten was ze geen meester. In de tijd, dat
andere kinderen nog naar sprookjes luisterden, kon
Peter Aukesz zich geen mooier verhaal denken dan dat
over de slag bij Poltawa: de czaar was, als gewoonlijk,
voor de oprukkende Zweedse troepen teruggedeinsd,
zijn bondgenoot zoekende in de eindeloze afstanden der
Russische steppen. Onbarmhartig was de winter. De
paarden der Zweedse ruiterij verzonken in de meterhoge sneeuw, de mannen vroren dood in het zadel. In
de lucht vielen de vogels van koude dood en de veldbarbiers hadden iedere avond druk werk met het af
hakken der bevroren ledematen. De soldaten bedron,
ken zich voortdurend om de koude, de honger en de
snerpende pijnen te vergeten. Karel rukte op naar Pol,
tawa, zonder op de doden, die hij achterliet, te letten.
„Geen engel of , duivel zal mij verhinderen, die vesting
te nemen." Toen hij zag, dat het leger van Peter eindelijk stand hield, riep hij in driftige verbazing: „Die Rus,
sen zijn dol geworden, dat ze zich verdedigen willen!"
Voor het eerst stonden de twee veldheren persoonlijk
tegenover elkander. Het plan van Karel, roekeloos als
het scheen, was van een genialiteit, die slechts door
latere geslachten volkomen begrepen zou worden. Nooit
had het lot van Peter's rijk zo wankel in de weegschaal
gehangen. Want niet slechts een militaire overwinning,
maar de vernietiging van heel het door Peter geschapen,
moderne Rusland, en het terugdringen van de Slavische
volkeren was het doel van Karel en de drieste aanval
van zijn ruiters bracht dit doel nader, dan het ooit ge,
weest was.
Herhaalde zich een antiek drama, en blies Pallas Athene
nogmaals Hector'sspeer uit de richting?
Kogels doorboorden, zonder den czaar zelf te raken,
Peter's hoed en zadel, Karel echter werd aan de voet
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gewond, terwijl hij de aanval van zijn ruiterij leidde.
Met eigen hand sneed hij het wilde vlees van de wond
weg en lachte den heelmeester in zijn gezicht uit. Maar
de wonde van hun koning, wien de koorts weldra be ,
letdosanvrzie,wdoZn
noodlottig, hun ruiterij, die o p de rechtervleugel te ver
voorwaarts gedrongen was, werd afgesneden, de aanval
der infanterie door een vernietigend vuur uit 144 kanon,
nen gebroken. Tegen de avond was het lot der Zweedse
troepen bezegeld, zijn eigen generaals dwongen den ge
wonden koning in een slede te vluchten naar Turkije.
Zijn leger, 17.000 man sterk, capituleerde. Peter kon
juichen; „Eerst nu zijn de grondslagen voor Sint Petersburg, met Gods hulp, definitief gelegd". Hij kon zich
de val van Karel nog nauwelijks voorstellen, die hem
aan de mythologische val van Phaëton deed denken:
„Zij moeten zich al te zeker gevoeld hebben van hun
overwinning!" Die avond liet hij de 1200 gevangen
Zweedse officieren uitnodigen op een feestmaal en
dronk op de gezondheid van zijn leermeesters. Een Rus
sisch officier, die Peter vleien wilde door den gevluch.
ten Karel te honen, kreeg te horen: „Ben ik niet ook een
koning en wie staat mij borg, dat Karel's noodlot ook
niet het mijne zal worden?" Daarna echter benoemde
Peter, die tot nog toe slechts overste geweest was, zich
zelf tot luitenant generaal in het landleger en vice
admiraal bij de marine. Langer dan een week beierden
de klokken boven Moscou, waar het volk 's avonds, in
feestelijk verlichte straten, kosteloos met wijn en brood
gelaafd werd.
,
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Weinig dagen, nadat Peter dit verhaal van zijn vader
gehoord had, schaarde hij zijn eigen jongensbende in
slagorde en trok op naar Koudum. Er bestond een oude
vete tussen de jeugd van de beide plaatsen, die
overigens door zeden en klederdracht verwant waren,
omdat de vrijers uit de stad nogal eens onder de
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boerendochters hun avontuurtje zochten. De Koudum,
mers zetten geregeld de hekken langs de dijk open,
zodat het vee der verschillende scharren door elkaar
liep, de Hindelopers dompelden iederen Koudummer,
die bij het bottrappen ontdekt werd, kopje onder. Er
voeren heel wat Koudummers op Hindeloper schepen
en menig Hindeloper meisje had gediend op een
Koudummer boerderij, ook waren de onderlinge huwe,
lijken menigvuldig, toch bleef de tegenstelling bestaan,
als tussen land, en zeevolk, scheldwoorden vlogen heen
en weer en er was geen kermis, die niet op een kloppartijtje tussen de opgeschoten gasten van Hindeloopen
en Koudum uitliep. Nu had Peter zijn troep georgani ,
serdomPltawpendKoumrjgens
op hun eigen speel, en kaatsterrein achter de dorpskerk
te overvallen. Hij zette spionnen uit, regelde een
koeriersdienst, liet zijn makkers in kleine groepjes op,
rukken door het weiland. Hij voelde zich een echten
veldheer, toen hij van de hoge rug het hele land over,
zien kon, met de blauw schemerende Fluesen en de
bossen van Gaasterland daarachter. Zijn troepen had,
den de glooiing mee, toen ze, op Peter's wild krijgs,
geschreeuw, omlaag renden om de niets vermoedende
kaatsers te overvallen. Met riem en klompen turf den
ze er op, de overweldigde Koudummers naar alle kanten
verspreidend. De eerste slag was hun, maar Peter had
buiten de boeren gerekend, die van alle kanten kwamen
aanhollen om hun jongens te helpen. Nu was het de
beurt van de Hindelopers om voor 'dorsvlegels, hooivorken en losgelaten kettinghonden snel een goed heen:
komen te zoeken. Peter, als een goed veldheer, hield
tot het laatste stand tussen een groepje kameraden,
maar moest dan ook harder dan de anderen lopen, toen
een grote dog hem naar de keel sprong. Hij raakte het
dier met zijn knuppel, dat het versuft bleef liggen, maar
zag twee kerels op zich af komen en rende in zijn
doodsangst om een boerenhuis heen, een stal binnen.
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Hij zag nog net, dat er een meisje bij de deur stond:
„dievratmnuljk!"dchi,terwjz
op de hooizolder trachtte te verbergen. Hij hoorde de
kerels hijgend naderen en woedend vragen: „Is de
sloeber hier binnen gevlucht?" Zijn adem bleef in zijn
keel steken, maar het meisje antwoordde rustig: „Nee,
hij is daarginder het erf op", en nu hoorde Peter aan
het klotsen van hun klompen, dat ze verder gingen.
Even later riep het meisje in de holle schuur: „Ze zijn
weg, kom maar te voorschijn!" Peter stak voorzichtig
zijn hoofd uit het stro en het meisje schoot in een lach,
omdat hij er, met zijn gescheurde kleren en zijn haar
vol stro, als een vogelverschrikker uitzag. „Je bent er
goed afgekomen", zei ze, „dat waren Douwe en Leen,
de ergste bekkensnijders van ons dorp, die hadden je
je tezekrnpahlvmtjesgnd,alz
pakken kregen!"
Ze ging tegenover hem op een omgekeerde emmer zitten en vervolgde: „Mijn broer vaart op een fluit van
jelui en heeft het er best, daarom had ik medelijden
met je".
Peter schaamde zich, zoals hij er uitzag, hij stamelde
een verlegen bedankje en wilde meteen weggaan, maar
ze hield hem tegen: „Als je zo buiten komt, hebben ze
je meteen te grazen, wacht liever tot het donker is, ik
zal je wel een boord supenbrei brengen als je honger
hebt".
Samen in het schemerdonker van de schuur zaten ze te
praten en nog geen half uur kenden ze elkaar, of Peter
vertelde al vol vuur over Narwa en Poltawa. „Je bent
een rare jongen", spotte hét meisje, „een czaar met een
hap uit zijn broek, die wegkruipt in een hooiberg!"
Maar haar spot was niet kwaad bedoeld en Peter voelde
bezorgdheid in haar stem, toen ze vroeg: „Wat zal je
moeder zeggen, als je zo thuiskomt?"
Het was of hij nu pas besefte, wat hij gedaan had.
„Moeder", zei hij, met plotseling stokkende stem, „zal
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erg bedroefd zijn.... ik mag helemaal niet vechten,
omdat we doopsgezind zijn. ..." Hij voegde er aan toe:
„Ik denk, dat ik maar voorgoed wegloop".
Het meisje keek hem boos aan: „Om haar nog verdrie
tiger te maken?" vroeg ze. „ .. is dat je dapperheid? Jij
bent een móóie Peter!" En toen ze merkte, dat hij geen
antwoord wist: „Kom hier, dat ik je afborstel, een naald
en draad haal ik dadelijk om die scheur te maken, als je
je bed,danmetokrhuisgaenmt r
merkt ze het misschien niet."
Peter dorst haar niet tegenspreken. Hij wist, dat zijn
streken niet verborgen konden blijven en het gerucht
van zijn vechtpartij nu reeds als een lopend vuurtje door
Hindeloopen rondging, maar hij voelde vaag, dat hij ook
haar verdrietig zou maken als hij dat zeide. Tegelijk
deed de kordaatheid hem goed, waarmee ze voor hem
zorgde. Hij meende, dat hij nog nooit zo'n aardig meisje
gezinhadowluing,arhjmoestl
gen om zijn broek te laten maken, nogal belachelijk was,
vond hij het prettig, dat ze voor hem zorgde; het nam
iets van zijn zelfverwijt weg, als een koele hand die over
je haar strijkt, de hoofdpijn.
„Nu is het donker genoeg en moet ik zorgen, dat ik thuis
kom", zei hij, toen ze klaar was. Langs een achteraf
weggetje bracht ze hem naar de hoge dijk toe. Het was
reeds avond, de muggen zoemden en een zoete geur van
vlier hing tussen de bomen.
„Neem de weg over Molkwerum", zei ze, „daar zullen ze
je het minst vermoeden en zorg, dat je voorlopig niet
terugkomt."
Langer dan strikt nodig was hield hij haar hand vast.
„Ik kom wel terug!" zei hij, „al was het alleen maar om
jou te bedanken."
Met zijn klompen in de handen sloop hij langs de weg.
Bovenaan de helling keek hij om en kon juist haar
schort, als een witte vlek, onder de donkere schaduw
van de bomen onderscheiden.
.
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PETER EN PETER

eter kon zijn belofte, om het nieuwe vriendinne,
tje in Koudum spoedig weer eens te bezoeken, niet
houden. Wat hij zich ditmaal veroorloofd had, was al
te erg en had zelfs een officiële klacht van den dorpsschout bij de Hindeloper burgemeesters ten gevolg. De
heren keken uit hun waardigheid van stadsbestuurders
te zeer op de grietenijen neer, om aan deze klacht veel
aandacht te schenken, te minder, waar het den zoon
gold van een der rijkste ingezetenen. In deftige bewoor,
dingen, met fraaie krullen van calligrafische kunst, liet
de stadsadvocaat een schout weten, dat ook de Hinde,
lopers vaak genoeg overlast van Koudummer kwa jon,
Bens ondervonden, doch alleen konden stratten, wanneer
de delinquent gevat werd. Hij beloofde een scherp onder,
zoek en gaf Auke Wybes persoonlijk een wenk, den
jongen voortaan wat korter aan de lijn te houden. On
,verbidljkchtanurgems tdavo
kat,wrendopsgziutenhvrma.
Het gedrag van Peter bracht hun gemeente in opspraak,
bovendien werd hier niet naar rang of stand gevraagd
en Auke Wybes moest de vernedering ondergaan, open,
lijk terechtgewezen te worden en bedreigd met de ban,
wanneer hij zijn zoon niet beter in de hand hield. Rood
van schaamte keerde hij naar huis terug, nog op de
drempel van plan, den jongen ditmaal een afstraffing te
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geven, die hem zijn leven lang zou heugen. Hij riep:
„Komhier,Pt!"ndjogkwamrheto,
met naar de grond geslagen ogen, maar zonder enige
vrees te tonen. Hij wist, dat hij straf verdiend had en
was bijna blij deze te mogen ondergaan, maar Auke
meende slechts onbeschaamde brutaliteit in zijn houding
te ontdekken; de oude drift sprong in hem op en meteen
had de knaap een geweldige draai om zijn oren te pak.
ken. Een ogenblik wankelde Peter, in zijn ogen stond
meer verbazing dan schrik te lezen, hij gaf geen kreet
van pijn, deinsde niet terug en stond nog steeds met gebogen hoofd, even recht voor zijn vader. Auke, nu door
het dolle heen, greep hem bij zijn schouders en schudde
hem door elkaar: „Op je knieën, schobbejak!" Hij greep
een stok, die tegen de kast stond en liet die op de nu
gebogen rug neersuizen. Ineens stond Romkje achter
hem en hield zijn arm vast: „Niet in drift", zei ze, „wie
in drift straft, stelt zichzelf in het onrecht."
Auke keerde zich om: „Wil je dan, dat de jongen voort
gaat God te beledigen en zijn ouders te schande te
maken?"
Zonder te antwoorden wenkte ze Peter, dat hij zich zou
verwijderen. Toen zei ze: „Ik wens, dat de jongen een
goed christen wordt, niet uit angst, maar omdat hij de
leer van onzen Zaligmaker liefheeft. Ik heb liever dat
hij zondigt, dan dat hij de zonde, die hij begeert, slechts
uit angst voor straf nalaat. Slavenzielen zijn er genoeg
in de wereld en al te veel door angst en straf gebroken
karakters. Ik wil, dat mijn zoon een vrij mens zal wor
den, die eens, in volle vrijheid, rekening zal afleggen
van zijn eigen daden."
Auke zei driftig: „Je verwent hem! Maar wie zijn kind
bemint, spaart de roede niet en zachte heelmeesters
maken stinkende wonden."
„Ga zitten", zei ze en toen hij, tegenover haar, in zijn
eigen hooggerugde stoel, langzaam weer tot rust kwam:
„Vraag je af, Auke, of je hem kastijdde om hem te ge
.
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nezen, of slechts, omdat je eigen eer gekrenkt was?"
Ze vroeg geen antwoord, maar legde haar bleke hand
zacht op de zijne en zeide:
„Ik ken Peter en weet, dat hij zichzelf nog niet baas kan.
Maar ik weet ook, dat zijn aard niet slecht is, en dat zijn
gewetenswroeging een zwaarder straf voor hem is, dan
jouw slagen ooit zijn kunnen." Ze liet Auke's hand los
en ging naar boven om Peter te zoeken, want ze had de
trap onder zijn voetstap horen kraken. Onder de pannen
van de vliering vond ze hem tenslotte, verstopt achter
een stapel balen, met zijn gezicht in het stof en zijn
lichaam doorschokt van ingehouden snikken. Kramp ,
achtigrepdjonahetijndlk
weer spreken kon, zei hij: „Wat ik doe, dat wil ik niet,
en wat ik wil, dat doe ik niet; het lijkt wel, of ik nooit
kan leren."
Hij wist niet, hoezeer hij juist in dit ogenblik op den
czaar leek.
Peter bleef de verdere winter meest thuis, bezocht trouw
de kerk en catechisatie en hield zich in de avonden
meest bezig met het knutselen van zijn scheepjes. Het
weer kwakkelde, zonder ijs of sneeuw, en hij vermeed
zoveel mogelijk het gezelschap van andere jongens, om
niet opnieuw in verleiding te komen. Toen echter de
lente inzette, nam Auke hem, vroeger dan hij oorspron:
kelijk van plan geweest was, aan boord van de „Peter
en Pauwel". Hij meende, dat de jongen beter zou oppas ,
af senodrzijvtuoechnkwas
wezigheid van enkele maanden het beste middel, om wat
er gebeurd was, te doen vergeten.
Eenmaal aan boord, leefde de jongen op, die in de winter bleek en stil was geworden, met plotselinge buien
van geïrriteerde drift, als het hem in huis te eng werd.
Hier, aan boord van zijn vader's fluit, blies de frisse
Westenwind al gauw alle muizenissen uit zijn hoofd
weg.Dbotsmanhdeklg.Ptr'sopiewl
.
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had de zeeziekte, bij het passeren van de branding, in
enkele uren overwonnen, hij zou zich geschaamd hebben
daarvoor ook slechts één minuut zijn werk te onderbre.
ken. Auke had gewild, dat de jongen aan de voet van de
ladder zou beginnen, en Peter zwabberde het dek,
maakte mokken en etensbalies schoon en liet zich de
bramsteng injagen als de eerste de beste putgast. De
matrozen zagen hem graag, omdat hij een lolletje kon
velen en er niet aan dacht zich over een scheldwoord of
oorvijg te beklagen, als hij iets verkeerds gedaan had.
Ook hij, van zijn kant, was liever onder de bak dan op
de campagne en het speet Peter genoeg, dat hij des
nachts in de hut moest slapen, omdat Auke toch bang
was, dat het voortdurend gezelschap der matrozen ver
ruwend op hem zou werken. Alleen toen, na een voor,
spoedige reis, Petersburg eindelijk in zicht kwam, was
hij, voor zijn werk bij het ankerspil, nergens te vinden.
Hij zat boven in het kraaiennest en tuurde zo gespannen
naar de stad aan de horizon, dat hij den bootsman niet
hoorde naderen, voordat diens hand hem in de nek
greep.
Peter popelde van verlangen de stad te zien, maar Auke
liet hem als gewoon matroos in de sloep plaats nemen
en wachten tot hijzelf van de Admiraliteit terugkwam.
Drie dagen ging dat zo voort, Peter roeide zijn vader
naar de wal en terug, maar moest zelf bij zijn doft blij
ven zitten en zag van de stad niets anders dan de huizen
aan het waterfront, en op de rivier het gewemel van
schepen en sloepen. Maar hij mopperde niet, want hij
had geleerd wat matrozenplicht is en toen zijn vader
eindelijk oordeelde, dat de jongen nu voldoende zelf
bedwang getoond had, nam hij hem mee de stad in.
Toen pas brak het geduld van den jongen en nog voor
de sloep, met de riemen op, aanlegde, was hij met een
sprong de wal op, nog eer de schipper uit kon stappen.
Auke ergerde zich,, maar begreep, dat hij de boog over ,
.
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gen, in dit ogenblik maar geen standje te maken. Die
stond er, na zijn vurige sprong naar de wal, ineens bij,
of hij de kracht over zijn benen had verloren. Slechts
langzaam, alsof hij zich uit een vreemde ban los moest
maken, kwam hij in beweging, hij liep met de bijna ge ,
wijdestapvnm,oheilgrndat
bleef telkens bij zijn vader achter, bang, dat hij de veel,
heid der indrukken, die hem overstelpten, niet zou kun,
nen omvatten en vasthouden, zodat Auke telkens moest
omzien en wachten.
Alles was nieuw voor zijn ogen, de stad, die drukker
dan Amsterdam scheen, de baarden en lange kaftans
der kooplieden, de met zilver bestikte kleren der vrou.
wen. Aardbeienverkopers boden hun waar aan op kleine
plaatjes, die de vorm hadden van een botje, daartussen
door liepen kooplieden en prezen met hese stemmen een
warme drank aan, die van honing met peper was gebrouwen. Door de deuren der kroegen, waarboven men
de groene tak van een sparreboom had gehangen, drong
het volk in en uit; krakende boerenwagens reden voorbij, en snelle wagentjes met drie paarden, wier beige ,
rinkeldvotgashipzjdetuvn.E
processie, met vaandels en wierookvaten kwam uit de
schemerachtige poort van een kapel en links en rechts
naast Peter, vielen mannen en vrouwen op de knieën
en sloegen hun voorhoofd tegen het plaveisel. Toen
naderde van de andere kant der straat een dwaze optocht van dwergen in bokkewagens, voorafgegaan door
een tamboer majoor, die minstens twee meter hoog was.
De twee optochten ontmoetten elkander op het kruis ,
punteomdvrwaignteo,kwamdrs
op hen af een begrafenis; de lijkwagen vol kinderen, die
om en op de kist zaten, waarvan het deksel half was
gesloten, zodat men het gezicht van den dode zien kon.
Verward greep Peter de hand van zijn vader, hij sloeg
de ogen neer, want hij had plotseling boven de bonte
menigte het blanke marmeren beeld van een volkomen
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naakte vrouw op zien rijzen. Ineens moest hij lachen,
hij zag een jongen voorbijkomen met een schaal warme
pannekoeken op het hoofd. Toen hij er enkele van aan
een blijkbaar deftig burger verkocht had, die ze voor de
vuist opat, snoot de knaap zijn neus in de smerige doek,
waarmee hij zijn pannekoeken opnieuw bedekte.
Peter bewonderde zijn vader, die door al dit gewoel
even rustig voortschreed, als deed hij thuis, in Hindeloopen, een wandelingetje „om boeren". De kooplieden
voor de magazijnen, waar ze heen gingen, gedroegen
zich als waanzinnigen, ze prezen met wilde armgebaren
en overvloed van woorden hun waar aan. Ze trachtten
Auke en Peter bij hun rokpanden naar binnen te trekken en werden bijna slaags met hun concurrenten, die
zich brutaal tussen winkelier en koper drongen. Auke
liet zich door hun geschreeuw niet van de wijs brengen,
maar zocht rustig uit wat hij hebben wilde; een astrakan
muts voor zichzelf, een paar zilveren sieraden voor
Romkje en een mes met gesneden handvat voor den
jongen. Tenslotte hield hij op straat een der omdragers
aan, die in hun matten zakjes groenten, klein als medi,
cinale kruiden, te koop aanboden. Hij verklaarde Peter,
dat de groenten hier schaars en duur waren, maar on
misbar.Wntdeg,iarmwnozet
kopen, werden bijna zeker ziek aan scheurbuik. Aan de
Newski perspectief, de breedste straat die Peter ooit
gezien had, krioelden arbeiders als mieren op de stei
gers van een reusachtige kerk in aanbouw, opzichters
zwaaiden de knoet boven trossen mensenlijven, die, diep
gebukt in de touwen, enorme granietblokken sleepten.
Het deed Peter denken aan een plaatje in zijn oude
bijbel thuis: de slaven van Pharao bouwen de pyramide.
Hij moest haastig op het houten plaveisel uitwijken,
want een troep Kozakken kwam in wilde ren aandraven,
modder en drek van de weg hoog opwerpend onder de
hoeven der paarden. Aan het einde van de huizen ging
de brede straat plotseling in een onaanzienlijke landweg
.
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over. Hier zaten en lagen Mongoolse soldaten om een
houtvuurtje, dat voor hun schildershuisjes brandde en
even verder fladderde een zwarte vogelwolk boven een
lange galg met lijken. Daar werden degenen opgehan,
gen, vertelde Auke, die zich schuldig gemaakt hadden
aan houtroof of aan het kappen van eiken.
Peter was zo vol indrukken en zo moe van de wandeling,
dat hij pas aan boord van de sloep tot besef kwam, het
wezenlijke, dat waarvoor hij eigenlijk gekomen was, ge,
mist te hebben.
„En de czaar?" vroeg hij.
Auke wees naar een steigerwerk aan de oever, waar
honderden arbeiders kruiwagens vol steen naar de met ,
selarbovnduw zei:„Datordjnpls.Hi
is op reis en ik vermoed niet, dat hij terugkomt eer we
uitvaren."
Peter werd er stil van. Hij had geen lust meer, als
anders, met de matrozen te schertsen of te spelen; de
teleurstelling was zo groot, dat alle vreugde en opwip,
ding uit hem weg zakten, als uit een vat, waarvan men
de bodem plotseling wegslaat.
Toen de laatste lichter reeds langszij lag, en vlaggen en
wimpels van alle stengen wapperden, ten teken, dat het
schip nu weldra ging vertrekken, legde, terwijl Auke
nog voor enkele uitklaringsformaliteiten naar de wal
was, een kleine sloep aan stuurboord van het schip aan.
Een ongeduldige stem uit de jol riep: „Hé jongen, leg
eens vast", en Peter, die het handig toegeworpen lijntje
vlug gevangen had, schrok zo, dat hij het bijna terug
liet glippen in het water, want hij meende, uit de ver,
halen van zijn vader, den man, die daar riep, te herken.
nen. „Dat deed je niet erg handig, knaap!" zei de vreem,
deling, die inmiddels vlug als een aap langs een touw,
ladder omhoog was geklauterd. „Ga en roep meteen den
schipper."
Peter's hart klopte in zijn keel, hij wist nu zeker, dat het
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de czaar was, want dit gezicht, met het krullende bruine
haar, de ietwat uitpuilende ogen en de nog jongensachtig
rode wangen, was hetzelfde, als op de roebel, die hij
steeds in zijn zak droeg. Van bakboord, waar de bemanning nog steeds met het lossen van de lichter bezig
was, kwam de derdewaak aanlopen. Peter raapte al zijn
moed bijeen en zei haastig: „Mijn vader is naar de wal
toe, majesteit, maar als ik u misschien naar de hut mag
voorgaan...." De czaar keek verbaasd naar den knaap,
die er, op blote voeten, met opgerolde hemdsmouwen
en zijn haar vol vlas uit de balen, als een scheepsjongen
uitzag en vroeg. „Je vader?" Plotseling barstte hij in
een bulderend gelach uit: „Wil je soms zeggen vrindje,
dat mijn vriend Auke, de schipper, jouw vader is?
Peter knikte haastig. De matrozen, door het luide lachen
opmerkzaam geworden, staakten hun werk, ze herken:
den den czaar en bleven nieuwsgierig staan kijken.
„Dat wil dus zeggen, dat hier voor me staat niemand
minder dan mijn petekind, de beroemde Peter Aukes
uit Hindeloopen?" Hij stapte op den jongen toe en
beurde hem van dek, alsof hij zijn gewicht in de handen wilde voelen: „Een stevig stuk mens, en met de
zwabber aan het werk, zo mag ik het zien, mijn duifje,
mijn broertje, onderaan beginnen, dat is mijn leuze, en
dan zien, dat je één keer op het topje van de mast
komt." Hij gaf Peter een klap op de schouder, dat deze
bijna in elkaar zakte en brulde:
„Maar nou, scheer je weg als de drommel, was kop en
poten, trek een schoon hemd aan, en dan mee naar de
wal, dat ik mijn petekind kan vertonen!"
Peter beleefde het heerlijkste ogenblik van zijn leven,
maar aarzelde of zijn vader dit goed zou vinden.
Hij zei: „Ik moet toch wachten of de schipper het goed
vindt!"
De czaar brulde, dat het aan de andere kant van de
Newa was te horen:
„Wie is baas hier in Rusland? Ik of de schipper? Scheer
"
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je weg, duivelsjong, en verkleed je als de weerga, zeg
ik, of ik laat jou van de ene kant van de ra in de rivier
plompen en je vader van de andere!"
De jongen was reeds verdwenen en schoot in zenuw,
achtige haast zijn beste goed aan. Met zijn haar en ge,
zicht nog glimmend van de zeep kwam hij een ogenblik
later aan dek terug. De czaar tilde hem over de ver,
schansing en liet hem met een baldadige plof in de boot
vallen. De roeiers trokken aan de riemen, als vreesden
ze ieder ogenblik de zweep van den bootsmaat op hun
ruggen te voelen. Tussen een warreling van want en
masten dook de lompe gevel met bleekvergulde torenspits der admiraliteit op. De czaar scheen alle arbeiders,
die hij tegenkwam, persoonlijk te kennen; hij wilde niet,
dat ze opstonden om hem te groeten, maar één enkele
keer nam hij hun het gereedschap uit handen, gaf het
aan Peter en vroeg hem, hun eens te laten zien, hoe ze
dat in Holland deden. De jongen had in Hindeloopen
niet tevergeefs dagelijks in de werkplaatsen der vers
schillende ambachten rondgeneusd, zijn handen ston
den niet verkeerd en hij wist, hoe men een stuk ge,
reedschap moest hanteren. Hoe handiger hij zich
toonde, hoe stralender de luim van den czaar werd. Hij
sloeg zijn arm om den jongen heen en praatte met hem
of hij een volwassen man was. „Je moet alles zelf con,
troleren, zie je, je kunt niets overlaten. Al mijn Russe n
zijn dieven, nietsnutten, die het zelfs in het buitenland
verdraaien iets te leren. Ze bedrinken zich en dobbelen
en stuur ik er iemand heen om toezicht op ze te houden,
dan bedrinkt hij zich nog erger dan de leerling. Zelfs
als het lijkt of ze wat beschaving opgedaan hebben, zijn
ze nog nauwelijks in Rusland terug of de moriaan komt
weer te voorschijn. En het gappen zit ze in het bloed.
Weet je wat de voorzitter van mijn Hoge Raad zei, toen
ik corruptie met de dood wilde straffen? Hij zei: „Sire,
wilt u dan werkelijk heel alleen in uw land overblijven?"
En gelijk had hij en wist, dat ik hem zou sparen, omdat
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hij tenminste een goeie kop heeft. De meesten zijn
idioten en als ze iets onthouden willen, moet je het
eerst met de knoet op hun rug schrijven. Maar ik ver,
geef veel, als ze tenminste maar iets kunnen, met hun
kop of hun handen, al zijn het dan ook schurken! Al,
leen niet, dat ze de arbeiders voor hun schraapzucht
laten kreperen. Weet je, dat ze op de vloot vijf weken
lang verrot vlees en bedorven vis aan de matrozen heb,
ben gegeven, dat meer dan duizend kerels ziek zijn ge,
worden? De ploerten, die dat op hun geweten hebben,
laat ik hangen, al zijn ze duizend keer officieren."
Peter zag de aderen op het voorhoofd van den czaar
opzwellen, een grimas vertrok de mond tot de grijns
van een buldog.
Hij werd bang, maar het was of de czaar het lichte
beven van zijn hand voelde en de boze trekkingen van
zijn gezicht verdwenen even plotseling als ze op waren
gekomen.
„Dat dondert trouwens niets", zei hij grof. „Trek het
je niet aan, jongen, de mensen zijn beesten, maar met
Gods hulp zullen we van de beesten mensen maken.
Het is een zware taak, een verdomd zware taak, maar
ik heb stevige schouders."
Hij bracht den jongen naar een onaanzienlijk rijtuigje,
dat voor de poort van de admiraliteit stond te wachten.
„Nu gaan we naar moeder Kaatje", zei hij, „panne,
koeken eten!" en bijna zonder overgang, terwijl hij
Peter in het wagentje tilde: „Ik wou, dat ik een jongen
had, die op jou leek."
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DE ZOON VAN PETER

D

oor een der lage gangen van het oude paleis in
Moscou sloop de troonopvolger, Alexej. Het blauwe
licht, dat door de gekleurde ruitjes der Byzantijnse boogvensters binnenviel, maakte de wallen onder zijn ogen
nog zwaarder. Een verwarde haarlok hing klef over het
bleke voorhoofd, geel en verfomfaaid staken de kanten
lubben der manchetten onder de rood fluwelen mouwen
van zijn lange slaapjas te voorschijn. Bij de vele hoeken,
die de gang maakte, bleef hij telkens aarzelend staan en
één keer school hij haastig weg in een der metersdiep
in de muur uitgehouwen nissen, toen hij in de verte de
klank van voetstappen hoorde. Onwillekeurig greep hij
naar zijn keel, alsof hij daar de greep van Mens j ikof f's
harde vingers nog voelde. „De schoft", siste hij tussen
zijn tanden, „het hoerenkind! De zoon van een lakei,
die zijn handen durft slaan aan een prins van den
bloede." Hij zonk op de koude, met tegels bedekte
stenen bank neer en tranen van haat en zelfbeklag wel,
den naar zijn ogen. Door zijn hersens, nog troebel van
het drinkgelag van de vorige avond en de slechte nachts
rust kruisten indrukken, woorden en beelden als een
verwarde sabbatdans van witte spoken: De monnik, die
hem aan tafel brief en medaillon van zijn moeder over ,

gebrachtd,wneblikvadr,wn
hij een spion vermoedde, een plek, rood als bloed, waar
13
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zijn bevende hand het wijnglas omgestoten had over de
tafel, en het rode biefstukgezicht van zijn gouverneur,
die met luide stem zeide: „Alle Russen zijn varkens,
Alexej P jetrowits j ! Zelfs de grootste boerenkinkel in
Duitsland legt afgekloven beentjes niet terug in de
schotel!"
Belediging op belediging! Belediging van hemzelf, van
zijn land, van zijn God. Aan het andere einde der tafel
goot de paus der heilige synode van dronkelappen een
glas wodka tussen de borsten der prinses:abdesse
Rgevsky en imiteerde met obscene gebaren het heilige
ritueel van de mis.. Alexej dacht aan de vrome tantes
Eudoxia en. Natal j a Alexe j ewna, die hem opgevoed
hadden, nadat de czaar, toen Alexej tien jaar was, zijn
moeder naar het klooster had verbannen. Hij zag hen
voor zich, zoals ze 's avonds naast hem neerknielden
voor het avondgebed maar tegelijk meende hij weer het
schorre lied van den dronkemanspaus te horen:
Verhoor o Dionysus
mijn innige gebed
en leg Marja en Does j a
vanavond in mijn bed.
Walging steeg in hem op en nu zag hij ook de nog natte
plekken op zijn mantel, waar hij deze de vorige avond,
overgevend, had bezoedeld. Hij hoorde Mensjikoff,
schor van drift, met zijn platte boerenuitspraak weer
tieren en daartussendoor, als een heel verre herinne%
ring, de correcte, beschaafde stem van zijn eersten
gouverneur, Huysen: „De knaap is verre van onbegaaf d, Sire, gewillig en vlijtig, met grote neiging tot
vroomheid, rechtvaardigheid en reinheid van zeden."
Als een bange hond, op het punt van bijten, trok Alexej
de slappe bovenlip schuins op: Dat was voorbij! Die
deugden hadden ze hem wel heel degelijk uitgeranseld!
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Om een kerel van hem te maken had Mensjikoff hem
op schildwacht gezet in de koude vriesnachten, hem
tusenvrlidkopbevnstrdlap
of op zijn dronkemanspartijen gedwongen de wodka
met glazen vol door zijn keelgat te gieten. Terwijl hij
hen verachtte, had hij de ondeugden dezer landsknech•
ten, die men hem opdrong als makkers, één voor één
overgenomen. Er bestond tegen hun dwingelandij geen
verweer dan bedrog en gehuichel, geen ander middel om
het leed, dat ze hem aandeden, te vergeten, dan te
zuipen. Terwijl zijn vader hen de oorlog injoeg en hem
om zijn luiheid als een lijfeigene af liet ranselen,
schreeuwde zijn ziel naar de tederheid van zijn verloren moeder. De exacte wetenschappen, die men hem
in wou pompen, ontvluchtte hij in dagdromen, waarin
hij zich door engelen en heiligen omringd zag. Minder:
waardig en ongeschikt voor al het werk, dat men hem
opdroeg, van schansgraven af tot het berekenen der
kromme banen van de kogels toe, wist hij zich tegel
lijkertijd duizendmaal subtieler van geest in het door.
gronden der duistere raadselen van het geloof, waar
zijn vader als een boer met klompen overheen liep. In
het gezelschap van monniken, redetwistend over het
dogma der transsubstantiatie, gold hij niét voor een
zwakzinnigen idioot, maar bewonderde men de spits.
vondigheid waarmede hij, tussen de talloze ketterijen
dezer eeuw, de diepste waarheden van het orthodoxe
geloof wist te herkennen. Maakte Christus deel uit van
de heilige Drievuldigheid, of had hij zijn eigen troon,
terzijde van die van God den Vader, den Zoon en den
Heiligen Geest? Had Maria haar zoon onbevlekt door
de navel of door de mond ontvangen? Van één enkele
letter kon de eeuwige zaligheid afhangen! Waren deze
vragen, die de kennis van het wezen Gods betroffen,
dan niet oneindig belangrijker dan de profane kennis
van schepen en oorlogstuig, waarmede men hem dwong
zich bezig te houden? Ook deze morgen, na het bacha•
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naal van gisteren, waarin hij zich, uit angst, dat de
geheime correspondentie met zijn moeder ontdekt was,
had laten zinken als een schildpad in de modder, had
Alexej getracht zich in de nevels van het mystieke te
verliezen en opnieuw een zekere orde in zijn brein te
scheppen, door het ontcijferen en overwegen van een
profetisch boekje, dat onder de papieren van Talizky
was gevonden en door een epileptischen bedelmonnik
het paleis binnengesmokkeld.
Hij vergat de wiskundevraagstukken, die Mens j ikof f
hem had opgedragen en verdiepte zich in de oude
Grieksé tekst, wier woorden hem plotseling een op
hemzelf toepasbare, donkere betekenis schenen te heb,
ben: „En het van God vervloekte dier met dubbele kop
zal opstijgen naar de rosse wolken en de komst vers
kondigen van den antichrist, die op een vaal paard
nadert over de vlakte vol lijken".
Grigori Talizky was levend gerookt en de beulen had,
den opdracht gekregen hem telkens met ijskoud water
te overgieten, om de doodsstrijd te verlengen. Gevaar.
lijker dan zijn ketterijen en de profetie van den anti,
christ achtte de czaar destijds de oproep van den geest,
drijver aan de boeren, om het betalen van iedere be%
lasting te weigeren. Maar, overwoog Alexej, waren de
woorden van den monnik niet één voor één in vervul'
ling gegaan? Met duizenden lijken lagen de steppen
bedekt en boven de bossen waren de wolken rossig,
waar de oudgelovigen zichzelf en hun kinderen in de
rode dood verbrandden. De tweekoppige adelaar, het
tegennatuurlijke dier, was tot rijkswapen verheven en
de czaar had in een oekase last gegeven alle monsters,
die in het gehele land gevonden werden, naar Peters,
burg te zenden: „Het is bekend, dat zowel onder de
mensen als onder de vogels en de viervoeters soms
monsters geboren worden; in alle landen worden deze
monsters bewaard als curiositeiten. Ook in ons land is
een oekase uitgevaardigd om de monsters uit te leveren,
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inplaats waarvan echter de onwetenden hen verbergen,
menende, dat het voortbrengselen zijn van den duivel.
door tovenarij ontstaan, hetgeen niet mogelijk is, daar
God de Schepper is van al wat leeft en de duivel een
dergelijke macht niet heeft verkregen."
Heiligen en zieners, bezetenen en zwakzinnigen, door
God getekenden en door God geroepenen, zwierven
vroeger door de paleizen en beïnvloedden met hun
orakelspreuken de gezalfde heersers. Czaar Peter omringde zich met levende monsters, reuzen en dwergen,
bul ten en hinkepoten, hazelippen en scheelogigen, en de
orakelspreuken, waarnaar hij luisterde, waren die der
kardinaals en monniken van de zeer bezopen synode.
had Talizky geen openbaring onto
Alexej huiverde,
vangen en was niet werkelijk de antiochrist gekomen
om het monsterhuwelijk van heilig en onheilig goed en
kwaad, te sluiten en de wereld met de tegennatuurlijke
monsters van zijn krankzinnige fantasie te bevolken om
God te honen? Czaar Peter had de geboren prinses, die
Alexej's moeder was, verstoten om een Lijf landse
boerendeerne in zijn bed te nemen; trachtte hij niet
evenzo het heilige, orthodoxe Rusland te doen ver ,
krachtendo se,lchtopdwr
ingestelde Westen, deze liefhebber van monsters?
Alexej meende krakende soldatenlaarzen op de maro
meren trap te horen en haastig opstaande, vluchtte hij
verder door het labyrinth der gewelven.
Ook hém lieten ze niet met rust; ook hij moest in het
bed van een buitenlandse prinses gedwongen worden,
moest de heidense kennis leren, die in het oude, deze'
lijke Godsgeloof een droesem van wrange twijfel
achterliet, moest zich met polderjongenswerk on
houden, inplaats van, teruggetrokken uit de wereld,
over de diepste problemen van het wezen Gods te
kunnen denken. Aan deze tegenstelling ging zijn al te
zwakke wezen te gronde.
Aan het einde van de gang bevond zich een eiken deur.
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Alexej klopte en een ogenblik later lag hij in de blankgewitte monnikscel aan de voeten van zijn biechtvader
Jakow Ignat j ew.
Als een klein kind beschuldigde en verontschuldigde hij
zich tegelijk: „Ik drink, ik hoereer, vadertje, ik laat mij
door de vijanden van ons heilige Rusland verleiden;
maar het is niet mijn wil, het zijn de anderen. die mij
dwingen, omdat ik te zwak ben om hun te weerstaan,
het is Mens j ikof f, het is...." de monnik moest zich tot
den biechteling neerbuigen om zijn gefluisterde woors
den te verstaan.... „het is mijn vader, de anti-christ,
ik háát hem ik haat hem, ik moet u biechten, dat ik de
dood wens van mijn vader...."
De benige, uitgeteerde hand van den monnik streek
over zijn verwarde, vochtige haren.
„God zal je vergiffenis schenken, arme jongen. Wij
alien wensen zijn dood, omdat het volk zo'n zware last
draagt."
Alexej richtte zich op. Zijn donkere, ietwat bijziende
ogen, glansden fanatiek.
,,U vergeeft mij", jubelde hij, „de heilige kerk van Rusland vergeeft mij. 0 vader, ik beloof, ik zweer het bij
het kruis van den Verlosser, wanneer ik ooit czaar word,
na zijn dood, zal ik geen steen op de ander laten van
alles wat hij gebouwd heeft. Ik zal het veroverde land
teruggeven aan de Zweden en de Turken, ik zal het
goddeloze Petersburg slopen, ik zal de grenzen van Russ
land voor iedere buitenlandse invloed sluiten, het reizen
verbieden, den patriarch herstellen in zijn ambt en mij
als een trouw zoon der kerk onderwerpen aan alle bes
velen van de synode."
De benige hand van den monnik hield hem een ivoren
kruis voor, dat Alexej hartstochtelijk kuste.
„Je zonden zijn je vergeven, mijn zoon", zeide hij, „hoe
zwaar ze ook mogen zijn. Om je liefde voor Rusland en
de kerk zijn je zonden je vergeven. God heeft grote
dingen met je voor. Op het rijk van den antichrist volgt
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het rijk van den Christus. Geve God, dat het spoedig
moge komen!"
De czaar mende zelf het eenvoudige wagentje, dat hem
en den jongen Peter in snelle vaart naar Peterhof
bracht. Een legertje arbeiders was er bezig lanen en
perken van het park aan te leggen, met waterwerken,
schelpengrotten, pyramides en de marmeren beelden
van Griekse goden en godinnen. De muren van het
toekomstige paleis rezen reeds meer dan manshoog
boven hun fundamenten. Aan de oever echter van de
zeeboezem stond het kleine houten huisje, dat Peter
tot zijn vermaak had laten zetten, om vandaar uit
Kroonstad en zijn vloot voortdurend in het oog te kun%
nen houden. Het was van groen hout gebouwd, als de
huisjes in Zaandam, met witte voegen tussen de plan ,
kendam„Moplisr"tndevouig
witte letters boven de ingang geschilderd.
„We gaan naar tante Kaatje", had hij Peter in het
wagentje schertsend verteld. „Ze is een beste. Als ik bij
het leger ben, en zij hier, weet ik niet wat ik beginnen
moet, want wie moet dan mijn haar kammen, mijn was
doen en mijn sokken stoppen? En zij kan 's nachts niet
slapen en kijkt maar treurig naar mijn pantoffels. Ik heb
een pruik van haar haar laten maken, om altijd iets
van haar bij me te hebben, maar dat is niet voldoende
en als het werkelijk spant, wil ik altijd dat zij er bij is.
Mijn overwinning bij Poltawa heb ik voor het grootste
deel aan haar te danken. Je moet ook tante tegen haar
zeggen en niet majesteit, dan zal je eens zien wat lek=
kere pannekoeken ze voor je zal bakken."
De kamer waar ze binnentraden, was een zitíslaap%
kamer, in Hollandse trant gemeubileerd, met enkele
schilderijen van Silo aan de wanden en een bed zo
geplaatst, dat men van daaruit zowel Kroonstad als de
vloot kon zien. Een dikke, gemoedelijke vrouw verwel'
komde hen en het kostte Peter in het geheel geen
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moeite, haar met „tante" aan te spreken. Terwijl hij van
zijn pannekoeken smulde, bracht een lakei den czaar
een presenteerblaad j e met brieven.
De czaar zette zijn ijzeren bril op en begon te lezen.
„VanMesjikof",zhtgnCari.
Wat hij las, was het volgende:
„Ik heb nu het bewijs in handen, dat het ongeluk met
het pistool geen toeval geweest is, maar dat Alexej zich
opzettelijk in de hand geschoten heeft, om het door u
geëiste examen in technisch tekenen niet te hoeven af.
leggen..."
Een bord viel rinkelend op de tegelvloer in schérven.
een stoel viel om.
Peter gaf een schreeuw van schrik en vluchtte in de
beschermende armen van Catharina. Hij zag het gezicht
van den czaar opnieuw door een afschuwelijke grimas
vertrokken.
De czaar hoorde zijn kreet en deed een bijna boven
menselijke poging om zich te beheersen.
De zenuwtrekkingen op zijn gezicht werden langzaam
minder en ontspanden zich tot een lachje.
„Een kakkerlak", zei hij eindelijk, „niets dan een kak%
kerlak, jongen! Wist je niet dat ik zo bang ben voor
kakkerlakken als een jong meisje voor spinnen? Hij
kroop daar de hoek uit. Er zijn er hier veel. Rusland is
vol ongedierte, vol kakkerlakken, ratten en luizen. Ik
haat ze, ik zal niet rusten voor de laatste kakkerlak en
de laatste wandluis in mijn land uitgeroeid zijn. Eet je
pannekoek op jongen; als je klaar bent gaan we naar
buiten. Het is lekker weer, de wind waait van zee. Ik
wil je een indruk geven, hoeveel werk er hier in Rusland nog te doen valt."
Heel die middag mende de czaar het kleine wagentje
en praatte met Peter, zoals hij met een groot mens gepraat zou hebben. „Rusland is geen land, het is een
werelddeel", zeide hij, „maar het slaapt als Doornroosje
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in haar betoverde kasteel, en ik baan me met de sabel
een weg door de dorens om de prinses te kussen." Het
was bijna of hij zich tegenover den jongen verontschul,
digen wilde: „Wie dat doet mag niet bang zijn voor
wat schrammen aan zijn handen en wat scheuren in
zijn kleren."
Telkens liet hij het wagentje stilhouden om Peter iets
te wijzen. „Zie je wel dat onze boeren nog niet eens
het gebruik van een zeis kennen? De mest gooien ze
weg, inplaats van hem op een mesthoop te bewaren!
Onze popen zijn luie vlegels, die niets kunnen dan bidden, in Frankrijk heb ik geestelijken gezien, die een
prachtige moestuin om hun pastorie aanlegden. Ons
vee is slecht. Ik zal je vader zeggen, de volgende keer
een stel Friese koeien mee te brengen. Heb je gezien
hoe de borsten van onze vrouwen door die stomme
klederdrachten omlaag gedrukt worden?"
Een keer ontmoetten ze een lijfeigene, met een doek
om zijn gezicht. De czaar haalde een paar instrumenten
uit zijn zak, liet den man op de treeplank zitten en
rukte hem vlug een rotte kies uit. Bij een brug in aan,
bouw toverde hij uit dezelfde zak een passer te voor,
schijn om verschillende onderdelen op te meten. Hij
had een klein zakboekje bij zich, waarin hij, soms midden in het gesprek, aantekeningen maakte. Toen Peter,
nieuwsgierig, vroeg wat hij opschreef, las de czaar klak
keloos voor: „Het recept aankopen voor de bereiding
van pens. Een afgezant zenden naar den Dalai Lama.
De walvisvangst organiseren. Het alphabet verbeteren.
De opvoeding der vondelingen. Gevlochten korven deu,
gen niet voor de bewaring van beschuit. Het park in
Reval moet voor het publiek opengesteld worden. Fen
carillon bestellen voor de Isaakskerk. Een verzameling
van de Russische spreekwoorden aan laten legen." Hij
lachte zijn zware lach, die het rijtuigje deed s-hudden,
om het verbaasde gezicht van Peter. „Dat zijn zo de
dingen die me overdag invallen en waar ik 's avonds
.

201

wetten van maak, begrijp je? Als jij mijn zoon was,
zou ik je dat één voor één uitleggen, maar de zoon dien
ik heb, stelt er geen belang in."
Hij liet de zweep klakken en ranselde de paarden, dat
Peter het niet kon aanzien.
„U doet ze pijn", zei hij verontwaardigd. „Dat is niet
mooi van u. De dieren kunnen het niet helpen." Op%
nieuw lachte de czaar. „Hetzelfde tedere hart van je
vader?" vroeg hij. „Daar kom je niet ver mee! Als je
denkt, dat de liefde in de wereld moet heersen, waarom
verscheuren dan de dieren elkander en vreten wij weer
de beesten?"
„Niet alle dieren zijn verscheurend", zei Peter. „Toen
ik over boord van de sloep viel, heeft onze hond me
gered en naar de wal gezwommen. Vader heeft nog een
steen in de muur laten metselen ter herinnering!"
„Je hebt gelijk", zei de czaar, „dieren zijn soms te ver=
trouwen, mensen nooit. Ik heb honderdduizend verklik=
kers nodig om mijn volk te bewaken, tienduizend verf
klikkers voor het spionneren der verklikkers, en nog=
maals duizend om de verklikkers der verklikkers te
verklikken." Hij zwaaide weer met de zweep, maar
hield zich nog bijtijds in en liet het losse einde in de
lucht zwiepen. Ze waren de stad weer binnengekomen,
reden nu langs de Admiraliteitskade en zagen hoe de
„Peter en Pauwel" klaar voor het vertrek lag.
„Je vader zal wel woedend zijn, dat ik hem zo heb ops
gehouden", zei de czaar.
Hij liet zich aan boord roeien, waar Auke inderdaad
met een gezicht van oude lappen op de campagne stond
te wachten.
De czaar nam hem terzijde. „Wees niet kwaad", zei hij,
„dat ik zonder vragen den jongen heb meegenomen, en
geef hem vooral geen standje. Dat je hem naar mij ges
doopt hebt, geeft mij zekere rechten. Vandaag heb ik
het recht genomen mij in te beelden, dat hij inderdaad
mijn zoon was."
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HINDELOOPEN

e burgers van Hindeloopen glommen van zelfvoldaanheid, als de geschrobde en geboende tegels van
hun huisvloer en het blankgepoetste koper waarin men
zich kon spiegelen. Ze waren zich bewust van hun goede
zeemanschap, anders was niet 75 % der Oostzeevaart in
handen van Hindelooper schippers gekomen, van hun
degelijk koopmanschap, anders zou Hindeloopen niet
de enige Friese havenstad zijn, die het verval overleefd
had,vnuegzmhid,blkutev
hofjes en instellingen van liefdadigheid, waarboven in
gouden letters hun namen prijkten, en van een spaarzaamheid, die door de tot barstens toe gevulde keel ten
en butten gestaafd werd.
Hun toenemende rijkdom, die in grond en staatspapje=
ren belegd werd, scheen hun het afdoend bewijs, dat zij
inderdaad met hun talenten gewoekerd hadden en hun
roeping vervuld om Gods eer te verbreiden door hun
arbeid. Deze zelfvoldaanheid straalde van hun gezonde
gezichten en in de welwillende blik, waarmede zij de
vrienden van hun factie begroetten, maar werd tot
strenge hardheid tegenover de armoede, die zij aan luis
heid en zedeloosheid toeschreven. Ook de Hindeloper
matrozen leef den van erwten, bonen, gedroogde vis,
kaas, keiharde scheepsbeschuit en kregen aanzienlijk
minder gage dan de Franse, terwijl acht hunner het
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werk verzetten van 12 Fransen of Engelsen.
Ook de Hindeloper notabelen steunden in de Staten
het voorstel, stakers met geseling, tuchthuis en zelfs
met de dood te straffen en ook de Hindeloper vroedschap liet haar armenjagers met honden drijf, en klop%
jachten op de zwervende bedelaars en landlopers
houden.
Naarmate Peter ouder werd, werd zijn positie tussen de
regenten, en schippersfamilies van het stadje aan de
ene kant, en aan de andere de schippers en vissers,
moeilijker en onduidelijk. De regenten hielden het voor
een dwaze gril, dat Auke zijn zoon nog steeds als ma%
troos op zijn eigen schip liet varen en keken met vers
holen minachting naar zijn beteerde handen; de vissers
en matrozen vergaten nooit dat hij in de hut sliep en
aan de wal in het fraaie huis aan de Indijk woonde.
Auke zelf had hier nauwelijks oog voor. Hij was in het
huis aan de Indijk blijven wonen, omdat het onverkoop,
baar bleek, maar had de luxe van burgemeester Kom.
mert Okkes tot het uiterste beperkt en de weinige
kamers die bewoond werden, opnieuw in Hindeloper
stijl doen inrichten. De behandeling die hij in zijn jeugd
ondervonden had, maakte dat hij zich tussen de schip%
pers, en regentenfamilies weinig thuis voelde. Onder
hen had hij slechts zakenvrienden, terwijl zijn hart naar
zijn familie uitging, waar zijn broers eenvoudige vissers
gebleven waren. Toch had hij in hun gezelschap steeds
het bewustzijn „schipper" te zijn en dit bewustzijn
kweekte een zekere reserve, zoals hij er zich aan boord
voor hoedde, al te vertrouwelijk te worden met zijn
scheepsvolk. Hij was gewend aan eenzaamheid, zat het
liefste alleen met Romkje en verdiepte zich in zijn vrije
tijd meest in de studie van aardrijkskundige of zee,
vaartkundige werken. Voor Romkje echter, was het
verschil in stand steeds onwezenlijker geworden, zij
ging geheel op in de broederschap en strekte haar alom
bekende liefdadigheid uit tot allen, die haar nodig had204

den. Peter zou van hen geen verzet te vrezen hebben,
wanneer hij zich bij de ene of andere kring had willen
aansluiten, zijn eigen karakter echter maakte, dat hij
op de duur meer en meer alleen kwam te staan. Het
liefste verkeerde hij tussen de gewone volksjongens van
de haven, maar zowel het kiemende zelfrespect van den
toekomstigen gezagvoerder, als de angst zich nogmaals
in vecht% of drinkpartijen mee te laten slepen en zo zijn
ouders bij de broederschap in opspraak te brengen, be%
lette hem zich met zijn vroegere spontaneïteit aan de
makkers te geven. Voor omgang met de doopsgezinden
was h,ij te weinig religieus, en verdacht door zijn belang%
stelling voor alles wat met de oorlog verband hield;
voor de regenten% en schipperszoons daarentegen te
ernstig en vooral veel te verdacht critisch. Het was of
Peter, sinds zijn rijtochtje met den czaar, voortdurend
met een notitieboekje rondliep en zijn ogen niet meer
sluiten kon voor al de vele misstanden, waarin de
regentenzoons slechts natuurlijke rechten en heilige
traditie zagen. Peter begon zich af te vragen, waarom
de Hindeloper boeren, die toch geen Russische analf a%
beten waren, de koemest in zee wierpen, inplaats van
haar op de scharren te gebruiken, toen ergerde hij zich
over de verwaarlozing van de dijken, waar de verschil%
lende ingelanden het over hun aandeel in de onder ,
houdskteni worden,tvghij
zich af, waarom de stad geen haven bouwde voor haar
fluiten en ergerde zich aan de laksheid, genoegen te
blijven nemen met een sluis voor kleine bootjes, in%
plaats van een schutsluis en waterweg, die Hindeloopen
had kunnen maken tot de uitvoerhaven voor geheel
Groningen en Friesland. Nu hij eenmaal de ogen ge%
opend had, zag hij ook de oorzaken. Hoewel de inge%
zetenen rijk werden, bleef het gemenebest arm, de grote
vermogens groeiden sneller dan de kleine kapitalen,
maar de in de handel verdiende millioenen werden
steeds meer aan het bedrijfsleven onttrokken en hoe%
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wel er voor de onzinnigste buitenlandse actiën geld als
water te vinden was, bleven de beurzen gesloten voor
ieder werk dat het gehele volk ten goede had kunnen
komen. Het afvloeien van het kapitaal naar grond: en
effectenbezit had het ontstaan van een speciale regens
tenstand ten gevolge en deze stand sloot overeen=
komsten en vriendschappen om tezamen de meerder ,
heidncolgstvrme:„dinc e
oprechte oogmerk, om eerst en vooral het gemene wel:
varen te bezorgen en na het bereiken van dien, alsdan
malkanderen alle bedenkelijke avantages, plaisirs, ende
douceurs, zo voor hare personen als particuliere fami,
liën toe te brengen". De belasting voor het onderhoud
van wallen en dijken werd door de leden van de vroed ,
schapgedl;nitsopbregdtn,
maar ook schout., drost, en bal j uw'schappen waren tot
handelswaar geworden; bij de vergeving van ambten
deelde de vroedschap vaak de helft van het salaris en
het was volstrekt geen zeldzaamheid, dat de koetsiers
en keukenmeiden der burgemeesters postjes kregen,
waarvan zij de inkomsten genoten, terwijl anderen ze
waarnamen, die daarvoor op hun beurt ook weer in het
systeem werden betrokken. Om dit systeem in stand te
houden, moest het landsbestuur zo zwak mogelijk zijn,
de rechtspraak verward en onoverzichtelijk en aan deze
hele warboel de fraaie naam gegeven worden van hei.
lige „vrijheden" en privileges. Hoewel dit alles niet in:
eens, maar slechts druppelsgewijs en met de jaren tot
Peter doordrong en hem bewust werd, voelde hij het
toch, sinds de czaar hem de ogen voor de gemene zaak
geopend had, voortdurend om zich heen, als de verstik,
kende atmosfeer van een bedompte kamer, en prikkel=
baar maakte hem de boze verwondering der bewoners,
die iedere toespeling dat men deuren en vensters eindelijk hoorde te openen, beschouwden als een aanslag op
hun door tocht bedreigde gezondheid. Als Hindeloopen
hem te eng werd, vluchtte hij naar Amsterdam en zag,
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bij zijn terugkeer, de vrouwen der gezeten burgers,
behalve de gekochte sitsen, tassen vol gesmokkelde
specerij en suiker meedragen. Zij maakten er ook geen
geheim van en de tolbeambten dachten er niet aan hen
te controleren, al grepen ze zo nu en dan eens een
boerin of vissersmeid, die ook een kansje probeerde te
wagen. Peter merkte weldra, dat dit gefronste voor
hoofd hem kwalijk genomen werd en dat men hem
langzamerhand als een spelbreker, zo niet als een ge'
vaarlijke ontevredene met oproerige ideeën begon te
beschouwen. Zo kwam hij er toe, voorzichtig te worden
in zijn. uitlatingen en de al te benauwde stadsgemeen,
schap te schuwen, waar ieder van achter zijn horretjes
den ander bespionneerde. Meer dan vroeger schonk hij
weer aandacht aan het leven van vogels en dieren,
waarop Auke hem in zijn jeugd had gewezen, en,
slechts vergezeld van zijn hond, maakte hii lange wan ,
delingasjkdorevln.Opa

deze wandelingen kwam hij in Koudum.
Toen Peter de eenvoudige herberg binnentrad, waar
hij van plan was een pintje wijn, desnoods met een
stukje boter en brood met rookvlees, zo rood als een
kraal te gebruiken, had hij aan de ingang wel aan een
rood lint een mes zien hangen, dat hem begrijpen deed
welke haring hier gekaakt werd. Zijn eerste opwelling
was, voorbij te lopen, maar hij had werkelijk honger en
wat erger was, het zien van het mes maakte een oude,
haast vergeten toverformule in hem wakker: „Laffe

wedropjuftnivech!"
Toch ging hij zo onopvallend mogelijk, aan een tafeltje
in de grote gelagkamer zitten en bestelde hij den waard
een ripje de bruy, met wat dikke erwten en ham met
mosterd. Hij vermoedde, dat de bekkensnijder in de
kamer, naast de zaal zat, waarvan de deur was open'
gelaten. Tegenover de toonbank, aan een rond tafeltje,
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zat een groepje boerenjongens luidruchtig te drinken,
ze stootten elkander aan en werden steeds driester in
hun uitroepen, die blijkbaar bedoelden een onzichtba•
ren hoorder te tergen. Juist had Peter zijn pint wijn
leeggedronken en zijn buidel getrokken om den waard
te betalen, toen de jongste van het stelletje opstond en
met lichtelijk waggelende gang op de open deur toeliep.
Het was duidelijk dat de anderen hem opgestookt had ,
denumtwrisgehdwactnop
gebeurtenissen die zouden volgen. Ook de waard was,
zonder het geld dat op het tafeltje lag te tellen, blijven
stilstaan en luisterde gespannen naar de steeds heftiger
woordentwist die onmiddellijk in het opkamertje was
begonnen.
Ze hoorden de woorden: „kwijlebabbel, kinkel"! vloer
ken, het omvallen van een stoel en de scherpe klap van
een oorvijg. Op hetzelfde ogenblik kwam de jonge boer,
bleek, en blijkbaar ontnuchterd van schrik, de kamer
uitvliegen en zelfs Peter voelde zijn adem stokken, toen
hij de orang oetang zag, die hem achterna zat. Het was
een kerel met bloed belopen ogen onder een laag voor,
hoofd, het kortgeschoren haar van een galeiboef en een
vuil, openhangend hemd, w aardoor men de enorme,
harige borst zag. De weg naar de voordeur afgesneden
ziende door zijn kameraden, rende de boerenjongen in
zijn doodsangst de binnenplaats op, waar de reus hem
bijna onmiddellijk in een hoek drong. Achter hen drong
het boerengezelschap, met den waard en Peter, in de
deur samen. Peter had geen lust zich in deze uitgelokte
strijd te mengen, hij was innerlijk blij, dat hijzelf de
dans was ontsprongen, maar voelde voor den jongen
boer een medelijden, dat met een lichte minachting gemengd was. Het bleek dat de jonge boer, zich van te,
voren door een met gegloeid koperdraad omwonden
hoed, als met een helm beschermd had, doch juist het
ontdekken van deze list bracht zijn tegenstander tot
razernij. Met een vuistslag wierp hij de hoed af en
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schreeuwde als bezeten: „Jij lompe rekel! Jij bloodaard!
Is dat werk van een kerel om geharnast tegen een blote
kop en bakkes in het veld te komen? Daar zal je de
drommel voor halen en is het mes stomp, dan zal ik
eens proberen of het niet door je kaken gaan wil!"
Hij deed een uitval met zijn mes, dat den ander het gezicht van mondhoek tot oor openrukte. De boer gaf een
gil, maar boven die gil uit klonk de angstkreet van een
vrouw, die zich door de saamgeperste lijven heen
trachtte te wringen. „Help, help toch, hij vermoordt
hem", hijgde ze en het had er veel van, of haar angst
slechts al te gegrond was, want de woesteling had op
dit ogenblik den jongen boer ter aarde geworpen en
dreigde hem met zijn botte mes de strot af te snijden.
Dronken lachend en onwillig over de verstoring van het
schouwspel hielden de andere boeren haar tegen. „Hij
heeft het zelf gewild", riepen ze, „laat hem zijn gang
gaan."
De vrouw worstelde even hard tegen hun vuisten, als
de jonge boer zich nog met bloedende vingers verde,
digde tegen het mes van den gorilla.
Peter kon het niet meer aanzien. Hij drong de boeren
opzij, was in twee sprongen over de binnenplaats heen
en rukte den reus het mes uit de handen. Het monster
stortte zich op hem, maar Peter maakte een snelle duik
en wierp het logge lichaam over zich, waar het met de
kop tegen de muur botste en bewusteloos bleef liggen.
Hij keerde zich om en herkende het meisje, dat hem
eens in de schuur had geholpen. Ze lag op haar knieën
bij den jongen boer en trachtte diens wond met een
natte doek te betten. Peter raapte de met ijzerdraad
omwoelde hoed uit het zand en wierp haar die toe:
je lief," zei hij, „dat hij geen helm op moet „Zegan
zetten als hij weer voor branie wil spelen!" Ze keek hem
aan en werd bleek: „Jij!" zei ze, „ik dacht dat ik jou
nooit zou terugzien." „In ieder geval wens ik je geluk
met je vrijer," hoonde Peter. Het meisje antwoordde
14
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rustig: „je vergist je, hij is mijn broer en niet mijn
vrijer".
Peter had zich over zijn stommiteit wel de tong af wil:
len bijten. Ze leek hem nog mooier, met haar van
opwinding en verontwaardiging gloeiende gezicht, dan
hij haar in zijn herinnering bewaard had.
„Kom," zei hij onhandig, „laat mij je dan helpen hem te
verzorgen, ik heb aan boord wel iets geleerd van de
chirurgijnskunst."
De boeren aan de ingang weken schuw opzij, toen hij
haar hielp den nog steeds bloedenden jongen naar bin:
nen te dragen. Achter hen op de binnenplaats kwam de
verslagen Goliath langzaam weer bij kennis. Hij richtte
zich op zijn ellebogen steunend op en dreigde met de
vuist: „Jij kanaljeuze schurk, de volgende keer dat je
je in Koudum vertoont, veeg ik je kop van de romp afl"
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VADER EN ZOON

e czaar schreef aan Alexej : „Je hebt talenten
en bent lichamelijk niet al te zwak, maar je hebt geen
lust iets te leren. Ik eis geen lichamelijke inspanning
van je, slechts liefde voor de zaak. Je wilt van militaire
kennis niets weten, hoewel wij slechts daardoor van
het donker naar het licht zijn gekomen."
Alexej excerpeerde de Annales ecclesiastici vanBaronius
en las historische studies over de vasten. In de omgang
met de dienaars van zijn vader huichelde hij onderworpenheid, vlijt en onbekwaamheid; met de staatsstukken
op zijn lessenaar voor zich kon hij urenlang over de
Heilige Drievuldigheid zitten dromen, iedere admini,
stratieve bezigheid stond hem tegen en van alle gedacht
ten die tot daden konden voeren, had hij een afkeer.
Geheime boden gingen heen en weer tussen het paleis
en het klooster van zijn moeder in Susdal, door bedelmonniken en pelgrims stond hij in contact met alle
ontevreden religieuze centra. Als een monnik hield hij
het voor zijn plicht om, ter wille van zijn religieuze doel,
iedereen te bedriegen, maar zijn karakter was door de
ransel, die hij gekregen had, gebroken, hij was geen
samenzweerder van nature en miste het zelfvertrou,
wen, waaruit een opstandeling kon geboren worden. Zijn
vriendenkring bestond uit zwakkelingen en drijvers,
maar geen van hen had een scheppend plan voor ogen
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en wat hen verenigde was slechts wrok tegen het nieuí
we en de wensdroom dat, wat onherroepelijk voorbij
was, terug te kunnen roepen. Ondanks al zijn godde=
loosheid geloofde de czaar aan een roeping. Alexej ge,
looide zelfs niet aan zichzelf en zocht bij ieder conflict
slechts uit te wijken langs de weg van de minste weerstand.
De czaar zond hem naar het buitenland om vreemde
zeden en gebruiken te leren kennen; hij sloot zich in
zichzelf op, bedronk zich om zijn heimwee te vergeten
en liet uit Rusland een als lakei verkleden monnik
komen, om zijn ziel te redden, indien hij buiten Rusland
mocht sterven.
Dreigend schreef de czaar:
„Ik heb je dikwijls berispt en ook wel geslagen, hoeveel
keren heb ik niet met je gesproken, maar niets heeft
geholpen, niets heeft gebaat, alle praten was om niet,
ieder woord tegen de wind gesproken, niets wil je doen
dan thuiszitten en je er over verheugen, wanneer de
dingen verkeerd gaan."
Om de wrok van zijn vader, die zich als een donder ,
wolksamenbt,fidsmAlexjton
huwelijk. Een korte tijd schijnt het, of het huwelijk
gelukkig zal worden, maar reeds beklaagt Alexej zich
tegenover vrienden, dat men hem een duivelin aan de
hals heeft gehangen. Zij is een goedaardige tere vrouw,
maar Alexej haat in haar het niet/Russische, haar
Duits accent, haar verleden en haar vrienden, haar
manier van zitten en lopen. Met sadistisch plezier,
vindt hij eindelijk iemand, die zwakker 'is naast zich en
schept er genoegen in haar zelfs het hoognodige geld
voor de huishouding te betwisten. Als zijn eerste doch=
ter in moeizame weeën geboren wordt, is Alexej drop=
ken, weldra rost hij naar goed oud Russisch gebruik
zijn vrouw met de zweep af; hij heeft een Finse lijf
eigene tot zijn minnares gemaakt en laat deze Afrossinja
openlijk zijn wettige huisvrouw tyranniseren. Voor
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Charlotte vindt hij een vervallen huis in St. Petersburg,
waar de regen door het dak lekt. Steeds ontbreekt het
haar aan geld en het allernodigste om te leven. Een
enkele keer springt Mensjikoff bij en de czaar bezoekt
haar als ze ziek is, maar de oud:Russische families van
adel kiezen Alexej's partij en sluiten de vreemdelinge
buiten. Zij sterft in het kraambed, aan Alexej's eersten
zoon en smeekt de artsen haar geen geneesmiddelen te
geven, omdat zij dit leven niet langer kan verdragen.
Alexej is te dronken om haar begrafenis bij te wonen.
Uit Duitsland, waar hij een nieuwe slag tegen Karel
voorbereidt, schrijft de czaar:
„Ik ben een mens, ik kan sterven, aan wien moet ik dan
alles nalaten wat ik heb geplant en vermeerderd?"
Een enkele maal sprak Aukje met Romkje over deze
dingen. Nog altijd koesterde hij voor den czaar dat
zonderlinge mengsel van bewondering en afschuw,
waaruit hij voor zichzelf niet wijs kon worden. Hij wist
dat hij den czaar dankbaarheid verschuldigd was, om:
dat deze hem tot den rijksten man van Hindeloopen ge,
maakt had, maar hij wist ook hoe waardeloos deze rijk:
dom zou geweest zijn, wanneer Romkje hem niet ge=
leerd had zijn ziel er van los te maken, zodat hij zich
nog slechts den rentmeester voelde, van wat de Here
hem had geschonken. Want het was Romkje, die het
oude geloof van Auke's ouders, verfrist en vernieuwd
had tot een levende bron in zijn hart; het sterke roer,
dat zijn gehele leven bestuurde en beheerste. Het fun,
dament van haar geloof was, dat men liever alle on
rechtmoslijdn,azetgwldnbosr=
ting verzetten. Daarom waren vorsten als Peter of
Frederik in haar ogen minder groot, dan de eerste de
beste huisman, die zich door levende vroomheid voor:
bereidde op het eeuwige leven. En toch zou Romkje de
laatste zijn om, zoals de doopsgezinde broeders dat wel
deden, over een Peter de staf te breken. „Wij kennen
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ten dele", citeerde zij gaarne den Apostel, „en alleen bij
volmaaktheid zou algehele overeenstemming kunnen
heersen. Daarom moet de verscheidenheid door liefde
en verdraagzaamheid worden verenigd. Want hoe zou
ons zelfbehagen aan God behagen kunnen en zou het
niet kunnen zijn, dat een door onze hoogmoed verwor;
pen zondaar voor God rechtvaardiger dan wij werd
geoordeeld?"
Auke kon niet nalaten den czaar lief te hebben als
mens. Hoewel hij even oud ,was als de czaar, had hij
soms het gevoel, dat deze e 'e n kind was en koesterde
voor hem dezelfde genegenheid, die een moeder soms
voelt voor haar meest rebelsen en ongezeglijken jongen.
In Peters gedrag, hoe barbaars ook, was altijd iets dier
beminnelijke naïveteit van een kind, dat ver boven
zijn macht springt, in een koppig dwaze poging om de
sterren te grijpen. Hij spaarde anderen niet, maar evens
min spaarde hij zichzelf zorg, verdriet en moeite. Hij
liet kanalen graven, plantte bomen, opende drukke,
rijen, scholen, ziekenhuizen en bibliotheken, strafte
zonder aanzien des persoons onrechtvaardige rechters
en omkoopbare hoogwaardigheidsbekleders, gaf het
voorbeeld van spaarzaamheid en eenvoud, en was vroes
ger dan enig handwerker uit de veren en aan de arbeid.
Wat hij in deze weinige jaren slechts door persoonlijke
inspanning tot stand gebracht had, was bewonderens,
waardig, daarover kan niemand beter oordeelen dan
Auke; maar tegelijkertijd wist niemand beter dan hij,
op welke wankele grondslagen dit hele imposante gebouw was opgetrokken.
„De harten der mensen onderwerpen zich niet aan ge=
weld, maar aan deugd", zei Romkje. „Het is het nood,
lot van den czaar, dat hij een geheel volk wil opvoeden,
zonder met zijn eigen opvoeding te beginnen. Daarom
moet hij altijd in laatste instantie tot geweld zijn toevlucht nemen. Het geweld echter kan slechts de uiter'
lijke vormen der dingen veranderen, nooit hun wezen.
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Maar het is dit wezen, dat op de duur sterker dan het
geweld blijkt en dat ook de opgedrongen vorm van
binnen uit wijzigt." Auke wist dat het waar was. Hij
had medelijden met den czaar en voelde dat diens con%
flict met Alexej, zijn conflict was met het wezen van
Rusland. De czaar had zijn zoon niet door liefde voor
zich te weten te winnen en het geweld dat hij toepaste,
kon de eigenschappen en gevaren, die hij vreesde,
slechts versterken. Er scheen geen uitweg. De czaar
eiste verbetering van Alexej, maar deze verklaarde zich
tot verbetering onbekwaam en liever geneigd om af%
stand te doen van de troon en zich terug te trekken in
een klooster. Peter wist, dat ook tot het afgelegenste
klooster de beden der opstandige secten door zouden
dringen en dat geen millioen soldaten de ogen der on
tevrdnhi koezcnardtlos
als de schrijn, waarin hun hoop bewaard werd, te richten. Tenslotte groeide de monnikspij niemand aan het
lichaam! In schijn zouden zij zich onderwerpen, zoals
Alexej in schijn afstand deed, in werkelijkheid zouden
zij wachten tot de czaar dood was om Alexej te ver%
heffen en alles te vernietigen wat de czaar gehoopt en
gebouwd had. Omdat hij wel landen veroveren kon,
maar geen zielen, omdat hij mensen slechts beschouwde
als mest op de akkers der toekomst, zouden mensen de
akker die hij beploegd had, verwoesten en uit de voor,
waar het graan moest rijzen, zouden onkruid en distels
groeien.
„Is het niet zo, Romkje?"
Zo vertrouwd was Auke in deze jaren met zijn vrouw
geworden, dat hij de vraag stelde, zonder het nodig te
vinden haar de loop mee te delen van zijn gedachten.
De oude stoeltjesklok tikte aan de wand, er woei een
geur van hooi en klaver binnen door het geopende
venster en van de scheepswerf klonk het knarsen van
een zaag en de hamerslagen der timmerlieden. Romkje
glimlachte ernstig:
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„Waarom toch altijd naar de toekomst kijken, Auke,
alsof de mensen van morgen en hun geluk voor God
belangrijker zouden zijn dan de mensen van nu? Het
is een waan, dat vorsten als Peter het Godsrijk nader
zouden kunnen brengen. Maar evenmin vermogen zij
de toekomst te verderven, want ieder kind opnieuw
wordt schuldeloos als Adam voor de val geboren, met
vrije wil om in zijn leven al dan niet Gods wetten te
volgen. Niet dat, wat de czaar zelf het belangrijkste
acht en wat de wereld aan uiterlijk succes roemt, zal
blijven, maar slechts dat wat hij door zijn deugden en
ondeugden in andere mensenzielen van zijn tijd gewekt
heeft.”
„Wat anders heeft hij in Alexej gewekt", vroeg Auke,
„dan afkeer en haat, waarvan ik voorzie dat ze nog
slechts in bloed gesmoord kunnen worden?"
„Het bloed dat hij vergiet, zal tot hem terugkeren", zei
Romkje ernstig, „en geweld zal geweld voortbrengen,
dat als een scharlaken inslag de geschiedenis van Russ
land en van Peter's geslacht zal kleuren. Omdat hij het
woord niet begrepen heeft, dat één enkel verdoold lam
den herder dierbaarder is dan de gehele kudde. Maar
God is een rechtvaardige God, die niet slechts de zon
den der ouders bezoekt aan de kinderen, maar hun ook
de deugden van hun ouders toerekent. Vergeet niet,
dat de czaar zijn land en volk met zo innige liefde bemind heeft, dat hij ondanks alles in jouw hart en in dat
van Peter liefde en bewondering vermocht af te dwingen. En staat er niet geschreven: „Uw zonden zijn u
vergeven, want gij hebt veel liefgehad"?
„Het is waar, dat ik den czaar liefheb en vele dingen
in hem bewonder," zei Auke, „maar juist de al te grote
bewondering van onzen jongen voor hem, verontrust
mij. Het is soms of hij vergeet, dat wij Christus en niet
de groten dezer aarde behoren na te volgen. In de ge'
weldenarijen van den czaar vindt hij een excuus voor
zijn eigen gewelddadig karakter. De jongen ontglipt
.
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ons, Romkje! Evenals de czaar heeft hij zijn hart slechts
op de grootheden dezer wereld gesteld en zijn ontevreí
denheid, die alles wil veranderen, richt zich slechts op
de buitenwereld en vergeet dat iedere verbetering met
een inwendige ommekeer moet beginnen. Zijn gedrag in
Koudum geeft telkens opnieuw aanstoot; naar ik hoor
moet hij er verschillende malen met de boerenjongens
gevochten hebben en in de broederschap is opnieuw een
stroming om hem buiten de kerk te sluiten. Mijn vermaningen hoort hij zwijgend aan, maar hij stoort zich
niet aan mijn verbod en gaat toch telkens weer naar
het dorp, waar hij kennis schijnt te hebben aan een
meisje, dat buiten onze kerk staat. Ik zie geen andere
uitweg dan strenge maatregelen te nemen en hem des,
noods aan boord, als een opstandig matroos, in de
boeien te laten sluiten!"
Romkje zuchtte: „Welke waarde heeft het, om met ge%
weld de zonde te beletten, wanneer het hart haar des,
ondanks blijft begeren? Ben je niet bang Auke, dat je
zelfopdwgvanczrkomt?"
Hij schudde het hoofd. „In deze dingen ben je te zacht
Romkje! Wie zo redeneert zou alle justitie op aarde
moeten verwerpen en de misdaad vrij spel laten!"
Romkje vroeg: „Staat er dan niet geschreven: Oordeelt
niet, opdat gij niet geoordeeld worde? Kan men de
wrake niet aan den Here overlaten en is er een strenger
straf mogelijk dan het ontruste geweten? Is het niet
beter onrecht te lijden, dan onrecht te begaan en heeft
onze Here niet gezegd, dat wij tot zeventigmaal zeven,
maal moesten vergeven? Niet het beletten van de mis,
daad is God welgevallig, maar het veranderen der
harten. Maar de enige weg daartoe is de liefde."
Ontevreden rakelde Auke met de pook in het haard,
vuur. „Romkje is een beste vrouw," dacht hij, „een
heilige bijna, maar ze kent de wereld niet". Wat had al
haar liefde en zachtheid bereikt bij Peter? Steeds ge
slotener, koppiger en tot drift geneigd, werd de jongen.
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Er waren nu eenmaal naturen, die de roede moesten
voelen om tot inkeer te komen. Alles wat nu gebeurde
was misschien slechts te wijten aan het feit, dat hij die
roede teveel gespaard had. Morgen moest Peter aan
boord om het schip niet meer voor het uitzeilen te
verlaten. Auke wilde de broederschap tonen, dat hij
in staat was zijn eigen jongen binnen de perken te
houden.
Peter luisterde naar de verwijten van zijn vader met
half gebogen hoofd, zwijgend als een dier dat het onre%
delijk geweld van een onweersbui over zich laat heen.
gaan. Even zwijgend pakte hij zijn kooi en scheepskist
en gaf toen zelf den bootsman bevel, hem naar de
„Peter en Pauwel" te roeien. Hij had reeds lang geleerd
schijnbaar toe te geven, om in de kleine stad geen
ergernis te geven en zijn moeder niet door een open%
l ike twist met zijn vader te bedroeven. Met Auke
ronduit te spreken probeerde hij niet meer. Sinds Auke
oudste in de broederschap geworden was, was het
oordeel der broeders voor hem van groter gewicht,
meende Peter, dan de kern der dingen. Maar juist voor
deze broeders voelde Peter een slechts nauwelijks ver%
borgen minachting. De waarachtige vroomheid van
zijn moeder kwam uit het hart voort, maar de vroom
heid der meeste broeders bestond uit een star stelsel
van regels en vooroordelen, dat zij omhingen als een
uniform, waaraan geen reglementaire knoop mag ont%
breken. Was de uniform slechts in orde, dan kwam het
er niet op aan of het lichaam daaronder schoon of vuil
was. Zij wilden zichzelf een plaatsje in de hemel kopen
door niet te vechten, maar betaalden gaarne dubbele
belasting, om zich door gehuurde landsknechten te
verdedigen; zij beschouwden het dragen van een degen
als zondig, maar lieten de stukken op hun fluitschepen
door gehuurde kanonniers bedienen. Peter kon in dit
alles slechts de huichelarij zien, waarvan de czaar ge.
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zegd had, dat men haar als elfde zonde op de tafel der
tien geboden moest zetten. Hij herinnerde zich zijn
sterk zondegevoel als kind, maar wist nu, dat dit uit
medelijden met zijn moeder, niet uit eigen innerlijke
afschuw van zijn daad voortkwam. Integendeel, zowel
zijn verstand als zijn bloed zeiden hem, dat hij niet
anders had kunnen handelen. De leer der absolute ge

,

weldoshiavnmgeljkidzwr,as
het gebod, dat toch zeker niet enkel voor den rijken
jongeling gegolden had, om al zijn goederen aan de
armen te schenken. Nu leerde men, dat rijkdommen
geoorloofd waren, mits men ze ten algemenen nutte,
naar Gods wil gebruikte; waarom zou dat dan niet
gelden voor de moed en de kracht, die God aan ziel en
lichaam van den mens had geschonken? Hij was niet
naar Koudum gegaan om ruzie te zoeken of een overmaat van kracht te spuien, zoals de brooddronken
varensgasten wel deden; die tijd was voorbij; hij was er
heengegaan, omdat hij eindelijk een vrouw had leren
kennen, die meer voor hem betekende dan in de sleur
en gewoonte vastgelopen meisjes van Hindeloopen of
de Amsterdamse nufjes. T j alt j e Adema was een wees

,

kindutearmlbidsfenharl
kind gewerkt bij een dier Gaasterlandse boeren, voor
wie de knechts en meiden heel wat minder telden dan
hun koeien en varkens. Alles om haar heen had samen,
gespannen om haar te overtuigen, dat ze genadebrood
at en haar deemoedig te maken; liefde had ze nooit
gekend en haar dagelijks leven was even kil en koud
als de witgepleisterde wanden van het kleine opkamer:
tje, waar haar bed stond. Maar ze had handen aan haar
lijf, het duurde niet lang eer ze als de beste melkster
van het dorp bekend stond en, met haar geringe be
,

hoeftn,valdzerin,gok
overhouden om haar twee jongere broertjes uit het
weeshuis weg te halen en bij familie van haar ouders
onder te brengen. Alles, wat in haar zelf naar tederheid
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smachtte, bracht ze over op deze jongens en ze had het
zover gebracht, dat de oudste als matroos op een Hindeloper fluit, de tweede als boerenarbeider een be ,
horlijknved.Dogschterwan
niet dankbaar. Eenmaal bevrijd van de strenge tucht uit
het weeshuis hunkerden ze naar baldadige vrijheid en
duidden slechts mokkend het toezicht, dat Tjaltje
voortdurend op hun gedrag hield. Zodra ze hun eigen
brood verdienden, lieten ze zich aan hun zuster weinig
meer gelegen liggen en zeker dachten ze er nooit aan,
uit eigen kas iets terug te betalen van al, wat Tjaltje
voor hun opvoeding besteed had. Ze gingen hun eigen
wegen, die de wegen waren der baldadige dorpsjeugd,
verzot op drinken en vechten, en wisten Tjaltje slechts
te vinden, wanneer zij zich door de een of andere onbe=
zonnen streek in moeilijkheden gebracht hadden. In
deze periode, waarin Tjaltje zich ledig voelde, omdat
haar moederlijke zorg geen object meer vond en haar
tederheid onbeantwoord bleef, had ze Peter leren ken.
nen. Hij was jonger dan zij, maar bezat onstuimigheid
en moed, de deugden, die zij bij haar broers zo zeer
gemist had. Hij had, ondanks zijn jeugd, vreemde lang
den en zeden leren kennen, bezat een eigen, oorspron%
kelijk oordeel en kon over dingen spreken, waar de gewone, boerse dorpskinkels zelfs niet aan dachten en
toch was hij in veel opzichten nog een kind, dat zich
onbegrepen en eenzaam voelde en in zulke ogenblikken behoefte had aan een vrouwenhand, die zacht zijn voor
hoofd streelde.
Peter van zijn kant bewonderde in haar de stoere
levenslust, die door geen arbeid of armoede viel te
breken, de onafhankelijkheid van haar karakter en de
krachtige, gezonde vormen van haar lichaam. Voor het
eerst in zijn leven was hij werkelijk verliefd en hij was
niet van plan zich in deze liefde te laten dwarsbomen,
omdat een boerenkinkel hem met een pak slaag gedreigd had. Was het hem mogelijk, dan ontliep hij den
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groten gorilla, die met zijn vechten en gebrul de streek
onveilig maakte; hij begaf zich dan langs binnenpaadjes
in het donker naar Koudum en ontmoette zijn meisje
op plaatsen, die ze van tevoren afgesproken hadden.
Stelde echter grote Jaap zich onverhoeds in zijn weg,
of trachtte hij, zoals dat enkele malen gebeurd was, met
een paar dorpsjongens Peter in een hinderlaag te lok%
ken, dan had deze afdoende bewezen, dat hij het ook
met een knuppel of desnoods met de blote vuist tegen
een paar doorknede bekkensnijders dorst en kon op%
nemen. Ja, één keer, toen grote Jaap gedacht had Peter,
terwijl deze in zoet gesprek was met zijn meisje, te kun%
nen overvallen, was deze nog juist op tijd opgesprongen
en had den bullebak een kaakslag verkocht, dat hij
minutenlang buiten westen had gelegen, zodat er sinds%
dien een soort gewapende vrede tussen de twee partijen
was tot stand gekomen. Maar ook in dat ogenblik, toen
Peter, na zijn eerste opwelling van razende drift, wer %
kelijgmndha,terodwas,hij
geen angst of wroeging gevoeld, doch slechts het gevoel
gehad zijn liefde verdedigd te hebben, zoals zijn bloed
en zijn geweten hem dat voorschreven.
Dat hij over deze liefde met zijn vader niet kon praten,
omdat deze, als oudste der broederschap, streng aan
het verbod van buitentrouw vasthield, was een der stille
grieven, die Peter tegen hem koesterde. Hij was dan
ook niet van plan zich op de duur te onderwerpen, maar
het was de eerste keer, dat hij als stuurman op de
„Peter en Pauwel" zou varen en hij had zich voorge%
nomen de uitspraak uit te stellen, tot hij bewezen had
als zeeman de gelijke te zijn van zijn vader. Voorlopig
bepaalde hij zich er toe zich des avonds door een
kajuitspoort in zee te laten zakken en zwemmend de
wal te bereiken, waar de bevriende torenwachter, half%
weg Workum, een pak kleren voor hem klaar hield. De
uren van de nacht waren vol zoet geluk, maar eer de
haan kraaide, doorkliefde hij weer met ferme slagen het
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water, naar de „Peter en Pauwel" terug en klom aan
boord langs een touwladder, die een, in het geheim ges
nomen, bootsmansmaat stilletjes liet zakken.
Altijd was het tot nog toe zo gegaan, dat alle tussen
vader en zoon bestaande tegenstellingen als mist voor
de zon verdwenen, zodra zij slechts enkele dagen het.
zelfde dek onder de voeten hadden. De scheepsdisci•
pline, in wezen even streng als die bij het leger, zat
Peter in het bloed en hij besefte, dat hij later slechts
gezag kon hebben, wie eerst getoond had ook te kunnen
gehoorzamen. Hij was als scheepsjongen aan boord Tse•
komen en langzaam opgeklommen, zonder één rang
over te springen en al waren deze promoties sneller op
elkaar gevolgd, dan gewoonlijk het geval was, zij had•
den toch nooit plaats gevonden eer Peter bewezen had
zijn nieuwe werk volkomen onder de knie te hebben.
Daardoor was de waardering, die vader en zoon voor
elkanders vakmanschap hadden, met de jaren slechts
toegenomen. Peter bewonderde de kordate rust, waar
mee zijn vader ook in de hachelijkste ogenblikken steeds
de juiste bevelen wist te geven, maar ook Auke was er
zeker van, dat ieder gegeven bevel, hoe moeilijk of ge.
vaarlijk ook, steeds even handig door Peter uitgevoerd
werd. Beiden voelden dezelfde liefde voor het schip,
dezelfde verantwoordelijkheid jegens de bemanning en
koesterden dezelfde eerzucht om steeds voordeliger en
sneller dan de andere schippers te varen. Beter dan hun
eigen lichaam was het schip hun bekend, een zwakke
plek in de kiel stak als een wonde in hun eigen vlees
en liet hen des nachts niet slapen; wanneer op het einde
van de zomer aangegroeide mosselen en wier de gang
vertraagden, scheen het hun toe, of hun eigen benen
moe waren geworden. Zij reageerden op de grillige on
lustenvahcipoersnljkzit
zo vermoeid konden zij na een dag van uitputtende
arbeid niet in slaap zinken, of de kleinste verandéring
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van koers of zeegang was voldoende om hen te doen
ontwaken. Beiden hadden dat geheimzinnige gevoel in
zich, dat hun, als de dieren, een verandering van weer
aankondigde, en wanneer de schipper dan, in een gevoel
van naderend gevaar, zijn kleren aanschoot, gebeurde
het meestal, dat hij, aan dek komend, Peter reeds over
de kompasroos vond gebogen. Maar ook wanneer wind
en tij gunstig waren en de „Peter en Pauwel" onder de
vracht van bol staande blanke zeilen als een vogel over
het water scheerde, gebeurde het menigmaal, dat Auke
zijn wacht in kooi liet voorbijgaan voor het genot, de
fraaie steven zo het opbruisende water te zien doorklieven. Telkens het ogenblik van naar kooi gaan uit
stellend, maakt hij nog eens een inspectietocht over
zijn schip en vond dan, voorbij het kluifhout, Peter, ge ,
bogenvrdschaig,betovrdhsnl
verglijden der marmeraders in het water. Wanneer zij
dan elkander in de ogen zagen, ontwaarden zij slechts
de gemeenzame trots en het gemeenzame geluk: dit is
óns schip, ènze „Peter en Pauwel"; en rustig ging de
vader eindelijk slapen. wel wetende, dat beter dan enige
vreemde het doen kon, zijn zoon de wacht hield.
Ook nu had Auke geen enkele klacht of aanmerking
kunnen maken over de wijze, waarop stuurman Peter,
ondanks zijn nachtelijke escapades, het schip voor de
reis getuigd had. Geen weeflijntje in heel het want, dat
los zat, geen heiligedag je in het frisse verfwerk, geen
trosje, dat niet model lag opgeschoten, geen zeil, dat
niet precies volgens de regels gedoekt was. Ook ditmaal
had Auke het anker hieuwen en uitzeilen aan zijn zoon
overgelaten, die zonder loods het schip reeds na enkele
uren veilig voor anker bracht op de rede van Terschel,
ling. Dezelfde nacht echter sloeg het weer om en voort.
durende Westen. of Noordwesten winden beletten hen
wekenlang uit te zeren. Hoe langer dit oponthoud
duurde, des te nukkiger en geslotener werd Peter.
Zolang de wind niet gunstiger was dan half, waagde
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geen der voor anker liggende koopvaarders het uit te
zeilen, maar Peter wist, dat dit, al laverend, wel degelijk
mogelijk was, wanneer men slechts, zoals hij dat op
enkele Engelse schepen gezien had, een kluifhout aan%
bracht ter verlenging van de boegspriet en langscheepse
zeilen op het voorschip, inplaats van de, ook voor het
uitzicht zo hinderlijke, blinde. Hij had deze wijziging
telkens weer met klem bij Auke aanbevolen, die er de
betekenis wel van inzag, maar niet de eerste wilde zijn
om deze verbetering door te voeren, uit angst, dat men
hem in Hindeloopen van begeerte naar meer dan nor%
male winst zou betichten. Men wist, dat hij rijker was
en voordeliger dan anderen had gevaren, wanneer hij
nu, naar Peter's voorstel, het schip liet omtuigen, of
zelfs de rechte achtersteven rond toelopend vertimme%
ren, zou het zeker heten, dat hij, hoe rijk ook, toch nog
anderen het brood uit de mond wenste te nemen, door
meer en snellere reizen te maken. Het was hiermee, als
met de slechte plek in de dijk, waarvoor Auke ook niet
zo sterk, als Peter dat wel wenste, op verbetering dorst
aandringen, omdat het zijn eigen land was, dat het
dichtst achter de bedreigde plek lag, zodat te grote ijver
licht opgevat kon worden als lust, gemeentegelden te
besteden ten eigen bate.
Peter, met zijn minachting voor de publieke mening,
liet deze motieven niet gelden. Hoe langer de westenwind aanhield, hoe meer hij innerlijk zijn vader de
schuld gaf van de vertraging, die hem belette op zijn
eerste reis als stuurman een behoorlijke tijd te maken.
Hij liep stuurs en gesloten aan dek rond, snauwde de
matrozen af, keek over de verschansing naar het ge%
krioel van af- en aanvarende sloepen en luisterde met
gefronst voorhoofd naar de nieuwtjes, die scheepshan%
delaars of loodsen wisten te vertellen.
Die nieuwtjes waren overigens merkwaardig genoeg.
Men beweerde niet minder, dan dat de czaar zijn zoon
Alexej bij zich in het leger voor Stralsund had ont%
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boden, maar dat de czarewitsj, schijnbaar aan zijn wens
gevolg gevend, de gelegenheid had aangegrepen om per
slede naar het buitenland te vluchten, slechts verge,
zeld door zijn als page verklede geliefde. Geen der
duizenden spionnen van den czaar vermocht een spoor
van den vluchteling te vinden, alsof de slede ergens
door wolven was overvallen of verzonken in de zwij,
gende poelen der Masoerische moerassen. Toen klopte,
op een mistige Novemberavond, een vreemdeling als
waanzinnig aan de poort van het paleis van den vice,
kanselier, Graaf Schonborn. De ontstelde lakeien aar,
zelden, den bleken, in een vochtige mantel gehulden
jongeman, die slechts wartaal scheen te spreken, bij
hun heer toe te laten. Met een kracht, die men hem niet
toevertrouwd zou hebben, slingerde Alexej een van hen
op zij en rende, met stappen, adie hol klonken in de marmeren gangen, de statietrap op. Op het geschreeuw der
toesnellende lakeien kwam ook de kanselier zijn kamer
uit en herkende Alexej. Zonder op de bedienden te
letten viel de czaréwitsj op zijn knieën, greep de mantel
van den graaf beet, en smeekte met stotterende stem
om bescherming. Midden in zijn woordenvloed hield
hij op en keek vol angst om zich heen, of hij ieder
ogenblik de wrekende hand van een achtervolger vrees:
de. Haastig bracht de kanselier hem in zijn kamer. De
czaréwitsj smeekte hem bij den keizer te brengen, hij
beweerde uit Moscou gevlucht te zijn, omdat de czaar
hem wilde opsluiten in een klooster. Plotseling stampte
hij met zijn voet op de vloer en beval, dat men hem
bier moest brengen. Een kamerdienaar bracht een zil,
veren blad, waarop een glas en een kan wijn stonden.
Alexej zette de kan aan zijn mond en ledigde haar in
één enkele teug. Hij viel in een gereedstaande stoel
neer en begon zich te beklagen. „Ik weet, dat ik een
zwakkeling ben", zei hij, „maar het is Mens jikof f, die me
zo gemaakt heeft. Omdat hij zelf keizer wilde zijn,
na Peter, heeft hij me niets laten leren, me als een lijf,
15
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eigene, ja als een hond behandeld. Hij is het geweest,
die me er toe bracht, te gaan drinken, tot mijn verstand
zwak en troebel is geworden, als van een geesteszieke."
Grote tranen van zelfbeklag biggelden over zijn wan.
gen. Hij sprong weer uit zijn stoel op en liep handen ,
,wringedkamop r,tewijlhnRus

sichgebdnprvlotuendkris
sloeg. Nadat hij een tweede kruik wijn had leeggedron:
ken, viel hij op een sofa in een loodzware slaap en
moest door de lakeien uitgekleed en naar zijn bed ge:
dragen worden.
Het kleine vlugschrift, dat reeds door vele handen ge/
gaan was, vertelde verder, hoe Alexej van Wenen naar
Tirol, van Tirol naar Napels gevlucht was, in mateloze,
dierlijke angst voor Peter's wraak, tot deze zelfde angst
en het gevoel toch niet te kunnen ontsnappen, hem even
redeloos er toe bracht, weer terug te reizen, hopende,
dat zijn vader hem zou toestaan als ambteloos burger in
een vergeten plaats met zijn geliefde te leven, wanneer
hij zich bereid verklaarde allen te verraden en uit te
leveren, die hem bij zijn vlucht hadden geraden of ge.
holpen.
Toen Peter het vlugschrift, dat Auke hem gaf, had uit ,
gelzn,schurdijtklenspr,dio
de wind meegevoerd werden, spuwde ze achterna en
zei slechts:
„Deserteurs verdienen de kogel!"
Auke antwoordde: „Hij is de zoon van den czaar! Zou
je willen, dat een vader de hand aan zijn eigen zoon
sloeg?"
Peter vroeg: „Prijst men niet thans nog de rechtvaardigheid van Brutus, die zijn eigen zoons ter dood liet
brengen, omdat ze Rome hadden verraden?"
Toornig zei Auke: „Brutus was een heiden, die de ge ,
nadevhtkruis nde.Wlvhtmj
gekomen, Peter, dat je een heiden hoger stelt dan den
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Christus, die ons geleerd heeft, zeventigmaal zevenmaal
te vergeven."
Zonder te antwoorden trok Peter zich terug in zijn hut.
„Waarin verschilt mijn vaders toorn, van die van den
czaar", dacht hij, „dan slechts dáárin, dat ze minder
sterk is? Hij weet zich te beheersen, maar als hij zijn
drift de teugel liet, zou hij mij doden, wanneer ik van
zijn geloof afviel!" In het donker van de hut meende
hij het zachte gelaat te zien van zijn moeder. Zij inder,
daad was er in geslaagd, geloof en leven tot een eenheid
te versmelten. Maar kwam dat niet, omdat God haar
gespaard had voor de drift, die in zijn vader, zowel als
in hemzelf en in czaar Peter, als een grommend dier
te wachten lag, ieder ogenblik klaar, de al te zwakke
ketting van de wil te breken? Had God niet alle mannen met deze drift geschapen, die bij de beesten het
adelsmerk was van een ziel, die geen onrecht wenste
te dulden?
Vermoeid door de cirkelgang van zijn gedachten, viel
hij in slaap en meende, door het geloei van een orkaan
heen, de toornige stem van den czaar te horen. Hij
schrok wakker en voelde dat de wind gedraaid was.
Zware zeelaarzen stampten over het dek en de boots,
mansmaat ging rond om het volk aan te porren tot
rijzen. Haastig schoot Peter zijn oliejekker aan, hij be,
greep, dat het tijd was om de ankers te hieuwen.
Gedurende deze reis werd de „Peter en Pauwel", die
N. N.O.,koers hield, voortgejaagd door een oorspron,
kelijZud,atroiZudWesmn
wind. De bemanning verheugde zich over dit buiten,
kansje en Auke liet alle zeilen bij staan, om zoveel
mogelijk de verloren tijd in te halen. Tegen verwach,
ting nam de wind plotseling zeer in kracht toe, zodat
de matrozen de grootste moeite hadden om de snaar,
stijf gespannen boven-bramzeilen in der haast te strij,
ken. Terwijl zij hiermee bezig waren, beurde een
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enorme breker het achterschip hoog op, het roer kwam
boven water uit en, een oogenblik stuurloos, draaide het
schip om zijn as en gleed zijwaarts weg in het golf dal.
Opdekrunaschwdeputgnva
angst, tegelijk kwam met zwaar gekraak in een warre:
ling van touw en splinters de grote steng naar beneden,
twee mannen meesleurend, die echter, wonder boven
wonder, ongedeerd aan dek belandden. Schipper en
bootsvolk stortten zich op de helmstok, maar konden
niet beletten, dat een zijdelings invallende rukwind het
voormarszeil deed killen. Toen de mannen er in ge,
slaagd waren, het schip weer in zijn oude koers terug
te brengen, bevrijdde het zeil zich, met de slag van een
kanonschot, van de mast waartegen het geperst zat,
barstte uit de lijken en spleet van onder tot boven in
twee klapperende wimpels. Geen matroos kon het
wagen, de kracht van deze geselende flarden te trotseren en onder het geweld der slagen begon de voormars-ra te trillen en te kraken. Een nieuwe windstoot
scheurde de zeilrepen als flenters papier van de ra en
wierp ze hoog naar de wolken, als losgelaten vliegers.
In paniek renden de matrozen naar het achterschip,
bevreesd dat de zware ra de volgende seconde verplet,
terend op de bak zou suizen. Het was echter duidelijk,
dat het schip, zonder de zeilen van de fokkemast, geen
koers zou kunnen houden. Peter wachtte bevelen van
den schipper niet af, maar klom door het zwaargeha,
vende want naar boven en stond daar op de fokkera
met wilde gebaren de mannen beneden hem uit te
dagen. Met een vloek maakte een der matrozen zich uit
het kluwen los: „Ik laat toch, verdomme, den stuur,
man niet alléén staan." Auke, aan het roer, herinnerde
zich die dag, waarop hij zelf als eerste de kettingen op
de bak geklaard had. Het werd hem wonderlijk koud
en warm om het hart, alsof dit het ene ogenblik door
vrees samengeperst werd, om in het volgende bijna van
jubelend geluk te barsten. Als rappe katten klommen
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nu de gasten het want in. Ze hingen daarboven op de
slingerende paarden en leken droge kersen, die ieder
ogenblik door een nieuwe rukwind van de tak geschud
konden worden. Na een half uur was het ergste voorbij, de wind minderde en aan de ra, die als een gespalkt
been gewangd was, kon weer zeil worden gehesen.
Auke zei tegen Peter: „Dat was goed werk!" Beiden
hadden het gevoel, dat het verleden, met de rafels van
het zeil, door de wind verwaaid was.
De wind werd echter opnieuw traag en er hingen
klamme natte nevels over het water, toen ze de monding bereikten van de Newa. Hoewel dit het seizoen
was der witte nachten, waarin anders, zonder aan ter
kooi gaan te denken, de bemanning vaak op de bak
bleef zingen en spelen tot de morgen aanbrak, bleef de
temperatuur laag en vochtig en tegen de middag werd
de mist vaak verscheurd door buien uit oriwaarschijnlike windstreken, alsof de natuur in de war was. Toen
zij, tegen vier in de morgen, voor de admiraliteit ankerden, ging de stad in een zondoorgloeide nevel schuil,
die koperkleurig was, alsof ergens een brand woedde,
waarvan de witte rookpluimen naar de rivier af dreven.
Grijs en glad stroomde het water naar zee, kleiachtig
en ondoorzichtig als nat zeildoek. De bootwerkers en
andere Russen, die aan boord kwamen, hadden onder
hun vierkante voorhoofd sombere, angstige ogen, er
werd ditmaal bij het werk niet gezongen, en wanneer
een varensgezel nieuwsgierig vroeg, hoe het nu tussen
den czaar en zijn zoon stond, bekruisigden zij zich en
keken schuw om zich heen, als vreesden zij, dat iemand
hun onuitgesproken gedachten zou raden. Over de
admiraliteitskade trok een wonderlijke optocht voorbij
van bokkenwagen, waarin dwergen en narren gezeten
waren. Tussen een groep reuzen, voor aan de optocht,
herkende Peter met verbazing den czaar, hij had een
enorme kolbak op en sloeg uit alle kracht op een trom,
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mel. De optocht werd besloten door een zegewagen,
waarin de paus der synode van dronkaards zat, met
een lichtekooi op zijn knieën. De optocht verdween als
een chimaere in de nevel en even later begonnen de
klokken der grote kathedraal plechtig te luiden.
Auke liet zich naar de wal roeien om de officiële stuk,
ken in orde te maken, toen hij terugkwam, stond zijn
gezicht ernstiger dan ooit, hij sprak met niemand een
woord en sloot zich bijna onmiddellijk in de hut op.
Peter besloot uit te vinden, wat het geval was. Hij gaf
de wacht over aan de derdewaak en begaf zich naar
de matrozenkroeg, waarvan de czaar de bouw had be,
volenpdzfag,tersnvod
kathedraal gelegd werd. De waard was een krijgskame,
raad van den czaar uit de dagen van Azow en deze
had de gewoonte, wanneer hij de staatszaken moe was,
als matroos verkleed, de herberg te bezoeken en er de
nacht door met onverschillige varensgasten te zuipen.
Ditmaal echter leek het wel, of de anders meest propvolle herberg door een politie:razzia ontruimd was. In
de lage lange zaal stond slechts de waard achter de
tapkast en een Zweed lag, met wijd uitgespreide armen,
over een tafel te slapen. Peter bestelde een glas kwast
en even later kwam de waard bij hem aan zijn tafeltje
zitten en begon fluisterend te vertellen:
„Hij is dood, onze czaréwitsj Alexis Petrowitsj, de
duivel hebbe zijn ziel, hoewel er morgen in alle kerken
van Rusland voor zijn eeuwig heil wordt gebeden! Hij
is dood en zijn lijk staat opgebaard in de kathedraal,
waar iedereen het kan zien om zich te overtuigen, dat
hij niet naar de rechtgelovigen gevlucht is, zoals de
malcontenten vertellen, die gaarne een valsen Deme,
trins van hem zouden willen ,maken."
Met bevende handen schonk hij twee glazen wodka in
morste de helft over de rand, toen hij Peter toedronk.
„Ik vertel je dat, Hollander", zei hij, „hoewel alleen
God weet of er niet een verklikker achter het raam
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staat, die mijn woorden zal verdraaien. Maar ik weet,
dat je den czaar een goed hart toedraagt, en dat je
daarginds de geruchten zult tegenspreken, die door de
mist van mond naar oor gaan. Ze vertellen, dat de
czaréwitsj onthoofd is.... dat de czaar hem met zijn
eigen degen heeft doorstoken of hem door zijn lijfarts
de aderen heeft laten opensnijden...."
„Geloof het niet!" drong hij aan, terwijl zijn harige
handen op de schouders van den ander rustten en zijn
adem als met lauwe stoten langs diens gezicht streek:
„Ik ken den czaar langer dan jij en weet, dat hij wreed
is, maar rechtvaardig, wreed, maar rechtvaardig...."
HijletPr'schoud,ke
droefgeestig in zijn
glas en herhaalde, of hij plotseling zwakzinnig was geworden: „ ....wreed, maar rechtvaardig."
Peter gaf een slag op de tafel: „Spreek toch op, kerel!"
De waard schonk de glazen opnieuw vol, dronk zich
moed in en fluisterde:
„Bij Narwa heb ik hem zelf de deserteurs aan zijn
degen zien rijgen. Niemand is veilig voor zijn woede als
hij bedrog of uitpersing op het spoor komt, ik zelf had
bijna aan het puntje van de ra gebungeld, omdat ik
voor de schepen...."
„Je vertelde over Alexej", drong Peter aan.
„Alexej heeft nooit willen deugen", fluisterde de waard,
„hij hoopte op de dood van zijn vader, bereidde hem
wellicht voor, in ieder geval had hij verbindingen over
het gehele land en tot de buitenlandse vijanden van
Rusland. Hij was van plan alles ongedaan te maken wat
de czaar tot stand bracht. Het is wreed maar rechtvaar,
dig, dat hij op de pijnbank verhoord werd; zijn lichaam
tussen hemel en aarde gespannen. Ik weet het van mijn
neef, den beulsknecht, en ook hoe de czaar hem de
knoet uit de handen rukte en ranselde tot de czaréwitsj
bewusteloos werd.... je moet bedenken, hij was altijd
een zwakkeling geweest, een moederszoontje die niet
veel kon verdragen...."
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Peter huiverde.
„Heeft de czaar zijn eigen zoon doodgeslagen?"
De waard hief, als in afweer, zijn handen omhoog.
„Niet doodgeslagen! Geloof me toch; de czaréwitsj i s
pas de volgende morgen aan uitputting overleden. De
czaar heeft niets gedaan, dan de ondervraging voltrek,
ken, die de wet voorschreef, en slechts zijn drift is oor ,
zakgewst,dlnharekwmdnhij
bedoelde. Maar mijn neef zegt, dat, terwijl hij sloeg, de
ogen van den czaar blind waren van tranen en toen hij
tenslotte de zweep weg wierp en als een toevallijder
neerviel, dacht dr. Blumentrost, dat men vader en zoon
op dezelfde fdag zou moeten begraven."
Buiten in de verte klonk naderend tromgeroffel, een
kanon begon met tussenpauzen van een minuut te
schieten en alsof de stad slechts hierop gewacht had
om uit haar doodslaap te ontwaken, trok de mist op en
vulde de lucht zich met een vaag gerucht van liederen
en kreten.
De waard sloeg een kruis. „Wat gaat er gebeuren?"
vroeg hij hoofdschuddend. „De slang heeft haar kop
verloren, maar wie weet, of er geen honderd koppen
aan zullen groeien, waar die ene af werd geslagen? Men
zegt, dat de rechtgelovigen een opstand beramen, dat
de troepen in Mecklenburg in opstand zijn gekomen. .
De czaar wil de bloedende wonde dichtsch.roeien en
heeft bevolen, dat er feest gevierd zal worden op de
vooravond der begrafenis.... de popen gaan als vossen
met brandende staarten door de stad, maar de verklik,
kers van den czaar loeren om alle hoeken en nu moet er
gratis brandewijn vloeien, dat het volk zijn wrok zal
vergeten, maar God weet, welke hartstochten de bran,
dewijn losmaakt...." Hij zuchtte diep : „De czaar is
wreed, maar rechtvaardig. Ik vrees, dat er hier van ,
avondgels tafhebij!"
Blijkbaar had de verre optocht een hoek omgeslagen en
kwam nu recht op de herberg aan. De ruiten begonnen
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onder het lawaai van de roffel te trillen, daarboven uit
hoorde Peter schorre stemmen zingen:
De arend is een keizersvogel,
streeft in zijn vlucht de zon nabij,
de arend vreest noch pijl noch kogel,
geen vogel is als d' arend vrij.
De dronken Zweed schrok wakker, samen met den
waard en Peter holde hij naar het venster. Ze zagen
den czaar aan het hoofd van een rij trommelslagers de
grote staf van tambour,maitre zwaaien en omhoog wer
pen. Achter de trommelaars volgde een ordeloze bende
zingende matrozen en soldaten. De deuren van de her,
berg barstten open en de menigte drong naar binnen.
De czaar sprong op de tafel, stampte met zijn tambour ,
stilte:
maitre-sfnbvldpoteig
„Breng bekers, vaten, kruiken, Iwan, en wat je in je
smerige kelder hebt liggen en geeft de hondenzonen te
drinken, die ik heb meegebracht, want het zijn mijn
gasten en ik laat je levend villen en op brandewijn zet,
ten, als er ook maar één met een droge keel hiervan=
daan gaat."
Het was of het dak onder het schorre gebrul der varens,
gasten omlaag zou storten.
„Stilte, hoerenkinderen!" schreeuwde Peter. Hij hurkte
neer, wierp zijn benen wijd uit als een danser, veerde
na enkele passen met een sprong omhoog en begon
ineens weer te spreken.
„Ze zeggen, dat ik mijn kind gedood heb, maar wie is
mijn kind, vraag ik jullie, wie is mijn kind, Rusland of
Alexej? Als er van zoons gesproken wordt, jongens,
dan zijn jullie mijn zoons, die voor Rusland kruit en
kogels, honger en kou getrotseerd hebt en die ik ge,
offerd heb, wanneer het nodig was om Gods wil te vol,
voeren, die Rusland groot wenst. Zijn jelui daar kwaad
om! Haten jelui mij, zoals dat giftig ondier mij en mijn
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werk gehaat heeft? Jongens, ik heb jelui in het zweet
van mijn arbeid geboren. Zonder jelui zou het rijk
evenmin bestaan als een lichaam, dat geen ziel heett.
Jelui hebt je liefde voor God, voor mij en voor het
vaderland bewezen. Je hebt je leven niet gespaard,
evenmin als ik het mijne gespaard heb...."
Hij hief de enorme kruik, die de waard hem reikte, hoog
en dronk haar in één teug leeg:
„Op Rusland!"
„Op Rusland!" antwoordden de zware stemmen der
matrozen.
De czaar sprak verder: „Wie van jelui had voor tien
jaar kunnen denken, dat ik hier, aan de Zweedse Oost,
zee, mijn hoofdstad bouwen zou? Wie had zich de bloei
van kunsten en w etenschappen kunnen denken, van
handel en bedrijf, die ik vergelijken wil bij de broeds'
omloop in het menselijk lichaam? Wie van jelui heett
niet het gevoel, in tien jaren een eeuw geleetd te heb=
ben? Bidt dan en werkt, dan zullen wij nog tijdens jelui
leven andere, beschaafder, landen beschamen kunnen,
dan zal ieder van jelui trots kunnen zijn op dat, wat de
slang vernietigen wilde, wiens kop ik gisteren verplet=
terd heb, in naam van Rusland."
„Leve Rusland!" riepen de matrozen, „en leve Peter!"
De waard ging rond met bier, de glazen klonken, opnieuw werden de eerste regels aangeheven van de
keizershymne:
De arend is een keizersvogel,
streeft in zijn vlucht de zon nabij.
De czaar sprong van de tafel. Zijn voorhoofd droop van
zweet, maar zijn ogen, een seconde geleden nog von,
ken schietend, stonden plotseling moe en omfloerst,
alsof hij de gehele nacht niet had geslapen.
Tussen de mannen door, die zich om een aangeslagen
vat bier verdrongen, baande hij zich een weg naar de
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uitgang. Ineens herkende hij Peter. Hij greep den jongen
stuurman onder de arm en drong hem naar buiten, zo
haastig, of hij bang was, dat hem daarbinnen het een of
ander ongeluk dreigde. „Oef!" zeide hij, toen ze weer
op straat stonden: „hun adem is verpest. Ik spreek soms
tot ze, maar het enige, dat ze begrijpen, is, dat ze te
zuipen krijgen." Hij hield een voorbijrijdende drosjke
aan en beval den koetsier naar de admiraliteit te rijden.
Terwijl het vehikel kreunend door plassen en putten
strompelde, praatte hij aan één stuk door, zonder Peter
aan het woord te laten komen. „Wij vieren de overwinving bij Poltawa", zei hij en wees op de gele vlag met
zwarte adelaar, , die van het fort wapperde, „en de te=
waterlating van ons eerste in Rusland gebouwde admiraalschap". Inderdaad lag, voor de feestelijk versierde
werf, de kiel van een fraai linieschip, op welks achter=
steven de zware stam en kroon van een oude eik waren
gebeeldhouwd. De czaar hielp Peter uitstappen en een
ogenblik stonden beide mannen daast elkander op de
kade, met kennersblikken de edele lijnen van het fraaie
schip metend. ,,,,De dude eik" heb ik haar genoemd",
vervolgde Peter, „naar de eiken, die ik geplant en naar
het eikenhout, dat ik met mijn bijl bewerkt heb. Opdat
de grondslagen van dit rijk stevig en vast mogen wor=
den, als eikenhout, dat de eeuwen kan tarten." Zijn
blikken dwaalden van het schip naar de tafels, die reeds
voor het banket van die avond gedekt werden, vlak
vóór de houten barak, waarheen men het lijk van
Alexej gebracht had, eer men het naar de grote Isaaks=
kathedraal transporteerde. Zijn hand omklemde Peter's
arm als een schroef en zonder overgang zei hij:
„Eikenhout is sterk, maar brandbaar. Wanneer een vuur
stro en hout op zijn weg ontmoet, grijpt het steeds
verder om zich heen, stoot het echter op ijzer en steen,
dan dooft het uit. Om het levende eikenhout te bescher=
men, moet een vorst hard als steen kunnen zijn, Peter,
en wreed als staal of ijzer." Zijn greep om Peter's arm
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verslapte en hij liep met snelle schreden de werf af,
maar keerde zich in de poort om, Peter wenkende, dat
deze hem zou volgen. Gedurende de rit naar Peterhof
zat hij in gedachten verzonken, maar de aanblik van het
zomerpaleis, waar honderden arbeiders aan de aanleg
van lanen en bossages werkten, scheen hem uit zijn
lethargie op te wekken. Hij wees naar de blanke zuilen,
façade van het paleis, naar de marmeren beelden, die
overal opgesteld werden, en zei: „Ziedaar, wat ik breng.
De schoonheid van Griekenland, de wetenschappen en
ambachten van Europa. Niet voor mij alleen, maar voor
ons gehele volk, zoals ik wil, dat iedere moejik tot dit
park toegang zal hebben. Weet je waarvan mijn zóón
droomde? 's Winters in Moscou, 's zomers in Jaroslaw
te wonen, Petersburg te laten vervallen, de vloot af te
schaffen, het leger te ontbinden...." Hij nam een on
handigeborscputdhanewsm,
hoe hij een jonge boom in de grond moest zetten. In
zichzelf bromde hij : ,,Nietsnutten! Alles moeten ze
leren en zijn te lui om op de schoolbanken te gaan zit,
ten.... dat God juist mij met zulk een zoon moest
bezoeken...." en met een blik op Peter, die hem
zwijgend, maar rechtop volgde: „Een vrome, die de ge
lijkenis van dien luien dienstknecht uit het evangelie
had vergeten. Hoeveel beter zou een deugdelijke vreem,
deling geweest zijn, dan een onbruikbare uit mijn eigen
lendenen...."

,

Peter moest weer aan die eerste keer denken, toen de
czaar hem naast zich had meegenomen op zijn rijtocht.
Eenmaal in de propvolle zalen van het paleis scheen de
sombere stemming van den czaar volkomen verdwenen,
hij praatte en schertste ongedwongen met de gasten, nu
over staatszaken, dan over gewone particuliere aange,
legenheden, kende alle genodigden met naam en toenaam en ondervroeg de uit het buitenland terugge ,
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keerde studenten naar hun ondervinding. Tegelijk
échter liet hij Peter met zijn ogen niet los en duldde
niet, dat deze zich ook maar één ogenblik uit zijn nabij,
heid verwijderde. Af en toe stelde hij hem voor: „Dit
is Peter, mijn petekind, de Hollander, die een schip kan
sturen en een bijl hanteren". Hij wachtte niet op een
wederwoord en vervolgde zijn gesprek, maar Peter had
het gevoel, dat ieder woord van den czaar als een soort
heimelijke apologie voor hem bedoeld was. Aan de
grote tafel, waar hij naast den czaar moest zitten, wer
den gebraden speenvarkens opgediend en aan het spit
geroosterde ossen. De czaar legde grote lappen vlees op
Peter's bord, begoot ze met wodka en dwong hem ook
overigens telkens weer te drinken. Door een nevel heen
zag Peter de gasten en met een schok herkende hij tus,
sen een groep Hollandse schippers, aan het einde van
de tafel, zijn vader. De czaar bood Peter een nieuwe
beker wijn aan en op dat ogenblik stond Auke op,
dreigde met de vuist en schreeuwde iets over de tafel,
maar werd door de vuisten van twee andere schippers
hardhandig neergedrukt op zijn stoel. Er ontstond een
klein tumult, maar een jonge Hollander stond haastig
op om een toespraak te houden: „Mijnheer, de grote
Pieter! Lange leve uw vrouw, mevrouw de Keizerin!"
Iedereen lachte, alle glazen werden geheven, en toen
Peter weer naar de Hollanders keek, was zijn vader
verdwenen. De vleugeldeuren van de zaal werden open ,
,

geoidnalstrmehbodpine
inmiddels ingevallen duisternis van het grote vuurwerk
te genieten. De czaar had zijn arm om Peter heenge,
slagen, hij was nu vrolijk en verhit als een kwajongen,
vertelde, dat hijzelf de donderbussen gevuld had en
legde de betekenis uit der mythologische taferelen.
Ineens stond Auke voor hen. Hij beet Peter toe: „Je
bent dronken als een zwijn. Ga direct naar boord terug,
als je niet wilt, dat ik je als deserteur in de ijzers laat
sluiten!" De aderen op het voorhoofd van den czaar
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zwollen en het begin van een stuiptrekking liep over
zijn gezicht heen.
Auke wendde zich tot hem: „Ik ben zijn vader, majes,
teit, en eis dezelfde macht over mijn zoon, als gij over
den uwen".
Met zichtbare moeite beheerste de czaar zich. Een ogen ,
blikaterchju:„Jbntvermél,Aukdi
vermetelheid redt je, want moed heb ik altijd op prijs
weten te stellen. Wat je zoon aangaat...." hij wendde
zich tot Peter „je bent een vrij man en kunt kiezen
tussen mij en je vader".
Ook Peter gloeide nu van drift. De hele dag had hij,
onder het drukke praten en de schijnbare opgewekt ,
heidvanczro,edipsmatgvlne
onzekerheid, waardoor deze mens verscheurd werd.
Hijzelf had beurtelings liefde voor hem gevoeld, mede ,
lijdenafgrz,mliedhatn
gewonnen. Welk recht had zijn vader tussenbeide te
komen, wanneer hij ditmaal de stem der liefde volgde,
die ook naar Auke's geloof het hoogste gebod was?
Welke betekenis had het, of hij de bekrompen regels
overtrad, zoals Jezus de sabbath gebroken had om wat
hoger was te dienen? Wat hinderde het, of hij dronken
was met den ander, die een drinkgenoot nodig had om
in de gemeenschappelijke roes, zijn leed te vergeten?
Hij zei hard: „Ik blijf bij den czaar, omdat hij me nodig
heeft vanavond".
De czaar omhelsde hem: „Ik wist wel, Peter, dat je
méér dan je naam alleen van mij geërfd hebt". De Hol,
landse schippers, die angstig op de achtergrond hadden
staan wachten, voerden Auke weg. Boven de Newa
doofden in een rossige rook de laatste vonken van het
vuurwerk.
De czaar bracht Peter door een zijdeur naar een kleine
zaal. „Ik breng je naar de kleine kring van vrienden",
zei hij, „die het mysterie vieren van Dionysos. Weet je,
wie dat was? De God van de wijn, dien hij uit het bloed
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van zijn liefsten vriend heeft geschapen. De God van
de oerkracht van het leven, dal altijd opnieuw over
dood en verrotting zal triomferen. De God van de
schaamteloze roes, waarin we de diepste wortels, van
onszelf hervinden." Een tafel in de vorm van een hoef,
ijzer stond aangericht voor een soort altaar, waar de
prins=paus, met een trofee van 'bokkehorens, schrijlings
op een vat zat. Voor hem danste de abdes Rgevsky een
obscene dans, met wiegende heupen. Een enorme
drinkhoren ging rond, die de vorm had van een mannelijk geslachtsdeel. De aanwezigen hadden hun hemden losgeknoopt en lagen in liederlijke houding op en
over de tafels. De czaar drukte Peter tegen zich aan,
streelde hem over het haar en zei: „Erger je niet, maar
zie, wat de mens is, als hij zichzelf loslaat. Je zult er de
grote verachting uit leren, die nodig is om mensen te
kunnen regeren, maar ook, als je jezelf gaan laat, de
oerkracht, die ontstaat uit het contact met de chaos."
Hij schonk eenbeker voil en dronk Mensjikoff toe: „Mag
ik je Peter voorstellen, Alexander, mijn petekind, sterk
en zonder vooroordeel en trouw, als een vorst zijn moet.
Is hij niet mooi en krachtig?"
Mensjikoff lachte vals: „Net zo mooi als Wolodja, je
page, die later de spion bleek van Alexe j ."
De czaar wierp hem de inhoud van zijn glas in het ge,

laat: „Pas op voor die kop van jou, Alexander, die
veel en veel te slim is. Zulke koppen zitten niet vast
op hun rompen."
Hij legde zijn arm opnieuw om Peters rug: „Drink mijn
jongen!" zei hij bijna teder. „Drink en vergeet de laag=
heid, die ons aan alle kanten omringt met nijd en hebzucht. Jij tenminste gelooft in me en houdt van me,

zonder berekening. Drink en houd me deze nacht in
het grote vergeten gezelschap!"
Toen Peter ontwaakte, bevond hij zich tot zijn verba,

zing op een veldbed in Mon Plaisir, terwijl zijn hoofd
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nog op de gebogen arm van den czaar rustte. Hij stapte
over het slapende lichaam heen en opende de deur, om
zijn voorhoofd te koelen, dat nog dof en broeierig van
de roes was. Hier uit de hoogte kon men de gehele
Newa overzien, die grijs naar zee vloeide, de spitse
toren in aanbouw van de vesting, waaraan nog steeds
dezelfde gele standaard met de adelaar, maar nu half
stok, hing te wapperen, de schepen voor het arsenaal,
om de hoge kiel van „De oude eik" heen en de koop=
vaarders voor 'het Ostrowsky-eiland. Een schip had de
zeilen gehesen en dreef voor de zachte Oostenbries
naar zee toe. Peter kreeg een schok; aan stengen en tuig
herkende hij onmiddellijk zijn eigen schip: de „Peter en
Pauwel" die het ruime sop koos. Hij holde naar de
kamer terug, maar vond den czaar, nu ontwaakt, allerminst in een stemming om hem te woord te staan.
Proestend en snuivend waste deze zich in een zilveren
bekken, terwijl lakeien de statiegewaden klaarlegden,
die hij bij de plechtige uitvaart van zijn zoon moest
dragen. Op Peter's dringende verzoeken antwoordde hij
slechts nors, dat het onmogelijk was, den Hollander
achterna te zetten of hem, tegen zijn zin, te dwingen
een schepeling aan boord te nemen. Hij wierp de zware
hermelijnen mantel om en keek nu nog zwarter, want
alleen reeds het gewicht daarvan, en te weten, dat hij
straks het middelpunt van aller blikken zou zijn, hinderde hem onbeschrijfelijk: „Meld je als alles voorbij
is bij de admiraliteit", zei hij, „en ik zal zien, wat ik
voor je doen kan." Sterk terneergeslagen wandelde
Peter de stoffige weg terug, die hem naar de stad
bracht. Alle straten zagen zwart van het volk, dat in de
richting van de kathedraal opdrong. Peter liet zich door
de stroom medevoeren en keek door het zuilenportaal
in de donkerte van de kerk, waar kleine altaarvlammen
brandden voor de vergulde ikonen. Het hoge schip was
tot de laatste plaats gevuld en door de deuren kwam
een walm van zweet en wierook naar buiten, vermengd
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met de sombere, eentonige litanie der priesters. „Geef
vrede, Heiland, aan de ziel van uw dienaar, dat hij
tussen uw heiligen moge rusten op de plaats waar geen
smarten meer zijn, geen ziekten doch slechts de vreugde
van het eeuwige leven!"
Voor de kerk hielden karossen stil en de menigte week
zwijgend uiteen om den czaar door te laten.
Een oud vrouwtje, dicht bij Peter, sloeg een kruis en
mompelde: „Hij draagt het teken van den antichrist op
zijn voorhoofd!" Toen de optocht binnengetreden was,
zei een monnik: „Hij heeft Alexej vermoord, omdat de
czaréwitsj vloot en leger af wilde schaffen, opdat wij
slechts voor God zouden leven!"
Een moejik fluisterde: „Pas op de spionnen van den
czaar, vadertje, het is niet nodig hardop te zeggen wat
wij allen denken."
Maar de monnik met het fanatieke gezicht en handen,
die, als van een geraamte, uit de wijde mouwen van zijn
kleed neerhingen, sprak verder:
„Hij weet niet, dat een enkele mensenziel belangrijker
is, dan de grootste overwinning, één oprecht gebed God
aangenamer, dan alle duivelse fabrieken, die de czaar
in zijn rijk laat bouwen."
Opmerkzaam geworden door het gesprek trachtten een
paar politieambtenaren den monnik te bereiken, maar
de dichtheid van de menigte hield hen tegen en gaf den
drijver gelegenheid te ontvluchten.
Uit de kerk zwol het koor aan:
„Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen getroost wor:
den, hallelu j ah!"
Peter verwijderde zich en zwierf langs het havenfront,
tot de laatste doffe klank der klokken uitgegalmd was.
In een herberg at hij een eenvoudig maal en begaf zich
tegen de middag, doch zonder veel hoop, naar de admi=
raliteit. Twijfel verscheurde zijn hart. Had zijn vader
geen gelijk gehad en was het den czaar niet uitsluitend
er om te doen geweest, hem naar beneden te trekken,
16
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opdat hij voor zijn eigen lage hartstochten een excuus
zou hebben? Was de schijn niet werkelijkheid geweest
en dat bedwongen vertoon van smart theater, als het
schouwspel, dat de czaar zojuist in de kerk opgevoerd
had, toen hij het lijk kuste van den zoon, dien hij vermoord had? Waarom anders scheen hij die morgen uit,
sluitend ergernis te voelen over de gewaden, die hij
moest dragen en had hij deelname noch interesse ge,
toond voor Peter's verwarring? Had hij Peter gisteren,
zoals deze zich inbeeldde, nodig gehad, of wilde hij
slechts in duivelse wrok zoon en vader scheiden, omdat
hij zijn éigen zoon niet voor zich had kunnen winnen?
Peter meldde zich bij den portier van de admiraliteit
en werd onmiddellijk bij den czaar toegelaten.
Deze zat, reeds weer in zijn hemdsmouwen, met een
ijzeren brilletje op de neus, aan een hoge lessenaar, als
die welke de boekhouders op Hollandse kantoren ge,
bruikten. Blijkbaar bestudeerde hij de hem door de
senaat gezonden stukken. Tegelijkertijd echter dicteerde
hij aan een klerk de gedachten die hem invielen en die
later in het „zeereglement" verenigd zouden worden.
Toen hij Peter binnen zag komen, sprong hij van zijn
kruk en omhelsde den jongeman uitbundig. „Ziezo",
riep hij, „nu is alles achter de rug, je bent vrij man, en
ik zou me al sterk vergissen als er geen even goede
Russische admiraal in je stak als onzen goeden Crijnsen,
wanneer je tenminste niet nog voor iets hogers bestemd
bent." Hij sloeg de akten, waarmede hij bezig was, dicht
en bracht Peter over de werf naar een der grootste
schepen, dat juist getuigd werd. Aan boord gekomen
ging hij op een ankerspil zitten en sloeg den stuurman
aandachtig gade, die zijn bewondering voor het prach,
tige schip niet kon verbergen.
„Dat", zei de czaar, „zal jouw schip zijn, waarover ik
je tot schipper aanstel, als je in mijn dienst wilt treden."
Peter bloosde van verrassing en kon slechts onsamen,
hangende woorden stamelen.
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De czaar vervolgde, schijnbaar achteloos: „De eerste
reis gaat naar Brandenburg. Ik heb een aardige lading
ook voor je: een geschenkje voor mijn vriend den
koning van Pruisen. Hij houdt van lange kerels. In alle
hoeken van mijn land heb ik z e laten vangen en nu wil
ik hem een tweehonderd sturen als geschenk bij zijn
kroning."
Peter keek den czaar aan, zonder zijn oren te kunnen
geloven. „U bedoelt?" vroeg hij.
„Precies wat ik zeg. De koning heeft een garde van
lange kerels, maar de meesten houden het niet lang uit
onder de Pruisische korporaalstok. Daarom zend ik hem
een aanvulling voor de gelederen, om onze vriendschap
te onderhouden."
Peter vroeg verbaasd: „Zijn uw Russen daarvoor dan
te vinden?"
De czaar antwoordde lachend: „Daar vraag ik niet naar,
als het een staatsbelang is. Ik vraag toch ook mijn sol,
daten niet, of ze voor een schans sneuvelen willen!"
„Maar", vroeg Peter nogmaals, „weet de koning van
Pruisen, dat die moe j iks uit hun gezin weggehaald, een,
voudig worden gedwongen als negerslaven?"
De czaar haalde , de schouders o p. „Waarschijnlijk wel!"
zei hij. „In ieder geval kunnen de kerels die ik hem zend
het hem niet vertellen, want hij verstaat geen Russisch.
En als ze eenmaal de uniform aan hebben, kan men
geen vrijwilligers meer van gepresten onderscheiden!"
„Dan", zei Peter, en zijn wangen brandden van schaamte, „is dus de eerste vaart, die u voor mij uitkiest, het
werk van een slavenhaler? En daar wilt u mij voor
gebruiken?"
De czaar vroeg naïef: „Ik wist niet, dat dat beroep in
de Nederlanden een slechte naam had?"
Peter geraakte in verwarring: ,,....In de Nederlanden
....ja.... neen; de West.Indische vaart slaven....
ik.... men.... ik zoumarwijnHdelosp.
dààr niet voor deugen."
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De czaar keek hem opmerkzaam aan. Toen zei hij: „Ik
vreesde het wel. Je bent toch niet van het eikenhout,
waarvan ik mijn schepen wil bouwen, je bent met de
doopsgezinde melk van je moeder groot geworden,
daarom kun je niet begrijpen dat het kleinere altijd
voor het grotere moet wijken, dat de daden van den
vorst niet met de maten van den burger gemeten kunnen worden en dat hij, die de toekomst van zijn volk
wil, de moed, zelfs tot de dood van zijn eigen zoon
moet hebben."
Peter richtte zich hoog op: „Het kleinere moet voor het
grotere wijken", zei hij fier, „dat weet ik. Voor het
gewéten moet ons eigen belang wijken, bij het Godsrijk
zoals Jezus dat wilde, zijn alle aardse rijken slechts stof
dat door de mot verteerd wordt."
De czaar keek hem scherp aan, maar geen zweem van
boosheid viel op zijn gezicht te bespeuren: „wij ver.
staan Gods wil verschillend", zei hij, „en denk niet dat
het kruis dat hij mij te dragen geeft, lichter is dan het
jouwe. Ik ben een sterfelijk mens, ik heb geen zoon, die
mijn taak kan overnemen...."
Peter zei, zwaar ademhalend: „Ik houd van u en ik
bewonder u, maar ik kan uw kruis niet dragen."
De czaar stond op en begaf zich naar de valreep.
„Ik eerbiedig je besluit", zei hij, „en wil je niet dwingen.
Datfscheidvnjrwafout.Pspdi
ogenblik heb je werkelijk tussen hem en mij gekozen.
Keer naar Holland terug, Peter, en tracht je met hem
te verzoenen. Ik weet wat het betekent een zoon te
moeten missen. En wat jou aangaat, ik zal nooit vergeten, idat je mij in de eenzaamste nacht van mijn leven
gezelschap hebt gehouden, ik zal je steeds gaarne terug,
zien en altijd met dezelfde liefde aan je blijven denken."
Snikkend viel Peter op de knieën.
„Ik vraag u vergiffenis", zei hij, „ik vraag u vergiffenis
en ik dank u, maar ik kan niet. Tussen u en mij staat
mijn moeder."
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De czaar streek hem zachtjes over zijn lokken. „Het
hindert niet, mijn jongen", zei hij, „het hindert niet.
Geen enkele der jongeren hield Christus die nacht op
de Olijfberg gezelschap."
Peter monsterde als derde waak op een der Hollandse
schepen voor de thuisreis en begaf zich van Texel on
mideljkovrHang Kudm.Hijschref
een brief aan zijn moeder, waarin hij zijn liefde voor
haar uitsprak, maar tevens zeide, niet thuis te willen
komen, omdat hij geen vergiffenis kon vragen aan zijn
vader voor een gedrag, dat zeker de geldende regels
had overschreden, maar waarover hij in zijn hart geen
berouw voelde, omdat zijn motieven zuiver geweest
waren. In werkelijkheid zag hij misschien nog minder
tegen een ontmoeting met zijn vader op, dan tegen het
weerzien van de Hindeloper's. Slechts twee mogelijk,
heden bestonden daar voor hem; hetzij een openlijke
boetedoening en onderwerping aan de broederschap;
hetzij een overgang tot de staatskerk, waar hij zeker
met open armen zou zijn ontvangen. Peter was geen
theoloog, maar hij wist drommels goed, wat hem van
beide gemeenschappen scheidde. Hij had goed uit zijn
ogen gekeken, wanneer hij in het veld de dieren gade,
sloeg en wist dat de natuur nergens en nimmer karig
met geweld was. Geen kuiken kwam ter wereld, dat
niet met geweld de eierschaal verbrak en ieder schijn,
baar groeiproces werd steeds opnieuw door de geweld,
dadige episodes van geboorte en dood onderbroken.
Wanneer alle geweld zonde was, ,dan kon men de gehele
schepping slechts als een Goddelijke vergissing be,
schouwen, tenzij men tot het gereformeerde dogma
kwam, dat de gehele schepping, door Adams val, in
zonde was verzonken. Maar juist tegen dit leerstuk,
dat de pasgeboren kinderen reeds als kinderen des
toorns beschouwde, voelde Peter een hevige, instinc,
tieve afkeer, en niets scheen hem schoner in de Joops,
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gezinde leer toe, dan het leerstuk dat ieder kind, door
Jezus' zoenoffer, vrij en schuldeloos als Adam voor de
val, zijn weg ten goede of ten kwade kon kiezen. Ware
Peter een halve eeuw vroeger geboren, dan zou hij in
de Bijbel naar teksten gezocht hebben, die voor de ene
iof de andere stelling pleitten. Nu echter had hij, in
Amsterdam, en in de omgeving van den czaar, reeds
zoveel Franse vrijgeesterij ingedronken, dat hij zijn
eigen rede hoger dan welke bijbeltekst ook stelde en
deze rede zeide hem, dat het geweld in zichzélf even ,
minkwadslhetcmofdzinljkhe,
maar dat het slechts de vraag was of het geweld vol,
gens Gods wil of daartegenin gebruikt werd. Omdat
wel in Petersburg en enkele Amsterdamse milieu's
deze liberale geest, waaraan hij zich verwant voelde,
heerste, maar Hindeloopen nog steeds in leerstellige
orthodoxie voortleefde, voelde Peter zich, als eens zijn
vader, een banneling uit de eigen stad, waarheën hem
toch telkens weer zijn hart trok. Als het gesprek met
den czaar hem van één ding bewust gemaakt had, dan
toch wel dit: hij was inderdaad niet van het hout, waar,
van deze zijn schepen bouwde. De czaar ging over
lijken. Hij deed Peter denken aan de rauwe varensgasten, met wie hij gaarne in de herberg zat, die geen
gevaar kenden, louter zinnelijkheid waren en pijn van
zichzelf of anderen, zo weinig voelden, dat ze midden
in het gevecht konden lachen, wanneer hun een arm of
een hand werd afgeschoten. Peter hield van hun dierlijke levenskracht, zoals hij blij was de popperige
straatjes van Hindeloopen voor de rauwe oneindigheid
der zee en de wijde Russische steppen te verruilen.
Maar zoals hij, na een drinkgelag in de herberg, plotse,
ling weer verlangen kon naar de propere rust van zijn
moeders kamer, een goed boek om te lezen, een beschaafd mens, met wien men over wat anders dan enkel
zeevaart en meiden kon spreken, zo had iedere Hol,
landse schipper, ook de ruigste, het keurig geschrobde
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en geboende roef j e, waarin hij tot zichzelf kwam als de
strijd met storm en onweer voorbij was. Men kon van
dieren houden, en soms zelfs de mensen verachten,
men kon echter niet zijn menselijkheid prijs geven en
opnieuw dier willen worden. Zestien eeuwen christen ,
domenburglijkschavetnzimé
pennestreek uitwissen, hoezeer men ook de burgerlijk:
held mocht haten en de overbeschaving vrezen. En
trouwens: wat wenste de czaar anders, dan zichzelf en
zijn rijk uit de doffe dierlijkheid te verlossen en op te
stijgen tot een mildere beschaving? Slechts omdat hij
dit wenste, waren de middelen te vergeven, die de toe
stand, waarin hij verkeerde, hem oplegden. Voor Péter
zouden zij een verloochening betekend hebben van alle
verworvenheden en een val ware bij hem geweest, wat
voor den ander was een stijgen. Zelfs voor een kroon
had hij de kroon niet kunnen opofferen der traditie,
hoe overzwaar die kroon bij tijden ook op het hoofd
mochtdruken,aziwljsmervkon.
heffen. Hij wist nu, dat hij zijn eigen weg moest gaan,
die nooit de weg zou zijn van den czaar, maar evenmin
die van Auke. Als een balling stond hij tussen twee
werelden in en zou verloren gaan, wanneer hij zich niet
aan zichzélf vast kon houden. Dit moest nu zijn eerste
taak zijn: zichzélf te vinden. Niet onderwerping van
zijn eigen wezen aan anderen, als die waartoe Auke
met de jaren was gekomen, maar evenmin onderwer,
ping van anderen aan zijn eigen wezen, zoals de czaar
wenste, zonder te begrijpen, dat geen overwinning baat,
wanneer men den overwonnene niet voor zich kan win.
nen. De weg naar zichzelf echter, ging over de liefde.
Het bijbelwoord was waar: Het is niet goed, dat de
mens alleen zij. Zoals de mens slechts in een spiegel
zijn gelaat ziet, leert hij zijn wezen slechts kennen in
den mens, waarmee hij zich verenigt. Niet uit mystieke
overpeinzingen, maar uit de liefde voor een levend
wezen van vlees en bloed, kan de ménsenliefde groeien,
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die zich verwijdt, tot ze liefde voor God is. Niet door
daden van geweld, maar door de liefde die van hem
uitstraalt, kan een mens zichzélf zijn, en anderen tot
voorbeeld. Peter wist, dat hij Tjaltje liefhad, hij had
het sterker dan ooit geweten, die morgen dat hij in de
armen van den czaar ontwaakt was. Toen de „Peter en
Pauwel" achter de horizon verdween en Peter de weg
die de czaar hem bood, verworpen had, was alleen háár
beeld gebleven. De broederschap zou hem wegens bui,
tenecht in de ban doen; Auke zou hem wellicht ont ,
erven; des te erger voor de broederschap en voor Auke.
Schip en toekomst zou hij wellicht verspelen, een huwe,
lijk beneden zijn stand zou vele deuren voor hem slum
ten; des te erger voor die toekomst des te beter voor
Peter, wanneer hij op deze wijze, in volle vrijheid, zich=
zelf kon vinden: geen czaar, geen fijne broeders, maar
een degelijk varensgast, die de liefde aandorst, omdat
er op de wereld niets hogers bestond dan de liefde.
Peter's eerste daad in Koudum was, met den baviaan
af te rekenen, op een wijze, die wel voorgoed aan de
legende een einde maakte, dat doopsgezinden niet vech,
ten kunnen. De dag daarna tekende hij aan en binnen
de kortst mogelijke termijn volgde, in alle stilte, het
huwelijk. Hij huurde een klein huisje, in het lage land,
vanwaar ze over de velden zonder huizen Hindeloopen
zagen liggen. Zijn overgespaarde geld reikte voor de
koop van twee koeien en een paar schapen. Tjaltje
hield van hem, zoals hij niet gedacht had, dat één mens
van een ander kon houden. Toen ze, drie dagen na hun
huwelijk, op de bank voor hun huisje zaten, bracht een
bode een brief met pakje. Er zaten twee gouden oor,
bellen in voor Tjaltje en een met bevende hand ge,
schreven brief van Romk j e. „Vergeet nooit, jongen, dat
ik alleen je geluk wens en dat de liefde van een moeder
voor haar zoon nooit uitdooft."
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DE WATERSNOOD

eel die winter werkte Peter aan zijn huis, dat
oud en verwaarloosd was en dringend verbetering be,
hoefde. Met de handigheid van den scheepstimmerman
hakte en zaagde hij nieuwe spanten inplaats van de ver,
molmde, metselde een betere schouw en schoorsteen,
dichtte de lekken, waardoor het water langs de muren
droop en stampte de uitgetreden vloer met verse leem
vast. Toch kon hij niet voorkomen, dat de voor,
jaarsstormen een deel van het dak wegnamen, zodat
dit, met riet hersteld, er weldra als een lappendeken
uitlag. De winter werd hard en soms, wanneer de wind
ongunstig was, sloeg de rook uit de open schouw neer
en bleef als een prikkelende nevel op de deel hangen,
die tegelijkertijd woon, en slaapvertrek was. Bovendien
kwam, door de vorst werkloos geworden, Tjaltje's oud,
ste broer Anne bij hen inwonen. Nadat de fluiten opge,
legd waren, had hij nog een tijd als knecht op een turf,
schip gevaren, tot de vorst de kanalen stremde en ook
deze vaart stil legde. Peter was blij, dat hij een behoor,
lijke voorraad rapen had ingeslagen, zodat ze geen
honger behoefden te lijden, maar van de hammen boven
de schoorsteen, een geschenk van den boer, waar
T j alt j e gediend had, was al spoedig niets dan het bot
over. Toen de lente begon, zocht Anne vaart op een
fluit en wilde ook Peter mee hebben, maar deze was te
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trots om zich bij schippers aan te bieden, die hem allen
als stuurman op zijn vaders schip gekend hadden. Zo
goed hij kon, hielp hij Tjaltje bij het afpalen en in orde
brengen van het land, het uitdiepen der sloten en het
omspitten van het terreintje, dat ze voor de bouw van
rogge en rapen wilden gebruiken. Evenals de meeste
Hindelopers was hij vrij goed op de hoogte met het
boerenwerk, maar zijn liefde had het niet, en vaak merk.
te Tjaltje, dat hij, op zijn spade geleund, in gedachten
naar de dijk staarde, waarboven het ranke want zicht,
baar was van de fluiten. Het gaf haar een steek door het
hart, want ze begreep, dat hij haar de een of andere dag
zou verlaten en vreesde, nu hij met de Hindelopers had
gebroken, dat het een dier grote reizen naar oost en
west zou worden, waarvan slechts een derde deel der
bemanning weerkeerde. In die idagen voelde ze in haar
lichaam reeds een jong leven rijpen en stond soms plot ,
seling,mtzachkrevnpijo,warze
lang op de akker had liggen wieden.
Peter was goed voor haar als niemand anders ooit geweest was, zijn driftbuien scheen hij volkomen over ,
wonethb uialvnkezorgmt
ze, hoezeer hij haar liefhad, maar wanneer op stormige
avonden de wind door de schoorsteen blies, kon hij met
zulk een gegroefd voorhoofd, in gedachten verzonken,
naar de vlammen onder de ketel kijken, dat ze zijn gedachten ver wist, ergens bij de schepen, die nu over de
Oostzee zwierven, of in dat verre, vreemde Rusland,
waarvan hij haar verteld had. De hooitijd was zwaar en
hoewel Tjaltje als een man mee de zeis zwaaide, moes,
ten ze van donker tot donker werken om het gras ge,
maaid te krijgen. Daarop echter volgden stillere dagen,
waarin Peter weer in gemijmer wegzonk en ze hem soms
driemaal iets vragen moest, eer het eindelijk tot hem
doordrong. Ze wist, dat hij aan zijn moeder dacht, aan
de „Peter en Pauwel", aan de witte nachten boven de
Newa. Andere mensen zagen ze weinig. Slechts 's Zon.
250

dags gingen ze in hun beste spullen naar de kerk toe en
in de middag kwam dan Siebe, T j alt j e's jongste broer,
nog wel eens aanwaaien om een praatje te maken of op
het verkeerbord te spelen. Peter had zijn afkeer voor
den praatjesmaker overwonnen, nu hij merkte, dat onder
de branie van het kemphaantje werkelijk moed school.
Hij was oppervlakkig in alles, ook in zijn genegenheden,
maar niet zonder geest en fantasie, en hij was bovenal
een geboren stroper. Van deze stropersavonturen wist
hij zo koddig en spannend te vertellen, dat Peter ten=
slotte lust kreeg het eens mee te maken en nadat hij
eenmaal van het verboden avontuur geproefd had, kwam
het steeds vaker voor, dat de twee mannen er 's Zon ,
dagsmiof'nchtpugieomndGastr,
landse bossen strikken te zetten of met de lichtbaak te
jagen.
op zulk een warme Zondag, terwijl de twee mannen er
op uit waren om te zien wat er in hun strikken gelopen
was, trok Tjaltje de stoute schoenen aan en begaf zich
langs het bekende binnenpaadje naar Hindeloopen.
Hoewel ze wist, dat Auke met de „Peter en Pauwel"
naar zee was, klopte haar hart hoog, toen ze voor het
gesloten deftige huis stond aan de Indijk. Ze koos het
achterom:paadje voor winkeliers en keek door de ge ,
opendbvurischadwkoelun.A
grote rechtbank stond alleen een vrouw met reeds grij/
zend haar iets te bereiden. Nog voor Tjaltje de klink
van de onderdeur kon oplichten, draaide de vrouw zich
om en kwam haar tegemoet. Zij had iets zwevends in
haar gang, recht op het doel af en toch met een vage
onzekerheid, alsof haar voeten geen grond voelden. Ze
zei onmiddellijk: „Ben jij het Tjaltje?" „Kent u mij
dan?" vroeg deze verwonderd. De vrouw zeide: „Ik ben
Romk j e" en nu merkte Tjaltje, dat er ook over haar
ogen iets als een vlies lag van schaduw. Ze ging haar
voor naar de kamer, die koel en donker was door de
gesloten blinden en wees Tjaltje een stoel aan.
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„Ik wist dat je komen zou en kende je onmiddellijk.
Mijn gezicht is veel minder geworden de laatste tijd,
maar het is of ik daardoor dingen zien kan, die anderen
niet merken. Hoe gaat het met Peter?”
Tjaltje voelde zich rustig worden door het geluid van
haar stem en door de klok, die statig en stil tikte in de
koele kamer.
Ze zei: „Hij houdt van u en hij houdt van de zee, daar,
om is hij niet zo gelukkig als ik hem had willen maken."
Romkje vroeg vriendelijk: „Jelui verwachten een
kleintje?"
Blozend sloeg Tjaltje de ogen neer, haar hand rustte als
onwillekeurig op haar buik, toen zei ze: „Met November!"
Even zwegen beiden.
Met een zucht zei Romkje: „Peter is een goede jongen
en een goede man is Auke. Alles komt uit misverstand
voort, zoals alle ellende in deze wereld, uit misverstand
voortkomt en uit een tekort aan liefde. Auke heeft Peter
niet genoeg lief, om hem te laten zoals hij is, hij is
teleurgesteld, dat de jongen niet wordt, zoals hij zelf zou
willen zijn. Hij vergeeft Peter niet, dat hij zichzelf in
hem herkent, juist in wat hij verkeerd acht. ... "
Een kar ratelde voorbij over straat, de torenklok sloeg,
onmiddellijk gevolgd door het slaan van de oude stoel ,
tjesklonpahgeuidlvrstonwa,
vervolgde Romkje:
„Begrijp me niet verkeerd. Auke's boosheid komt ten
dele uit werkelijke angst voort. Hij haat in Peter zijn
eigen onbeheerstheid. Zijn hele jeugd heeft hij zijn drift
bedwong,thijzcdelkntoihue
mijn broer een pak slaag gaf. De gevolgen waren ver,
schrikkelijk, hij werd een banneling en was bijna te
gronde gegaan. Het leed dat hij in die jaren geleden
heeft en het onrecht dat hij deed, vergaf hij zich té
minder, omdat het tegen zijn geloof was. Nu haat hij
zijn machteloosheid om diezelfde 'drift in Peter te be,
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dwingen. En het schuldgevoel stemt hem nog bitterder,
omdat hij Peter naar den czaar gedoopt heeft. Maar een
schipper, die op zijn schip altijd gelijk krijgt, kan moeilijk in zijn eigen schuld berusten. Dus werpt hij haar op
anderen en meent, dat het aan den czaar en aan jou ligt,
die hem zijn zoon ontstalen."
Tjaltje protesteerde : „Ik heb nooit iets gedaan om hem
te winnen. Hij is zelf gekomen .."
Romkje greep haar hand: „Ik weet het, kind, ik zei je
toch,daikserpznvog.Ikhermzlf
in je, en begrijp, dat Peter je lief moest krijgen. Ook ik
was een kleine vrijbuiter hier in de stad, koppig en zelf,
gereid, maar die de liefde boven alles stelde. Ik was
minder bang voor mijn vader en de mensen dan Auke,
en zou hem in zijn ballingschap gevolgd zijn, als hij het
mij gevraagd had. Auke is een goed mens, maar in
wezen minder sterk dan Peter. Een verloren zoon, die
de weg tot het einde van de woestijn niet gaan kon. En
de verloren zoon, die terugkeert, wordt altijd de beste
burger. Auke hecht aan het oordeel van de mensen en
lijdt, onder wat ze van zijn zoon zeggen, hij werpt het
Peter voor, als een persoonlijke krenking en begrijpt
niet, dat Peter zijn eigen leven bouwen moet en alleen
de weg van zijn eigen hart kan volgen. Daarom kijkt hij
naar uiterlijkheden en ziet niet, zoals ik, dat de diepste
drijfveren van Peter goed zijn. Mar hij houdt van den
jongen en het ogenblik zal komen, dat hij de weg tot
hem terugvindt."
Tjaltje zei : „Ik zou zo graag willen, dat alles weer goed
werd. Niet voor mezelf, gelooft u mij, ik ben altijd
armoede gewend en voel me gelukkiger dan ik ooit ge=
weest ben bij Peter. Maar ik weet, dat hij lijdt onder de
breuk en dat zijn verlangen naar het schip iedere dag
groter wordt. Kunt u niets doen om hen te verzoenen?"
Romkje streelde haar hand. „Iedere verzoening is waar:
deloos, die niet spontaan uit het hart komt. De liefde is
nog onvoldoende en alleen God kan haar doen groeien.
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Zijn molens malen langzaam, maar die geloven, haasten
niet. Niemand kan voor een ander zorgen of een ander
dwingen, maar ons zelf hebben we in de hand en slechts,
wanneer wijzelf naar Christus willen leven, zal ook zijn
liefde door ons uitstralen en overwinnen. Zorg voor
Peter en zorg voor je kindje en laat de rest aan Hem
over. In mij zul je altijd een moeder hebben. Onthoud
dat als je in nood komt."
Ze kuste Tjaltje en geleidde haar naar de achterdeur,
waar ze afscheid namen.
Tjaltje zei: „Ik wilde, dat ik de kracht van uw geloof
had." Op haar weg naar huis overdacht ze Romkje's
laatste woorden: „Het geloof ontkiemt uit liefde!"
Auke maakte een reis op Archangel en een naar Reval
en Libau, profiterende van zijn tolvrijheid voor alle Rus=
sische havens, maar vermeed daarbij zorgvuldig Peters,
burg binnen te lopen, teneinde den czaar niet te ont,
moeten. Tegelijk met hem, kwam op de rede van Texel
de Oostindische retourvloot binnen en aan boord van
het statenjacht, dat hem naar Hindeloopen voer, on
moethijznvrasgSekO.Hijwasvl
ouder geworden, de gele huid spande strak om zijn
magere gezicht, maar zijn ogen leken nog jeugdig en, als
men naar zijn kleding en naar de vele ringen aan zijn
vingers oordeelde, moest het hem daarginder niet slecht
gegaan zijn. Ook was hij de eerste om naar Auke toe te
komen: „Wij hebben het in onze jeugd lelijk aan de stok
gehad", lachte hij, „en die aframmeling, die je me gaf,
zal ik niet licht vergeten, maar sindsdien heeft het leven
ons harder aangepakt, we hebben beiden leergeld be,
taald en ik hoop, dat we, als zwagers, vrienden kunnen
worden." Auke sloeg de aangeboden hand niet af, hij
kon wel niet anders doen dan Sierk Okke, met de twee
negerslaven, die hij medebracht, in het huis aan de In,
dijk te logeren vragen. Sierk bleek een aangenaam
prater en hij had heel wat te vertellen, hoewel Romkje
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van den beginne af minder vergevensgezind dan haar
man scheen, en soms afkeurend het hoofd schudde bij
die verhalen. Sierk Okke had zijn teleurstelling uitge,
sproken over de puriteinse veranderingen, waardoor het
huis zijn oorspronkelijke karakter had verloren. „Wij
rijken", zeide hij, „hebben de plicht, luxe ten toon te
spreiden, om anderen van ons geld te laten profiteren."
En hij sneed op over zijn eigen huishouding in Batavia.
Plotseling viel Romk j e uit:
„Een Samaritaanse gezindheid, waarlijk, Sierk, nadat gij
van de arbeid van je slaven geprofiteerd hebt! Maar zie
toe, dat je niet enkel het onbruikbare deel van je
mantel wegschenkt aan den arme!"
Auke vond haar onrechtvaardig: „Wie zou naar Indië
toegaan", zei hij, „om hitte en ziekten te trotseren, wanneer het niet was, om daar beter dan in Holland te
kunnen leven!" Sinds de breuk met Peter had hij het
gevoel, dat er in Hindeloopen voortdurend over hem
gepraat werd en tegenover de critiek, die hij in menige
blik las, had hij behoefte door uiterlijk vertoon van ge,
zag en deftigheid, respect af te dwingen. Het vleide
hem, wanneer hij met Sierk Okke door de straten ging,
de afgunstige bewondering te zien, waarmee de kleine
man opkeek naar diens voorname kleding.
Soms scheen het hem, of hij naast den ouden burge,
meester Kommert Okkes door de straten ging, einde,
lijk erkend als diens schoonzoon en hij begon meer en
meer oren te krijgen voor het aandringen van Sierk, die
hem burgemeester wilde zien. Bij het vermogen van
Auke zou men, zo hij dit begeerde, met de bepalingen
van de keur zeker de hand gelicht hebben en Sierk Okke
hoopte, wanneer zijn zwager eenmaal burgemeester
was, ook zelf weer in de staten een regentenplaats
machtig te worden. Hij gaf Auke in alles raad, liet hem
met verschillende vrienden kennis maken, die in de
Oost belangrijke posten bekleed hadden en wist hem
voordelig aan enkele aandelen in de Oostindische Com-
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pagnie te helpen. Onwillekeurig begon Auke zich naar
hem te richten en het eerste gevolg daarvan was, dat
Auke's broers, die vroeger, na een zware visweek, nog
wel eens aan kwamen lopen voor een praatje, lang=
zamerhand wegbleven, omdat ze zich aan de Indijk niet
meer thuis voelden tussen de deftige sinjeurs met kanten kragen en zijden lubben, die daar nu verkeerden.
Over Peter sprak Sierk slechts, als Romkje er niet was,
maar dan altijd in woorden van schijnbare deelname,
waardoor het gedrag van den zoon nog zwarter on
dankbrheisc.HjadvrePtWb,di
in Amsterdam nog steeds een ondergeschikte klerken=
baan had, over te laten komen en hem tot koopman aan
te stellen op de „Peter en Pauwel". Ook toen de kwestie
der versteviging van de dijk weer aan de orde kwam,
adviseerde hij Auke: „Het was een schandaal", zeide
hij, „dat een dorp als Koudum, bijna zonder eigen bij=
drage, zou mee profiteren van de kosten, die Hindeloopen moest maken. Beter was het, met herstel te
wachten, tot de toestand zo werd, dat ook de ingelande
grietenijen met een hoger bod voor de dag kwamen."
,En Auke, op wien de naam Koudum als een rode doek
op een stier werkte, had inderdaad zijn stem tegen de
versterking van de dijk gegeven.
Toen zette het najaar in, plotseling, onverwacht, met
hevige buien, die de pannen van vele huizen afrukten
en een steiger van de nog steeds in aanbouw zijnde
toren. Regenbuien belemmerden het uitzicht, in het
haventje sloegen twee botters van hun trossen en een
kleine fluit raakte op drift en sloeg zich te pletter tegen
de palen. De heftige rukwinden maakten voor een
regelmatiger westenwind plaats, die naar het noordwesten ruimde en bijna twee weken aan één stuk aanhield. In plaats van te gaan liggen, nam hij in kracht toe
en ontwikkelde zich tot een ware storm in de eerste
dagen van October. De Zuiderzee vulde zich tot de rand
der dijken, schippers vertelden, dat hele steden, als
-
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Harderwijk en Kampen, onder water stonden. Ook de
Hindeloper peilschaal wees een ongekend hoge stand
aan en met man en macht werd gewerkt aan een extra
waterkering voor de Zijlroede. Door sluizen en zwakke
dijkplekken kwelde het water binnen, lozing was bij
deze wind onmogelijk, de velden stonden, zo ver men
zien kon, tot de rand der Gaasterlandse heuvels, blank,
en juist in deze dagen kwam een bode uit Koudum om
Romkje te vertellen, dat T j alt j e een zoon gebaard had,
maar het zeer kwalijk maakte, daar er water in het ge ,
heluistond,zapevlirngmostw.
In allerijl pakte Romkje een bundel met dekens, kleren
en allerlei uit de keuken en liet dat per roeiboot naar
Koudum brengen. Auke was naar een spoedvergadering
der heemraden geroepen. Ze besloot, zodra hij thuis
kwam, over Peter te spreken en van haar man te eisen,
dat hij het gezin in huis nam.
Het duurde echter lang, voordat Auke terugkwam, de
duisternis begon reeds te vallen, er liepen mannen met
walmende toortsen door de straten, en even na tienen
begon in de toren plotseling de noodklok te kleppen.
Romkje kon het in huis niet meer uithouden. Ondanks
de stromende regen verliet zij het huis en haastte zich
naar de dijk toe. Zij was deze weg zo vaak gegaan, dat
ze wel op de tast het hek kon vinden, dat in de zomer
altijd gesloten was, opdat de koeien de schar niet zou,
den verlaten. Hier echter greep de wind haar met zulk
een kracht, dat ze zich aan de spijlen moest vastklemmen om niet te vallen. Zij profiteerde van een ogenblik
luwte, om verder te gaan, maar het pad hier beneden
langs de dijk was in een modderpoel veranderd, waar
haar tastende stappen de weg verloren en in de baaierd
van regen en over de dijk stuivend zeeschuim vermocht
zij zich met haar slechte ogen niet te oriënteren. Ze was
bang in de vaart te lopen en stond met wapperende
haren en tastende handen vertwijfeld in de ruimte. Zo
vonden haar de arbeiders, die haastig met zeilen, keien
17
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en bossen rijshout kwamen aandragen, om de zwakke
plaats, waar het water reeds door de dijk kwelde, te ver.
sterken. Een broer van Auke droeg haar op zijn sterke
armen naar het witte huis, waar de dijkgraaf en hoogheemraden bijeen waren. Zonder in het schemerdonker
van de kamer hun gezichten te onderscheiden, merkte
Romkje aan de toon van hun gesprekken de ernst van
de toestand. Auke stond bij het venster. Het water bleef
voortdurend stijgen, en de bekisting, die de mannen aan
de buitenkant van de dijk trachtten op te werpen, was
als speelgoed door de aanrollende brekers vernietigd.
Hij dorst Romkje niet aanzien, maar speelde zenuwacte,
tig met de gouden breloques, die Sierke Okke hem bij
zijn terugkomst ten gescI enke had gegeven. Het donker
begon te vallen en de mannen aan de dijk waren nog
slechts als zwarte schaduwen tussen stenen en balken
zichtbaar. De boden, die zo nu en dan naar het huis
kwamen, brachten steeds somberder berichten. Een,
maal ging Auke zelf er op uit, hij keerde moedeloos
terug, druipend van het water; tegen deze toorn der ele,
menten was geen mensenwerk gewassen. Precies om elf
uur 's avondsbrak ,de idijk, even boven het witte huis.
Het geraas van de storm en van het water, dat zich door
de bres stortte, was toen reeds zo sterk, dat het gebeier
der noodklokken en de kanonschoten, die men in de
stad afvuurde, niet waren te horen. Aan de molens in
de polder werden, als spookachtige, bloedbelopen ogen,
de rode waarschuwingslantaarns gehesen. Wanneer de
maan een ogenblik door de wolken leenbrak, belichtte
ze, zover men in de richting van Koudum zien kon, één
onafzienbare oppervlakte van witgekuifd water.
Romkje wees in de richting van Koudum en zei met een
stem, die merkwaardig koud en hard klonk: „Nu staat
ook Peter's boerderijtje onder water!"
Auke zei, als verontschuldigend: „Hij heeft het zeker
zien aankomen, ze zullen zich in veiligheid gebracht
hebben."
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Ze schudde het grijze hoofd, met de van regen natte
haren en zeide: „Dat zullen ze niet. Het pad naar het
dorp stond reeds gisteren door het kwelwater onder. Ze
wonen op de vliering. Tjaltje kon niet vluchten, omdat
ze pas gisteren van een zoon is bevallen."
Hij keerde zich met een ruk om en vroeg ademloos, ter
wijl hij haar pols greep: „Wat zeg je daar?" Romkje
herhaalde hard: „Ik zeg, dat Tjaltje gisteren een zoon
heeft gekregen, dien ze Auke wilde noemen."
Met grote stappen begon Auke door de kamer te lopen,
alsof de andere aanwezige heemraden lucht voor hem
waren.
Plotseling bleef hij stilstaan. „Is het mijn schuld", vroeg
hij vertwijfeld, „dat de jongen gezondigd en geen be,
rouw getoond heeft? Is het mijn schuld, als God in zijn
toorn de wateren opjaagt?"
De stem van Romkje was als die van een hem onbeken ,
devrouw,tnza de:
„Wie van ons zal God's toorn ontkomen, als hij met
ons handelt naar onze zonden? Was het niet zijn gebod,
zevenmaal te vergeven?"
Auke trad op de verlegen heemraden toe en zei driftig:
„MijnvrouwHeftglk.Nischwamjnzo
aangaat, maar wat allen aangaat, die in de polder
wonen. Het is de schuld van onze gierigheid, dat de dijk
is gebroken. De gierigheid der grietenijen is geen ex,
cuus voor onze eigen gierigheid, zomin als de zonde van
anderen ooit onze eigen zonde en ons gebrek aan liefde
verontschuldigt. We moeten alles doen om hen te red ,
den.Erlig stukofenvrbidklne
Zijlen, tussen hier en Starum. Wie van u is bereid mij
in die boten te volgen?
De heemraden keken hem aan of hij krankzinnig was
geworden. Eindelijk antwoordde Sierk Okke: „Het is
nacht en noodweer. Het zou zelfmoord zijn er op uit te
gaan voor de zon opgaat." Een der vissers zeide: „Ik
vrees, dat met zulk een golfslag, de muren dier boer,
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derijtjes het niet tot de morgen zullen houden."
Allen zwegen.
Het geraas van de stormwind nam in kracht toe en het
water stortte zich nog steeds, donderend als een water,
val, door de dijkbres.
Eensklaps zei Romkje: „Ik kan roeien. Daarvoor hoef
je geen goede ogen te hebben. Als jij gaat, zal ik tweede
man in je boot zijn".
Auke vatte haar hand en ging naar de deur toe: „Het is
goed, Romkje. Alleen in Gods hand ligt ons leven".
Voor hij echter bij de deur was, kwamen de vissers
tussenbeide.
„Geen malligheid, Ron-ikje", bromde Auke's broer,
„vrouwen horen niet in een boot thuis. Als het dan
moet, staan er genoeg mannen buiten, die een riem
kunnen hanteren. Het is niet de eerste keer, dat de
reddingboot er bij nacht en stormtij op uit gaat."
„Als de boten weg zijn", merkte Okke op, „en de breuk
gaat verder, kunnen wij hier niet ontsnappen!"
Auke's broer legde hem het zwijgen op: „U bent een
veel te belangrijk man om te verdrinken", zei hij scham,
per. „God weet ongetwijfeld, dat u ons nog moet ver,
tegenwoordigen in de staten!"
De mannen waren reeds de deur uit.
Over de dijk gierde de wind en felle regenbuien striem,
den tegen de ruiten. In angstig zwijgen stonden de
heemraden voor het venster.
„Ziet u nog niets?" vroeg Romkje, met een stem, waarin
alle hardheid plotseling was gesmolten. De dijkgraaf
antwoordde: „Ik meende, dat ik een lichtje zag dansen
op het water, maar de regen heeft het zicht opnieuw
verduisterd".
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VREDE

e twee mannen zaten tegenover elkander in het
licht der feestelijk aangestoken kaarsenkroon, voor het
knapperend houtvuur. Romkje was in de logeerkamer
bezig met Tjaltje en de kleine. Ze had de tenen baker
mat van boven laten halen, de met satijn overtrokken,
met zilverkant omhangen luierkorf en een wiegje, dat
met kostbare zijden stoffen omkleed was. Tjaltje had
de warme bouillon gretig naar binnen gewerkt, ze was
een sterke meid en scheen al even weinig als de kleine
van het avontuur geleden te hebben. Nu was ze rustig
ingeslapen achter de donkere serziegordijnen van het
grote praalbed, waarvoor het kraamschut van Japans
lakwerk iedere tocht afsneed. Romkje overtuigde zich
van haar rustige ademhaling, toen ging ze voort met
liefdevolle handen alles te ordenen, wat eens voor haar
eigen jonggeborene gediend had: de roodfluwelen
doopluier, het wit satijnen dekentje, de zilveren kruicl
doosjes, pappot met lepeltjes, speldekussens van grauw
laken en de eenmaal zelfgebreide en nu weer uit de
kamfer gehaalde kinderkleertjes: het met koralen ver
sierde zijden kapje, de chitsen morsmouwtjes en de
voorspelder, die van onder de kin tot aan het middel
reikte en in het midden met kant bezet was. De klok
in de hal scheen het hele huis met zijn rustige tiktak
te vullen.

.

.

.
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Auke nam twee der lange Goudse pijpen, die altijd ge/
vuld in het rek hingen en bood één daarvan, met tondel
en vuursteen, aan Peter. De ,dunne blauwe rook krop=
kelde naar d e blank geschuurde balken van de zolder.
Eindelijk zei hij: „Ik ben blij, dat je weer thuis bent".
Peter keek hem ontroerd aan, hij begreep, hoeveel
moeite dit ene zinnetje den ouden man moest kosten.
Daarom zei hij schor: „Ik moet u danken, vader, voor
onze redding. Het huis had het geen half uur langer
kunnen houden. Ik dacht, dat we verloren waren, want
het kwam niet slechts op moed aan; wat u gedaan hebt,
is de mooiste zeemansmanoeuvre, die ik ooit gezien
heb."
Auke zei: „Niet mij komt de eer toe, maar uitsluitend
den Here. Het zou goed zijn als we Hem samen konden
danken".
Peter vouwde stil zijn handen.
Toen de vader zijn gebed besloten had, stond hij op en
vroeg, bijna zakelijk:
„Wat wou je nu beginnen?"
Peter haalde de schouders op. „De koeien zijn verdron,
ken, het huis verwoest, het weiland zal jaren nodig
hebben om te bekomen."
Auke schudde het hoofd: „Ben jij dan een boer? Jij,
die ik als kind al mee op mijn schip nam?"
Peter vroeg: „Op welk schip wilt u, dat ik zal varen?"
„Op welk schip anders, dan op de „Peter en Pauwel",
dat ons beider schip is!"
Peter zei: „Ik houd van de zee, omdat ik me daar vrij
voel. Op zee vraagt niemand, wat een ander denkt of
voelt, zolang hij zijn werk doet. En de „Peter en
Pauwel" is me bijna zo dierbaar als mijn jongen. Maar
zelfs voor de „Peter en Pauwel" kan de prijs te hoog
zijn. Ik heb den czaar losgelaten om niet tegen mijn
geweten te handelen, maar zijn woorden heb ik ont'
houden, dat er een elfde gebod moest zijn: gij zult niet
huichelen. Ik wil mijn liefde voor Tj altj e niet verlooche.
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nen en evenmin wil ik haar dwingen onze leer aan te
nemen, wanneer ze niet uit zichzelf die weg kiest. Ik
kan haar die weg zelfs niet wijzen, want er zijn te veel
verschillen tussen mij en de broederschap om mij zon ,
derhuiclnwadekrtuchonwpe".
Auke zeide: „Je hebt toch gebeden!"
Peter zeide: „Ik heb gebeden, wat mijn hart mij ingaf;
geen gebed, dat ik geleerd heb".
Auke antwoordde: „God zal ieder oprecht gebed horen.
Ook ik heb geleerd, jongen. Niet in de tucht en de
belijdenis is Christus, maar in het hart, dat zich oot,
moedig tot Hem wendt. Als je geweten zuiver is, zal
ik niet oordelen en het oordeel der mensen zal ik niet
meer vrezen".
Peter greep zijn hand. „Dat vader", zei hij, „kan ik u
beloven, dat ik niet naar wereldse eer of macht zal
streven, maar slechts om naar mijn eigen geweten, naar
Gods wil te leven."
Romkje kwam de trap af. „Tjaltje en de jongen slapen",
zei ze glimlachend, „is het voor jelui ook geen tijd om
te gaan rusten?" Peter omhelsde haar, en Auke zei:
„Ja,hetisjdomrun,Rkedgrotus
eindelijk in mijn hart teruggekeerd is. De volgende reis
zal Peter schipper zijn op de „Peter en Pauwels"."
Reeds een en twintig jaren duurde de oorlog. De velden
van Polen, Littauen, Estland en Rusland waren met
bloed gedrenkt, dat hen even onvruchtbaar achterliet
als het strand na de regen. Waar , de troepen van Karel
of Peter voorbijgetrokken waren, groeiden slechts
dorens en distels en als distels in de menselijke harten
schoten de ondeugden welig op. Legers van landlopers
en boeren, het werken ontwend, zwierven door de bos ,
sen,ofltzichdaksebr tfn,wa
mede de czaar hen dreigde, tot roverbenden aaneen en
oefenden voor eigen rekening het oorlogshandwerk uit,
dat buitenlandse officieren hun geleerd hadden. Voor
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de poorten van iedere kerk stalden oorlogsverminkten
en , soldatenweduwen , de afschuwelijke ellende ten toon
van hun armoede en hun wonden, fantasie en geweten
stompten af tot een mensenleven minder dan een korst
brood geacht werd en moorden op klaarlichte dag plaats
vonden in de straten van Moscou. Zij, die in de hel
geleefd hadden, vreesden den duivel niet langer en een
jeugd, bij plundering en het rosse licht van brandende
boerderijen opgegroeid, stond zonder voorbehoud klaar
tot ieder avontuur en elke misdaad. De czaar schreef
zijn decreten: „Onrechtvaardige rechters en ontrouwe
beambten beledigen het recht en moeten met de dood
en beslagname van hun vermogen gestraft worden. Om/
koopbare rechters ondermijnen de eerbied voor hun
beroep, daaruit ontstaan tuchteloosheid, vreesloosheid
van de misdadigers en de ondergang van allen".
De omkoopbare rechters haalden de schouders op, zij
wisten, dat alleen macht recht schept en verrijkten zich
om macht te verwerven.
De belastingambtenaren overtroffen zich in het uitden
ken van nieuwe inkomsten, hoe knellender zij de
schroef aandraaiden, hoe armelijker de bronnen van de
volkswelvaart vloeiden. De vervalsing van waren ging
alle grenzen te buiten, stelde de czaar controleurs aan,
dan bleken deze even omkoopbaar en onbetrouwbaar
als de gecontroleerden.
De czaar nam zijn toevlucht tot het aanmoedigen der
denunciaties en een ontzaglijk systeem van spionnage.
Het gevolg was slechts, dat het aantal anonieme aan
klachten als een zondvloed toenam, men zou de ene
helft van het volk tot gendarmes en rechters over de
andere moeten maken om alle overtredingen te straffen. Het scheen of alle spontane burgerdeugd verdwenen
was en ieder nog slechts op bevelen en verboden
reageerde.
De czaar had, in de laatste jaren, pleizier gevonden in
de fabels der Griekse oudheid en trachtte deze, bij
.
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volksfeesten, door het aanbrengen van allegorische
voorstellingen ook aan zijn volk bij te brengen. Meer
dan eens schoot hem nu, in deze tijd, de legende van
Sisyphus te binnen, wiens zware rotsblok telkens om,
laag kantelde, zodra hij meende de top bereikt te hebben.
In de lage kamer van „Mon Plaisir" zat hij en keek naar
de schilderijen van Silo, die hij uit Holland medegobracht had. Hoe dikwijls was hij te gast geweest in het
kleine kamertje op de Baarsgracht, waar de wonder,
Hike man woonde, die de waterwerken van Fontaine,
bleau gebouwd had, die muzikant was, gouddraadtrek ,
kernviolbuw,gaspelijrnchd
van die scheepsstukken, waar Peter van hield, omdat
ieder zeil en ieder blok er op de juiste plaats zat. Zoals
Silo had Peter gewild, dat zijn Russen zouden worden,
van alle markten thuis, nijvere, betrouwbare burgers,
met in hun vrije tijd, liefde voor wetenschappen en
kunsten. Nu had hij zijn rariteitenkabinet in Peters ,
burgeopndmstbzekropganwij
tracteren om hen naar binnen te lokken, hij organiseer,
de feestavonden, waar Russische edelen door Franse
ceremoniemeesters in goede manieren opgevoed wer,
den, maar wist, dat allen slechts naar het einde ver:
langden om bij een kan wodka en zigeunermeisjes op
goed oud,Russische wijze den beest te kunnen spelen.
De czaar voelde zich ouder worden en besefte, dat de
ontzaglijke taak, die hij op zich genomen had, slechts
vervuld kon worden, wanneer de oorlog eindelijk ophield. Hij hunkerde naar de vrede. Maar Karel was
voor Stralsund gevallen, zonder dat de strijd daarmede
een einde had genomen, en zelfs wanneer hij zijn Rus,
sen als Hunnen Zweden indreef, had dat voorlopig
slechts nog meer doden en nog meer haat ten gevolge.
Er moest vrede komen, wanneer hij niet aan zijn over,
winningen te gronde wilde gaan, er moest vrede
komen, wanneer hij nog bij zijn leven de grondslagen
voor een nieuw Rusland wilde leggen.
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Zuchtend zette de czaar zijn bril af en legde het boek
neer, waarin hij had zitten lezen. Hij riep: „Katharina".
De keizerin kwam binnen, met een bord dampende
koolsoep, dat hij altijd op deze tijd van de dag placht te
gebruiken. De czaar keek haar aan; het was hem steeds
weer een vreugde deze vrouw te zien, wier weelderige
vormen, brede schoot en goedhartig, enigszins dom ge,
zicht, hem een personificatie toeschenen van het
vruchtbare Rusland. Jammer genoeg had dit lichaam
zijn belofte niet gehouden. Kwam het door de drank,
waaraan zij zich maar al te veel te buiten ging of kwam
het door het vergiftigde bloed der Romanow's, dat zij
hem slechts kinderen geschonken had, die ieder voor
zich nog minder levenskracht, nog minder genie hadden dan Alexe j ?
Hoe het zij, hij wilde haar niet ondankbaar zijn, zelfs
nuhijredaptsgelovn,diharts
vrijmoediger beschuldigden van ontrouw.
Zij was een goede kameraad geweest, de enige, die met
een kus zijn stuipachtige driftbuien vermocht te be,
dwingen, zij had moed getoond in de oorlog en aan haar
tegnwordihvaestjdorwingva
Poltawa te danken. Ze was niet te trots om zelf zijn
was te doen en zijn sokken te stoppen en wanneer hij
haar zag, besefte hij, dat hij nog even verliefd op haar
was, als toen hij haar voor veertien jaar bij Mens j ikof f
leerde kennen.
„Kat j a", vroeg hij vermoeid, „zijn er geen boden uit
Nijstadt?"
Ze schudde het hoofd en zei: „De onderhandelaars
dralen. Koning George heeft de hoop nog niet opge ,
gevndDtospezn.mtéslag
onze macht te vernietigen. Admiraal Norris kruist in
de Oostzee. De Zweden hopen nog altijd betere con,
dities te bedingen".
Zonder te antwoorden keek Peter door het venster naar
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de Newa, waar een Hollands schip juist op dit ogenblik
het anker liet vallen.
Hij herkende de „Peter en Pauwel" en dacht aan den
jongen Hindeloper, die ‘de kroon igeweigerd had, omdat
hij zijn geweten hoger stelde dan de glorie.
Die tenminste was betrouwbaar, maar het scheen
Peter's noodlot te zijn, dat hij steeds met onbetrouwbare dienaren moest werken. Voor het humanisme van
den Hollander was in Rusland nog geen plaats, de
eeuwen:af stand van twee beschavingen kon niet in
enkele jaren overbrugd worden, zelfs niet door de
ijzeren wil van Peter.
De czaar zeide „Kat j a, ik ben moe. „De Oude Eik" ligt
zeilree, wat zou je denken van een uitstapje naar
Viborg?"
Ze kuste hem op het voorhoofd. „Ik geloof", zeide zij,
„dat het mijn ouden man goed zou doen. Ik zelf verlang
er ook naar weer eens alleen met je te zijn op het
water."
Toen „De Oude Eik" de kust van Finland naderde, kwam
een sloep haar in volle vaart tegemoet roeien. Een kor
poraal van het Preobasjenski-regiment stommelde de
valreep op en meldde zich bij den czaar. Peter ging naar
de verschansing toe, opende de brief, keek hem door,
onderdrukte een kreet en ging op Katharina toe, maar
kon van opwinding geen woord uitbrengen. Hij trok
zich in de hut terug, sloot de deur met de grendel,
maar kwam even later weer aan dek en gaf bevel onmiddellijk de zeilen te hijsen en de terugtocht te aanvaarden. Hoewel de keizerin , die nacht verscheidene
malen vol onrust aan zijn deur klopte, liet hij niemand
binnen. Pas tegen de morgen trad hij fris en met een
gezicht, dat tien jaren jonger leek, aan dek. Hij begroette Katharina, omhelsde haar en fluisterde, terwijl
hij naar de opdoemende koepels van Petersburg wees,
het éne woordje: „Vrede!"
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Peter en Tjaltje werden door het dreunend gebulder
der batterijen van de Peter en Paulsvesting wakker.
Toen ze zich aan dek spoedden, kaatste een stralende
zon zich reeds in de azuurblauwe golven van de Newa.
Als een Italiaanse droom spiegelden de pas voltooide
paleizen zich in het water. Van alle schepen en alle
torens wapperden reeds de vlaggen. Langs de Admiraalskade zagen zij door hun verrekijker twaalf dragon ,
dersijn,valeuwrtkndogi
hun handen. Trompetten schetterden en over de rivier
schalde van beide oevers een gejuich, dat geen einde
scheen te nemen. Haastig lieten Peter en Tjaltje zich
naar de wal roeien, waar ze door de dichte menigte
feestgangers en karnavalsklanten opgezogen en meegesleurd werden. Op het plein voor de kathedraal, waar
eens het lijk van Alexej opgebaard was, tapte men uit
enorme okshoofden gratis wodka. De boeren vormden
dichte rijen; zij, die hun portie gehad hadden, zongen
en lalden en kusten ieder, die zij tegenkwamen op het
voorhoofd. Weer zag Peter den czaar voorbijkomen
temidden van zijn grootwaardigheidsbekleders, weer
beierden en klepten van alle kerken de klokken. Dit=
maal was er geen haat op de gezichten der omstanders
te lezen, ditmaal straalden alle ogen en van mond tot
mond, gefluisterd, gezongen en gejubeld, ging het ene,
gezegende woordje: „Vrede!"
Opnieuw gingen de deuren open, waardoor wierookgeur en gezang naar buiten golfden en herauten verkon,
digden, dat de senaat den czaar de rang van admiraal
verleend had.
Hoera's daverden over het plein heen.
De helft van de verzamelde menigte was reeds dronken
en overal vormden zich kringen, waarbinnen, op de
maat van trekharmonica's, boeren en soldaten gehurkt
begonnen te dansen.
De kanonnen bulderden, de klokken beierden, de inf an.
teristen losten salvo op salvo.
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Als een lawine stroomde de kerk leeg.
Slechts aan zijn machtige gestalte herkende Peter den
czaar, die -ditmaal door geen lijfgarde beschermd werd
of van zijn volk gescheiden. Hij ging recht op een der
lange tafels toe, waaraan brood en worst uitgedeeld
werden, veegde haar met een zwaai van zijn arm schoon,
sprong op de tafel en begon, uitgelaten als een kind, te
zingen en te dansen.
Als waanzinnig juichte de menigte hem toe. De czaar
hief de hand op en begon te spreken:
,.,Alle scholieren voltooien in de regel hun studie in
zeven jaren. Onze school heeft driemaal zo lang ge
duurd, maar het einde is zo goed, dat wij geen beter
konden wensen."
Om hem te kunnen horen, drong de massa zo dicht op,
dat Peter vreesde met Tjaltje onder de voet te worden
gelopen. Met vuistslagen en stoten van zijn ellebogen
moest hij zich een weg banen. Toen ze in de stillere
straten bij de haven kwamen, moesten ze telkens uit
wijken voor bedronkenen, die overal op het trottoir en
in de goot hun roes uitsliepen.
.

.

Vuurwerken, maskerades en volksfeesten volgden
elkander op. De dag na de vrede werd een algemene
amnestie afgekondigd. De czaar nodigde de bemanning
van alle schepen in de haven op een feest in het zomer.
paleis. Op het voorplein van het paleis roosterde men
aan het spit gehele ossen; de narren en dwergen van
den czaar liepen overal rond en haalden hun dwaze
grappen uit met de gasten. Peter gaf een der dwergen
een schop, toen deze, met obscene gebaren, Tjaltje
onder haar rokken wilde kijken. Hij was het lawaai en
dronkemansgedoe moe, dat hem al te zeer aan de feest
nacht herinnerde, toen Alexej was gestorven. Daarom
bracht hij Tjaltje, die te overstelpt van indrukken was
om te kunnen praten, naar de tuin, waar de nieuw aan
gelegde fonteinen feestelijk spoten. Toen ze, naast de

.
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doolhof, de bloeiende rozenhof wilden binnengaan,
kwamen ze onverwachts den czaar tegen.
Hij herkende Peter en drukte hem op zijn gewone on
stuimgeanrdbost.
Peter zei: ,,Ik vraag verlof, Majesteit, u mijn vrouw te
mogen voorstellen. Dit is Tjaltje".
De czaar bekeek haar 'met welgevallen. „Geen slechte
keus, schipper Peter, een gezonde vrouw, een vrouw
van het land, ik wens jelui beiden gezonde kinderen."
Tjaltje bloosde.
De czaar wendde zich tot haar. „Ik heb altijd een goed
oogje op uw man gehad, juffrouw, hij zou het ver kun ,
nebrghiRusland.Ikbeogrihmt
dezelfde rang te verheffen, die de senaat mij gisteren
verleend heeft."
Peter zei: „Ik ben tevreden met de rang, die ik heb,
majesteit: schipper naast God op mijn eigen schip".
Opnieuw lachte de czaar. „Omdat je geen militaire rang
wilt bekleden, nietwaar, jij man van de vrede? Maar
- heb ik vandaag niet bewezen, dat ik slechts oorlog
voerde om tot de vrede, te komen?"
Peter antwoordde: „De vrede, die ik zoek, is een andere,
majesteit. Vrede met mijzelf, met mijn hartstochten,
met God en mijn geweten. Daartoe zal Tjaltje mij
helpen".
De czaar zweeg. Toen vroeg hij, plotseling, en met de
scherpte, waarmee hij bij een verhoor zijn vragen stelde:
„Heb
je geen eerzucht?"
Peter antwoordde: ,,Toch wel, majesteit. De eerzucht
om een goed schipper te zijn en een goed Nederlander.
Uwe majesteit moet morgen de kaarten en instrumen,
ten eens bezien, die ik uit Holland meegebracht heb.
Is het geen eer genoeg koopvaarder te zijn, het beste
van Rusland naar Holland te brengen en het beste van
Holland naar Rusland?"
De czaar vroeg hem: „Wat is volgens jou het beste van
Rusland, Peter?"
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Peter antwoordde: „Uw moed, uw kracht en uw ver
trouwen op de toekomst".
„En het beste van Nederland?"
Onze verdraagzaamheid, onze eerbied voor de mens
heid en onze liefde voor de vrede!"
Eén ogenblik stond de czaar in gedachten, toen zei hij:
.

.

„Gametod,Prikglfatjehb.Onz
taak is verschillend, zoals onze volkeren verschillend
zijn, ieder zoals God hen gewild leeft. Maar ik zal altijd
blij zijn, dat het een Hollands schip was, het schip van
Auke Wybes, dat het eerste de Newa opvoer."
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HISTORISCHE NOTITIES:
Blz. 5:
In 1682, zes jaar na de dood van zijn vader Alexej
Michailowitsj, stierf diens oudste zoon Feodor en werd
Peter, met voorbijgaan van zijn half idioten broer Iwan,
tot czaar uitgeroepen, onder regentschap van zijn
moeder Natalja Narysjkina. In ditzelfde jaar 1682 wist
Peter's zuster Sofja de Streltzie in opstand te brengen,
waarna Natalja Narysjkina verbannen werd naar het
dorpje Preobasjensk, terwijl Iwan en Peter nu tezamen
czaar werden onder regentschap van Sofja.
Blz. 7:
De Streltzie waren een soort schutterij van Moskouse
burgers, die verschillende voorrechten genoten, doch in
tijden van gevaar onder de wapens geroepen konden
worden. De opstand der Streltzie, in Mei 1682 door
Sofja verwekt, was een der wreedste en bloedigste
gebeurtenissen in de geschiedenis van Rusland. Bij deze
opstand werd Natalja's raadsman Matwejew vermoord
evenals de vorsten Dolgoroeki en vele leden der familie
Narysjkin, waaronder ook de broer van de czarin, Iwan
Narysjkin.
Blz. 10:
Russische edelen.
Bojaren
Gordon, een katholiek Schots generaal, aanhanger der
Stuarts, die dienst genomen had in het Russische leger
om dit te reorganiseren.
De Duitse voorstad, herhaaldelijk bedreigd en platge,
brand door het gepeupel en de Streltzie, was een wijk,
waar de vele buitenlanders van alle nationaliteiten
woonden, die in Rusland als specialisten en vaklieden
werkzaam waren.
Vorst Mens jikof f, speelgenoot, vertrouwde en later
18
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minister van den czaar, was de zoon van een lakei en
verkocht in zijn jeugd pasteitjes op de straten. Herhaal%
delijk wegens zijn grenzeloze hebzucht door den czaar
gestraft, hielp hij na Peter's dood Katharina op de
troon, doch werd onder haar opvolger naar Siberië
verbannen, waar hij in de grootste ellende en armoede
stierf.
Blz. 62:
Bakch,isara j. De hoofdstad van het Tartarenrijk op de
Krim. De veldtocht, welke vorst Golizijn in 1689 onder
nam om de Krim te veroveren, mislukte jammerlijk.

.

Blz. 64:
In 1688 huwde Peter, op aandringen van zijn moeder,
Eudoxia Lepoechina. In 1699 liet hij zich van haar
scheiden en verbande haar naar een klooster, waar ze,
tot Peter's dood, als de non Helena leefde.
Blz. 68:
In 1689 bereikte Peter, in Preobasjensk, de tijding, dat
Sofja een nieuwe opstand der Streltzie voorbereidde om
hem van de troon te stoten en te doden. Hij vluchtte
midden in de nacht naar het klooster van Troïtzkoe
Lawroe. Hier verzamelde hij zijn aanhangers, bracht
Sofja ten val en verbande haar naar een klooster.
In 1694 stierf Peter's moeder, in 1696 veroverde de czaar
Azow. Peter's broeder Iwan stierf in 1696. Het jaar
daarna ondernam Peter met het grote gezantschap zijn
reis naar Europa, die door een nieuwe opstand der
Streitzie werd onderbroken.

Blz. 74:
Burgemeester Nicolaas Witsen (1641-1717) vertoefde
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met het gezantschap Boreel in 1664 drie jaar in Rusland
en vervaardigde de eerste atlas van Tartarije. Hij was
een groot vriend van stadhouder:koning Willem III,
schreef het bekendste werk van zijn tijd over de
scheepsbouw en blonk als geleerde en als staatsman
boven zijn mederegenten uit.
Blz. 93:
Het beeld van den petibmaitre, de theedrinkerij en de
woorden van de preek zijn ontleend aan W. J. Hof dijk:
„Ons Voorgeslacht", evenals de kleding der studenten.
Blz. 114:
Na zijn overwinning aan de Narwa trok Karel naar het
Zuiden. Peter echter begon systematisch Lijfland en de
Baltische landen aan te vallen. In 1704 heroverde hij
Narwa. Doch reeds van te voren werd de Schlusselbu rg
en de Nye Schans genomen en legde Peter op 16 Mei
1703 de grondslagen voor de vesting Sint Petersburg.
Blz. 122:
Karel XII (1697-1718) werd met zijn 15e jaar door de
standen meerderjarig verklaard en tot koning gekroond.
De dolle Gottorper was zijn vriend, de hertog van
Holstein:Gottorp.
Blz. 139:
Nadat zijn pogingen om een Europese coalitie tegen de
Turken te vormen, mislukt waren, verbond Peter zich
in 1700 met Denemarken en met Augustus II, den
sterken, keurvorst van Saksen en koning van Polen,
tegen de Zweden, die de Baltische landen en het tegen'
woordige Finland in hun macht hadden. De Zweden
drongen weldra door tot in het hart van Saksen en
Augustus II zag zich bij de vrede van Altranstadt ge
noodzaakt, afstand te doen van de Poolse kroon. Bij de
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Narwa, waar Peter als kapitein in zijn eigen armee
diende, doch nog voor de slag de vlucht nam, werd de
40.000 man sterke Russische armee door 8000 Zweden
verpletterend verslagen.
Blz. 176:
1705. De nedérlaag bij Gemauerhof maakt een eind
aan het offensief tegen Riga. In 1706 worden de Saksi
sche troepen door Karel XII verslagen.
1706. Peter overwint bij Kalisch, doch in 1708 verovert
Karel Grodno.
Blz. 178:
In 1709 verslaat Peter Karel XII definitief bij Poltawa.
Het Zweedse leger geeft zich over en de Koning vlucht
naar de Turken.
Blz. 193:
In 1690 werd de czarewitsj Alexej geboren. In 1700
werd zijn moeder Eudoxia naar een klooster verbannen.
De jongen werd oorspronkelijk door zijn vader opge
voed, later door gouverneur Van Huysen, en kwam
tenslotte onder het toezicht van Mens j ikof f, die hem
mishandelde en hem als soldaat aan den Noordsen
oorlog liet deelnemen.
Blz. 196:
Grigori Talizky, een monnik uit Kiew, beweerde dat
Peter antichrist was, dat de jongste dag naderde, en
spoorde aan tot belastingweigering.
Blz. 197:
In 1712 huwde Alexej, op wens van zijn vader met
Charlotte van Brunswijk. Een tijd lang scheen het. of
dit huwelijk gelukkig zou worden, doch weldra begon
Alexej zijn vrouw te verwaarlozen, te vernederen en
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tenslotte te mishandelen. In 1714 schonk ze hem een
dochter, doch dan is zij hem verder geheel onverschillig
geworden en vernedert hij haar in zijn eigen huis reeds
tegenover zijn nieuwe maitresse, het Finse lijfeigene
meisje Af rossin j a. In 1715 baart Catharina een zoon, den
lateren czaar Peter II. Zij sterft in het kraambed, nadat
zij doktershulp heeft afgewezen, omdat ze in deze hel
niet langer wil leven.
In September 1716 vlucht Alexej met zijn geliefde
Af rossin j a naar Wenen, vanwaar hij zich over Tirol
begeeft naar Napels.
Blz. 207:
De bekkensnijdersscène is bewerkt naar een beschrij
ving van Hofdijk in „Ons Voorgeslacht".
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