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MIJN TOREN .
INLEIDING .

En nu krijg je dan je zin, he?
We gaan strakjes op den toren ; bij me
blijven, nergens aankomen en precies
doen, wat ik zeg, begrepen
'k Hoor nog den vriendelijk-stelligen
toon, waarop mijn vader me dat zei .
Ik was nog maar een klein ventje, hoe
oud, weet ik niet juist meer, maar
wel herinner ik me, dat ik destijds
nog een grijs kieltje droeg met een
zwart-lederen riem erom, waarvan de
sluiting, een vergulde leeuwenkop, mijn
bijzondere voorliefde had .
Mijn lieve, zorgzame moeder trok
mijn kieltje glad, streek even over mijn
omgeslagen wit boordje, en strikte het
gekleurde dasje wat netter er onder,
terwijl ze min of meer angstig vroeg :
- En beloof je me, dat je je goed
zult vasthouden op die steile, donkere
trappen ! Zul j e n i e t op de balustrade
klimmen, of er to ver over gaan hangen ? Kindlief, denk erom,
er kwam geen stuk van je terecht, als je van zoo'n hoogte naar
beneden viel! Heel bedaard blijven, geen haantje de voorste willen
wezen en voorzichtig zijn, hoor, vent!
Trappelend van ongeduld - vader stond al op de stoep beloofde ik alles . Ik luisterde eigenlijk maar half naar hetgeen
moeder me zoo bezorgd en vriendelijk zei ; het denkbeeld : we
-
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gaan boven op den Oudekerkstoren, beheerschte mij volkomen . Ik
had zoo dikwijls erom gevraagd, al zoo lang naar dat oogenblik
gewenscht - en nu was het gekomen . Ik trilde van zenuwachtige
haast en ontworstelde mij eensklaps aan moeders handen, die nog -in
moeilijkheid waren met de weerbarstige veters van mijn rijglaarsjes .
Moeder keek ons na, toen we samen de straat opgingen en
schudde langzaam, vriendelijk glimlachend het hoofd, als wilde zij
zeggen :
er is geen zalf aan jou to strijken, kind!
- Gaan we heelemaal naar boven, tot aan 't haantje toe . Zien we den torenwachter ook ? Mag ik zelf met hem spreken ?
Ik kreeg een kleur van opwinding, toen ik dat vroeg . Mijn
vader lei onder 't gaan een paar malen zijn kalme hand op mijn
petje en zei glimlachend : - Bedaard aan, ventje! vraag niet zoo
alles door elkaar, je zult zoo aanstonds je adem wel noodig
hebben op de steile trappen.
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
Zoolang ik mij herinneren kan, was de Oudekerkstoren een
voorwerp van mijn innigste bewondering . Van uit de kamer, waar
ik sliep, kon ik hem zien,
's morgens vroeg, als ik wakker werd, 's avonds voor ik
slap en ging. Hij kwam mij zoo
ontzettend hoog, zoo eerwaardig voor. 't In de zon flikkerend windkruis, het blinkende
haantje schenen mij toe in de
wolken to boren en de klokken, de beweegdraden en hamers van het carillon, zwart
in silhouet tegen de lichtblauwe lucht uitkomend, zag
ik in mijn kinderlijke verbeelding nu eens reusachtig groot,
dan weer heel, heel klein, als
van zwart papier uitgeknipt.
Het kleine vierkante huisje van den klokkenist, waarvan ik den
glazen kap kon zien, trok mij 'bijzonder aan ; ik stelde mij voor, dat
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het daar „zoo gezellig" moest zijn, maar tegelijk huiverde ik, als
ik mij het geluid van al die zware klokken zoo dichtbij voorstelde .
De toren was mijn vriend en ik zag met een zekeren vertrouwelijken eerbied naar hem op
; vooral als 't nacht werd en de
maan helder achter de donkere spijlen en klokken scheen, zoodat
het leek alsof de geheele toren een oogenblik in brand stond,
vond ik hem prachtig . Als 't waaide, kreeg ik een gevoel van
medelijden met mijn toren, tegelijk met een soort van bewondering,
omdat hij zoo kranig bleef staan, terwijl de masten der schepen
in 't Damrak heen en weer zwiepten, de blokken en takels akelig
piepten en knarsten, en de boomen aan den walkant hun takken
angstwekkend bewogen . Voor mij had, geloof ik, in then tijd de
toren een ziel - ik beschouwde hem als een wezen, niet als een
ding en in mijn verbeelding zag ik hem dan grooter en grooter
worden. Ik geloofde soms, dat hij alles zien kon, wat in de stad
voorviel, dat hij deelnam in 't lief en leed, wat onder hem gebeurde,
tegelijk heerschend en eerbied afdwingend .
Voor den torenwachter voelde ik een ontzachelijke vereering,
voor mij was hij een soort van hooger wezen .
Ik werd zeer godsdienstig opgevoed ; elken morgen bij het
ontbijt lazen we uit den Bijbel en 's avonds voor ik slapen ging,
moest ik bidden : ,Goede God, die altijd waakt, wil mij door Uw
gunst bewaren, enz
"
Onwillekeurig begon ik mij ,Onze lieve Heer" als een erg
voornaam, heel hoog gezeten soort torenwachter voor to stellen
en van den weeromstuit den torenwachter als een klein ,Onze
lieve Heertje."
Moeder had me immers als heel klein kind al verteld : - Ventjelief
jij kunt, o, zoo gerust gaan slapen, want niet alleen, dat de lieve
God altijd over je waakt, maar bovendien kan de torenwachter
precies in je bedje kijken en als hij iets zou zien, dat je leed kon
doen, begon hij dadelijk to toeteren ."
Zulke aardige gezegden blijven lang in 't kindergeheugen, en als
ik soms 's nachts wakker lei, en dat gebeurde nog wel eens, vond
ik in dat denkbeeld een groote geruststelling, want ik was eigenlijk
,,een bangelijk snuitertje" zooals onze ouwe Barend -- vaders
factotum - zei.
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Hoorde ik iets, dat me vreemd voorkwam, (Ian trok ik de
dekens zoo hoog mogelijk over mijn hoofd en probeerde, om, al
luisterend, niets to hooren. In zulke oogenblikken - mijn fantasie
rustte nooit - kwamen mij de roovers- en dievenverhalen, de
tooversprookjes en spookgeschiedenissen, die onhandige dienstboden of wauwelende nichten en tantes me verteld hadden, weer
in gedachten, en ik bleef mezelf angstig maken, totdat ik het
klokkenspel van den toren hoorde . Dan ontspanden zich dadelijk
mijn zenuwen ; ik werd kalm en als de uurslagen zwaar en plechtig
door de lucht galmden, voelde ik mij weer geheel en al op mijn
gemak, denkend : Daar boven, hoog verheven boven alles, zit
iemand, die altijd waakt en als ,het kwartier" sloeg, hoorde ik
duidelijk in dat klokgeluid : -- Bim, bom, bim! - Ik waak! Wees
maar gerust, ik waak, bim, bam ! -- ik waak !
Eenmaal had ik 's nachts den torenwachter luid hooren blazen
- ik schrikte even, zoo pas uit den slaap komende, rnaar ik werd
oogenblikkelijk weer gerust toen ik vader en moeder zag staan
voor 't venster, opziend naar den torentrans, waar de wachter het
brandsein - 't lantaarntje - had uitgehangen.
Ik hield me stil, want ik hoorde vader zeggen ;
- 't Is aan den kant van 't IJ - gelukkig dat de jongen niet
wakker geschrikt is . . . .
En moeder antwoordde : - Goddank! dat 't ver of is, 'k ben
als de dood voor brand!
- Ik slaap niet en ik schrik ook niet!" riep ik uit bed, en
vader vroeg :
Wat doe je dan, rare jongen?
- Ik luister ; ik hoor hoe de torenwachter om den toren loopt
en aan alle kanten blaast en als ik zoo rechtop ga zitten, kan ik
het lantaarntje zien
ik vind het zoo prettig, dat hij daar is
en dat ik zoo lekker in mijn bed lig.
-- Zoo'n kleine egoist, hoor je hem? lachte moeder en stopte
mij wat beter in : - Toe, jongen, ga nu maar weer slapen!
In den herfst en 's winters lei ik dikwijls lang to luisteren naar
het kletteren van hagel of regen en als 't sneeuwde en bitter
koud werd, zoodat ik - omdat we geen vuur in de kamer
brandden - een warme kruik in bed kreeg, dacht ik altijd aan
de klokken, die zoo hoog en onbeschut in weer en wind hingen .
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Als dan de wind tusschen de huizen en schoorsteenen gierde
en er storm opstak, meende ik wel eens droevige, langgerekte
geluiden to hooren uit mijn toren, alsof de klokken zachtjes
steunden, zich beklagend over den killen, nijdigen, ruwen wind .
Dan kreeg ik plotseling hevig medelijden met den torenwachter
- ik wist toen nog niet, dat zulke ambtenaren vaak marmottennaturen hebben en soms heel gemoedelijk „'n kerti"rtje" verslapen
kunnen, al buldert de
storm over en om hen
heen, al resonneert het
brons der klokken zachtjes verwijtend en angstig .
Ik had er destijds nog
nooit van gehoord, dat
torenwachters doodgewone stervelingen waren,
menschen met ringetjes
in hun ooren en dikke
karpoetsmutsen op. Ik
had zoo'n wachter nooit
anders dan in mijn verbeelding gezien en stelde
mij hem dus voor als
een soort heraut, met een
blinkende bazuin of een
trompet voor den mond,
zooals ik ze wel eens op plaatjes afgebeeld zag. Ik wist toen
nog niet dat zoo'n man een ,kort eindje" vol portorico van zeven
stuivers rookte, dat hij een schanslooper droeg en een dikke
wollen bouffante, omdat 't boven soms zoo „viament" koud kon
wezen. Men had mij nog nimmer verteld, dat torenwachters
meestal een „neutje" i) meenamen „voor de kouwe voeten" en
dat er dikwijls een paar vrinden met hen naar boven gingen, om
een pandoertje to leggen, tot tijdpasseering, en 't neutje to helpen
kraken . Evenmin was 't mij bekend, dat hij, voor wien ik zooveel
i) Borreltje .
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vereering gevoelde, in 't profane leven de eerzame betrekking van
kruier vervulde, die, met een ,keesie" van beste negrohead achter
zijn maaltanden, tapijten en cokes klopte, boodschappen deed, de
wasch wegbracht en . . . . porde, als hij 's morgens naar beneden
kwam
. . . . En nu zou ik dan mijn vriend, den toren, bezoeken,
- ik zou den wachter in levenden lijve zien, ik mocht mijn petje
voor hem afnemen - ik was gelukkig !
Mijn vader was ouderling, lid van den kerkeraad en ging
daarom zelfbewust en deftig met mij de kosterswoning binnen .
Hoe we toegang tot den toren, die stedelijk eigendom is alleen de kerk hoort aan de N . Herv . Gemeente - verkregen,
weet ik niet meer ; ik herinner mij beter een lange, dunne, zwarte
juffrouw met een stijve witte cornet op en een dikke krakeling,
die ik uit een zilveren trommeltje mocht nemen .
Het kopje
koffie, dat zij mij aanbood, dronk vader maar op, - omdat
't voor mij to sterk was.
We kwamen door de kerk in het portaal en door een poortje
op de torentrap . De man, die ons den weg naar boven wees,
droeg een wit buisje en een zwart kalotje ; ik vond hem, geloof
ik, nog al voornaam, omdat hij grijze bakkebaarden had, heel
deftig en langzaam door zijn neus sprak en voortdurend „jongeheer" en ,uwe'' tegen me zei .
- Vader liet mij voor zich heen gaan, de trap op en zei :
Klim jij nu dien man maar na, dan blijf ik voor securiteit
achter je, hou je goed vast aan de leuning!
Ik vond het vreemd, geheimzinnig in dien toren, terwijl ik
dapper, de voor mijn kleine beenen to hooge steenen treden opklom .
In dat halfduister, tusschen die zware dikke muren, gevoelde ik
een soort van beklemming en ik keek nu en dan eens om of
vader nog wel achter me was .
- Zie zoo, jongeheer ! . . . zei de man - Geef me nou even
je hand, 't wordt hier donker, we krijgen nu de houten trappen,
die zijn erg steil . Voel je de leuning? Ja! pak dan ook het touw
aan den anderen kant . Heb je 't? Ferm! Dan maar weer vooruit!
't Was een heele klim . 'k Werd er warm van en toch koud en
rillerig nu en dan . Alles was zoo donker, zoo stil en vreemd en

MIJN TOREN.

7

vader riep herhaaldelijk : - Kereltje hou je in godsnaam goed vast!
'k Was erg blij toen onze geleider een deur open deed en op
een aantal zware, onderling verbonden balken wijzend zei :
- Nu zijn we
bij den klokkenstoel ; dat's liefhebberij om to
zien, daar zit voor
een lief duitje
eikenhout aan, h&!
Och ja, in den
ouden tijd keken
de bouwers niet
op 'n stukje eikenhout . Zie je die
zware stutten en
balken ? Je zou
niet zeggen dat
ze al bijna een
halve eeuw oud
zijn . Die dragen
de groote lui klokken . Dat heele
stel staat op zich
zelf en de toren is er verder omheen gebouwd, de muren zijn
beneden twee en een halve meter dik, daar rust de heele boel
op - hier hebben ze maar een meter twintig . Hij noemde het
gewicht van de klokken, die aan den stoel hingen -- ik was het
dadelijk weer vergeten, zoo veel kilos waren 't.
We klommen weer hooger - de trappen werden steeds steiler,
smaller en moeilijker . Bij het groote uurwerk en de mechaniek
van 't carillon bleven we een oogenblik rusten . Terwijl we daar
stonden gaf de mechaniek een tik en begon to loopen .
- Nu speelt het carillon 't kwartier . . . zei de man .
- Maar ik hoor niemendal !
Dat kun je ook niet, jongeheer ; 't geluid gaat weg, in de lucht
over je heen, straks als we hooger zijn zul je 't wel beter hooren .
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Nog een paar trappen op en we waren bij den eersten omgang .
Hij deed een deurtje open . Een lichtgolf en een stroom frissche
lucht kwamen ons tegemoet .
Buiten stond iemand ons op to wachten, murder -eerwaardig
van uiterlijk door een rond hoedje en een kort jasje, waarvan hij
den kraag had opgezet, maar toch had hij blijkbaar meer to
zeggen dan de andere, want hij nam mij bij de hand en zei
- Jongmensch, kom jij maar hier - ik zal je alles uitleggen
en . . . . jij kunt wel weer naar beneden gaan .
De man met het kalotje verdween en mijn nieuwe geleider
vroeg :
Ben je soms bang, knaapie?"
-- Bang! waarvoor ?
- Nu, ik bedoel, of je niet angstig bent, om zoo naar beneden to zien. 't Is wel vreemd voor 't eerst . . . . z66 . . . . Kijk
nu maar eens over den rand . . . . ik hou je goed vast .
Nu ik er aan terugdenk, voel ik eensklaps weer die zonderlinge duizeligheid, de weeheid, die mij overviel, toen ik over de
balustrade naar beneden zag ;
alles draaide voor mijn oogen
en ik week verschrikt terug .
- Dat dacht ik wel lachte de man en mij op den
rug kloppend :
- Sommige lui word en
er een oogenblik misselijk
van . . . . gaat 't over? Ja!
- Best, dan ben je er doorheen. Kijk nu maar eens
goed rond, maar hou je pet
goed vast, want 't waait nog
al. Wat een eind ver kun
je hier zien, he ? - Kijk,
daar recht voor je uit, in
't Noorden, zie je 't IJ en als
je iets sneer rechts kijkt de Zuiderzee ; wat lijken die schepen nu
klein en wat gaat die stoomboot langzaam . Zie je 'm met .? Daar,
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'n beetje links vooruit . . . 't is de Kamperboot of de Harlinger . . . .
en als je nu meer naar rechts draait, zie je de Buiksloterham en
de Volewijk . In 't verschiet de torens van Buiksloot en Ransdorp . Een eindje meer links was vroeger 't Galgeveld . Daar was
je niet voor je pleizier uit, als je er heen moest .
Zie je die palen daar, naast elkander in 't IJ, met hier en daar
een opening er tusschen? . . . . Neen, je kijkt niet goed, meer
vooraan zijn ze . Neen, neen! je ziet to veel in de verte er over
heen . Kijk, daar zijn ze! - Hij wees met zijn hand op een rei
aan elkander verbonden palen, vlak voor het open havenfront .
- Dat zijn de boomen . Daar moeten de schepen voor blijven
liggen na en voor zonsondergang . Als de boomen geopend of
gesloten worden, luidt hier de klok . Je hebt toch 's avonds de
boomklok wel eens gehoord ?
Of ik de boomklok kende? 't Was een van mijn beste vrienden .
'k Zat er dikwijls naar to luisteren, 's avonds, als ik, voor
't naar bed gaan, mijn schoolles leerde .
Die klok had zoo'n
bijzonder mooien, helderen klank, i) ze luidde zoo vriendelijk
en rustig, heel anders dan de zware klok, die soms, als brommend,
het uur verkondde.
-- Daar ligt de Nieuwe Stadsherberg, ging mijn geleider
voort . - Je ziet de rook van de booten, die er liggen en daar
achter zie je weer in 't IJ . . . zoo ver je zien kunt, in de richting
van Zaandam . Loop nu langzaam met me mee, dan gaan we
Oostwaarts om den toren . De Schreierstoren, zie je, wat schijnt
die nu laag . . . daar ligt de Voorburgwa! heelemaal voor je.
- Dat hooge gebouw met dat leien dak, dat zoo dichtbij lijkt,
is de Waag op de Nieuwmarkt . . . daar werd vroeger recht
gedaan, weet je? Voor die Waag werden de ,arme zondaren"
opgehangen, gegeeseld en gebrandmerkt .
Dat is nu gelukkig
voor goed gedaan .
In de verte zie je de Oosterkerk cn een
heel eind daarachter ligt het Funen ! 't Is to ver, je kunt alleen
zoo'n beetje groenigheid zien . En op zij er van, is het Pestkerkhof, daar begraven ze de lui, die wat op 'r boekje hebben gehad .

i) Die boomklok hing in later jaren boven in het politiebureau Leidsche-plein
en kornt nu to hangen in het nieuw-verbouwde American-Hotel .
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Zie je, knaapie, daar is 't eind van de stad, je ziet er over
heen weer in de Zuiderzee en naar Pampus . . . daar, dat stompe
torentje, is Muiderberg . . . Kijk nu eens een beetje dichterbij
rechts. Zie je die boomtoppen, dat groen, zoo'n klein koepeltje
of torentje ?
- ja, daar !
- Juist, dat's de Plantage en de Muiderpoort en als we nu
verder omloopen, zien we in 't Zuiden - langs de torens van de
Mozes en Aaronskerk heen - in de verte, de veemarkt en een
open plek, dat is 't Drilveld, daar gaat morgen weer de luchtbol
van Lassaigne op - verleden week is ie ook opgestegen, toen
dreef ie hier over den toren . Ik zag hoe Julio, die er onder
aan king, aan een touwladder op- en afklom en acrobatische
kunsten maakte .
En daar in de verste verte zie je een groenig waas, h&? Dat zijn de weilanden en de paden - daar is het eind van de stad .
En in die richting ligt de Amstel . Van hier kun je 'm niet zien door
al de daken en huizen . . . . maar heel ver weg flauwtjes zie je de
torens van Diemen en Ouwerkerk . Zoo! nu gaan we weer voort,
nu komen we naar 't Westen . Kijk, aan then kant is de stad het
grootst - vat lijkt de Westertoren nu dichtbij, en hier vlak voor
je, precies, alsof ze op een hoogte staan, zie je de Nieuwe kerk
en 't Paleis . Let nu eens op, vrindje - hier kun je het eind van
de stall maar heel eventjes zien ; maar daar, achter de Westerkerk,
zie je in de verte 't weiland - dat ligt achter den Buitensingel .
Kijk ! daar rechts zie je boomen . Dat is 't Kerkhof „de Liefde"
en als we nu straks nog een beetje hooger zijn, bij het carillon,
zal ik je wijzen, waar de Schans is en 't Palmkerkhof. Daar
kun je ook het bergje zien, bij de Haarlemmerpoort - dat is het
ouwe Blauwhoofd - vroeger was daar allemaal water en voeren
er schepen van en naar 't IJ -- Ze hebben dat stuk al droog
gemaakt en zoo zal er wel meer water stad worden, als 't God
blieft en de gemeente de dubbeltjes er voor over heeft!
*
*
Zoo heb ik als kleine knaap van of den Oudekerkstoren mijn
stad gezien en nu bijna veertig jaren later, ben ik toevallig weer
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op dienzelfden toren geweest en heb ik mijn blik nog eens kunnen
laten gaan over Amsterdam en weer was er iemand, die me alles
aanwees . lemand, die nog wist, hoe 't vroeger was en die me
zeggen kon :
Daar was eenmaal de Buitensingel, daar is nu
de Nassaukade . . . . en daar achter is de nieuwe stad. Daar was
het Drilveld en de Veemarkt, daar staat nu het Paleis voor
Volksvlijt . . . . en daarachter ligt de nieuwe stad --, daar staat
het Rijksmuseum, vroeger was daar weiland . . . en er achter ligt
de nieuwe stad . In die richting ligt nu het Vondelpark, vroeger
waren 't buitentjes, moestuinen en paden . . . . en daar achter is
alweer de nieuwe stad .
In 't Oosten, in 't Westen, in 't Zuiden, zoo ver het oog reikt,
een zee van huizen, torens en gebouwen, een oneindigheid van
daken, schoorsteenen en geveltoppen . Geen boomen, geen weilanden
meer in de verte, maar daken, huizen en nog eens daken ; . . . .
overal een nieuwe stad !
In 't Noorden slechts een deel nog van 't IJ -- ook daar zijn
kaden, huizen, loodsen en gebouwen verrezen . Waar vroeger
schepen en schuiten voeren, stoomen nu treinen het Centraalstation binnen ; de spoorweg slingert zich als een stalen band
rondom de stad, van 't Noorden door 't Oosten naar het Zuiden .
Alleen in 't Westen is in then ijzeren ring nog een opening, die
naar de landerijen voert, die aan den boer zijn gebleven .
Als een verslindend monster heeft de stad zich, in de laatste
vijf en dertig jaren, op al wat verder om haar heen weiland en
tuin was, geworpen, en gulzig opgeslokt, wat zij bereiken kon .
Sloten werden wegen, moestuinen veranderden in straten en
waar vroeger vreedzame koeien rustig herkauwend in 't malsche
gras lagen, rijdt nu de electrische tram door dichtbevolkte,
nieuwe wijken .
En over alles heen een net van elkander kruisende draden
als een spinneweb gespannen over de gansche stad ; telefoondraden,
die fluisteren en zingen, als de wind er tusschen giert, en vertellen,
dat Amsterdam een wereldstad is geworden .
Toen ik weer beneden kwam, en afscheid nam van mijn geleider,
zei hij glimlachend :
Nou, meneer, u zal d'r wel van hebben
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staan to kijken! 't Is een heel andere stad dan voor zooveel
jaren . D'r is een boel veranderd en verdwenen in then tijd . Als je
een dagje ouwer wordt, merk je dit pas . 't Leven lijkt zoo zachies
an z'n gewone gangetje to gaan, maar in werkelijkheid vliegt het
voort en eer je er om denkt, bestaat er niets meer van 't geen
je als kind of als jongmensch hebt gezien .
Wel jammer, he? want er was vroeger veel leuks en aardigs .
Toen hadden de menschen 'n beetje meer tijd voor mekaar en
voor d'r zelf over - toen leefden ze toch wat langzamer, als ik
't zoo 'ris uitdrukken mag .
Nu worden ze geboren en gaan werken voor d'r broodje, met
kromme ruggen, zonder op to kijken, naar rechts of links . Ze
zwoegen maar studdy door en . . . . hollen naar hun graf.
Over dat gezegde nadenkend voelde ik den lust in mij opkomen
om iets to schrijven over Amsterdam en de Amsterdammers, van
,,toen ik nog jong was ."
Het ligt niet in 't minst in . mijn bedoeling om de ernstige,
historische werken over Amsterdam met een to vermeerderen . Ik
schrijf dus geen ,geleerd" boek, maar alleen een aantal losse
schetsen en beelden uit het leven der Burgerij, zooals dat in de
laatste dertig of veertig jaren was .
Zonder twijfel zal ik hier of daar onvolledig zijn, maar orjuist
geloof ik niet, daarvoor meen ik Amsterdam en de Amsterdammers
to goed to kennen .
Bijna veertig jaren zijn verloopen, sedert ik als kind door
Amstels straten liep en ruim dertig sedert ik de stad rnijner
inwoning bekeek met de oogen van een vroolijk jong-mensch, die
overal zijn nieuwsgierigen neus instak, soms zelfs in zaken, die
hem volstrekt niet aangingen . Ik heb Amsterdam bij dag en bij
nacht doorkruist en dikwijls kennis gemaakt met medeburgers, die
mij een oogenblik belangstelling inboezemden of hartelijk deden
lachen - maar die ik blij was later niet weer to zien . Ik heb
ook brave, deftige menschen ontmoet, voor wie ik nu nog, in
gedachten, diep mijn hoed afneem . Ik ben op plaatsen geweest,
waar nooit heeren of dames komen, en die toch wel der moeite
waard zijn om to worden bekeken, al is het alleen maar om eens
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to weten hoe 't daar wel uitziet en wat dal yolk er wel uitvoert .
In deze bladzijden tracht ik, van wat ik zag en opmerkte
,,beelden" to geven en zooveel mogelijk levende beelden, door de
menschen to laten praten, ieder op zijn eigenaardige manier in hun eigen taal . Misschien klinken daardoor, voor zeer gevoelige
ooren, sommige uitdrukkingen wat ruw, maar . . . . alle humor en ons yolk bezit een oorspronkelijken humor - alle komische
kracht en al het schilderachtige van de volksuitdrukkingen gaat
verloren, zoodra men er aan vijlt of schaaft .
Men neme dus mijn schetsen zoo als ze zijn ; ik schreef ze
zonder eenige pretentie .
Misschien dat ouderen van dagen zich weer in hun tijd verplaatst
zien door deze bladzijden, maar wellicht zullen ook jongeren dit
boek ter hand nemen als zij belangstellen in het Amsterdamsche
volksleven, als zij willen weten hoe het vroeger was, wat in
Amsterdam verdwenen is om nooit weer terug to keeren en w at
er veranderde in de laatste veertig jaren .
De illustration, in dit boek voorkomend, zijn voor een deel
reproduction van photografion en oorspronkelijke teekeningen van
artisten, die de typen en toestanden, die ik beschreven heb, zelf
hebben gekend . Verder maakte ik gebruik van aanteekeningen,
krabbels en teekeningen in vele jaren door mij verzameld .

„HET WATER", DE HANNEKEMAAIERS
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- Of ik me de Hannekemaaiers nog herinner?
Nou, meneer! dat zou ik je verzoeken . . . zei de oude Barend,
toen ik hem er eens naar vroeg . In zijn nog heldere, jeugdige
oogen tintelde een guitig vonkje ; uit de tallooze rimpeltjes en
plooitjes om slapen en oogleden gluurde goedige joligheid en
lachend,, zoodat de eenzame tanden in zijn vriendelijken mond
even zichtbaar werden, beweerde hij :
Och, weet je meneer, 't waren eigenlijk nog niet heelemaal
menschen, ik heb ze altijd voor een soort halfgare Kaffers
gehouwen . Grooter uilen bestonden er niet, dom als 't achterend
van een varken en ze roken, met uw's permissie, ook niet machtig
veel beter. Als ze aan de Nieuwe Stadsherberg uit de Zwolsche
boot of aan den Kampersteig~r, op 't Water, uit de beurtman
werden geheschen, sloeg d'r reeel een vettige dwalm van d'rlui
of en om je hart .- Je Nerd er wee van . 'k Heb dat uithijschen
dikkels genoeg gezien . . .
- Kom, Barend, je maakt gekheid!
- Waarentig niet, ze zaten soms met dertig, veertig, op mekaar
gepakt, als haringen in een ton, in zoo'n tjalk en beneden, onder d'r
lui in 't ruim, huisden de varkens, die hier voor de markt werden
aangebracht . . . Nou asjeblieft! 'k Hoef u niks meer to vertellen,
he ? Een kind kan begrijpen, dat 't in zoo'n schuit geen odeur
a la Fransche Madam was .
't Gebeurde wel 'ris dat ze onderweg, door slecht weer, allemaal
zeeziek en ongalig (onwel) werden . Ga je gang maar! . . . . had
uwe soms nog iets? Asjeblief, 'n fijne boel! Zeeziek en dan niet
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uit je positie to kunnen komen, dikkels een etmaal lang . Je wordt
al draaierig en benauwd, als je er aan denkt, he?
Als ze dan ontscheept werden, lagen d'r altijd een paar voor
mirakel, met 'r oogen achterste voren gedraaid, als zoutzakken in
mekaar. Dan sloeg de schipper een lijntje om d'r middel . - Ahoi!
haal naar je! -- de knecht heesch Jan Hindrik i) op ; de schipper
gaf 'm een zetje in z'n ribben en zoo vierden ze 'm aan lij over
boord op den steiger . . . Neen ! lach d'r niet om, 't is de zuivere
waarheid, meneer !
Toen ik nog de eer genoot om bij meneer uw vader werkzaam
to wezen, heb ik er menigmaal, als ik toevallig in die buurt een
boodschap deed, naar gekeken. M'n hart trok me gedurig naar
de Nieuwe Stadsherberg. Och! als je vroeger gevaren hebt, wil
je altijd nog graag eris weer zout water ruiken . Jongens! 't was
daar zoo frisch ; 't IJ kon zoo lekker ziltig opgeven . Je rook,
zoo gezeid, de zee . Toen was 't nog liefhebberij om 's avonds
aan den IJkant to zitten en een frisschen neus to halen, maar
tegenwoordig is 't hier voor de stad een vieze modderpoel . Al
die geleerde koppen, de waterbouwkundigen, hebben, als 'k 't
zoo 'ris zeggen mag, door al die sluizenrommel, de afdammingen
en 't station, voor 't open havenfront, de uitwaseming van de stad
en de vrijigheid van 't IJ bedorven .
Een stad is, naar mijn domme verstand, precies als een menschelijk wezen . Als je iemand met geweld z'n doorstralingsvermogen ontneemt en z'n afvoerkanalen dicht stopt, kan ie d'r ten
slotte een beroerte van krijgen . . . en zoodra je niet zorgt (]at
een stad als Amsterdam, op geregelde tijden, 'ris frisch doorgespoten wordt, krijg je een vuns klimaat van de lucht, dat spreekt
van zelf. Dat hebben ze hier over 't hoofd gezien, maar afijn!
de wetenschap en de groote heeren hebben de wijsheid in pacht
- ik niet.
Maar ik raak van m'n apperpo of - ik wou dan zeggen, dat
ik uw's ouwe heer nog 'ris op een middag er bij heb geroepen,
toen op 't Water bij de Ouwebrug de Kamper beurtman aankwam met 'n lading grasmaaiers, die uit d'r negerij kwamen
i)
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om in Noord-Holland, 't Gooi of Zuid-Holland to gaan maaien .
'n Paskwil, meneer ! Ze zagen er uit als de geletterde dood,
want ze hadden bijna dertig uur in 't schip gezeten en vliegend
weer gehad . Je hadt toendertijd nog geen sporen in de contrijen
van Overijssel of Friesland, 't ging alles met de diligence of per
boot - maar zoo'n Hannekemaaier nam liever de beurtlui, vat
je? Dat kwam 'm goedkooper uit, en ze kregen ook meer waar
voor d'r geld, want zoo'n schip kon d'r lang over doen als
'r tegenwind was, of als 'r 'n beetje veel zee stond . Afijn als ze
clan aan wal kwamen zag je de benauwdheid een duim dik op d'r
tronies . Somwijlen vielen ze als vee op straat op d'rlui zakken
veer. - Op lien keer werd er een naar 't politiebureau gebracht,
omdat ie 'n soort van lirium kreeg en met z'n zeis begon to
slaan, toen ze 'm in z'n lenden schopten om 'm 'n beetje in z'n
fatsoen to krijgen .
Nou, moet 'k bekennen : ze hadden 'm ook heel erg to pakken
gehad en al ben je maar 'n uilskuiken van 'n mof, je hebt je
gevoel toch, niet waar? D'r waren d'r wel onder die meer
pienter waren, maar dat was 't kleinste gedeelte, de meeste waren
zoo groen als gras en oliedom . Maar als onze lieve Heer je
nou, inplaats van hersens, stroo in je kop heeft gegeven, kan je
toch eigenlijk alweer niet helpen, dat je zoo'n stommeling bent .
Ze waren anders van nature nogal goeig, ze deden niemand kwaad
en brachten nog heel wat vertier in de buurten waar ze verkeerden .
Ja ! ja ! ik zou u van die Hannekemaaiers nog heel wat aardige
moevementen kunnen vertellen . . .
Barend bewoog, zachtjes in zichzelf grinnikend, het hoofd langzaam heen en weer, schoof zijn pet achterover en wreef met zijn
dorre, knokige rechterhand streelend over zijn weinige, bijna witte
haren - een beweging, die ik van hem kende als de voorbode
van een meestal leuk, maar omstandig verhaal .
- Kijk! zei hij . . . ik zou je die Nieuwe Stadsherberg met z'n
heele ab- en dependentie nog wel kunnen uitteekenen, altijd als ik
teekenen kon . Daar hadt je 't logement zelf, een groot, log, vierkant gebouw op palen, die in 't water stonden . Als 't eb was,
keek je onder 't huis door en zag je hoe 't er krioelde van de
ratten, die op de modder krijgertje speelden . Ze liepen bij dozijnen,
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achter mekaar, rechtstandig tegen de palen op en dan sprongen
ze - huup ! - door een of andere opening in de fundeering
naar binnen . Ze roken zeker, dat daar in die Herberg een sIordig
stukkie gebruikt werd . 't Was d'r dan ook destijds : mondje wat
lus je, hartje wat begeer je? De deftigste burgers zaten daar
's middags voor de opengeschoven ramen hun bittertje of klaartje
to drinken en een lange pijp to rooken, en de loges waren er
altijd over uit, dat het eten, in de N . Stadsherberg, meer dan
suffisant-best was . 's Avonds kuierden de gasten gemeenlijk
zoo'n beetje over de steigers, voor de spijsvertering, weet u, of
ze verdiverteerden d'r eigen door naar dat mooie open IJ to
kijken ; he, 't was daar zoo lekker frisch en dan die teerlucht . . .
Gunst, meneer! . . . ik word weer jong als 'k er an denk . Al die
stoombooten en beurtschepen gaven daar zoo'n aardigheid, zoo'n
gezellig, menschelijk vertier . Ik kan me sjagrineeren als ik nou
't Station en den Spoorweg zie, op die plek
; 't mag nieuwerwetsch en beter wezen voor den handel, maar ik wou dat de
N. Stadsherberg er nog stond . Die sporen van tegenwoordig
zeggen me zoo niemendal, h&? 't Is rrrrt! -- daar kom ik an eventjes : ho! - als de weerlich d'r in en dan : rrrrt! Vort! . . .
't Gaat allemachtig gauw, dat moet ik zeggen, maar scheepvaart
is toch heel wat pleizieriger hoor! Daar zit meer variatie in .
Wat had je daar 'n diversigheid, de Harlinger, de Hoornsche,
de Kamper steiger, 't groote huffs van de Rijn- en IJssel-stoombootmaatschappij, de commissarishuisjes, de Jachthaven, waar de
rijke jongens d'r pleziervaartuigen hielden, boeiers, kottertjes,
sloepen en gieken . En dan al die gezellige kleine huisjes, waar
ze gingen theedrinken . . . Nou ja, afijn ! ze dronken d'r ook wel
ris een roemertje wijn of wat anders en - Barend gaf me een
knipoogje -- zoo 's avonds bij maneschijn is spelevaren niet
ongezellig . Och, jeugd kent geen deugd, he? Zoo'n beetje
vrijagie kwam d'r ook al voor, toeschietelijke meisjes bennen d'r
al z'n leven geweest . 't Was daar aan die Jachthaven zoo
machtig geschikt voor dat werk . . . en die huisjes waren zoo
stom als visschen ! Dan had je er nog die verschillende commissarishuisjes van de beurtveeren en allerlei andere gebouwtjes ;
't was net zoo'n klein gehucht
.
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Weet u je nog to rappeleeren, dat aan 't eind van die lange,
houten Nieuwe Stadsherbergsbrug een accijnsenhuisje en een
politiepost waren? Aan 't begin van die brug stonden ook een
paar kleine houten barakkies, een er van was een ehocolaadhuisje, in een ander woonde van Dalen de Barbier . . . kan U
je then nog voorstellen? Ja, he? Nou dat dacht ik ook wel, then
moet U nog gekend hebben, zoo'n lange magere man, altijd met
een zwart corset om z'n nek - zoo'n stropdas weet U ? En
donker, glimmend polka haar ; hij rolde 't 's nachts in den rand
van z'n slaapmuts om er een mooie reguliere krul in to krijgen .
- 'k Zie 'm nog voor me, in z'n hemdsmouwen, . . . als de
brughekken gesloten waren stond hij er voor, to wachten totdat
de vreempies er uit kwamen . Hij was op een klant als de
duvel op 'n zieltje!
Hum! ja, die groote houten hekken herinnert u je ook nog
wel? Die werden dicht gehouwen, zoolang de passagiers van
boord kwamen, om de toeloop van de kruiers en vrachiesloopers
to beletten . Een eind verder, bij de commiezenhuisjes moest
iedereen gevisenteerd worden, voor ie in de stad mocht .
Je had toen nog 't stedelijk accijns op 't geslacht . Van versch
vleesch, spek, worst, enzoovoorts moest accijns worden betaald .
Och, u was toen nog 'n klein knaapie, maar u zal toch nog wel
weten, dat we 'ris samen hebben gekeken naar zoo'n troep bovenlanders, die van de Zwolsche boot kwamen .
't Accijns was pas afgeschaft, maar dat wisten die snuggere
jongens niet, en een paar leuke kruiers - lange Jaap met z'n
bokkensik, een echte gannef, was d'r ook nog bij - lieten die
lui, voor de grap, d'r groote zakken uitpakken, kwasie voor
't accijns . Zoo'n grasvink zag geen onderscheid tusschen een
stedelijk ambtenaar en een kruier, en lange Jaap had ook zoo'n
barre, geweldige stem
-- Allo! moffen-knoet, pak aus, visentasie, nachkijken of je
auch spek smokkele wil . . . zei ie brutaal weg en toen haalden
de grasmaaiers gehoorzaam d'r heele rommeltje voor den dag.
Jaap palmde doodkalm een paar worsten in en de andere kruiers
namen een heel zoodje spek en ham . U begrijpt, daardoor
snapten ze eindelijk, dat ze gefopt waren, want gappen waren ze
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nou van de commiezen juistement niet gewend . Ze speelden op,
wie de weerga, maar Jaap nam grinnikend nog een dikke worst
en zei : - Maul halten, leelijke poep, anders fress ich alles op ! . . .
Pak je zak op je nek oend ruk aus!
Zoo'n Hannekemaaier had heel wat mee to sjouwen : eerstens
zijn zeis, een paar waarlooze stokken, een spa of een hark, een
blikken of een steenen kruik en dan d'r lui zak . Daar zat meestal
teerkost voor acht of veertien dagen in, worst, spek en rauwe
ham, roggebrood, een buil
met tabak, sokken, soms
een verschooning of een
baaien hemd, een pot met
groene zeep, een hamer
en een aambeeldje om de
zeis op to kloppen, een
paar wetsteenen. Afijn !
de duvel en z'n moer . En
boven op die zak bonden
ze dan meestal nog een
paar bemodderde laarzen
of schoenen .
Dat heele ding droegen
ze overal mee heen. Ja !
't waren stevige knapen .
Leuke gezichten had je er
onder ; de meesten rond
en dikkig van wezen, maar
veel waren er met van die
opgespelde neuzen, waar
't in regent en monden
waar een stuiver bollen to gelijk in kon . Door den bank hadden
ze wit of gelig melkboerenhondenhaar, groote flap-ooren met
ringetjes erin en blauwe of grijze oogen . Ze droegen meestal
lange groenachtige of blauwe jassen van dun goed, wollen
sokken en klompen of d'r broek in d'r laarzen en groote petten
of stroohoeden.
Vat ze spraken was zoo'n taaltje op d'r eigen hand, geen
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Duitsch, maar ook Been Hollandsch ; 't had van allebei wat ;
't leek ook een beetje op Groningsch of op Achterlandsch, zooals ze in de contrije van Almelo koeteren . Mijn vrouw zaliger
zei altijd : - Barend, die moffen zeggen „doe" tegen onze lieve
Heer, daaraan kun je merken dat 't kaffers bennen, want Welk
christenmensch spreekt z'n Opperwezen nou zoo an . . .
Eten deden ze 'n boel beter dan redeneeren, dat was overal
bekend, want zelfs nou nog zeggen de Amsterdammers : „die vent
kan vreten als een Hannekemaaier ." Ik verzeker je, meneer, dat
zoo'n mof zonder veel sporreling een heel roggebrood met 'n pond
van dat gele, galsterige spek naar binnen schoof en dan om z'n
mond of to vegen, bij Ellinkhuizen in de Lange Niezel nog een
paar borden gestoofd eten ging koopen .
Och ! dat was daar zoo'n aardige gelegenheid . „De j5ortionslafel 't Koningsloo" heette ie . De moffies kwamen daar graag,
omdat je voor vijf centen zoo'n machtig groote portie gestoofd eten
kreeg . Groente met aardappelen, bruine boonen met azijn en stroop,
uien met wortelen of biet door mekaar gekoeskoesd, snijboonen
met witte boonen, gestampte rooie kool, was klokspijs voor d'r lui .
Je zag ze ook wel op 't Ouwekerksplein, daar had je ook een
eethuis, dat 't Koningsloo heette, en daar was 't nog goedkooper .
Voor drie centen kreeg je een flink bord rijst of gort met stroop
en een soort hutspot waar de passeroeters i) en de morgensterren
- de voddenkrabbers, weet u ? -- dol op waren . Ja, 't was claar
een echte schoremers-restauratie - dikwijls gaf de patroon aan
zulke waterlanciers 2) en ander gespuis een bord soep met een
drijver (een stuk brood) of een maal eten, als ze aardappelen
hielpen schillen of groenten schoonmaken . Nou, ieder zijn meug! . . .
rondeman gezeid : ik voor mijn heb nooit veel van zulke koks
gehouwen . U begrijpt, die lui d'r handjes - Hum! . . . Wablief
Had uwe soms nog iets . . . o zoo! . . . Ik lustte liever 't eten, dat
mijn Jans in d'r kombuis klaarmaakte, want in zoo'n restaurasie,
de goeien niet to na gesproken, kochten ze eens in de veertien

i) Passe-route, volksnaam voor vagebond .
2) Z66 genoemd omdat de voddenzoekers met lange stokken in de grachten naar
vodden en drijvend papier vischten .
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dagen een geurmaker . . . Weet u niet wat dat is? Nou, clan zal
'k 't u zeggen : dat is soms een paardenpoot, maar als 't in 't
fatsoenlijke blijft, een mergpijp .
Eerst koken ze d'r soep van, dan maken ze hache van 't vleesch,
vat er bij geval nog mocht an zitten, en verder zwaaien ze 't
nakende been over de gestampte pot heen en weer en zeggen
-- hokus ! pokus ! Pilatus ! nou komt d'r vet en boter in!
Een gewoon burgermensch was niet dol op zulke menage,
maar zoo'n mof dacht zeker : ,vieze varkens worden niet vet" en
smulde maar raak, en Ellinkhuizen zei : ,dat maaiersvolk heit toch
geen proef, omdat 'r nog to veel gras tusschen d'r kiezen zit ."
Logeeren wou ie ze niet ; hij had er anders 's nachts best plaats
voor gehad, z'n huis was dan toch leeg, maar hij moest 'r niks
van hebben ; ze maakten z'n boel al smerig genoeg met 'r modderlaarzen en d'r tabakspruimen. Dat voordeeltje gunde ie graag aan
Schirmer op 't Water, 't tweede of derde huis van de Ouwebrugsteeg ; daar en op de Tesselsche kade in 't onderhuis bij Lodenkemper, zoogenaamd „de kruip-in" was 't in den hooitijd soms
stikvol, dat waren de meest bekende moffenlogementen . Op 't Water
had je ook nog verschillende kroegjes of schaftkelders, waar wel
eris Hannekemaaiers logeerden en op de Tesselsche kade, van of
den hoek tot aan de Raamskooi, eveneens . Meestal zag je in die
schaftkelders meisjes en vrouwen met Friesche oorijzers en kappen
op. Heere, ja ! die waren wel aardig ; ze konden allemachtig
vrindelijk met 'r hoofd wenken en met d'r oogies knippen, als ze
zoo lief op z'n Friesch vroegen : ,Seg - kom jou 's 'n bietsje hier?'
Die Hannekemaaiers waren dol op Friesche kappen ; ze vonden
,,zoo'n weip mit 'n goldenen kopf" mirakel mooi, maar ze waren
in den regel wat to zuinig van aard om lang in die schaftkelders
to blijven . Die Friesche meisjes wouen nog wel 'ris getracteerd
worden, weet u ? En daar moest Jan Hindrik op den duur niets van
hebben - ich sauf's lieber selbst, zei ie, en gunde haar 't ankijken.
't Was bij Lodenkemper, Schirmer of anderen veel oedkooper.
's Avonds zag je die grasvinken langs de gracht, over den
Nieuwendijk, in de Warmoesstraat of aan den Buitenkant rondzwartselen, met d'r handen op d'r rug, bij troepjes van vijf of zes,
totdat 't donkerder werd ; dan gingen ze voor d'r logement op de
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bank zitten, op de stoepen van de buren, of soms zoo maar op
straat, op d'r hurken . Ze keken iedereen die voorbijkwam met d'r
onbenullige kalveroogen na en grinnikten met d'r wijden mond open,
als ze niet rookten of aten .
Bij Schirmer logeerden er altijd een heele troep ; hij was zelf uit
Oldenburg en zijn vrouw - Moetter Minna, noemden ze d'r,
was een groote, forsche moffin, altijd in een zwart lakensch of
donkerblauw fluweelen spencer gekleed, met een breej e gehaakte
kraag om en een muts met rooie lintstrikken op d'r hoofd . Haar
grijze kousen kwamen een end uit . . . . zulke ! wije rokken en ze
droeg groote lage leeren schoenen met zilveren gespen .
Zij had in huis „de broek an" ; hij was 'n goejige, bedaarde
man, die den heelen dag in z'n hemdsmouwen en op pantoffeltjes
rondliep en altijd
zoo'n lange Duitsche
pijp rookte met 't
portret van,,der alte
Fritz" op den kop .
Hij verkocht allerlei benoodigdheden
aan de maaiers,
kletste met de klanten, hielp ze terecht
met een en ander,
dronk borreltjes met
d'rlui, kortom hij
was alleen maar de
man, die de loge's
zoo'n beetje bezig
hield ; zijn vrouw
was de eigenlijke
ziel van de affaire . Ja! Moffen-Minna had er den wind onder, nou,
asjeblieft! Als er to veel spektakel kwam in haar gelagkamer,
een diep maar erg smal lokaal, met houten banken langs de wanden,
riep ze : - Sjirmer! noe wind's zoe boent, schmeiss j~ d'r 's efkes
'n paar hinaus, zoem exemj5el - anders doe ich 's selber! Dan
keek die goeie lobbes haar an, haalde z'n schouders op en zei
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- Boe joa kiend, ich will wol, rnoar viel kan ik er Joe nich toe doen!

Ik doe d'r lui spraak maar zoo goed en kwaad ik kan na,
begrijpt u ?
ze koeterden mofsch en Hollandsch door mekaar .
't Was een resoluut wijf, nou ! Een kop grooter dan haar man,
met 'n paar oogen, die je de kouwe koorts bezorgden als ze nijdig
keek, en handen an d'r lijf als presenteerbladen . Maakten d'r
klantjes 't al to erg, zonder dat er nog reden was om er de
dienders bij to halen, dan riep ze : - Sjirmer, lass mir d'r-is b j
- ich wil vial ordnoeng sjafen . Ga jj noer achter die toonbank
oends f fe (bufetJ oend pass oef dass die joengens mir die boel nicht
oenierderhand wegfressen! - Al was er ook nog zoo'n roeach in

huis, zij wist gauw orde en vrede to maken . Al de Hannekemaaiers
hadden respekt voor Moetter-Minna .
Was het to vol, zoodat de gasten geen plaats genoeg vonden
om op de banken to slapen - bedden hielden ze er in dat logement niet al to veel op na - dan schafte juffrouw Schirmer raad .
Wanneer zij zei : - ~4llol Heinrich, sjoef (schu f) wat op, of -Mach je klein, Hans, dann kann der Wilhelm auch nog auf die
bank ! kropen de loge's als gehoorzame kindertjes zoo dicht

mogelijk op elkander en sliepen, op - en tegen 't houten beschot,
zoo'n heelen nacht . De vloer was natuurlijk 't eerst bezet ; die
daar lei had 't beter, want met 't hoofd op d'r zak of op d'r
armen, sliepen ze toch pleizieriger dan, zittend of hangend, op zoo'n
harde bank . Ja! 't was een mirakel om to zien ; zoo'n logement
vind je nou nergens meer . Was 's avonds d'r volkje binnen, dan
zei Moetter-Minna : - Goetnacht kinder! deed de deur op slot, het
licht uit en ging met 'r man naar boven, om zelf to slapen . Ze
maakte gewoonlijk al voor elven taptoe, maar was ook voor dag
en dauw de veeren uit . Schirmer zette dan, naar gelang dat er
loge's waren, twee of drie groote emmers water voor de deur op
straat en Minna riep in de handen klappend : - ~4llo kiender,
hinaus, waschhen!

Bleef de een of ander wat to lang naar haar zin liggen, dan
voelde hij haar leeren pantoffel tusschen zijn ribben : Doe ferules
biest, allo, schta oef, ich moess fegen and kaffe machen - Alloh !
die schtraat oef, Marsch

Terwijl de Hannekemaaiers zich waschten en afdroogden - ze
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hadden een handdoek voor iederen emmer - zette baas Schirmer
zijn negotie buiten . Op de stoep en tegen de groene stoepbank
stonden rekken met zeisen, schoppen, harken en dorschvlegels,
bakken met aanzetsteenen, spijkers en gereedschap . Er hingen risten

gedroogde aal- of palingvellen voor de vlegels, afijn allerlei snaarderij, die de moffen noodig hadden . Moetter Minna maakte onderwijl de koffie klaar en schonk ze in groote witte kommen, die ze
op de banken neerzette, in een lange rij . .'t Zal wel koffiestroop
of chicorei met heet water zijn geweest, want voor d'r dubbeltje
slaapgeld kregen de gasten die koffie toe. D'r ontbijt, brood en
spek hadden ze gewoonlijk zelf meegebracht, maar op Minna's
toonbank stonden bovendien allerlei heerlijkheden voor weinig geld
klaar : gebakken botjes, garnalen, harde en zachte eieren, zure en
zoute augurken, haring, leverworst in 't zuur, rauwe ham en versche
boter --- daarvan had Schirmer bovendien nog een Depot, want
de echle Meppelder kluiten kon je alleen bij hens krijgen .
't Logement van Lodenkemper, op de Tesselsche kade, was zoo
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ongeveer van 't zelfde soort . Hij had eerst een gewone schaftkelder gehad op „'t Water", maar hij boerde vooruit en kreeg toen
een heel huis ; daar scharrelde hij in allerlei negotie, Saksische
kanaries, linnen zakken, zeisen, houtwerk, halfsleten kleeren, enz .
Dan had je nog een paar andere logementen, zooals b.v. dat
van Gusteloo, op de Tesselsche kade, die waren een beetje beter ;
alles kostte er heel wat duurder en daardoor was 't er ook nooit

Tesselsche kade .

zoo vol als bij Schirmer . Daar hadden ze vrije kamers met goeie

bedden . . . . en daarom logeerden er ook andere lui uit Moffrieka,
zooals kanarie-handelaars, linnenverkoopers of klokkenmakers en
zuurkoolsnijders . De oude Greunenbach b .v. die ieder jaar bij uw's
mama de zuurkool kwam snijen en inmaken, lei daar altijd thuis
- ik zie then man nog voor me - een lange, magere vent, met een
grijze ringbaard, een blauwe kuitendekker met glimmende knoopen
aan en een witgeschuurde houten zuurkoolschaaf - zoo'n groote
plank meneer - achter op z'n rug, een zakje met z'n linnen sloof

28

,HET WATER " , DE HANNEKEMAAIERS EN NOG WAT.

en gereedschap onder z'n arm, een groote, gele stroohoed op.
Die Greunenbach had dan 'n bizonder goeie hand van inmaken,
want meneer uw vader lustte positief de zuurkool niet, als h j
ze niet had ingelegd. Hij bleef
zoo'n dag of acht
of tien in stad
en bediende veel
fijne families.
Ja ! in die dagen
zag je nog wel
'ris aardige moffen-kooplui langs
den weg : de linnenkoopers b . v .
met hun platte
petten, een zak
vol ruitjesgoed,
graslinnen
en
bontgoed op den
rug, een el, die
ze meteen als wandelstok gebruikten, in de hand en een schaar
aan een kettinkje om d'r hals .
Dan had je nog de pottentrienen, die ventten met een kar vol
potten en pannen langs de huizen . Jongens, meneer ! daar had j e
vrouwen onder als molenpaarden, met van dat dikke, gele haar
en bruine gezichten vol sproeten. Stevige tantes, hoor ! want zoo'n
wagen vol ;~ardewerk is zwaarder dan je denkt . Die pottentrienen
zag je ook altijd met kermis, dan stalden ze uit op den wal
langs de Keizersgracht bij- en op de Westermarkt . De straat
stond dan vol met allerlei Keulsche potten, schotels, kannen, kruiken, kommen, bloempotten, afijn! allerlei keukengerei . En de
schepen, waar ze dat goed mee aanbrachten, leien in de gracht ;
de schipper of de baas bemoeide zich gewoonlijk alleen met
't varen. 't Waren uitsluitend vrouwen die de negotie deden .
Ook had je Duitsche kooplui met manden vol houtwerk op d'r
rug ; muizevallen en vogelkooien hingen voor d'r borst, houten
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potlepels en raspen aan touwtjes langs d'r zij ; soms waren ze
zoo volgehangen met dat goed, dat alleen d'r hoofd er boven
uitkeek. De klokkemakers - ik herinner me ze nog uit mijn
jeugd
zag je zoo nu en dan, ze kwamen meestal uit
't Schwarzwald, 't leken wel
Zeeuwsche boertjes . Ze droegen altijd een paar klokken
mee, verkochten goedkoop en
repareerden klokken en horloges bij de menschen aan huis .
En dan de Jeneveroliekoopen, die zal u wel niet meer
hebben gekend, want dat is
voor uw tijd geweest, meneer!
Ze droegen van die groote
ronde vilthoeden, zooals nu
nog de barmhartige broeders
van Joannes de Deo hebben,
groote mantels, over hunne
jassen, korte broeken en slobkousen met een rij glimmende
knoopjes tot over de knie.
Ze hadden een vierkant
kastje met laadjes erin op hun
rug ; daar zat hun koopwaar
in : medicijnen, likdoornpleisters, insectenpoeier, olienteiten, purgeerpillen en koortskruiden voor mensch en dier . Gewoonlijk
noemden de lui hier ze Hongaarsche dokters, of Jantje van
Loenen . . . U kent toch 't ouwe versje wel :
„Jan van Loenen, i)
Spijkers in z'n schoenen,
Kastjen op z'n rug,
Zoo komt Jan van Loenen
Aan de Ouwe-brug .
i) Vermoedelijk is Loenen verbasterd van Luneburg - die zoogenaamde Hongaren
waren, namelijk meestal Westfalers of Oldenburgers .
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Tegenwoordig zie je die kwakzalvers nergens meer, maar de
Hannekemaaiers wel, die komen van tijd tot tijd hier nog wel 'ris
door en in de dorpen, maar
niet zoo in menigte ; de boeren maaien d'r gras nou met
de machine of ze doen 't zelf
- vroeger in den gouwen
tijd, keken ze d'r alleen naar .
't Is toch wel eigenaardig,
dat de Duitschers zich hier
overal zoo in werkten. De
beste slagers, de knapste
stukadoors, de suikerbakkers,
kwamen uit Duitschland, de
bakkers ook veelal, maar de
roggebroodbakkers
waren
allemaal moffen ; daarvan heb
je nog 't rijmpje :
't Lekkerst roggebrood swat je eet,
Is gekneed met moffenzweet!

Dat's nou wel geen recommandatie, want to oordeelen naar de
Hannekemaaiers was zoo'n mof geen erg frisch wezen . Urbanus,
de barbier, die aan de Ouwe-brug, op den hoek tegen de Korenbeurs aan, woonde, wou tenminste die graspoepen - zoo noemde
hij ze - op 't laatst niet meer helpen, omdat hij ze voor twee- en
een halve cent moest scheren en ze stiekum z~n schaar meenamen,
waarmee ze mekaar op den steiger, vlak voor zijn deur, bet haar
gingen knippen. U begrijpt, 't waren zuinige broekies, en haarknippen
kostte een dubbeltje.
„Ik zou ze blazen" . . . zei Urbanus, ,voor een halve stuiver zou
ik d'rlui bakkes schoonschrapen en dan nog m'n schaar uitleenen
-- dankje wel! Bovendien geven ze zoo 'n gemeen scherpe lucht
af, dat m'n andere klanten reclameeren ! Heelemaal weren kon ie
ze niet, omdat ie nou eenmaal daar barbier was, maar hij liet ze
op een rij in z'n Winkel, tegen den muur, staan, en als ze to veel
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snaterden, riep hij : - Maul halten, anders rasier ik niet! Dan zeepte Schele-Hein, z' compagnon, die ook likdoorns snee
in den winkel, de moffies in ; soms liet hij even een likdoornpatient, die hij behandelde, met z'n bloote voet zitten en zeepte
clan een ander met de hand in - lekker, he ! - Och, maar daar
gaven die poepen niet om .
Die naam poepen heb ik al in m'n jeugd gehoord ; hoe ze
daaraan kwamen snap ik niet, maar mijn grootvader noemde ze
nooit anders ; die zong dikwijls zoo'n oud versje -- misschien heb
u 't ook wel 'ris gehoord ; 't was zoo
Ik kwam 'ris in een poepenkraam,
Daar zag ik zooveel poepen staan,
Ik zei : Wat doen die poepen hier
Die poepen drinken poepen-bier,
Die poepen drinken poepen-wijn,
Die poepen willen vroolijk zijn !
Die poepen, bovenlanders, grasmaaiers, moffen, afijn ! hoe u ze
noemen wil, bleven gewoonlijk in den omtrek van de Ouwe- en
Nieuwe-brug, de Nieuwendijk, de Warmoesstraat en 't Water .
Je had daar aan de Ouwe-brug, tegen de Korenbeurs gebouwd .
eerst 't huisje van den bruggeman, een ouwen, half gesloopten
scheepstimmerman, die, om nog een extraatje to verdienen, zagen
vijlde en gereedschap sleep, clan kwam een heele rij winkeltjes
- dat weet U nog wel, he? . . . 't Waren zes erg kleine dingetjes,
maar 't stond aardig . Je had er een ivoordraaier, die ook pijpen
verkocht ; een manufactuurzaakje ; den hoeden- en pettenwinkel van
Edens, die tegelijk aanspreker en rouwwinkelier was ; op den eenen
hoek den barbier Urbanus en op den anderen, in twee hokjes, bet
tapperijtje van Wout, waar ze voor vijf centen „een kop dik"
(chocolaad met 'n beschuit) verkochten . Daar pikten de Hannekemaaiers nog wel 'ris een graantje. Zoo dom waren ze niet, dat
ze de Hollandsche Jenever niet lustten .
Ze pakten 'm niet als 'n gewoon mensch, jongens, neen! Ze
moesten veil van d'r drie centjes hebben . 't Was positief een
aardigheid, om zoo'n gras-hannes een dubbel-gebeide den kop to
zien afbijten!
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Eerst bekeken ze den borrel zoo, schuins uit de hoeken van d'r
oogen, ze roken er an, en deeen : Hem ! hem ! met zoo'n soort
van geschraap in d'r keel . Dan sloegen ze 'm in eens om, kauwden 'm,
spoelden d'r mond 'r mee, verdraaiden d'r oogen van plezier en
slikten 'm heel langzaam in . Dan haalden ze d'r aasem diep op,
bliezen als noordkapers en zeien : - Donnerkiel nocheynaol, dass
isi kein foesel, dass zsi emoal fein, dass brenni wie der Tezfel !
't Was daar op 't Water bij de Ouwe-brug compleet kermis
tusschenbeien . Als de Moffies in stad kwamen, stonden de negotianten
ze al op to wachten . Je zag daar kruiwagens met vruchten, koek
en gesneden haring met uien en lever, zuurkraampjes, kooplui met
marsen voor d'r buik, jongens die op d'r kop gingen staan voor
'n cent en dikkels een vrouw, die met een rietje in d'r hand op
een groote trom sloeg, en op de maat een paar mooi opgedirkte
kinderen op stelten liet dansen . Dan had je er altijd dikke Saartje,
die spiegeltjes verkocht en 'r man met z'n schoenbak ; dat was
n goochemert, die pakte soms onvoorziens zoo'n Hannekemaaier
bij een been, zoodat ie bijna achterover viel en zei :
- Vaderlief, je ziet er als uit als 'n beest, laat Sam je nou
'ris glanzen, 't kost je maar drie centjes en dan houen ze je voor
n heer, bij m'n gezond!"
Als dan zoo'n vent niet wou en tegensporrelde, liet Sam ineens
z'n voet met een zetje achterover weer los en zei leuk :
- Niet? vertik je 't? -- Goed, blijf dan 'n mof!
De mottige Bokkebek, een broer van den burgemeester van de
Willemstraat, kon je er ook vinden, die verkocht scheermessen
en aanzetriemen ; je zag er trouw „Aloserij met de houten poot,"
de botjesbakker ; hij hield in de Haringpakkerij een schaftkelder .
In heel Amsterdam vond je destijds geen lekkerder gebakken bot ;
Aloserij was zoo bekend, dat zelfs de rijkdom botjes bij hem liet
halen . Afijn! meneer, je trof daar allerlei lui, die wat aan de
grasmaaiers dachten to verdienen . Gewoonlijk brachten die moffies
ook een aardig stuivertje mee, dat ze in Friesland, Drenthe of
Overijssel hadden samengemaaid . Ze waren zuinig, toch verteerden ze hier nogal goed, want ze waren koopziek . . . maar
pingelen dat ze deden, pingelen! . . . 't end was d'r van weg !
Daar zal ik U eris 'n aardigheid van vertellen
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In de Ouwebrugsteeg bij den Nieuwendijk was een hoeden- en
pettenwinkel - 't is historisch gebeurd, wat 'k u zeg - daar
kwamen 'ris zes Hannekemaaiers om een hoed to koopen . De
winkelier vroeg drie gulden, den gewonen prijs .
- Drei goelden ? . . . drei dobbelkes (dubbeltjes) bood de mof .
De pettenkoopman werd nijdig, nam de ijzeren bout, waarmee hij
zijn winkelluik sloot en joeg de Hannekemaaiers de deur uit . Hij had
er een een goeie peut gegeven en toen die op straat z'n schouder
wreef, zeien de anderen : ,Bist du oaber Hug gewesen, Heinrich!
oem geliek d re i dobbelkes zoe bieten . - Hettest du e i n dobbelken
geboten soil der kerl dir gewiss den koftf eingeschlagen haben ."

Me dunkt u kan zich nog best voorstellen, hoe 't toentertijd
aan de Ouwebrug en op 't Water was . . .
- Zeker!

Eensklaps rijst duidelijk voor mijn geest het beeld van „'t Water"
(Damrak), zooals het in die dagen zich vertoonde . Toen was 't
nog niet de breede, maar halfslachtige verkeersweg, onooglijk
geworden door allerlei nieuwerwetsche gebouwen, tusschen de no ;
overgebleven oud-Amsterdamsche huizen, maar een der meest
schilderachtige stadsgedeelten, in waarheid ,het Water", dat een
der hoofdverbindingen vormde van Amstel en IJ . i) Slechts een
zeer klein gedeelte was gedempt, om plaats to geven aan de
Groote Koopmansbeurs, die, zooals ouwe Barend beweerde : ,als
je 'm van of de Nieuwe brug in de peiling kreeg, Jrecies op de
r) Het Damrak, zdd genoemd omdat het is het Rak of de vaart naar den Dam .
In de 14e eeuw heette dit water „de haven" en men behoeft slechts een blik to slaan
op de ligging van den Middeldam, en de Beurs voor een oogenblik we- to d enken .
o m overtuigd to zijn, dat onze voorvadeien, de eerste Amsterdammers, in de 13e eeuw
juist daarom then Dam zoo ver binnenwaarts hebben gelegd om zich daardoor een
ruime haven to verschaffen .
,,Meer dan duizend schepen," zegt een schrijver van 1493 ,kon men in die haven
brengen" - ik wil het gaarne gelooven en bovendien mis ik thans de gelegenheid
tot controle . - De naam ,,he/ Mater" voor het Dam-rak is al zeer oud en van de
vroegste betimmering afkomstig, toen de huizen, die hier aan de haven lagen, gezegd
werden ,,op 't water" to staan in tegenstelling van de andere huizen daarachter, die
,,op den Dijk" stonden .
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Arke Noachs leek." Maar al stroomde het Amstelwater sedert
jaren reeds niet meer langs, maar onder den Dam, door't verbindingsriool van 't Rokin naar het Y, toch was de ,doorstraling" er in veel
ruimer mate dan tegenwoordig . Het Water was een frissche gracht,
vol aardige schepen en schuiten, een waterweg, die nooit geurde
en belletjes blies, zooals thans schier alle Amsterdamsche grachten
doen, tot ongerief der burgerij, die slechts een matigen troost
put uit de verzekering der geleerde heeren Doctoren, dat zwavelwaterstof volstrekt geen schadelijken invloed op de gezondheid
heeft. Destijds waren 't hoofdzakelijk de grachten met bloemennamen, Rozen-, Egelantiers-, Bloem- of Lauriergracht, waarvan
het water de loodwitverf op de huizen teekenachtig met donkeren lichtbruin schakeerde, 't zilverwerk in de huizen artistiek deed
aanslaan en den menschen leerde, dat ,geurmaken" nooit een
aangename eigenschap is.
Het Water was niet alleen een echt-Hollandsche, een typischAmsterdamsche gracht, maar het vormde op zichzelf een ,buurt"
want ofschoon slechts een klein onderdeel der stad was het toch
een volkomen eigenaardig en bijzonder geheel .
Op ,Het Water," dat toch niet meer dan honderd huizen telde,
was in then tijd meer bedrijvigheid dan in een der andere buurten
of wijken, het gaf als 't ware een staalkaart to zien van beroepen
en bedrijven, van handel en scheepvaart .

De Nieuwe brug, zooals die vroeger was .

Aan de Nieuwe-brug op de zoogenaamde Platjesbeurs, het kleine
Delta-vormige, bestrate pleintje, begrensd tusschen den wal en den
steenen-oprit der brug, was dagelijks de scheepspompen, boomenen riemenmaker Wolf bezig, to boren, to schaven of to schrapen
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en zijn vrouw stond to breien in de deurpost van haar houten
huisje, waarvan de schoorsteenpijp zoo dicht tegen de brug
leunde, dat de kwajongens, met een hand hangend aan de ijzeren
brugleuning, met de andere dikwijls hun pet of een ineengefrommelde lap in de opening stopten, zoodat de brave vrouw voor
den neerslaanden rook ijlings de vlucht moest nemen en Wolf met
een hartigen vloek „die rakkers" verwenschend zijn werk neerlei
om met een van zijn riemen of boothaken, de lastige versperring
op to ruimen .
De jongens van het Water waren overal bekend, als de bonte
hond. Zij vormden een kleine, dappere maar ondeugende bende een vrijgevochten volkje dat de Warmoesstraters, Nieuwendijkers
en Voorburgwallers de loef afstak. Als echte watergeuzen hielden
zij den schrik onder de andere kornuiten . Ze leefden en speelden
meer op 't water, op 't IJ, dan de anderen omdat zij met de
schipperszonen en de schippersknechts altijd goeie maatjes waren ;
vletten, jollen en schuitjes waren steeds to hunner beschikking .
Ze roeiden, zwommen, vischten, en zeilden naar hartelust en vielen
zoo dikwijls in 't water, dat hun ouders ten slotte geen angst
meer hadden en 't dood natuurlijk vonden, als hun jongen een
paar malen 's weeks druipnat thuiskwam .
De talrijke beurtschepen, langs de steigers gemeerd, staken,
destijds, hun masten met de kleine, wapperende, kleurige wimpeltjes
fier omhoog en brachten een eigenaardige drukte mede, die den
geheelen walkant in beslag nam en alles een vroolijk, levendig
aanzien gaf.
Maar vooral des avonds laat en 's nachts, als de maan helder
scheen, en tegen de blanke, zachtjes voortschuivende, grillig verlichte
wolken het ranke silhouet van den Oudekerkstoren zoo fijn en scherp,
als in de lucht gesneden uitkwam, was ,Het Water" eenig mooi .
Stil en strak, zwart en dreigend als een uitgekartelde muur, uit
de gracht oprijzend, stonden de hooge huizen der Warmoesstraat
tegen den lichteren hemel . 't Kabbelend water weerkaatste wiebelend hun spitse en ronde gevels, en hier en daar, met vurige
strepen en zigzaglijnen, den helder gelen of roodachtigen schijn
der verlichte vensters .
Op de duistere schepen, aan de door de maan scherp bekant-
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lichte zwarte masten, blonken enkele lichtjes, de dunne rookzuiltjes,
opstijgend uit de houten schoorsteentjes van kombuis of vooronder,
rossig kleurend, en over de steigers straalden lantaarns, naast de
donkere, gesloten, blokkige commissarishuisjes .
Langs den walkant, op bepaalde afstanden, stonden straatlichten,
die, bij maneschijn niet ontstoken, hun tegenwoordigheid alleen
door den bescheiden glinsterenden weerschijn der lucht in de
glasruiten kenbaar maakten .
De lange huizenrij van 't Damrak zelf, de zwakjes blinkende
straatkeien, vol zwarte slagschaduwen van boomen, walhuisjes en
opeengestapelde koopmansgoederen, vol zacht bewegende schaduw
lijnen van masten, boegsprieten of touwwerk - scheen van de
Tesselsche kade tot aan den Dam, oneindig lang .
Hier en daar viel een vak of streep helder licht uit de koffiehuizen en enkele laat opengebleven winkels over de straat .
Fantastisch beschenen door de maan, die afwisselend schelle
lichten en zwarte vegen op gevels en daken gaf, verloor zich
,,Het Water" als in een roodachtig-schemerend, nevelig verschiet :
't schijnsel van den beter verlichten Dam .
Tegen de donkere, plompe Korenbeurs teekenden zich de witte
palen en de w ip der Oudebrug scherp of en in het duistere,
geheimzinnig fluisterend voortstroomende water, spiegelde goudgeel het kalme, geruststellende licht van het Politiebureau, In de
verte scheen de Groote Beurs een zwart, massief-puntig blok steen,
dat den gezichtseinder afsloot .
's Winters - mijn vriend Barend beweerde dikwijls : -- We
hebben tegenwoordig geen winters meer met eere, maar een slap
grokkie ervan! --- was op ,Het Water" het ijsverrnaak 't eerst
in vollen gang . Daar het IJ niet afgesloten was, zooals thans,
vormde zich in het Damrak grondijs in groote menigte en vroor
het eerder dicht dan een der andere stadsgrachten . De beurtschepen betrokken er in November reeds hun winterkwartier .
De schippers haalden de zwaarden op en onttakelden hun
vaartuigen, zoover als zij meenden, dat noodig en nuttig was, alles
gereed makend om to overwinteren . IJs of geen ijs ze • bleven
aan de steigers liggen tot 2 Februari, Vrouwendag . Dan kwam
er weer leven en beweging op de tjalken, de takelaadje werd
4
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voor den dag gehaald en de schippers maakten klarigheid om
uit to zeilen .
De baan op ,Het Water" vas meestal zeer gezocht ; de Friezen
en Groningers, die hun schepen in het dichtgevroren water hadden
liggen, bonden met glundere gezichten de schaatsen aan en hielden
onderling wedstrijden in het ,klauwen" en hardrijden .
Een eigenaardigheid in dien tijd was nog, dat er, zoodra het
een paar nachten goed gevroren had, in „de buurt" een zekere
zenuwachtige spanning heerschte onder de kruiers, sjouwerlieden
en korenwachts . Immers hij, die hel eerst zijn bezem in het nog
broze ijs wist to gooien, zoo, dat de steel onder 't ijs bleef steken
en de bezem zelf er boven uit kwam, was gedurende dien winter
de baarzveger. Hij had als 't ware de directie van het ijsvermaak
en bij hem moesten andere baanvegers of zij, die een loopplank of
bruggetje wilden slaan, om van den wal op 't ijs to komen, na
bekomen politie-vergunning, zich aanmelden .
Zoo'n man verdiende soms een aardig stuivertje, want hoe tuk
ook alien waren op „de kleinigheid voor 't baanvegertje" of
„'t brugge-centje*', zij wisten nu eenmaal dat „de eersfe baanveger"
recht had op een soort van cijns en ze betaalden zonder morren
wat zij meenden aan hem schuldig to zijn .
De baanveger had ook het recht om in de bijten, die voor iedere
straat werden gehakt, het eerst to spieringen . Menigmaal, als de
Wind gunstig was, kwamen groote scholen spiering, uit het I j,
onder 't ijs van 't Water terecht en beloonden mildelijk het geduld
van den man, die, alleen of geholpen door een paar uitverkoren
vrienden, met een korten hengel en een langen kwast van wurmen,
de kleine verkleumde visschen in grooten getale ophaalde .
Die bijten werden, volgens politieverordering, dagelijks opengehouden om in geval van brand voor de zuigpompen der spuiten
het noodige water to kunnen leveren .
Soms, wanneer de vorst lang aanlaield, kreeg ,de baan" lets
van een kermis, want „koek-en-zoopjes" waren er meer dan
noodig was . Het ,Hiete mellek en 'sokkelaad, leg eris an, leg
eris an,!" klonk, voor de schaatsenrijders, verlokkend van alle
kanten . Kraampjes met schaatsen, met hakblok en koek, draaibord en dobbelbak deden elkander scherpe concurrentie aan .

,,HET WATER", DE HANNEKEMAAIERS EN NOG WAT .

Een heesch : „Voor 'n cent naar de dubbelde!

39

Allo, allo ! . . .
onder de
negen en
boven de
twaalf
wint! . . . .
ga jelui je
gang! noodde
onophoudelijk de

liefhebbers van
dobbelen tot het
wagen van een
kans op Amsterdamsche korstjes. Voor een
stuiver had men
twee gooien met

,,Het Water" van of de Nieuwe Brug tot aan den Dam .

drie steenen!
De baan op
het Water, voor
de achterhuizen
van de Warmoesstraat, was
altijd
gezocht
daar zij gewoonlijk mooi breed
en
glad was
als een spiegel
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want zoodra het begon to vriezen bleef het ijs daar ongebroken,
omdat geen schuiten of schepen heen en weer voeren . ,Het Water"
vroor gewoonlijk het eerst kalm en rustig toe en was door de zuiging
van het Ij ook het eerst weer open, dikwijls verwonderlijk snel .
De meeste huizen vertoonden toen nog het typisch Amsterdamschkarakter : smal en hoog, met spitse, ronde- of krul-nokken en trapjesgevels, kleine ruitjes in de schuiframen en platte of hooge stoepen
met bankjes er aan en ijzeren hekken er om . Er waren er zelfs nog
vijf of zes, die voor de deur een iepen- of kastanjeboom hadden,
netjes beschermd door groengeschilderde latten of hekjes om den
stam. Trottoirs waren destijds nog niet bekend en alleen „de kleine
steentjes" scheidden den rijweg van de huizen, die, veel schilderachtiger dan heden ten dage, ieder hun eigenaardigheid behielden .
Er lag iets zeer gemoedelijks, iets rustig burgerlijks over „het
Water", niettegenstaande het buitengemeen groote vertier dat er
altijd heerschte. 't Was er niet aristocratisch, zelfs niet deftig,
maar goed burgerlijk en kalmer dan in andere, even dicht bevolkte
stadsgedeelten . Bepaald „kleine luijden" woonden er niet . Slechts
in de smalle, op 't water uitkomende straatjes, als Kapel-,
Karnemelk-, Baafjes-, Mandemakers- en Dubbeleworststegen, vond
men een soort menschen, die, zelf begrijpend dat ze „van een
anderen stiek" waren, zich op eenigen afstand hielden .
's Avonds bij mooi weder stonden of zaten de meeste bewoners
op hun stoepen of op stoelen voor hun deur een luchtje to scheppen ;
de menschen kenden elkander beter dan in meer voorname wijken,
namen onderling deel in vreugde en leed en bemoeiden zich,
dikwijls zelfs onnoodig, met elkanders aangelegenheden . Overdag
bekommerde men zich minder om zijn buren, wijl ieder dan zijn
geregelde bezigheden had, maar, zoodra de drukte van den dag
voorbij was, zag men op mooie avonden zeer dikwijls het gezellige
buurpraatje of ,het nieuwtje" over de stoepleuningen been, zich
voortbewegen . In de stoephekjes zaten overdag de kleine buurtkindertjes huishoudentje to spelen of to bikkelen en de grootere
jongens en meisjes gingen, op enkele uitzonderingen na, vrij en
vriendschappelijk met elkander om . Zij waren, zonder aanzien van
rang of stand, ,buurtjes ."
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Op ,het Water" heerschte altijd een democratische geest, die
veel bijdroeg tot de ontwikkeling van de geestelijk kleinen in
't algemeen en van de meer begaafden in 't bijzonder .
Mannen, die later hoog op de ladder der Maatschappij stonden,
ontmoetten daardoor echter wel eens oude buurtjongens, die, minder
ontwikkeld of fortuinlijk dan zij, hen plotseling nog uit ouder
gewoonte bij hun voornaam noemden of met het familjare „jij"
aanspraken . Geen wonder, wanneer men als knaap samen getold,
geknikkerd of gevliegerd heeft ligt zoo'n : Jan, Kees of Hendrik
nog zoo gemakkelijk op de tong .
,,Het Water" was ook zoo'n geschikte prettige gracht voor
echte jongens, er was altijd wat to doen, to zien en to ondernemen .
Nergens was het geschikter tot het uithalen van kattekwaad .
De „jongeheertjes" verbroederden zich daar als van zelf met de
„knaapies van den kruier" of „de bengels van den melkboer" ; ze
maakten dikwijls zelfs gemeene zaak met de eigentlijke straatjeugd,
omdat het zoo'n heerlijk genot was tusschen de kisten, vaten en
pakken op de steigers to ravotten of verstoppertje to spelen, op
en over de schuiten en schepen to klouteren of door een aanval
op de wachtende vrachtwagens en sleden de karvoerders en
sleepers woedend to maken . Overal vertoonden de jongens hun
brutale guitentronies en stoorden zich aan niemand, zelfs niet aan
den vaderlijk vriendelijken, maar toch strengen diender, die ze zoo
zelden krijgen kon . Ze lachten om zijn lange deftige jas, zijn
hoogen hoed met het koperen stadswapen er voor en ze hadden
alleen eerbied voor zijn stok, waarmee hij zoo vinnig slaan kon .
De bewoners van „het Water" leefden als in een soort vrijstaat,
waar ieder deed wat hem goeddacht . De straat, „de walkant"
zei men destijds, was ,gemeen" eigendom, ieder maakte er gebruik
van voor zijn genoegen, nering of bedrijf .
De melkboer uit de Mandemakerssteeg en de concierge van de
Korenbeurs lieten hun duiven en kippetjes en hun geitje kalmpjes
op straat loopen, tusschen de vele kruierskarren, die er stonden,
de balen koopwaar, de opeengelegde ijzeren staven en platen, de
groote tabaksvaten, de tonnen en pakken, die in de Groninger,
Leeuwarder, Bolswarder of Meppelder beurtman werden geladen .
De grijze maar nog altijd blozende en welgedane grutter, een der
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oudste bewoners, stond dikwijls op zijn hoog stoepje en wande gort
of perelgarst, zoodat de opvliegende witte sterf en vlie'sjes als een
lichte mist zijn eerwaardig gelaat voor profane blikken verborgen .
De kuiper von Garrelt, een ouwe knorrige Mecklenburger,
brandde krullen en eiken houtspaanders aan den walkant in een
ijzeren kooitje en zette daarover heen zijn ineengeslagen vat om
de duigen to krommen . Rook en dwalm wolkten dan scherp en
hinderlijk over de straat tot ergernis van de bekende firma's
Hillen en Schiitz, die soms vele honderden Mechelsche of andere,
pas uit de schepen geloste, stoelen, linnenkastjes of latafels,
gezellig, alsof zij half Amsterdam to gast verwachtten, langs
huizen- en grachtkant zetten .
,,De Loodmijn," *) dichtbij de Papenbrug, liet op straat haar
werklui, met een geluid als verren donder, zinken en koperen
platen verwerken en op maat snijden, lood en tin tot schuitjes
gieten, of oude-ingekochte metalen afwegen op een groote prikkelschaal vlak voor de stoep .
De blauwgebrilde, magere apotheker, wiens mahoniehoutkleurig
pruikje in de heele buurt bekend was, kookte met morsmouwen
aan op de stoep, in een koperen pan op drievoet, sterk riekende
viezigheden . Voor de tabakskerverijen van Stoffers of Van Maurik
werden groote vaten Maryland-tabak ontpakt of tabaksteelen tot
balen geperst en op het kleine uitgebouwde, geteerde-plankenterrasje van 't logement ,het Haasje" aan de Papenbrug, klopten
giegelende dienstmeisjes met stijve kornetjes op, kleeden of karpetten . In de gracht was dikwijls een schipper met zijn jongen aan
't totebellen, terwijl op de Papenbrug geduldige nietsdoeners naar
platvisch of grondels stonden of zaten to hengelen . Op de steigers
klonken allerlei roepen en kreten ; scheepskettingen en hijschblokken rammelden, de uit- of ingeheschen ijzerstaven dreunden
rinkelend neer en logge spijkervaten knarsten zwaar grommelend
rond over de keien, totdat ze op karren geladen voortratelden
naar hun bestemming .
Sommige huizen aan „'t Water" hadden een algemeene bekendheid, zooals de zeepziederij „de Vergulde Hand," waaruit de wee}ge
Eerst onlangs afgebroken .
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scherpe looglucht, door de wijdopenstaande deuren in vochtige,
warme dampwolkjes over de voorbijgangers zweefde . Het huffs met
,,de Walvischbaard", waar niets dan baleinen werden verkocht, de
smalle-hooge drukkerij van Van Staden, die de Enkhuizer Almanak
uitgaf en ,'t huis met den luifel", waarin sedert onheugelijke jaren
de firma Jurrjens haar handel in Spaansche fruiten en visch uitoefende .
Dat huis bestaat nu nog, maar zeer gemoderniseerd en met
een half omhoog gezette luifel . Vroeger was die een laag neerhangend afdak, waaronder altijd een paar kisten met sinaasappelen,
zakken met noten of kastanjes en eenige witgeschilderde vaten

Papenbrug, hamrak .

stonden, vol nieuwe of oude baring en zoutevisch . De netjes op witte
houten schotels gestapelde ,keeltjes en lipjes" deden de liefhebbers
van dat zee-ooft watertanden en ver over de straat verspreiden de
pakken stokvisch, die er op elkander lagen, hun scherpe lucht . Voor
dat huis aan den walkant stond, evenals een eind verder, tegenover
den Winkel der firma van Laar, naast een houten vuilnisbak, die de
slechte gewoonte had eenige malen per week in brand to staan, een
klein verweerd, geheimzinnig uitziend donker geschilderd huisje, dat
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meestal gesloten bleef, maar op gezette tijden werd geopend en met
vlag en haringkroon versierd . Dan werd daar de nieuwe Haring
-- Holland's zeebanket! - uit de zee-tonnen overgepakt in de
kleine bekende present-vaatjes van zes en twaalf stuks ; ook dienden zij om leng- of rond-visch murw to beuken op de eiken blokken, die nu en dan met een paar in helder witte pakken gekleede
knechts uit de duistere ruimte dier huisjes to voorschijn kwamen .
De oude-Korenbeurs, met haar aardig ijzeren afsluithek en de
op kleine steenen kolommen rustende galerijen, die een open
vierkante ruimte bepaalden, bestond nog en diende tot vereenigingspunt van de korenkoopers, de Zaansche gort- en rijstpellers, olieslagers, stijfselfabrikanten en handelaren, waarvan de meesten in
de tegenover de Beurs gelegen koffiehuizen, als „de Graanhandel",
,,de Pool", „de Korenbeurs", „de Roemer", „'t Noord-Hollandsch

enz. enz . hun zwarte- of groen-trijpen reiszakken met
roode wollen kwastjes neerlegden en een eenvoudig broodje met
kaas en kop koffie gebruikten . -- Halve biefstukken met aarrrdkofehuis",

appelen, zacht ! . , . met een s,piegelei !! Karrbonade zonderrr ! !
Ha-lve houtsniz! of Sj5iegeleieren net hammm, drie!! kwamen eerst

later door „die Port van Cleve" in de mode . De meestal zeer gegoede
Zaankanters vergenoegden zich in die dagen met een broodje met
,,ouwe Leidsche" of ,Zoetemelksche" en een paar eieren, met een
kadetje met vleesch, een haring of een gebakken bokking .
's Morgens vroeg streken op die Korenbeurs groote zwermen
musschen neder, om zich aan cle op den grond achtergebleven
korreltjes graan to vergasten en in de mooie iepenboomen, die
toen nog ,het Water" beschaduwden, nestelden die gezellige vogels,
dikbuikige wellustelingen, onophoudelijk elkander hun liefdebetuigend
en zoo luid tjilpend, dat al de katten uit de buurt met begeerig
groen-glinsterende oogen en likkebaardend uit de dakgoten loerden .
's Avonds en 's nachts, ook somwijlen nog 's morgens vroeg,
kwamen een menigte ratten van onder de Beurs to voorschijn,
om op het pleintje hun deel van 't overvloedig uit de monsterzakjes verspilde graan to halen . i) De beurswachter was daardoor
i) De ratten waren sons z6o talrijk, dat men herhaaldelijk trachtte ze to
verdelgen, door het ondergedeelte der Beurs onder water to zetten .
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dikwijls uit zijn humeur, want ratten zijn gulzige en lastige bezoekers,
die mildelijk sporen hunner tegenwoordigheid nalaten, sporen die,
door 't graan gemengd, dat hij als extraatje voor zich verzamelen
en verkoopen mocht, de handelswaarde van dat artikel belangrijk
deden verminderen. Wanneer hij alleen de musschen als roovers
van zijn ,kaplaken" had gehad, was er licht een bakker geweest,

Oude Korenbeurs .

die hem dat graan geregeld had afgekocht ; nu moest hij zich
vergenoegen met de opbrengst, die het als kippenvoer gaf . Kippen
zijn in den regel toch nog minder kieschkeurig dan de meest
gewetenlooze bakker !
Te Amsterdam werd geregeld uit de Oostzee een menigte graan
aangevoerd, dat in groote schuiten naar 't Water werd gevaren
om daar op de Beurs to worden verkocht .
Korenmeters en dragers, verschieters, korenfactors, waren op
,,het Water" als kinderen to huis . Wanneer zij op werk liepen to
wachten, was het Damrak hun gewone wandelplaats . Voor de
Korenbeurs stonden zij dan in groepen, lachend en pratend, bijeen
totdat uit een der naburige kantoren een factorsbediende kwam
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om „volk" to halen. - Eensklaps scheen er dan een klein oproer
to ontstaan, want onder heidensch geschreeuw, ieder man zoo
luid mogelijk zijn eigen naam of bijnaam roepend, verdrongen zij
elkander, om 't eerst to worden aangenomen voor 't op- of
afdragen der granen . Op de N. Z. Kolk stond het ,Korenmetershuis" . i) Voor de Warmoesstraat en tegenover de l3.aafjessteeg, ongeveer, lagen de lichters en zolderschuiten in een lange
rei . Die korenvloot werd bewaakt door de korenwachts, die
's nachts in een paar houten huisjes op de steigers zaten en
't altijd even koud schenen to
hebben, want zelfs midden in
de hondsdagen vroegen zij aan
de huizen erg beleefd en vriendelijk om,,'n turrefie" . Zij namen
echter 's zomers, dikwijls ook
's winters even gaarne het
aequivalent in pasmunt aan .
Er waren ook tijden van 't
jaar, waarop bij de Korenbeurs
op ,Het Water" de ,Krengenmarkt" gehouden werd . Onder
dezen minder smakelijken titel
verstond men den verkoop van
duffe en door zeewater beschadigde Moscovische matten, verbroeid of nat geworden graan
en uitharpsel, dat, in schuiten
uitgestort, of in zakken langs
den walkant gezet, aan den
meest biedende werd verkocht .
Het Korenmeters-huis op de N . Z . Kolk .
Dan verdrongen zich een
menigte menschen op „'t Water" om de krengenzoodjes in oogenschouw to nemen, to bevoelen en to beruiken .
Er hoorde moed toe om zijn neus in zoo'n zak met verbroeid
i) Het oude Gilde-huis, waar de korenwegers met hun overlieden gedurende
den dag verblijf hielden . Ook nu no- dient het mooie antieke huis tot dat doel .
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koren to steken, maar een ,krengenkoofier", - met then naam duidde
men de reflectanten op dat artikel gewoonlijk aan, - snoof zonder
eenig bezwaar, zonder een spier van zijn gelaat to vertrekken,
die benauwde, zuurachtige, smerige geuren op, waarvan de walgelijke scherpte dikwijls tot voorbij de Zoutsteeg de lucht verpestte .
Op zulke marktdagen krioelde 't op het gedeelte tusschen de
Oudebrug- en Vrouwensteeg van menschen, die een voordeeltje
uit andermans verlies poogden to trekken, want gemeenlijk werden
die beschadigde partijen graan voor assuradeursrekening verkocht .
Er bestond in die dagen een soort bruin grof brood, dat een
eigenaardigen, zoetigen, wee?gen smaak had, erg zwaar op de maag
lag, maar toch ,,getiondheidsbrood" werd genoemd . Zeker een
zonderlingen naam voor brood, dat van bedorven graan of duffe
rijst werd gebakken . Maar 't vond veel aftrek en de krengenkoopers
zoowel als de uitvinder voeren er wel bij .
Eigenaardig echter was het, dat de korenverschieters en schuitenvoerders, die dat graan losten, evenals hun collega's, „de beurtlui",
die op 't Water hun ligplaats hadden, er nooit een mond aanzetten .
„ k2ider", zei o . a . eenmaal de Leeuwarder schipper Walstra tot
een bakker, die een paar groote partijen sterk riekende, muffe,
broeiYge tarwe en rogge had gekocht : - '! Is jammer da1 hier
'V brandmnerk en de geeseling afgeschafl is, wan! jou rug vraagl
er al Lang naar!

De beurtschippers, die hun vrouwen gewoonlijk aan boord
hadden, waren in grooten getale langs en in „'t Water" to
vinden . Zij voeren met hun tjalken van uit 't IJ, onder de
Nieuwebrug door, tot vlak bij de Groote Koopmansbeurs - de
kleinere namelijk, want de grootste schepen moesten voor de
Papenbrug blijven liggen .
't Was alweer „de buurt", (le onmiddellijke omgeving, die deelnam in het leven dier flinke, meestal uiterst betrouwbare lieden .
Al woonden zij niet voortdurend in Amsterdam, toch werden zij
als ,buurlui" beschouwd, geeerd en aangezien ..
Gebeurde het, dat ergens aan boord een klein schippertje of
dochterken geboren werd, clan kregen de overburen in de huizen
en de naaste schepelingen, muisjes en kaneelkoekjes - en voor
de kraamvrouw werd als tegen-beleefdheid een kippetje of een
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kalfssoepje gereed gemaakt en eigenhandig aan boord gebracht,
door deze of gene „deftige juffrouw", die dan meteen het voorrecht had het eerst to mogen constateeren dat „'t een wolk van
een jongen" of „een hartje van een meisje" was .
Een doode op een der schepen werd langs de g eheele gracht
door een aanspreker, in plechtgewaad, deftig gebuurt . De andere
schippers heschen hun vlag halfstoks en de bewoners van
„'t Water" gingen op 't schip condoleeren .
Werd een schipperszoon of -dochter bruid of bruigom, dan
vlagden alle beurtschepen, van 't roer met de groote driekleur
en aan den mast met seinvlagjes en wimpels . Gewoonlijk staken
de meeste buren dan eveneens hun vlag uit en kwamen aan
boord een glaasje hypocras of eenvoudig een sneeuwballetje
drinken, al naar Bruid en Bruigom het stellen konden .
Een ,beurtschip" of ,beurtman" was destijds niet alleen een
goede broodwinning, maar zelfs een middel om, binnen niet al to
Lang tijdsverloop, een burgermans kapitaaltje over to garen . Er
waren dan ook zooveel „beurtlui" in die dagen, dat ze langs de
Haringpakkerij, de Tesselsche Kade, de Oude Teertuinen tot aan
den Oosterdoksdijk ongeveer schip aan schip lagen .
Niettegenstaande de Zuiderzee-stoombooten meer en meer
gevaarlijke concurrenten voor hen werden, bleven zij toch bestaan
- al was „'t vet ook van den ketel", maar toen in de Provincien Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen spoorwegen
werden aangelegd, zei schipper Jongsma, de nestor der Friesche
beurtlui, zuchtend : Van die Stoombooten hewwe nog zoo veul last
niel had, maar nou . . . f5raat me niet van Spoorwagens, keunink.je!
- `t Is duvels werk ! En rains die b~j de see faart kan sons
raar wat onderfinne, maar so iets, nee dat's een besoeking . - Och
lieve menschen nou wudt hel veer ons skibpers et end

Jongsma's voorspelling is uitgekomen want het grootste gedeelte
der beurtschepen is nu verdwenen en met hen de tagarijnen i)
die hun winkels hadden aan de Oude Teertuinen (vulgo de Slijpsteenen), tegenover het groote gebouw van 't Zeerecht .
De half in den grond gezonken teerbakken, die, als ze open
i)

\-Vinkels wait- Scheepsbenoo ligdheden wet -den verkocht .
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kwamen, zoo krachtig geurden, dat men ze tot op den Nieuwenbrug kon ruiken, zijn opgeruimd, de ankers en kettingen, ijzeren
lieren, blokken en harpuistonnen liggen sedert jaren niet meer
op straat tegen de schuinte aan, tusschen en naast de groote
ronde molensteenen en slijpsteenen, waaraan dat gedeelte van
de P. H. Kade haar volks-naam ontleende.
Het mooie antieke gebouw van „'t Zeerecht is gesloopt en
heeft plaats gemaakt voor de Deventer en Zutphensche stoombootsteigers, en een paar kleine commissarishuisjes .
Zoodra, op den tweeden Maandag in September, de klok van
den Oudekerkstoren de kermis had ,ingeluid" - jong en oud
luisterde in dien tijd met verrukking naar dat statige bom - bam! -ontstond een buitengewone drukte op „'t Water" ; dan krioelde
't er van schooljongens en meisjes, die naar de groote Koopmansbeurs togen, om daar to trommelen en soldaatje to spelen .
Veertien dagen lang duurde die plaag, want voor de bewoners
was dat onmelodisch geraas en getoeter een ware beproeving.
Zooals het nu gebeurt, acht dagen lang, is 't slechts een flauwe
echo van vroeger .
Groote troepen verkleede, trommelende, fluitende en trompetterende knapen, dikwijls onder aanvoering van een generaal in
uniform, op een bok of geit gezeten, trokken gedurende den
geheelen dag van- en- naar de Beurs . Oorverdoovend Was
't gejoel, en de handeldrijvende burgers hadden meer last dan
liefs van die spelende jeugd, want de trommelaars en soldaatjes
versperden den weg, klommen, belegering spelend, over de
kisten, balen en koopmansgoederen op de steigers, verschansten
zich achter vaten en korven, manoeuvreerden hinderlijk tusschen de bezige korenmeters en kruiers door en bestormden
dikwijls zelfs de schepen, zoodat de schipper den natten zwabber of een puts water to baat moest nemen, om de lieve jeugd
to verdrijven .
Geen wonder dat er algemeen in „de buurt" een zucht van
verlichting opging als na dien veertiendaagschen overlast, de
gewone slot-optocht plaats had, waarmee de knapen, trommelend
en fluitend, met vaandels en vlaggen, onder aanvoering van een
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of meer Water jongens, den burgemeester gingen bedanken voor
het gesmaakte genot . Burgemeester v . Vollenhoven was soms
zoo goed even op de stoep to komen en de jongens aan to
spreken of voor zijn vensters toe to knikken, maar zijn opvolgers
waren meestal door ambtsbezigheden verhinderd hen to ontvangen .
Dan gaven de knapen aan de meid of knecht de boodschap : „als
dal de jongens burgemeester vriendel~k dankbaar bleven en
voor V volgend jaar recommandeerden ."

:iclz

En met de kleine soldaatjes verdwenen dan ook plotseling van
de Beurstrappen, van den Dam en van ,het Water" de talrijke
stalletjes met eet- en snoepwaar, de negotie-menschen, de straatmuzikanten en de trommelverhuurders, die gedurende veertien
dagen gewoonlijk goede zaken hadden gemaakt.
Bekende staattypen waren tusschen de spelende jeugd altijd to
vinden en vooral de b l i k k e n D o m i n e e kwam met kermis
eensklaps to voorschijn,
na soms maanden tang
onzichtbaar to zijn gebleven .
Hij was een allerzonderlingste verschijning,
een man met een ascetisch
voorkomen, tang grijs
haar en een sterk Willemstraatsch accent . Meestal
liep hij op klompen, soms
op een klomp en een
schoen - waarschijnlijk
al naar gelang hij verstrooid was of niet of „de geest" had in
meerdere of mindere
mate . Behalve een stok,
die hem een steun, maar ook een wapen was nu en clan, droeg
hij een zakbijbel, een pak tractaatjes en den blikken trommel met
oblien mede, waaraan hij zijn bijnaam dankte . Op de steigers, op
de stoepen, of midden op straat, verzamelde hij jeugd en ouderdom
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om zich heen, maakte ruimte met zijn stok, ging midden in den
kring staan en begon met een gebed . Daarna hield hij een soort
preek over „de verdorvenheid des vleesches, de verkankering des
gemoeds en de gifplanten der zonden, die op de mesthoopen der
menschenzielen ontspruiten .
Hij wees op de Genade, de barmhartigheid en de reinwassching
door 't bloed . . . . en eindigde met oblien to verkoopen . - Lekkere, varse, zelvers gebakken oblien !
Lukte de negotie, dan zei hij tot de koopers een zalvend
,,Dankie wel, hoor! Dat 's Heeren zegen op u daal"! Maar als
het Debiet onder nul bleef - en de jongens hem in de maling
namen, zwol de toornader op zijn voorhoofd, zijn mond vertrok
zich nijdig en tusschen de enkele stompjes tand, die hem nog
trouw waren gebleven, door, siste hij zijn belagers de woorden :
,,Amalekieten, Philistijnen, Edomieten, . . . krengenkoppen" toe! Dan
ging hij verder, scheldend en razend, totdat „de Geest" eensklaps
weer over hem vaardig werd en hem deed stil staan, terwijl hij
zich op de borst slaande, uitriep : 0, Heere ! Heere ! wees mij
arme zondaar genadig . . . . oblie-en! varse, lekkere oblie-en !"
Niet alleen de kermisweken brachten op ,het Water" een
buitengewone drukte, maar ook in gewone tijden was het daar
levendiger dan op een der andere grachten. Vooral op enkele
dagen in den hooitijd, als de Moffen - meestal tegen vier of
half vijf uur na den middag, aankwamen aan de Oude Bru(y i)
nam die drukte toe .
'k Zie plotseling die eigenaardige beweging voor me ; ik
hoor eensklaps weer het vervelende draaiorgel, dat er altijd
kwam en ,Fleuve du Tage" en de ,Kalif van Bagdad" zeurde .
Er was aan de voorzijde van dat instrument een klepje, dat door
ouwe Gijs, de eenarmige orgelman, als hij van dezen of genen
een cent kreeg, werd opengedaan, om de mechanieke poppetjes
to laten zien, die er in bewogen of ronddraaiden . Twee of drie
walsende paren op den achtergrond, links een mannetie krampi) In de Zeventiende eeuw noemde men de Oude Brug : de Moffenbeurs, onzdat
(Jeroen Jeroense) . IV, DI . bl . 9 .

het daar grimmelde van de Hannekemaa~ers .
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achtig op een viool krabbend, rechts een muzikant, die met stuiptrekkende bewegingen nu en dan een trompet ongeveer tegen
zijn kin hield . Voorin stond Napoleon I met een kijker, then
hij met korte schokken langzaam een- eindje ophief en dan, na
zich even heen en weer to hebben gedraaid, weer liet vallen .
Gijs was een goedvriend van de maaiers,
want - hij sprak
een beetje Duitsch en
kreeg daardoor veel
centen ; de moffen vonden zijn orgel bepaald
een wonder van mechaniek en uitten onverholen hun bewondering tegen elkander
- Du, Heinrich
kuck 'emal, doa steht
der Napolium im kasten ; das lebt doa inwendig - kuck emoal
der doa mit der fegelin (violine) .
- 's Ist e schones
Ding, bei uns zoe
hause sieht m'r so was
nich ! - doa, alter Kerl, doa haste was, mach aber die klappe
noe noch emoal auf!
't Scheen wel alsof de negotiemenschen elkander waarschuwden,
dat de Grasmaaiers in aantocht waren, want, zoodra deze den wal
bereikten, stonden allerlei lieden hen op to wachten, azend op
hun zuurverdiende penningen . Zelfs de Noord-Brabantsche muilenvrouw, met haar fladderende kanten routs en groote draagkorf
vol schoenen, laarzen, pantoffels en muilen waagde een kansje ;
't kon immers toch eens gebeuren, dat zoo'n Hannekemaaier een
paar pantoffels noodig had . Zittend op haar mand, liet zij,
zoodra de vreemdelingen aankwamen, onophoudelijk uit haar wijd
5
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opgesperden mond de roep : ,Muil - uilen kao - a - o hoop!" «veergalmen en menig mof keek vol verbazing naar zoo'n brullende
vrouw, stiet grinnikend zijn kameraad aan en zei : - Doa sitst
e verriicktes Frauminsch - doa geih nich hin, die ist gefahrlich !
De man die ,vuur at", goochelde en ten aanschouwe van 't
geeerde, geciviliseerde en attente poebliek een zwaren baksteen
,,verbrijzelde teugens zijn eigen achterhoof," begon onmiddellijk
zijn voorstellingen, als de grasmaaiers voet aan wal zetten, en
Paling-Jan wuifde hun, grijnzend en hoofdknikkend, met zijn gerookte palingen ,dunne en dikke, lekker one to bikke!" een welkom toe.
Ook kleine Brain - Brammie met de hoepelbeentjes noemde
men hem, omdat hij eenigszins kromme beenen had, die allergrappigst onder zijn groote mars uitkwamen - was een goede
bekende van de Duitschers, want ook hij sprak op zijn manier
hun taal en verkocht daardoor meestal meer dan de andere
kooplieden . Mij dunkt ik zie hem nog met zijn aardige, slimme,
zwarte oogen, hagelwitte tanden en dik, zwart, kroezig haar, dat
aan alle kanten van onder zijn rond grijs petje to voorschijn
sprong. Hij was de kleinste koopman, maar droeg de grootste
mars . Een van boven lessenaarvormig ding, waarop broodmessen,
scharen, kammen, scheermessen, slijpsteentjes, pijpenkoppen en
borstels, als soldaten in 't gelid, dichtopeengedrongen achter en
naast elkaar gepakt stonden . Onderin waren laadjes, die allerlei
fraaiighe len inhielden : zilveren horloges, spiegeltjes, doosjes van
schelpen gemaakt, sigarenpijpjes, zakmessen, ringen van spinsbek,
horlogekasten, vestkettingen, enz . enz . Aan beide zijden van het
omvangrijke gevaarte, waarboven Brammie's guitig lachende
tronie uitkeek, hingen bretels, schoenveters, roode en gebloemde
zakdoeken, dassen en strengen sajet, als wimpels opwaaiend
rondom die wandelende toko .
Brammie bezat een verbazende handigheid in 't verkoopen en
meestal had hij zijn slag reeds geslagen, voor een ander begonnen
was ; hij behandelde zijn kaanten steeds zeer diplomatiek, kende
de meesten bij name of deed eenvoudig alsof hij ze kende . . . .
- Ei, goeten dag Heinrich Muller, wie gehts zoe haws, ist
der familie wol, oend habe doe goete reis gehad ?
- Wie, was? Ich bin ja der Heinrich Muller nicht .
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God lass je gezond Hans - doe lijkst doch persies auf
Heinrich Miiller . . . .
- Ich bin jo auch der Hans nicht?
- Mach kein gekheid, wer bist doe dan ?
- Ich heisse August Schwarz - der do, mit der schiefe nas',
dass ist der Hans . . . .
- Hans Muller ?
- Ach was, Hans Lutteken heisst er, ja !
- Richtig! - noe herken ich 'm, verleden jaar ist 'r aach
hier geweest - noe, August, wollst doe 'n sjeen broodmessertje
kaafe? Fein scherp, je kan d'r je eigen mee scheren - zes
doebeltjes, zes groschen!
Brammie verkocht broodmessen met 't trademark Klaverenaas
er op, van de bekende firma Friedr . Herder Abr . Sohn to
Solingen, extra voor Holland gemaakt, met zoogenaamd Hollandsche opschriften op de heften . Ik heb er zelf langen tijd een
bezeten met de treffende inscriptie
-

In Holland is,
Viel geld and vis .

Gewoonlijk overvroeg Brammie zoo geweldig, dat Hans, Heinrich
of Gustav lachend de schouders ophaalden of verschrikt wegliepen .
- Nein lieber Freind laaf nich fort, ich lass toch mit mir
handele, was wolst du geve ? Koeke mal 't is von Klavere-aas,
von Herder, ein lansie (landsman) von je .
Meestal werkte die naam als een tooverwoord, want de messen
van Herder waren zeer bekend en gezocht en dikwijls verkocht
Brammie op een middag er meer dan een dozijn . Hij liet ze, na
lang loven en bieden, gewoonlijk voor achttien of twintig centen
los. Had hij nu aan August zoo'n mes verkocht, dan ging hij
naar Hans en zei : -- Goeten dag Hans Lutteken, wie geht es
sinds verleden jaar, altijd wohl geweest? Messertje kaafe? Der
August Schwarz hat er aach ein gekaaft, oend die zegt, doe
sollst er wol ein neme.
Lukte het bij August niet, dan probeerde hij 't bij Heinrich of
Wilhelm met 't zelfde loopje .
Zoo wist Bram den een door den ander to krijgen en to
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verschalken ; hij hield vast als een klis, maar . . . . hij leverde goede
waar en was coulant in 't omruilen, iets wat de grasmaaiers, die
spoedig rouwkoop hadden, gaarne deden .
- Wille ze ruilen, heel goed! . . . zei Bram ; - 'k ben geen
barbaar . . . 'k geef 'n mensch graag z'n volle sjenie - maar als
er twee ruile, mot er een huile . - Afijn, gezond zelle ze blijve!
Ik haul nooll, versla je?

De booze wereld, die zelfs op de eerlijkste, reinste reputation
haar modder werpt, vertelde o . m . van Bram, dat hij eens een
Hannekemaaier had gefopt, door hem voor een halven gulden een
oude klisteerspuit to verkoopen, voorgevende dat 't een muziekinstrument was, waar iedereen dadelijk op spelen kon .
Brammie, die alleraardigst met bijna gesloten lippen een oboe
of klarinet kon nadoen, had hem een deuntje voorgeblazen, maar
toen de kooper het instrument zelf probeerde, kwam er geen
geluid uit en wou hij 't terug geven .
Mensch je bent dol en razend ! . . . zei Bram, - was praatsen
doe von gein geluid? Och
doe hebs gein blaas genog,
geef hier! Zoo moess je
speulen, . . . en hij toeterde,
heel handig, 't Wilhelmus
op de spuit . - Noem jij
dass nou geluid of nich ?
Steek der spitz maar in
der moend . . . so - noen
blazen oend so . . . . von
oender an der knopf aaf
oend neer pompfe mit der
wiendpompf.
En toen de kooper, na
nogmaals to hebben beproefd, toch geen ,moesik
fur sein geld" kreeg, lachte Brammie : - Als d'r nou nog gein moesiek aus komt, moess je d'r zoe haus wasser in doen ; poempfe oend
blazen toegelijk, oend dann soil je bepaald wol zoefrieden wezen!
't Is licht to begrijpen, dat de toeschouwers bij zulke tooneeltjes
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zich buitengemeen vermaakten, om de nuchteren gezichten der
beetgenomenen, die, zooals- ouwe Barend 't noemde : IKeken, als
een kip die een biljartbal heeft gelegd ." Ik herinner mij, eenmaal zoo'n grasmaaier to hebben gezien onder handen van drie
goocheme kooplui ; de een wou hem een jas verkoopen, had een
van 's mans armen door de mouw van 't kleedingstuk gewerkt en
riep : ,kaik me dat jassie, je zit erin als geschilderd!
De tweede handelsman hield Jan Hindrik's anderen arm vast,

bevochtigde met spog den rug van zijn hand en schoor heel
handig met het ,beste Engelsche scheermes" dat hij aanprees, de
haartjes er af; terwijl de derde hem 't hoofd achterover trok en
een horloge aan zijn oor hield, dat overbeheerlijk fijn, regulier
liep en meer dan spotgoedkoop was .
Jan Hindrik keek als een rund, dat onder handen van een
drietal slachters komt en steunde eindelijk ademloos met vertrokken
gelaat : - Los! los ! Donnerwetter, ich will los !
De moffen schenen inderdaad voorbeschikt om door iedereen
to worden beetgenomen . Hun domheid en onnoozelheid waen
hier ter stede spreekwoordelijk geworden en tal van dwaze
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vertelsels, daarvan getuigende, liggen nu nog in den volksmond ;
zoo o.a . kent menigeen zeker 't verhaal van de drie moffen, die
de maan uit 't water wilden halen .
Ze stonden 's avonds pijpen rookend over de leuning van de
Nieuwe brug in het donkere water to kijken, toen eensklaps de
maan door de wolken brak en in 't zachtjes kabbelend water
reflecteerde,
-- Doa treibt joa 'n silberne schussel im Wasser, riep de een
en de ander zei : - Boejoa! 'ne silberne schussel, die mussen wir
heraus holen!
Maar de brug was hoog en 't water lag diep er onder ; hun
pijpenroeren, hun stokken, zelfs hun harken waren niet tang genoeg .
En toch wilden ze gaarne die schitterende zilveren schotel opvisschen .
Wilhelm, een schrandere bol, wist raad en zei
- Heinrich du bist der starkste von uns, geh du mit den
Handen an der Brucklehne hangen, dann fass ich deine Beine an
- and der Hans kann wieder an meine Fiisse hangen . . . somit
werden wir das Ding schon heraus kriegen!
Zoo hingen nu de drie Hannekemaaiers aan elkander, maar toen
de onderste, het water bereikend, een hand naar den lichtschijn
uitstrekte, riep Heinrich eensklaps van boven : - Warte mal ein
augenblick, Hans ; es wird mir so schwer, ich muss mal in den
Handen spucken . . . . hij liet beide handen tegelijk los . . . en de
drie moffen ploften in het water .
Nog een paar andere, misschien minder bekende verhaaltjes, van
hun onnoozelheid sprekende, zijn de volgende :
Len Hannekemaaier had aan een kruiwagen een gerookte
bokking gekocht en hield then in de hand, gereed om zich
daaraan to vergasten, toen een knaap, achter een boom verscholen, hem uit een erwtenblazer met een kleiballetje gevoelig
op die hand raakte.
Dadelijk smeet de grasmaaier den bokking op den grond,
trapte hem met zijn grooten lompen voet een paar malen op den
kop en riep woedend
-- Herrgott noch emoal, ich dachte du warst todt and du
beisst noch ; du Aas ! du Schweinhund, du Luder ! So, jetzt wirst
du 's wohl vergessen, jetzt bist du kaput!
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Een andere grasmaaier, zoo luidt 't vertelsel, liet, terwijl hij op
het beurtschip stond, dat juist afvoer, zijn beurs overboord vallen .
Een oogenblik keek de man beteuterd voor zich en mompelde :
- Doa plumpst er weg! - maar reeds in 't volgende had hij
zijn broodmes uit de schede getrokken en gaf een flinken kerf in
het boord van de tjalk .
- Wat beteekent dat? vroeg de schipper .
- Noe! antwoordde grinnikend de mof : ich will mein Geld doch
wieder haben . Ich hab der Platz gezeichnet wo es gefallen - Wenn
wir ankommen, wirst du wohl so freundlich sein oend 's auffischen !
Dat evenwel niet alle Hannekemaaiers zulke dommerikken waren,
maar dat er zelfs nu en dan een slimmerd onder hen gevonden
werd, bewijst een andere anecdote
Op den Nieuwendijk was bij de Oudebrugsteeg een goudsmidswinkel en voor de uitstalkast stond, terwijl de eigenaar op stoep
een luchtje schepte, een Hannekemaaier, die met alle aandacht de
verschillende dingen bekeek.
De winkelier, in de meening dat de Duitscher iets wilde koopen,
begon een praatje .
Mooi goed, he ?
Boejoa, ganz schon, aber 'n bischken theuer! . . . antwoordde
de maaier in zijn platduitsch dialect .
Duur? Neen waarachtig niet ; ik verkoop spotgoedkoop om
de concurrentie ; wat wou u hebben, een horloge ?
Nein !
'n Mooie vestketting
Nein!
'n Ring voor 't meisje?
- Gottbewoahre ! fallt mer Boar nich ein !
Wat zoekt u dan?
Ich suche Boar nichts, ich kucke moal blos!
0, zoo! Anders niet?
Joa, doch ! Ich wollte wohl moal gerne wissen, was 'n Stiicksken
silver Gold wol weerdig sein kann .
'n Stukje goud, zou je dat dan willen verkoopen?
Boejoa! Woarumme nich
Hoe groot is 't?
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Nun! wie 'n Katzenkopf, soil ich meinen .
- Als 'n kattenkop ?
Boejoa, aber 'n grosser!
Drommels, dacht de goudsmid, die man is zeker verder geweest
dan ik ooit van m'n leven kom ; wie weet of hij niet uit California
komt - die kerels trekken immers overal heen . Misschien is er

wat aan hem to verdienen, en hij vroeg : - Wil u niet even
binnen komen ? op stoep kun je zoo slecht praten . . . .
- Joawohl!
- Dus u zei : als 'n groote kattenkop . Nou! dat kan een aardig
fortuintje wezen ; goud is zwaar, kan wel een kilo of wat wegen .
- Dass hab ich mer alleweil auch gedacht!
De Hannekemaaier lei een tamelijk zwaar, in een geruiten doek
geknoopt bundeltje voorzichtig op de toonbank, hield er beide
handen op en vroeg : - Wieviel soil ich doafiir dann wohl kriegen ?
- Hoeveel kilo zou 't wel wegen, denkt u
- Noe, ich denke so drei bis vier !

,,HET WATER", DE HANNEKEMAAIERS EN NOG WAT .

61

-- 's Jongens! 's jongens! dat is een heele klomp goud . . . en
zuiver zegt u ?
- Boejoa ! ganz silver !
- Dat kan al gauw een duizend gulden of wat beloopen ; maar
kom liever even in m'n kamer, dan zal ik 't precies uitrekenen .
In de kamer achter den winkel stond - 't was ongeveer twaalf
uur - de kofe
gereed ; de geur
kwam hun tegemoet, toen de
deur open ging .
- Hum! das
riecht moal gut,
fein !
- Ja ! kan ik
u dienen ?
- Noe,'n tasse
kaffe will ich wol
mittrinken.
De vrouw van den goudsmid, die achter 't koflieblad reeds een
poosje geduldig zat to wachten, keek wel verwonderd dat haar
man zoo'n ongelikten Hannekemaaier met beklonterde laarzen in
haar nette huiskamer liet, maar aanstonds begrijpend, dat „de
affaire" in 't spel was vroeg zij, poes-vriendelijk : - Gebruikt u
suiker en melk?
- Boejoa, joeffrou! Ganz so wie es der joeffrau gefallt!
Bij de koffie presenteerde de juffrouw, terwijl haar man zat tilt
to rekenen, een broodje met rookvleesch, een eitje en een krentenbroodje, en de mof at zonder gewetenswroeging ook het tweede
,,fijntje" dat eigenlijk voor den heer des huizes bestemd was, met
een homp kaas en een beschuit toe .
Eindelijk kon de goudsmid zijn nieuwsgierigheid met langer
bedwingen en vroeg, op het bundeltje wijzend, dat de Hannekemaaier binnen zijn bereik voor zich op tafel had gelegd en niet
uit 't oog liet : - MVlaak je pakje nu eens open, vrind, en laten
we eens kijken?
- Dasz doa ?
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Ja! ik wou 't wel 'ris toetsen, weet je? De prijs hangt veel
of van 't gehalte . . .
- Dasz doa?
Ja, natuurlijk!
Doa ist bloss mein Speck d'rin . . .
En waar heb je dan dat stuk goud?
- Das heb ich joa gar nicht! . . . Joa, wenn ich 't hadde, war
ich zufrieden . . . ich wollte blos wissen, wie viel so 'n Stiicksken
wol weerdig soil sein, wenn ich 's mal linden deed!
-

De geheele buurt tusschen de Nieuwebrug en Korenbeurs, de
Warmoesstraat, 't Water, de Nieuwendijk, de Oudebrugsteeg, de
Kolksteeg, de Kolk, de Haringpakkerij, en de Stroomarkt, hadden
een tijdelijk voordeel van de Hannekemaaiers .
De Duitsche bakker in de Oudebrugsteeg, wiens halfrond uitgebouwde winkelkast nog slechts weinig jaren geleden gesloopt
werd, bakte tegen den tijd dat de moffen in de stad kwamen,
groote stoeten, zware ronde brooden van weitenmeel, lange,
grijze roggebrooden en rozijnenbroodjes, die op kleine bruine kleibonkjes geleken, aan beide zijden volgeplakt met half geroosterde,
kleverige rozijnen . Zijn bakkerij was bovendien beroemd door
een soort van kleffe, grijsbruine halvestuiversbroodjes, die den
vorm hadden van kleine doodkisten, met een korst zoo taai en
ruw, dat een aan tarwebrood gewende maag er meestal hevig
tegen protesteerde. Toch verkocht hij ze allengs in verbazende
hoeveelheden, omdat hij het goede denkbeeld kreeg ze voor drie
centen per stuk to leveren, maar dan voorzien van een doorschijnend
vliesje sterke boter en een dikke laag keukenstroop . Misschien
gaf hij uit een soort van ,Gewissenhaftigheit" die laxeerende stroop
en boter voor dat halfje extra er zoo genereus bij .
Over hem in de steeg was een spekslagerswinkel, daar kon het
soms volstaan van Hannekemaaiers, die uitgesneden ham, worsten
of stukken spek kwamen koopen . Deed zoo'n klant een goeden
inslag van een of ander, dan vereerde de spekslager zijn landslui
bij wijze van versnapering, evenals de banketbakker zijn clientele
een ulevelletje presenteert, een stuk heerlijke leverworst .
De kwade tongen uit de buurt zeiden wel, dat 't kattenbeuling
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was, maar de slachter stoorde zich aan then laster niet en zijn
winkel kreeg, door dat toegiftje, een welverdiende vermaardheid .
Bij Wilckens kochten Heinrich, Hans of Wilhelm hun pruim- en
rooktabak of sigaren, groote, gele, gespikkelde dingen, die voor tien
en acht om 'n dubbeltje gereeden aftrek vonden . Naast hem was een
winkel, waar een andere genaturaliseerde Duitscher, lange en korte
Duitsche pijpen, stokken, petten, houtwaren en blikwerk verkocht .
De Oudebrugsteeg scheen in die dagen bijna een Duitsche kolonie,
want de kroeghouder, zoowel als de kleermaker, de slager en de
kruidenier, die er woonden, waren van Germaanschen stam .
Bij den laatsten vond de Hannekemaaier een zeer door hem
gewaardeerde versnapering, namelijk vijgen .
Soms kochten zij vijf tot tien pond tegelijk en namen die mee
op hun verderen tocht . Zij letten er niet op, als men hun matjesvoor kistjes-vijgen verkocht, of de vruchten beschimmeld waren en
door zeewater hadden geleden of niet, en als ze slechts goedkoop
waren, was mijt of made voor hen geen beletsel, om ze met smaak
to verorberen en to zeggen : - Fiegen! das ist die reinste
gesundheit ; balsam fur den magen! - Waarschijnlijk namen zij
dus als tegengift voor het vele kleffe, zware brood dat zij gebruikten,
die groote hoeveelheden vijgen mede als teerkost .
Gedurende het grootste gedeelte van den zomer bleven,,de moffen"
in Holland en daar zij, behalve lichamelijk voedsel, ook nu en dan
geestel~ke spijs noodig hadden, kwam van tijd tot tijd, uit hun land,
een predikant van hun richting - ze waren voor 't meerendeel
streng orthodox -, om voor hen to preeken . In Groningen is
zoo'n dominee bijna het slachtoffer geworden van zijn plicht . . . .
en nafeveteit. Hij sliep n.l. in een logement, waar gas brandde,
en de brave man had nog nooit iets anders dan lampen of kaarsen
gezien. Men vond hem 's morgens bijna gestikt . Uit een lange
bedwelming ontwaakt en ondervraagd, verklaarde hij met zwakke
stem : - Ich kann joe bie lichte nich schloafen oend doarom hey
ich dat vlammeken uutpoest (uitgeblazen) bevor ich zoe bett ging!
Over 't algemeen waren de Hannekemaaiers zeer brave, solide
menschen, maar zelfs onder 't beste koren is kaf, en daardoor
gebeurde 't wel eens, dat enkelen van het pad der deugd afweken
en bij ongeluk in „de Slad Wolgast" in de Hasselaarsteeg, bij
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7_warie Mie in de Karnemelksteeg, in „de Klokkegang" op den

Nieuwendijk of in andere gelegenheden belandden, waar snarenspel
en rinkelbom weerklonken en min of meer bedaagde, halfsleten
en opgeschilderde nimfen tot den dans noodden.
I)ikwijls kwamen zij daar to zeer onder den invloed der ,klaartjes
met suiker", punch of ,zoete bessen", verteei den er al hun zuur
verdiend geld en raakten bovendien hun weinige kostbaarheden,
een zilveren tabaksdoos, een horloge of een ring voor goed kwijt .
Zoo verhaalt men nu nog hoe een mof, di, : in de Hasselaarssteeg was verzeild geraakt en na in een tempel van Venus en
Terpsichore to hebben gedanst, gedronken en genoten, op straat
werd gezet, plotseling nuchter werd van schrik, omdat hij bemerkte,
dat men hem alles, tot zelfs zijn jas, zijn vest, zijn baaien hemd
en zijn pet had afgenomen .
Hij liep angstig, half grienend heen en weer voor de deur van
't achter hem gesloten Paradijs, totdat een medelijdende ,koperslager" -- zoo noemde men in die dagen de dienders, omdat ze
voor hun hoogen hoed een groote koperen plaat (het stadswapen)
droegen, - zich over hem ontfermde en hem naar het Politiebureau aan de Oude-brug bracht .
De aanwezige inspecteur, niet minder goedhartig dan zijn trawant,
gaf hem een ernstige, vaderlijke vermaning, maar zond intusschen
een diender naar 't beruchte lokaal, met den last de gekaapte
plunje onmiddellijk terug to halen .
Alzoo geschiedde : Jan Hindrik kreeg zijn goed weer aan en
vertrok met een strijkvoet en een alleronderdanigst : - Tausend
dank, Herr Commissarius !
Tegen den ochtendstond echter kwam hij aan 't zelfde bureau
terug - weer zonder jas en vest, zonder pet of baadje, zelfs
zijn schoenen had hij nu niet meer !
Allerbeminnelijkst glimlachend en diep buigend, vroeg hij met
een ietwat bezwaarde tong :
- Der Herr Commissarius mochte so friindelich sein and seine
Sachen noch 'emoal wieder holen lassen, oaber jetzt von Schwarze
Mie aus der Karnemelksteeg !
Dergelijke naleve streken haalden de bovenlanders wel eens
meer uit en mocht de autoriteit of anderen, die door hen waren
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beetgenomen, ook een oogenblik boos worden, in ernst kon niemand
kwaad blijven op die groote, onbeholpen menschen, die met hun
opgewipte neuzen, hun breede, goedig lachende monden en kinderlijke
oogen, het type waren van argelooze onnoozelheid .
Tegenwoordig komt de echte ,mof" niet meer bier . Zij, die men
thans nog Hannekemaaiers noemt, zijn gewone boeren-arbeiders
uit de grensdorpen van Overijssel en Drenthe . Zij lijken wel een
beetje op de moffen, maar ze missen het origineele dat die lieden
over zich hadden .
Dat de moffen reeds van ouder tot ouder trouwe bezoekers
van Nederland waren en in 't bijzonder to Amsterdam bekend
stonden als een eigenaardig volkje, bewijst het feit dat reeds in
't jaar 1684 de bekende dichter T . Asselijn ze in zijn kluchtspel
,,D e S t i e f m o e r" ten tooneele voert . Wanneer men dat vermakelijke
kluchtspel leest, ontwaart men dat de Hannekemaaiers uit 1684,
als twee druppelen water geleken op die van 1864 . Dat zij
gedurende twee eeuwen hun eigenaardige taal en gewoonten trouw
bleven bewijst wel min of meer voor hun behoudende richting en
stabiel gebleven ontwikkeling.
Als merkwaardigheid laat ik hier een paar kleine tooneeltjes uit
,,De S tie f m o e r" volgen . Het speelt tusschen K a spar, Hind r i k
en L u l o f, drie moffen, broeders en z wagers van M a c h t e l t, de
moffin, vrouw van Jochem .
Kaspar verhaalt hoe 't hem in Holland is gegaan :• - men lette
wel op dat zijn taal volkomen het dialect der Hannekemaaiers
van 186o--'65 is
K a s p a r : - Wie hoben elk wol ein half stieg doalder verdiend,
Mit ettlicke Kampen gras toe sniden .
Moar dat moetten wi bis up de harfst verwoaren
Urn spek and wursten to kaupen,
Sonst wollen wi toe winter gebrek liden .
Ond dan kummen wi ankummend summer wedder,
Ond seen wat unser lieber Herr uns dan wedder gcft
Noe wollen wi wedderum vort,
Mi verlangt noa min vrouw
Zi is bijnoa blind en kan luttik hooren .
Wi wollen t'oavond uver Meppel oft uver Swol
Wedderum noar huus vooren !
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Uit Kaspars woorden blijkt dat reeds in den ouden tijd de
grasmaaiers via Meppel en Zwolle hier aankwamen .
Dat zij geen kapitalisten waren in 1684, evenmin als twee
eeuwen later, is duidelijk optemaken uit het kleine gesprek van de
van Jochem en Machteld afscheid nemende moffen .
Lulof

(afscheid nemend) : Noe zwoager, heb grooten dank and doe ook
Mette, wi kumme wol eens wedder up ein ander joar .

K a s p e r : Ein verzoek hadden wie nog wol ; ofter nich vur illik ein old
hemd overig woar and ein poar olde schoenen um mit toe loopen .
M a c h t e 1 d : Ja toeft wat ; hou daer en gaet veuruit,
Nae den Dam ; - ik zal je elk en paar nieuwe koopen .

Machteld spreekt hier gewoon Hollandsch, hoewel zij in het stuk
als mofn vermeld wordt en niet to best aangeschreven staat bij
haar wettigen echtgenoot, zijn nicht Angeniet en Aaltje, de meid,
die, terwijl zij vertrokken is, eventjes haar doopceel lichten .
J o c h e m : Is dat niet een schoon e bedelaarstrein ?
Ze stinken of ze in gien zes dagen uit de bolster benne geweest .
J o c hem

(in een kist met goed van Machteld zoekend)
Ziet bier leit noch 'er groene duffelse rok
En al 'er ander gewaad daar ze mee plag to gaan .

n g e n i e t : 't Is wel een turk van een stiefmoer, want ze is van to veuren
maer eweest als een slegte (eenvoudige) meid, die in 'er duffelse
rok hier aan de Kamper steiger is komen to landen .
AaItje

(de meld) :

Schud de juffrouw eens uit, wat zel ze wezen ?
Een vuile stinkende, Westfaalsche moffin !

't Is waarlijk opmerkenswaardig dat die eigenaardige geur,
waarover de lieden van 1684 zich reeds beklaagden, gedurende
den loop der eeuwen niet vervloog, maar zoo sterk bleek to zijn,
dat zelfs onze ouwe Barend hem, zooveel jaren later nog, als een
kenmerkend iets van de moffen noemde.
Ook het zingen - de Hannekemaaiers genoten in Noord-Holland
vooral een groote vermaardheid voor hun gezang - schijnt ten
tijde van Asselijn een van hun bijzondere eigenschappen to zijn
geweest want in zijn kluchtspel zegt een der vertooners
In 't zingen zijn de moffen bijzonder bedreven,
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en als bewijs daarvan geeft hij een lied, dat ik hier als curiosum
meedeel
Doar gink 'er so hups 'en moagdelin, fin!
In verre dullen, oan geune griin' heiden .
Ein landsknecht sprak 'er : briins moagdelin
Woar wil i doch hen? - Wil d' mit mi riden .
Du bist in gevoar,
Het bosch is noar,
De nacht komt oan - ik wil di bevriden
Hij zette ze achter al up zin poard
Und redder al met 'r in verre landouwen .
Al vure sin voaders slot, vermoard
Und sprak : - 0, eddle, schune jonckvrouwe,
Doar is er mien pand,
Kom, geft me din hand,
Ik wol dich vur min Herr Vader trouwen !

Wanneer dit lied, zooals Asselijn beweert, een gedicht is door
de moffen zelve gemaakt, dan waren er toch ook onder hen, die
geen ,stroo in den kop" nadden, en den naam van ,halfgare
Kaffers" niet verdienden .

MELK!
(1880)

't Is Mei ! . . . . Dat wil hier to lande
meestal zeggen : koud, onaangenaam
weer . De gure Noordoostewind waait
stevig aan over 't IJ, naar de stad en
bezorgt den menschen het eigenaardigkille gevoel, dat sommigen vergelijken bij
het „loopen in een bak met koud water ."
De beroemde Heinrich Heine, die zoo zoetvloeiend zong
Im wunderschonen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen . . . .

is zeker nooit in Holland geweest 's ochtends op de Amsterdamsche
Slijpsteenen, of aan de Haringpakkerij, want ongetwijfeld
zou hij dan minder gunstig over de Meimaand geoordeeld hebben ;
zijn dichtvuur zou bier niet aangeblazen, maar uilgewaaid zijn .
't Is nog vroeg, ongeveer zeven uur, maar op straat is 't reeds
levendig.
Een groot aantal menschen staat op 't vlakke gedeelte van de
kade to wachten, turend naar 't IJ, en op de helling der straat i)
i j De oude zee-dijken zijn op die plaatsen hehouden gebleven, vandaar dat Tangs
de geheele P . H .-kade, vanaf 't Singel tot aan de Geldersche kade, de straat een
zeer sterke helling heeft .
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zijn anderen bezig, met bet rangschikken van karren en wagentjes
met emmers en vaten .
Onder die kijkende en bezige menschen ziet men voornamelijk
bet type „melkboer", dat, hoezeer de beschaving ook alles en
iedereen ,belekt", bier nog maar niet geheel verdrongen wit worden
door den melkhandelaar in demi-saison en flambard of pothoedje .
De ouwerwetsche melkboer, op witgeschuurde klompen, in een
pilowbroek met witte, gebreide bretels, blauw boezeroen en wollen
bouffante, en een pet met kleine kwastjes voor op de klep, scheef
't Is eigenaardig, dat
op 't hoofd, tart den nieuwen tijdgeest .
er melkverkoopers zijn, die, hoewel reeds van ouder tot ouder
stedelingen, toch aan die eigenaardige kleeding getrouw blijven,
omdat „'t vak 't zoo meebrengt" en ,grootvader zaliger in z'n
zaak nooit iets anders heit angetrokken ."
Dat soort is nog de echte, onvervalschte Amsterdamsche melkboer,
die - zooals een marktmeester eenmaal zei : - met God en met
eere rijk wordt, door kostelijk duinwater en slechte karnemelk!

- Ze bennen laat van morgen, . . . zegt een man met een rond
hoedje op en een sopperige demi-saison aan, over een geruite
broek met omgeslagen pijpen, - en zijn handen over elkander
't Is koud, geniepig weer, kijk 'k heb dooie vingers !
wrij vend :
6
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vallen haast af. . . . antwoordt een klein dik
mannetje in een kort jasje, met een slap hoedje op en een wollen
bouffante om, . . . en trappelend
- Dat noemen ze nou lente !
- Zeg, laten we nou zien, dat we d'r 'reis vlug bij bennen, die
weerlichtsche boeren hangen an mekaar als klissen, we moeten
toch zien to krijgen, wat we noodig hebben .
- Ze hebben an ons de duvel gezien, omdat wij ze conkerreeren .
Wacht maar! . . d'r kommen later nog meer inrichtingen . . . . Daar
kommen de schuiten . . . . Ga jij nou naar die eene van Klaas Vlug,
dan neem ik de andere, van Albert Vis .
De twee opkoopers, die voor gemeenschappelijke rekening handelen, gaan een eind van elkander staan en blijven de naderende
schuiten afwachten .
Voortgestuwd door den bries, sturen de talrijke melkschuiten
naar de steigers ; de meeste hebben zeil op, maar de kleinere worden
geroeid door stevige boeren . i)
In de schuiten staan de voile melkemmers naast en op elkander
gezet, zooveel er maar met schik in kunnen . Dikwijls blijft er
bijna geen ruimte over voor de roeiers, of voor de enkele boerinnen,
die meekomen, om in stad zoo'n beetje to boemelen, haar inkoopen
to doen en 's namiddags of 's avonds weer terug to v aren naar de
boerderij .
't Gebeurt ook wel eens, dat zoo'n melkschuit 't vervoermiddel
wordt van een troepje jolige, jonge boertjes en boerinnetjes, „die
'rais 'n daggie d'r van deur gaen ." Dan wordt de melk voorop
gezet, zooveel als er nog in kan en de rest der ruimte is voor
de „jongeloi ."
De schuiten, die nu komen, hebben alleen melk aan boord ; de
eene na de andere, wordt vastgelegd en plotseling ontstaat aan
de stille kade een groote bedrijvigheid . Stoere, wit- en geelharige boeren, in korte blauwe buizen en wijde broeken van
allerlei zonderlinge tinten, met klompen aan of groote vetleeren
schoenen, springen aan wal en tillen de zware emmers vol melk,
als waren het veertjes, uit de schuiten . Dan komen ze met de vaten,
- Mijn beenen

i) Eigenaardig was de gewoonte dier boeren om over hun broek een korten zeildoekschen rok aan to trekken, „veur de slijtaesie van de spullen, als ze roeien mosten ."
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meestal nette, witgeverfde vaten, enkele met koperen hoepels . Ze
rollen ze over een uitgelegde plank aan wal met een vroolijk :
- Pas op j elui bienen, mensen ! - Melloh ! Melloh !
Een zestigtal karretjes met ledige emmers en koperen of blikken kannen er in, door verschillende eigenaars op reien, tusschen
het jeugdig plantsoen aan de Slijpsteenen gezet, komt nu plotseling in beweging ; kris en kras rijden ze dooreen om hun zoete
lading to gaan opnemen . Nog andere schuiten naderen, door een
sleepbootje getrokken, en intusschen komt de groote stoomboot,
die behalve melk, ook nog voorjaarsgroenten en kisten met eieren
meebrengt.
't Wordt hoe langer hoe levendiger ; de straat is eensklaps als
bezaaid met melkemmers en vaten, manden en kisten, korven
met eieren, ronde, roode en gele kaasjes, mandjes met bosjes
radijs en enkele bakken met salade . En tusschen al die zaken
bewegen zich luidsprekende, drukke menschen, meest mannen . 't Is
eigenaardig, dat op de Melkmarkt bijna geen vrouwen komen ;
slechts enkele, misschien drie of vier, komen er dagelijks ; 't zijn
juffrouwen, of weduwen, die een melkaffaire of een eierenhandel
hebben, en bij de hand genoeg zijn, om zelf haar zaken met de
buitenboeren of to doen .
Allengs neemt de bedrijvigheid toe . De eigenaars der karretjes
dringen naar voren en zoeken hun vaste leveranciers ; dan helpen
ze dapper mede, om de melk over to gieten en to wasschen ;
want wat men den Hollandschen melkboer ook ten laste moge
leggen, onzindelfkheid zeker niet, - ten minste voor zooverre 't
de melkwasscherij aangaat ; - daarbij spaart hij 't water nooit!
De zonen van Juda, die altijd vroeg bij de hand zijn, zoodra
er wat to verdienen valt, probeeren ook hier, of er niet een
boertje is, dat voor een paar beste bretels, een zakspiegeltje, een
scheermes of een zakdoek to vinden is .
- Boertje, . . . vraagt Sam, 'n bekend koopman . -- Mot je niet
'n overbeheerlijke zakdoek van Sammie? - Kijk ereis . . . . 't portret
van onze geeerbiedigde Koning - Sam neemt even zijn pet of staat er op . . . . Niet? . . . . 'n Zakspiegeltje dan? Kan je kijke, wat
'n mooie jonge je bent . . . . Nou, kijk d'ris in . Zie je wel, wat 'n
aardigheid der in je gezich is? Kom, vertel 't als maar an Sam -
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hij steekt vertrouwelijk lachend zijn goochem gezicht vooruit benne de meide niet gek op je? Zoene ze je wel d'ris? - Nou, zeg ! gae je nou deur, lammenaedige zaenik, also ! gae
van m'n melkemmer weg . Op zij . . . .
Als ik me als
-- Ja, 'k zal daar van jouw melk snoepe !
daaraan bezondigen zou, neem ik liever ieder ampart en -- 't
water geef ik jou, versta je? - Verrek ! - Wor jij lang ! maar ik ben
toch als niet kwaad op je -koop een zakdoek - en God laat
je gezond!
Sam wandelt langzaam, nog
even glimlachend en schouderophalend omziende, verder tusschen de boeren rond, telkens zijn
waar aanbiedend, nu en dan iets
verkoopend, maar ook dikwijls I ,
op onvriendelijke wijs afgewezen .
If
Toch verliest hij zijn goed humeur
niet, en bier en daar geeft hij
een kwinkslag ten beste, die hem
bij de hoeren doet bekend staan,
als „'t lollige joodje" . Daar ziet hij een melkboer, die heel
ongegeneerd zijn toilet maakt en zich wascht in een van de emmers
met water, waarmee hij straks zijn melk zal aanlengen .
- Boertje ! . . . vraagt Sam, hem zachtjes op den breeden rug
kloppend, mo'je soms op 'n bruilof' vandaag ?
- Waarom ? . . . de boer proest, even opkijkend, door 't water
dat hem in neus en mond is gekomen
- Wel omdat je je eigen wascht! Hier pak an, daar heb je
'n stukkie beste zeep van Sam, dan wor je nog schooner en als
je dan strakkies dat watertje door je melkie giet krijgt ze meteen
'n beter kleur. Vijf centen . . . . pak an . . . . beste cocoszeep!
- Ik mot niks van jou zeep hebbe .
- En ik niks van jou melkie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
°'~~
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- Jaepie! roept een stoere Overijsche boer, bezig met een
groot vat melk in een paar kleinere over to storten . - Jaepie,
man! j'et toch niks niet to doen, veur 't oogenblik, gae jai erais
gauw nog een paer vaetjes waeter veur me haelen, . . . der ken
nog Kiel goed wat bai !
-- Nou, wat de dikkigheid angaet, Klaes, dan mog jai 't wel
laete, maer 't is main zaek niet, je motte 't zelvers weten .
- Zeg erais, Jaep! jai mag alevel je snaeter wel houwe, hoor!
want jai kiepert er raikelijk zoo veul in as ik .
- 'k Zel maer niks zegge . . . . lacht Jaap - maer de sloot
achter je hois ken 't getoige, dat jai niet zoinig bent . . . . ze
hebbe laetst nag eendekroos in je melk 'evonden .
- Juist, met 'n eendekooi d'r bai . . . . 'k Weet 't al lang, maer
help me liever effies, twee vaetjes maer . . . .
Jaap haalt de schouders op, spuwt een dun straaltje tabakssap
voor zich uit en gaat naar de waterleidingkraan, die, alleen ten
gerieve der melkboeren, dicht bij de aanlegplaats der schuiten is
aangebracht door een man, die de goede gedachte heeft gehad,
om in zijn eigen belang en dat der algemeene gezondheid, goed,
zuiver duinwater to verkoopen voor twee cent per emmer .
Een oogenblik later keert Jaap terug met een paar voile emmers
water, die in minder dan geen tijd in melk zijn omgezet .
Sam blijft voortdurend tusschen de boeren ronddwalen, verkoopt
een paar bretels aan een vaste klant, die hem op een daalder, zestig
centen afdiingt, en ruilt nu een klein potloodje voor een nap melk .
Als hij z'n mond afveegt, zegt hij : - Bewaar me, boertje, nou
heb ik waarachtig vergeten to proeven of ie wel koscher was . .
geef me nog 'n klein tikkie !
- Bin jai mal! jai heb je pens vol en 't potloodje skraift
niet eens.
- Likke, vadertje, likke ! An ieder potlood mot toch gelikt
worden, voor 't schrijft - geef me als nog zoo'n klein pietsie?
- Val om !
- Blijf jij rech staan tot in eeuwigheid !
Onophoudelijk dragen mannen en vrouwen emmers en vaten
vol - water aan en zonder tooverspreuk of wonder verandert
al dat water in beste melk van tien, acht of zeven centen de kan .
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- Waeter! Waeter! schreeuwen een paar boerenjongens, ieder
met een juk en twee emmers voorzien .
- Water, wie mot er nog water? roept een rondrijdend
water handelaar,, die een karretje duwt,
waarop een groot vat en een zestal
emmers, tot den rand toe gevuld, staan
to waggelen . i )
't Is werkelijk grappig, om to zien,
met hoeveel naive onbeschaamdheid
de eerlijke landbouwers zich van het
aanlengingsmiddel bedienen . Een hunner, een jonge boer met een vrij
intelligent voorkomen, schijnt dat zelf
to begrijpen, want hij antwoordt doodkalm aan een toeschouwer, die hem
lachend de opmerking maakt :
- 't Is gelukkig, dat je vaten van
binnen blauwig zijn, clan steekt de
melk er toch nag altijd wit bij af.
- Jae, lach jij maer, jelui motten ze toch zoipen, hoor!
En een emmer water op drie of vier emmers melk verdeelend,
grinnikt hij
- Lach maer! je zal main niet kwaed maeken, ze hebben wel
erais meer waeter- en- melkprengel teugen me 'ezaid, maer dat's
niks, wai lachen toch 't lest, . . . hij knipt met z'n oogen, als wilde
hij zeggen : - 'k Ben zoo dom niet, als jij wel denkt .
- Kaik, Piet, daer is Knelis ook! . . . fluistert hij eensklaps tot
een naast hem wasschenden vakgenoot .
- Hai kaikt nog zoinig, nou !
Wat is er met 'em 'ebeurd, Arie ?
- Hai hait 'eknoeid en . . . . Wel verdori! . . . . Daer! daer, gauw
Piet, zie nou, da' j'm kraigt ; dat's diezelfde stinkerd van gisteren .
Zoo'n bliksemsche jongen steekt zoo maer z'n vieze kop in de

i) In de Buiten-Visschersstraat bestond in die dagen een kelder, waarin een welpomp
was, die donker-geel water gaf . De melkboeren reden 's morgens met hun melkvaten
daarheen om dat pompwater to koopen . Melk daarmede vermengd werd niet blauwig
maar integendeel r-oomig van tint.
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Hiel goed, best! . . . Toe, Piet! slae 'm z'n
kostelijkste melk
ribben stuk, zoo'n kernalie, toe maer, ferm! . . . . geef 'm nog 'n
opstopper, lekker ! Wacht, ik kom bai j e, dan zellen we 't em
saemen 'ris veur goed afleere ; hou 'm beet! . . . .
En terwijl Piet den schreeuwenden en spartelenden straatjongen
stevig vasthoudt, voor zich uit, neemt de ander een vollen emmer
water en giet then over den deugniet uit .
Proestend en huilend holt de jongen eindelijk weg,
klomp tegen zijn zitvlakPiet schudt zijn natgeworden mouwen wat of
en vraagt dan : - Nou,
wat wou j e van Knelis
zeggen, wat hait ie
oit'ehaeld
- De keurmeesters hebben 'm gisteren to pakken 'ehad ;
lelik, hoor ! Hai is d'r
gloeiend bai, 't zal 'm z'n
lieve centjes kosten .
- Waerom
- Wet, de stommerd
had bai 'em thois brak-waeter in de melk 'edaen.
Wat 'n loeris! Brak-waeter, dat ken je toch, jandoppie! met
je oogen dicht wet proeven .
- Nou he ! dat zeg 'k ook . En waerveur is de waeterleiding
dan hier 'emaekt? Wet, man! ik kieper d'r zooveul in, als ik zelf
maer wil ; de keurmeesters doen je niks, geen snars, als je maer
zorgt, dat je waetertje zoiver is en dat je een V i) op je vaetjes
zet . -- Arie geeft, terwijl hij dit zegt, een flinken knauw op de
tabak, die zijn rechterwang doet uitpuilen, dan tilt hij zijn grootsten
melkemmer op het voor hem staande karretje, zet een boordevollen,
kleineren er naast en zoekt naar het evenwicht voor die twee .

i)

V op de melkvaten beteekent : V e r m e n g d .
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't Gaat niet zoo heel gemakkelijk, want de veeren van het
karretje zijn niet al to elastisch meer en de gevulde emmers zijn
zwaar. Hij heeft dus de handen vol en kan het karretje niet
loslaten, ofschoon hij ziet, dat een der volste melkvaten van
zijn maat Kees in groot gevaar verkeert .
Een groote, gele, brutale slagershond is al snuffelend nader
gekomen en likt hier en daar gretig van de kleine, op de straatsteenen gemorste plasjes melk . Op eens schreeuwt Arie zoo hard
hij kan : - Akiss! Vort! Akiss! . . . . Seldrement, Kees, pas op lien
hond daer! . . . . Verdori, Kees, jaeg 'm vort, . . . . gauw! Je vaetje is
laeg. Toe dan ! . . . Blikstien, 't is to laet ! - Zoo'n smerige rakkert ! . . .

Op gevaar af, dat zijn emmers 't evenwicht verliezen, laat hij
een hand los van 't karretje, en grijpt zijn pet, die hij vol «woede
naar den viervoetigen melkvervalscher slingert, maar zonder
gevolg, want de hond blaft hem eventjes, als protesteerend, aan,
wandelt dan doodbedaard en kwispelstaartend tot in 't plantsoentje en krabt daar vroolijk de aarde met zijn achterpooten
omhoog.
Kees, die een eind verder met een opkooper heeft staan lover
en bieden, heeft dat schreeuwen wel gehoord, maar komt juist
een oogenblikje to laat, om het gruwelijke feit to kunnen verhinderen . Wel vloekt hij 'n paar malen erg onchristelijk en wenscht
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„dien saetanschen hond" een gebroken nek, maar toch berust hij
in 't gebeurde .
Gelukkig heeft niemand dan zijn maat Janus 't opgemerkt ; hij
zet dus den emmer op zijn karretje naast een anderen, die een
paar oude vetleeren laarzen en een opgerold buis herbergt .
Terwijl hij den derden emmer ook optilt, kijkt hij nog even om,
of hij den keurmeester ook ziet . - „Je ken noit van die knaepen
op an", zegt hij zacht tot Janus, ,ze doen soms, of ze niks 'ezien
hebben en ze lappen je d'r bai, veur je 't verziet!
Ditmaal is hij 't spiedend oog nog gelukkig ontsnapt en bromt
dus zoowat binnensmonds : -- 't Loopt genaedig af. Afijn ! 'n biest
is ook maer 'n biest en wat niet en weet en deert niet !
Janus haalt zijn schouders op en neemt een nieuwe tabakspruim uit zijn doos.
Kees gaat nu zonder eenige gewetenswroeging glimlachend zijn
melk verkoopen . Met het bovenlijf voorover gebogen, duvet hij
met kracht het kleine voertuig voort en passeert een kameraad,
die nog bezig is, mec 't verdunnen van zijn waar . Even staat hij
stil, geeft den bukkenden boer een flinken bilslag en zegt plagend
Jai schaint er maer met genoeg van to kennen kraigen . Te
deksel, Teun, wat maek je ze blauw . 't Laikt 't firmement wet .
--- Nou Kees, slae niet zoo vinnig ! Die melk mag ook maer
n stoiver de kan kosten ; 't is maer veur 'n Godshois . Met de
kerremelk mot ik 't nog wel aers rooien, daer kraig ik maer
twee en 'n halve cent veur .
- Zoo! nou, dan zal ze ook niet veul beter weze, dan die
van de prutboeren! Ajuusl . . . .
Kees rijdt verder .
Een oudachtig heertje met een parapluie onder den arm,
Amsterdamsche renteniertjes, die een morgenwandeling maken,
hebben steevast een regenscherm bij zich, voor een bui in de
verte - heeft de uitdrukking gehoord en vraagt nu aan een
ander toeschouwer, die naast hem staat, met een sigaar in een
groote meerschuimen pijp in den mond :
- Prutboeren ? Weet uwe sours, wat dat voor boeren bennen
Nou, dat zou 'k je verzoeke ; dat's een gemeen soort -ifmengers .
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- He! -- 't Ouwe heertje laat van schrik zijn parapluie van

onder zijn arm glijden .
- U is zekers geen Amsterdammer?
- Neen ! ik woon hier nog niet lang .
- Dacht ik wel - ik heb al naar u staan kijke, omdat ik
dacht : die meheer kuiert zekers net as ik voor z'n gezondheid,
s morges .
- Juistement, ik ben een liefhebber van wandelen en als je
niks meer to doen hebt in zaken

ik rentenier, weet uwe -

dan is de dag zoo lang ; de eene
ochtend ga ik ereis naar de melkboeren kijken, de andere naar de
Vischmarkt of de Appelenmarkt
en dan weer eens naar de Groentemarkt -- zoo kom je een beetje
op de hoogte van 't geen er in
de stad to doen is, 's morgens .
Persies, persies ! 't Gaat mijn III
ook zoo ; 'k was vroeger in de
komeneisch-affaire, maar ik heb
em overgedaan an m'n dochter
en d'r man en ik woon gestoffeerd
bij derlui in ; m'n vrouw is al
acht jaar dood . 0, me lieve man!
die had ook zoo 't land an die prutboere . Ze kon d'r eige wat
giftig make, as ze zoo'n kerel zag ; ze lustte alleen daarom geen
kerremelk meer, alhoewel ze d'r vroeger dol op was .
- Zoo, z66! inaar wat doen ze dan toch eigenlijk ?
- Ze benne, rejaal gezeid, 't ophange niet waard, omdat ze
d'r evennaaste allerlei vuiligheid in z'n maag stoppe .
- Och, kom !
- Nee, 't is waarachtig ! . . . Die boere, ze wone hier in de
omtrek van Amsterdam zoowat overal, beware derlui melk, as ze
geen goeie prijs kenne make . Dan karne ze die en als de boter
er of is, beware ze de kerremelk in groote kuipe, tot tijd en wijle,
dat er veel vraag na komt . -- Nou mot u wete, ze late zoo'n
kuip doodstil staan, dan komt er een dik vel op, net 'n stuk leer .
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Eerst is 't wit en later wordt 't groenachtig geel door de dikke
pluime schimmel, die er op groeie .
- Menschlief, wat 'n gorigheid !
't Ouwe heertje haalt hoorbaar zijn neus op . - Bah! om
misselijk van to worden! Schimmel is bovendien verbazend schadelijk
voor de gezondheid, nietwaar ?
- Accoord! maar die dikke laag schimmel mot er juist opblijve,
want daardoor bederft de kerremelk niet heelemaal . Wanneer ze
nou later 'n boel d'rvan noodig hebbe, gane ze zoo to werk : Ze
neme voorzichtig het vel van de kuip, giete langzaam al 't water,
dat boven op 't bezinksel is, er of en wat er dan overblijft,
noeme ze prut .
- Lekker! . . . Bah ! dat zal wel een vieze smaak hebben .
-- Nou, zoo effetjes! 't Smaakt rejeel bitter, meheer, maar dat's
niemedal, zoo'n boer weet er toch raad mee . Hij doet er versch
water op, dieverse keere, laat 't bezinke, giet er nog ereis water
op en zoo maakt ie d'r een dikke brei van .
1Maar dat's dan toch nog geen karremelk, he ?
Nee, maar hij giet er net zoolang water bij, totdat ie op
de gewone dikkigheid komt . Dan een beetje varse kerremelk er
door heen, wat griezeltjes boter uit de karn er op voor 't gezicht
en . . . . klaar is Kees!
- En wie moet dat goedje drinken?
Meestal gebruike ze 't in Gestichte of Godshuize, daar wordt
't gekookt gegete, als kerremelk met gort, rijst, of boekende-gort .
Een parteklier mensch, die ze rauw drinkt, zou er de smaak to
gauw van beet hebbe . Ik zelf, meheer, ben een groote liefhebber
van goeie kerremelk, 's zomers, weet u ! met bruine suiker, dat's
frisch en gezond ; houdt u d'r ook van?
Om u de waarheid to zegge, is me een glaasie ouwe klaae,
of een tikkie pommerans met brandewijn wel zoo lief .
Jawel, jawel! daar spuug ik ook niet in, maar alles op z'n
tijd . Je kan toch geen ,onversnejen" drinke voor de dorst dan zou je gauw een lirium hebbe .
- 0, als uwe 't zoo opvat, ja! dan lust ik ook wel karremelk,
maar niet van die gemaakte .
- Neen, daar pas ik ook voor - ik gebruik ze tegenwoordig
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alleen van de Nieuwe Amsterdamsche Melkinrichting . Ze kost wet
vijf cente de kan, maar - overheerlijk, hoor! delicaat! 'n smaak
meheer, je kan er de boter an proeve!
Als u alle morges toch kuiert, ga dan ereis een kijkie neme
in de Reguliersdwarsstraat, zoo tege 'n uur of half zeve, dat's de
peine waard.
Och, wat zeit u ?
- Man, je kijkt je ooge uit . Alles blinkt tegen je an, de
op elk wagentje drie - en
kopere busse lijke wet van goud
de keurmeester
van de Inrichting
is d'r altijd kwiek
bij, om to zien, of
de boertjes ook
gewassche melk
brenge . Hij weegt
ze met zoo'n glaze
pijpie ; hem verlakke ze niet . Wit
ik je 'ris wat voorspelle? Over 'n
jaar of wat haalt
elk
fatsoenlijk
mensch z'n melk in de Amsterdamsche Melkinrichting en cle prutboere hebbe dan meteen afgedaan, want al de melk, die daar in
de Inrichting overblijft, wordt de volgende dag gekarnd .
En hebt u 't nieuwe Depot op 't Leidscheplein al gezien ?
Niet? Nou, ga er dan ereis heen, dat's een mooie gelegenheid .
- Och, is 't zoo netjes ?
- Keurig man! Effectief fijn . -- 'k Ben er gistere middag nog
geweest met zeve neefies en nichies van me, die most ik 'ris 'n
pleziertje andoen . Zeve glaze melk genome, drie van de kindere
konde 't glas niet eens leeg drinke, zoo'n boel was er in . En
wat had ik verteerd, meheer? Vijf en dertig centjes en we ware
mooi uitgerust op de koop toe .
- Wet, wet! dat's weinig geld, hoor! Als u in een cafe was
gegaan, had 't je 'n boel meer gekost.
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Dat zou ik je verzoeke en je wordt nergens zoo fijn bediend,
weet je ? - Ze make d'r volstrekt geen onderscheid des persoons .
De ambachtsman in zijn werkpak staat er naast de voornaamste
heer of dame . Soms zie je now wel 'ris mensche, die er niet in
durve omdat 't er zoo mooi en netjes, vol bloeme, uitziet, maar
't gaat al beter - ze beginne to begrijpe, dat 't juist een
gelegenheid voor 't yolk is en vrij wat pleizieriger om fatsoenlijk
in een frissche en ruime winkel to zitte, dan in een kroeg of in
een schaftkelder to kruipen met een grondlucht .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--

De Amsterdamsche rentenier heeft een voorspellenden geest
gehad, want nu reeds sedert ruim vijf en twintig jaren bloeit niet
alleen de A . M . I., maar zijn to Amsterdam en elders verschillende
grootere en kleinere Maatschappijen ontstaan, die de burgerij van
zuivere, goede melk voorzien . 't Gebruik van melk is overal toegenomen ; de zoogenaamde ,kattenkroegen" bieden een welkome
gelegenheid tot rusten voor Dames en Kinderen en menig minder
bemiddeld jongmensch, die vroeger in een of andere onaanzienlijke
herberg of koffiehuis een kop onsmakelijk chicorei-nat ging gebruiken, omdat hij toch iets bij zijn broodje moest hebben, als hij
tusschen kantoortijd even wegwipte, neemt nu een voedzaam glas
melk in een der talrijke melkinrichtingen onzer stad.
De melkboer op kiompen en in boezeroen zal men to Amsterdam niet meer aantreffen, misschien nog een enkelen in de buitenwijken - maar dan is het er ook een, die tegelijk zelf koeien
houdt. Alles verandert met den tijd en zoo is ook de Amsterdamsche melkboer veranderd in een heer in een net wit jasje, of
een juffrouw met een blinkend oorijzer op, soms ook met een
moderne coiffure, die achter de toonbank uit keurig gepoetste
koperen bussen melk, chocolaad en slemp schenkt .
Aan de oude Slijpsteenen en in de Haringpakkerij i) komen
echter nog iederen morgen de Overijsche boeren aan, maar niet
meer in hun typische zeil- of roeischuiten, die behooren reeds tot
Thans heeten beide kaden : Prins Hendrikkade .
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de geschiedenis ; ze stoornen nu alien naar de stad. De waterhandelaars zijn verdwenen . Sedert de M e l k-i n r i c h t i n g e n de
melk onvervalscht wilden inkoopen was er voor hen niets meer to
verdienen en met een zucht zei een der laatsten, toen hij van zijn
klantjes afscheid nam : - 't Is doodjammer en zonde dat de
burgers zoo wijs bennen gemaakt ; die satansche lnrichtingen en
die Keurmeesters nemen een fatsoenlijk mensch z'n stukkie brood
uit den mond !

¢

HET FORT VAN JACO (SJAKOO) .
(1886) .

-

Accoord, meheer!
't was een moordenaar,
een huisbreker, een dief,
maar
hij had een
rechtvaardig, edel hart ;
hij was allemachtig best
voor armoeige mensche, en
mijn grootvader zaliger
heit me dikkels verteld,
dat ie van z'n vader had
gehoord, die 'm gekeune
heft, dat Sjakoo zoo gezeid
een
edelaardig
mensch
was, die alleen van de
rijkdom gapte .
Had ie
dan z'n slag geslage en
zat ie dik in de cente,
dan gaf ie d'r rejaal
van weg . Zoo heit ie 'ris
bij een heer van de Keizersgracht, die z'n koessier had weggejaagd, om
'n kleinigheid, al 't tafelzilver en 't geld uit de
sikkertere gehaald en de
koessier d'r netjes van in
een gedoe gezet. Ja ! zoo
was ie ; jammer dat z'm later toch hebbe gepakt, want hij was
niet kwaad voor z'n evennaaste, als die in de penurie zat ."
7
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De oude, schamele man, die me dit met ernstig hoofdknikken en
diepzinnig blikkende oogen vertelde, zat op de houten trap voor
't Fort van Jaco, dat binnen eenige dagen onder sloopers handen
zou komen . Hij had er jaren lang gewoond in een der benedenkamers en betreurde het met de meeste andere bewoners, dat
,,zijn woning" zou worden afgebroken .
- 't Is een oud, leelijk barakkie, meheer, 't lekt overal, d'r is
bijkans geen kalk meer in de voege, maar 'n mensch raakt zoo
gewend an z'n behuizing, weet u?
'k Heb heel lang hier - op de gang, die onder dat perceel
door naar de binnenplaats leidde, wijzend - schoene zitte lappe
voor de buurtlui, dat 't me nou in m'n ziel gaat dat 'k er uit
mot en toch - hij keek omzichtig achter zich naar boven hoor ik eigenlijk niet in dit fort, 'k ben wel arm, maar geen
schoremert, zooals de andere
Hum! Hum! - 't is 't zoodje
wel! Afijn, ik hield me nooit met de lui op, ik bleef ampart op
me zelf - 'k heb geen vrouw of kindere meer - hij zuchtte
even - 'k ben weer 'n vrijloopend persoon . 'k Woonde op m'n
eige en 'k scharrelde hier m'n stukkie brood bij mekaar! . . . . Nou
mot 'k op m'n ouwe dag nog als commesaal gaan wone
Wou uwe 't fort nog 'ris zien? Daar heb je gelijk an, meheer ;
't is een merkwaardigheid van de stad, sicuur! Zeuventien
gezinne wone d'r nou nog in . . . . en ik ken ze van haver tot
gort, dat begrijp u . Kom maar mee, meheer, 'k zal zegge als
dat u van de bouwdereksie is, anders houe ze je voor pelisie
en die luste ze niet, maar bovedien als u met rn~*n meegaat heb
je toch niks geen last .
Zoo kwam ik eenige dagen voor de ontruiming in de huizen

No. 71 - 73 -- 75 - 77 op de toenmaals nog niet gedempte
Elandsgracht .
't Is een oude Amsterdamsche gewoonte der spraakmakende
gemeente om een of meer grootere huizen, die op een gracht of
in een straat tusschen andere kleinere staan, een „Fort" to noemen .
Waardoor of hoe men er toe komt om dien forschen naam to
gebruiken voor doodgewone, dikwijls reeds bouwvallige huizen
mocht ik nog niet ontdekken, maar wel zei me iemand, dien ik
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er naar vroeg : - Meheer we noeme 't altijd zoo, als er een
hoop mensche op en in mekaar wone in zoo'n perseel ."
Een der meest bekende forten, was 't bovengenoemde, dat
aangekocht werd door den Heer HEMKER en sedert is verbouwd
naar de plannen van den Heer S . G. VLIEKEN, bouwkundige to
Amsterdam. Nu staan een vijftal huizen, waarin ongeveer veertig
goede, gezonde werkmanswoningen en kleine winkels zijn, op de plek
waar eens een der meest geduchte en beruchte holen was, waarin
ellende, armoede en vuilheid zich opeenhoopten en voortteelden .
Nu wonen daar nette, fatsoenlijke ambachtslieden, maar toch
wijst ,het yolk" elkander nog de plaats aan waar eenmaal Jaco,
de beruchte roover en inbreker huisde en allerlei verhalen van
zijn daden en rooftochten gaan nog voortdurend van mond
tot mond.
Jaco is reeds meer dan anderhalve eeuw dood, want hij werd
in A°. 1 719 op de Nieuwmarkt geradbraakt, maar toch is zijn
herinnering blijven leven, misschien wel omdat hij, trots al zijn
misdadigheid, een medelijdend man was .
Al wat buitengewoon is, zoowel in 't goede als in 't kwade,
wordt aan de vergetelheid op een of andere wijze ontrukt, slechts
het doodgewone, het alledaagsche vergaat geheel met en in den
stroom des tijds.
Jaco was inderdaad een buitengewoon man, een geniaal inbreker,
een roover, die zich tot opperhoofd van een bende gauwdieven
had weten to verheffen, die niet alleen Amsterdam en omstreken,
maar geheel Nederland onveilig maakten en met weergalooze
stoutheid en behendigheid zich eens andermans goed wisten toe
to eigenen.
Uit de in het Archief to Amsterdam bewaarde Proces-stukken
en Sententien blijkt dat Frederik Muller, alias jaco in A0 . 1717
terecht stond wegens verschillende diefstallen, inbraken, geweldenarijen en rooverijen, waarvoor hij na een bijna twee jarig proces
werd veroordeeld om : „ van onderen oo to worden gerad6raaki en
alzo leevendig to 6lwen liggen den tad van een half uur en alsdan
voorts het ho oft van 't ligchaanz to worden gekapt en 6e~den
vervolgens op een horde to worden gesleept naar 't Galgeveld aan
de Polewi k over 't Ye en aldaar het ligchaaln to worden genet op
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een rad, een ftistool boven hetzelve en hel hooft oft een tin, totdat
hel een met het ander door de lugt en de vogelen verteerd zou z fn" .

Jaco was een,,aertsschelm", maar zegt
de beschrijver zijner
,,waerachtige historie ",

hij heeft eene qualiteit getoond, waerdoor hij ondanks de
veele door hem bedreeven gruwelen en
misdaeden bij den
volke een zeekeren
eerbied opwekte, waerdoor een zonderlinge bekoringe van hem
uijtging ."
Hij is nl. gestorven zonder een enkele zijner medeplichtigen
to willen noemen, niettegenstaande eenige zijner „complicen" hem
aanduidden als hun hoofdman . Ofschoon zij, overtuigd van roof,
brandstichting en moord, voor 't meerendeel voor hem waren
gestraft, hield hij steeds vol hen niet to kennen, „niernand saner
bende willende verraeden."

Tot zelfs op het schavot bleef hij kalm en hield zijn onschuld
vol ; echter op het allerlaatste oogenblik, op 't punt zijn hoofd to
verliezen, erkende hij schuldig to zijn aan de hem ten laste
gelegde feiten, zonder evenwel to willen zeggen wie tot zijn bende
hadden behoord .
Tijdens zijn proces bleek bovendien dat hij ook in vroeger jaren
reeds kennis had gemaakt met de Justitie, want hij droeg het
bijna geheel vergroeide litteeken van een brandmerk op den rug .
Daaromtrent ondervraagd zei hij doodleuk : - dal is een kwitantie
van vroeger afgeleverd werk en een hew js dal ik niet schuldig ben,
want waartoe zou zoo'n brandmerk ander s dienen ? De Heeren
van den Gerechte aftftliceeren het togh maar alleen om iemand to
corrigeeren en dus : ik draag een brandmerk -- ergo ben ik
gecorrigeerd, alzoo niet schuldig.

Jaco schijnt een zeer gevat, zelfs een geestig en grappig man
to zijn geweest, die bovendien begaafd was met veel lichaams-
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kracht en lenigheid . In de gevangenis werd hem, nadat hij reeds
eenmaal uitgebroken was, een houten kraag omgedaan, die zijn
bewegingen moest belemmeren, maar toen hij then eenigen tijd
had gedragen, zei hij tot den eipier : - ik verwedde twee flesschen
wfn, die ik niel heb, dal ik m' n 6eide hadden lusschen min hats
en den kraag zal brengen ten bew~ze als ik er uit kan als ik wit .

Hij deed zooals hij zei en tengevolge van die grap kreeg hij
een zwaarder en steviger kraag om, die hij schertsend zijn „bef"
noemde, bewerend : - nu ben ik
minstens even geleerd en defog als
de Heeren advocaten en procureurs,
want de bef heb ik al."

Toch wist hij nogmaals to ontkomen in gezelschap van een
zekeren Willems . Met een grooten
spijker hadden zij eenige steenen
uit den muur van 't tuchthuis weten
los to werken en lieten zich, na
op 't dak to zijn geklommen, door
middel van een, uit eindjes touw,
stukken leer en een paar stoelsporten vervaardigde ladder, of
in een nauw straatje . Een paar
dagen later echter ontdekten „de rakkers van den schout" hem
in een huffs nabij de Leidsche poort en namen hem opnieuw
gevangen.
Hij hield er een eigen methode van stelen en inbreken op na .
Gewoonlijk verkende hij eenige dagen to voren, onder een of
andere vermomming, de plaats waar hij van plan was zijn slag
to slaan . Zoo begaf hij zich o . a. eenmaal als koeienkooper
verkleed naar 't Kamper-eiland, waar een boer, Claes in de Caste,
bekend stond ,als to hebben veel gelds in zakken ." Na het
terrein goed to hebben opgenomen, brak hij den volgenden nacht
met een deel zijner bende in de hofstede in, bond de bewoners
op hun bedden vast, deed een prop in hun mond, en roofde al
't geld. Dit kon hij echter niet medenemen naar Amsterdam,
omdat het in een meelzak was overgestort en die to zwaar was
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geworden. Daarom begroef hij bet geld op een verborgen plaats
en haalde bet daarna bij gedeelten weg .
Hij moordde niet opzettelijk, alleen dan wanneer de omstandigheden bet gebiedend vorderden of in drift . Jaco kon zich n .l. nog
al eens boos maken over 't verdeelen van den buit en stak een
paar maal een man van zijn bende overhoop . Bij zijn ,werk"
echter overviel hij zijn slachtoffers in den slaap, zette hun een
pistool voor 't hoofd, hen dwingend zelf de plaats aan to wijzen
waar zij hun geld of kostbaarheden bewaarden. Gaven zij gewillig
gevolg aan zijn bevel, dan liet hij hen verder gekneveld en
gebonden, maar onbezeerd liggen ; alleen gaf hij deze of gene, die
hem niet spoedig genoeg gehoorzaamde, bij wijze van aanmaning,
een gevoeligen prik of snede in 't gelaat of over armen en handen,
als een voorproefje van 't geen hem to wachten kon staan .
Hij zelf droeg bij die nachtelijke operation gewoonlijk een
geheel wit pak en bedekte zijn gelaat met een zwart masker,
terwijl, zooals de archiefstukken aangeven, zijn makkers „szelart gaes
voor haer aengesichten" droegen . Vandaar dat bet Volk destijds,
zelfs nu nog, spreekt van „de zwarte bende van Jaco" - of van :
,,de zwarte bende". Hij ontwikkelde voor then tijd een zeer groote
bewegelijkheid, want nu eens deed hij een diefstal ergens in
Groningen, Leeuwarden of Zwolle, om eenige dagen daarna in
Utrecht of Gouda in to breken en even plotseling was hij weer to
Amsterdam of to 's Gravenhage aan 't werk geweest .
Zijn bijzit Griet Lammers, „die veel d~amanten en kostelyckheden
bezat" was hem trouw in alles behulpzaam en diende dikwijls als
spion . Zij ging met een koperen emmertje aan den arm op de
markt en in de stad, hoorde de ,goede linden" uit of wist zich bier
of daar, waar Muller zijn ,werk" wilde doen, toegang to verschaffen
„zich voordoende als kooj5vrouw" om zoodoende bet terrein to
verkennen .
Eindelijk werd hij „met haer to bedde liggend" in de Herberg
,,de Gulden Waegen" op den Haarlemmerdijk gevat en na een
langdurig proces veroordeeld .
Op 't Archief to Amsterdam wordt zijn inbrekers-gereedschap
als curiositeit bewaard, 't bestaat uit een door hem zelf vervaardigde driemaal uitschuifbare houten ladder van zeer licht maar
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sterk maaksel, een ijzeren koevoet van bijzonderen vorm, een
stalen hamer, met klein houweel er aan, als wandelstok to gebruiken,
een haak, een breekijzer, een degenstok en vier zakpistolen met
vuursteen en slot .
En in 't Fort van Jaco (Sjakoo) wees men elkander vroeger
als merkwaardigheid de kamer waar hij met Griet Lammers huisde .
De bedstede, waarin hij sliep, was
zoo ingericht, dat het achterbeschot een deur vvormde, die door
den muur in het huis er naast
uitkwam. Door die bedstede -zoo zegt het volksverhaal ontsnapte Jaco herhaalde malen,
wanneer de schout met zijn
rakkers hem in den slaap
trachten to overvallen.
't Was trouwens niet gemakkelijk om hem in handen to
krijgen, want de bewoners van
het fort waren of zijn kornuiten
of lieden, die hem vreesden,
zoo ze hem al niet genegen
waren. Zelfs ging hij eenige
malen - naar men beweerde brutaalweg de hem opwachtende
Jaco's gereedschap .
politiedienaren voorbij, als vrouw
verkleed, een vermomming waaraan hij door de hem goedgezinde
buren geholpen werd . Was Jaco eenmaal goed en wet binnen de
muren van zijn fort, dan spotte hij met de dienaren des gerechts,
want al bezetten zij alle uitgangen - hij wist altijd to ontkomen,
door een soort van koker, die tusschen of achter enkele bedsteden
der kamers aangebracht, door middel van valluiken, een verbinding
vormde van de verschillende verdiepingen onderling . Jaco kon
dus, zonder van de trappen gebruik to maken, afdalen tot in den
kelder, om vandaar uit het hazenpad to kiezen door een der talrijke
uitgangen op de binnenplaatsjes of gangen .
Ik heb de overblijfselen van die gang gezien, maar daar ze
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vol vuil en puin lag kan ik niet constateercn of daar in waarheid
eenmaal een onderaardsch gewelf bestond dan wel eenvoudig
een diepe kelder of
een groote regenbak .
Maar ik wil liefst
aannemen, dat het een
onderaardsche gang
was, omdat mijn geleider mij met de hand
op 't hart verzekerde :
- Meheer 't is geen
kelder, maar sicuur
'n geheime uitweg
naar de Looiersstraat,
m'n overgrootvader
mot 'm d'r nog zelvers deurheen hebbe
gehulpe, toen ze'm
woue inpikke . Sjakoo
droeg toen 'n lange
jas, een steekie en 'n
rotting in z'n hand .

Binnenplaats van 't Fort van Jaco .
En m'n overgrootvader kreeg 'n Zeeuwsche riksdaalder van 'm
- en even aan zijn pet tikkend - och ja, meheer! voor wat,
hoort wat, dat's al van de schepping of zoo geweest!
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Voordat de sloopers aan hun verdienstelijk werk begonnen
vond ik gelegenheid om nog eens een blik to slaan in dit
wonderlijke, sombere verblijf van bedelaars, geboefte en armoedige
stumperds. Jaren geleden was ik er eenmaal been geleid door
een arm kind, dat ik bedelend op straat aantrof en dat mij de
stof verschafte voor mijn kleine volksschets „Jan Smees" .
Toen was ik gebukt, door de gang, die, onder de stoep door,
naar een binnenplaatsje en een der achterhuizen geleidde, gekropen
en had het ellendige verblijf ontdekt waar dit beklagenswaardige
jongske met zijn broertje en
een altijd dronken stiefmoeder
woonde. Vol walging over de
afzichtelijke vuilheid en het verval, vol deernis met de naakte
armoede, die daar heerschten,
was ik toen heengegaan, en, nu
ik opnieuw in het Fort van Jaco
kwam, scheen het mij, dat het
geheele gebouw er bouwvalliger
en somberder uitzag dan vroeger,
dat de men schen, die er woonden
nog beklagenswaardiger, armer
en ellendiger waren. In den
voorgevel waren veel glasruiten
gebroken of afwezig, sommige
vensters had men met papier dichtgeplakt, de kozijnen van deuren
en ramen ontbraken bier en daar of hingen versplinterd en
beschadigd tusschen de brokkelende steenen muren en de achtergevels waren volkomen ontoonbaar ; daarin was geen enkele ongebroken glasruit meer .
De kamers, de zolders, zelfs de vlieringen waren nog voor
't meerendeel bewoond ; zeventien gezinnen to samen bijna honderd
koppen tellend, huisden in dit vuns en naargeestig verblijf .
Ik trof in een kleinen achterkelder, een vochtig hol zonder licht,
nauwelijks goed genoeg om er kolen of oud-brandhout in to werpen,
een familie, bestaande uit wader en moeder, acht kinderen en een
grooten kees-bond . Allen verkeerden in een verschrikkelijk ver-

94

HET FORT VAN JACO (SJAKOO) .

waarloosden en verarmden toestand . De vader ventte gewoonlijk
met turf langs grachten en straten, de moeder en een paar kinderen liepen met eiernetjes en boenders, en de overigen hurkten
dan hongerig en kleumend bijeen in afwachting of ,d'r wat to
elen zou wezen 's avonds ."

't Was mij niet mogelijk om alien goed to zien, want 't eenige
licht werd door het gloeiende oog van een oude potkachel verstrekt. Nu zaten alien zwijgend to samen . De man was in groote
verlegenheid waar hij met zijn talrijk gezin zou onderkomen en
verklaarde, dat er dagen omgingen, waarop dat hij geen kwartj e
verdiende ; toch zagen, voor zoover ik zien kon, vrouw en kinderen
er vrij gezond uit .
De hond was de levendigste van alien en sprong blaffend en
keffend naar ons toe .
- Hij doet niks, - allo hier, Kees! - U hoeft niet bang
to weze", zei de vrouw, - 't is een goeie lobbes, vooral voor de
kindere . . . . Walief? - vindt u 't vreemd dat we een hand houe,
omdat we soms zelf geen ete hebbe ? - Och, meheer ! dat beest
lijdt geen krimp, hij heft 't beter dan wij ; hij gaat de buurt in.
Hier vindt ie wat, daar vindt ie wat ; achter 'n boom of an 'n
stoep - hij neemt z'n kossie wel op . . . . en me kindere motte
toch ook wat hebbe om mee to speule, en Kees is warm as 'n
stoof ; de kleine meid kruipt altijd teugens 'm an, niewaar, Beppie?
- Kee-ees ! Keesie !" riep 't kind en strekte verlangend de
blauwige handjes uit .
In een der bovenvertrekken woonden een paar bedelaressen,
die met kleine kinderen op den arm bedelend rondliepen of bij
den ingang van een kerk of openbaar gebouw Attend, op het
medelijden der menschen speculeerden .
De vrouwen zaten voor 't raam bij een scheeve, gebroken tafel,
koffie drinkend uit groote witte kommen . Een blikken koffieketel
pruttelde op een komfoor. Toen wij binnenkwamen, wierp een
van haar met een snelle beweging een ouden geruiten handdoek
over iets, wat op tafel stond .
Uit een bedstede klonk 't kreunen en schreien van een klein
kind. Zij keken mij erg scherp en onderzoekend aan, en, toen
ik mij even ter zijde wendde naar den schoorsteen, als of ik die
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onderzocht, - merkte ik, dat de vinnigste der twee, zonder spreken,
met haar oogen en een hoofdbeweging, iets aan mijn geleider
vroeg. Ik hoorde hem fluisteren, iets van ,bouwinspeksie" en toen

zei de vrouw kortaf : - Je had wat eerder motte komme,
meheer! - d'r is nou geen eer meer aan to hale . As ze hier
vroeger wat gerippereerd hadde, hoefde we nou niet to verhuize
altijd doen ze hier ies to laat, mooie boel!
-- Die hebben 't beter dan uwe zou denke", zei mijn gids
toen we weer op 't portaal kwamen : - dat binne 'n paar geraffeneerde hoor! Ze eten d'r ja-goed van! Bedele is 'n boel
voordeeliger as werke, as je d'r maar slag van heb . Hoe die
wijve altijd weer an kleine kindere komme snap je gewoon
weg niet . Ze leene ze van andere voor 'n dubbeltje op 'n dag ;
zulke schape, he? Verleje winter had die zwarte, die zoo brutaal
uwe aansprak, 'n wurm van drie jaar, met een verbrand gezichie
en een krom beentje . Meheer-lief, daar heit ze goud mee verdiend . Ze was alle avonden straal-merakel ! Ja, 't was een heel
ding voor d'r dat 't schaapie dood is gegaan ; 't kreeg longe
ziekte door de kou . Afijn ! ze heit 'r nou een met 'n kriekie
(bochel), dat 's ook nog een tref. Die andere loopt altijd
met 'n kind van d'r zuster, een gewoon wurm, maar ze haalt
ook niet half zoo veul op! - Als de mensche 't wiste, zoue
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't is tuig meheer, tuig!"
ze zulke wijve niemendal geve
Een der weinige reeds ontruimde vertrekken was ingenomen
geweest door een grondwerker en diens gezin . Als aandenken
aan hun verblijf was een verzameling versleten klompen, een paar
half vergane baggermanslaarzen, eenige kruikscherven en flesschen
en een hoop duf stroo, dat hem en den zijnen als bed had gediend, achtergebleven . Tusschen die vuile, vieze massa lag een
oude rijtuiglantaarn, die, in een emmertje gestoken, het gezin
vroeger als verlichtingstoestel had gediend ; in een gootsteentje
stond kwaiijk riekend vuil, drabbig water, waarin aardappelschillen
en broodkorsten dreven en tegen den muur leunde een verroeste
kachelpijp met een versleten flambard op .
Al die kleine sombere kamertjes, ongelijk van vloeren, met
trapjes op en af, uitkomend op de verschillende portalen, hadden
vrij dikke, goed geconstrueerde deuren, sommige nog met versierde
paneelen en gebeeldhouwde kozijnen . Door wonderlijk scheve en
half blinde vensters viel een dof, mistig licht in de vertrekken,
passend bij het akelig, ellendig, smerig geheel, dat toch flog de
sporen droeg van betere dagen, want de betimmering, voor zooverre, die niet door de verschillende bewoners werd weggesloopt
en als brandstof in de kachel gebruikt, scheen uit een vrij ruime
beurs gemaakt . Men merkte dit op door de aanwezigheid van
stukken lijstwerk aan de schoorsteenen en bedsteden, en enkele
ouderwetsche glazenkasten . Hier en daar toonde een karbeel of
balk zelfs nog eenig snijwerk ; misschien hadden de Vandalen, die
er huisden, ook daarvan 't overtollige reeds in vuur en rook
omgezet . 't Moeten wel aardige huurders zijn geweest, die de
onderste kozijnen der ramen en de drempels der deuren afzaagden
en uithakten, om er brandhout van to maken . Vloeren, balken,
schoorsteenbetimmering, bedsteden en bindten werden door hen,
voor zoo ver hun persoonlijke veiligheid 't eenigszins toeliet, gebrandschat, vandaar dat al het houtwerk er zoo afgebrokkeld en
als 't ware afgekauwd uitzag . Overigens was de naakste armoe
er thuis . Men voerde mij o. a . in een vertrekje, door een
oud man, een vrijgezel bewoond . De bedstede was gedeeltelijk
afgebroken en op den half-verbranden, pikzwart gerookten rand
van den schoorsteen stond als versiering een flesch met een eind
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kaars er op, een gebroken spiegeltje en een ledig blikje van
corned beef, waarover een paternoster en een verroeste pince-nez
hingen. Een stukje papier met wat groene zeep en een restantje
kam, naast een gebroken groene kan op de tafel leverden
het bewijs, dat de bewoner even van to voren zijn toilet had
gemaakt. Behalve genoemde voorwerpen was op den eenigen stoel
een roode aarden schotel, een oude pet en en een eindje pijp
aanwezig, verder niets .
Waar slaapt die man?" vroeg ik aan mijn geleider . Ik zag
in de bedstee-ruine noch stroo, noch deken, zelfs geen lompen .
- Op zijn stoel meneer! hij kleedt zich nooit uit en slaapt
voorover met zijn armen op de tafel . Ik heb 'm wel 'ris gevraagd
Waarom ga je niet naar de Toevlucht op de Passeerdergracht,
daar ken je toch 'n bed krijge en weet u wat ie zei : - Ik kan
op Been bed meer slapen, 't is me de moeite niet meer waard dat
Hm! dat zeit
'k me d'r voor uit klee, 'k ga toch gauw dood .
.
Zoo
lang
ken
ik
'm
.
ie nou al negen jaar
En wat doet hij, waar leeft hij van
Dat mag God wete !
Bedelt hij
Nee! -- as j'm wat geeft neemt ie 't wel an, zoo is ie nou
ook niet, maar hij vraagt nooit . - Ze zegge dat ie van goeie
kom-af is en dat ie permetasie heit op Heere- of Keizersgracht,
die 'm nou en dan uit barmhartigheid wat geve, maar dat ie
verders met z'n familie kwaad is ; 't is bepaald vroeger 'n net
mensch geweest, want as ie 'ris wat zeit, komt 'et 'r altijd eve
bedaard en fatsoendelijk uit . Een onvertoge word hoor je
niet van 'm .
Hoe heet hij ?
Dat kan 'k u niet zegge, - wij noeme 'm hier „de Stille",
och, wij mensche vrage zoo niet naar mekaars name, je zeit
buurman of buurvrouw, of „Stille", of niemedal . . . . hij leest alles
wat ie to pakke kan krijge - met 'n ouwe krant is ie dot, hoor ! . . . kijk daar leit nog 'n boek en daar nog een - daar in de hoek
bij z'n jassie - 'k zal ze u angeve, dan kan u 'ris kijke .
Hij bracht me twee uit elkaar hangende boeken, die ik, omdat
ze erg vies en smerig waen, voorzichtig met de punt van mijn
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potlood openwipte. ,Aventures du chevalier de Faublas" las ik
op 't titelblad van 't eene, - „Tales of two Cities" heette 't andere

De kamer eertijds door Jaco bewoond .

Bijna onder de pannen, op een bovenkamertje, waaruit een
afschuwelijk dompige, gore lucht mij tegenkwam, zag ik een vrouw
druk bezig met 't uitwasschen van rood baai ondergoed, dat
haar man, een grondwerker, gedragen had, - een klein jongetje
zat op den grond to schreeuwen en dicht bij de kachel, waarop
zij eenig eten kookte, lei een kindje van een maand of vijf met
roode, gezonde koontjes, slapend tusschen een onmogelijk to
beschrijven massa in een houten bak, die als wieg diende . Een
klok, die liep, trok mijn aandacht . 't Was 't eenige voorwerp in die
woning dat wel erg vuil en oud, maar toch nog ongebroken was .
- O ! meneer," zei de vrouw, ,als 't regent dan lekt bet bier
zoo, dat we wel een paar emmers water opvangen, maar 't komt
altijd to pas, weet u, al is 't maar om to wasschen . Och, Heere,
meneer, nou motten we hier vandaan, waar vin je nou 'n woning
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waar ze er niet zoo op lette of je persies betaalt of niet . We
gave bier de huur als we ze hadde, weet u ?
Treurig ! zoo'n gezegde . Een onbeschrijfelijk armoedig hokje was
bet zeker, en toch bejammerde die vrouw het uit den grond van
haar hart, dat zij verhuizen moest .
Een dergelijke ontmoeting had ik nog op een andere kamer ;
ook daar zat een vrouw, die, met niets dan vodden aan 't lichaam
hurkend bij de kachel van buurvrouw, omdat ze zelf geen verwarming had, half schreiend verklaarde, dat ze in ,Godsnaam dan
maar zou verhuizen ." In haar eigen vertrekje was letterlijk niets ;
in de bedstede eenige ongeloofelijk smerige lappen en lompen .
Een driepootige stoel zonder zitting, leunend tegen den muur en
een ledige petroleumlamp, in een verroest doperwtenblik gezet,
was met een paar scherven van glazen vaasjes, alles wat er aan
huisraad of versiering to vinden was . Ook dat ongelukkige schepsel
had niets anders dan de oude versleten kleeren, die zij droeg . Zij
sliep op de naakte planken of op den stoel . Wie nimmer zoo iets
gezien heeft, kan zich geen voorstelling maken van dergelijke
woningen, neen ! ellendige holen, waar zelfs geen beest kan leven .
Men spreekt over de vermolmde krotten, de vuile smerige kelders
der armoede van Londen - ik had ze daar bezocht, maar vond
ze volkomen geevenaard door verblijven als 't fort van Sjakoo
en andere van dat soort .
Ik was nog even in het vertrekje, waar ik voor eenige jaren
den jongen vond, die mij als model voor „Jan Smees" diende .
't Was nu ontruimd en de schoorsteen half gesloopt en verbrand .
Op 't midden van den vloer toonde een afgrijselijk riekende hoop
vuilnis aan, dat er menschen hadden gewoond .
Een gunstige uitzondering op al die ellendige verblijven maakte
het onderhuis, waar de groentevrouw, de oudste bewoonster van
het fort, resideerde ; 't zag er bij haar knap en zindelijk uit .
Zij kende natuurlijk al de bewoners en beweerde : 't Is een groot
geluk dal er 'reis wat oftreddering komt in dal schorer, want als
je ze allernaal in een zak gooit, meheer, schudi je d'r Been een
fatsoenl~k, resenabet mensch uit!
Er heeft dan ook al heel wat geboefte gewoond, blauwlakendieven (looddieven), ladelichters, bedelaars van allerlei soort, straat-
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loopers en ander gespuis, o. a. de bekende Hein Vaderland, die,
als hij dronken was, op straat ging staan, zijn atheistische denkbeelden luidkeels uitschreeuwend, razend, scheldend en tierend op
godsdienstleeraars en kerken en eindelijk met de vuisten ten hemel
dreigend het Opperwezen uitnoodigde om naar beneden to komen
en hem to halen . Merkwaardig is het, dat langen tijd in een
der armoedigste vlieringkamertjes een zekere Sontag huisde, die
feitelijk een der eigenaren was van het fort ; het gebouw nl .
behoorde tot een onverdeelden boedel . Nadat het verkocht is,
zullen de eigenaren, zeven en twintig in getal, waarvan er enkele
in Belgie wonen, wel aan het hun toekomende erfdeel gekomen zijn .
Algemeen geloofde men onder ,het yolk" dat er in of onder
dit treurig verblijf nog geld begraven lag, dat door de leden van
taco's bende indertijd daar werd verborgen . Maar 't zou wel
wonder zijn dat niemand der bewoners, die zoovele jaren Lang
hebben gewroet en gekrabd in de aarde en 't vuil dat in plaats
van klinkers op de binnenplaatsjes lag, er ooit iets van zou
hebben gevonden . Bij de ontgraving van de fondamenten en bij
't heien der palen voor de nieuwe huizen is trouwens ook niets
voor den dag gekomen dan het gewone van zwavelwaterstof verzadigde, drabbige grondwater .
Voor ik het fort verliet wees men mij nog de kamer, eertijds
door Jaco met zijn Griet bewoond . Daar was inderdaad nog een
bedstede aanwezig, die in verbinding stond met het vertrek in 't
huis er naast . 't Was ongetwijfeld de ruimste woning van alien
en de schouw toonde nog overblijfselen van gebeeldhouwde eikenhouten consoles. In een hoek der zoldering bemerkte ik een
karbeelbalk met een goed gesneden leeuwenkop als versiering,
aan de andere zijde was een dergelijke steunbalk, maar met een
afgehakt, versplinterd en onherkenbaar ornament .
- Daar mot ie geslape hebbe, meheer, zei de oude man, die
mij alles aanwees, - en onder die schouw liet ie z'n Griet al de
pampiere en hebbedinge verbrande, die 'm hadde kenne verraaie .
Nou vertelde ze hier mekandere altijd dat Sjakoo onder de vuurplaat z'n duite bewaarde en nou kwam d'r nooit 'n nieuwe bewoner
op die kamer of ie brak die plaat eruit, om toch 'ris to kijken of
d'r soms nog ievers wat zat ; ze hebben so-nrwijte tot in de balkes
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van de benedekamer gewroet, maar uwe begrijpt wel dat 'r
niks voor den dag kwam dan . . . . afijn! van die lieve beessies,
- wanssies, weet u ? En nou zal ik uwe nog 'n andere merkwaardigheid late zien -- hij ging mij voor, de steile, versleten trap
op. - Daar, kijk ! ziet u dat donkere hok, d'r is geen ander
licht in dan van dat kleine ronde raampie boven de deur . Ziet u
die kram daar aan de balk, ja? Nou daaraan heit zich een jaar
of wat geleje uit desperasie
een man verhange, die in
de gevangenis had gezete,
ze zegge wegens diefstal
en valsigheid in geschrift .
Hij kon nergens meer terecht ; ete had ie niet, stele
dorst ie zekers niet meer
en z'n vrouw en kind ware
d'r al lang van deur met
n ander. Hij heft zich an
z'n das opgehange en niemand had 'm gemist totdat
de bure langs de trap zoo'n
viamente lucht roke en
Binge kijke . . . . toen vonde
z'em, niemand wist hoe ie
heette of waar ie vandaan
was, want z'n papiere had
ie allemaal verbrand ; d'r
lei to minste 'n hoopie asch op de grond . Zoo'n kerel, h&-? hij
had best brand kenne stichte. En nou we toch hier boven benne,
mot uwe 'reis even op de vliering kijke, daar . . . . gaat u maar
binne . Pas op dat u niet door de vloer trapt, 't is allemaal
murf hout. Kijk in dit hokkie . . . . u ziet ze hebbe 't met een
paar ouwe luike en latte afgeschote, heit 'n man gewoond die
een houte been had en op een klarinet speelde en z'n vrouw had
'n gietaar . Zij kon d'r in 't geheel niks van en krabbelde maar
zoowat, zoo : schrom ! schrom ! over de snare -- hij was vroeger
bij de marioniers-meziek geweest .
8

102

HET FORT VAN JACO

(SJAKOO) .

0, zeker 'n schot gekregen in Indie .
- Warempels niet, allebei z'n beene ware zoo goed as die
van mijn en van uwe, maar hij verdiende meer door die houte
poot. Ja, 'k heb er me wel 'ris over verwonderd dat de mense
zoo slecht oplette, want soms dee ie die stelt aan z'n linkerbeen
en dan weer an z'n rechter . Ik heb 't reis tegen 'm gezeid . . . . en
weet u wat ie toen antwoordde : - och man, niemand viegeleert
er op, en 't is niet uit to houwe altijd an 'etzelfde been, ik
loop me knie zoo door . Hij is nou dood, maar z'n vrouw is
ergens onder dak. Dat ware lui, die d'r eige arm hielde, maar ze
hebbe d'r goed van gegete en . . . . ze hadde zooveel geld op de
spaarbank, dat 't ouwe gietaarmens d'r eige in een hoffie kon koope.
-

Een vriendelijke bewoner van een der naburige perceelen deelde
mij later nog mede, dat het in 't Sjakoosche fort wonende plebs,
jarenlang een soort van bedelaarskolonie vormde, waarbij op
sommige tijden, tot op zekere hoogte, het : „alle goederen gemeen"
in praktijk werd gebracht . In den winter hielden de verschillende
bedelaars en straatloopers zich tamelijk rustig en afgezonderd,
omdat ze dan nogal wat ophaalden van medelijdende menschen,
en tamelijk goed konden slapen, maar 's zomers, in de maanden
Juni, Juli en Augustus was meestal de benau«wdheid in 't fort zoo
erg en kwam er zulk een overgroot garnizoen van roodrokken,
die in alle richtingen door de veste patrouilleerden, dat aan slapen
niet to denken viel . De bezetting joeg dan de bewoners op de
vlucht en geheele nachten zaten zij buiten bijeen, amphiteatersgewijze, op de treden van de trappen, gegroepeerd .
Ze zongen daar het hoogste lied uit, terwijl flesch en kruik
lustig rondgingen . Zoolang een van hen nog geld of drank had,
hadden ze 't allemaal. In dat nachtelijke gemeenebest kenden
zij geen zorg ; ze zongen en dronken totdat de eerste zonnestralen
eenige hunner naar de groenmarkt riepen en anderen tot de vermoeiende bezigheid van 't bedelen wenkten . Dat er met bedelen
nogal wat op to halen is, als men dat v ak verstaat, bewijst de
omstandigheid, dat er in het fort van Sjakoo ook nog een paar
bedelaarsters woonden, die, wanneer ze elk twee gulden per dag
ophaalden, geen bijzonder goede zaken maakten ; de dames handel-
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den in vriendschappelijke overeenstemming en hielden er zelfs
tezamen een jong mensch op na, die hen nu en dan chaperonneerde
of andere beleefdheden bewees. Waarheen ze verhuisd waren
wist men mij niet to zeggen ; 't
is jammer dat men zulke „arme
stumperds" niet kent, want dan
zou men aan die menschen niets
geven, om een dubbele gift to
kunnen uitreiken aan werkelijk
ongelukkige, arme zielen, waarvan er helaas meer dan genoeg
in deze stad ronddolen.
t Ware to wenschen dat er
meer van die oude bouwvallen
werden opgeruimd, om plaats to
maken voor goede en vooral,
goedkoope arbeiderswoningen,
waaraan in Amsterdam zoo
groote behoefte bestaat. Wellicht kwamen daardoor meerWoningen op de plek waar vroeger het
dere gevallen aan 't licht, als
Fort van Sjakoo stond .
't boven aangehaalde en werd
gelegenheid gegeven aan de philanthropie om haar beschermende
handen uittestrekken over de ongelukkigen, die in vuil en drek zich
wentelen, sommigen, omdat ze niet anders kunnen, enkelen omdat
ze niet anders willen, velen, omdat ze nooit anders gewend zijn .

Wanneer men nu Tangs de gedempte Elandsgracht gaat ziet
men, op de plaats waar eenmaal het Fort van Jaco stond, een
aantal flinke gezonde burgerwoningen .
N .B . De hierin voorkomende teekeningen zijn gemaakt naar destijds in 't Fort
van Jaco genomen schetsen en photo's .

oor een huis op de Egelan-
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tiersgracht, oud en smal,
aangeslagen door gore

grachtlucht, die de gelige verf
van raam- en deurkozijnen met
bruine of grauwige vlekken
schakeerde, staat een troepje
mannen, vrouwen en jongens,
lachend en pratend.
Op het eenige raam is,
voor de kleine ruitjes, een
groot papier geplakt met
de gedrukte mededeeling:
„ Verkondiging van het
ware Evangelie to to uur
's morgens en to 6 uur
namiddags" . N. B . Die een
aak veroordeelt, zonder
ze to kennen, is niet wrJ"'s 1
gesloten en een kleine brutale straatjongen
trommelt met zijn groezelige handen tegen het paneel, schel roepend
Doen d'r is ope, de mense wille derin!
- Blijf met je poote van de deur, ze zelle wel ope doen, as
't tijd is . . . . vermaant een man achter hem, en een lange, grove
De deur is nog

vrouw in een dikken gestreepten omslagdoek en met een zwartwollen kapje op, zegt, even met den bruinen rug van haar hand
langs haar neus strijkend
- Och, laat 'm maar trommele, ze benne d'r ommers al in . . . .
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he, wat is 't koud vandaag ! En dan die sneeuw, me voete doen
me zeer en 'k heef dooie vingers .
- Ja, ze benne derin, 'k heb ze zien komme . . . . roept de jongen .
Een dikke man in een overjas met een karpoets muts over zijn
vettig polka-haar, duwt de anderen een eindje op zij en rammelt
aan de deur, lachend : - 'k Ga ook 'ris 'n beetj e stichting hale!
- Och ga-weg ! jij stichting, zoo'n ouwe zondaar .
- Nou 'n mens kan z'n eige toch altijd bekeere .
- 't Zou voor jou hoog tijd worde . . . . ginnegapt de vrouw en
hem een duwtje gevend : - een lekkere broeder zou je weze . Daar
binne - zitte d'r al een stuk of zes .
- Benne de zusters d'r ook bij, Trui?
- Die, heb ik nog niet gezien, Manus, de voorganger wel .
- 0, die kromme krates, met z'n hooge dop met 'n rouwband ?
- Juistement! en die moffensnijer van Oostenburg ook . . . . die
mooie jonge met z'n sikkie en 'n worssie onder z'n neus . Maar
ga nou ris een beetje op zij, Manus ; jij staat met je dikke duffel
permalent voor me gezicht .
- Kijk dan maar door me heen, m'n engel . . . lacht de aardappelenkoopman, die uit de dwarsstraat is gekomen, om „'t spiktakel ook
'ris to zien .
Hij gaat voor 't venster staan, drukt z'n neus vlak tegen de
ruiten en bromt - 'k zie geen steek !
- Wat 'n wonder! . . . 't gordijn hangt er voor, verlejen week
hebbe ze 't heelemaal niet opgehaald .
- Dan doene ze d'r ook bepaald schandaligheid ! . . . piept een
magere, opgeschoten, slordige meid, trachtend, op haar teenen
staande, tusschen de andere menschen heen to zien .
- Och, skepsel, jou most liever swijge ; sij oefene d'r immers
godsdienst !
- De juffrouw, die dit zegt, haalt hoorbaar haar neus op, als
ze er schamper bijvoegt : - Hoe kenne sulke vrome mense nou
skandalig wese, jou moste jou liever skame, zoo ies to segge .
- Och, ziel, jij kent dat yolk niet ; jij bent hier niet vandaan
- 't benne nakendloopers . . . . beweert een man naast haar .
- Ben je gek? . . . bromt Manus, omkijkend - die hebbe we hier
gehad in 't jaar nul, toen hebbe ze oproer in de stad gemaakt
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totdat ze zoo - hij maakt de beweging van ophangen -- werden
gepleizierd . Nee dit benne fatsoenlijke, vrome broekies, ze hiette
„de Heilige van de laaste dage" . . .
-- Zoo noeme ze d' reige, maar 't benne effectief Mormoonders . . . .
Trui geeft den aardappelkoopman een flinken ribbestoot en grinnikt
-- Zeg, Manus, 't zou jou bevallen bij dat soort, ouwe snoeper!
- Waarom ?
- Omdat ze zooveel vrouwe magge hebbe as ze wille .

- 'k Heb aan een m'n volle bekomst, wil jij de mijne hebbe?
Ze is tot je dispesisie, hoor!
- Dank je lekker!
- Wat is d'r-nou-weer-an-de-hand! . . . . hijgt een spichtige juffrouw
met een langen regenmantel om en een kapothoedje op . Haastig
is zij komen aanloopen en wil nu naar voren dringen, om toch
ook wat to zien . Een man met een fluweelen buis aan en een
roode das om den hals, duwt haar kalm maar hardhandig terug
- Hou je gemak, d'r gebeurt geen moord! Je trapt met je drukkie
'n mens op z'n toone.
- Nou, 'k wil toch ook refs kijke ; he, he, is dat loope? . . . .
Wat gebeurt er ?
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Niks, 't binne alleen maar Amerikaander afgescheiene, die
mekaar doope, koppie onder!
Nietes, dat mag niet meer van de pelisie ! . . . roept een
jongen, zijn hoofd tusschen de anderen door opstekend .
- Och, je klest, jonge! Ja, ze zelle daar zoo doope . . . .
- 't Is welles, ze hebbe 't geprebeerd an de Buitensingel, maar
't was dadelijk : kip, ik heb je .
- Hoe dan ?
- Ze benne ingepikt .
- Waarom ?
- Omdat ze in d'r hemd to water woue gaan en dat mag niet
van de regeering .
Nakend mag nog minder .
Wat 'n wonder!
je mag nerges zwemme! Je mag je op straat niet eens
uitkleeje .
- 't Zou ook wat moois weze, as je in je bloote lijf rondloope
mocht
giegelt de spichtige juffrouw, nu weer op adem .
Nou, he ! en wat zou jij dan 'n bekijk hebbe, scharminkel ! . . . .
Manus lacht hardop ; de juffrouw wordt boos, maar houdt zich in
en vraagt verder :
- En waarom doope ze mekaar ?
- Om derlui zondigheid of to wassche . Zeker bij de Amerikaanders zoo'n gewoonte .
Ken je begrijpe, daar benne ze allemaal wat netjes .
- Ik heb nog 'n neef in Nieuwjork, die ken jij ook wel, niewaar
Manus?
-- Zeker, Trui, wat 'n sjentelman van 'n jonge ; hij rookte sigaren
van 'n stuiver . Maar daar - hij wijst naar binnen - is maar
een Amerikaansche mof bij ; 't benne verders allemaal Hollanders ;
t zoodje wel!
- Zoo! en die lange snijer van Oostenburg dan ?
- Nou, ja, da's maar 'n gewone duisse mof .
- 0, zoo ! wat kles je dan?
- Maar doen ze daar binne nou heelemaal niks anders? . . . .
zeurt de magere juffrouw weer, nogmaals trachtend naar voren to
komen. Door die beweging gaat haar mantel open ; nachtjak en
-
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zwarte onderrok worden zichtbaar . Zij houdt de opening dicht, luid
pruttelend : -- Ja, 'k zie wel, datte jullie na me jakkie kijke, maar
'k bin der ook zoo maar effies uitgeloope, omdat me buurvrouw
zei : - Mens in de partekliere school op de gracht binne ze weer
bezig ; 'n paskwil, boor! En nou staan ik al 'n kertier bier en
ik zien niks. Wat mot er dan toch gebeure?
- D'r wordt een aap gevlooid! . . . . roept de man met het buffs .
Ze deele d'r gepiepte kerstenge i) uit! . . . . lacht een ander .
--- Laat je niks wijsmake . -- Nee! neem nou de juffrouw d'r
niet zoo tusse . Ik zal je wel eris vertelle, wat er to doen is, goeie
ziel ! Ze bidde en zinge,
fig :
,11i l IIIJI' ld!ifillll_IIuffi-' 1) 01111101
dat de mure d'r van
Flii 4
_ ll'i'Ia iT i~il!{+,{II I! NII
krake, nou %veet je 't
persies . En as jij 'n
schoon jakkie andoet
~; en je'ris frissieswascht,
mag
je
meezinge.
Manus zegt dit alles
hoogernstig, met een
deftigen hoofdknik eindigend.
- As je mijn hebbe
mot, mot je vroeger
opstaan, leelike dikbuik !
- Assieblief, diefie
van me nachtrust !
- Ga weg, naar
dier!
- Dadelijk m'n poelepetaatje !
Een stijf oud heertje
met een parapluie in den arm en een brilletje op z'n eigenwijzen
neus, is inmiddels naast haar komen staan en zegt, op de aankondiging voor 't venster wijzend :
i) Kastanjes.

DE MORMONEN TE AMSTERDAM .

109

- Ze prediken binnen het ware Evangelie ; daar staat 't immers
to lezen, juffrouw.
Anders niet ?
-- Of 't nu inderdaad het ware Evangelie is, zal ik giet
beslissen . . . . zijn toon klinkt uiterst deftig en als les gevend zegt
hij, over zijn bril, de zich naar hem been en omwendende hoofden
monsterend : - Hier hebben we meer dan waarschijnlijk to doen
met een Missionaris der Mormonen, volgelingen van Brigham Young
uit Salt Lake City in Utah .
- Wat binne dat voor there ? . . . . giert Trui, en 't ouwe heertje
goedig met haar dikken, rooden ving er op den schouder tikkend
- Frans verstane me niet, spreek asjeblief je moers taal, meheer!
- Ik bedoel, dat deze menschen . . . . hij wijst kalm met den knop

van zijn parapluie naar 't venster - niemand overlast of leed
doen ; ze handelen naar hun overtuiging en willen die anderen ook
deelachtig doen worden en daarom moet je ze niet hinderen . Dat
is onchistelijk en onbeschaafd . . . .
- Zeg, meheer, ben je soms fermilie van de blikke domenee? . . .
Trui lacht, dat ze schatert, totdat een jongen, hoog boven alle
andere stemmen uit, schreeuwt : - Daar komme de zusters met
die lange knul uit de Palmstraat, daar van de brug of !
Eensklaps draaien al de kijkers zich om en maken als 't ware
front voor de school, de deur vrijlatend .

IIO

DE MORMONEN TE AMSTERDAM .

't Is waarachtig, of ze binne ruike, dat ze der ankomme! . . . zegt
iemand, omdat de deur juist wordt opengedaan . Op den drempel
verschijnt een man van middelbaren leeftijd, met een gezicht vol
kleine en groote pokputten en een buitengewoon rossigen haardos .
Zijn hoed heeft hij, ofschoon 't koud is, binnengelaten en daardoor
ontlokt hij aan een der kijkers de opmerking : - He ! wat 'n
--

pikzwarte rooie, wat 'n mooie vergiettest . - Baas wanneer begint
't spul ?
De gehoonde broeder-portier, - dat is zijn kwaliteit, - maakt zich
niet boos, maar slaat de oogen ten Hemel en zucht handenvouwend
met ten hemel geslagen oogen : Heere, vergeef bet bun want zij
weten niet wat ze doen .
- Ben jij ook al zoo'n turk, vuurbolletje? Heb je ook zooveel
wijven? . . . vraagt een ander toeschouwer .
Een vrouw antwoordt voor hem
:
- H~! Vrouwen ? Zoo'n
mormel, zoo'n gatepetiel, ken je begrijpe, nou en nooit niet, hoor !
De broeder kijkt haar een oogenblik gelaten, doch verwijtend
aan, en laat dan met neergeslagen oogen en zoetelijk glimlachend
eenige erg stijf gekleede juffrouwen binnen, die minzaam hoofdknikkend hem voorbijgaan . Na haar komen drie net gekleede dames,
door een beer in een pelsjas begeleid .
- Fijne pik! . . . roept een vrouw . - Zoo'n jas met tochtlatten
staat maar netjes, wat kost ie?
- Nou, en zij met 'r glesees
en falie voor ! 't Benne bepaald
groote dames! . . . vult haar
buurman aan .
- Ja, van de kouwe grond ! . . .
schimpt Trui . Met haar elleboog
Manus op nieuw een stootje
gevend, zegt ze : - Ze zoeken
hier zekers 'n eerlijke verkeering
bij de broeders, nou hei je de
keus Manus, . . . daar, nou komme
ze al met troepies opzette, der
benne ouwbakkies ook bij . Zie je
die eene madam met der kiep-
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hoed, wat 'n model! En die daar, juffrouw potjerol, - o, allemachtig
wat 'n vent loopt daar naast 'r . Heere, Heere! wat 'n dievetronie .
- Nou, net 'n zakkeroller, en die twee loerissen dan ? Ze zien
bleek van g ossaligheid. He, wat 'n kerels, akkeba !
Nou maar, die
- Die edne lijkt de dood van iepere wel .
drie binne beter! . . . Trui tikt een naast haar staande vrouw aan .
- Zie je, dat binne nou aardige, nette jongens, kijk, die blonde
maakt een zoenhandje teuge me . - Dag meheer! Dag broekie!
Dag engel !
- Kijk, hij lacht nog eris .
- Dag schattebout! . . . Trui maakt met haar groote, lompe
ringers een kushand en grinnikt dan teg en Manus
Die zien er veel to lollig uit, om mee to bidde . Als ik nog
'n jonge meid was, ging ik liever eris met derlui uit, snap ie?
- Wat 'n zondigheid, mens! Denk liever an je doodkist .
- 'k Zou je danke, 'k leef nog as 'n hart . . . . zeg Manus wat
ga je doen?
Wel, 'k ga der nou ook in, 'k mot dat spul eris bijwone .
- Dat zal 'k an je vrouw zegge!
- Mijn 'n biet !
- Nou maar, dan zal ik op j e passe, ik ga mee . . . . Zit me
doekie goed ? Ja . . . . Mooi dan even me neus snuite - zoo, nou
ben 'k fijn .
- Vooruit dan maar !
De spichtige juffrouw, is zonder dat de anderen het opmerken,
achter een troepje geloovigen aan, naar binnengekomen en zit al
op een bank met haar rug tegen het venster, als Manus en Trui
inkomen, gevolgd door den man met 't fluweelen buis en een paar
vrouwen, die elkander giechelend met een half verlegen : - Nou, ga
der dan in, ze doene je toch geen kwaad! . . . vooruit hebben geduwd.
In het schoollokaal bevinden zich reeds een vrij groot aantal
geloovigen en nieuwsgierigen ; de meeste zitten op de banken,
even als kinderen, met hun handen op de schuine lessenaars . Voor
velen is die zitplaats to nauw, zoodat ze met hun beenen en knieen
geen raad weten . Het vertrek is niet hoog, smal en diep en
achterin is een lage deur en een trapje, dat naar een benedenvertrek, of sousterrain schijnt to leiden, want terwijl de bezoekers
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door de buitendeur blijven inkomen, duiken
uit dat deurtje een paar ,broeders" netjes
in 't zwart met witte dassen op, groetten
naar links en rechts met zalvende lachjes
en nemen dan plaats aan een tafeltje,
waarover een groen kleedje hangt .
Achter hen stijgt nog een zuster
omhoog met een uitgestreken gezicht,
erg smal in de schouders en mager
als een talhout. Na haar verschijnt
een klein schommelend mensch met
hangwangen en een zwarte pelerine
over een licht katoenen japon ; zij
loopt op sloffen en zucht als wilde
zij steenen vermurwen . Met een onbenullig gezicht kijkt zij eerst de vergadering aan, gaat dan naar de tafel, en, kippig als zij is, beziet
zij met schuinsgehouden hoofd het groene kleed alsof ze er de
wol met haar neus wilde afstooten . Ze keert terug, haalt een paar
glazen en een karaf vol water, zucht nogmaals erbarmelijk en zet
een en ander neer naast een paar dikke
boeken, die er reeds liggen, dan gaat ze
in de groote kolomkachel poken, die midden
in het lokaal staat . Door 't geraas wat zij
maakt en fluisterend met Trui, hoort Manus
niet, hoe de broeder-portier zich tot hem
wendt met de zachtzinnig gesproken vraag
- Wil u 'n beetje opschikken, asjeblieft?
Er komen vandaag zooveel begeerigen naar
't woord, weet u? Daarom tikt hij den dikken
man zachtjes aan en herhaalt zijn verzoek .
Opschikken? - Waarachtig, wel,Vader! . . .
Trui, verkas 'n endje, d'r motte nog 'n paar
lui in de bank. Krimmeneel ! me kniee, ik
kan ze niet berge . . . . Zoo! . . . nou gaat
't wel . . . . O ! nog 'n endje ? Assieblief !
ga nou maar zitte, juffrouw!
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Hei! niet zoo wild, Manus ; ik val d'r haast af, douw zoo niet .
- Hou je gedekt, moeder, d'r gaan veel makke schape in een
hok . Zit uwe zoo goed, juffrouw ? . . . Ja ? Mooi . . . . en uwe ook,
meheer? - Ferm! dan zelle we 't wel rooie . Bent u ook van de
gemeente, juffrouw?
- Nee, ik kom maar 'ris kijke . . . .
- Ik ook . . . . sjuut, 't zal beginne! Trui, kijk niet zoo naar die
drie lieve jongens, anders haal ik je kerel!
- Zeg, Manus, schei nou uit en maak geen gijntjes, anders kan
'k me fesoen niet houwe, 'k mot toch al zoo gauw lache .
- 'k Ben al zoet, Trui, kijk, daar heb je die rooie vergiettest
weer, die zal beginne . . . . Is die kromme, die daar bij de kachel
zit op 'n stoel, de voorganger niet?
- Jawel, maar hou nou je bakkes .
De broeder-portier gaat voor de tafel staan, neemt een der
boeken en bladert een poosje . Als hij gevonden heeft, wat hij
zoekt, beweegt hij zijn lippen een paar malen, zonder geluid met
gesloten oogen als biddend, zucht heel diep en zegt
- Broeder en zusters, geliefde vrienden, laat ons samen zingen .
Luid verheft hij zijn stem en met
een akelige neusklank zingt hij
-

-

1M-lijn ziel is uitgedroogd, o, Heer!

En smacht naar lafenisse . . . .

Hoor je wat, Trui? . . . fluistert
Manus. - Hij wil een spatje hebbe . . . .
verdikke wat zet ie een keel op !
- Sjuut, hou je mond dan toch!
't Gezang is afschuwelijk valsch en
wordt niet algemeen, want de meeste
aanwezigen zijn nieuwsgierigen en
de uitverkorenen zingen of to zacht,
of kennen de melodie niet genoeg,
maar de broeder-portier doet zijn
uiterste best en laat zich door niets
van zijn stuk brengen, zelfs niet
door een paar straatjongens, die, hun
-
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hoofd om de buitendeur stekend, eenige scheldwoorden naar binnen
schreeuwen en lachend weer verdwijnen .
Eindelijk is de psalm uit . De laatste neusgeluiden van den
broeder sterven in de inmiddels tot broeikas,N-armte gestegen
temperatuur .
De voorganger rijst nu langzaam op van zijn stoel en naast hem
verheft zich een man met een gezicht zoo rimpelig als een
pippeling in Maart en met een
zoethoutkleurige pruik op, die
to groot voor hem is . Beiden
begeven zich naar de tafel en
nemen daaraan plaats, evenals
twee oudere broeders, die achter
uit bet lokaal komend, zich hij
hen voegen .
- Nou zitte ze al met 'r
zesse, Manus .
- Nog een d'r bij, Trui, dan
is 't net een -al- vol .
- Kijk nou, die bier vlak
over zit, dat 's de mof, de
lappendief, uit de Oostenburgerstraat.
Manus, die met de handen
op de schuine tafel zijn duimen over elkander dI aait en een deftio
gelegenheidsgezicht zet, knikt een paar malen, en zegt zacht terug :
- En z'n maat komt zeker pas van 't rooie dorp ; zie je wel,
dat ie 'n geschore kop heft?
- Koest nou, hij gaat preeke !
- Wie ?
- Wel, die kromme kriek!
De voorganger is een klein, ineengedrongen man, zeer hoog in
de schouders, die door de to wijde mouwen van zijn gekleede
zwarte jas nog hooger schijnen .
Zijn vrij onregelmatig gelaat is halverwege bedekt door een
goed onderhouden baard ; de eenigszins diepliggende oogen zien
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tamelijk onbeschaamd rond en een hoog voorhoofd, zich uitstrekkend
tot aan den kraag van zijn jas, doet vermoeden, dat de man vroeger
zijn hoofd to veel heeft gebroeid .
Een preekstoel of catheder is in het schoollokaal niet aanwezig
en daarom klimt de zendeling op een klein bankje, dat hem door
de zouthoutpruik dienstijverig wordt toegereikt . Hij strekt de
rechterhand uit naar de schare, strijkt met de linker eenige malen
over zijn baard en
begint dan met een
niet onaangenaam,
vol geluid
- Liebe frienden, jeloovigen en
niesjierigen ! Ick
schpreek wol kein
sjoon Hollands, denn
ich pin ein Deutscher von jeboort,
maar viele jaren in
Amerika ansessig
jeweest, oend taroem schpreek ick soo joet oend kwaat als ick kan .
Ick hoop, das sie mijn allesammt verschtaan .
Na deze naive opmerking, deelt hij mede, hoe een engel Gods op
,,ein seekeren taag aan Jozef Schmidt das waare Evanjelium heft
jeopenbaard ; 't Evanjelium van Jesum Christum von die heiligen
von den laatsten tagen ."
Hij verhaalt zonder blikken of blozen, dat de wereld binnenkort
zal vergaan, -- Von wegens die schlechtigkeit des vleisches .
-- 't Zal wel hortsik weze, wat ie eet, . . . . bromt de man met
't fluweelen buis tegen een vrouw, naast hem, die snibbig antwoordt : - Och man, dat vleesch bedoelt ie toch niet, hij meent
,,de mensch ."
- Nou, laat ie dat dan zegge !
- 0, mijne liebe frienden oend jeloovigen
gaat de zendeling
voort : - Die weerelt ischt so schlecht oend versundigt, dass die
Angel in Heaven weep and huil oend wehklagen, aber Oense
Liebe Heer wird kein soendfloeth weer jeben, oem die aarde zoe
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verwoesten, das heeft Hij aan Noa belooft, maar Hij wird maken
hard times, illness, oend pestillenz . Oend cholera zal Hij doen
kommen, oend alles wird verjaan . Noer diejenigen, die sich doerch
mij sullen hebben laten dophen, om verjeboeng von soenden zoe
vererben, sollen blijfen beschtaan and keep upright! All what I tell
you . . . . was ick zoe verschtaan jeef, jeliefde frienden, ischt profezeit
durch die heilige messingplatten, welche Joe Smith im berg Cumorah,
bei Palmyra heft jefoenden, naar die anweisung von ein Angel of
the Lord 1) Der Jottesgesandt hat aber auch troost jebracht
doerch die verjeboeng anzukundigen, doerch das dophen oend rein
waschen von sunden. Maar pech oend schwefel, eeuwiger verdoemenis oend wroeging sullen der theil derjenigen sijn die verzuimen
jebruik zoe machen von dieser jelegenheid met dem Lieben
Herrgott abzoerekenen . Kommt alle zoe mier, ick kan help
you oend von sjarlaken rood kan ich you weirs wasschen wie
versch jefallener schnee .
Zoo redeneert de apostel, gelijk hij zichzelven noemt, op een
en denzelfden toon herhaaldelijk voort . Geen spoor van feu sacre,
geen verheffing van stem ; dor als zijne theorien is zijne voordracht,
bespottelijk als zijn dreigementen zijn mengelmoes van Duitsch,
Engelsch en Hollandsch .
- Sijn daar einigen, die zich willen laten dophen, dat sij tot
mij kommen, oend bejrijpen, dat het niks hilft of you als baby ein
schprenkeltje water van een dominee in 't jezicht krijgt, maar dat
noer die aljeheele oentertompeling van alle sunden frei macht, oend die
deilachtigkeit am heiligen Jeist verleiht . Ischt daar iemand, die mijn
nicht bejreipt, das hij frage, ich soll es ihm jleich deutlich maken .
i) Joe Smith beweerde, dat hij, op aanwijzing van een Engel, uit den heuvel
Cumorah, bij Palmyra, de heilige messingplaten opgroef, die door den vromen
Mormon waren beschreven geworden met Gods woord . Zij waren echter voor hem
onleesbaar, totdat hij in de kist, waarin zich die platen bevonden, ook een wonderbril
vond, Urim en Thummim genaamd, voorzien van doorzichtige gesteenten in plaats
van glazen . Deze bril stelde Smith in staat, de geheimzinnige platen to ontcijferen
en het nieuwe Evangelie der Heiligen van den jongsten dag aan de menschen to
verkondigen. Hij maakte vele volgelingen, die met hem de stad Hancock stichtten .
Later trokken de Mormonen over het Rotsgebergte naar 't Groote Zoutmeer en
stichtten den Staat Utah en Salt-Laken City . Na Smith's dood werd Brigham Young
profeet van de secte der Mormonen, die nil in Amerika alleen circa 125 .000 leden telt .
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- Een geruimen tijd nog praat hij voort over de gave der
profetie, die zoo heerlijk is, omdat zij „den jedophten sofort
deilachtig wird, wanneer die oentertompeling platz jefoenden hat ."
- 0, der mensch wird quite new born, wiederjeboren doerch
oensere doph . You wordt voor Jottes auge ein klein oenschoeldig
kind - kommt dann, wordt wieder kinder! . . .
Plotseling houdt hij op, want voor hem in een der banken
heeft een jongmensch hand en vinger opgestoken, luid vragend
Profeet! mag ik . . . .
- Hij mot eris uit ! . . . grinnikt Manus .
- Malle vent, hou je mond . . . . Trui
proest van 't lachen .
- Profeet?
- Noen, was wollen sie, bin ich nicht
deutlich jenoeg jewesen?
- 0, jawel, dank u! . . . Dat is 't
'm niet . . . .
- Was denn ?
- Profeet, ik kan u niet erg goed
zien, de kachel staat zoo in den weg .
- Sjick dan ein wenig op zij !
- Dat kan ik niet profeet ! - 't Is to vol.
De zendeling is niet van zijn stuk to
brengen en gaat zelfs een eindje meer naar rechts staan, kalm
vragend : - Ischt es so besser ?
- Ja, dank u vriendelijk! . . . Weet u, als ik uw bezield gelaat
niet zie, mis ik zooveel ! Ik laaf me zoo aan uw woorden !
- Jawoll, jawoll! . . . De voorganger ziet den jongen heer wantrouwend aan en begint weer to vertellen van ,das neue Evanjelium,
dass so herrlich ischt oend gnadenreich oend jemackelijk, weil sie
sich ook voor einen anderen kennen dohpen lassen . Trui valt van pret haast tegen Manus aan, fluisterlachend
- 0, gut, wat 'n lollige vrijer ! met z'n ,perfeet" en die ,kachel" ! . .
zekers 'n student.
- Stil, daar begint er nog een ; z'n maat . . . .
- Profeet ! . . . klinkt het weer, maar nu van een anderen kant
en een tweede jongmensch steekt zijn vinger op .
9
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Was wunschen S i e denn ?
Profeet, die kachel staat zoo in den weg, nu kan ik uw
geestdriftig gelaat niet zien . U is zoo mooi, net 'n apostel, als u
oreert . . . . Kan u niet een tikkie meer links gaan staan ?
Ja, aber . . . . aber . . . .
- Och peen, Profeet! blijf asjeblieft zoo staan, als u doet,
anders kan ik U niet zien ! . . . roept de eerste weer .
- Profeet, die kachel hindert zoo bar! . . . Het tweede jonge
mensch wenkt heftig met de hand : . . . Dien kant op, asjeblieft .
'n Pietsie links!
- Neen, neen ! rechts blijven staan !
Met onverstoorbaar geduld plaatst de voorganger zich nu voor
de tafel, zoodat de kachel niemand meer hinderen kan . Hij
vervolgt : - Ja, you kan joe laten dophen voor een ander,
bijvoorbeeld for your vater of moetter, onkel of tante, al sijn sij
ook jestorven . Wenn Sie sich laten dophen in den jeloove worden
zij uit den Hades verloscht, oend kommen sie uit then schtaat
von pijn in die heerlijkheid von die kerk der heiligen von de
laatschte tagen . - 0, Profeet! . . . roept plotseling met bewogen stem het
derde jonge mensch, in de bank opstaande .
- Daar heb je nummer drie, Trui,
die zal ook wel over de kachel . . . .
- Profeet! Zendeling, Heilige man! . . .
een snik, goed hoorbaar ; dan nogmaals
met een traan in de stem : - Profeetj e !
-- Noen ?
- Ik heb een ouwen, dooien neef, die
bepaald in den Hades zit . Kan ik me
hier niet dadelijk voor 'm laten doopen ? . .
Maar liefst in warm water, als 't u 't
~zelfde is .
Trui ligt met haar hoofd op de armen op den lessenaar to
schudden . Hier en daar gaat een schaterend gelach op, door
verontwaardigde ,Sjuut, Sjuut's" en gesis bestreden .
De voorganger krijgt 't nu toch min of meer benauwd en ziet,
eenigszins angstig, naar hulp uit van zijn satellieten, waarvan
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een, hem begrijpend, opstaat en luide verkondigt, dat „de geest
vaardig over hem wordt en dat hij bidden wil." Langzaam als
een slaapwandelaar met bijna gesloten oogen komt hij naar voren,
slaat de handen krampachtig ineen voor de borst en bidt .
Hartroerend smeekt hij om ,Genade, barmhartigheid en verlossing van den booze! . . ." zijn
oogen draaien in zijn hoofd ; 't is alsof hij door
de groezelige planken van de zoldering der
school wil heenkijken en als hij eindelijk zegt :
-- Amen", ziet hij toevallig met kwaadaardigen
blik den jongen man aan, die om „warm water"
heeft gevraagd .
Inmiddels heeft de zendeling tijd gehad, om
zijn gedachten to verzamelen en begint nu
weer ijselijk dierbaar to spreken over de onderdompeling, die, volgens hem, een der hoofdvoorwaarden tot zaligheid is . Het publiek blijft
lachen - de hilariteit is nu een maal niet
meer weg to krijgen uit het lokaal .
Achter bij het trapje van het sousterrain
uit iemand eensklaps een scherpen kreet .
De zendeling ziet om en als hij bemerkt, dat 't een der zusters
is, die ,aangegrepen wordt door den Geest" gaat hij ter zijde met
de woorden : „Sister, come to the front, der heilige Jeist sal doerch
you schpreeken !"
Een afwachtende stilte heeft het gelach vervangen -- iedereen
ziet in spanning toe .
Langzaam, als een zwart spook voortschuivend, komt de zuster
nader. Een lange zwarte sluier bedekt haar gelaat, zij heft then
op en vertoont een neus, die Manus vrij duidelijk doet fluisteren
- Nou, Trui, die spuugt ook niet in d'r glaassie!
Met een Jordaansch accent, dat zelfs voor den meest welwillenden
aartsengel niet to verdragen zou zijn, vertelt zij : - As dat ze
heilemaol niew gebowre is en dat zij de heilige Geist in der
lichaam gevoelt hat, soodroa ze onder woater was gekomme . . . .
- Was je d'r maar voor goed onder gebleve! - roept de
man met 't fluweelen buffs eensklaps erg oneerbiedig, maar een
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der drie jongelui berispt hem hoogernstig, zeggend : - Waarde
heer, u mag niet onhoffelijk worden vc>or de sehoone sekse . Ga
voort, lieve zuster, uwe woorden zijn als Manna voor ons . Wij
luisteren in deemoed . U was dan onder de wateren - verder,
verder . . . .
- 0, liefe broeders en susters, al de boosheid en sondigheid was
in eens van me ofgewasse . . . .
Zeg, juffrouw! ben je bier gedoopt? vraagt een vrouw,
schijnbaar belangstellend .
- Joa, hier in de gemeinte!
- Zoo, en sjeneerde je je eige niet,
voor de manslui zoo to staan, as je van
j e moessie kwam ?
- 'k Had 'n badhemd an ! . . . barst ze
in eens vinnig uit en dan weer in haar
eersten zalvenden toon : - 0, Heere ! treed
met deuse spotters niet in 't gerigt . 0,
broeders! o, susters! loat u geroaje, vollegt
mijn foorbeeld en treedt toe tot de hailige
doop - ik heef gesaid, Oame!
- Bravo ! Bravo! Bis !
Een der jongelui applaudisseert en dan,
alsof hij zich schaamde : - 0, Profeet,
neem me niet kwalijk, maar ik was heelemaal weg . Zoo'n gloeiende welsprekendheid,
weet U ! . . .
De vroolijkheid neemt hand over hand
toe en is schier niet meer aan banden to
leggen, maar toch wordt het een oogenblik
weer doodstil in de school als een oudachtig heer opstaat en beleefd inlichtingen vraagt over de veelwijverij der Mormonen .
- Was wunschen sie davon zoe wissen ?
Ahem ! Ahem! Ik wou maar zeggen, dat als een man zoo'n
stuk of tien vrouwen mag hebben, dat er dan heel wat kindertjes
bij jelui zullen rondkuieren .
- Natierlich! oend dass ischt jerade, was oenser liebe Heer
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will . Dass ischt ein Heilmittel, veil die kinder von die geister op
aardsje lichamen oder tabernakels wachten oem aufzoesteigen zoe
hoherer vollkommenheit . . . .
- Ja, maar ziet u, dat vat ik niet goed en . . . .
Zachtmoedig en kalm antwoordt de zendeling : - Das kan ich
jetzt nicht verklaren, das wurden sie doch niet bejrijpen, kommen
sie zoe mir, allein, wie der Nicodemus zoem Jesoes jekommen ischt,
in der nacht, da soll ihnen das deutlich jemacht werden . Ich wohne
bei Stam in de Oostenburger-Voorstrass . Will noch ein von de
broeders of schwestern vielleicht spreeken ?"
Jawol, ick ! . . . . Een magere man met een bril op en verward
grijs haar staat op, haalt een krant uit zijn zak en zegt, langzaam
sprekend : - Ick leze daar eine ingezonden, hoendsgemeine
anschuldiging in die courant,
als sollten wai Hailigen von
dem laatschten dage, allain
auf die sier verdiente dobbeltjes van de geloovigen
oend frommen von der purgerij speculiren . Wai berijkeren oens nich mit aardsje
goeteren, want dafiir ist der
mensch nich auf erden gekommen . Wai vergateren kein
gold oder silver oder saken
die doerch roest oend motten
verteren, wai beooge alleinig
die himmlischen reichtumer .
Wai fragen niks, voor ons selber, maar die foor onze heilige saak
wil offeren, kan bij het ausgaan in de pus saine offergave werpen .
- Dat's nou de moffen-snijer uit de Oostenburgerstraat, Manus!
- 'k Ken 'm ommers, wel . Hij heft vroeger in onze buurt
gewoond, maar hij most weg, omdat iedereen cente van 'm most
hebbe en ie z'n huur nooit betaalde .
- Zeg lappedief! schreeuwt achter in het lokaal een scherpe
vrouwenstem . - Denk eris om die jas van me man, die je naar
Oome Jan (de lommerd) heb gebracht!
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De gehoonde heilige zucht, haalt
meelijdend hoofdschuddend de smalle
schouders op en zwijgt.
- O ! daar begint er weer een,
Trui !
- Och, wat 'n lief pruimedante
snoetje !
Een jonge man met een erg
bloemzoet gezicht treedt naar voren
en verklaart met ten Hemel geslagen
oogen en over de maagstreek gekruiste handen, dat hij vroeger een verdoemenswaardige zondaar
was, niet waard voor 't aangezicht des Heeren to bestaan, maar
dat hij door de onderdompeling herboren is geworden en zich nu
gereinigd gevoelt . . . .
- Wat 'n wonder ! . . . roept iemand vlak bij de deur. - Hij
wascht z'n eige anders alleen op Nieuwejaar !
De vroolijkheid stijgt onrustbarend als bet jongemensch, dat
zoo'n last van de kachel had, ernstig opstaat, zijn jas uittrekt, das
en boord afdoet en . ook zijn vest aan een naast hem zittenden
vriend to bewaren geeft . En als hij, smeekend de handen opheffend
tot den voorganger, bevend en aangedaan vraagt : - Ik voel bet
angstig-duidelijk dat er een bloedverwant van me in den Hades
zit. - Och, beste, brave Profeet, doop me in Godsnaam effentjes . . . .
ik kan then ouwen, dooien neef niet langer zoo laten lijen laat me asjeblieft even to water gaan ; . . . een zwembroekie heb
ik bij me - gaat er een brullend gelach op, dat niet meer to
onderdrukken is, zelfs niet door een plotseling koorgezang, dat,
ad rem, als tegenwicht door den zoethoutpruik, den moffen-snijer,
den mottigen portier en eenige zusters en broeders wordt aangeheven. Beter middel om hun voorganger uit de verlegenheid
to helpen, is er niet, want geen menschelijk oor is tegen zulke
hartroerende klanken bestand. In een oogwenk is bet lokaal
ontruimd.
Op straat blijft bet nog een poosje woelig door groepjes
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lachende en ginnegappende kijkers, die wachten tot dat „de zendeling met zen broertjes en zussies der van door gaat ."
En als hij eindelijk komt, omstuwd door zijn geestverwanten . vliegt
een welgemikte sneeuwbal tegen zijn hoogen hoed ; een tweede treft
hem in den nek. Zijn broers en zusters weten zich niet meer to
bergen, want een hevig en goed onderhouden bombardement van
sneeuwballen wordt op hen gericht . Eerst als zij, hun pas versnellend, de Prinsengracht opgaan, staken mannen en vrouwen,
jongens en meiden lachend hun werk en Manus roept, met krachtigen
arm no- een grooten harden bal naar den broeder-portier gooiend
- Ziezoo, jullie zelle vooreerst wel je bekomst van de Amsterdammers hebbe !
Na (lien tijd, zijn Been Mormonen zendelingen bier ter stele
meer verschenen .

DE MAN UIT DE ARK .

onges, kom nou ! Gerrit, Karel,
Dirk, Arie! kom dan nou hier!
Hij is derin ; 'k heb 'm in z'n
Kom dan
ark zien gaan
nou - - ou !
Met de hand wenkend, hoog
boven zijn hoofd, roept een kleine
jongen op den Westerdoksdijk
staande, zijn kameraadjes, die beneden op de vlakke steenen aan den
waterkant, of tegen de helling spelen : - Kom dan nou, as j elui
'm zien wille !
Warm en rood van 't loopen en ravotten komen een vijftal
jongens den dijk op en gaan onder aanvoering van Jan, die hen
geroepen heeft, een eind verder . Dan, aan de andere zijde den
dijk weer of tot dicht bij de plaats, waar in het Westerdok, vlak
tegen den kant van 't smalle streepje grond, dat dijk en dok
scheidt, een oude, verwelooze, woonschuit ligt .
Op een kleinen afstand blijven ze staan en steken nieuwsgierigschuw kijkend naar de ark, zoo noemt het yolk in de wandeling
zulke schuiten, de koppen bij elkaar .
- Is ie derin, weet je 't zeker, Jan?
- Hoor die nou! Zelvers zien binnegaan .
Met z'n hond ?
Heit ie 'n hond ?
Nou, wat 'n nijdige kees!
- Had ie 'm bij 'm?
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Nee, hij is alleenig .
Mooi, dan zelle we mit steene op z'n ark gooie, dan komt
ie d'r uit .
- En dan motte juillie roepe : - Sloome Hein!
Hij hiet geen Hein .
Hoe hiet ie dan ?
Ze zegge, dat ie geen naam heft .
Da kan niet ; ieder mensch heit 'n naam .
Ga deur! hij niet! - die ouwe dief.
't Is een waarzegger ook!
Och, laat je niks wijsmake!
Hij het gezete, zegge ze .
Waarvoor?
Weet ik dat? Misschien voor een moord!
Hij heir z'n vrouw en kindere vergeve, zeit me tante .
Jou tante klest !
Jij weet niks van me tante, Bat's wat een best mens!
- We zelle roepe : Dief! Moordenaar! dan komt ie d'r wel
uit
en dan, loope jonges!
Och, ga weg ! Je hoeft niet eens hard to loope, 't is een
ouwe knul, zoo stijf as 'n plank : hij krijgt je nooit .
Hij dreigt alleen maar met z'n stok, zoo . . . . !
Slaat ie niet ?
As ie je to pakke krijgt, wel, maar hij is niet kwiek genoeg .
Ga op zij, jonges ! 'k Heb 'n mooie steen . . . . nou, ga
dan uit de weg, Arie . . . . Daar . . . . !
- He, wat 'n lammert, die gooit mis - laat mijn ereis
Zoo!
- Lekker ! Vlak op de schoorsteen !
- Nou ik ! Ga 'n endj e op zij, Jan ! 'k kan me arm niet
zwaaie
He, die is goed ! Nou jij, Karel - gooi op !
- Geef op dat steentje
Zoo, daar gaat ie!
- Raak!
De steenen, goed gemikt, vallen op de geteerde dekplanken
van de ark met een scherp hard geluid, dat even natrilt in de
warme zomeravondlucht.
De jongens komen dichterbij ; ze worden brutaler en moediger,
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omdat in de ark alles stil blijft . De eigenaar schijnt zich niet om
de vallende steenen to bekommeren . Eindelijk gooien ze allen
tegelijk . Onophoudelijk vallen stukken puin, sintels en groote
kittelsteenen ratelend op dek en dak van de Ark .
Daar sist een platte steen met kracht gegooid, zeilend door de
lucht en treft een der groenige ruitjes van het venster .
- Die is lekker! - schreeuwt Jan . Kijk, daar komt ie
- daar is ie
0 leelijke, ouwe boef ! kom hier, ouwe
vermoordena - aar!
Jan holt al omkijkend en schreeuwend weg .
- Sloome Hein !
- Ouwe dief!
- Lampoot! - Arie staat op een afstand en doet alsof
hij hinkt.
- Kom hier, malle sufferd !
Ga weg, Arie, dan zel 'k 'm
'n steen na z'n kop gooie!
0, leelijke sausneger!
Je gooit over 'm been, Jan!
Nou, doe jij 't dan beter!
Kijk 'm nou dreige met z'n stok !
He, he! Je kan ons toch niet krijge, sloome!
Daar ouwe sok! . . . . Jan gooit nog een steen naar den
ouden man, die met dreigend opgeheven arm uit de ark is
gekomen .
- Mis! . . . . maar wacht maar!
Hij bukt, neemt een stuk lintel op en met een aanloopje, armzwaaiend, wil hij het voortsmijten ; hij struikelt, valt voorover en
schuift met hoofd en handen in snellen vaart over den ruwen,
besintelden grond .
Schreeuwend van pijn blijft de knaap een oogenblik met beide
handen voor 't gelaat gedrukt op den grond zitten, zijn oogen
zitten vol stof.
- Smeer 'm Jan
gauw ! hij krijgt j e anders to pakke.
-- Sta op, dan ! toe ! gauw, gauw !
- 0, Jan! pas op!
- Hij slaat je dood . Sta op!
- Toe dan ! 0, Jesis ! Daar heit ie 'm . . . .
De jongens hollen, hun kameraadje in den steek latend,
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zoo hard ze kunnen, weg als ze zien, dat de oude man den
schreeuwenden en huilenden Jan stevig bij den kraag heeft
gegrepen en even heen en weer schudt .
Op een afstand blijven ze staan kijken, nu en dan roepend
- Laat je 'm los, leelijke . dief!
- We zelle de dienders hale!
- Valsche moordenaar! . . . .
Ze zien, hoe Jan, steeds met een hand voor 't gezicht, door
den man uit de ark vastgehouden, wordt voortgeduwd tot aan
de schuit, dan met een rukje van den wal over den rand wordt
gezet en door de kleine lage deur in de ark verdwijnt .
Hij is derin!
0, wat zel ie nou op z'n ziel krijge !
- Jongens, la'we pelisie hale, gauw !
Blij, dat ze zoo'n belangrijk nieuwtje hebben, loopen de jongens op
een drafje terug langs den dijk, 't kleine laantje bij de zwemschool
door en de schutsluizen over naar den naastbijzijnden politiepost I) .
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In de ark, een nude, half in den modder wegzinkende, wrakke
schuit, is 't meer dan halfduister ; buiten valt reeds de avond,
maar over 't nauw rimpelend water als henenglijdend schieten
enkele roode lichtstralen der ondergaande zon door de kleine,
groezelige ruiten van de lage raampjes . Op 't kleptafeltje vlak
onder die venstertjes kleuren ze met rossen gloed het gebarsten,
hier en daar no- wat glimmende w asdoek, de witte kom en 't
gebroken bordje ; tegen den met krantenpapier beplakten wand
geven ze een roodachtig schijnsel en ze teekenen een vurig
gloeiend puntje op den koperen deurknop van een klein kacheltje .
Een paar houten bankjes staan leunend tegen elkaar, bij een oude
scheepskist en eenige manden, voor een soort bedstee met blauwgeruit-katoenen gordijnen, vuil en gescheurd door ouderdom . Aan
den wand hangt bier en daar een kleedingstuk of een lap en op
den vloer ligt een vieze mat en een oud, vaal-afgeloopen stuk
tapijt . 't Ruikt er duf en wee naar vermolmd hout en duffig stroo .
i) Destijds stond aan 't begin van den Westerdoksdijk een accijnskantoor en daar
naast een hulpbureau van politie .
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Vooruit, knaap ! . . . _ schreeuw zoo niet! We zullen eens
een hartig woordje samen praten . Stil maar, ik wil je niet slaan,
maar dat gooien zal ik je verleeren . Alla ! Zoo !
De man schuift Jan voor zich uit ; zelf moet hij bukken, als ze
de lage deur inkomen, die hij achter zich afsluit .
- Blijf daar zitten, daar heb je een bankje en hou je smerige
handen van je gezicht, . . . . gauw!
- 0, baas, la me d'r uit . . . . 'k Zel 't nooit weer doen . 0, au!
me gezicht doet zoo zeer !
- Hou dan ook je mond! . . . . 'k Zal je helpen - leg je handen
op je knieen .
- 0, baas, 'k wil d'r uit!
- Je handen op je knieen! . . . . zoo!
- O . Au! -- 0, me ooge!
- Blijf zoo zitten!
De man haalt uit een deksel-vaatje een kom water, scharrelt
een poosje in de scheepskist en krijgt daaruit een linnen lap, die
er vrij proper uitziet.
- Zoo! we zullen eerst die vuile boel afwasschen
laat je
oog 'ris kijken . . . . Nou, dat is er goed afgekomen - je wang?
Doet die zoo zeer? Dat 's minder . . . . en je lip, die geneest ook
wel weer . Dat doet je goed, dat water, he? - Ja, dat weet ik
wel . . . . Geef je handen op! - Ba, wat 'n vuile pooten! Nou,
hull nou maar niet langer, je bent toch een hollandsche jongen,
he ? . . . . Hoe oud ben je ?
- Twaalf j aar, baas ?
- Hoe heet je?
- Dat zeg 'k niet!
- Waarom niet? . . . . Nou, ga maar niet weer grienen ;
waarom niet?
- Omdat je dan na me vader gaat . . . .
- Dus jou vader zou je een pak geven, als hij wist, wat je
gedaan hadt?
- Nou !
- En j e moeder ?
- 'k Heb geen moeder meer, we hebbe een huishouster . Toe
baas ! La' me nou gaan ?
-
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- Hoe heet je van je voornaam?
- Jan! Mag 'k der nou uit?
- Neen, Jan! nog niet . Doet je gezicht nog zeer ?
Nou !
- Dan zal ik je wat olie op je wang geven . Kom hier! . . . . pak
die flesch maar eens aan, jou vingers bennen nou schoon . Smeer
je zelf maar in . Toe maar, flink vet . Dat doet al goed, he?
Jan wrijft de olie over zijn oogleden en wangen en ziet heimelijk
tusschen zijn vingers door naar den man, die voor hem staat en
kalm vraagt :
- Waarom zeg je nu niet nog eens tegen me : ,ouwe dief ?"
Dat heb ik niet geroepen, baas! Gerust niet!
't
Is je geluk, dat m'n hond aan 't wandelen is, anders was
--je er zoo goed niet afgekomen . Foei ! Je moest je schamen . Ben
jij een flinke jongen?
La me d'r nou uit, assieblief?
Heb ik jou ooit wat gedaan ? . . . . Hij vat den knaap met de
hand onder de kin, heft zijn hoofd iets omhoog en ziet hem zacht,
maar streng in de oogen :
Heb ik jou ooit gehinderd, Jan?
Nee, baas !
En waarom gooi je me dan met steenen?
Dat weet ik niet, baas !
Zoo!
En wat zou je zeggen, als ik je eens daar - de
man wijst op een donkey hok achter in de schuit - opsloot en
liet zitten ?
0, baas! assieblieft niet! 'k Zal 't nooit weer doen .
En hoe zou 't je bevallen, als ik je eerst nog een pak ransel
gaf . . . . en den jongen bij een oor pakkend :
Nou, maatje, geef Iris antwoord?
0! -- Au! - 0! Luister eens, knaapie, voor dezen keer zal ik je laten loopen,
maar zeg aan je kornuiten, dat ze me verder met rust moeten
laten en . . . . eensklaps van toon veranderend : - Zeg, dat ze niet
valschelijk van me moeten getuigen ; . . . . dat ze me niet moeten
uitschelden .
- Nee, baas, we zelle nooit meer schelde - maar laat me
nou heengaan?
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Je bent nog maar een kind, Jan, en daarom doe ik je
niemendal . Je weet nog niet, wat je zegt ; je weet nog niet, wat
er in de wereld to koop is . . . . De oogen van den ouden man
nemen, terwijl hij spreekt, een zonderlinge uitdrukking aan . Ze
worden doffer en glansloozer, alsof ze ver weg in de verte staren,
zonder to zien . Zijn geheele gelaat is veranderd, bleeker geworden .
Zijn wangen schijnen nog meer ingevallen, zijn neus scherper.
- 't Is jammer van je . . . . zegt de man eensklaps zacht en bedaard,
zijn knokkelige hand op Jan's hoofd leggend
- Je bent geen onaardig jochie! maar de zonde, de boosheid
is toch al haastiglijk in je gemoed geslopen, komend als een dief
in den nacht . . . . Ga je wel 'ris naar de kerk, Jan?
Ja, as ik mot van me vader.
Ben je katholiek?
Nee, griffermeerd .
Zoo! . . . De oude man kijkt een kort oogenblik nadenkend
voor zich, schudt dan langzaam het hoofd en zegt : - Neen, dan
gaat 't niet . Zeg, jongen, bidt je 's avonds als je naar je bed gaat?
- Nee ! 'k ga d'r maar zoo in, maar de huishouster is fijn die bidt wel .
- Zoo! - Vraag dan, of z ~" voor me bidden wil .
- Voor jou, baas?
- Ja . . . . ik heb veel voorbidding noodig, altijd, gedurig . 't Gebed
van kinderen en vrouwen is welgevallig aan den Heer en stijgt
als wierook op tot zijn troon . . . . Je kunt heengaan, Jan .
Jan kijkt den man uit de ark, die hem even de hand op den
schouder legt, verwonderd, vreesachtig aan en vraagt : -- Mag ik
er nou uit?
- Ja, maar kom eerst even hier, je wang bloedt nog een
beetje . . . . z66 . . . . 't is er af. Geef me nou maar een hand,
knaap. Ik ben niet boos op je, ik vergeef je . De gekruisigde
Zaligmaker zal ook mij op mijn beurt vergeven, hoop ik om der
wille van 't gebed, dat uit de harten en nieren van onschuldige
en geloovige zielen voor me opstijgt . . . . ledereen moet maar
voor me bidden . . . . hij buigt zich naar Jan's oor en fluistert
hem in :
Als zich niemand over je ontfermt in de wereld is
de Heere Zebaoth er nog - en de aartsengel Michael met het
-
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vlammende zwaard en de heirscharen des levenden Gods staan
gereed, om to helpen alle degenen, die in diepen ootmoed des
harten weten en erkennen, dat zij verdoemenswaardig zijn . God
en de Heilige Maagd en Jezus met de gekruisigde handen zien
op ons neer in dit oogenblik . Jan! als jelui huishoudster katholiek
was, kon ze een mis voor me laten lezen - - nu niet, laat ze
maar bidden :
- Heere ! geef rust aan den moede, richt den gebogene op en
treedt niet in 't gericht met den schuldige . . . . Dag, Jan, geef
me nu nog een hand van je . . . . en als je weer voorbijkomt,
moet je niet meer gooien en schelden . . . . Hier jongen, heb je
een lekker peertje .
Jan neemt de peer aan, die de oude man uit zijn zak op .de'lft
en holt, als hij weer op den wal is, zoo gauw mogelijk weg, nu
en dan nog eens angstig omkijkend .
In de straat, waar hij woont, vindt hij een paar van zijn maatjes
terug, bezig met bet ijselijke geval, dat Jan ,gevangen in de ark
zit" met bonte kleuren aan een troepje buren to schilderen .
- Daar is Jan ! Daar hei 'in!
In een oogwenk is de jongen omringd door nieuwsgierige vragers .
Wat heft ie je gedaan?
Niks!
Heit ie je gemept?
Nee !
Wat dee ie ?
Hij heft me afgewasse en toe een peer gegeve .
Da's snugger! En zee ie anders niks?
Ja, dat we voor 'm bidde motte .
.
Nou, dan zel 't ook wel een ouwe dief weze
Assieblief! 'n boef, boor! anders hei je toch niet noodig, dat
'n ander voor je bid .
- Misschien heit ie z'n vrouw en kinderen wel vermoord .
- Of z'n vader en moeder !
- Och, ga weg, 'n kleinigheid !
- Neen! zegt Jan eensklaps stellig : - Kwaad is ie niet . 't Is
een goeiige man - en in de peer bijtend - maar mal is ie wel
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Niemand wist eigenlijk, wie de man uit de
ark was, of hoe hij
heette en toch kende
iedereen hem, die destijds in de buurt van het
Westerdok, den Haarlemmerdijk, het Droogbak of de Haarlemmerhouttuinen woonde .
Waar hij vandaan
kwam ? Men wilt het
evenmin ; hij was plotseling verschenen en
bekend geworden . In
't eerst had hij veel
bekijks, omdat hij er
zoo zonderling uitzag ;
later gewende men
aan zijn uiterlijk en
liet men hem meestal
ongemoeid loopen. Hij
was een man van jets
minder dan gewone lengte, met een Lang bovenlijf en korte beenen .
Zijn hoofd leek to groot door een overvloed van lang, verward,
bijna wit haar, een groezelig-grauwe baard en knevel . Gelig bleek,
met diep in de kassen liggende oogen, holle wangen, en scherpe
trekken langs den gebogen, goed gevormden neus, scheen hij ouder
dan hij waarschijnlijk was, vooral ook, omdat zijn mond door het
gemis der meeste boventanden was ingevallen en zijn kin en baard
daardoor min of meer vooruitstaken .
Wanneer men hem goed bekeek, had zijn geheele gelaat iets
ongewoons, iets zonderling sympathieks ; 't was dat van een man,
die oneindig veel geleden heeft en die, na veel strijd en opstand
tegen zich zelf en anderen, eindelijk berust in zijn noodlot .
Hoe ellendig, armoedig hij er ook uitzag, toch was en bleef
zijn gelaat dat van een fatsoenlijk man en 't droeg niet den stempel
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van 't proletariaat. In zijn groote donkere oogen lag een stille,
weemoedige uitdrukking, een dweepachtige gloed soms, die dan
den meestal starenden blik vreemd en schichtig deed worden .
Als hij sprak, klonk zijn stem zacht en beschaafd zonder plat
accent en de keus van zijn woorden bewees, dat hij opvoeding
genoten had.
Zijn kleeding was van een zonderling samenstel . Een oude,
bruine, voor hem veel to groote en wijde demi-saison met een
fluweelen kraag, om 't midden vastgebonden met een touw, diende
hem als een soort pij, die met haar uitgerafelden en gescheurden
onderkant over zijn grove, opgerimpelde wollen kousen hing .
Onder die jas had hij een flanellen hemd en een afgesneden broek ;
hij droeg klompen en een ouden, vilten hoed . Een doornen-stok
diende hem tot steun, omdat zijn stokkerige beenen niet al to
stevig meer waren .
Hoe hij heette, wist men niet ; maar het yolk, dat hem bij den
v eg zag, gaf hem dadelijk den bijnaam ,Sloome Hein", omdat zijn
bewegingen steeds even afgemeten en langzaam waren . In min of
meer gebogen houding, zijn stok in de linkerhand, met de rechter
meestal zijn pij dichthoudend, ging hij altijd heel bedaard en voorzichtig zijn weg, van niemand notitie nemend - niet bedelend of
vragend en zonder de minste poging, om de opmerkzaamheid tot
zich to trekken . Dikwijls praatte hij zachtjes in zich zelf; sommigen
beweerden, dat hij liep to bidden en herhaalde malen was hij zoo
in gedachten verzonken, dat hij onder een rijtuig of vrachtkar zou
gekomen zijn, wanneer niet de een of andere medelijdende hand
hem haastig had teruggetrokken . Men zag hem veel op den
Haarlemmerdijk en 't Haarlemmerplein 's morgens voor den middag .
Daar stond hij de lijkstaatsies of to wachten, die naar 't Westerkerkhof reden . Naderde een begrafenisstoet, dan keek hij er met
strakke oogen en trillende onderlip naar, totdat de lijkwagen vlak
voor hem was . Met diepen eerbied boog hij clan 't hoofd, nam
zijn ouden hoed af, hing then op zijn stok en vouwde een paar
oogenblikken de handen ten gebed . Zijne lange witte har2n omfladderden zijn kruin ; hij streek er voortdurend door en over en
murmelde onverstaanbaar in zijn baard, totdat de lijkwagen verder
was gereden . Gewoonlijk liep hij nog een pas of twintig blootsI0
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hoofds mede en keerde dan terug, om weer een andere lijkstaatsie
of to wachten.
Een nieuwsgierige water- en vuur-vrouw van 't Plein had hem
eenmaal gevraagd : - Zeg ereis, Sloome Hein, wat zie jij toch
altijd aan die lijkstaatsies, wou je soms mee? - en toen had hij
haar, zooals ze zelf zei, aangekeken - met een paar oogen, dat
je de kouwe koors op je lijf kreeg en geantwoord :
- Ja, maar ik mag nog niet - ik moet nog leven ; m'n verlossingstijd is nog niet nabij !
- M'n licve mens! beweerde de jufirouw - de vent keek me rejeel
an as 't beest uit de Openbaring, waar ze je op de catechesasie
van vertelle, en toen ik 'm vroeg
- Sloome Hein, wil je 'n bakkie koffie? zeid' ie :
- Ik dank u vriendelijk voor je koffie - ik mag nergens iets
gebruiken . . . . en ik heet geen Hein of Sloome . . . . Hij sprak heel
netjes, persies as 'n heer.
- Man, - zei ik, - hoe hiet je dan?
- 'k Heb geen naam . . . . zeid' ie . - Ik schrok d'r puur van
zoo'n bedroefd gezicht as ie derbij zette en toen ontviel me zoo
zonder erg : -- Och, mens, dan ben je zeker 'n vondeling!
Daarvan keek ie nog treuriger, h&! en 't was, alsof z'n stem
uit een graf kwam, toen ie zee
- Neen, ik ben een zwerveling, een banneling . . . . Ik vind geen
rust, nieuwers niet! . . . . Nooit! 't Was, om kippevel van to krijge ;
net 'n brok treurspel van de kemedie .
Allerlei geruchten en verhalen van den „Man uit de ark" deden
de ronde in de buurt en menig kind of meisje, dat Tangs den
dijk ging, waar de ark lag, maakte een kleinen omweg, als ze
hem voor z'n deur op de schuit zag zitten, altijd met de handen
om zijn stok, het hoofd eenigszins gebogen, strak en zwijgend
voor zich uitstarend, naast hem de zwarte keeshond, die woedend
blaffend op iedereen aanvloog, die naar zijn meening het verblijf
van zijn meester to dicht naderde .
Iedereen kende then hond ; men noemde hem „Kees van den
Sloome" .
't Was ook een zonderling dier, dat eigenaardige
gewoonten had. Zoodra zijn baas uitging verliet ook hij de ark,
maar wandelde dan steevast een anderen kant uit . „Kees schar-
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relde op zijn eigen houtje" - zooals de buurt zei en was meestal
weer op de schuit voor zijn meester terugkwam .
- Hij is ruim zoo verstandig als een mensch, maar . . . .
oneindig veel beter !" had de man uit de ark eenmaal gezegd, tot
iemand, die zich over een aanval van den hond beklaagde.
- Kees zal je niets doen, als hij niet merkt dat je mij hinderen
wilt, maar hij komt op voor z'n baas als 't noodig is, dat's
mooi . . . . dat's braaf . . . . dat doen de menschen niet eens voor
mekaar. Ik kan alles met hem bepraten ; hj verstaat me, hij
begrijpt me. Hij weet, wie ik ben en wat mijn boete beteekent .
Zie je, aan hem heb ik ook alles, alles verteld . Hij is trouw . . . .
hij is mijn vriend . . . . de eenige then ik heb, en Kees verraadt
me niet. 't Is maar 'n stom dier, maar met 'n buitengewoon
verstand . De menschen zijn dieren, die babbelen en snateren als
ganzen - zonder verstand, zonder zich rekenschap to geven van
hun woorden . Ik heb meer respect voor Kees dan voor de
menschen . Als hij je naar je beenen vliegt, doet hij z'n plicht,
dat kan niet iedereen zeggen .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De ark was een erg oude, lekke en wrakke schuit, die langzamerhand voor een deel in de modder langs den walkant was
gezakt . Een kleine houten schoorsteen, waaruit nu en dan een
dun, blauwig rookzuiltje kronkelde, wees er op, dat de man wel
eens eten kookte . Waar hij van leefde, kon niemand nagaan,
want bedelen deed hij niet . Gebeurde het, dat de een of ander,
medelijden gevoelend met zijn ellendig uiterlijk, hem een aalmoes
wilde geven, dan bleef hij staan, schudde langzaam het hoofd en
zei : - Dank u, vriendelijk, ik mag geen giften of gaven aannemen, maar als u iets voor me to doen hebt, een boodschap of
zoo . . . . wil ik er wel een paar centen mee verdienen . . . . Ik kan
ook heel mooi schrijven ; als u adressen to schrijven heeft, houd
ik me gerecommandeerd ; ik lever alles weer netjes af, wat me
wordt toevertrouwd .
's Avonds soms nog zeer laat zag men hem bij den weg, maar
nooit anders dan in de buurt van 't Westerdok, of 't Haarlemmerplein ; 's morgens in de vroegte evenzeer . Zag hij een vuilnisvat,
dan grabbelde hij daarin rond naar beentjes, voor zijn hond ;
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soms nam hij ook de stukken en snippers papier mee, die erin
lagen . Weggeworpen aardappels en restanten eten, bij boomen
of stoepen, nam hij voorzichtig op - deed ze in een ouden doek
en bracht ze zoo naar zijn ark .
Hij hinderde niemand en ging iedereen uit den weg, hoogstens
dreigde hij met zijn stok, als kwajongens of ondeugende meisjes
hem plaagden, najouwden en uitscholden .
Langzamerhand was men in de buurt aan zijn verschijning
gewend geraakt, maar intusschen had de volksmond allerlei zonderlinge, geheimzinnige verhalen van hem verbreid . Gewoonlijk
weet de zegsman van zoo'n verhaal „'t altijd posed f zeker",
omdat het aan hem weer verteld werd door iemand, „die het
weer van een ander had, die 't nog posetiever en zekerder wist .
De stalhoudersknecht uit de Houttuinen wist b . v. „met een
woord van waarachtigheid to zeggen, dat „de Sloome" een heer
was geweest, die een huis had in den Haag . Dat ie rijtuig en
paarde had gehouwe ; maar dat ie alles verspikkeleerd had uit
baloorigheid, omdat z'n vrouw d'r met een grooten Hans van 't
Hof van door was gegaan . Je kon 't nog best an 'm merke, dat
ie paarde had gehouwen, want zoodra de stal maar openging,
stond ie met z'n handen op z'n stok geleund naar binne to kijke
en toen hij eenmaal met den witvoet voor de coupe van Dr . Sanders
zou uitrije, had de man uit de ark tegen hem gezeid : - Koetsier,
dat perd - perd, niet paard had ie gezegd - is kreupel an z'n
rechter-achtervoet - 't heit kramp in z'n peeze ; 't is een schande,
as je 'm niet afspant. - - Zie je, dat zeit` iemand niet, die geen
paarden heit gehad . En toen de koetsier geantwoord had : - Je
hebt gelijk, maar wat is er aan to doen, had hij gezegd : - wrijve
met speekolie en levertraan . . . . Zie je, dat zeit iemand- niet, die
geen paarde ken . Een ander, meer luguber verhaal vond zijn oorsprong in 's mans
eigenaardige voorliefde voor lijkstaaties ; men zei namelijk, dat hij
eenmaal schijndood was geweest en al in de kist had gelegen .
- Ja, m'n goeie mensch! vertelde de juffrouw uit de koomenij, die
't voor waar en heilig had gehoord van bakker's knecht uit de
Vinkenstraat. Hij was al gekist en ze zouen 'm den volgenden
+lag eerste klasse begraven, de geraasde broodjes en de hompies
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kaas ware al in huis ; alles was besteld en z'n familie had
de heele boel netjes geregeld - hij moet een vrouw en een
dochter hebben gehad - en daar komt ie 's nachts in de kilt
weer heelemaal bij . Gelukkig was ie nog niet dichtgeschroefd,
omdat er altijd permetasie is, die zoo'n afgestorvene nog ereis
wil zien. - Hij staat op en gaat regelrecht naar de slaapkamer
van z'n vrouw en kind .
Daar ben ik weerom ! riep ie . - Hij
liep in z'n doodshemd, op z'n kousevoete en toen z'n vrouw en
dochter 'm zoo klakkeloos zage, krege ze de stuipe op d'r lijf en
viele ze allebei hardstikke dood neer . . . . en zie je, dat's 't ijselike,
toen most hij blijve leve, dat was God's raadsbesluit! Maar hij
werd er gek van en . . . . nou is ie gek, heelemaal stapel . Nou
prakkeseert ie derover, dat ie z'n vrouw en kind doodgeschrokke
heit en daarom kan ie geen lijkstaasie zien, of ie wit mee . En
's avonds in z'n ark heft ie verschijninge van z'n familie, daarom
heit ie die vinnige hond, die houdt ze van z'n lijf af.
En ik wil niks met 'm to make hebbe
ik ben schuchter van
'm ; weet je wat 'n nachtwacht me verteld heit, die 't van een van
de dokdienders weet ? Niet ? Nou, dan zel ik 't je zegge : Hij
gaat met den booze om ; ze hebben s'avonds en s'nachts licht
gezien in z'n ark en toen hebbe ze geluisterd en ze hebbe duidelijk
gehoord, dat ie met iemand helsche taal sprak en tot bove op de
Westerdoksdijk kon je de zwavellucht ruike . Ze moste zoo'n man
niet langer hier dulde, as 't waar is . . . .
De eenige, met wien de man uit de ark nog wet eens sprak,
was een der instructeurs uit de zwemschool van Lowenstrom, een
gewezen bootsman .
- Die man is rampzalig ongelukkig ; hij heeft misschien wat op
zijn kerfstok, waar ie niet mee voor den dag durft komen, zei de
de zwemmeester . - Ik heb 'm dikwijls gesproken en gezeid :
Vrindlief weet je wet, wat ze allemaal van je oplepelen? En
toen heb ik hem zoo 't een en ander verteld van de praatjes uit (le
buurt en wat denk je, dat ie antwoordde ? - Ze weten 't toch niet,
ze kennen m'n leven niet ; ze mogen 't niet weten ook . Niemand
weet het dan God, Jehova Zebaoth ! En toen begon ie me gemoedereerd van die vrome tierelantijntjes voor to draaien ; of ik
geloofde, dat er Barmhartigheid en Genade was door voorbidding
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van vrouwen en kinderen, of ik katholiek was en 'n mis voor 'm
wou late leze en of ik anders maar partekelier ereis voor 'm bidde
wou. Afijn, ik kreeg genoeg van die fijnigheid en ik zei : Ouwe heer ik bemoei me met al die praatjes niks . . . . ik ben een
ouwe zeeman en heb maar een geloof, dat is nl ., dat er een
Opperweze is, die de heele boel in de wereld regeleert en de
lakens uitdeelt en daar mot je mee op goeie voet blijve . Als jij
nou met 'm overhoop leit, kan ik 't niet helpe - ik kan d'r me
niet mee bemoeie, want als ik voor je ging bidde, zou 't misschien
'n verkeerde uitwerking hebbe . Je moet, wat dat anbelangt, je
eige koers liever gaan .
ja ! 't was een wonderlijke kerel . . . . waar ie 't leven door
hield, snap je gewoon-weg niet . Ik ben eris 'n paar maal in zijn
ark geweest, omdat 't ding vol water liep en h~* geen benul van
breeuwen had ; 'k heb 'm een handje geholpen en toen ik klaar
was, zei ie heel parmantig : - Ik zou je graag er wat voor
willen geven met dank voor je moeite, maar ik heb niemendal ;
toen kwam ie naar me toe, net alsof ie me een groot geheim
Ik rig niets bezitten ; dat is in den
wou influisteren en zei :
Hemel zoo verordineerd ! De Heere wil dat niet.
- Erg pleizierig voor je, ouwe Heer, zei ik maar, want ik
wist eigenlijk niet, hoe ik 't met 'm had .
'k Dacht, dat ie me to pakke nam, maar hij meende 't waarachtig en zei nog eris weer : - Goud en Aver, lijnwaden,
sieradien en kostelijke kleederen zijn me verboden - ik ben een
boeteling ! Daar moest ik rondeman gezeid om lachen, en ik
mocht zoo zeggen : - Vader, dan zondig je niemendal tegen dat
gebod hoor! want je ziet er met permissie uit, of je zoo uit de
geut komt . Afijn ieder zijn meug ! . . . 't Was daar bij 'm armoed troef.
Geen pijp tabak, geen pruimpie, niks ter wereld had ie, om to
presenteere, maar toch heb ik wat van 'm gekregen en dat ding
heb ik nog - hij wou absoluut, dat ik 't meenemen zou . 't Was
een klein leeren opschrijfboekje met een potloodje ; hij haalde't uit
zijn kist ; eerst scheurde hij er 'n paar blaadjes uit en toen schreef
ie derin : De Beer is rechtvaardig en elk z~ner oordeelen is recht,
dat staat geloof ik ergens in een psalm .
De heeren, die in de Zwemschool kwamen, vroegen me dikwijls
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- Willern, kun jij nou niet ereis uitvisschen, wat die man uit de
ark toch op z'n conscientie heeft ? . . . . Och, in den beginne was
iedereen er even nieuwsgierig naar. 'k Heb 'n broer bij de
politie, dien heb ik er ook nog wel ereis naar gevraagd, maar
niemand wist er 't rechte van, en de politie liet 'm maar stilletjes
bakken daar in z'n schuit, omdat ze geen last van hem hadden .
Toch heb ik eens op 'n avond een raar ding gezien ; de kleine
jongen hier uit 't buffet was er toevallig ook bij, die rakker heit
nog geluisterd, stiekum . Ik wou 't niet doen, als man doe je zoo
iets niet . D'r kwam op dien avond een viegelant den dijk op en
bleef voor de schutsluizen staan . Een heele nette dame en een
heer kwamen d'r uit, liepen de kleine bruggetjes over en regelrecht op de ark aan . Je kon zoo merken, dat ze precies wisten,
waar ze wezen moesten . De ouwe man zat als gewoonlijk voor
de deur - en nou is 't zonderlinge van 't geval, dat die nijdige
rakker van een hond, die anders iedereen naar z'n beenen vliegt,
tegen die dame opsprong, en jankte en blafte, alsof ie plezier had,
dat ze kwam .
Kleine Jan zag 't heel casueel en kwam me roepen : -- Willem
zeid' ie - de sloome heit visite, fijne pik . - Nou, toen ben
ik effies gaan kijke, maar ze waren al in de ark met 'z drieen .
Jan (Fr naar toe en op z'n luister en toen ie terugkwam, zei
ik : - Kom jij eris hier, kleine smeerkanes, moet jij je bemoeie
met 'n andermans zaken, he ? -- Vertel maar eris gauw,
wat er an de hand was . Nou, veel had ie niet gehoord, alleen
'n beetje gesnotter en gehuil en de stem van den ouwen man,
die kwaad was, want hij schreeuwde
-- Ga heen! laat me ten minste hier met rust . Ga heen!
En toen, zijn ze kalmpjes weer in de viegelant gegaan ; ik
zag wel, dat die juffrouw zoo'n beetje angedaan was, want ze
mannevreerde nog al met d'r zakdoek . -- Zie je, dat's alles, wat
ik er van weet .

*

*

jaren lang is de „man uit ark" nog een der bekende Amsterdamsche straatfiguren gebleven. Niemand nam eindelijk meer
notitie van hem ; men kende hem in het stadsgedeelte, waar hij
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ronddoolde overal ; In andere buurten kwam hij nooit. Enkele
wandelaars, die langs den Westerdoksdijk kwamen, wezen elkander
hoogstens even op de oude schuit, die langzaam aan meer en meer
in de modder wegzonk en op den ouden man, die, als hij niet
door de straten of langs de grachten zwierf, rustig op het bankje
naast de lage deur zat en, stil voor zich been murmelend, in de
verte keek. De zwarte keeshond lag altijd aan zijn voeten .
Zelfs de straatjeugd liet hem met rust ; er was immers geen
aardigheid aan, om iemand to plagen, die zich niet boos maakte
en er kwamen voortdurend nieuwe straatfiguren, die grappiger
waren, waar ze pret mee konden maken .
En de schuit zonk steeds dieper weg in de modder .

Eindelijk op een morgen trok de bond door zijn huilen en blaffen
de aandacht van een paar voorbijgaande bootwerkers .
's Avonds van hun werk terugkomend, viel bet hun op, dat de
bond flog huilde en zei de een tot den ander : - Hoor 'm reis
aangegaan, die rakker van den ,Sloome", z'n baas is zeker uit,
maar toen ze den daaraanvolgend,,-.n dag weer naar hun boot
gingen, kwam bet hun toch erg vreemd voor, dat de bond flog
altijd aanging en jankte . Ze gingen op de ark, keken door bet
raampje naar binnen, maar zagen niets dan de bond, die tegen
t venstertje opsprong .
De deur ging, toen ze er aan morrelden, naar binnen open en
de anders zoo kwaadaardige, nijdige bond kroop met z'n staart
tusschen de beenen er uit, naar hen toe, angstig bevend en als
smeekend tot hen opziend .
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Ontzet traden zij een stap achteruit - de oude man lei dood
in de ark.
't Licht uit 't raampje viel scherp op zijn witte baard en verwarde haren ; zijn hoofd rustte tegen een oude mand op een
hoop natte vodden en stroo . De schuit was volgeloopen en Sloome
Hein lag tot aan de borst onder water . - Een paar ratten, die
zich reeds aan het lijk to goed deden, namen ijlings de vlucht .
De man uit de ark is in een gasthuismand weggehaald en door
,,de stad" begraven .
De ark is verdwenen en niemand heeft ooit meer naar den
ongelukkigen boeteling, den zonderlingen gek gevraagd .

'T HO L.
(1860 .)

e, maatje! -- Kom eris hier, bennen dat
niet de kippen van je vader?
Jawel, meheer.
Nou, zorg dan, dat ze niet op den
Nieuwendijk loopen, he!
- 'k Kan der niks an doen, meheer,
ze benne 't Hol uitgekuierd, toe vader
ze schoonmaakte . . . ik most d'r juistement achteran . . .
- Wel mogelijk, jochie! maar dan
moet je vader ze beter vasthouwen ;
kippen hooren hier niet . . . en als ik ze
weer snap, neem ik ze mee naar 't bureau,
versta je ?
Een . kleine nijdig kijkende vrouw duwt
den jongen opzij en tikt den ,diender" vinnig op den schouder, schamper vragend :
Zeg, heb jij soms trek in 'n bordje kippesoep ?
- Juffrouw, bemoei je d'r niet mee ; . . .
ik doe m'n competentie . anders niet .
- Nou, Beef dan zoo'n schaap ook geen
complement erover, dat 'r een paar kippies
op straat loope .
Ingang van 't Ho! .
Waar bemoei jelui dienders je al niet
mee . . . welzeker de Nieuwendijk zal door die beessies vuil
worde . . • Kisch! Vort! Kisch! Nou, kind, jaag ze dan ook weer
in 't Hol, as je d'r matschudding i) door krijgt . - Zeg, hou jij
i)

Ongenoegen, drukte .
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ze nou eve teuge met je stok . . . Zoo . . . Kisch! Poeh! . . . Daar!
nou gaan ze al naar huis . . . Kijk ze loope! . . .
De agent van politic - een goedige, vaderlijke man met een
grijzen ringbaard en een hoogen hoed op
tikt heel kalm en
bedaard de driftige vrouw met den koperen knop van zijn rotting
op den schouder en vermaant :
Moeder, maak je niet zoo dik ; ik moet mijn plicht doen,
De commissaris zeit : van heden of geen kippe meer op straat,
noch op 't Damrak, of de Kolk, nog iewers anders . 't Geeft
maar onnoodig werk en ongenoegen, want ze worden telkens
vermist of overrejen
en daarom zeg ik tegen de burgerij
heel kalrnpies en civic1 : - Jelui kippies binnen boord houwe
assieblief!
--- Nou, meheer! 't Was ook zoo kwaad niet gemeend, personeel tegen uwes, maar 'k word altijd 'n beetje giftig, as ik weer
van zoo'n nieuwigheid boor! 't Is meer dan erg teugeswoordig .
Dan mag je dit niet, dan dat niet . 't Bokkie van m'n kleine
jonge mag niet meer langs de wal loope . . .
Dat's tegen 't reglement .
M'n man mag z'n karretje niet meer in de straat zette . . .
Ook al tegen 't reglement!
'k Mag niet eens meer wassche op straat .
Weer tegeh 't reglement .
Och, schei uit! 'n mensch wordt dol door al jelui regelemente ; . . . wat magge we dan wel, meheer?
Je mag je mond houwen .
Lekker ! . . . Nog wat ?
Je mag je belasting betalen!
Wel, Heere-bewaar-me !
En waarom mag Tante Leentje dan wel voor d'r deur
wassche ?
- Omdat die in 't Hol woont en dat ze daar an de passasie
niet hindert .
- En waarom mag Tante Leentje note, visch en anderszins
voor d'r deur uitstalle en wij niet?
- Omdat jij in de Baafjessteeg woont en omdat zij Tante
Leentje is .
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- Ja, natuurlijk! Tante Leentje is alles bij jelui . . . 't Is toch
ook maar een gewone burgervrouw.
- Jawel, maar ze dirigeert 't heele Hol, dat weet je net zoo
goed als ik, . . . en maak jij nou rnaar gauw, dat je naar huis
komt, moeder, anders brandt je potje an .
- Wel zeker - neem mijn nou eris op de hak . . . Wil ik
je reis wat zegge? As jelui zoo op de hand van Leentje binne
is ze zeker 'n verklefster . 1)
- Wat zeg ie? valt een lange kerel, die, met een paar andere
menschen, naar de woordenwisseling tusschen den politie-agent en
de knorrige juffrouw heeft staan luisteren, haar in de rede .
- Tante Leentje een verklefster - an me nooit niet, hoor! . . .
't Is een door-en-door brave, knappe vrouw en jij mocht wille,
dat je zoo was .
-- Hoor me dat nou !
Och, mensch, ik ken je immers ; jij maakt altijd herrie in de
buurt en Tante Leentje doet net andersom, die zorgt voor de
vrede, . . . niet waar, meheer ?
- Tante Leentje is „de koningin van 't Hol" -- char juffrouw,
nou weet je 't in eens . . . - zegt lachend de agent en met zijn
rotting een lichten slag tegen haar zwart-sergen rok gevend
- Kom, moeder, verkas nou naar je steegie, toe dan !
Grommend en pruttelend gaat de juffrouw heen en de agent
wandelt doodbedaard .'t nauwe steegje ('t Hol) in .
Leentje woont in een der achterste huisjes . Zij is een groote,
stoere vrouw, die gewoonlijk loopt met de negotie, die 't jaargetijde meebrengt, maar eigenlijk is ze vischvrouw .
Nu zit ze op een paar omgekeerde vischmanden voor haar deur
garnalen to pellen ; zoodra ze den agent ziet, maakt ze een kushand
en lacht : - Dag, beste jonge! - Kom je Leen eris opzoeke
D'r zit van daag geen masseltje voor je an, want ik heb niks
gedaan, om me to bekeure .
- 'k Bekeur je ook niet altijd, Tante .
- Nee, lieve jonge, y bent de kwaaiste niet . Lus je 'n happie
garnale ? . . .
i) (Politie-spion) .
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Op haar vlakke hand houdt zij hem een rose-hoopje garnalen
voor.
Melkvars, hoor ! Ze rooke nog . . . zoo gekookt, zoo
gepeld . . . Ga je gang !
Neen, dank ie wel!
- Oho, to groos ?
- Nee, waarachtig niet, maar ik heb er nou geen idee in .
t Is me to zout, 'k heb dorst .
- Aha ! - 'n Kommetje troost dan ?
Nou, als je ze net bij de hand hebt .
Vars gezet, m'n engel !
Geef me dan 'n bakkie.
Leen komt langzaam omhoog, rekt zich een beetje uit, schudt
de garnalendoppen van
haar zwart wollen voorschot en vraagt, geheimzinnig even rondkijkend,
en dan haar hoofd vooruitstekend, fluisterend
'n Proppie ? i )
- Neen, 't is me nog
to vroeg, Tante !
- Zoo je wil, dan
zal ik koffie voor je hale .
Als de vrouw terugkomt met een kop koffie,
heeft de diender zijn hoogen hoed afgezet en wischt zich met
den roodkatoenen zakdoek, then hij Bruit heeft genomen, voor
hoofd en gelaat .
- 't Wordt warm vandaag, Tante !
- Nou, dat denk ik ook . Zeg, beste jonge, nou ik je toch zie,
wou ik je zegge :
Let eris 'n beetje op die jonge van Zwarte
Naatje, twee hoog achter, boven 't slaapstee . . . Die knaap is
tegeswoordig zoo beestig obstinaat tege z'n moeder . Hij heft
allerlei fijnigheid, mooie bulle 2) en 't ouwe mens weet niet, hoe
i ) Borreltje .
i Kleeren enz .
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ie d'r ankomt. Ze heit stiekum 'r nood an me geklaagd . Voor 'n
moeder is zoo ies altijd 'n beetje benauwd, he?
- Ja, dat 's zeker niet zuiver ; we zullen d'r op toezien . En
nou kan jij me ook een plezier doen, Tante !
- Met alle mogelijke soorte van genoege, hoor!
- Zorg jij nou eris, dat ze hier de kippen binnen houwen
en dat de jongens an de bakkerij van de Diakenie geen molest
en straatschenderij meer bedrijven - d'r is erg over geklaagd an
't bureau . De commissaris wou d'r al zelf werk van maken, maar
ik zei : - Meneer, doe dat nou niet, laten we eerst Tante Leen
in den arm nemen, die regeert zoo gezeid 't heele Hol . Als die
wil, stelt ze d'r wel order op - en nou jij, Tante!
- Beste jonge, hou jij je maar koest, hoor! Ze zelle verders
met d'r poote van de bakkerij afblijve, of ik hiet geen Leen .
- Goed, ik reken op je!
- Sikuur! en wel de compelemente an de commesaris!

Z66 gemoedelijk ging het jaren Lang geleden toe in ,het Hot",
dat weldra voor goed van den Amsterdamschen plattegrond zal
verdwijnen . Achtereenvolgens zijn in den loop der jaren al de in
het Hol staande huisjes opgekocht, verbouwd of gesloopt door
verschillende firma's, die aangrenzende perceelen hebben .
Een der steegjes „de Romein", dat op den N . Z. Voorburgwal
uitkwam, is reeds geheel voor het verkeer afgesloten door het
gebouw der Electrische drukkerij . In een der in het slop nog bestaande, bouwvallige huisjes is tijdelijk de vischbakkerij van een gerenommeerd visch-restaurant ; de andere staan ledig . Spoedig zullen
ook de overige slopjes worden volgebouwd en het smalle steegje,
de eigenlijke ingang op den Nieuwendijk tusschen de perceelen van
de firma's Van den Brul en Caesar, zal waarschijnlijk aan den
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openbaren dienst onttrokken worden, zoodra de belanghebbende
eigenaars het eens zijn geworden over de annexatie van de
steeg, en de Vroedschap voor den afstand van dit smalle stukje
stadsgrond (het Hot is nauwelijks i meter wijd), niet to breede
eischen stelt.
H e t Hot, de naam doet onwillekeurig denken aan een somber
verblijf van dieven en moordenaars, of minstens van valsche munters,
was een der oudste en meest typische Amsterdamsche „buurtjes",
besloten tusschen Nieuwendijk, St . Nicolaasstraat, Gravenstraat en
N . Z. Voorburgwal .
Martin Kalff zegt van 't Hot in zijn werk ,In 't hartje der stad"
En schej5t men zich met het oog oft de kaart een beeld van den
vroegeren toestand, dan zal men ontwaren, dal de bewoners een tad
gekend hebben, dal z . aan de overz~'de der gracht (den burchtwal)
de koeien zagen grazen, totdat de ommuring der stad hun dal
landel~ft schouwsj5el kwarn ontrooven .
Hoe de naam ,het Hot" eigenlijk ontstaan is, weet men niet
zeker, i) maar misschien dankt het buurtje die benaming aan de
wonderlijk enge, donkere straatjes, die er iets geheimzinnigs
aan gaven .
Vijf uitgangen! . . . 't Hot op den Nieuwendijk . 't Blaeu-straatje
in de Gravenstraat, het Korte Hot, in de St . Nicolaasstraat, de
Romein en de Zwarte Handsteeg, beide aan den N . Z. Voorburgwal
uitkomend, gaven ons vroeger als jongens een heerlijke gelegenheid tot ontsnapping, als wij, straatschenderij bedrijvend, door
den diender met zijn stok werden nagezet .

i) Het komt mij voor, dat Hel Hol een verzameling is van kleine huisjes,
misschien schippers- of visscherswoningen, die in oude tijden tegen en bij den dijk
gebouwd werden . Allengs bij de uitbreiding der stad zijn die huisjes door grootere
woningen ingesloten geworden en als 't ware ombouwd . De lage verdieping der
oudste, thans reeds bijna in puin gevallen huisjes, de eigenaardige vorm van enkele
nog bestaande en de afwezigheid van bovenverdiepingen staaft m . i . eenigszins mijn
bewering . Zonder eenigen twijfel is het Hol een der alleroudste buurtjes van
Amsterdam . In het Blaeustraatje is gedurende vele jaren de bekende Kunstdrukkerij
van Blaeu gevestigd geweest . In 1597 kwam in het Hol de Latijnsche School nit,
waarvan de steenen poort tot voor weinig jaren nog bleef staan als achter uitgang
van het welbekende manufacturenmagazijn „de Zon", waarin eertijds een liefhebberijkomedie en nette dansgelegenheid was .
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Jongens, als we 't Hol maar halen kunnen, zijn we klaar !
riepen we elkander toe, als we na een of ander boevenstuk door
de politie werden bedreigd . Vijf uitgangen! welk een Dorado voor
kattenkwaad uitvoerende jongeheertjes .
De diender mocht zoo hard loopen, als hij wilde, zoodra we
het Hol hadden bereikt, voelden we ons volkomen veilig . Eer
de ,sterke arm" erin was, waren wij er al weer uit ! En de
bewoners ? - Zij hielpen ons ; ze waarschuwden : - de koperhoed is 't Blaeustraatje ingegaan, jongens! enz .
Misschien zijn er slechts weinig Amsterdammers, die het Hol
hebben gezien, en zeker nog minder, die de bewoners er van
kenden en toch waren juist zij der moeite waard .
't Was een zeer eigenaardig, goedig volkje, echter even benepen
en klein in hun begrippen als hun straatjes en woningen . Zij
leefden met elkander als in een kleine republiek, waarvan een
paar oudere menschen de opperhoofden waren .
Tante Leentje was langen tijd de vraagbaak en raadgeefster
van groot en klein . Zij wist, hoe zij met de Holbewoners moest
omspringen en als z ~* rechtsprak zeiden de anderen gelaten
- Hou nou je gemak maar ; Tante Leen heit 't gezeid en
daarmee : basta !"
Haar wettige echtgenoot, een polderwerker van buitengewone
lichaamskracht, maar volgens zijn eega : „zoo goed as 'n lam",
wist, zoo noodig, Leentje's woorden met zijn gespierde vuisten to
onderstrepen en als ,Oome Jan", op verzoek van ,Tante", zich
eindelijk met een of ander ,geval" bemoeide ,vlogen er spaanders",
zooals men in de buurt zei .
Als Leentje van een nieuwen bewoner met een kort hoofdknikje
getuigde : „'n Menschel~k weze" - was hij zoo goed als aangenomen in de Hol-republiek. Zei zij daatentegen minachtend
- ,Schorem", dan hield zoo iemand het er niet uit en vertrok
spoediger dan hij wel gewenscht had .
- Bedelaars, geboeft en schorem motte we hier niet hebbe,
die hooren thuis in de Duvelshoek . Wij zelle ons buurtje zuiver
houwe, niewaar, Jan? . . . zei Leen, en fier voegde zij er dan bij
We benne hier allemaal knappe negosie-mense onder mekaar, we
-
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motte poot-an speule, dat 's waar, -- maar we hoeve, godlof, an
niemand ,Dankie" to zegge .
'n Paar orgeldraaiers werden in het Hol, ,omdat de mesiek nog
eris een variabeligheid gaf," oogluikend toegelaten ; overigens
woonden er uitsluitend menschen, die langs de straten ventten,
met groenten, visch en andere artikelen, die het jaargetij opleverde.
Behalve Tante Leen was in 't Hol nog een andere invloedrijke
vrouw, nl . de juffrouw uit 't „Water- en- Vuurhuis" . Ook : j
genoot een welverdiende reputatie van ,fatsoen en nettigheid" .
Zij hield een soort van toko, waar allerlei kleine artikelen, die
de Holbewoners noodig hadden, verkrijgbaar waren . Zij zette
koffie en thee, leverde water en vuur, verkocht kruidenierswaren,
brood, koekjes, bezems, stoffers, potten en pannen, klompen, g laswerk, tollen, knikkers, en -- vooral, zoodra de tijd er voor
was - gouwe torren in kleine bontbeschilderde huisjes . Zij was
daar bepaald voor bekend en menig jongen bedelde in die
dagen van moeder een stuiver af, om bij „de juffrouw in 't Hol"
een gouwe for to gaan koopen . Zij gaf op ieder insekt eenige
blaadjes kropsli toe en de vermaning : ,Nou mo' je 'm goed
behandele, hoor! want hij heft z'n gevoel net zoo wel as jij,
- dag broekie !"
Haar wederhelft, 'n lang, mager man, die, zooals de buurt zei
,,z'n duim op 't laadgat hield" en aan onnut geld uitgeven een
hekel had, was achtereenvolgens eigenaar geworden van enkele
kleine huisjes en verhuurde die ; altijd- op voorwaarde van „'u week
vooruil 6l~*ven".

In een der woningen had hij een kleinen ,tabernakel" ingericht, die door hem aan de ,broeders" werd verhuurd met vrije
gebruikmaking van een huisorgel, om daar „het onvervalschte
woord" to kunnen hooren en deelachtig to worden de genade en
barmhartigheid, die niet dezer aarde is .
Een catechiseermeester, die de Gewone Hervormde Kerk nog
to wereldsch vond, trad Zondags en ook eenmaal in de week als
voorganger op, om de Holbewoners to stichten .
Inderdaad, Tante Leentje had gelijk, als ze zei :
- Mens, je hoeft voor geen enkel ding ons Holletje uit, je
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kan bier alles hebbe, tot Gosdienst toe - alleen, kemedie, daar
hebben we geen plaas voor .
De Toko was als 't ware tegelijk Gemeentehuis, want alles
werd daar behandeld : Geboorte, sterfgevallen, ja zelfs echtscheidingen werden daar besproken en geregeld en onder 't gebruik
van een kommetje troost met een balletje, of een zoet slokkie
- ,Vergunning" was destijds nog niet noodig - bepaalden de
vrouwen onder en met elkaar ,of Trui of Kee resenabele mense
ware of niet, - of 't vreempie, dat gekomme was, geduld zou
of Manus, die z'n vrouw zoo treiterde, niet eris op z'n
worre,
falie mos hebbe - en meer intieme zaken van dergelijken aard .
't Gebeurde natuurlijk wel eens, misschien meer dan noodig
was, dat in een of ander huisgezin verschil van meening ontstond .
Bleef zoo'n huiselijk geschil binnen de muren, dan keken 'n paar
buren hoogstens even door de ruiten en zeiden hoofdschuddend
tot elkaar : - s'jonges, s'jonges, ze houwe daar kermis!
maar
verder bemoeide zich niemand met-de zaak . Zoodra evenwel de
twist naar buiten uitsloeg en „de buurt" er door in opstand
kwam, waren Tante Leentje en Oome Jan of de toko-juffouw
dadelijk bij de hand om ,schandaal" to voorkomen .
Leentje had er best den slag van, en gewoonlijk bedaarden de
gemoederen, als zij kortaf zei : ,Assieblief! Geen herrie hier in
't Hol! We motte onze repetaasje beware! . . . Allo, Hein, na je
werk en jij, Bet, na binne en je snater houwe . Bin jelui mooi
mal, mot jelui hier op klaarlichte dag spiktakel en buregerucht
op straat make
Hielp soms zoo'n gemoedelijk woord niet voldoende, dan riep
Tante Leen : - 0, Ja -an! kom jij der is eve bij !
Meestal hielp dat afdoende, want als Oome Jan verscheen en
met zijn grove basstem zei
- En nou is 't uit, versta jelui? - sloeg de schrik iedereen
om 't hart . Hij kon zoo handig ineens zijn baaien borstrokmouwen een eindje opslaan en, eer zij er op bedacht waren, had
hij met een paar krachtige ,opstoppers" en ,haberdoedassen" i )
de rustverstoorders tot rede gebracht .
i)
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De juffrouw uit de toko was bedaarder en trachtte door overreding vrede to stichten . Heel gemoedelijk en kalm zei ze dan :
- Naas of Sien - hoe ken je je eige nou zoo overstuur make!
Je kerel heit een klein kiepertje to veel op . Geef 'm een sterk
kop koffie met 'n tik op z'n maag en douw 'm z'n mandje in .
Spreek 'm morge in 't fatsoenlijke er over an . Als ie weer goed
bij z'n positieve is, is 't een lobbes ; geloof mijn nou!
Dikwijls daalde na zoo'n toespraak de duif met de olijftak in
de nauwe steegjes neder .
De echtgenoot der juffrouw echter had het beste argument
van alien to zijner beschikking, ten minste voor zoover het „zijn
huisjes" aanging . Was daar oneenigheid of onnoodige drukte,
die hem niet beviel, dan zette hij zijn pet op - ging de woning
binnen en zei cathegorisch : - Stilte . . . je fatsoen houwe . . . of
ik zet jelui d'r uit!
Voor dat ,er uit zetten" hadden de Holbewoners erg veel
ontzag, want dan kwamen zij er ook nooit weer in . En hoe
vreemd het ook moge schijnen, het wonen in h e t H o 1 scheen
voor de meesten een bijzonderlijke aantrekkelijkheid to hebben .
Nooit stond er een kamer ledig ; er waren altijd meer liefhebbers
dan woningen . Alle huisjes waren dicht bevolkt en herbergden
meer huisgezinnen, dan er feitelijk met schik inkonden . Legio
kinderen verlevendigden de kleine straatjes, zoo zelfs, dat een der
omwonenden ondeugend beweerde :
In het Hol komen de
kindertjes niet alleen op den gewonen, door de natuur vastgestelden tijd ter wereld, maar ook tusschentijds, bij twee en drie
tegelijk, net precies naar ze er pleizier in hebben ."
In het Blaeustraatje is sedert lange jaren de broodbakkerij der
Ned. Hervormde Diakonie gevestigd ; daar wordt rogge- en tarwebrood gebakken voor de twee weeshuizen, het Oude Mannen- en
Vrouwenhuis, het Corvershof en andere liefdadige gestichten . De
Holbewoners zijn gewoonlijk op goeden voet met den directeur der
Bakkerij, want ook oeder hen zijn ,bedeelden", die geregeld hun
brood komen halen en . . . misschien wordt er ook wel eens een
enkele maal een ,kostelijck" brood gegeven zonder eerst naar de
geloofsbekentenis van den arme to vragen .
Dat het brood, dat daar gebakken wordt, voortreffelijk is,
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bewijst bet feit, dat in 1894 die bakkerij, onder directie van den
beer W. G . E. Ernste, op de groote Bakkerij-tentoonstelling met
goud werd bekroond . Wanneer men bet lange, lage gebouw van
buiten beziet, zou men niet zeggen, dat daar zooveel brood kan
worden gereed gemaakt ; want behalve de genoemde gestichten
worden door die bakkerij nog 2500 bedeelde gezinnen geregeld
van brooden voorzien .
Viermaal in bet jaar worden daar ruim elfhonderd ballen gehakt
gebraden. Tweemaal zijn bet ballen van een pond, bestemd
voor de verpleegden in bet Bestjeshuis en tweemalen per jaar
ballen van een half pond voor de weezen . De kosten dezer
tractatien worden bestreden uit een bijzonder fonds, door een of
anderen menschenvriend gelegateerd . Misscbien is bet niet onaardig
to weten, dat de oude mannetjes en vrouwtjes bij bun balletjes
gehakt telkenmale 14 mud aardappelen en 12 mud appelen gebruiken .
Ja! zei Tante Leen, - vier maal per jaar is 't een temtasie
voor ons mense, dan krijge me bier 't water in onze monde van
de lekkere gebraaie-vleeslucht . 't Heele Hol ruikt naar gehak maar wij blijve d'r nuchtere van. Afijn! we gunne die arme ziele
en die onnoozele schape dat extraatje wel, zoo benne we nou ook
niet . . . maar kwijle doene we hier wel !
Dat bet den gezamenlijken bewoners van bet Hol ernst was
met bun ,reputaasie", bewijst bet volgende historisch feit .
In bet steegje „de Rorneii" hadden zich eensklaps, zonder dat
iemand wist van waar, of hoe ze er gekomen waren, een paar
vrouwen gevestigd, die buitengewone vriendelijkheid aan bet sterkere
geslacht betoonden en elken dag aan de deur staande met lokkende
stem en gebaren tot binnentreden barer woning noodden .
Dat scheen de vrouwelijke leden van de Hol-republiek niet to
bevallen en onder voorzitting van lange Kee, die ook in „de Romein"
woonde, werd in de Toko een soort van krijgsraad gehouden,
waarin met algemeene stemmen besloten werd, om aan die vriendelijke dames haar verder verblijf onmogelijk to maken .
Aangevoerd door een kleine, kordate vrouw, toog een aantal
vrouwen en kinderen - „'t mansvolk houdt derlui bij zoo ies
altijd liever luikes" - zei lange Kee, op een namiddag naar de
bewuste woning, waar de twee bedaagde nimfen in paarsch-
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katoenen jak en zwarten rok, maar met ,mooi gekapt hoofd" en
rood-geblankette wangetjes op den drempel gehurkt zaten .
Niets kwaads vermoedend zagen zij met verbaasde oogen naar
de lachend naderende vrouwen, totdat de eerste gelederen zich
openden - meer dan twee personen konden in het steegje niet
naast elkander gaan - en een paar emmers vuil water met
groote juistheid en kracht over haar werden uitgegooid .
-- Dat's om jelui of to koelen! - riep een der vrouwen, terwijl
een andere een bak vol arch, aardappelschillen en afval over haar
uitstortte met de vriendelijke uitnoodiging : - Pak dat eris an,
leelike adders !
In een oogwenk waren de
twee juffrouwen „met gekapt
hoofd" onder luid gejuich en
gegil de steeg uit en den
Voorburgwal opgejaagd .
- En nou zelle e zew
netjes helpe verhuize ! riep
het kleine vrouwtje. - Pak
an, j onges ! Vooruit ! . . . een
stoel en een blompotje! . . .
een koekepan ! . . . een vogelkooitje ! . . .
Stuk voor stuk werd al
het huisraad uitgedragen ; de
vrouwen stonden in een rij,
tot aan de gracht, en gaven
elkaar lachend en pretmakend
de verschillende zaken aan .
Alles werd behoorlijk aan
den walkant gezet en toen
er nets meer in huis was,
trok lange Kee de deur der
Het lange Hol .
mooning dicht, sloot haar of
en riep : - Zie zoo, die lekkertjes benne we voor goed kwijt .
AA'ij motte niks van dat soort hebbe . 't Hol is altijd een fatsoenlijke buurt geweest!
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Fatsoenlijk, ja, zonder twijfel! maar buitengewoon triestig en
somber was bet daar toch, want de steegjes zijn zoo nauw, dat
geen zonnestraal verwarmt;nd en verkwikkend er in kan vallen .
Vandaar ook bet verschijnsel dat men nergens bloemen voor de
vensters zag, zooals overal elders in de achterbuurten der stad .
De twee of drie kleine bloemhekjes boven aan een paar dakvensters
aangebracht, herbergden eenige potjes met armelijke rozenboompjes
of geraniums, maar ze gedijden nooit en stierven door gebrek aan
zon en frissche lucht . Alleen in de dakraampjes blonk nu en dan
bij helderen hemel een weerschijntje .
Toch waren de bewoners over 't algemeen welgemoed en
vroolijk. Soms zongen ze 's avonds, zittend in hun deurpost, of
op straat voor hun woning bet hoogste lied uit, begeleid door
een harmonica, of een dwarsfluit. Zij leefden, zooals ze zelf zeiden
,,genoegelijk", zij hadden „meer lust dan last van elkaar" en
deelden getrouw in elkanders lief en Teed .
ledereen had in dat ,Gemeenebest" zoo'n soort van lief hebberij .
Oome Jan hield kippen, die hij 's nachts in huis opborg en overdag in een rennetje, onder tegen z'n woning getimmerd, liet
loopen ; ,zwarte Toossie" broeide kanaries op zolder en dikke
Dolf was een duivenmelker, die den geheelen zondag op bet dak
van zijn woning zat .
Betje Zuur hield konijnen in een keldertje en Willem Beekman
fokte honden op de vliering.
Een poosje heeft in de Zwarte Handsteeg ook nog een vrouw
gewoond, die voor een kwartje de kaart lei en allerlei voorspellingen kon doen, maar toen zij een paar malen de plank geheel
had misgeslagen, door aan een der buren to vertellen, dat schoppenaas en ruiten-heer haar meedeelden, ,dat z'n vrouw niet zuiver
op de graat was" en aan een ander had aangeraden, om een
tientje in de loterij to spelen, dat er later met een niel was
uitgekomen, werd zij door de overige bewoners voor dood
verklaard" en daarna door een paar der meest orthodoxen ,als
een zondige toovenares, die den Heere verzoekt" uitgekreten .
Zij kon 't niet uithouden in 't Hol ; men negeerde haar volkomen . Zelfs in de toko kon ze voor haar geld geen waren
meer krijgen . Met stille trom vertrok zij . . . - Ze had zekers
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in d'r koffiedik geleze, dat ze maar uitknijpe most en dat is leep
van d'r geweest, want anders zouwe w~ d'r een handje gegeve
hebbe," zei Ootne Jan, er filosofisch bijvoegende :
- Die kaartlegsters deuge geen van alle, want as ze wat
wiste, zouwe ze wel 't eerst voor d'r eige zorge .
Nu zijn voor 't grootste gedeelte die bewoners verdwenen .
Slechts hier en daar woont nog een enkele van het oude soort,
zooals Ouwe Betje, de in de buurt van Voorburgwal, Nieuwendijk,
Spuistraat en omstreken algemeene bekende ,schillenophaalster" .
Zij woont reeds 5o jaar in 't Hol en heeft het, zooals zij 't noemt,
nog in zijn goeien tijd gekend .
- Nou is d'r niks meer an, meheer, 't is 'n uitgesturve boel
-- zegt ze, als men er haar naar vraagt .
- En zij heeft gelijk . 't Is nu geen buurt meer, maar een
kleine verzameling verlaten steegjes, die langzamerhand door de
groote, omringende fabrieken, drukkerijen en werkplaatsen worden
dichtgedrukt en weggedrongen .
Al de typische persoonlijkheden, de drukke negotie-menschen
uit 't Hol zijn verdwenen, - 't Is er nu doodsch en stil geworden
en alleen de Bakkerij van de Diakonie zet er nog onvermoeid,
haar liefderijk, nuttig work voort .

IN DEN ENGELENBAK.
(1862 .)

iet! ik heb vandaag een vetje gehad ; 'n gulden
gekregen van Oom George, om naar de
komedie to gaan, ga je mee? Ze geven
Zaterdagavond „De Schipbreuk der Medusa"
en „De Schapenpoot", een ballet, toe .
lk was nog geen zestien jaar, toen ik dat
zei en mijn vriend Piet ongeveer even oud .
We waren al sedert onzen ,broekemannetjestijd." trouwe kameraden, die in de geheele buurt bekend
stonden als „een paar rakkers van j ongens" en dientengevolge deelden we altijd eerlijk de klappen, van verbolgen
buren, evengoed als de pretjes, die we nu en dan machtig
werden.
Kapitalisten waren we geen van beiden ; want Piet kreeg
Zaterdags dertig Zondag-centen en ik heschikte dan over
een kwartje, dat moeder me gaf, als ik het niet door een
of andere snoodheid verbeurd had .
Een heele gulden was dus in die dagen voor ons een reusachtige schat.
- Dan hebben we samen een en dertig stuivers, zei Piet, en
nadenkend achter 't oor krabbend : - daar leveren we 't 'm niet
voor. Heb jij niks meer?
- Neen, niemendal ! Jij ?
- Een stooter, i) dat's alles . Maar ik kan misschien wel wat
van Dien leenen, die is zuinig, die pot, dat weet je .
- Zie dan, dat je twee kwartjes van d'r los krijgt ; ik zal nog
i) = 121/2 cent .
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wel een kwartje van Moe afpingelen, dan hebben we genoeg
voor twee plaatsen in den bak i) en voor een glas bier, of een
kop koffie in de pauze . . . .
Dien was Piet's jongere zuster, een vroolijke, aardige meid, die,
tot groote ergernis van haar deftige oudelui, heel leuk en kameraadschappelijk met ons meedeed, als we een of andere goddelooze streek uithaalden en die nooit klikte . Toch was zij oneindig
braver dan wij en daardoor altijd beter bij kas . Zij bewaarde
zuinig de extraatjes, die ze kreeg voor goed oppassen op school,
de dubbeltjes en kwartjes van goedgeefsche Ooms of Tantes en
wat zij of en toe ontving voor de mooie merklappen, of handwerkjes, die zij meebracht van de ,naai-juffrouw", waar zij leerde .
Wij wisten, dat Dien van nature erg goedgeefsch was en
exploiteerden handig then karaktertrek, door haar geregeld to
bewegen tot het doen van rentelooze voorschotten, die meestal in
ons Debet bleven openstaan . Onze schoolboekjes wierpen nimmer
eenig dividend of en - de rubrieken ,vlijt" en ,gedrag" stonden
gewoonlijk beneden peil .
- Wel ? vroeg ik een paar dagen later . Heb je ze ?
- Neen ! Dien kon maar een dubbeltje missen . . . . dat heb ik
maar vast genomen . . . . ze moest wol koopen ; ze maakt wat
voor d'r Pa's verjaardag. En, jij ?
-- lk? Niks hoor! Moe was niet to vermurwen, want ik heb
verleden week een ruit ingegooid bij den apteker, die heeft ze
betaald.
- Dat's lam! Nou dan moet je maar alleen gaan, -- zuchtte
Piet en hij zette zoo'n diep ongelukkig gezicht, dat ik medelijden
met hem kreeg .
We waren allebei even dol op komedie en we gingen er ook
allebei even zelden heen - ik besloot dus eensklaps met jongensgrootmoedigheid : - Dan gaan we samen op 't veertientje 2), dat's
acht en twintig stuivers en clan drinken we niks in de pauze .
Piet's gezicht klaarde op, maar toch zei hij bezorgd : - Dat
zal je Moe niet willen hebben, 't is geen plaats voor jongeheeren .
i)
z)
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- Nou, ze hoeven 't immers niet to weten . We zeggen d'r niks van .
- Hou je stil! dan weet ik beter. We gaan op 't schellinkie ;
wat kan het ons schelen, of we nog een verdieping hooger zitten,
je ziet er even goed, riep Piet, stralend in het vooruitzicht mij
niet to ruineeren en toch mee to kunnen gaan .
- Maar Piet, 't is daar in then Engelenbak altijd zoo'n herrie .
- Nou, dan maken we mee herrie, 't is wel leuk om 'ris
tusschen dat yolk to zitten . We trekken ons daagsche goed aan
en zetten onze schoolpetten op .
- Maar laten ze bij jou thuis niks merken, want dan krijg ik
t weer op m'n kop . Je ma is altijd zoo deftig en die zeit toch
al dat ik jou overal mee naar toe sjouw! Dus niks vooruit
zeggen, hoor!
Kun je begrijpen! 'k Vertel 't alleen aan Dien, die houdt
toch d'r mond. lk zal maar zeggen, dat jij me geinviteerd hebt .
- En ik zeg ze niet, dat jij meegaat .
- Best, afgesproken!
De Zaterdag kwam . Moeder vond het maar half goed, dat ik
alleen naar de komedie zou gaan . Ze probeerde zelfs nog, om
mij terug to houden, door to zeggen : - Zou je niet liever
wachten, tot dat een van je vrindjes met je meegaat? Alleen is
toch ook maar alleen, in gezelschap geniet je dubbel . . . .
Ik wist haar argumenten to ontzenuwen, door min of meer
huichelachtig to beweren, dat ik ,wel r'is graag alleen ging, dat
ik zoo'n mooi stuk niet mocht verzuimen en dat op het aanplakbiljet
stond, dat het een van de allerlaatste voorstellingen was ."
Zuchtend gaf zij toe, echter niet zonder nog een laatste poging
to wagen, door er aan to herinneren, dat oom Hendrik, die dominee
in de provincie was, toen hij de laatste maal bij ons logeerde, had
gezegd : „Ik acht den schouwburg toch geen nuttig en gepast
vermaak voor jeugdige knapen", maar Vader kwam mij to hulp
en lachte : - Och, kom! Hein was even dol op de komedie, toen
hij zoo oud was als hij !
Nu, goed dan," zei moeder eindelijk, - maar zorg, dat je
onmiddellijk naar huis komt, als 't uit is en recht-door de Leidschestraat loopen, hoor! Loop maar met de menschen mee, die uit de
komedie komen, de Heiligeweg en de Kalverstraat ; niet langs den
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Voorburgwal, je kunt nooit weten, 't is daar altijd zoo donker I)
en je kon eens to water raken, zooals verleden week no(-y is
gebeurd met 'n, ouwe juffrouw, die slaperig de gracht inliep .
Maar ik ben geen ouwe juffrouw, moe, en ik ben niet
slaperig, als ik uit de komedie kom .
-- Zeg dat niet, kind, ik weet nog best, dat je slapend tusschen

Dam, - ingang Kalverstraat .

vader en mij inliep, toen we den eersten keer met je uit het
Salon van Boas en Judels kwamen . 2)
- 0, maar toen was ik pas twaalf jaar .
Vader had meer vertrouwen in mijn zelfstandigheid en zei
Kom, kom, hi_j is geen kind meer . Laat hem maar begaan .
Maar toch kreeg ik van hem de vermaning : - Hou je niet op
onder weg en blijf niet kijken naar standjes, of zoo .
Zaterdagsavonds is er nog al eens dronken yolk bij den ween . . . . hij klopte mij vriendschappelijk op den schouder . . . . ik ken
i) Als de almanak Zichte nzaan aangaf, werden in die dagen de straatlantarens
niet ontstoken .
2) Die Salon des Varietes was en is nu nog to vinden in de Amstelstraat .
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je liefhebberij om naar alles to kijken, vrind, en overal met je
neus bij to gaan .
Voor ik 's avonds naar den Dam ging, waar Piet me voor den
winkel van Heyman op den hoek der Kalverstraat zou ontmoeten,
probeerde ik nog, of ik van moeder een extra kwartje kon
afbedelen, maar 't lukte niet .
- Je hebt meer clan voldoende," zei ze . - Kind! ik zal blij
wezen, als je weer thuis bent . . . . en meteen gaf ze mij een sinaasappel, then ze netjes in partjes gepeld en in een oude magnesiadoos had gepakt met de aanbeveling : - Als je soms dorst krijgt,
steek je zoo'n partje in je mond, dat frischt zoo op! Maar zorg,
dat niemand het ziet, je kunt het best zoo achter je zakdoek doen
en . . . . zul je met 't uitgaan voorzichtig wezen, voor de kou ?
Hier, neem een das mee!

We gingen vroeg (lien Zaterdagavond, want tien minuten voor
zessen stond ik al met Piet voor Heyman's magazijn . Het bureau
van den Schouwburg werci om zes uur geopend, we hadden geen
besproken plaatsen en wilden dus tijdig aanwezig zijn .
Trams of omnibussen waren er in die dagen nog niet en een
kleine twintig minuten meenden we wel noodig to hebben voor
de wandeling.
We liepen netjes, zooals het jongeheeren betaamt, de Kalverstraat door en den Heiligenweg over, nu en dan even voor een
winkel kijkend, maar toen we op 't Koningsplein den Munttoren k ,",-art
over zessen hoorden spelen, zetten we er eensklaps „den draf in" .
Piet beweerde al dravend : -- Die klok deugt niet, 't is nog
Been kwart ; onze klokken thuis loopen allemaal precies, want de
horlogemaker komt' ze alle weken opwinden en nazien .
Min of meer warm en buiten adem stonden we eindelijk voor
de komedie, het houten gebouw, dat sedert den brand van den
Stadsschouwburg op de Keizersgracht in 1772 nog altijd ad
interim dienst deed en onder Directie van Roobol en Tjasink
bespeeld werd .
't Werd reeds vol voor de bureaux ; verschillende groepjes
menschen stonden er voor om plaatsen to nemen en enkele equi-
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pages, vigelantes en een toeslee I) brachten bezoekers aan . - In
die dagen werden de plaatsbureaux voor de betere rangen een
uur voor den aanvang der voorstelling geopend, terwijl die van
de hoogere een half uur van to voren opengingen .
Jongens weten zich gewoonlijk spoedig vooraan to dringen en
daardoor kwamen wij na een paar malen door wachtende heeren
met een knorrig : - Wacht je beurt af, vriendjes!" to zijn terug
geduwd voor het loket, dat wij van vroegere bezoeken wel kenden .

De houten Stadsschouwburg op 't Leidscheplein .

Ik vroeg, me een klein weinig geneerend : -- Twee plaatsen
voor 't schellinkie, asjeblieft?
Mo'je hier niet wezen! . . . , klonk 't onbeleefd uit 't hokje .
Waar dan?
Om den hoek .
Om welken hoek ?
Flap, bons! 't Luikje werd nijdig dichtgedaan en toen ik er
mijn knokkels ongeduldig op liet spelen, schoof een heer ons kalm
ter zijde en terwijl het bureau zich voor hem opende, zei hij
- Jongelui, je moet op het plein wezen, tegenover de Leidscher) Een sleepkoetsje ; eigenlijk een kleine vigilante op een slede geplaatst in plaats
van op wielen .
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straat, de eene deur is voor de guldens en de tien en de andere
voor de schelling . . . . Drie amphiteater asjeblieft!
In een oogwenk waren we voor de deur van de ,tweede gaanderij", die nog gesloten was . Een dichte drom menschen stond er
voor, schreeuwend, lachend en ruziemakend met elkaar . Nu en dan
werd er geroepen : - Doe jelui nou nog niet ope? 't Is half zeve!
Motten we hier nog langer bivakkeere ! We motten d'r in ! De
Leidsche poort heit al geslage !"

De Leidschepoort en den Stadsschouwhurg .

Het bureau-loket naast de deur was gesloten ; we tikten hard
en haastig aan . 't Werd even haastig opengeschoven en een nijdig
gezicht, met een ronde, zilveren bril op, keek ons aan .
Uit een scheeven, tandeloozen mond klonk het barsch : - Niks
meer, alles weg !
- Maar, meneer, we wouen er toch graag in .
- Zoo, dan mo'je maar naar van Mourik gaan .
't Loketje schoof dicht en we keken elkander verbluft aan. Wat
vertelde die ouwe nijdas toch ?
Naar van Maurik? En 't was juist van Maurik, die met z'n
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vriend Piet in de komedie wou . We begrepen er niets van, totdat
een suppoost, die bij de deur stond en beleefder was dan de
bureaulist, ons en een paar buitenmenschen, die ook plaatsen verlangden, terecht hielp, door to zeggen
- D'r is niks meer to krijgen, de opkoopers hebben alles in
handen, maar bij van Mourik, den kastelein . . . . kijk daar op
't plein woont ie, een huis of wat van de Baangracht of . . . . zel
je nog wel wat kenne krijge . Maar je hoeft er niet eens heen to
gaan, z'n vrouw zal wel tusschen de menschen staan . Ze heit
van morgen de heele boel opgekocht .
Hij rekte zich even omhoog, op zijn teenen, en keek naar den
menschendrom naast ons .
- 0, daar is ze", en luider : „zeg, van Mourik . . . . v-a-n
M-o-urik ! . . . . kaaretj es !"
- Hierzoo ! assieblief, hier is ze !
Een burgerjuffrouw met een wollen doek over hoofd en schouders,
een kleine portefeuille in de eene en een grijs geldzakje in de
andere hand, vroeg, naar ons toekomend
- Hoeveel ?"
-- Twee!"
Voor de tien?"
Neen, schellinkies."
- Daar ken ik je nog net aan helpen, knaapies . Twee lekkere
plaasies, eerste bank, piek fijn !"
- Naast elkaar ?
- Vlak naast mekaar.
- Goed, geef dan maar hier .
- Eerst centjes, jongelui . . . . dat's achttien stuivers .
- Wat ? Negentig centen ? . . . . En 't is voor 't schellinkie !
Niks vaster, maar dat kosten ze mijn zelvers . Zou je denke,
dat ik voor juillie plezier hier sta to blauwbekke . 'k Mag toch
wel tien centjes an je verdiene, 'k mot zelvers zeuve stuivers geve,
't benne, besproke plaatse .
- Ja, maar . . . . negen stuivers !
- Leg niet to sappele, wil jelui ze hebbe of niet?
Geef dan maar op
- Assieblieft! Verammeseer je goed! 't Is 'n mooi stuk . . . .
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en met grove stem een der meest bekende acteurs nabootsend,
riep juffrouw van Mourik : - 0 mijn God we vergaan, de Medusa
zinkt waar is redding ! . . . . Wie wil nog een paar mooie voor de
tien . . . . ik heb er nog twee voor- en een achter op de hoeke,
vrij van de kroon, 1) . . . . 'n heerlijk sperpectief op 't vlot! 2)
- Waar moeten we nu in?" vroegen we aan een man, die ook
een plaats had gekocht, en daarom draaide de opkoopster zich nog
even om, wees op den menschenklomp voor de deur en grinnikte
- Daar, ga maar in de keu, 3) de deure gaan derek ope !"
Voor ons stond een hoop yolk, dicht opeengedrukt, pratend,
lachend en kibbelend, en achter ons groeide de menigte eensklaps
zoo geweldig aan, dat het bijna scheen, alsof de menschen uit den
grond oprezen . Later heb ik gehoord, dat er veel schouwburglief hebbers waren, die vooruit plaatsen namen, maar niet van „de
keu" hielden, en dus in wijnhuizen, herbergen of kroegjes op
't Plein zoo lang mogelijk bleven zitten en een,,kikkertje" gebruikten,
totdat het „meer dan hoog tijd werd voor 't gedrang ."
We stonden onbewegelijk, vast ingesloten tusschen transpireerende
menschen, die ieder voor zich een eigenaardige emanatie hadden
en een meer of minder sterk aroma verspreidden .
Jenever-, uien-, zoutevisch-, bier- en bokkinggeuren mengden
zich aangenaam met de uitwaseming van warme vrouwenrokken,
werkpakjes, vochtige duffeltjes en vetleeren schoenen . 't Werd ons
wee om 't hart en Piet, die nog gevoeliger was dan ik voor die
mengeling van reukjes, zei zaht aan mijn oor : - Bah, ik heb
een vent voor me, die ruikt naar bloed ! . . . . 't Was een ganzenplukker, wiens jas stijf stond van aangekleefd, geronnen bloed,
dons en veeren .
r) Op de tienstuiversplaats waren de hoekplaatsen het meest gezocht omdat voor
de middenplaatsen de groote lichtkroon hing, die het uitzicht op het tooneel min of
meer belemmerde .
2) Juffrouw van Dlourik bedoelde, dat het vlot „le clou" van het stuk, op die
plaatsen goed to zien was . Tot mijn grooten spijt heb ik later vernomen, dat deze
talentvolle opkoopster haar naam met een o spelde en ik dus geen familie van haar
kon zijn . Jammer! want zij was jarenlang een der vermaardste Leidscheplein-bewoonsters .
Ze zorgde als een moeder voor ,d'r regeliere klantjes" en de consumptie in haar
lokaal was boven alle lof verheven .
3) Ga maar „en queue" staan .
12
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Daar viel plotseling een lichtstaal op de hoofden voor ons .
De deuren gingen open - „de keu" kwam in beweging en wij
kregen een geweldigen druk van achteren, door de opstuwende
menschen .
Voor ons begonnen ze to schreeuwen en to vechten .
ledereen wou het eerst naar binnen en de trappen op, om de
beste plaatsen to veroveren .
Een sparachtige juffrouw reikte met haar lange grijparmen over
de schouders van een ander heen en trachtte tevergeefs de deurpost beet to pakken, om zich zoo naar binnen to trekken .
Dit gaf ergernis aan een paar andere, meer gezette vrouwen,
die last hadden van een forschen kerel, die haar met geweld
op zij drukte .
- Kijk, zoo'n zwiepstok met d'r slierarmen ! . . . . Mensch, trek,
je eigen niet uit mekaar, je zal toch je beurt motte afwachte
lang merakel . . . .
- Kristes, man, wat douw jij onbeskoft . . . . wijlui, vrouwe,
motte d'r toch 't eerst in, dat hoort immers zoo!
- An me laars ! 'k Heb ook me cente betaald !
- Wij ook! . . . . allemachtig, wat 'n geweldenaar . - Schei je
nou uit!
- Pas op, hoor ! . . . . lk geef j e een dobber op j e klapbes ! i )
- Heb 't hart 'ris, schattebout! Geef me liever een mokkeltje?
- Jou! . . . . 'k Zag je liever voor de Waag 2), akelig dier!
-- Zet op ! Vooruit ! Zet op ! . . . . Keer je om moedertje, met
je breeje rug naar voren . Zoo! . . . . dan komme we d'r wel .
- 0, au ! 0 verdikkeme, hij dringt me m'n aasem uit !
-- Hou je maar koest, schatje . . . . ik mag je wel, kom maar hier .
- Schei je uit, gemeene slampamper! Wie denk jij, dat je voor
heb . . . . 'k ben 'n fatsoenlijke vrouw ! 0, Kees ! Kees! die vent !
Handen thuis leelikert
0, au ! Godallemachtig wat knijpt die
schooier me daar. - 0, au! . . . .
- Hou je maar gedekt, liefie! Strakkies zit je alles wel weer glad .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
i) Een slag op je hoofd .
2) Voor de Waag op de Nieuwmarkt stond vroeger het schavot .
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't Werd een onbeschrijfelijke herrie . Piet zat in de knel achter
een marinier, die niet heelemaal nuchter scheen, achter een juffrouw,
die verschrikkelijk naar muskus rook en een vischjongen, wiens
,,meissie" voortdurend achteruit schopte, omdat ze angstig was .
Ik werd samengeperst tusschen een aantal opdringende groentejongens en een paar brutale vischvrouwen, die links en rechts
met uitgepreide vingers klappen uitdeelden .
't Werd me to benauwd en ik begon me erg zenuwachtig to
voelen . Gelukkig zei eensklaps een groote man, voor me, omkijkend,
met een zware basstem :
- Zekers nooit hier geweest, he? . . . . 't Is ook je stiek niet,

jongeheer, . . . . maar as je wil, dan dring ik je naar binnen ; 't kost
je twintig centjes!
't Was me, alsof ik een engelenstem uit den Hemel hoorde . Ik
zei dadelijk : -- Asjeblieft!" Al had de man mij een gulden
gevraagd, ik zou then gaarne hebben gegeven, als ik zoo rijk
was geweest .
- Geef op je dubbeltjes!
- 'k Kan niet in mijn zak komen . . . .
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Nou goed, strakkies dan ! Pak me nou maar ferm in m'n
baadje van achteren .
Ik zie nog de rood-baaien borstrok met wit beenen knoopen en
de gebreide bretels van mijn redder, zijn breeden, rooden sproetigen
nek en zware schouders, de ringetjes in zijn ooren, zijn rossig haar
en sik . In mijn verbeelding hoor ik weer zijn basgeluid
- Allo, dan, daar gaai ie ! Op zij ! . . . .
- Heere Kristes! . . . . daar ken niemand tegen . 0, wat 'n kerel!
- Groote genade, wat 'n geweld! 0, au ! ai !
- Hou vast, jongeheer!
- Hier, pak an, leelike dief! -- Ik kreeg van een booze juffrouw
een vinnigen slag op mijn achterhoofd, die mij dagen daarna nog
een pijnlijk souvenir was.
Hoe Piet tegelijk met mij achter „den dringer" I) de deur
inkwam en op 't eerste trapportaal, kan ik mij niet meer herinneren, maar hij stond naast me, bleek, en met een lange krab
op zijn linkerwang .
De dringer veegde met zijn mouw langs zijn voorhoofd en
onder de klep van zijn pet, terwijl hij bromde : - die satansche
Je mot ze jandorie nog sebtiel en zachies behandele en
wijven ! . .
ze toffele d'r maar op . . . . dat's net gepast, jonge heer, dankie wel!
Ik had hem een kwartje gegeven in de verwachting, dat hij mij
eerlijk vijf centen zou teruggeven, maar daar scheen hij volstrekt
niet over to denken - en de man was al weer beneden, eer wij
van onze benauwdheden bekomen waren .
Toch leuk! . . . zei Piet, met zijn zakdoek zijn wang bettend .
Nou ! maar ik heb leelijk pijn in m'n hoofd !
Dat gaat wel over . Wat 'n kerel! 'k Wou, dat'k zoo sterk was .
- Hoe ben jij zoo in eens meegekomen, Piet?
Dat weet ik zelf niet . Toen d'r zoo'n herrie kwam, en die
kerel, zoo, met z'n ellebogen links en rechts heen en weer stompte,
kreeg ik 'n beetje ruimte en toen heb ik jou maar beetgepakt
van achteren .
- Dat heb ik niet eens gemerkt . . . . He, m'n hoofd !
-

i) Dringer was in die dagen een soort van beroep door stoere Leidsche-buurtbewoners uitgeoefend .
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Wij gingen intusschen de trappen op, waar 't wel vol, maar
geen gedrang was . Hoe hooger we kwamen, des to warmer werd
het en toen we eindelijk het ,schellinkje" bereikten, voelden we
een groote hitte, die als in golven uit de open deur over de
trap en de portalen stroomcle.
De eerste bank en gedeeltelijk ook de tweede was reeds bezet,
toen wij „de Engelenbak" betraden . Ik had n° . 4o en Piet no . 39
we telden dus de ruggen der voor ons zittende menschen, want
hun hoofden zagen we nauwelijks, die hingen bijna over den rand
der balustrade.
- Hier is 't, zei Piet, maar d'r zit iemand op.
- 0, dat's minder, die laten we opstaan.
- Meneer! . . . . Piet tikte den man - 't leek een zeeman zachtjes op den schouder .
- Wat mo'je?
- U zit op mijn plaats - ik heb no . 39, eerste bank .
- Doet me lol !
- Maar ik heb die plaats besproken .
- Zoo, dat's verstandig van je!
- En u zit op mijn plaats. . . . ! meende ik tot een soort dametje,
dat naast hem zat to moeten opmerken .
- Stik, hartje!
- Wat zegt u?
- Dat je doodwaaien kan!
- Maar 't is toch min plaats, ik heb er toch recht op . Piet
werd boos en voegde er bij : - Dat komt niet to pas, om op een
ander z'n plaats to gaan zitten . . . .
De zeeman keerde zich half om, greep Piet zwijgend bij een
been en schudde hem geweldig heen en weer, zoodat hij zich aan
de bank en aan de menschen, die er reeds zaten, moest vasthouden .
Daarna zei hij dreigend : - Als je nou nog eris je moel opendoet,
aap van 'n jongen, dan kieper ik je over de reeling den bak in,
versta j e ?
Algemeen gelach !
Piet was bleek geworden en zweeg .
Deelnemende vrienden schenen we daar op het ,Schellinkie"
niet to zullen vinden, want iedereen keek ons min of meer vijandig
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aan en men voegde ons allerlei liefelijkheden toe, terwijl wij een
andere plaats zochten .
- Wat doe jelui bier? . . . . vroeg de een .
- Blijf bij je soort! . . . . riep een ander .
Herhaaldelijk kregen we duwen en stompen van de menschen,
die we passeerden en die in de meest onhebbelijke houdingen op
de tweede bank zaten .
- Jongeheer! riep een heesche metselaar, van onder tot boven
vol kalk- en witselvlekken : -- Ga op je duim zitten, dan heb je
een draaistoel, . . . . en een dikke vrouw met een wollen kapje op en
een grooten, geruiten doek om, waaronder ze een klein sluimerend
kind koesterde, gaf een nijdigen trap tegen Piets schenen, toen
hij trachtte, haar voorbij to komen, knorrig brommend : - Kijk uit,
akeligheid, trap je ouwe moer op d'r toone!
- Jullie motte bier zeker niet weze lieverts, of kom je naast me
zitte ? Ja ? Pas dan op, dat je je fatsoen houdt ! . . . . giegelde een
schorre straatmeid en streek me met haar harde, onzindelijke hand,
gevoelig onder de kin .
- Jawel, ze binnen hier wel terecht! . . . . riepen een paar andere.
- De jongeheere kommen ons tracteere . . . . Nou, we luste wel
wat! - en meteen gooiden ze ons een paar notedoppen naar
't hoofd . - Zeg, lange loeris, . . . . Piet was destijds nog al erg
hoog op de beenen, - geef je 'n zoet slokkie?
-- Och, laat 'm met rust! . . . . gierde een schele juffrouw, die
haar arm om den hals
van een marine-matroos
geslagen hield : -- Hij
is nog niet droog achter
z'n oortjes. Moessie dekt
'm 's avonds nog toe . . . .
niewaar, blondje?
We waren niet voor
ons pleizier uit, maar na
Kijkers op „de tien ."
eenige moeite vonden we
toch eindelijk een plaats op de tweede bank tusschen een paar
minder rumoerige menschen, die er nog al fatsoenlijk uitzagen .
Op de tien was geen plaatsje meer vrij ; en in de parterre
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ontstond reeds onaangenaamheid door iemand die op een besproken plaats was gaan zitten en niet verkoos op to staan voor
den rechthebbenden . De eerzame luidjes, die er zaten, keken met
schrik naar den suppoost, die een weinig al to luid zijn stem verhief
om to betoogen dat de ,bespreker" zooveel als eigenaar was voor
den avond
en dat als
'' ''
meneer niet
goedschiks
heenging hij
de politie er
bij zou halen .
Ook de betere rangen
waren goed
bezocht.
In de parterre .
- De Rijkdom weet ook wel wat 'n effetief stuk is - beweerde een man
voor ons en zijn buurvrouw vulde, hoogwijs knikkend aan
- Nou ze zien toch ook niet alle dage 'n schipbreuk, al hebbe
ze cente zat!
Nergens bleef een plaats onbezet ; zelfs op „de richel" I) zat men
mannetje aan mannetje .
We zaten dicht op elkander gedrongen . Links hadden wij een
groezelige juffrouw, met onnoemelijk veel pokputjes . Zij droeg een
gebloemden omslagdoek en op haar schoot hield zij, behalve een
slapend kind, een gele karabies, waaruit een bierkruik stak . Een
plaats verder zat haar echtvriend, een zware, dikke man, met
grove werkhanden, rood, vettig polkahaar en een pruim-wang .
Aan den anderen kant naast Piet zaten een paar sterk naar
visch riekende jongelui, waarvan de eene heel huiselijk zijn schoenen
uittrok, omdat : ,z'n beene zoo warrem ware ."
i) „De Richel" was een smal bankje, achter tegen den schuinen wand van de
kap aangebracht. Men kon daar zoowat zitten, maar niets zien van `t geen op het
tooneel gebeurde ; daarom moesten zij, die daar plaatsen hadden, gedurende de
voorstelling staan, of leunen op de ruggen van de menschen, v66r hen . Nu n6g
noemt men in Amsterdam het minste soort menschen : „'t Vee van den Richel ."
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Voor ons op de eerste bank was een clubje mannen en vrouwen,
die onophoudelijk seinen wisselden met een vriend, in een boezeroen,
aan de overzijde, in den Engelenbak . Achter ons bleef „de richel"
voortdurend in beweging, duwend en kibbelend om de beste
plaatsen, mopperend of vloekend, omdat de schuinte van de kap
hen hinderde in het zitten .
Het orkest speelde een fantasie uit ,Der Freischutz" en de
juffrouw van de karabies bewoog haar hoed met blauwe strikken
bevallig heen en weer op de maat .
- Mooi, he ! zei ze met verkouden stem en hoorbaar haar
neus ophalend, toen de muziek ophield . - Da's uit de Vrijschots,
'n fijne opera!
- Och, mensch ! bin j e mal ! - riep achter haar iemand,
- 't is 'n wals .
- An j e wals ! . . . . Zij keek knorrig om .
- 't Is wellis, 'n wals !
- Nou, dan is 't 'n wals, jij weet 't, . . . . maar nou lieg ik ! . . . .
Zeg, Tienus, ze wille mijn hebbe . Leer mijn nou, wat de Vrijschots
is . . . . Zekers wel tienmaal gehoord !
Op de eerste bank keek iemand om en zei stellig : -- Blijf
gezond ! 't is toch de Vrijschutz, voorwat zou 't nou niet de
Vrijschutz weze?
- Zie je nou wel, die zeit 't ook . . . . de joodjes weten 't wel,
dat benne de operaklante .
- Mesiek! riep Tienus op eens ; we schrikten van zijn zwaar
basgeluid.
- Mesiek voor me cente ! . . . . herhaalde hij en stond op . Zijn
vrouw trok hem aan zijn j as weer op de bank : - Hou j e gemak,
vader, ze beginne dadelijk weer van zelfs .
- Mesiek! . . . . schreeuwde als aangestoken door Tienus, de
boezeroenman aan den overkant .
- Mesiek! - mesiek! . . . . klonk het uit verschillende monden .
- Hou je snavel daar! . . . . gilde een ander .
Aan de overzijde van de gaanderij was een heftige woordenwisseling ontstaan . Scheldwoorden en vloeken klonken tot ons
over en we zagen dreigend opgeheven mannen- en vrouwenarmen ;
een tumult van belang .
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'n Paar jongens en meiden waren handgemeen geworden en „de
diender van 't Schellinkie" moest tusschenbeiden komen .
In onze omgeving leverde men critiek.
- Ze moste d'r lui eige skame ; kijk ze 'ris bakkeleien! Da's
nou uitweze voor je plezier! . . . zei Tienus en zijn stem verheffend,
riep hij : - Gooi ze d'r euit !
- Hou je d'r buiten, man!
-- Kijk ze daar doppe! . . .I) lachte de schoenlooze vischjongen .
- D'r is 'n bout ook bij ! . . .z) merkte zijn kameraad op .
Straks neme ze hutje met mutje mee naar meheertje! . . . 3)
giegelde een vrouw, - Lekker, lekker !
Mesiek ! . . . Mesiek !
0, Janes! . . . schreeuwde iemand voor ons .
Wat mot je? . . . klonk het terug van de overzij .
Zit j e daar nou, Janes ?
Ja !
Met 't hoeveulste gedrang bi' je gekomme? 4)
Met 't tweede !
Dag, Kee!
Dag, Arie !
Stilte ! Hou je bakkes !
Sjuut ! . . . Mesiek !
't Werd iets rustiger in den Engelbak .
- Speult Mietje Kleine mee, van avond? . . . . vroeg Piet's
buurman.
- Dat weet ik niet !
- En Veltman ?
- Kan ik je niet zeggen !
iii weet niks, suffert !
Piet zweeg wijselijk en de vischjongen keek hem verachtelijk
aan, terwijl hij bromde : - Dat's nog al 'n jongeheer!
- Heit uwe de Schipbreuk al ereissies bijgewoond? vroeg de
i)

Doppe = vechten .
Bout = diender.
3) Meheertje = commissaris van politie .
4) Een gewone uitroep in die dagen, want de hoogere bezoekers van den schouwburg kwamen nooit zonder dringen binnen .
2)
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juffrouw naast me, een balletje in haar mond stekend en mij het
zakje voorhoudend : - 'n Pepermuntballetje?
- Dank u, - neen, ik heb 't stuk nooit gezien ; U ?
- Nou, zou 'k je verzoeken! - He, die suiker doet me zeer
an me tande - ik heb 't al al twee keer gezien, maar m'n man
nog nooit - 'k ben 'n dolle liefhebber van de kemedie, maar dan
degelijke stukken, zie je! Met 't Ballet gane me heen, dat's maar
flauwe kul . We verkoope ons kontermerkie voor 'n dubbeltje of
'n paar slokkies ." I )
- Hei je Veltman verleje week gezien in . . . . nou hoe hiet 't
ook weer . . . . zei achter ons een schorre man .
- Jawel! wat 'n kreng was ie toe, he? Wat 'n valsche hond . . . .
antwoordde een juffrouw met hooge stem .
- Ze moste 'm doodgooie! . . . .
-- Bin jij wel goed, doodgooie, zoo'n gezegend man!
Als
Veltman niet mee speult ga ik als niet naar de komedie . Voorwat
motten ze zoo'n geschiewes van 'n man geweld andoen . . . . 't is
toch maar speule . . . . 't is niet ech ! - zei een joodje .
't Is toch 'n gemeene falsaris . . . . piepte de juffrouw .
-- Och, mensch je bent meschoegge, 't is 'n best man, 'n braaf
huisvader, 'n engel voor z'n kinderen !
-- 'n Loeder is ie!
- 'n Loeder ben jij zelf.
- Och, krijg de koors !
- Daar zal jij van begrave worde . . . .
-- Hou toch jelui waffels!
- Sjuut! sjuut!
Het orkest was intusschen weer begonnen en terwijl de muziek
een bedarenden invloed uitoefende op de gemoederen aan de
overzij, bleef achter ons het volkje op „den Richel" krakeelen .
Men drong en duwde elkaar zoo hevig, dat wij telkens de knieen
en voeten der kibbelaars tegen onze lenden en ruggen kregen .
Allemachtig, wat schoppe die lui! . . . . Me kind wordt nog
i) Zeer dikwijls verkochten de bezoekers, zoowel van de duurdere als de goedkoopere rangen, hun „sortie" of contramerkje . Er waren altijd liefhebbers genoeg
voor to vinden . Soms als bet ballet bijzonder mooi was, betaalde men voor zoo'n
sortie de helft of drie vierde van den gewonen toegangsprijs .
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wakker door dat gehannes . De juffrouw naast ons keerde zich
boos om en vroeg :
- Ken jelui je gemak dan niet houwe?
- Ze douwe zoo, we motte toch ook zitte !
- Ga hange voor mijn part, as je maar niet zoo teuges me
lende stoot!
- Ga jij dan ergens anders zitte met je zoodje!
- Wel, ja! 'k zel me reppe, hoor ! . . . . Akelige potmos !
Mot je nog ver? --- leelijk, uitgepulkt paaschbrood!
- Wel verdikke! . . . . Tienus, die de toespeling op de pokputjes
van zijn eega minder gepast scheen to vinden, stond dreigend op :
- Pas op, vee van de richel ! of ik haal jelui een voor een
over de bank! Hij stroopte zijn mouwen op, en toonde een paar
behaarde, erg stevige pollen .
- Hou je koest, Vader! maak geen matschudding . We binne
ommers voor ons plezier uit ; kom ga zitte, ouwe !
Brommend nam Tienus weer plaats . Zij reikte hem de kruik toe :
-- Neem 'n frisschigheidje voor de bedaring, en tot mij gewend :
Lus jij ook 'n beetje bier, je hoeft je niet to sjeneeren, 't is
zuiver spul en daar - op haar karabies wijzend - daar zitte
Haarlemsche scharre in ; . . . . kan ik je diene?
- Dank u wel!
Nou, dan niet! 't Is je anders gegund, hoor knaapie!
Neen, dank u, heusch niet !
- Dat 's 'n meniste vloek! - dan maar niet - Sjuut! daar
schelle ze op 't tooneel, nou mo'je goed kijke !
Nogmaals klonk het sein tot den aanvang en het scherm
rees omhoog .
Eensklaps stonden alien naast ons op - alleen de eerste rij
en de juffrouw, die de schipbreuk al twee keer bijgewoond had,
bleven zitten. Wij konden op onze plaatsen niets zien en waren
dus eveneens genoodzaakt to gaan staan en wel in de meest
ongemakkelijke houding, die men zich voorstellen kan ; voorover
leunend, met de handen geklemd om de ijzeren dwarsstang, die
van voren langs den Engelenbak was aangebracht . In hetzelfde
oogenblik voelden wij een geweldige zwaarte, een onduldbaren
druk op onze ruggen, want al het ,Vee van de richel", dat
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natuurlijk nog veel minder zien kon
dan wij, viel letterlijk van achter,
boven op ons . Door hun onophoudelijk drukken, duwen en lastig
heen en weer bewegen hadden wij
groote moeite om staande to blijven .
De hitte, de benauwdheid werd
onverdragelijk, en Piet keerde zich
angstig-vragend om : - Kan u niet
'n beetje minder op me hangen,
asjeblieft?
- Hou je mond, ze speule!
- Maar ik kan 't niet uithouwen !
- Hou je leelike bakkes !
- Au ! . . . . 0 ! . . . . Man, je zit haast op me!
- 1k kan niks verstaan, as jij zoo moppert!
- Maar je drukt me in mekaar!
- Dat's minder . . . . Hou je gezicht!
-- Stilte ! - Sjuut ! - klonk het van alle kanten .
1k transpireerde van hitte en angst ; wat er op het tooneel
gebeurde en gesproken werd, kon mij feitelijk op dat oogenblik
hoegenaamd niets schelen . Physiek sterk was ik nog niet op
then leeftijd en ik kreeg de kramp in mijn handen door het vasthouden aan 't ijzer. Mij bewegen, of uitrekken kon ik niet ; op
mijn rug torschte ik 't gewicht van de achter mij zich opstapelende menschen, en de vieze luchtjes, die nu van alle zijden
ongestoord erg kwamen opzetten, hinderden mij verbazend .
Piet kon niet heen of weer, hij hing als 't ware op het ijzer en
kreunde meer dan hij sprak :
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- 1k krijg zoo'n pijn in m'n handen, m'n rug doet me zoo
zeer en ik zie niemendal .
Enkele brokstukken van den dialoog op het tooneel bereikten
nu en dan onduidelijk ons oor, dat niet gewoon was aan den
afstand . Zonder eigenlijk to weten, wie of wat ik zag, nam ik
de vertooners waar als schimmen, voortdurend vreezend, dat ik
mijn handen niet langer aan de stang zou kunnen houden .
- 'k Wou, dat 'k er uit was! - fluisterde Piet mij toe .
- Ik ook! - Luid spreken durfden we niet meer, want elke
poging daartoe werd aanstonds door het zeer aandachtig luisterende publiek met krasse woorden, onderlijnd met handtastelijkheden, belet.
Hoe wij het dien avond gedurende een paar bedrijven uithielden,
is mij nu nog een raadsel, want toen het scherm onder donderend
applaus van alle rangen na het eerste bedrijf viel, en wij uit
onze houding kwamen, waren onze handen gevoelloos en stijf
door 't vasthouden en kregen wij een gewaarwording in den rug,
alsof we een smartelijke lijfstraf hadden ondergaan .
Daar rees het scherm op nieuw, om de acteurs gelegenheid to
geven, hun buiging to maken ; wij zaten reeds, maar werden eensklaps weer opgeduwd door de menschen van de „de richel", die,
letterlijk op-ons-vallend, over onze hoofden heen en langs ons, de
stang grepen ; om toch nog even „'n kijkie van de speulers" to
kunnen nemen .
Door dien onverwachten overval verloor Piet zijn evenwicht
en kwam op een stevigen man van de eerste rij terecht, die hem
met een nijdig
- Stommeling, sta op je eige beene ! . . . . een krachtigen zet
achterwaarts gaf.
- Daar gaat z'n pet! . . . . gierde 'n juffrouw, toen zij zag, hoe
Piet's pet door den schok, dien hij kreeg, van zijn hoofd vloog,
en naar beneden viel .
- Hij gaat den bak in! . . . . schaterde een ander .
't Huilen stond mijn armen vriend nader dan het lachen, terwijl
hij zag, hoe zijn nieuwe pet „de bak" in ging . Zijn moeder, die
meende, dat hij met mij „fatsoenlijk" naar de komedie ging, had
hem stellig verboden, zijn schoolpet op to zetten .

178

IN DEN ENGELENBAK .

Nou ken je met je bloote koppie naar huis kuiere . . . .
giegelde de vischjongen, die z'n schoenen weer aandeed .
- Knoop je zaddoek om je hoofie! . . . . raadde een ander .
- As 't uit is, mag je 'm zoeke ! . . . . troostte een derde .
't Werd een gek geval ; blootshoofds naar huis to moeten gaan,
was geen schitterend vooruitzicht en Piet, eigenlijk maar half
bewust, van 't geen hij deed, boog zich tusschen de voor hem
zittende menschen heen over den rand, om zijn pet na to zien .
- Jaw el, daar leit ie erreges . . . . zei grinnekend de man, die
hem geduwd had . - Kijk, daar hebbe ze 'm - daar, die heer . . . .
kijk dan, bier vlak onder . . . . en z'n stem uitzettend : - Zeg,
meheer ! gooi dat gassie I) 'ris op!
Een algemeen gelach ging op, spoedig echter onderdrukt door
de muziek van 't orkest .
- Is 't je 'n kwartje waatd, jongeheer? vroeg de vischjongen
lachend, - dan zal ik je je gassie weerom bezorge .
Piet, verbluft door alles, wat hem overkwam, gaf werktuigelijk
't eenige kwartje, dat hij bezat, dadelijk aan zijn buurman .
- Lekker! nou zien ik toch, dat je een fokke vrijer bent . 2)
De jongen tikte even aan z'n pet. -- Hou me schoen maar zoolang vast, m'n eene poot doet me nog zeer - dan zal ik je helpe .
- Dries! - dit tot z'n kameraad - geef me j e beffant . . . .
je krijgt strakkies 'n happie 3) van me . . . . Zoo! en je zaddoek
ook . . . . Hei je niet 'n endje touw bij je?
Dries grabbelde in zijn broekzak en haalde een vettig, kleverig
stuk touw to voorschijn . De vischjongen deed zijn zwarte das af,
knoopte zijn roodkatoenen zakdoek er aan, bond de bouffante en
den zakdoek van Dries aan het touw en verbond toen alles samen .
- Hou je kop nou dicht! . . . . zei hij, omdat Piet verwonderd
vroeg : - Wat ga j e doen ?
- Heb jij geen zaddoek ?
- Jawel !
- Geef op dan !
-

i)

Gassie = bargoensch voor „pet" .
Fokke vrijer = bargoensch voor ,Rijke jongen" .
3) Een borreltje .
2)
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- Hier, me riem ook
nog! . . . . zei Dries en
haalde het touw door
de gesp .
- Pak an, daar heb
jelui nog 'n stukkie lijn!
Lachend reikte een
achterbuur een stuk touw
toe . lk had toevallig ook
nog een tamelijk lang
koord in den zak en
Tienus, die intusschen
kalmpjes een scharretje ploos, gaf zijn zwartwollen bouffante
tot verlenging van het geheel .
- Zoo, nou doet ie 't wel! De vischjongen vierde langzaam
het wonderlijk samenstel over den rand van den Engelenbak
en riep naar beneden :
Hei, vollik benede ! Hei . . . . zeg !
bind dat gassie d'r is an, he? - 'k Mot tuk 1) an me
dobber hebbe!
Algemeene vroolijkheid! Van den overkant riep een stem
uit de engelenbak
- Haal je simmetje op, je heb beet!
De parterre-bezoeker, die Piet's pet reeds aan een suppoost
had gegeven, keek omhoog en schudde ,neen" terwijl hij naar
den uitgang van „de bak" wees .
Waarschijnlijk zou het vreemdsoortige hengelsnoer goede
diensten hebben kunnen bewijzen, wanneer niet een grappenmaker, onder ons op „de veertien", de aardigheid had gehad,
een der bouffantes die juist voor hem verscheen, to grijpen
en met een forschen ruk naar zich toe to trekken .
Door den schok lieten een paar knoopen los en viel de
grootste helft van het snoer in het parterre ; het overschietende
deel werd snel weer opgehaald .
- Dat's een gemeene streek ! - - Dat's valsch ! riep men
overal van 't schellinkie .
i)

Tuk hebben = beet hebben bij 't hengelen .
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'k Zal je straks wel uit vinden en op je ziel komme, gannef! . . . .
schooier . . . . schoo-ooier! . . . . gilde Dries zich over den rand heenbuigend, trachtend, to zien, wie zijn riem in „de bak" had gegooid .
- Smerige, gauwdief ! . . . . riep Dries, nogmaals vergeefs over
den rand ziende en toen tot Piet : - As ik me riem niet weerom
krijg, ken jij 'm betale, hij kost me veertig cente .
- Maar ik kan toch niet helpen, dat ze hieronder d'r aan-

trokken ; heb ik je om je riem gevraagd?
Kles niet! - Geef maar liever de cente, dan kan jij de
riem wel houe . Je bent toch een toffe I) jonge, as je de spiese 2)
geeft - jij heb ze maar voor 't grijpe!
- 'k Heb geen geld meer.
Laat na je kijke . . . . Geef dan 'n skelling !
'k Heb geen schelling .
'n Maffie dan ?
Heb niet !
Dan mo'k me riem hebbe . . . . of denk jij soms, dat 'k voor
jou pet mijn riem zal weggooie, mooie jonge? Heb jij geen cente
meer, dan mot je maat ze maar geve . . . .
lk had nog twee dubbeltjes en zes of zeven centen ; dat was
alles wat van ons maatschappelijk kapitaal was overgebleven .
't Viel moeielijk, om daarvan to scheiden, maar toen, na een steeds
heftiger woordenwisseling, Dries ineens zijn jekker uittrok, zijn
boezeroenmouwen opstroopte en aanstalten maakte, om Piet, zooals
hij zei, ,ereis eve to neme, as ie geen cente kreeg", 3) sloeg mij de
schrik om 't hart en zeker had ik hem ons saldo gegeven, wanneer
niet plotseling een diender als redder in den nood, was verschenen .
- Een bout! Wat is d'r an de hand? . . . . hoorde ik achter
en naast mij zeggen . Dries werd in eens doodkalm, dook zwijgend
in mekaar en fluisterde dreigend tot Piet : - Wacht maar, ik zal
je strakkies wel bijlichte . . . .
De agent vah politie duwde zwijgend eenige Engelen op-zij
en drong door tot naar de eerste rij, schuins-rechts van ons .

i)
2)

3)

Toffe = goeie .
Spiese = centen.
Een pak slaag to geven .
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Daar vatte hij zonder plichtplegingen een jongmensch bij den
kraag, sjorde hem 'n eind op van de bank en zei gewichtig :
- Alloh ! . . . . wil jij d'r wel 'ris uitkomme . . . . vuilik ?
- God raat je gezond, voorwat zeg je vuirik, meneer porisie?
Ik doen toch ars niks niet !
- Neen, maar je zit uit je neus to bloeien - over den rand heen .
Kan ik 't verherpe, ars me neus broeit, wegens de hittigheid?
- Allo, d'r uit ! je bloeit de heeren,
die tegen de balkon staan, op d'r
hoofd.
- Wat doen ze daar to staan,
ars ik broei ?
- D'r uit!
Het jonge mensch klemde zich
krampachtig aan de ijzeren stang,
zijn buren rechts en links trokken
hem naar zich toe en de agent
sjorde hem omhoog .
- Laat 'm nou zitte, hij zel z'n
zaddoek voor z'n neus houwe .
- 'k Heef ars geen zaddoek!
- Hou je pet dan voor je ponem . i)
't Houdt al op ! Laat 'm nou
toch zitte meheer ! Hij heit toch
z'n plaats betaald . . . . kan die schlemiel 2) 't helpe, as dat z'n
neus bloeit !
- Hier is 'n sleutel . Leg die in z'n nek .
-- Kom, meheer! z'n neus lekt al niet meer . 't Is 'n knappe jonge,
hij doet niemand wat !
- Och, laat 'm nou z'n pleziertje, 't is maar een arme pichem! 3)
De agent gaf eindelijk glimlachend toe en werkte zich weer door
de menigte heen, tot vlak bij ons .
Daar kreeg Piet op eens een gelukkigen inval ; hij trok den
i)
2)

3)

Ponem = gezicht .
Schlemiel = ongeluksvogel .
Pichem = joodje .
'3
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diender aan zijn mouw en zei beleefd : - Meneer, ik wou der
asjeblieft uit ! Mag ik met u meegaan ?
- Zeker, jongeheer, je hoort hier ook niet .
- Kale jakhals! - bromde Dries - me riem! . . . . en de andere
vischjongen schold : - Stuk arremoed! Nou hei je allemanspraats,
maar pas op, as 'k je erreges teugekom, dan skep ik je! I)
1k had Piet al dadelijk bij zijn arm gegrepen en ofschoon ik bij
't opstaan nog een vinnige trap van Dries en een harde stomp van
zijn maat opliep, en Piet zelf een gevoeligen stoot in zijn rug kreeg
van een jongejuffrouw, die beweerde, dat die ,slemier" haar op d'r
,,kousevoete" trapte, kwamen we samen behouden bij de deur .
- Ziezoo, jongelui ! . . . . zei de agent heel vaderlijk -- nou
benne jullie d'r uit en nou zou ik je raaie : kom d'r nooit weer in .
'n Mensch mot alevel altijd in z'n eigen stiek en limiete blijve . . .
Allemachtig, daar beginne ze weer ; 'k zel nog eris eve motte gaan
kijke . . . . Hij keerde terug naar 't schellinkie, van waar plotseling
weer gillen en vloeken klonken .
Daar stonden wij dan gelukkig op het portaal - meer dan
warm en wee van de benauwde lucht, die wij in den Engelenbak
hadden verduurd.
Het derde bedrijf was intusschen begonnen en alles werd nu
doodstil boven ons ; we daalden de trappen af, en Piet knoopte zijn
zakdoek om 't hoofd, want de overgang was groot ; 't tochtte
verbazend .
Eindelijk waren we veilig op straat . Wat nu ?
- Mijn pet . . . . zei Piet - hoe krijgen we die?
- Probeeren, of ze 'm beneden hebben .
Schoorvoetend gingen wij naar het Bureau van de Parterre en
vroegen zoo beleefd mogelijk aan den bureaulist, die slaperig in
zijn verblijf zat . - Meneer zou u ons asjeblieft willen helpen . . . .?
- Een parterre?
- N-neen, meneer, . . . . een pet! Hij is in den Bak gevallen . . . .
- 'k Weet van geen pet!
zeer gevaarlijke Amsterdamsche manier van vechten, door ploti) Scheppen
seling to bukken en den tegenstander de beenen onder 't lichaam weg to trekken,
of met het hoofd tegen zijn onderlijf hem op-en-over-den-kop to gooien .
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- Zou u niet eens even willen vragen aan den suppoost van
den Bak, die heeft 'm .
- Och, zeur niet! daar kon ik dagwerk van krijgen .
- Asjeblieft, meneer! doet u 't maar voor dezen keer!
lk kreeg een goede gedachte en lei de twee dubbeltjes, die we
nog bezaten, voor hem neer . -- Wil u die aan den suppoost
geven voor de moeite, asjeblieft?
Een soort van gebrom, waaruit we verstonden : ,Wacht even" ging gepaard met het dichtslaan van 't loket en 't verdwijnen der
twee zilverstukjes . Een paar minuten later stak de Bureaulist
Piet's pet door de opening met de vriendelijke woorden : -- Daar!
en ruk nou maar uit .
- Goddank, de nieuwe pet, hoewel erg stoflig en vuil, was
toch weer present ; we konden ten minste fatsoenlijk naar huis
gaan . . . . maar 't was nog zoo vroeg - pas even negen uur!
Als we thuis kwamen op zoo'n ongewonen tijd, moesten we
natuurlijk ons schelmstuk opbiechten . En toch zat er niets anders
op, we konden niet tot bijna middernacht - zoo lang duurde
gewoonlijk de voorstelling - langs 's Heeren straten slenteren .
En dan . . . . ik was gewend, dat Moeder mij een relaas liet doen
van de voorstelling . We keken elkander eens aan . We hadden niets
gezien en . . . . zoo erg liegen, neen! dat konden we toch ook niet!
Als een paar arme zondaars stonden we op het Leidsche
plein ; we hadden samen nog zes centen en een verbazende dorst .
Bij een melkboer besteedden wij ons laatste geld, voor twee
glazen melk, blauw van zindelijkheid - in lien tijd waren er
nog geen Melkinrichtingen - en . . . . een half uur later waren
Piet en ik in den huisgang met Dien aan 't delibereeren, hoe wij
het aanleggen zouden, om den storm, die in de binnnenkamer
zou opsteken, to bezweren . En toen Dien met echt vrouwelijk
vernuft zei : - Ga jij mee. Just, als jij er bij bent, zal Ma nooit
zoo brommen, als dat Piet alleen is, want jij bent geen eigen .
Zie je - ze geneert zich altijd toch 'n beetje voor 'n ander toen stapte ik kordaat mee naar binnen .
We legden bij Piet's moeder - zijn vader, een driftige ouwe
heer, was gelukkig niet thuis - een volledige bekentenis of en
toen we onze avonturen naar waarheid vertelden, schoot de
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goede vrouw in een gullen lach en zei : - Enfin, omdat je nu
heelemaal niets hebt gezien, heb jelui je straf eigenlijk al beet maar je zult wel nooit weer naar den Engelenbak verlangen .
En ik?
Wel, ik was zoo vrij, om nu op mijn beurt gebruik to maken
van Dien's ,truc" .
Toen alles in Piets's domicilie weer pais en vree was, ging
hJ - we woonden destijds vlak bij elkander met nz~* mee en
onze gezellige Dien eveneens, want, zei ze : -- Je Ma en Pa
mogen me nog al lijden, ze zijn de kwaadsten niet en als we nu
met z'n beidjes met je mee komen, loopt 't voor jou ook wel
met een sisser af!
Ik heb mijn beste vader en moeder nooit zoo zien lachen, als
toen zij mij met deemoedige stem onze wederwaardigheden
hoorden vertellen.
Ik kreeg volledige absolutie, waarschijnlijk zoo spoedig, omdat
ik zoo'n lieve schutsengel bij mij had .
En 't slot van de heele historie was, dat wij later in gezelschap
van Dien, onze trouwe kameraad, met vader en moeder „De schipbreuk der Medusa" en „De schapenpoot" hebben zien vertoonen . . . .
maar toen zaten we heel deftig in het eerste Amphitheater .
Wij hoorden hoop boven ons de ,,Engelen" juichen en kibbelen- doch we dankten den Hemel, dat wij niet meer in hun verblijf zaten .

l\~c~`~~~/l .

St . Pietersteeg.
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leumlampen kijkt, die helder in de gelagkamer van het logement
D e K r o o n branden .
Een drietal vrouwen en een nog jonge, flinke man, ook
Russische ballingen, gedeeltelijk nog in hun eigen kleederdracht,
de vrouwen echter met dikke wollen doeken over hoofd en
schouders, de man met een oude „pool" aan en een roode fez
op, staan afwachtend in een hock, dicht opeengedrongen als schuwe
nachtvogels, tegen het licht knippend met hun meer of min ontstoken oogen . Naast hen rusten drie bejaarde Russen, ineengedoken, zwijgend en moe op een bank .
Achter de roodwangige kolomkachel, midden in het lokaal, zit
een stok-oude vrouw bij een groot valies op een klein lederen
koffertje . Zij strekt haar magere, sidderende handen uit naar den
gloed, die haar tanig, gerimpeld gezicht voor een oogenblik een
rose tint geeft. Ze is krom van ouderdom en zachtjes schudt
haar hoofd op en neer tusschen de smalle schouders . Haar neus
raakt bijna haar kin ; haar slappe lippen en kaken zijn in voortdurend-mummelende beweging . De politic-agent vraagt :
- En jij, moedertje, wie ben jij ? Als zij niet antwoordt, legt hij zijn hand zachtkens op haar schouder .
Verschrikt, met een schok, kijkt zij om en beproeft om op to
staan . 't Lukt niet ; zij wrijft een oogenblik haar stramme knieen,
haalt de schouders op, en haastig binnensmonds iets onverstaanbaars murmelend, blijft zij met vreesachtig-vragenden blik den
agent aanzien .
- Hoe heet je, ouwe?
Weer haalt zij de schouders op ; - de oude man roept haar
een paar woorden toe ; zij schijnt hem niet to hooren en daar zij,
als een verschrikt, maar geduldig lastdier, naar den politieman
blijft opzien, schreeuwt een der vrouwen haar iets toe met schelle
stem en driftig op het koffertje en den reistasch wijzend .
Zij knikt nu, begrijpend, staat langzaam, pijnlijk kreunend, op
en grabbelt een poosje in den zak van haar donkerblauwen,
wollen rok, tot zij een vettig touwtje heeft opgehaald met een
sleutel er aan en een klein linnen zakje, waarin geldstukken
rinkelen . Weer schreeuwt een der vrouwen iets, schel en vinnig .
Zij antwoordt met een nijdig geluid en rept haar kromme vingers,
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de oude Russische Jood haalt
de schouders hoog op, schudt langzaam zijn
eerwaardig, wit hoofd en krauwt met zijn
beenige, gerimpelde vingers in den grijswitten baard, die hem tot op de borst hangt ;
dan neemt hij, even schuddebollend, glimlachend, met een onderdanige beweging,
het zwarte na;utsje van zijn kalen, glimmenden schedel . Langs den krans spierwit haar, dat krullend ooren
en nek bedekt, strijkend, zegt hij nogmaals zacht en vreesachtig
- 11'iks versteh, herrr
Zijn moede, roodgerande
oogen zien angstig-onderworpen naar den politie-agent,
die voor hem staande iets
in een boekje noteert .
Op den grond, naast den
stoel van den ouden man,
hurkt een nog jonge vrouw
met een geel-en-roodgebloemden hoofddoek .
Tegen haar aan leunt
een, in een blauwen
kaftan gekleed, zwartharig, bruin kind, dat
met groote, fluweeligdonkere oogen verwonderd naar de petroRussische Joden .
iks versteh! -

/c v
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die moeite doen, om bet valies to ontsluiten . Eindelijk springt
bet open en de inhoud, kleedingstukken, oude rommel en een
paar bemodderde laarzen, puilt er ult .
In lien chaos (,Yraaft en grabbelt ze een poosj e, en vindt een
klein, smoezelig boekje, dat zij den agent overreikt met dieponderdanig gebaar .

De anderen kijken nieuwsgierig toe en de jonge man roept
iets op zoo luiden toon, dat zij dadelijk omziet en opnieuw begint
to zoeken. Zij haalt een opgevouwen papier, beduimeld en vies,
to voorschijn, slaat bet open en reikt bet buigend over aan den
politie-man, die bet even inkijkt en dan onverschillig bromt :
- 'k Weet immers toch niet, wat 't is
- Da, das ! . . . zegt met heesch keelgeluid de oude vrouw,
een paar blauwe stempels op 't papier aanwijzend . Dan blijft
zij afwachtend toezien, hoe de agent boekje en papier om- en
omdraait en bekijkt.
- Daar mag de pikke i) uit wijs worden, ik snap er geen for
De duivel .
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van . . . komt hij knorrig, en een-en-ander teruggevend : - Wat
beduien die dingen ?
- 't Zal zooveel als derlui pas weze, meheer! . . . zegt een
bezoeker, met een glas bier in de hand naderend .
- Wel mogelijk, maar ik kan 't niet lezen ; ik moet alleen
maar weten, hoe ze heeten . - Zeg, moeder! hoe is je naam
De vrouw schudt haar hoofd en blijft hem onbenullig aanzien .
- Niks versteh ! . . . . roept haastig de heesche, bevende stem
van den ouden Jood. - Niks!
Ze schijnen geen stom woord Hollandsch to verstaan, zelfs geen
Duitsch, dat kennen de meesten anders wel . . . . En nogmaals een
poging wagend, vraagt de agent
Sprechen, Duitsch ?
Niks !
Nou, dan kan ik er ook niemendal meer aan doen . D'r
komen tegenwoordig zooveel van die Russische Joden, dat er geen
oog op to houden is . Wij hebben d'r maar een boel last van .
- In D e G o u w e L e e u w waren d'r verlejen week wel 'n
twintig, . . . roept de kastelein, opziend uit bet buffet, waar hij
bezig is thee en brood voor de Russen gereed to maken .
- Wat Beef je ze daar, thee?'
- Ja, dat is derlui gewone drank ; die lusten ze liever dan koffie.
- Doe der een scheutje rum in! . . . . lacht de man met bet
glas bier. - 1k heb me laten vertellen, dat ze in Rusland den
heelen dag thee drinken met rum of neurie I) er door.
Zeg je weet toch we], waar je zit, he? . . . vraagt de agent
glimlachend . Hier in „de Kroon" wordt geen drank getapt . . .
maar goed ook! D'r wordt al genoeg gezopen in deze buurt .
- Dat zal waar weze ! . . . zegt de man. - Afijn ! bier dan
niet, 't is nou eenmaal 't regelement zoo . . . en tot den kastelein
zich wendend : - Jou zal 't 'n zorg weze, wat de lui vertere,
jij hebt je broodje, zoolang je de Heeren en Dames die d e
K r o o n in stand houwen naar de oogen kijkt, maar vroeger
lustte jij net zoo goed 'n happie, as ik .
- Ben je gek! Ik ben me noozi to buiten gegaan
i)

Sterke drank .
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Zeg ik dat dan? Maar je was toch geen afschaffer.
. . . Afijn ! ieder z'n meug . Ik neem een krakertje (borrel) bij een
ander, maar m'n bier koop ik hier, omdat het zoo goed is, anders zag je me niet."
- Ik kan jou best missen!
- Ook al goed, maar toch geen kwaj e vrinden, h&? . . . O !
wil je geen hand geve? - Hou je daar niet van! - Heel goed,
dan niet, brave broeder ! . . . Zeg ! die vromighedens, die bijbelteksten, die jelui hier op de muren plakt, most je wegdoen - geen
mensch houdt er van . Daar nou bijvoorbeeld, daar staat :
,,Wandel met den Heer" - ik wandel liever met een knappe
meid, snap je?
-- Hou je gemak, wil je!" vermaant de agent .
Ruk nou asjeblieft uit, he! . . . verveel ons niet langer . . .
de kastelein keert zich knorrig om en roept naar achteren, de
kamer in : - Karel, kom eris hier! dan zullen we die stakkers
d'r sepee geven .
- Bliksem! dat ziet er fijn uit, brood, kaas, thee, suiker . . .
De bezoeker wipt 't restantje uit zijn glas naar binnen en vraagt :
- Geef mijn nog een glaassie bier!
- Jij krijgt niemendal meer!
- En ik betaal toch !
Wel mogelijk, maar ik tap jou niet meer .
- Da's flauw en daar op dat plakkaatje staat : ,Komt tot mij,
-die hongerig en dorstig zijt . . . nou ik heb dorst !
- Ga nou heen assieblief, en hinder 'n ander niet met je
godlasterlijkheid .
- Kijk, zoo'n kwezel, zoo'n fijne huichelaar
- Allo ! nou d'r uit !
- Vrindlief, ga nou goedwillig, anders moet ik er me mee
bemoeien - je mag hier geen overlast veroorzaken . . . assieblief,
daar is de deur
- Tut, tut! maak geen bereddering, ik - ga - al ! En terwijl hij den kraag van zijn jas opzet en zijn ouden hoed
vaster op 't hoofd drukt, vraagt hij schamper brutaal : - En
wie betaalt nou al die vertering ? - 't Comite, h&? . . . Maar
jij kijkt zeker als d'r niemand bij is, die joden derlui zakken
-
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na - sommige motten no- al aardig duiten bij d'r hebben . . .
Er uit ! . . .
Assieblief ! meneer de agent . Saluussies !" en spottend buigend : - Ajuus, meneer de christelijke zetbaas ! . . . Hij gait
grinnikend heen.
Algemeen gelach van de overige gasten, die op de woordenwisseling eerst weinig acht hebben geslagen, gewoon als ze zijn,
aan dergelijke tooneelen .
-- 'N erdige kerel ! jemmer, det ie 'n beetje grof is of en toe,"
- zegt heesch en snerpend een lang, verloopen individu, in een
groenig-weerschijnende, kale demi-saison met een hoogen hoed op
vol deuken en builen . In 't hoekje van zijn ingevallen mond
houdt hij een afgekloven eindje sigaar, dat hij nu en dan er uit,
en nuffig tusschen twee vingers neemt .
- Hij heeft bepeld gelijk, 't bier is bier uitstekend versch,
det is veur mij ook de ettrectie . . . en den de propreteit hier, die
bevelt me bij uitstek . . .
- Wat je zegt, meneer de baron - spot een ander . Je valt
toch nergens vies van een dideldomdijntje i) he?
- Elles op z'n tijd . . .
Zeg, baron, jij kan nog al 'n mondje vol andere taal, kan
jij niet eens met die Russische lui praten ; misschien koeteren ze
Fransch .
- 't Is to probeeren, . . en meteen opstaande, gaat de man,
die niets meer van een heer aan zich heeft dan de brouwende,
geaffecteerde spraak, naar de Russen :
- Perlez-vous Frencais !"
Hoofdschuddend zien de mannen hem aan.
- Deutsch ?
- English?
Niemand thuis, hoor! Jemmer, det ik geen Hebreeuwsch
ken. Werom hel jelui d'r geen Rebbi bij ? Die kon misschien
met ze overweg . . . ik ge been
. . . 'k Zel flog even m'n sigertje
i)
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opsteken en den poets ik em . . . Emuseer je met die luidjes!
De verloopen heer verlaat groetend met een nuffig handgewuif
en een : „F revoir !" tot den kastelein, het lokaal .
- Bah ! wat 'n vent ! . . . Toe, Karel, gauw ! loop 'm reis na
- hij heft z'n bier niet betaald . Wel verdord, daar slipt ie me
weer door m'n vingers . Dat is de tweede keer, dat ie me dat
lapt door z'n geparlevink - zoo'n sjofelaar! . . .
De agent heeft intusschen d e K r o o n verlaten en zoodra
hij de deur achter zich heeft dicht gedaan, kijken de Russen
geruster en vrijmoediger rond . De overige gasten nemen nu
weinig notitie meer van hen ; zij hebben er reeds zoovelen gezien,
dat het hun niet meer der moeite waard is . Zij drinken hun bier
of koffie, eten brood, of gebakken visch en bekommeren zich
alleen om hun eigen zaken, terwiji de kastelein en zijn helper de
joden van thee en brood met kaas voorzien .
Met dankbaar hoofdknikken en oplevende oogen grijpen zij
haastig naar hun avondeten . De oude Jood neemt opnieuw zijn
mutsje of en de overigen buigen en prevelen iets, dat ,,dank"
moet beduiden .
Niemand slaat daar acht op, maar als een der jongere vrouwen de hand van den kastelein, die haar een kop thee aangeeft,
vat en onderdanig kust, kijken de aanwezigen verwonderd op,
omdat de kastelein, schrikkend, vrij luid uitroept : - Ben je
beduveld, meid? 't Gaat immers niet van mijn af! . . .
- Zeg ! . . . wat 'n geluk, dat je vrouw dat niet ziet ! . . . giert
een der gasten . - Vraag of ze mijn eris 'n pakkert geeft .
't Is nog zoo'n onknap stuk vrouwspersoon niet ; . . . 'k zou d'r
me mee behelpen, desnoods .
Een paar jonge kerels staan op van hun tafeltje en roepen
lachend : - Wij doen ook mee ; maak maar een patertje . Tienus
heit z'n handharmonica bij 'm . . .
- Kalmpies assieblief! geen buitenissigheden in d e K r o o n
't Is bier geen danshuis . . .
- Was 't dat maar - dan was 't hier lolliger ! . . . schreeuwt
iemand achter uit de zaal . - Nou is 't hier een stiekeme, saaie
boel - maar . . . 't bier is best!
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Het bier uit d e K r o o n was in die jaren in den geheelen
D u v e 1 s h o e k bekend als buitengewoon gezond en frisch .
Geen wonder, het werd door een der best gerenommeerde
brouwerijen van Amsterdam tot den kostprijs geleverd, omdat
de eigenaar een der Heeren was, die het lokaal in stand hielp
houden . In vroeger jaren was d e K r o o n een zeer gewoon
volkslogement geweest, zooals er bij menigte in de kleine steegjes
en slopjes, die het beruchte kwartier vormen, to vinden waren .
Maar toen eenige rijke dames en heeren zich vereenigden met
het doel, om midden in den D u v e 1 s h o e k een gelegenheid
to openen, waar arme lieden, kermis-reizigers, straatmuzikanten
en venters een voedzaam glas bier, zindelijk logies, goede koffie,
brood en thee, voor enkele centen zouden kunnen krijgen, werd
het oude, door hen aangekochte, vrij ruime gebouw opgeknapt
en vernieuwd, van eenvoudige, maar goede bedden, tafels en
stoelen voorzien, flink geventileerd en rein gehouden.
Een zekere Janssen heeft gedurende eenige jaren met veel takt
en geduld het beheer gevoerd over d e K r o o n, die in den
beginne door de vaste en vpottende bevolking van den Duvelshoek met wantrouwende, spottende blikken werd aangezien omdat
de wanden bier en daar met Bijbelteksten, goede spreuken en
godsdienstige opschriften waren versierd .
- 't Is van de fijnigheid . . . zeiden de omwonenden, - daar
motte we niks van hebbe! . . . Maar toen zij tot de ontdekking
kwamen, dat het bier, en alles wat er to krijgen viel, buitengewoon goed en goedkoop was, dat Janssen met iedereen wist om
to springen en zelfs voor den sjofelsten man of de armste vrouw
nog een vriendelijk woord over had, kwam het logement veel
spoediger dan de Heeren en Dames zelf hadden kunnen denken,
in aanzien . Het logies was er zeer eenvoudig, maar rein ; de
bediening uitstekend en de prijs niet hooger dan in de kleine,
akelige krotten, die zich den naam van logement veroorloofden .
Sterke drank werd er niet geschonken en de ergste dronkaards,
ruziemakers en geweldenaars kwamen dus niel in d e K r o o n .
Dat soort van menschen kan, naar het schijnt, niet meer aarden
in eenigszins meer fatsoenlijke omgeving .
Janssen had de voldoening, to zien, hoe zijn werk beloond werd
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door de goede renommee, die 't logement allengs verkreeg . Hij
vertelde met rechtmatigen trots, dat z n volkje zelf de ,echte
schoremers en patsers" weerde en dat het menigmaal gebeurde,
dat de een of ander, die gewoon was, bij hem to verkeeren of
to logeeren, waarschuwend zei : - Janssen, pas op, die kerel
moet je niet in huis nemen, die is niet sicuur, dat 's 'n turftrekker ! ( bargoens : = zakkenroller) .
In de jaren 1883-1888 kwamen veel Russische Joden, die door
een Ukaze der Regeering uit hun land gezet werden - naar
Holland, om van daar verder naar Amerika to vertrekken .
In den eersten tijd werden die arme, ongelukkige bannelingen door
deze of gene geloofsgenoot, geherbergd ; maar toen zij in grooter
aantal kwamen, vonden zij, vooral in den Duvelshoek, in de kleine
slaapsteden en logementen een onderdak . Toen er later een
comite werd gevormd, dat zich het lot dier stakkerds aantrok,
werd voor beter onderkomen gezorgd . Bij den logementhouder
en barbier Hillesum op de St . Anthonies-Breestraat werden veel
bannelingen gelogeerd en ook Janssen in d e K r o o n kreeg
steeds een menigte dier Israelieten . Hij had echter bij al zijn
goede hoedanigheden een zonderlinge manie : hij wilde namelijk
die Joden gaarne tot het Christendom bekeeren en daardoor
viel hij allengs minder in hun smaak. 1)
Na zijn vertrek - hij begon een eigen zaak to Leiden - kwam
d e K r o o n onder beheer van een ander, die zich evengoed, om
de lichamelijke behoeften der Russen bekommerde, maar ze in hun
geloof niet verontrustte . Tot in het jaar 1888 kwamen bier voortdurend naar Amerika trekkende, of van daar terugkeerende
Russische Joden ; toen hielden de verbanningen op en bleef d e
K r o o n een fatsoenlijk logies voor kermisreizigers, handwerkslieden en kleine burgermenschen, nu en dan nog eens een enkelen
Polak of Rus herbergend .
Later werd het Logement opgeheven ; met andere perceelen
i) Door Jansen's toedoen werden verschillende Russische Jodenfamilies gedoopt
door den bekenden Ds . Schwarz . Heden ten dage wonen nog zeer veel achtergebleven bannelingen in de D-Ianegestraat, de Joden-Kerkstraat, en oefenen daar vooral
het kleermaken, schoenmaken en cigarettenmaken uit .
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vereenigd en veranderd in het W~kgebozzw der Ned. Herrvormde
Genzeente, dat thans no- in de Reguliersdwarsstraat op den hoek
der Suikerbakkersteeg staat .

if.
Bij

JETJE

MELOEN

(1880).

't Is vol en warm in de tamelijk lage gelagkamer van „'t Logewent veer den reizenden man," waar Jetje Meloen als alleenheerscheres regeert .
Een dikke, stinkende walm, ontstaan door het bak- IIIIIIIIIIII~
ken van visch en
het rooken, hangt
zwaar en benauwend
in de twee vertrekken, onderling verbonden door een
deur met kleine
glasruiten,
waarvoor een rood-katoenen
gordijntje
hangt.
Voor de
-~
ondiepe tapkast vol
flesschen, karaffen
en gekleurde glazen,
afgewisseld
door
als blinkend goud
gepoetste koperen
voorwerpen en glaJetje l~leloen .
zen vaasjes, vol helroode en gele rozen met hardgroene bladeren, zit de bazin, een
oude, tanige, kromgebogen vrouw met een profiel als een kreeftenschaar en kleine, vinnige, zwarte oogen, half dichtgeknepen en
IIIIII
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loerend, tranend nu en dan . Verward grijs haar hangt voor en
achter uit haar zwart-wollen mutsje ; over haar schouders draagt
zij een pelerine van grijze stof . Haar stoel is zoo geplaatst, dat
zij, schuins over de smalle toonbank heen, met haar dorre, vogelklauwachtige rechterhand de geldlade kan bereiken ; de linker,
vergroeid door jicht, rust op een stok, die weleer in een eerzame
burger-parapluie stak en nu Jetje's steun en scepter is .
Feitelijk heet zij de wed . Slierman, maar niemand noemt haar
bij dien naam ; de geheele buurt kent haar slechts als „ Jetje
Meloen." Misschien dankt zij dien bijnaam aan den zonderlingen
vorm van haar to groot hoofd, misschien ook aan haar vroeger
bedrijf, want, zooals zij zelf zegt, was zij jaren lang „met 'r Doris
in de negosie ." Zij handelden in fruit, in visch, in kleeren, oud
lood en koper - kortom in alles, waaraan iets to verdienen vie],
totdat de dood haar plotseling den geliefden echtgenoot, met
wien ze jaren lang verbonden was, ontroofde .
Ze heeft hem ,prachtig late begrave" en oprecht betreurd, to
meer, omdat ze hem, na een gedwongen scheiding van eenige
jaren, die hij in het stille Leeuwarden doorbracht, nauwelijks weer
terughad .
- Menslief! . . . . zegt ze nog dikwijls tot meer intieme vrinden,
- dat is zoo'n harde slag voor me geweest . Ik vond m'n goeie
Doris zoo, hardstikke dood op zen stoel zitte achter 't buffet .
Z'n sneeuwballetje, hij dronk ze altijd met suiker, weet je? stond
nog voor 'em . De dokter zei : - 't was een hersenberoerte, die
over zen hsrt was geloope . . . . Och, och, wat een jammer! We
hadden nou net persies een fatsoenlijk broodje . . . . Ja, dat lamme
Leeuwarde heit 'em 'en knauw gegeve . Toen ie uit de baies
(gevangenis) kwam, was ie pafferig dik geworde, maar 'n beetje
suf ook, en zoo mak as 'en hondje . Och ! 't was vroeger ook een
lobbes, as ie nuchtere was . . . . en goed voor de negosie, nou
Hij kende de jongens allemaal en als Doris zoo'n zoodje „van alles
wat" of blauw laken (oud lood) kocht, gaf ie nooit 't meeste, hoor!
Ja, 't is eeuwig stom van 'em geweest, dat ie toen-der-tijd die
groenboer een gons (een steek in 't lijf) heit gegeve en dat ie,
toen ie geplakt (gevangen) was, dadelijk omsloeg (bekende) . Afijn,
't heit zeker in God's wijs raadsbesluit zoo voor'em verordineerd
14
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gelege en ik mor oak niet tege het Opperweze, dat ie men Doris
gehaald heit, maar 't blijft niettemin voor 'en weduwvrouw 'n
heele tobber, om alleen door de wereld to komme .
Ik heb me wete to helpe met me vijf bloeie - ze benne
nou allemaal goed of en as ik niet zoo krom door rimmetiek was
geworde, zou ik zelvers in een heel ander gedoe weze, want ik
heb veel zege van de Heere genote in men affaire . Juistement
na Doris' verscheie, heb ik lieve zaakies gehad en nooit last van
't gemot (gerecht) . Och, j a ! ik zeg maar : - de Heer is toch
altijd met weduwe en weeze!
En mens kan nou niet meer zoo voort, as ie wil . . . . en 't is
tegenwoordig zoo moeielijk, om een eerlijk centje to verdiene . Je
mot je klante naar der ooge zien, maar tegelijk mot je goed uitkijke,
met wie je to doen krijgt, want der zijne der bij, die je enkel
door der stommigheid in de serijbel (ongeluk) zouwe helpe . Ik
geef ze altijd goeie raad en hou ze 't goeie voor : Doe, wat je
wil, wat je niet late ken, . . . . maar zorg, dat je uit de hande van
de bulboef (commissaris van politie) blijft! . . .
Jetje's klanten leven voor het meerendeel in de onderste lagen
der maatschappij en zouden kunnen worden verdeeld in : reizende
en vaste .
Tot de laatste soort behooren de in haar buurt of elders in
Amsterdam verblijvende negotianten, losse sjouwerlui, zakkenrollers en dieven ; tot de eerste : kermisreizigers, straatmuzikanten,
vakbedelaars, venters en fabrikanten van allerlei kleine artikelen,
als luchtballons, papieren rozen en molentjes, kanarievogeltjes
van was, springpoppetjes, stoffertjes, enz .
In haar logement is het altijd vol, omdat zij de gasten op
haar manier goed en zindelijk behandelt en niet meer laat betalen,
dan ze missen kunnen . Zij weet to geven en to nemen en wanneer
het soms gebeurt, dat de een of ander, die tot haar vaste clientele
behoort, voor het oogenblik geen geld bezit, geeft zij crediet . Zij
loopt er wel eens een enkelen keer in, maar meestal komt ze toch
aan haar geld, of haalt op een of andere wijs haar schade in .
Zij is in den regel knorrig en kort aangebonden, en regeert
met straffe hand ; maar daarentegen weet zij ook, als 't noodig is,
voor haar menschen in de bres to springen . Haar scherpe stem
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boezemt ontzag in, evenals haar gepeperde woorden en kleine,
vinnige oogjes .
- Ik wit men hande niet brande, vat je? . . . . zegt Jetje Meloen,
- Ik ben op de hand van de polisie en as ze me op men eer
en gewete afvrage : - Jetje, heb jij deze of gene ook gezien,
weet jij ook, waar die of die zen eige ophoudt? dan zeg ik de
waarheid - maar ik zorg tegelijk, dat m'n klante me niet kenne
beschuldige van ,,verknoezerij" (verraad) ; ik laat zoo langs m'n
neus 'n paar woordjes valle, die ze dan in d'r oore kenne knoope .
Komme ze dan toch in de lik (in handen van 't gerecht), dan is
't mijn schuld niet
. Ik zeg maar : leve en late leve !
'k Heb ereis 'n geval gehad met men tweede jonge, een braniekerel, boor! die had een paar stukkies blauw lake gehandeld (lood
gestolen) en ze hadden 'm in de rame . 'k Heb tegen z'n snaar
(onwettige vrouw) men mond opegedaan, maar ze heit 'em niet
bijtijds een handje gegeve (gewaarschuwd) en toen was ie d'r
gloeiend bij : Zes maande !
Nou ik was eerlijk geweest tegenover de stille (rechercheurs) .
Dat lei toch in men eige belang, he? - maar hij heft 't me nooit
heelemaal vergeve . Afijn, ik berust er in, want onze lieve Heer
weet wel, dat ik in rechtvaardigheid gedaan heb, wat in m'n
vermoge was !
En men zoon is er toch goed afgekomme . Eerst is ie op zee
gegaan en nou is ie ergens in den Oost ; 'k heb in jare niet van
'm gehoord . .
.
*
Nu zit Jetje Meloen,' krom en jichtig in haar logement en
bedient, geholpen door haar jongste dochter, een geelharig,
sproeterig, mank meisje met een onbenullig gezicht, de altijd talrijke gasten .
- He, jet! . . . roept een man, die achter in de tweede kamer aan
een tafeltje zit en met zijn vrouw papieren molentjes maakt
- Beef eris koffie en brood !
- Naatje!
Ja, moeder!
Ga eerst de cente hale, ze hebbe vandaag zeker veel ver-
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kocht . . . der voorraad is op, anders schrooiden i) ze nou niet
zoo . . . we krijge nog nege stuivers van gistere, denk der om .
- Ja, moeder
Midden in het eerste vertrek, aan een vrij groote tafel, zitten
drie mannen to pandoeren . Ze drinken jenever en rooken .
Achter hen staat een lange Duitscher in een blauwe kiel met
een slappen, grijzen hoed met rood lint op en ziet oplettend naar
't spel ; naast hem staan een paar andere kijkers, met de handen
in de zakken .
- Schoppe drie ! . . . roept de een .
- 'k Heb 't aas ! . . . zegt de ander .
Ik de vrouw! . . de derde .
Harte troef!
Hier, de Heer !
De vier !
Met de vrouw !
't Aas !
Die heb je straks verzwege!
Dat lieg je! jij gooit verkeerd!
Ben je bedonderd ! 'k Laat me zoo niet to pakke neme . . .
Een der spelers staat boos op .
Wat zeg je daar? . . . roept de ander, over de tafel buigend .
Dat jij loensch gokt (valsch speelt) .
Dat lieg je!
En ik zie 't voor men oogen !
- Jawel, hij heft gelijk . . . zegt de derde man. - Jij bent een
gannef, hoor?
- Der uit !
- Wou jij ons bier afzette, leelijke vuilik !
- Wel, allemachtig ! dat laat 'k me niet zegge ! . . .
- Der uit! . . . der uit!
- Hei, hei! wat is dat daar? . . . Jetje Meloen slaat hard en
vinnig met haar stok op de zinken toonbank : - Hou jelui gemak,
assieblief! 'k Wil bier geen cabanes (herrie) hebbe !
Moeielijk staat zij op en gaat naar de tafel, waarbij de drie
i)

Bargoensch - hardwerken .
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mannen reeds dreigend tegenover elkander staan . Een harde slag
met haar stok op tafel maakt oogenblikkelijk stilte .
Wie gokt er nou valsch van jelui?
Hi j!
een vervloekte leuge!
Nou, jet! ons ken je niet van gistere ; wij zijn eerlijke
jonges en hij is hier maar zoo komme inwaaie . . .
- Stilte nou ! zeg ik . . . hou je mond, - en juillie daarachter
ook! Alle drie ! - Jelui bent allemaal krabbedaaiers (ruziemakers) .
Ga nou zitte en wees bedaard, anders ga jelui der allemaal met
mekandere uit, versta je? - En jelui krijgt geen druppel meer,
van avond!
- Maar, Jet . . .
- Geen woord meer, begrepe? . . . Jetje's stok stampt ongeduldig op den zanderigen vloer .
De man, die beschuldigd is, van valsch to hebben gespeeld,
haalt de schouders op, spuwt op den grond en roept heesch
- 'k Zal jelui later wel vinde - nou ga ik heen, omdat Jetje
't zeit ; 'k wit met haar goeie vrinde blijve, maar juillie kenne . . .
- Hou je bakkes, nou!
Begin je weer? . . . Ga dan nou
ook heen!
- Jawel Jetje, maar . . .
- Ruk nou toch uit!
- As ik wit, altijd! Voor juillie ga ik niet!
- Maar voor mijn wel, he! - Alto, kameraad! Assieblief! . . .
Jet neemt hem met de rechterhand bij den arm en w1jst met
haar stok gebiedend naar de deur .
- Brommend keert de man zich om .
- Schooier! - hoont een der spelers op nieuw.
- Wel, God vergeef me! . . .
- Wat weerga! begin jij nou weer? . . . laat die vent nou ook
heengaan - anders . . . Jetje trekt den man, die schold, bij zijn
jas naar beneden, tot zijn oor vlak bij haar mond is en fluistert
hem iets in : - Nooit weer, geen stuk meer, begrepe ? . . . zegt
ze, hem loslatend, halfluid .
- Mijn 'en zorg, jij geeft toch ook 't meeste niet, - pruttelt
de man, maar toch gaat hij zitten en neemt de kaarten weer op .
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Best, ik zal onthouwe, wat je daar zeit . . . toe, ga jij nou
heen, knaapie, we kenne je best misse .
- Nou, daar gaat ie dan,
maar, jet, ik doe 't alleen voor
jou, hoor!
- Accoord! As je maar opdanst . - Naatje!
- Moeder?
- Ze roepe daar achter om bier, hoor je 't niet?
- Jawel !
- Nou, geef dan gelag !
De deur wordt nijdig dichtgeslagen door den vertrekkenden vreemde .
Jetje zegt bedarend :
- Zoo jonges, nou is dat vreempie er uit ; hou jelui nou kalm
en leg nog 'n pandoertje op, misschien speelt dat moffie wel mee .
Spiele sie nich?
- Wie, was?
- Of sie pandoere wolle ?
- Kartenspielen ? Warum nicht ! wenns ehrlich zugeht !
- Eerlijk? As goud, hoor! Daar staat Jetje voor in . Gehen
sie maar gerust sitze ! . . .
- Nun gut denn ! - Allo, bier! . . . Komm her ! . . .
De Duitscher neemt plaats bij de tafel, maar terwijl hij dat
doet, trekt hij een lange ketting, die hij in de hand houdt, met
kracht naar zich toe en een der spelers, die weer is gaan zitten,
krijgt eensklaps een schok door een dikke bruine massa, die
brommend tegen zijn stoel aanbonst .
- Allo, Hermann ! leg dich !
- Wat is dat nou ! Leit ie hier? Ken jij die lammenadige
beer niet ergens anders doen ? . . . pruttelt jet - en trachtend
zich beter verstaanbaar to maken, voegt zij er bij . - Das
beessie moessen sie soolang baussen op 't plaassie bringe .
- Das geht nicht, dan macht er zuviel spektakel .
- Och, jet, laat 'm maar onder tafel legge, hij heit ommers
en muilband om .
- Nou, mijn goed, as juillie d'r geen last van heb !
- Leg dich ! Rasch !
De beer kruipt gehoorzaam onder de tafel en de spelers
beginnen weer to pandoeren .
-
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Jetje herneemt haar plaats bij 't buffet en zegt zachtjes tot
Naatje : - Dat's nou de laaste keer, dat ik die vent met zen
ongure beer loosies geef - 't lijkt waarachtig hier de Artis we! .
Bove zit 'n kerel met vier ape, die leit goddank al op z'n wel
to ruste en achter op 't plaassie zitte de vijf honde van
Kobus Vat . . .
- En de kanaries van d'Ancona, moeder! . . . Daar knoeit ie
de heele avond al mee op 't achterkamertje .
- Nou, die hindere niemand, laat 'm maar betije - dat's 'n
nette man - die komt al jare lang hier over de vloer, 'k mag
die vogeltjes wel eris zien. Hoe leert ie die stomme there al
die kunssies ? 't Is 'en merakel ! . . . Ze ekserseere as soldate . . .
He, daar is joedele Saar! die hebbe we in lang niet gehad!
Een jodin met een kind in een wollen doek gebonden voor de
borst, een ander dat zich aan haar rok vasthoudt en een guitaar
in de hand is bet logement binnengekomen .
- N'avend Jetje, - zegt ze knarsend-heesch . - Ik stik toch
als van de droogheid in me keel, en 'k heb als Been losies van
nach, is d'r nog plaas ?
- Op zolder, Saar !
- Blijf gezond! Boven 'n zolder is toch 'n dak! Saar zal
der gaan slape met d'r marmotjes, hoor je! .
maar geef me
eerst een brandewijntje!
- Heb j e cente ? . . .
- Zou Saar anders kommandeere? . . . Zij rammelt in haar zak
met geld . - Wel arm, maar eerlijk en braaf . . .
- Geef dan op!
Daar, een duppie ! Geef me der gelijk maar twee . . .
- Is dat je jongste? - Waar binne de andere?
- Bij me zuster zoolang . 'k Heb er vijf, dat weet je .
Allemaal van je man? . . . lacht Jetje .
Over wat zoue ze niet van 'en man weze ?
- Zeg, joedle Saar! roept een der gasten uit een hoek, zing ereis 'n moppie!
- Geef jij cente?
- Voor jou gekraai? Dankie !
- Nou, dan geen gezang, ik joedel toch niet voor men plezier!
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Voor 't onze toch ook niet ! . . . grinnikt Naatje .
Hou jij je d'r buite! . . . knarst Jetje .
Nou, moeder, 't is maar om to dolle . . .
Geen grappies met klante, versta je?
Ja, moeder .
Haal maar ereis op van doedeladoe, dan krijg je van mid n
nog een slokkie ! roept een van de
spelers .
- Met suiker ?
- Met 'n klontje ; Jet heb ie nog
klontjes ?
- Meer as jij betale kan.
- Nou Saar, je hoort'et, vooruit!
- Alla, dan maar !
De jodin neemt haar guitaar - het
kind in den doek blijft rustig doorslapen - en slaat een paar accoorden
aan. De meeste gasten zien om, door
dat ongewone geluid, de hoofden luisterend vooruitstekend .
Joedele Saar begint een lied . Haar
buitengewoon wijde, zwartbedonsde mond
gaapt open en tusschen de dikke lippen
Joedele-Saar.
worden haar groote, onregelmatige, gele
tanden zichtbaar . De vleugels van haar kakatoe-achtigen neus
bewegen zich op en neer als zij, met haar roode, waterige oogen
knippend, zingt :
Oend oef de Berge da ist es sjeen !
Da ist der Himmel blau . . . .
Da springt der Gemsbok oef den Steen
Oend soecht sich eine Frau .
Hoeldie-oe-adoe - hoeldie-a-a-a ! hoeldio !

Zij jodelt met valsche, scherpe en neuzige stem, het Tirolerlied
verhaspelend, totdat achter in 't vertrek een man, die luchtballons
zit to vullen uit een gasketeltje, dat onder de tafel staat, schaterend uitroept : - Schei uit, Saar! je joedelt me ballonnetjes
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kapot ; Heerekrintjes, wat 'n geluid - 't is, of d'r 'n varke
gekeeld wordt . . .
Saar eindigt haar gezang met een harde greep in de snaren en
gilt in mineur : - Jij zal gekeeld worre, leelike ballonman ! Wat
wou jij vertelle ? Weet jij veel, wie Saar is . - 'k Heb toch gezonge
an alle voorname hove, voor alle groote potentate van Europa ;
- de mense hebbe als goud betaald, om me to hoore . Toen
droeg Saar zije kleere, zoo lang, sleepe van zes el ! Diamant om
der hals, en zulke perels in men oore ! En grave en baronne
hebbe me derlui complement gemaakt. En me tweede kind is van
een heel hoog persoon van 't hof - 'k mag zen naam niet
noeme - dat's verboje en gevaarlijk, maar hij lijkt persies op de
rijksdaalders . . . die juillie niet hebbe .
Een schaterend gelach klinkt door 't logement en Jetje tikt met
haar stok op de toonbank .
- Saar, hou je gemak, nou! - Naatje!
- Moeder?
Breng der na zolder, maar geen licht, hoor je?
En geef
die kleine stumperd een snee brood en 'n kom koffie . . . As ze
over die heere van 't hof begint, heit ze em lekker om . Allo,
Saar, naar je koes koepee .
- Met genoege, jet! ik wou alleen nog maar vertelle, as
dat ze in Den Haag altijd dol van Saar ware en dat me
tweede kind . . .
- Ja wel, dat kenne we - genacht nou ! .
- Hoeldioe-adoe, hoeldia-a-a-a! jodelt Saar, terwijl ze, met
eenige moeite haar evenwicht bewarend, door Naatje de deur uit
en de trap van 't bovenhuis v rordt opgebracht .
Intusschen zijn weer verschillende nieuwe bezoekers binnengekomen . Hoe later het wordt, hoe levendiger het in de gelagkamer toegaat.
- Een gebakke botje voor me wijf! roept een binnentredend
man met een blinde vrouw aan den arm voor de toonbank staan
blij vend.
- Daar heb ie een fijn vissie, eet ze lekker!
- Wat 'n klein vod ! zegt de blinde, die bij avond vrij goed
zien kan .
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Wel nou koman - to klein ? wou uwe misschien een tarbot
hebbe voor je nakende vijf cente?
-- Jetje, maak je niet boos - geef maar op . Trui is toch
nooit tevreje . . .
- 0 zoo - Luiwammes! ik verdien toch de kost voor je met
m'n blinde oogen . . . 'k Wil 'n groote visch!
- We zelle d'r een voor je late vange, hoor! . . . Geef mijn
'n paar eiere met zuur . Zoo moeder, ga nou daar zitte - Jet,
twee beijersch !
Naatje!
-

Wat is?
'n Broodje met kaas!
Naatje!
Ja! Twee bier en een klare . . . gauw!
Ja, ja, 'k kan niet iedereen tegelijk hele . . .
'n Beetje geduld! roept jet . - Jelui krijgt allemaal een beurt!
- Twee kejakkies ! kommandeert een verlept uitziende, maar
nog jonge vrouw, en op haar gezellin, een spichtige, groezelige
meid met rood haar en een oude fluweelen toque met veeren op,
wijzend : - Geef haar 'n stukkie worst d'r bij, ze is 'n beetje
flauw om d'r hart. We hebbe de heele dag geloope met bezempies en blommenmandjes . . . 't Is geen doen tegeswoordig, je
haalt er je koste niet uit. Afijn, bier benne de cente, jet . Zoo is
't nou nog niet. Is me Kloris nog niet bier?
- Je Kloris is ingepikt .
- Och, kom!
- Sikuur. Hij heft gevochte met 'n wacht .
- Waarom ?
- Dat weet ik niet .
- Afijn, dat mot hid ook zelf maar wete, als ie ten minste die
wacht maar goed afgerammeld heit . . .
- Hij ? Een wacht gerammeld ! Dat kan je aan je hart voele,
lievert, daarvoor is jou Kloris to veel van koekedeeg . . . roept
schamper een straatathleet, die nog in zijn oranjekleurig, bier en
daar versteld, tricot zit, met een duffelsche overjas er losjes over been .
- Jij hebt mooi praten - jij kan d'r wel twee an .

DE DUVELSHOEK .

207

Ja, Goddank ! met genoegen ! en met innig welbehagen klopt
de sterke man op den biceps van zijn rechterarm lachend : - En
jou ventje neem ik er bij
- Brani ! pietschopper ! bluf hannes ! . . . scheldt de meid, en zich
knorrig omdraaiend zegt ze luid tot haar vriendin : - Nou heft
ie allemans praats, maar tege z'n vrouw durft ie z'n mond niet
opedoen! . . .
- Als ze zoo'n giftig bekkie had as jij, zeker niet! - Dag,
engel! - De athleet werpt haar een kushand toe .
- Lucifers! - fijne lucifers! - roept een schorre, krassende
stem. Een klein, oud Joodje
steekt zijn hoofd om 't hoekje
van de deur, met zijn oogen
knippend tegen 't licht.
- Lucife-ers ? . . .
- Daar is Mokkie! Wat
kom jij hier doen, ouwe?
- 'k Wil toch als 'n paar
centjes verdiene ; 't is zoo sjofel
geweest vandaag . Benne d'r
geen beste lucifers noodig ? . . .
Ze brande allemaal, en voile
doossies.
- Ga weg! Hier mot je
niet weze !
- En waarom niet? Hier
zitte toch reismense, die hebbe
wel cente . . .
In „De witte
Engel" is van avend niks dan
eige yolk . Waarom zou jelui
nou niet an Mokkie wat late
verdiene ? 'k Ben toch een oud
man en als 'k geen kwartje
Mokkie .
compleet heb, kan ik toch niet
in me hotel . . . en heb ik geen brokkie brood voor de nach !
'k Heb doei (honger), zoowaar laat God jelui gezond ! Brave
Jetje geef Mokkie . . . een brokkie?
-
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't Oude, ongeschoren ventje kijkt met zijn zorgelijk gezicht, vol
rimpels en naden, zoo hongerig-vragend naar het buffet en de
daarop staande eetwaren, dat Naatje, goedhartiger dan haar
moeder, zachtjes vraagt : - Moeder, zal 'k em een ouwbakke
broodje geve? . . . 't Is toch zoo'n stakkerd !
- Geef 't 'em voor mijn part, maar waarom blijft ie niet in
„de Engel" ?
Mokkie heeft die laatste woorden gehoord en antwoordt : M'n lat is toch stampvol, brave Jetje ; 'k heb als niks verdiend
vandaag. Ik ben oud en sjofel, ik kan geen massematte meer
make . . .
Daar, pak an dan ; ga daar zitte . . . Naatje !
- Moeder?
Geef Mokkie 'en kom koffie der bij .
- Assieblief, jet! . . . Je zal honderd jaar worre!
Mokkie is een van de typigste figuren uit de Duvelshoek .
Hij is bejaard, alleen op de wereld en dood-arm, maar eerlijk ;
zijn heele hebben en houden is een nude, bonten muts en een
pak, tot op den draad versleten kleeren, dat hij eenmaal van een
heer kreeg, die veel grooter en dikker was dan hij . Sedert jaren
loopt hij met lucifers to koop . Bedelen doet hij niet als yak maar meer als amateur, en hij is dankbaar voor elke kleinigheid,
die men hem geeft .
Tusschen de gasten zich bewegend, tracht hij, eenige doosjes
lucifers to plaatsen . Hij verkoopt er twee aan een jongen kerel,
die met een dikke, welgedane, blozende meid op een bank zit
tegen den muur . Zij loopen samen met een klein orgel ; h
draait en z~ zingt. NA staat het orgel voor hen en dient als
tafeltje.
- Daar, ouwe zondaar! heb ie 'n pruimpie tabak ook . . . zegt
de orgelman .
Mokkie schudt het hoofd, den aangeboden puntzak afwijzend .
- 'k Blijf je dankbaar, meester, maar 'k kan als niet pruime .
'k Heb las van me keel - maar als je 'n oud, halfslete segaartje
voor Mokkie heb, zal je gebenscht (gezegend) weze .
ledereen kent het mannctje en de meesten mogen hem lijen,
omdat hij soms erg leuk en grappig iets zeggen kan .
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- Mokkie! - vraagt plagend een lange, slungelige jongen,
hem aan de jas trekkend : - Is 't waar, wat ze zegge, dat jij
vroeger wel ereis zakke gerold heb ?
- De booze mense zegge als zooveel! . . . Schouderophalend,
Ze zegge
ziet hij den ander lachend aan en zegt kalmpjes :
wel, dat jij een eerlijk man bent!
Algemeene vroolijkheid !
't Ouwe joodje blijft ernstig en kijkt rustig rond ; hij biedt zijn
lucifers nog bij een paar andere gasten aan, zonder gevolg . Dan
gaat hij terug naar 't buffet, schurkt zijn schouders, als verlegen,
heen en weer en vraagt eindelijk : - Brave Jetje, kan jij Mokkie
geen dubbeltje leene, tot overmorge? Hij geeft 't je eerlijk
weerom, waarachtig as God!
- Ben je mal? Ja, ik zal jou leene, om in „de Witte Engel"
je schuld to betale!
- Nou, dan niet . 't Was toch maar 'en vraag . God zegen je en
bedankt voor je broodje . . .
Hij vertrekt. Als hij de deur opendoet, staat hij voor een bleek,
holoogig jongmensch met lange, verwarde, gele haren, die een
portefeuille onder den arm houdt . Mokkie slaat op militaire wijze
met twee vingers aan den slaap van zijn hoofd en zegt
- Meneer de orkestmeester, gaat binne - hoe maakt uwe et?
Is uw es opera al of ? . . .
Geheimzinnig met het hoofd vooruit, glimlachend, en zachtjes
sprekend met fatsoenlijk accent, antwoordt de jonge man :
- Over een paar weken . In den Haag is de eerste opvoering ; ik krijg zestigduizend gulden voor mijn partituur .
- Wat 'n mesomme (geld)! ken je Mokkie der niet een
dubbeltje van leene?
- Hier ziet ie in! . . . hij klopt op de portefeuille . - Nu zoek
ik nog maar alleen een goeie sopraan - 'k heb al een alt en
een bariton . . . zelf zing ik de tenorpartij . Weet je geen mooie
hooge sopraan voor me?
- Joedle Saar zit bove! . . . giegelt Jetje, scherp en krassend
en met haar stok op de toonbank slaande, roept ze : - Stilte !
laat meneer de componist ereis zen opera voordrage . . . Allo,
meneer muzikant, haal je viool! . . .
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Die is bij Oome Jan (de lommerd), dat weet je wel - antwoordt de ongelukkige gek, - ze hebben hem gehouwen, omdat
ik er op speelde, toen ik 'm bracht . . . 'k Heb er honderd gulden
op gehad, maar hij is honderdduizend waard . . . Ze hebben 'em
in de kast gelegd, maar s' nachts komt ie d'r uit en dan speelt
ie alleen, en dan hoor ik hem . . . een ander niet ! . . . Geef me
een kop koffie en een broodje . 'k Heb geld, daar . . . hij legt tien
centen op de toonbank. Jetje geeft hem 't gevraagde en tikt
grijnzend, met haar oogen naar de andere gasten lonkend, met
een vinger op haar voorhoofd . In een hoekje gaat hij zitten,
alleen, met zijn portefeuille tegen de borst gedrukt, zonder van
de gasten nota to nemen . Hij drinkt langzaatn zijn koffie en
neuriet zachtjes altijd een- en- dezelfde zanikerige melodie, totdat
hij met zijn hoofd op de portefeuille in slaap valt .
Men laat hem rustig zitten . Wie hij is, weet feitelijk niemand,
maar over een ding zijn alien het eons, namelijk, dat „ie een beer
is geweest," en Jetje beweert :
't Is een sjenie en alle sjenie worde mal en stapel, als ze geen
cente hebbe, om derlui sjenie door to drijve . . .
Hoe later het wordt, hoe talrijker de gasten worden in het
,,Logement voor den reizenden man ." Allerlei straatfiguren komen
achtereenvolgens binnen, blijven een oogenblik iets gebruiken en
gaan dan weer heen . Eindelijk is het tijd van sluiten .
- Naatje!
- Moeder?
- 't Wordt bedtijd, kind ; 'k zal de eerste waarschuwing geven .
- Goed, moeder .
- Slui-uite! snerpt Jetje's stem ; haar stok roffelt op de toonbank .
Eenige gasten staan op, andere kijken slechts even op van hun
spel of hun bezigheid, enkele ,kommedeere nog een zoet slokkie"
of een ,slaapmussie ."
- Sluite - slui-uite ! . . . Assieblief ! . . . die hier niet en hoort, der
uit . Morge is der weer 'n dag . . . Een tweede roffel met den stok
volgt . Weer vertrekken eenige bezoekers, maar „de vaste"
blijven rustig zitten .
- Naatje !
- Moeder ?
-
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Doe de lampe uit .
Dat is de beste manier, om de overige gasten tot heengaan
to bewegen.
Weldra is het logement gezuiverd van de ,dagvliege," zoo
noemt de bazin hen, die geen logies bij haar nemen .
De ,slapers" zijn naar boven ; de gelagkamer is ledig . Naatje
reddert nog een en ander op bij 't licht van een klein handlampje, dat ze nu eens bier, dan daar nederzet .
Jetje Meloen is zuchtend en steunend, nu en dan vloekend, door
het vertrek gestrompeld, na eerst de geldlade geledigd en de
flesschen met drank achter slot to hebben gezet .
Op 't punt van zelf naar haar kamertje, boven het eerste
vertrek gelegen, to klauteren, wordt er kort en zacht, maar
duidelijk aan de voordeur getikt, driemaal, met gelijke tusschenpoozen .
- Heere allemachtig, nou nog! . . . zegt ze in zichzelf. Zij gaat
opendoen. Voorzichtig kijkt ze eerst door een kiertje naar buiten ;
't regent dat 't giet . In de straat is 't stil en donker .
Ben je nog op, jet? fluistert iemand voor de deur.
Hou je waffel, stommeling ! kom der gauw in .
Doe de deur dan wat wijer ope!
Waarom? . . . Jetje kijkt naar buiten .
Wat's dat, ben je met je tweee, wie is dat?
De marmot!
0, zoo! En . . . wat's dat, een kist ? . . . God allemachtig,
wat ben jelui brutaal, toe, gauw dan . . . derin ! Sappel niet . . .
gauw !
- Doe de deur nog wat ope !
- Z66! . . . Nou ineens, derin! . . .
Zoo krom als ze is pakt Jetje mee aan en trekt de vrij zware,
lompe kist over den drempel, terwijl de twee mannen duwen .
Als ze binnen zijn, neemt de een zijn pet af, slaat die met
kracht uit en moppert : - 't Is hondeweer geworde ! 'k Ben
doornat, goof me 'en borrel ! . . . De andere knikt, veegt met zijn
handrug de regendroppels van neus en kin en vraagt : - mijn
ook 'n tikkie !
- Ja, dadelijk . . . Naatje!
-
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Moeder ?
Is alles geslote, kind? Benne de luikes dicht ; en is d'r
niemand meer op? - Ga 'reis zachies hoore!
- Alles is stil !
- Goed, dan jij na je bed, maar zet eerst een lampie in de
kelder . . . Legge ze van hier naast op een oor ? Luister 'eris
goed . . . en juillie, hou je kop dicht, je ken nooit wete . . . Heit
niemand je geschote (gesnapt) met je vrachie?
Wel nee! zoo gif (slim) benne we toch wel, om niet direk hier
heen to gaan . . . en we hebbe geprofeteerd van 't regentje . . .
maak je niet ongerust, mens !
- Ongerust, ongerust ? Wie zeit dat nou, maar ik ben voorzichtig - ik wil voor zoo'n beetje massematte (handel) geen
gevaar loope . . . Wel, Naatje?
- Alles in orde, moeder ! In de kelder is licht op .
- Mooi, dan jij weg . . . nee! - Kijk eris eerst of d'r nog
leut (koffie) is - en zet dan wat klaar voor de jonges ; brood er
bij en dan . . . marsch !
- Wat kles jij van koffie, geef liever jajim (jenever) .
- Jawel, strakkies, as we klaar benne . Vooruit nou, en breng
eerst dat ding naar beneeje. - Wat heb jelui der in?
- 'n Beetje tapijtgoed en linne en een paar stukkies timtim
(zilver) .
- 't Is een heele sjouw geweest, we komme heelemaal van de
Haarlemmerweg.
- Zacht nou, zachies, maak geen leve! - 'k Zal jelui bijlichte . . .
Zoo--66! - 'n beetje links anhouwe - pas op de tussedeur . . .
Zoo, laat em nou zachies zakke . . .
Zonder eenig gedruisch is de kist in den kelder gebracht . De
twee mannen hebben 't warm gekregen en wisschen zich zwijgend
het zweet van 't gelaat . 't Was ook niet gemakkelijk, want de
keldertrap is smal en steil, en 't luik nauwelijks groot genoeg om
de kist door to laten.
Na hen is Jetje de trap afgestrompeld ; zij doet zachtjes kuchend
en kort ademhalend, geholpen door „de marmot", het luik boven
haar hoofd dicht, schuift een zwaren grendel er voor en blijft dan
een paar minuten op de kist zitten uitblazen . Het kleine lampje
-
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staat op den grond en 't licht werpt, fantastisch groot, de
bewegende schaduwen der drie menschen tegen de of brokkelende
steenen wanden en vuile, molmende planken en balken der kelderbedekking .
Een duffe, benauwde grondlucht maakt de ademhaling moeielijk
in de lage ruimte, waar een paar uit elkander geslagen kisten,
eenige oude manden en een hoop vochtig hooi en stroo in een
hoek liggen to schimmelen .
- En wat heb jelui nou eigenlijk, . . . is 't de peine waard ? . . .
vraagt Jetje, op adem komend .
- Kijk maar zelf, engel . . . maar ga eerst met je achterwerk
van de negosie af, grijnst „de marmot", en de ander schertst
heesch : - Jetje broeit de dubbeltjes uit! . . .
- Jelui zal je vingers niet blauw telle . . . want 't zal wat weze
as 't voor de heere komt ; 'n zoodje rommel . . .
- Zal je meevalle, de „marmot" heit 'n goeie neus gehad . . .
hij heft deze keer 'ereis niet geslape . Anders luimt (slaapt) ie
cirka den heelen dag, he, dikke pafzak! . . . Wat sta je daar tegen
de muur, dommel je weer? Help me liever dat beroerde touw
losmake, 't zit er om as ijzer . . .
- Snij 't door, Blauwe, - kucht Jetje.
- 'k Heb men mes verlore - geef 't jouwe, marmot!
- As ik 't had - 'k heb't gebroke bij 't akkevietje . . .
- Stommelinge ! - Hei'je ooit zulke kerels gezien ? - Geen
mes bij derlui . . .
Daar gaat ie al . . . hou nou je mond, jet, en kijk . . .
Mooie loopers he?
- En drie karpette . . . Brussels, mooi, stevig !
- 't Is wat moois . . . hei jelui anders niet?
- Sjuut nou! - 't Beste zit onderin -- een hoopie timtim!
- Dat neem ik niet, dat weet jelui nou toch! Ik zie der niks
in, hoor! Ik hou geen plattekit (winkel, waar men gestolen
goed koopt)!
Kom! 't is mooi tafeltimtim (tafelzilver) .
- Ik doe 't niet, basta! Ik wit 't wel zoolang voor je verkrummele (verstoppen) . Ga der mee na ouwe David, die lust 't wel . . .
- Ben je gek, die trekt ons 'n streep (die bedriegt ons) ! We
'5
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motte niks meer van 'em hebbe. Jou kenne we, jij bent een
eerlijk wijf ; kom, Jetje, neem 't voor een schuifie?
- Dank je lekker, marmot, ik wil men vingers niet brande .

mim

u

/,

J

1

Nou, afijn ; maar dat andere zoodje?
- Ik koop geen geflote (gestolen) goed, versta jelui - maar,
om jelui plezier to doen, zal ik twee riksies op die kleedjes
voorschiete . . . en dan zal ik probeere, of ik iemand voor jelui
vinden kan, die idee in 't zoodje heit . . .
- Twee! - Nee jet, Bat's gekkigheid ! we motte der minstes
vier hebbe . . .
- Wil jelui ze, of niet? Sappel niet!
Ik heb maf (slaap)
en ik krijg hier kouwe voete . . . nou, hoe is 't?
Geef er dan drie, jet?
Geen gedachte! - Ruk nou assieblief op en neem je zoodje
weer mee . - Ik ben al mal genoeg, om jelui, uit ouwe vrindschap
to helpe, zoo midden in de nacht . . . Allo, pak op je boel!
-
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Jetje schuift den grendel terug ; - Ik ga na bed!
- Wees nou niet zoo kwaad, jet, geef dan zes soof (gulden)
Kles niet, marmot!
- Geef er dan twee maffies bij ?
- Blauwe, je verveelt me . . . Jetje strompelt de trap op met
haar lampje in de hand . Even omkijkend, vraagt ze kortaf
- Blijf jelui beneeje . . . dan zal 'k 't luik van bove vastmake,
tot morgenochtend . . .
- Nee, waarachtig niet !
- De twee mannen volgen Jetje Meloen, die 't lampje onder
de toonbank zet . In de bijna geheel donkere gelagkamer drinken
ze haastig de gereedstaande koffie . Het brood wordt hen door
Jetje gegeven in een stuk papier met de fluisterend gesproken
aanmaning : ,Eet buite maar op!" - Ze krijgen twee rijksdaalders
en ieder een borrel, en sluipen behoedzaam weg uit het ,,Logement voor den reizenden Man ."
Jetje Meloen zoekt steunend en hijgend in 't duister haar
kamertje op . - Naatje ligt al in de bedstee, die zij samen deelen .
Is u daar, moeder ?
Jawel, kind, slaap ie nog niet?
Benne ze weg ?
Goddank, j a ! . . . Naatj e ?
Moeder!
Heb ie wel gebeje, kind?
Nee, moeder, heelemaal vergete .
Nou, Bat's glad verkeerd, je mot 't Opperweze altijd 't zijne
geve, denk daarom, . . . welteruste !

Het stadsgedeelte begrensd door de Reguliersdwars- en Reguliersbreestraat, het Rembrandtsplein en de Vijzelstraat bevat een
verzameling straten, steegjes, gangen en slopjes, to samen bekend
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onder den naam „de Duvelshoek" ) . Zeker een zonderlingen
naam, wanneer men bedenkt dat in de Stroobossengang, in de
Vijzelstraat, nog een overblijfsel van het voormalige Reguliersklooster to vinden is . In de St . Pieters-, Suikerbakkers-, Land
van beloften- en Schapensteeg, de voornaamste verkeerswegen
van de Duvelshoek woonde, sedert onheugelijke jaren reeds een
zeer eigenaardig volkje, vroeger noemde men ze : waerden, gelagzetters,

reizende kooj5lieden,

rnarskramers, sj5eelluiden, rabauweu.

Later onderscheidde men ze in vaste bewoners en logeergasten .
Tusschen de bewoners en de logeergasten van den Duvelshoek
was altijd een groot verschil . De daar ,gebogenen en getogenen"
vonden reeds sedert onheugelijke jaren, bijna op dezelfde wijze,
hun bestaan. Zeer velen als kleine logementhouders of kroegjesbazen ; anderen door het drijven van handel in visch, fruit en
allerlei consumptie-artikelen, weer anderen als waarzegsters en
horoscooptrekkers, als straatmuzikanten, orgelverhuurders, of
poppenkastvertooners .
De bekende Sampimon, Verhoeven, Kabalt en andere marionettenspelers hebben jaren lang in de St . Pieterssteeg, of in de
Land-van-Beloftensteeg gewoond . Nu nog is de Duvelshoek niet
compleet, wanneer men er niet een of meer geraamten van- of
opgetuigde poppenkasten ziet .
Er hebben - het is nog niet zoovele jaren geleden - ook
personen in den Duvelshoek gewoond, personen verwant aan
vorsten, o. a . niemand minder dan de zoogzuster van de vorige
Keizerin van Rusland . Zij was kaartlegster en haar man, Piet
Kannegieter, tooneelknecht bij A . van Lier, directeur van het
grand-theatre . Haar vader was een Franschman en haar moeder
een Russin . Af en toe kreeg zij uit Rusland geld gestuurd . De
bewoners van den Duvelshoek herinneren zich vrouw Kannegieter
nog, als „een schoone vrouw van, goeie-kom-af ." Dat was haar
aan to zien . Piet Kannegieter vertoonde ook op de Botermarkt
r) De naam Duvelshoek is vermoedelijk een verbastering van het woord ,Duivenhoek", omdat in ouden tijd in dat stadsgedeelte - toenmaals was het buiten de
Vest - de handelaars in duiven, kippen en ander pluimgedierte woonden, op
't aangrenzende Rembrandtsplein, voorheen de Botermarkt, was ook een gedeelte,
bekend onder den naam „de kippenhoek" .

De Suikerbakkersdwarssteeg .
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en Zaterdag 's avonds op den Dam de poppenkast en was een
der beste handpoppen-vertooners . Later kwam hij als ,spelrecommandeur" aan De Vier Kroonen, een bekende kermiscomedie, tot aan zijn dood toe .
- Nu begrijp ik het - zei een der Duvelshoekers eens waarom jare geleje, ik was nog ,dusken" (kleine jongen) op een
avond laat, de Tsarowitsch van Rusland hier geweest is . Z'n
dame bleef an 't begin van de St . Pieterssteeg staan . Ze had
een kostelijke, zwaar-zije rooie japon an, een lange mantel om
en 'n hoed met 'n
veer op. 'n Schoone
vrouw ! Bij den Tsarowitsch was, dat
herinner ik me goed,
meheer de Neufville
nog bij en de kommissaris ook .
- Pas op,
zeg ik zoo teuge
men maat - daar
komme voorname
klante an, knape
van de rijkdom . En
zoo, as ik dat zeg,
gane ze ons voorbij .
Ze hadde wat 'n plezier in de kleine winkeltjes, waar zooveel licht brandde ;
bij het water- en
vuurhuis bleven ze
een heele tijd staan,
daar kwam zoo'n
groote vuurgloed uit 'et fornuis, daar hadden ze schik in . Later
hebbe we gehoord, dat het de Tsarowitsch was . . . . je kan het
woord bijna niet uitspreke!
Er komme dikkels van die vreemde snuiters, stiekem, hier ; de
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burgemeester of lui uit den Raad, of heeren van het hof . Dan
houwe we ons luikes, doen net, of we niks begrijpe en doen 'en
oogie toe. Maar we zien en weten alles, want
der is altijd een van de pelisie bij en de pelisie
kenne we . . . . Nou !
De meest bekende straat- en nachtvogels
kwamen 's morgens uit - en gingen 's avonds
weer terug in - den Duvelshoek .
De oude Schoenpoetser Joseph met de
medail es, die jaren lang op de brug bij den
Munttoren stond en zoo kranig kon aanslaan
met twee vingers aan de klep van zijn
pet, glunder-lachend en zegenwenschend als dank voor een kleine gave,
leefde ergens in de Schapensteeg .
L a n g e M a n u s, de schrik van
alle verliefde katers, behoorde tot de
notabelen der St . Pieterssteeg. Hij was
van buitengewone lengte . Met gemak
Josef van de Munt .
sloot hij van een pakhuis de luiken
der eerste verdieping, iets waarvoor een normaal-man een ladder
noodig had. Behalve zijn eigenlijk vak, koffieverlezer en brander,
oefende hij ook nog dat van „R e u s" uit . Op verschillende
kermissen heeft hij zich laten kijken - als de „Jonge Poolsche
edelrnan Jaroslaw, of als de Zweedsche reus. Op stevels met
hooge hakken, als hoofdtooi een geweldige beerenmuts dragend,
staande op een min of meer naar voren hellende plank, scheen hij
ontzettend lang . Als Sj5arrewouwer reus, in Gijsbregt van Aemstel,
oogstte hij lauweren in het Grand-Theatre van Van Lier .
Een poosje heeft Manus niet in den Duvelshoek gewoond, maar
hij kon er buiten niet aarden . Hij keerde terug en bleef er, ziekelijk
geworden en zwak, trouw verpleegd door zijn vrouw, die in de
Fransche Bazaar werkzaam was, totdat hij, nu een paar jaren
geleden, stierf.
Een overal goed bekende van vroeger jaren, die uit den
Duvelshoek komend, haar kunst veil had voor Amstels burgerij,
was de dikke, brandheldere orgelvrouw .
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Haar man, een flinke, pootige vent met geelachtig polkahaar,
ringetjes in de ooren, een bolle tabakswang en een vlasachtige
sik, droeg bet orgel, draaide en zong met een zwaar baritongeluid. Zij met een hooge, heldere stem kweelde liederen als
- Is dan de liefde zulk een zonde?
Aan zich zelve geloovend in vollen ernst en met toewijding,
zong zij meest liederen van droeven card . leder voorbijganger
bleef naar haar luisteren en kijken, want zij zag er buitengewoon
zindelijk en frisch uit . Toen het perscomite der Amsterdamsche
Koloniale Tentoonstelling in 1883 op een luisterrijk avondfeest
aan de gasten de Amsterdamsche Straatvogels toonde, was zij er
ook bij en trok niet weinig de aandacht .
Den volgenden dag wilde men haar de overeengekomen som,
f i o, betalen, maar zij nam die niet aan .
- Geen cent wil ik hebbe, hoor ! „de honneur" is voor mijn
alles gew eest . Als ik gewete had, dat ik de eer zou gehad
hebbe, voor zoo'n edele vrouw to zinge, hadde we de heele
dag niet gezonge, we ware dan rejaler bij stem geweest .
De edele vrouw heeft mij zelvers met haar eige hande 'n glas
wijn angereke . Die eer vergeet ik niet, al word ik honderd jaar!
Houd uwe je tien guide en neemt u een lekker slokkie van me, as
u er' niet vies van is, maar u ziet wel, we zijn proper . Proper
en braaf, zeg ik maar, dan heft de Duvel geen vat op je! . . . .
De edele vrouw, die haar een glas wijn aangeboden had, was
onze beroemde actrice, Mevrouw Kleine-Gartman, die ontzachlijk
veel plezier in haar had .
De twee Japanneesjes waren ook voor dat Persfeest gevraagd,
doch zij weigerden . „Zij wilden niet tentoongesteld worden,"
zeiden zij .
De twee Japanneezen waren broer en zuster, twee half idiote,
aapachtige, kleine menschjes, bruin van gelaatskleur . De broer
speelde op de viool ; zij danste met haar armpjes en een paar vingers
in de hoogte, of deed met een tambourijntje in de hand alleronbeholpendst een balletdanseres na . Zij waren de vreugde van
alle dienstmeisjes en kinderen . Met hun zonderling uiterlijk en
mal-doen haalden ze echter heel wat geld op . Hun vader was
een Normandier, zwart als een neger ; hij heeft met den schoene-
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bak voor de Waag op de Botermarkt gestaan. Men noemde
hem Zwarte fan . Het mannelijke „Japanneesie" is later getrouwd en leefde als een lekkerbek van het gewonnen geld,
want hij en zijn zuster hadden in den Duvelshoek goed en zuinig
geleefd. Thans zijn beiden to Amersfoort in een gesticht, waar
zij zich hebben ,ingekocht" .
Ergens in een slaapstee woonde een allerwonderlijkst type
dichter-bedelaar, die 's Maandags op het Amstelveld, 's avonds
op de Nieuwmarkt en 's middags op den Vijgendam, bij het
afgaan van de beurs, zijn gaven kwistig ten toon spreidde . Kort
en dik, met een rond, blozend appelengezicht, kleine oogjes en
een puntig-vooruitstekende onderlip, waarboven een klein, vettig
rood neusje als een kinderteentje, zich allergrappigst optrok
terwijl hij sprak, zag
hij er welgedaan
uit in een afgedragen, grijs fantasiepak, dat erg op
den groei gemaakt
scheen .
Op zijn
wortelkleurig haar
droeg hij, winter en
zomer, een kleinen
stroohoed met een
nationaal lint er om.
Hij nam then af,
zoodra hij zag, dat
er genoeg menschen rondom hem
waren
gekomen,
De Japaneesjes .
die wilden luisteren,
naar wat hij noemde : z~ra eige gernaakle dichlwerken, die hij alleen
voor z'n eige liefhebber~* had late drukke, omdat de Heere 't hem
zoo bevole had.

Met zijn stok maakte hij eerst ruimte, er mee zwaaiend als een
tamboer-majoor, dan begon hij op zalvenden, zangerigen toon,
zijn oogen dweepend hemelwaarts richtend :
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- Mense, hou nou refs eve jelui gemak en litister met aandachl

en eerbied na 't genige, wat ik heb gedicht :

Ik zing mijn's Zaligmakers' lof !
0, 't is zoo zoet in Jezus' hof,
Waar hemelbloemen bloeien . . .
. . . Stinkende jonges ! kan jelui 'n fatsoenljk mens niet met rust
late? Ik waarskou je, hoor! As jelui me nou nog ereis molesteert,
zal ik jelui met m'n stok op je zielement komme! . . . Na zoo'n

klein intermezzo ging hij deftig voort :
Laatst zat ik aan mijn lessenaar
Zoo stil to overpeinzen,
Toen werd het in den geest mij klaar Ik wil het niet ontveinzen . . .
. . . Dadr, dan ! beroerde rakker ! - Kom nou nog ereis an me
lzjf as je 't hart hebt . . . Och, och, die jonges ! . . . en eensklaps

weer in den preektoon overgaand :
. . .Dat ik een zondaar ben, heel groot,
Verdoemd ter belle na mijn dood .
Maar dat de Heere mij verlost
Van pijn en band en zonden,
Dat ik het spoor mijns Heilands nu
Voor eeuwig heb gevonden .
Komt, vrienden, Jezus gaat ons voor,
Zoo volgen wij zijn hemelspoor,
Hij zal ons zalig maken ! . . .

waarop hij dan in den koopmanstoon liet volgen :
- Dames en Heeren, die liefhebbers z n, dal kost 3 cente . . .
twee gedichte b~ mekandere . En denki nou niet, dal ik hiervoor me
15lezier sla, want ik moet dichte voor min brood en ik recommandeer me voor het make van gedichte bij verjaardage, groene, koj5ere
en zilvere bruilo_ fte, b~ sterfgevalle en andere kerkel~ke plechlikhede .

Wanneer de straatjeugd, die hem nooit met rust liet, het
eindelijk al to bont maakte, veranderde zijn gezicht, waarop
gewoonlijk ootmoed, geduld en vergevensgezindheid to lezen stond,

DE DUVELSHOEK .

223

en met nijdige oogen en schuim op de lippen, zette hij de bengels
na, totdat hij den een of ander behendig zijn haakstok om de
beenen sloeg en op den grond haalde . . . en dan toffelde hij er
erg onchristelijk op !
In den Duvelshoek huisden niet alleen allerlei soort van bedelaars,
vrouwen, die voor een kleinigheid kinderen verhuurden om mee
to bedelen (mismaakte waren altijd 't meest in trek en daardoor
ook 't hoogst in prijs), koffiediklezeressen en juffrouwen, die met
't ei werkten, maar er woonden destijds ook een paar professoren, die
aan anderen leerden hoe en wddr, met welke hulpmiddelen men
bedelen moest en hoe men het meest kon ophalen . Een dezer ,geleerden" verschafte bovendien aan zijn discipelen, voor weinig geld,
lijsten, waarop alphabetisch gerangschikt waren de huizen, die als
goedgeefsch bekend stonden, met een aanwijzing bovendien op welke
wijze het g emakkelijkst iets los to krijgen was ; b.v. zoo : Keizersgragi No. 38o geeft niet aan de deur, wel aan blindemanne, - of :
Kloveniersburgwal 296.• geeft, maar lang anhouwe. - Heeregragt
672 geen cente, wel broot en soeftloo jes ; - Domenee van Marke,
geeft alt~d. - Domenee Hazebroek, dito, enz., enz . i) Bedelbrieven

van de allereenvoudigste tot de meest hartroerende toe, met of
zonder handteekening van bekende predikanten of overheidspersonen,
werden door die leeraren dagelijks tot civielen prijs geleverd .
Tevens gaven zij nuttige wenken, wat betreft het aanleggen van
houten beenen, 't netjes wegmaken van een arm of 't optreden
als blindeman of doofstomme stumperd . Dat, niettegenstaande
degelijk onderwijs, hun leerlingen zich wel eens een enkelen keer
vergisten, blijkt uit het feit, dat eenmaal aan een huis op de
Keizersgracht een man aanschelde en met droeve stem vroeg : Meissie, wil je assieblief eris an mevrouw zegge, dal die ongelukkige,
blinde, doofstomme man der is!

Langzamerhand zijn de typen van de Duvelshoek uitgestorven,
en, zonderling, er komen geen nieuwe. Een der laatsten die ik
gekend heb, was een zekere de Pinto . Hij bedelde vrij brutaal
i) Langen tijd nadat deze predikanten overleden waren, kwamen hun namen
no- voor op de genoemde lijsten . De leveranciers vonden het niet noodig, twee
zd6 goede items to schrappen, - hun klanten waren toch niet volkomen op de
hoogte van 't leven en sterven der burgerij .
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en ruw onder den schijn van lucifers to venten . Op krukken
loopend, hield hij iedereen, die door de Reguliersbreestraat tusschen Muntsluis en Rembrandtplein liep, staande . Gaf men hem
niets, dan wilt hij heel handig een van zijn krukken vrij onzacht
op iemand's voet to zetten, met een hartige verwensching er bij .
Meestal bracht hij den nacht en een deel van den dag in een
der logementen door. Doch 't gebeurde meermalen, dat hij er
geen herberg kon vinden . Men zag hem er noo van voor en
't allerliefst van achter . Hij had groote bekendheid bij de jongens .
Hun en ieder, die het hooren wilde, vertelde hij, dat hij in den
Haag het leven der Koningin-Regentes gered had . „Hare Majesteit zat in een rijtuig - 'n prach! - zei hij . . . - de paarde
sloege in de hol, 't rijtuig kantelde, ik pakte de paarde en hield
als het rijtuig vas - ben ik toch zelf deronder gevallen en heef
m'n beene gebroke . . . En nou mot ik op krukke loope . . .
Ook vertelde hij, dat hij alle dagen naar Londen ging, been
en weer . Was de koningin in de stad, dan gaf hij zich geheel
over aan fantastische verhalen, opsnijdend, dat de koningin hem
ten eten had gevraagd, dat hij echter voor de eer bedankte,
want . . . zoowaar zal je honderd jaar worre, je krijgt aan 't Hof
je buik niet vol, hoor je? As de geeerbiedigde koningin d'r vork
neerleit, mag je geen hap meer doen! En Pinto gaat niet graag
met een hongerige maag van tafel . Ook vertelde hij, dat hij in
een wit-satijn pak, driekanten steek op en een langen degen met
gouden gevest op zij, op audientie was geweest .
De toehoorders lieten hem gewoonlijk uitpraten en zeiden
eenvoudig : -- Pinto is weer mal. - Dan werd de man razend,
vloekte en schold, totdat hij er zelf moe van was en riep ten
slotte, dat hij, as de Koningin weer in slad kwam, derzelf in de
Duvelshoek zou hale, om mel 'n rechvaardig woord le geluige,
as dal hij de waarheid had gesj5roke!

Een der oudste bewoonsters, zeker de meest bekende, is de
weduwe Felman, die tot voor weinig maanden nog bij haar
stalletje met lekker zuur en eieren, snoepgoed, noten en appelen
zat op den hoek der St . Pieterssteeg.
Nu is de vijfentachtigjarige vrouw in het Bestjeshuis opgenomen en mist „de buurt" haar ,Oolje". Zoo werd zij jaren lang
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door groot en klein genoemd, omdat zij door al de buren zoowat
,Als Oo je 'et zeit, zal
als een grootmoeder werd beschouwd .
't wel waar weze" - en ,Oo je weet 'et wel", of : ,we zelle

Ootje .

't eerst ereis an Ooje vragen" . . . waren uitdrukkingen, die getuigenis aflegden van haar aanzien en invloed .
- Ik ben, zoolang ik leef, nooit de buurt uit geweest en als
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ik er uit moet, zulle ze me als lijk er uit moete drage . . . placht
zij to zeggen en met trots liet zij erop volgen : - 'k Heb m'n
heele permetasie hier en ze kanne Ooje nog niet misse! . . .
Toch is zij niet uit den Duvelshoek gedragen, maar netjes met
een vigelante naar het Oude Mannen- en Vrouwenhuis gebracht
waar zij nog eenige jaren rust hoopt to genieten .
Zij was een eenvoudige vrouw, die somtijds sufferig kon zitten
druilen bij haar stalletje, en daarom door enkele spotvogels wel
eens Mie Socs werd genoemd ; maar die grappenmakers wisten
niet, dat Oot,je veel meer deed, dan alleen op haar negotie passen
en dikwijls dood-moe was, omdat zij op haar ouden dag nog
voor een groot huishouden had to zorgen . Haar dochter namelijk,
stierf in het kraambed en liet acht onverzorgde kinderen na . Voor
de toen tachtigjarige Oo je was dit een harde slag . Ze was er
eerst een beetje door „van der tramontane" en zat to suffen,
maar op eens schudde zij die doffe droefheid krachtig of en zei
meewarig
- 't Is 'n heel ding voor m'n schoonzoon! Nou! . . . Hij werkt
de heele dag voor z'n stukkie brood . . . en nou zit de stumperd in
eens voor alles alleenig . . . . 's Jongens, jonges! dat gaat toch zoo
niet. Nadat haar dochter er netjes en deftig onder gebracht was,
klopte zij den weduwnaar eventjes op den schouder en zei kalm
goedig : - Trek je maar geen harnas aan, jonge ; ik heb meer
kindere grootgebracht, ik zal deze acht ook wel groot brenge . . .
Vooruit, hou je maar goed, ga met je oudste jonge 'n augurkie
pikke, dat verzet nog een beetje!
*
*
Hoewel de reputatie van „de Duvelshoek" nog altijd van
twijfelachtigen aard is, kan men toch zeggen : hij is beter dan zijn
naam, want vooral tegenwoordig komen er weinig bekende dieven
of inbrekers meer voor ; die hebben elders hun verblijven gevonden,
in minder rumoerige wijken, waar ze gemakkelijker aan het waakzame oog der politie kunnen ontgaan .
Zooals de Duvelshoekers thans zijn, vormen zij een - op enkele
uitzonderingen na - behoeftig, maar vrij onschadelijk volkje, dat
orthodox protestant, maar voor het meerendeel streng katholiek
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is i) en groote vereering voor het oude stamhuis van Oranje
heeft . Bij elk nationaal feest is de Duvelshoek dan ook eigenaardig
versierd met vlaggen, wimpels, slingers van sparregroen, met papieren
rozen, kettingen en bloemen, die de bewoners zelf maken . 's Avonds
worden de steegjes en straatjes met vetpotjes en papieren lampions
verlicht en getuigen fraaie transparanten met toepasselijke opschriften,
of op met bloemen omkranst papier geschreven gedichten, van de
groote liefde der bewoners voor ons Vorstenhuis . Bij zulke gelegenheden staan aan den ingang der verschillende stegen, onder de
daar opgerichte eerepoorten, met oranje getooide kinderen of
vrouwen, die den bezoeker een busje voorhouden met de vriendelijke
vraag : - Een paar centjes voor de versiering asjeblief?
Een uit de bewoners gekozen feestcommissie zorgt dan voor de
handhaving der orde en vraagt uiterst beleefd en voorkomend
aan de bezoekers, om rechts to houden, geleidt dames en jonge
meisjes op de meest hoffelijke manier door de steegjes en . . .
houdt de politie ,uit den hoek .". - De smerissen - zeggen zij
- hebbe hier niks to doen, we binne zachs zoo mans als zij en
we wete zelf, hoe we de lui, die ons de eer andoen, behandele
motte ." Na afloop der feestelijkheden verdeelt die commissie het
in de busjes ontvangen geld ponds-pondsgewijze en neemt dan
zelf een pleizierigen avond ervan, waardoor ten slotte de politie
gewoonlijk toch wat to doen krijgt .
Veel Amsterdammers zijn nooit in den Duvelshoek geweest dan
bij zulke festiviteiten - omdat zij anders huiverig zijn, zich daar
to bewegen. En toch zal niemand, die er heengaat, den minsten
overlast of onaangenaamheid ondervinden - integendeel, de
bewoners zijn vriendelijk en behulpzaam in alle opzichten ; alleen
een beetje nieuwsgierig, wat men er eigenlijk komt doen .
Behalve de reeds genoemde vaste en vlottende bevolking wonen
i) De Bisschop van Haarlem vereerde eenige jaren geleden „de hoek" met zijn
tegenwoordigheid . In een der huizen is een gedenksteen gemetseld, die gebeurtenis
vereeuwigend . Bij die gelegenheid gebeurde het, dat een man met een kruiwagen
door de versierde straten rijdend, den Bisschop bijna had overreden, waardoor hij
aan een lid der feestcommissie de hartige woorden ontlokte : - Wat ! wou jij Zijn
Eminensie zdd maar tege z'n dodder optorne! . . . Jon zal ik ereis eve bijlichte ! . . .
De Duvelshoekers spreken nog steeds van dat bischoppelijk bezoek als van een der
grootste eerbewijzen, die zij ooit genoten .
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in de Duvelshoek een aantal zoogenaamde „losse menschen", die
aan de Veemen werken, en juist onder hen schuilen er wel, die
het onderscheid tusschen 't mijn en dijn niet al to best kennen .
's Morgens vroeg kan men een aantal dezer lieden, ieder met een
ledig inmaakblikje gewapend, in de smalle steegjes - achter
't Theater v . Lier, naast Mille-colonnes of bij de verschillende
koffiehuizen zien, om uit de afgetapte biervaten het overgebleven
drabbige dik to schenken . Een hunner heeft dan de directie en
verdeelt eerlijk dat grondsop onder de maats, die met hun gevuld
blikje huiswaarts keeren, na zich eerst bij de vaten to goed to
hebben gedaan . Dat ze, zooals een vrouw zei, „door dat goedje
dik worde en thuis geen ete meer luste," is niet to verwonderen
- er zijn er zelfs, die er dronken van worden.
De Duvelshoekers hebben ook een onderlinge begrafenisvereeniging „ Uit eigen kracht" opgericht, waarvoor ze een wekelijksche
bijdrage geven . Sterft nu een van de leden, dan wordt hij door
de overigen netjes en deftig ten grave gebracht . Ze zijn dan in
het zwart gekleed met witte dassen, maar daar de meesten wel
een Zondagsche jas, doch geen hoogen hoed bezitten en men zijn
evenmensch toch zonder ,kachelpijp" niet behoorlijk de laatste eer
kan bewijzen, leenen zij voor zoo'n gelegenheid de noodige hoeden
van een, in de nabijheid gevestigd, bekend hoedenmagazijn. De
eigenaar houdt sedert lang een bijzonder fraaie verzameling hooge
hoeden uit alle tijdvakken er op na, die uitsluitend voor die
sombere plechtigheid bestemd zijn en blijven en telkenmale met
een ,vriendel~k bedankt en als dat we hope dal we ze in fang
nog niet voor mneheer zelvers noodig magge hebbe", eerlijk wordt
teruggebracht.
Na afloop van zoo'n begrafenis is er, zooals een van de leden
van de vereeniging mij mededeelde „'en extra kikeriki l" Ziet uwe,
meheer, dat is zooveul as dat we een extra-glaassie gebruiken, om
de overledene to betreure, maar altijd netjes en in 't fatsoenlijke! . . .
Een der meest invloedrijke personen van den tegenwoordigen
tijd is zeker de Heer Karel Zwaan, de logementhouder uit ,Het
waakzame Haantje," een flinke, stoere vischhandelaar, die, behalve
zijn handel in zeebanket, geholpen door zijn ijverige vrouw, het
zindelijk en netjes gehouden logement bestuurt . Ik heb het genoegen

DE DUVELSHCEK .

229

gehad, hem to interviewen en menig detail, noodig voor dit werk,
van hem ontvangen . Hij doet veel goed in „den hoek" .
- Meneer ! - zei hij trouwhartig . . . . ik kan je van alles
inlichte. Ik woon hier een slordige twintig jaar en ik ken de
Duvelshoek van haver tot gort. Ik zeg maar : 't is bier tegen-

In „'t « •a akzame Haantje ."

woordig heel wat anders dan voor zooveel jaar geleden . Eigenlijke
boeve vindt je hier niet meer - een enkel zakkerollertje, of
insluipertje, nou ja! die zitte d'r nog we], maar van dat echte,
gemeene gauwdievesoort niet . Ook de vuile patsers en 't schorem
benne vrij wel opgeruimd en weet u waardoor? . . . door 't L e g e r
d e s H e i 1 s ; dat heit hier een heele boel goed gedaan . U
begrijpt, sedert die Toevluchten voor Onbehuisden
zijn gekome, gaan die schooiers en passeroeters liever daarheen
voor niemendal, dan dat ze hier in de hoek voor d'r centjes, al is
'took nog zoo'n beet] e, loosjeere . B1j 't L e g e r des H e i l s vinde
ze een onderdak, al benne ze nakend als een rot - voor een pair
stukkies hout, die ze klein hakke, krijge ze loosjies en ete . - M'n
lieve man, wat wit je nou meer! Ja, dat mot ik zegge, die lui van
't Leger hebbe voor derlui evennaaste meer over, dan menigeen
weet, maar voor de kleine slaaphuize is 't geen voordeel geweest .
r6
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Ik heb niet to klage ; ik heb Goddank best m'n brood en altijd
yolk, maar 't is hier ook netjes en proper, dat ziet u zelf wel . . . .
Ik zal nou net m'n ete gaan gebruike - als ik u diene kan met
een happie sla en een eitje, ga gerust je gang . Natuurlijk ! je
bent hier niet in 't Hotel du Doelen, maar voor 't bagatel, dat
de lui hier vertere, kan niemand 't beter verlange . En - zie je
- ik hou der suffisant de hand an - als soms de een of ander
spektakel maakt, dan . . . . hij toonde een paar benijdenswaardig
forsch gespierde armen - dan spreekt Karel Zwaan een hartig
woordje mee - assieblief! Ik zeg maar : orde en regelmaat voor
alles! Ik ben voor God, Oranje en Nederland en die er anders
over denkt, die mot zelf maar wete, wat ervan komt . Kijk ereis
hier, meneer, ziet u dat kunststuk? - Zwaan toonde mij een in
zijde geborduurd, welgelijkend portret van H . M . de Koningin.
- Dat is een cadeau van een Italiaander, die hier loosjies heit
gehad . Dat 's prachtig, he ! Dat 's fijn ! En daarnaast, dat 's ook
een mooi portret van onze lieve Koningin . Die twee dingen hou
ik in eere! Ze hoeve mijn niet an to komme met al dat gezanik
over soosiaal of anarchist - ik heb er maling an, . . . . en geloof
nou Karel Zwaan op zijn woord als eerlijk man : Zoolang God
1c eft en Oranje met Nederland verbonde blijft, zal de wereld niet
vergaan! - Ik heb de eer voorzitter to zijn van de Oranjebond
van Orde - en verschiliende christelijke vereenigingen die tot
nut en heil werken - ik zeg maar : ieder mensch moet z'n best
doen voor z'n evenmensch!
In de laatste jare hebbe we hier, als de Koningin kwam, niet
zoo versierd als anders - maar 't zat er waarachtig niet an .
De negosie gaat overal to slecht . - Ja! is nou Been goeie tijd ;
d'r komme to veel groote winkels en Bazaars, die goedkoop verkoope .
Maar zie je, meneer, als der nou - to avond of morge eris een
klein prinsie mocht komme, dan zal je 'reis wat zien en beleve ;
dan spandeere we hier onze laatste duite om den Duvelshoek zoo
mooi to make, als ie nog nooit geweest is . Weet je, 't is eigenlijk
jammer, dat H. M . niet zelf ereis in onze hoek komt . Ze zou der
waarachtig niet van bederve en we zone der graag op onze
hande der door drage, maar koninginne doen dat nou in den
regel zoo niet . Afijn ! we meene 't allemaal goed en als Nederland
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in gevaar komt, dan benne we bier nog mans genoeg, om een
geweer to pakke .
Ik ben geen kniesoor en op z'n tijd hou ik van een pretje . . .
maar, je hoeft daarvoor je Opperweze niet voorbij to zien! en
dat wordt tegenwoordig maar al to veel gedaan . De mense
vergete . dat de Schrift zeit : Geef den Keizer, wat des Keizers en
Gode wat Godes is . - Ik ga op men tijd na de Kerk en ik
drink op men tijd m'n potje bier ; zoo hoort 't!
Karel Zwaan is iemand, die in zijn verschillende kwaliteiten
zeer veel nut sticht en in het belang van zijn medeburgers voortdurend werkzaam is .
ledereen zal hem gaarne nog langen tijd
een even goede gezondheid en een even opgeruimd humeur als
thans toewenschen .
Zooals de Duvelshoek thans is, bevolkt door meer of minder
onschadelijke ,kleine luiden" die zoo veel mogelijk vroolijk onder
elkander leven, wier genot een dansje is bij een draaiorgel, heeft
hij, wel is waar iets van zijn eigenaardig type verloren, maar
blijft toch niettemin een zeer belangwekkend stadsgedeelte, een
bron van studie voor hem, die het yolks- en straatleven van de
hoofdstad wil beschrijven.

LETS OVER GERRIT KRAAI .

niangs is hier een man gestorven,
lien ik hoog-geacht heb en vereerd, zelfs gevreesd, zoolang ik
hem kende.
,,Der dagen zat en volkomen
bereid" is hij de eeuwige ruste
ingegaan .
Hij werd met alle hem toekomende eer volgens de strengste
regelen der deftigheid begraven
door jongere collega's, die, terwiji
de ,suffisante eiken-kist" in den
kitten schoot der aarde wegzonk, heimelijk een traan uit hun
mannelijk oog pinkten, haar nastarend met stillen weemoed en
dankbaar bewogen harten, want Amsterdamsche aansprekers zijn
,,au fond" gevoelige wezens.
Aan zijn graf werd een kort, maar kernachtig woord gesproken
door een treurenden vriend, een ambtgenoot, die, evenals hij, flog
stamde uit den goeden, ouden tijd, een eehte ,6edienaar, van
begrafenissen", die nog wist, wat een net lijk van Gods- en
rechtswege toekwam, een tijdgenoot, die even als de ontslapene
het levies : Liever niet 6egraven dan slecht of voor een koopje
in zijn blazoen voerde ; een volbloed Achilles i), al droeg hij ook
r) Achilles, Te Amsterdam noemt men spottend de aansprekers zoo, omdat
zij gewoonlijk een hoogen ouderdom bereikend, even als de Grieksche held slechts
aan de hiel kwetsbaar zullen zijn .
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reeds sedert jaren een lange broek, een kachelpijp, gewone bottines
en een staand boordje . . . .
Toen de kist werd neergelaten, ontblootte hij zijn eerbiedwaardig
spiegelend hoofd, staarde eenige seconden met somberen blik op
smarde gepolijste, nieuw-zilveren naamplaat en zuchtte diep
telijk, . . . deftig!
De handen droevig saamgewrongen, met den rand der kachelpijp er tusschen geklemd, stond hij, iets gebogen met opgetrokken
schouders, een been, het kromste, vooruitgezet, de vochtig schemerende oogen ten Hemel slaande, aan den rand van den geopenden
kuil als de verpersoonlijking van stomme wanhoop, totdat een
luide, vettige hik hem de spraak teruggaf .
Met breed gebaar, als zegenend, strekte zijn rechterhand zich
uit over het graf. In zijn linker wuifde de hooge hoed plechtstatig heen en weer terwijl hij, de keel schrapend, den adamsappel langzaam omhoog werkte uit zijn boordje .
Nog even kuchte hij, omdat een paar atomen zware-pruimtabak
hem kriebelden ; toen opende zich zijn reeds ietwat bouwvallige
mond en liefelijk als een zoele zomerregen sputterden vriendelijke
woorden en in 't zonlicht kleurig-fonkelende spogjes over de groeve .
Hi sprak
Dierbare vriend ! Collega ! neen, Meester ! Wij staan hier
eendrachtiglijk geschaard bij uw geopend graf . Wij hebben
gedaan, wat we konden, en we hopen van harte, dat deze, uwe
begraving, voor u geen teleurstelling is . Gij hebt ons steeds het
uiterste fatsoen en nettigheid voorgehouden in onze bediening, en
onder uwe leiding hebben wij menig sterveling onder den schoot
van moeder aarde gebracht . En nooit of nimmer kwamen er
klachten of reclamasies van de betrokken persoon, waar u geachte
doode, uw bekwame hand aan had geslagen . Die door u begraven
was, kon zich beroemen, dat hij goed begraven was, zonder fout,
of reden tot 't geven van een compelement over een of ander de spreker werd min of meer door zijn gevoel overmand, maar
herstelde zich spoedig en ging voort : - En nu hebben wij de
eer en het genoegen mogen smaken, u to doen ondervinden, dat
uw dankbare leerlingen uwe lessen en raadgevingen hebben
opgevolgd . Nu zijt ge er zelf onder gebracht, edele vriend! . . . .
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door de emotie overweldigd snoot de grafredenaar hevig zijn neus
eer hij vervolgen kon
- Dierbaar lijk ! 0 ! wij gevoelen het, wij, uw vrienden en
bekenden - familieleden hebt ge helaas niet meer to betreuren,
hun armen zijn reeds in den Hemel voor u geopend - dat gij
ons dankbaar genegen zijt, voor de eer aan uwe stoffelijke
aardschheid bewezen, want ge draagt in het hiernamaals de
overtuiging met u mede, dat wij ons uiterste best op u gedaan
hebben . We hopen en bidden, dat ge volkomen voldaan zult
wezen over uwe begraving, die van ganscher harte - hier
vloeiden spreker's tranen rijkelijk op zijn witte das en overhemd
- zonder eenig winstbejag, of in de verste verte om een concurrent to knauwen, door ons alien, zonder onderscheid des
persoons, gratis en gaarne is volbracht . Dierbare vriend, geachte
meester, rust zacht . - Vaarwel ! - - Er zijn weinig menschen geweest voor wien ik zooveel respekt
had als voor onzen ouden buurman Gerrit Kraai .
De brave man was aanspreker en rouwwinkelier, bovendien
barbier, maar laatstgenoemd vak oefende hij meer bij wijze van
„verpoozing" uit, en, zooals hij zelf beweerde ,omdat je d'r zoo
lief door in de klantjes bleef, als je maar vigilant was ."
Niet dat Gerrit ooit ofte immer door zijn scheermes een klant
voor zijn aansprekerij had gemaakt, volstrekt niet ! Daarvoor was
hij to goedig, to braaf, to veel ,sjentelman" . Maar in zijn kwaliteit
van barbier kwam hij overal in de huizen en hoorde eerder dan
een ander, hoe meneer Bimse een attaque had gehad, dat mevrouw
Dikkers plotseling zeven percent suiker afscheidde, dat juffrouw
Bartelsbergen aan de lever laboreerde, enz .
Gerrit zei eens : „- Zoo iets is goud waard voor iemand van
mijn vak en ik was er dan ook altijd als de kippetjes bij om me,
voor het geval, dat den een of ander iets menschelijks overkwam,
beleefd en bescheiden to recommandeeren, als ze ten minste aan
geen ander verplichting hadden . . . . want ik ben altijd eerlijk
geweest tegenover de collegas, en geen onderkruiper ."
En nu is die voortreffelijke man voor goed van ons heengegaan . . . zijn eerwaardig wit hoofd, zijn rose wangen, zijn min
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of meer blozenden neus zullen we nooit meer zien tusschen de
onberispelijk kort geknipte grijze bakkebaardjes, we zullen zijn
,,nette-spraak" - Gerrit beijverde zich altijd, om hoog-fatsoenlijk,
met stadhuiswoorden, naar de letter soms to spreken -- niet meer
hooren . . . hij is ad patres !
Kort voor zijn verscheiden heb ik nog de gelegenheid gehad,
hem to hooren vertellen, van zijn vak, in vroeger jaren . 't Klonk
als een elegie ; want, zooals hij zei, was een aanspreker van
vroeger iemand, die een a m b t, een b e d i e n i n g vervulde, terwijl
tegenwoordig de begrafenis-ondernemer slechts een vak, een
affaire uitoefent .
Ik zie hem nog voor me zitten in zijn hemdsmouwen, maar
verder deftig in 't zwart, hij droeg nooit anders, met zijn hoofd
achterover, rustend in een scheerstoel ; 't was juist „'t dooie
moment van scheren" beweerde hij .
- Tusschen vijf en zes 's middags ben ik altijd voor u disponibel - ik mag wel eens gaarne over den goeden, ouden tijd
redekavelen, want ik erger me dikwijls over den tegenwoordigen
toestand, over de manier van begraven van den huidigen dag ;
't is puur affaire, anders niet ! Ik heb er wel eens over
gedacht, meneer, om mijn leven to beschrijven, zoo in den
geest van dat boek van : „Helena, of de gedenkschriften eener
diepgevallen vrouw ."
Gerrit Kraai zag mijn glimlach en haastte zich, er verklarend
bij to voegen : - Natuurlijk zouden mijn gedenkschriften anders
zijn . . . want ik heb me op een heel verschillend terrein bewogen,
dat begrijpt u wel -- maar ik bedoel, dat ik in „die manier" wou
schrijven - 'n beetje romantisch, niet zoo droog als een gewoon
geschiedenisboek, meer doorspekt met ernst en luim . Ja, om u
de waarheid to zeggen, ik ben in verloren oogenblikken er al
aan begonnen . ik heb al drie of vier cahiers vol . . . als ik u niet
verveel, dan . . . . Hij stond op en ging naar een lessenaartje, dat
in een hoek op een kommode stond . Met de vlakke hand klopte
hij er op : - In dit pupietertje, meneer, heb ik de voornaamste
elite van de stad bij mekaar gehad . . . allemaal fijne klanten . Ik
was vroeger voor de groote lui „de rechtschapen man op de
rechte plaats ." - Ze moesten mij hebben, want ze wisten, dat,
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als ik ze ,eronder" bracht, alles in de puntjes gebeurde, dat er
geen speld was tusschen to krijgen. l k tart een ieder, mijn
werk to verbeteren - 't was alles even prima, eerste klas ! En
nu . . . Hij opende bet lessenaartje en keek er in met droeven
blik - allemaal burgermenschen ! En voor een tarief, meneer,
waarvoor je eigen schaamt, tenminste, als je een man bent, die
Er zit
zijn ponteneur heeft, en die weet hoe 't eertijds was!
geen tout meer aan!
Gerrit Kraai zuchtte, zoekend in de papieren, die ordelijk in
het lessenaartje lagen .
- Daar heb ik ze ; heeft u een oogenblikje ? . . . Wil ik u er
eens wat uit voorlezen ? Ik ben geen geletterd man en ik schrijf
misschien bier en daar een d voor een 1, een a of o to veel of
to weinig, - maar de stijl zal u wel bevallen, die is nogal
genoegelijk, al zeg ik 't zelf.
- Ik twijfel er niet aan, meneer Kraai !
- 't Begin is historisch - dat hoort zoo bij die dingen, nietwaar ? Dat heb ik ook eerlijk gezeid niet heelemaal uit mezelf,
maar bewerkt naar een krant, . . . ik geloof 't Nieuws, of de
Amsterdamsche . Daarin kwam een stuk voor over den oorsprong
van de aansprekers, hoe ze als 't ware bier to Amsterdam uit
't niet ontsproten zijn ; dat sla ik nu maar over . . . .
- Neen, asjeblieft niet . . . .
- 't Is wel 'n beetje droog, maar afijn ! - Gerrit leek in zijn
handschrift, murmelde een poosje, binnensmonds lezend, en zei
toen luider : ,Ah, juist! bier begint bet . Dat is van mezelf :"
- Wanneer en hoe de aansprekers bier ter stede eigenlijk
zijn ontstaan, is niet met volkomen zekerheid to bepalen, omdat
hun ambt reeds in de grijze oudheid zetelt en zelfs bij de Romeinen,
Grieken en Egyptenaren, vooral bij de laatstgenoemden, bekend
was, hoewel onder een anderen titel . Hetzelve is later met de
beschaving uit die werelddeelen bier to lande overgebracht.
De Egyptenaren waren bizonder bedreven in het begraven en
bewerken der dooden, zoodanig, dat zelfs nu nog bewijzen van
hun bekwaamheid in de verschillende Museums voortleven .
In ons land is een mummie echter niet bestaanbaar, al zoude
men er ook de bedrevenheid, de geheime zalf-specie en de
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kruiderijen voor hebben, omdat de grond to drassig is . Tegen
nattigheid en doorsijpeling is de beste mummie niet bestand .
Daarom worden sedert eeuwen in Nederland eiken of greenen
kisten met goed gevolg, gepolitoerd of geschilderd, aangewend ;
voor enkele bizondere gelegenheden ook lood of zink, maar dit
meest voor verzending . . . Ziet u ? . . zoo gaat dit hoofdstuk
door - meestal enkel merkwaardigheden en wenken voor menschen van 't vak - 't is zooveel als een inleiding . . . Hij
bladerde. - Hm, ja! Dit is nu een meer luimig eindje historie :
- De aansprekers, hoewel van natuurs- en geboortewege goedige menschen, alhoewel niet met zich latende spotten, als de
nood aan den man komt, omdat ieder mensch, 't zij hoog of
laaggeboren, een gevoelige plek in zijn ziel heeft, waar hij kwetsbaar is voor vuigheid en laster - hebben eenmaal to Amsterdam
een oproer verwekt in 1696 en wel om de volgende redenen .
Het aansprekersbedrijf was altijd een bediening geweest, die
ieder naar welgevallen kon uitoefenen . Men was gewend, om
zich to laten begraven naar eigen sjenie of begunstiging - maar
burgemeester en schepenen maakten er een stadsbaantje van,
waarvoor vergunning noodig was en dat bijgevolg aan vrindjes
en kennissen werd gegeven, zoodat behalve de 36 benoemde
aansprekers en eenige lijk- en lantaarndragers, de andere vakgenooten broodeloos stonden . Daar de hooge heeren bereids
merkten, dat er over gemopperd werd, -- hm ! - permitteer
me even . . . ik zal dat woord , .gemopperd" liever veranderen in
,,gemord" . Vindt u dat ook niet passelijker in dezen stijl ? . . ._
brachten zij het aantal Op 72, maar zonder gevolg.
Ook stak het den bedienaars, dat zij op hoog bevel in een
pot moesten werken en of ze nu lijken hadden van den rijkdom,
of gewoon werk, gelijkelijk alles moesten afdragen in de kas van
de Vereeniging, aan `elks bestuur vier Cominissarissen en twaalf
hoofdlieden stonden, die dan later alles zouden verdeelen, gelijk-op .
Men ziet hieruit, dat het idee van een cooperatieve begrafenisvereeniging in 't jaar 1696 reeds in de lucht hing en later door
de Heeren Schadd c . s . weer in praktijk word gebracht ; alzoo
geen volstrekte nieuwigheid - alhoewel de menschen to Amsterdam er hoog mee wegliepen en finial gek waren met die mode,
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terwijl 't voor ons vak de doodstuip werd, omdat naar vast tarief
werd gewerkt . . . maar, waarde lezer, laat mij weder to midden
van het oproer terugkeeren .
De aansprekers en hun dienaren, die door dezen maatregel
van de Vroedschap broodeloos waren, ruiden het yolk op onder
voorgeven, dat de arme
menschen niet meer behoorlijk zouden kunnen
begraven worden, en
brachten het eindelijk z66
ver, dat een groote troep
geweldenaars, waaronder veel Jonker- en
Ridderstraters, ruwe varensgasten en boeven
waren, aan het plunderen sloeg . Door tusschenkomst van de militaire macht en een vrij willig ruitercorps uit de
burgerij werd het oproer
in zijn geboorte verstikt,
maar niettemin werden
des avonds bij fakkellicht twee van de oproerige aansprekers uit de
vensters van de Waag
op den Dam gehangen
- den volgenden dag
nog drie - later flog
zeven belhamels .
Na deze ongeregeldheden, en execution werd de aansprekerij
weder vr6r' en in eere hersteld door de intrekking van het noodlottig besluit, zoodat deze ongelukkige slachtoffers voortaan als
marlelaren door ons kunnen worden beschouwd . . .
Ziet u, meneer, in zoo'n trant heb ik de inleiding geschreven .
Nu ik ze u zoo voorlees, zie ik wel in, dat ik van dat oproer
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nog wat meer van had kunnen zeggen, maar die er nieuwsgierig
naar is, kan er genoeg van vinden in de boeken in de Waag .
Dan heb ik verder een hoofdstuk : ,Nuttige wenken voor fiasbeginnenden", en een kapittel , Toebassel6rke woorden en aansj5raken ." Dat is een heel moeielijk gedeelte voor me geweest .
U begrijpt, je moet voor alle standen en bedrijven iets geven .
Hij bladerde haastig zijn handschrift door en toen hij gevonden
had, wat hij zocht, zei hij, zelfvoldaan glimlachend : „b . v . b . bier :
Troos/woorden tot een grullersweduwe, wier man neiging had tot
misbruik van sterke drank ." ,Korle aansftraak tot de familieleden
bi, hel opladen", of dit : , Uitnoodikende woorden lot de achterbli%venden om het gebruikelifke to nulligen ."
U begrijpt natuurlijk wel, dat dit meer redenen en ,spietsen"
zijn voor gewoon werk - bij den minderen man houden wii
zoo'n beetje de hand aan de plechtigheid - voorname lui doen
dat zelf . . . Hij bladerde verder . . .
- Dan heb ik bier nog eenige hoofdstukken : „Gedachten, Overj5einzingen, Persoonl~jke ervaringen, Waarschuwingen enz. enz .
Och, neemt u de cahiers maar eens mee als 't u blieft, dan
kan u ze op uw gemak doorzien . . . Hij reikte mij zijn handschrift over - maar nam bet nog even terug, om mij op een
der laatste bladzijden eenige regels aan to wijzen .
- Pardon! . . . daar zou u niet wijs uit worden . 't Is een
wenk, een waarschuwing ten nutte van mijn collegas . Mag ik
't u even toelichten?
- Gaarne !
Op een morgen, 't is al heel lang geleden, sta ik op
't punt van uit to gaan . Daar komt bet zoontje van meneer
van Beek van 't Singel heel beleefd en netjes mijn deur in :
- Mijnheer, compliment van vader en of u dadelijk particulier
wil laten aanzeggen, dat meneer de Bok bet van morgen vroeg
heeft afgelegd .
- Ten uwen huize? vroeg ik natuurlijk .
- Jawel! - zei de jonge beer - hij was pas van buiten
gekomen .
- 'k Zal er voor zorgen - en dan is zeker verder 't een
en ander met uw papa to bespreken .
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Toen het knaapje weg was, liet ik dadelijk mijn gewonen
kruier komen, om de aanzegging to doen en ik begaf me
- zooals ik meen, dat plicht is, - naar 't sterf huffs, om to
condoleeren .
Toevallig stond meneer van Beek in de gang, toen ik aanschelde. Hij deed zelf open en vroeg : ,Wel? - 1k zei op mijn
gewone wellevende manier : - Meneer van Beek, mag ik u
wel van harte condoleeren met het treurig verlies van uw loge .
1k kom, om volgens uw verlangen de uitvaart van mijnheer
de Bok met u to regelen ; de jongeheer was zooeven bij me
aan huffs .
De man kijkt me een oogenblikje aan met een paar oogen als
tafelborden en begint toen, zonder iets to zeggen, to lachen, neen
maar! to lachen, dat ie zijn lichaam moest vasthouden . lk wist niet,
hoe ik 't had, want ik kende meneer van Beek sinds jaren als
een deftig, bedaard, welwillend man, en daarom dacht ik eerst,
dat ie van 't frappante geval door z'n zenuwen heen was geraakt, maar toen ie zei : - Beste Gerrit, die rakkers van jongens
hebben je to pakken genomen ; onze ouwe bok is van morgen
flood in zijn stalletje gevonden - wist ik er alles van .
1k was to verbluft om kwaad to worden ; ik holde naar huis ;
daar zat de kruier al op me to wachten met een nijdig gezicht .
Bij de eerste de beste waar ie kwam, 't was toevallig in (le
tapperij op 't hoekje, hadden ze 'm al in de maling genomen,
want de huisknecht van meneer Van Beek had er percies verteld :
- asdat 't bokkie van de jonge heer gecrepeerd was!"
Ziet u, dat geval heb ik als een waarschuwend voorbeeld voor
beginnende collegas willen boekstaven . Afijn misschien vindt u in
de cahiers nog wel een of ander, dat u niet heelemaal duidelijk is .
Als u dan maar even hier komt, of me laat ontbieden, hen ik voor
de explicatie altijd tot uw dienst .
. . . . Hm, ja! Als u onder 't lezen de fouten of de stijl soms
wil verbeteren, ga gerust uw gang, 't is it wel toevertrouwd . . . .

lk heb Gerrit Kraai's Gedenkschriften medegenomen en gelezen
en geef nu een kleine bloemlezing uit het handschrift .
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HOOFDS i UK IV .

Te Amsterdam had men vroeger veel begraafplaatsen als
H e t P a 1 m k e r k h o f ; tegenwoordig is op die plek een
plantsoentje en de Rotterdammerbrug voor de Nassaukade .
D e W e s t e r b e g r a a f p l a a t s ; aan den Spaarndammerdijk, nu
in onbruik .
H e t L e i d s ch e k e r k h o f was voorheen in de Raamstraat ; thans
zijn op die plek scholen gebouwd .
H e t K a r t h u i z e r k e r k h o f bij de Karthuizerstraat . Ook daar
zijn tegenwoordig scholen .
H e t St . A n t h o n i e s k e r k h o f, waar nu het Hortusplantsoen
zich bevindt ; ook daar is een school evenals .op het voormalige
St . P i e t e r s k e r k h o f aan het Funen, thans 't eind van de
Czaar Peterstraat, waar de „arme zondaars" (geexecuteerden)
werden begraven . Opmerkelijk is het, dat scholen werden
gebouwd of plantsoenen aangelegd op de voormalige kerkhoven .
Misschien wel, omdat ze, wijl daar nooit iemand stierf, als de
gezondste plekken in deze stad kunnen worden beschouwd .
Later ontstonden hier de O o s t e r b e g r a a f p l a a t s nu ook
reeds weder geheel gevuld en in onbruik ; verder Z o r g v l i e d
aan de Utrechtschezijde, Rustoord bij Diemerbrug, het kerkhof
D e V r a a g, i) aan den Sloterweg en V r e d e n h o f aan den
Haarlemmerweg . N. B . dit is het kerkhof waarover zooveel onaangenaamheid en ruzie is geweest voor het in orde was . Nu is
het co6peratief ; aandeelhouders en aansprekers werken eendrachtig samen tot den bloei
. . . .

HOOFDSTUK VII .

In vroeger jaren werd in de meeste protestantsche kerken
begraven . 't Was zeer deftig, hoog-fatsoenlijk, en daarom waren
i) Het huis D e V r a a g aan den Sloterweg dankt zijn naam aan de Spanjaarden,
die, Amsterdam willende overrompelen, bij dat huis aan een Boer naar den weg
vroegen . Deze wees hun den verkeerden kant uit en haastte zich de Amsterdammers
to waarschuwen .
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de meeste gezeten-burgers en de voornaamheid er op gesteld,
na hun dood voor de ,Ouderlingen", achter „de Diakenen", in
,,het Doophek" of onder „'t Orgel" to liggen, maar sedert ruim
dertig jaren heeft deze mode geen recht meer van bestaan, omdat
de Gemeente het begraven in de kerken voor ongezond heeft
verklaard . In geldelijk opzicht is het wel jammer want de graven
in de kerken brachten een aardig sommetje op . Een eigengraf
voor 4 personen kostte f 6o.- en voor iederen keer dat er in
begraven werd betaalde men f 12 .Een huurgraf even goed en solide in 't gebruik, hoewel minder
voornaam, deed f 2 I .- per persoon .
Deze prijzen waren alle zonder vertering, zijnde koffie, Madera
of Portwijn, broodjes met kaas, ham, enz ., een voordeel voor den
koster . N . B . to Muiderberg op het familiekerkhof van Amsterdammers, riant en gezond gelegen aan de Zuiderzee, heeft men
nog hedendaagsch bij den doodgraver een goed vast menu
voor f I .- a f 1 .25 per persoon . N. B . 't borreltje voor de
aansprekers en dragers is ampart . . .
HOOFDSTUK X .

Wat waar is, moet waar wezen, er is door de nieuwe
manier van begraven toch wel iets goeds to weeg gebracht . In
vroeger tijd reden na afloop der plechtigheid de dragers in de lijkdat stond minder netjes, vooral
koets zittend weer naar huis
omdat die dragers dikwijls geen vaktnannen, maar „losse lui"
waren, die op onhebbelijke manier gingen zitten, half hangend
soms, met een sigaar in den mond en een pet of een hoed op, als
de steek hun verveelde . Dat stond oneerbiedig en niet fijn . . .
HOOFDSTUK XII.

Het begraven van kinderen geschiedde voor 30 of 40 jaren
geheel anders dan nu . Gewoonlijk ging bij gegoede menschen
een kinderlijkje weg in een vigelant of in een toesleedje, later
waren er ook open begrafenissleden - ongeveer als een lijkkoets, maar kleiner .
. . .
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In de volksbuurten was de gewoonte echter geheel anders . Als
daar een kindje gestorven was, werd door de buren geld bijeengebracht, teneinde
een en ander voor
de uitvaart to kunnen koopen . Men
had toen nog niet
de gewoonte, om
levende bloemen of
kransen op de kist
to leggen en de
porceleinen of ijzeren
grafkransen
waren nog niet ontdekt . Een van de
buurtkinderen werd
netjes in het wit
gekleed, met garen
handschoentjes aan
en een boeket van gemaakte bloemen op de borst . Op een wit
bord droeg zij een grooten tak van uit groene veertjes en doek
gemaakte bladeren met veel kunstbloemen en vergulde sprietjes
er tusschen. Aan het einde zaten een paar engeltjes van gekleurd
kaartpapier of stof. I) Gewoonlijk werd een van de familie of
buren uitgenoodigd, om de kleine to begraven en slechts bij
hooge uitzondering werd zulk een uitnoodiging niet aangenomen. Hij, die het kind ter aarde bestellen moest droeg in
een hennepzeel het kistje onder een draagkleed en een langen,
zwarten, ver over zijn knieen hangenden mantel . Voor die
gelegenheid had hij ook een aparte steek op, niet den gewonen
driekanter .
Wanneer nu de drager met het kistje de deur uitkwam, stonden
de buren hem of to wachten om het lijkje ,uitvaart" to geven .
Dan moest de aanspreker zich bukken en stak het kleine meisje

r) In de achterbuurten vindt men nu nog lieden, die een of meer begrafenistakken
in een glazen kastje als ,aandenken" bewaren .
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hem den tak in den mond, welken tak hij met de tanden moest
blijven vasthouden, totdat ze op het kerkhof waren .
Terwijl het kind then tak in des dragers mond
stak, moest zij het volgende versje opzeggen :
Drager ik vereer u dezen tak,
Draag het l~jkje op uw gemak,
Breng het onder de aarde
En houd dezen tak in waarde !

Na het uitspreken dezer woorden, strooide zij
groene, gouden en zilveren loovertjes op het
draagkleed.
Deze regelen uit Gerrit Kraai's aanteekeningen
brachten mij Vondel's ,Uitvaart van mijn dochterken" to binnen, waar hij schrijft :
,,De speelnoot vlocht,
Toen 't anders niet mocht zijn,
Een krans van roosmarijn
Ter liefde van heur beste kameraad .
0, kranke troost, wat baat
De groene en gouden loover,
Die staatsie gaat haast over!"

Dit gedichtje bewijst, dat bovengenoemd volksgebruik reeds van
zeer ouden datum is . In het algemeen wordt tegenwoordig getracht
het begraven iets poetischer, minder akelig en dor-deftig to doen
zijn. De lijkkoetsen, de paarden, de aansprekers zien er nooit meer
potsierlijk, maar eenvoudig, netjes uit .
Bloemtuilen, kransen en palmtakken met bloemen doorvlochten,
bedekken dikwijls kist en lijkwagen geheel -- sours zelfs is er een
extra-rijtuig noodig, om al die blijken van medegevoel to vervoeren .
Maar hoe vereerend voor den afgestorvene, hoe weldadig en
aandoenlijk zulke bewijzen van sympathie voor de achterblijvenden
ook mogen zijn, toch lag er in de vroegere wijze van begraven
- de allerzonderlingste, soms bespottelijke kleeding buiten rekening latend - iets hartelijkers, omdat men niet door gehuurde
menschen, maar door zijn eigen familie, vrienden of gebuxen ter
laatste rustplaats werd gedragen. Als iemand overleden was, werden
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familie en vrienden ter begrafenis gebeden met mantel en bef .
Men huurde dan bij een rouwwinkelier het noodige en het lijk
werd op een draagbaar naar het kerkhof gebracht .
Allengs kwam het zelf dragen in onbruik en nam men een
ander aan, om dit werk to verrichten, terwijl men de lijkbaar
volgde to voet of per rijtuig . De rijke lieden reden achter de
dragers in hun eigen rijtuig, de middenstand in afgedankte equipages, door de stalhouders tot dat doeleinde opgekocht en zwart
geschilderd, de gewone burgerman in een brommer of vigelante .
De volksklasse bleef nog langen tijd to voet gaan .
Stierf een arme, dan betaalde „de stad" een wine kist, die door
twee mannen op een berrie gebracht en weer weggehaald werd .
Zoo'n wife kist, zoo'n berrie was in het oog van het yolk altijd
jets vreeselijks, iets dat naar ,schande" zweemde, daarom gebeurde
het meermalen, dat in „de buurt" de een of ander, die met het
geval begaan was, een kommetje nam en er mee rondging,
vragend om „een paar centjes voor een fatsoenlijke begraffenis ."
't Was in die geringe buurten dikwijls heel moeielijk, om vier en
een halven, of vijf gulden - de prijs van eene zwarte kist van
66n-duims-hout - bij elkaar to krijgen, maar meestal gelukte het
toch, zelfs zoo
J _,
goed, dat er nog
/y
-/~ C
iets over bleef,
~_
om rouwgoed to
huren en een
lij kwagen .
Dan volgden
de buren den
wagen, en droegen, op het kerkhof gekomen, den
gestorvene weg,
_
_
zonder een aanspreker als aanvoerder of voorman . Zij bewezen al zoo dikwijls deze of gene
then liefdedienst, dat zij den weg, de eenvoudige ceremonien en
gebruiken, even goed kenden, als de beste ,ondernemer ."
'~; =
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De dragers waren bij die gelegenheden gekleed met lange
mantels, witte beffen voor en groote huilebalken of hooge hoeden
op . Bleef er na afloop van zoo'n uitvaart nog eenig geld over,
dan kregen de dragers een borreltje, was er niets, dan betaalde
ieder voor zich zelf.
Bij voorname lieden was tot voor betrekkelijk weinig jaren een
,,sterfgeval" een voordeeltje voor de dienstboden en hun aankleve .
Ik herinner me nog best, dat onze oude, trouwe Barend, eenmaal met een gelukkig-lachend gezicht vertelde : - Ik heb een
mooi meevallertje gehad . Meneer van Hogendam is overleden en
nu heb ik door mijn zuster Alida, die er al jaren keukenmeid is,
een draagplaats gekregen . - 'n Rejale boel! Alida is erg in de
gratie bij de ouwe mevrouw en daardoor kon ze mij dat voordeeltje bezorgen . Ik ben dadelijk naar den kruier gegaan en heb
't met 'm op een accoordje gegooid . Ik betaal z'n costuum, we
deelen 't drinkgeld samen en hij knapt het zaakje op . . . Ik wou,
dat er nog maar een van die beste ouwe menschen zalig werd,
want ik heb voor den winter een nieuwe overjas noodig .
De aanspreker, die zoo'n familie bediende, maakte in den regel
een goede zaak, want zijn ,belooning" bedroeg tot f5o toe . Maar
behalve die, had hij zijn emolumenten, omdat hij alles bestelde en
bezorgde en er wel op bedacht was, dat hem door alle leveranciers een behoorlijke provisie werd uitbetaald .
Bij gewone burgerfamilies kwam de deftigheid van den aanspreker, zijn routine en aangeboren slimheid meestal nog meer
en beter uit .
De hoogere standen beschouwden hem alleen als een man „die
b~* hen in dienst was" maar de burger-, vooral de kleine-man zag
met zekeren eerbied tegen den doodbidder op, gedeeltelijk misschien ook, omdat hij een soort van suggestie op zijn omgeving
wist uit to oefenen, door de ernst van zijn vak en misschien nog
meer door de gewichtigheid van zijn optreden, want de Amsterdamsche aansprekers stonden van oudsher bekend als slim, erg
bij de hand en pedant . Zoodra b .v.b . een barbier het aansprekerscostuum aandeed, trok hij den ouden Adam uit . Zijn vriendelijke
scheerdersglimlach verdween, zijn wenkbrauwen fronsten zich en
zijn gelaat stolde in de plooien, die het aannam bij het omdoen
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van den bef; 't werd min of meer arrogant-pijnlijk . Zelfs zijn stem
onderging een verandering . Kon b.v.b. een barbier zoetelijk vragen :
- Mes goed m'neer? - voor den aanspreker zou dat bepaald
onmogelijk zijn geweest.
Stel bet geval, dat hij u in volledig kraaien-costuum had moeten
scheren, dan zou hij niet anders hebben kunnen zeggen dan
- 't Ales is goed! - al was bet ook een zaag gelijk .
De aanspreker was de vraagbaak, de raadsman ; hij bepaalde
en regelde alles, drilde met onverstoorbare deftigheid zijn ondergeschikten, zoowel als de familie en hield zelfs een korte lijkrede
bij bet graf. Hij was het, die plechtstatig de dragers bedankte
voor de laatste eer aan den overledene
bewezen. Zijn steek deed daarbij onwaardeerbare diensten, want met den ,driekanter" en den daaraan wuivenden lamfer, gesticuleerend onderstreepte hij zijn
treffende woorden .
Eenvoudige menschen ,staken" zooals
zij dat noemden : „hun licht bij hem op",
voor zooverre bet betrof hun gedragingen of bet fatsoen en de deftigheid
bij begrafenissen vereischt . Zoo vertelde
mij Gerrit Kraai, dat in den tijd toen
de naaste mannelijke bloedverwanten van
de overledenen nog met een groote huilebalk op en een bef voor „de staatsie"
volgden, de zoon van „een zijnerklantjes"
hem gevraagd had : - ,Wat zou u me
~~ raaien, moet ik achter vader loopen huilen of niet ? U weet dat veel beter dan
wij menschen, want bij ons is 't begraven een zeldzaamheid, bij
u niet. Ik had nog al eris kwestie met men vader zaliger ; dat
weet de heele buurt . Huil ik nou, dan zullen ze zeggen : - Zie
je, nou loopt ie achter z'n dooie vader to huilen over 't verdriet,
dat ie 'm bij z'n leven heit angedaan ! Huil ik niet, dan zeggen
ze natuurlijk : - kijk zoo'n onverschillige bond !
Gerrit hakte de knoop ineens door met to zeggen : ,,neem
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een brommertje (vigilantje) en doe de gordijntjes voor de portieren dicht."
Die raad was voor beide partijen voortreffelijk, want de begrafenis kreeg er meer deftigheid door, de huilebalk was overbodig
en - van ieder volgrijtuig kreeg Gerrit een kleine provisie!
In burger-huisgezinnen zorgde de aanspreker voor bet aanrichten der tafel, waaraan na afloop der begrafenis vrienden en bloedverwanten zich to goed deden aan ,geraasde" (geraspte) broodjes
met in dobbelsteentjes gesneden Stolksche kaas of ham, eieren,
rookvleesch, koffie, of wijn .
Bij voorname lui bediende de aanspreker, bij burgermenschen
j5resideerde hij de tafel .
In de laatste functie kwamen zijn veelzijdige eigenschappen en
gastronomische bekwaamheden bet beste uit . Gewoonlijk vond
hij gelegenheid, om blijken to geven, dat hij zijn vak buitengewoon goed verstond, voor zooverre bet betrof ,bet betreuren"
van een overledene, door met een glas ieder deelnemenden gast
of familielid bescheid to doen .
Een zeer merkwaardig woord van zoo'n presideerenden aanspreker is gelukkig aan de vergetelheid ontrukt .
Aan een begrafenismaal namelijk zat eenmaal iemand aan, die zijn
best deed, om na goed to hebben gegeten door onophoudelijke
,,betreuringen" in den vorm van glaasjes klare van zijn ,innige deelneming" blijk to geven . Telkens met den president klinkend op de
zachte rust van den ontslapene, zei hij eindelijk, min of meer moeielijk : - Ik za - al maar ophouwe met treure, want ik moe - oe - t
nog naar huis ! - waarop hij plechtig ten antwoord kreeg
- Daar heeft u gelijk aan, meneer, schei er maar gerust mee
uit, want zooveel als een Amsterdamsche aanspreker, die zijn vak
verstaat, verdragen kan, bergt u niet weg!"
Sours ook had zoo'n voorzitter al dadelijk de handen vol met
de belangstellende nabestaanden en vrienden, omdat deze zich
niet lang genoeg bij de koffie bepaalden, maar to vroeg tot Port
of Madera - bitter of ,onversneden" overgingen .
Dan was bet dikwijls moeielijk, om bet woord to geven aan
dengene, die bet verlangde en zoo gebeurde bet eenmaal, dat
een tafelpresident een flesch opnam er mee op tafel sloeg,
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totdat de gasten verschrikt zwegen, en toen, met de flesch naar
een heer aan 't eind der tafel wenkend, vriendelijk-ernstig aanmaande : „'n Beetje stilte asjeblieft, heeren, de broer van 't lijk
wou met meneer Jansen even een lijntje trekken !"
Dat niet alle aansprekers en presidenten, trots routine en oefening tegen de verleiding van ,alles volop en voor niemendal"
bestand waren, wordt bewezen door het volgend, als historisch
geboekstaafd feit .
Dicht bij de Leidschepoort voor de destijds daar bestaande
ateliers van de schilders to Gempt en Hollander, tegenover het
tegenwoordige ,Maison-Stroucken" I) kwamen twee aansprekers
in ambtsgewaad arm in arm aanwandelen, elkander broederlijk
ondersteunend, want hun gang was moeielijk, ze waggelden
van zenuwachtigheid, hun tong was bezwaard, hun oogen waren
verduisterd .
In die dagen was dat gedeelte van de Schans „de Prutgang"
genaamd, niet geplaveid en door aanhoudende regens was in een
kuil een groote plas ontstaan . De aansprekers lagen daarin eer
ze er om dachten, en zoodra de minst zenuwachtige de nattigheid
voelde en zijn collega naast zich zag spartelen, ontboeide zich
zijn tong en riep hij aandoenlijk-grootmoedig :
Red eerst mijn
maat -- ik kan zwemmen!
Het tafelpresideeren scheen niet tot het onaangenaamste en
ongezondste gedeelte van het aansprekersvak to behooren, want
de meeste leden van het gild werden gezet en bejaard .
Mijn vriend Gerrit Kraai beweerde altijd : „A l l e a a n s p r ekers worden oud, grijs en dronken op hun tijd en,
als ze niet nu en dan een verheuging hadden, zou
de mankolie van het vak ze per saldo van de sokken
helpen ."
- Ik ben vroeger met hart en ziel in m'n bediening geweest,
maar later had ik oogenblikken, meneer - zei hij eenmaal in
een vertrouwelijk gesprek, - oogenblikken, waarin ik wou, dat
ik nooit geboren was, zoo had ik het land aan mijn vak . Vroeger
jaren had ik er liefhebberij in, omdat je toen respect en aanzien
i) Nu Bellevue .
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genoot, maar later, bah! - 't Was allemaal aangenomen werk,
voor een futje om de scherpe concurrentie . Eeuwig en altijd
harrewarren over de dubbeltjes en aanmerkingen, spot en hoon .
- Geraasde broodjesdief! - Dooienverklikker! - Schroevendraaier! - Kraai! - Aasvogel! - Dat waren zoo de gewone
scheldnamen, die je naar je hoofd kreeg. - Enfin, ik kon er
nog al goed tegen ; ik liet ze maar schreeuwen - 't raakte op
't laatst m'n kouwe kleeren niet meer . 't Eenigste, wat ik tusschenbeide deed - 'n mensch
is toch niet van hout of stroo,
he? - was, dat ik ze toeriep :
- Wacht maar, eerdaags kor
ik jou halen!" dat wou nog
wel eris bedarend werken .
Ik zal niet ontkennen, dat
er door ons personeel wel
eris van die geraasde broodj es met kaas of vleesch in
de wacht werden gesleept,
maar ze leien er toch voor . . .
en als ze oudbakken werden,
wou niemand ze meer hebben. 1k wil u eerlijk vertellen, dat ik zelf eris door
zoo'n paar ellendige broodjes
in een zwaar perikel gekomen ben, - eigenlijk kwam
het door m'n goeie vrouw
zaliger, die was toen net in
pesisie en toen ik naar 't werk ging, kreeg z~ in eens zoo'n
geweldige trek in een broodje met ham . - 'k Zal d'r een voor
je meebrengen, riep ik onder het heengaan, want ik had haast .
1k was toen nog geen eigen baas, maar werkte onder een patroon
van moffen-afkomst, die dik in de slagers en broodbakkers zat .
Zoo kwam het, dat we bij Ruhmlich, den varkensslager, de ouwe
juffrouw moesten begraven . 't Zat er aan bij die lui en alles
was van de bovenste plank ; ze keken niet op geld . Toen we
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van het werk terug kwamen, stond er een tafel aangericht, daar
je van beefde .
Een gebraden ribstuk, biefstuk, coteletjes, lapjes, differente worst,
hoofdkaas, kluif, afijn meneer, 't was : hartje wat lust je, mondje
wat begeer je?
En gul dat ze waren ! Een-en-al hartelijkheid, want toen de
familie vertrokken was, kwam de baas zelf ons een compliment
maken over de keurige manier van werken en meteen vragen, of
we wel het noodige hadden gehad . M'n kameraad, die ook mee
de tafel had geregeld, zei : ,Gerrit, kerel ik kan haast niet meer,
maar 'k wil toch nog eris van die leverworst pro even
en zoo'n
hoofdkaasje zal ik als een gedachtenis meenemen .
Ik had ook volop het mijne gehad, maar 'k dacht ineens aan
mijn vrouw en stak twee of drie broodjes met versche ham in
m'n achterzak .
We gingen de deur uit en toen we een eindje geloopen hadden
zei m'n maat : - Gerrit zouen we er niet een halfie ouwe klare
op gieten? 't Vet breekt me zoo op ." We stonden juist voor „de
Wijnoogst" een heel nette burgergelegenheid . Terwijl we daar
voor de toonbank ons gelag gebruikten, komt er een man binnen
met een grooten doghond en voor ik recht wilt, wat me gebeurde,
had dat beest me van achteren bij m'n rokspand . Ik verdedigde
me natuurlijk en trapte daardoor een tafeltje om ; mijn maat sloeg
zijn paraplu op dat valsche kreng stuk . Daardoor kregen we
zijn baas en den kastelein aan den hals en 't eind van de historie
was, dat we allebei een blauw oog opliepen en mijn rok naar de
maan was. Toen ik thuis kwam, was mijn vrouw d'r lust al weer
over. Ze walgde van ham en maakte d'r eigen nog overstuur,
omdat ik d'r zoo gehavend uitzag . Ze wou maar niet gelooven,
wat ik vertelde en riep de buren er bij ; 'n mooie boel ! Ja . . . hm !
't Is raar goedje, die vrouwen . Ze weten zelf niet, wat ze willen .
De mijne was anders niet kwaad ; ze is nou al jaren dood, en
Ik heb m'n goeie vrouw niet zelf
mijn twee jongetjes ook
begraven, en die twee ventjes, 't waren tweelingen, vier jaar,
meneer, die kon ik er ook niet onder brengen . Ik was to
beroerd. Och! Och! die jongetjes, ik had ze zoo graag gehouden,
't waren zulke lieve kleine kereltjes . . . . de eene was meer mans
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dan de andere en als ie dan soms m'n steek opzette, moest je
lachen, of je wou of niet . M'n zuster, die toen m'n huishouwen
deed, wou 't nooit hebben en zei altijd : Gerrit, neem dat kind die
nare steek toch af, 't is God verzoeken ! . . . . Ik ben er maanden
lang ellendig van geweest, want al ga je nu, zoo gezegd, dagelijks met den dood om, als ie aan je eigen deur klopt, zakt je
hart toch in je schoenen ; dan heb je niks to kommandeeren
Je zou zoo zeggen, he, dat je door 't voordurend zien van
narigheid en droefenis verhard moest worden van natuur . Nou . . .
tot op een zekere hoogte is dat ook waar, maar je blijft toch
mensch en u kan me gerust gelooven, dat ik dikwijls ziels medelijden
had, met de klanten, die ik bediende, vooral als 't een kinderbegrafenis was . Daar had ik een hekel aan gekregen, maar . . .'t
is nou eenmaal je vak . Je kunt er niets aan verhelpen. . . .
Een waardige evenknie van Gerrit Kraai, maar een ander type
was een zekere Janus Muller . Zijn uiterlijk
was, omdat hij min of meer scheel zag,
rossig haar en sproeten had, veel minder
deftig dan dat van Gerrit . Hij sprak plat
Amsterdamsch met een neuzig timbre ; vermoedelijk ontstond dit door den ingenepen
toestand van zijn reukorgaan, dat als een
rond, glimmend knopje tusschen zijn bolbleeke wangen vooruitstak . Hij acteerde
voortdurend en smakte met zijn lippen, als
proefde hij zijn eigen woorden, terwiji hij
sprak . Geen wonder want behalve directeur van een begrafenis-onderneming, was
hij president van een Rederijkerskamer en
losse man bij een beroemd ,cuisinier", die
nooit anders dan fijne aristocratische maaltijden leverde . Choleriek van temperament Aanspreker in oud-costuum .
en met een neiging tot handtastelijkheid was hij, zooals hij zelf
erkende : ,te heet gebakerd en niet geschikt voor de aansprekerij ."
Zeer bereidwillig vertelde hij mij het volgende
- Ik ben er Godlof, nu al jaren af! zei hij en al sprekend,
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wond hij zich op . Ik werd er compleet ziek van, want ik maakte me
voortdurend driftig . Nou, ze gaven je d'r dan ook wel aanleiding
toe ; de Amsterdammers hebben nooit veel respect voor ons gehad,
maar ze schenen 't op mij bizonder begrepen to hebben .
U moet weten, ik was altijd broodmager, geen lood vleesch
aan m'n lijf, alhoewel m'n gezicht bol en bleek was, en daardoor
stond 't ouwerwetsche costuum me niet gekleed . Niet iedereen
heeft een postuur en een gelaat, dat een driekanten steek, een
bef en een kuitenbroek velen kan . In dat opzicht is de nieuwe
kleedij een boel rianter en plezieriger, want als ik b . v. gekleed
ben met een lange broek, een sluitjas met zilver montuur en een
hoogen hoed, ben ik een heel andere menschelijkheid, omdat m'n
gezicht voller is dan m'n lichaam . 'k Ben in den laatsten tijd
aangekomen, maar voorheen was ik als 'n hout en zag er, dat
wil ik wel weten, niet favorabel uit in plechtgewaad . Ik kon m'n
neus niet buiten steken, of je hadt de poppen aan 't dansen .
- Zwoortwammes! - Gortpens! - Bobbert! - riepen ze me
na . Je werd inwendig helsch, maar je kon fatsoenshalve die jongens
of meiden toch niet naloopen .
En dan die korte broek ! . . . Een kruis, meneer ! Als je, zooals
ik, magere beenen had, moest je van iedereen wat slikken, en de
waspitten I) waren nog de ergste . Die bleven, brutaal als de beul,
voor je staan, lachten je in je gezicht uit en vroegen : ,Baas,
waar koop je die kuitjes?"
Je kon je nog niet eens rechtschapen kwaad op die schepsels
maken, want schelden deden ze niet ; 't was meer lachend venijn,
wat ze uitspogen, als ze zoo liefies vroegen : -- Stumperd scheelt
je wat? Hei je last van 't water? Je beentjes bennen zoo dik!
Als je nou zulke voor-de-mal-houwerij geduldig verdragen kan,
is 't tot daaraan toe, maar ik kreeg d'n duvel in m'n ziel . . . . en
als ik dan giftig werd en wat terugzei, stonden ze to giegelen en
vroegen : - Ben je altijd zoo mooi, as je nijdig wordt? -- Meneer,
ik dacht soms, dat ik 'n beroerte zou krijgen van drift
En dan de jongens! . . . Een was er, 't zoontje van den hoedemaker, een galgebrok, meneer! - die jongen, God beter 't een
i) 1'vIeisjes die op de waskaarsen fabrieken werken .
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buur, heeft me een paar maanden lang de stuipen op men lijf
gejaagd, tot ik 'm eindelijk snapte .
Wat of ie dan dee ? - Dat zal ik u zeggen . . . .
lk kon m'n deur niet uitkomen, als ik gekleed was voor „'t work'',
of ik voelde ineens een viamente pijn in men beenen, precies de
steek van een wesp en soms, als ik m'n kousen even weer uittrok,
zag ik een prik en een druppeltje bloed . lk begreep er niks,
niemendal van en zag nooit, hoe ik er aan kwam, totdat ik
eindelijk dat lievertje van m'n buurman trappeerde . Hij schoot
uit het kelderraam met een blaaspijp kleine spijkertjes tegen m'n
kuiten . . . Ja, meneer, je beleefde wat in then tijd! . . . Maar 't
ergste is me toch overkomen, toen ik pas in m'n eigen zaak zat .
Ik moest een ouwen scheepskapitein uit de Buiten-Bantammerstraat aanzeggen, den heelen Buitenkant langs en op de schepen
natuurlijk ook ; dat was in die dagen zoo de gewoonte. Nou nam
ik een jolleman aan voor twee kwartjes, om me aan boord to
varen. - 't Leek een gezellige, goeie man ; hij praatte onder
't roeien over alles en nog wat, maar achterna bleek ie toch een
valsche hond, want toen we een pool gevaren hadden en midden
op 't IJ waren, zeid ie op eens, net of ie er van ontstelde :
-- Kijk eris, m'n schuit maakt water! - Kun je zwemmen? De schrik sloeg me door men leden, want ik zwom als een
baksteen en die satansche schuit scheen zoo dicht als een zeef ;
ik zat ineens met men voeten in 't water .
- Der zal niks anders voor je opzitten, dan dat je zoolang op die
Duc d'alf klimt - zei de jolleman . . . ik alleen lap 't em nog wel . . en as 't niet anders wil, zwem ik 'n eindje . 'k Zal een andere jol
halen en je verlossen . Kruip er maar gauw op en hou je in Godsnaam goed vast, vader! want, als je er afduikelt, ben je naar de
haaien . Dat zei ie zoo gemoedelijk dat ik 'm wel gelooven moest .
1k krabbelde zoo goed en zoo kwaad als 't ging op de Duc d'alf
en hij roeide een eind weg .
Verbeeld je meneer, daar zie ik, hoe ie de prop onder in de
schuit beter vastzet, het water uithoost en toen weer gaat zitten .
'k Werd razend, omdat ie me toeriep
- He, kraai! Je kan immers vliegen, - ik groet je . . . . je
komt er wel of !
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Hij roeide lachend naar den wal en 't duurde geen kwartier,
of daar begon de penitentie. Van alle kanten kwamen jollemannen
met derlui schuitjes en nog wel met passagiers derin, om me to
zien zitten en in de maling to nemen . Ik kon me niet verroeren
en had alleen m'n mond tot m'n dienst . . . Nou, lien heb ik dan

ook niet gespaard . 'k Heb ze uitgescholden voor al, wat leelijk
was . Eindelijk had er een de barmhartigheid, om me er voor een
halven gulden of to helpen .
Later hebben ze 't geheele geval bij een koekbakker in de
Vijzelstraat in suiker nagemaakt . Ik leek goddank niet, maar de
menschen stonden voor de ruiten to gieren van 't lachen . . . .
Zulke idioten !
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In deze bladzijden heb ik een beeld trachten to geven van den
ouderwetschen aanspreker, van het begraven zooals dat voorheen
geschiedde en ik heb moeten wijzen op al het zonderlinge en
bespottelijke wat toendertijd aan die plechtigheid, zoowel als
aan de ,bedienaren" kleefde, maar ik wil gaarne erkennen, dat in
de laatste jaren, sedert de ,huilebalken", de ,brommertjes" en de
aan vallende ziekte lijdende volgkoetsen zijn afgeschaft, zoowel
als de ,losse menschen" en „de draagplaatsen", het begraven een
veel ernstiger, inderdaad treffender en plechtiger tint heeft gekregen .
Nu dit droevig werk wordt verricht door Maatschappijen of particuliere ondernemers, die een vast personeel hebben, waarvan zij
zeker zijn dat het gedurende, en na de plechtigheid drankvrij
is ; dat ordentelijk gekleed en geschoeid, zich stemmig en fatsoenlijk
weet to gedragen, is er geen enkele reden
meer om met den doodbidder to spotten .
Hij verricht een ernstig, nuttig werk, dat
gedaan moel worden en heden ten dage
zal het niemand meer invallen, over een
voorbijtrekkende lijkstaatsie to lachen . Integendeel ! Met eerbied neemt men den hoed
of bij het zien van een lijkwagen, bedekt
met bloemen en kransen, gevolgd door
nette koetsen en goed gekleede mannen
in gepaste houding.
Toch ben ik het met onzen Nicolaas
Beets volkomen eens waar hij schrijft :
- ,Geen begrafenisplechtigheid werkt zoo
zeer op mijn gemoed, als die zooals ze op
het platte land plaats heeft . Daar luidt
de oude dorpsklok uit den toren, en de
Nieuw aansprekerscostuum .
kleine optocht komt langzaam nader .
,,Geene beambten, geen noodiger met een gewichtig gezicht ;
alleen de bloedverwanten, de vrienden, de buren
,,Zachtkens, en met eerbied, vlijt men uw in u laatste verblijf neder .
Statig voert men u ten grave . Met ongedekten hoofde ziet men
de kist nederdalen . Met plechtigen ernst wordt de schop aarde
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erop geworpen ; dan eerst heeft men met dat doode lichaam gedaan .
,,Maar neen ! wellicht schrijven achting of liefde een kort woord
op uwe zerk, of planten zij een vriendelijke bloem op uwe zoden,
en komen van tijd tot tijd weder, om to zien waar men u gelegd
heeft en uwer to gedenken op de plaats, waar gij niet zijt, doch
waar datgene rust wat men het langste van u behield ; - waar
de menschelijkheid van u afscheid nam .
,,Mijne vrienden ! men zal ons alien begraven !"
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taaie knullen tegenwoordig ; dan
waren ze toch anders, toen ik
nog jong was! . . . beweerde
onlangs neef Hansen, een
oude dokter uit de provincie,
vroeger vol jool en grappen, nu wat jichtig, en dus
niet al to geschikt meer om
kromme sprongen to maken .
Zijn dik rond buikje en zijn min of meer framboosachtige neus
hebben hem - dat zegt hij zelf - een aardig duitje gekost en
zijn kalen schedel, waarover hij onder 't praten voortdurend wrijft
met zijn dikke, vleezige vingers, als wilde hij hem nog glimmender
poetsen, dan hij reeds is, had hij al op zijn twee-en-dertigste jaar .
- Ja, beste jongen! . . . zei hij, even zuchtend - dat kale knikkertje
heb ik al vroeg gekregen, daar hebben de lieve vrouwtjes schuld
aan. Ik vrijde er al altijd zoo'n stuk of wat to gelijk, snap je ?
Dan trok de eene de grijze haartjes uit men krullebol, uit liefde,
en een ander uit jaloezie de zwarte !
Ik ben altijd een groot bewonderaar geweest van dd vergelijkende
anatomie der schoone sexe, want alleen door vergelijkende studie
kun je ten slotte een juiste diagnose maken - en zoodoende
kwam ik tot de overtuging, dat geen vrouw geschikt voor mij
was en dat ik voor bet sacrement des huwelijks niet deugde .
Ik ben dus altijd nog „a prendre," maar intusschen blijf ik me
zooveel mogelijk wijden aan de geneugten des levens!
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Ik ben in jaren niet to Amsterdam geweest en nu kreeg ik
opeens lust om me er weer eens goed to amuseeren, maar jawel,
compliment-en dat er niets van komt !
Heusch! Amsterdam valt me schrikkelijk tegen . Ik weet niet,
hoe ik 't uitdrukken moet, maar die jolige pretplaatsen, die echte
vermakelijkheden van vroeger heb jelui niet meer . Jawel, je kunt
naar de Schouwgaan ;
burgen
't Nederlandsch
Tooneel, de Opera, Carre, zijn
mooi, fijn, alles
wat j e wil, maar
toch zoo'n boel
ongezelliger dan
vroeger ; voor mij
to deftig, snap je?
Jelui concerten
in het Concertgebouw, prachtig,
keurig,in de mode,
chic! Alles, wat
je maar wilt en toch niet zoo . . .
hm ! . . . ik weet
niet, hoe ik 't noemen moet, niet
zoo als vroeger,
b. v. in het Park .
Wat was dat cen
mooie gelegenheid !
Het Salon des Varietes van Boas en Judels .
Pret, jool, zooals wij, toen we nog studentjes waren, hier hadden, zijn, geloof ik,
uit de wereld gefietst ; de jongelui zullen nu misschien een greintje
braver en ontwikkelder wezen dan in mijn tijd maar . . . droog als
gort! Ze hebben geen dansbeenen meer, sedert ze ,trappen ."
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Misschien ligt het ook wel aan de vermakelijkheden zelf . Waar
vindt je b . v. b. nu zoo'n plekje als Het Salon des Varietes van
Boas en Judels ; altijd vond je er kennissen - en dan . . . voor
vijf-en-zeventig cents in vertering! Daarvoor zag je, blikslagers!
aardig comedie spelen? Je zat er als 't ware huiselijk bij elkaar .
Zelfs in het groote P a 1 e i s v o o r V o 1 k s v l ij t ontbrak die
eigenaardige gezelligheid niet . De gewone middag- en avondconcerten waren altijd goed bezocht - vooral de klassieke avonden .
Nou ja! dat was voor mij to zware kost, ik amuseerde me beter
met de balletten .
Waar zie je tegenwoordig een ballet of arlequinade ? Nergens !
Wat waren die in 't Paleis mooi, wat 'n decors van J . Ed . de Vries
en Grootveld, en wat 'n goed „corps de ballet!" Ik heb menig
plezierig uurtje in 't Paleis van Volkspret doorgebracht - de vl~t
was er nooit goed in .
Ben je vroeger wel eens in F r a s c a t i geweest ? Wat was
't daar allemachtig plezierig, vooral in kermistijd, als ze die zaal
in een Chineeschen, Turkschen of Italiaanschen lusthof metamorphoseerden . Je vond er het uitstekende orchest van Stumpff,
mooie verlichting, een Eau-de-cologne-fontein, goeie consumptie,
en . . . alweer diezelfde gezelligheid . Alles is tegenwoordig grooter, grootscher toegegeven ! Maar tegelijk ook deftiger, saaier.
Je bent nergens meer zoo ,uit" als vroeger, terwijl je je er toch
,,thuis" voelde .
Dat klinkt als een paradox he? - Maar toch drukt bet precies
uit, wat ik bedoel .
Daar heb je bijvoorbeeld die Bal-masques in Frascati - hum! Neef grinnikte van pleizierige herinnering en kuste zijn vingertoppen. - Kerel, wat heb ik me daar wel geamuseerd ; wat zag je
daar aardige scenes . Nu geven ze of en toe zoo'n ,,.Fete de Nuil"
in 't Paleis voor Volksvlijt ; ik ben er eens uit curiositeit been
geweest, maar 't was je ,dAt" niet boor! Mooie zaal, goeie muziek
maar geen jool, geen pret, geen lieve meisjes, die zoo aanminnig
naar je keken, zooals vroeger ; een dooie boel, eigenlijk een rommel . Er liepen zelfs lui met winterjassen aan, dames uit de Pijp,
sommige met manteltjes, en met uitgestreken gezichten, bang om
to lachen, enkele heeren droegen witte dassen en zwarte rokken
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en keken alsof ze op 't punt stonden to gaan collecteeren in een
namiddagbeurt ! Ik heb niet een gecostumeerden heer gezien .
Och, wat was dat vroeger anders . Ik herinner me nog, dat we
met een heel clubje lui naar zoo'n bal-masque in Frascati gingen,
de een zag er nog mailer uit dan de ander - ik had b. v. b. een
wit aansprekerspak aan en je oom Daniel was een acrobaat, die
met gewichten werkte . 't Was goddelijk ! Hij met z'n dikke
corpus in een tricot! - ledereen ging er heen in die dagen .
't Was er lang zoo onfatsoenlijk niet als tegenwoordig, nu ze er
koffie en tabak veilen . lk heb er een zot geval bijgewoond then
avond ; verbeel je, daar komt iemand binnen in een wit-linnen
kokspak heelemaal vol geplakt met bitterkoekjes, op 't hoofd een
groote bitterkoek als hoed, en voor zijn lijf een snort van mars
vol bitterkoekjes.
Op zijn rug hing een gedrukte kaart :
AFBLIJVEN DAMES! - 1K PRESENTEER WEL !

Algemeene pret toen die wandelende bitterkoek binnenkwam .
In een oogenblik had ie zijn heelen voorraad weggepresenteerd
en toen begonnen de Pierrettes, Debardeuses, en alle andere
engeltjes van hem to snoepen . Bij de eerste beste quadrille danste
hij een tamelijk losse „cavalier seul" en rolde bij ongeluk op den
grond . In een oogenblik vielen de dames op hem aan en plukten
hem heelemaal kaal, zelfs zijn hoed werd aan gruizelementen
gegooid en opgepeuzeld. Met een : „lang zal ie leven in gloria !"
en ,Hoera, voor den bitterkoekiesman !" werd hij een paar maal
de zaal rondgedragen, en verdween daarna in de menigte .
Een paar uur later maakten de dames queue in de gang voor
een deur, die van binnen met een haakje gesloten was . Ze keken
allemaal benauwd, nijdig als spinnen en riepen om strijd
- Waar is nou die kerel ? - die satansche bitterkoekiesman !
Als we 'm krijgen, zal ie een goeie hebben ! - en dergelijke
liefelijkheden meer . . . .
Wat zal die schelm een plezier gehad hebben, want natuurlijk
was hij aanwezig in een ander costuum .
't Gaf een heele consternatie, dat snap je, en den volgenden
dag bleek door 't onderzoek van een paar bitterkoekjes, die
I8
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bewaard waren geworden, dat ze een flinke dosis jalappe bevatten .
Zie je, dat was om den drommel Been fijne, beschaafde grap maar leuk gevonden was ie toch !
Weet je wat me opvalt? Er is hier geen enkele zaal meer,
waar de burgerij of en toe een dansje maken kan . Vroeger had
je in 't lokaal D e S t e e n e n M o l e n, ongeveer waar nu de
Sarphatikade is, een fatsoenlijke gelegenheid om je beentjes van
de vloer to doen . Zaterdags- en Zondagsavonds ging bet er wel
eens wat roezemoezig toe, maar ,gemeen" was 't er niet, trouwens
in then tijd schenen de lui 't niet zoo nauw to nemen, wie er kwam .
Iedereen ging er eens een kijkje nemen - nu gaan de menschen
als ze to Parijs komen naar L e M o u 1 i n Rouge . Hum! - daar
durven ze wel been - al dansen ze er dat een dragonder er van
blozen zou -, maar in hun eigen stad moeten ze braaf blijven,
ten minste den schijn van braaf heid en soliditeit bewaren .
Ben je wel eens op D e Z e e p z a a 1 geweest in de Rozenboomsteeg ? Tegenwoordig is het groote meubelmagazijn van de firma
Jansen op die plek . Dat was ook een danszaal, waar Jan en alleman
kwam. Ze was laag van verdieping maar groot van oppervlak,
't kon er smoorheet zijn als 't vol werd, en dat was meestal
't geval . De kellner was meteen kassier en dansmeester, leuk he ?
Hij kommandeerde de quadrille b .v. zoo : , Asjeblieft, dames en
heeren, de Francaise ! - eerst geld voor de muziek asjeblieft,
vijf cents per persoon !
Had hij het geld opgehaald, dan gaf hij een wenk : de trompet, de
viool, de fluit en de piano begonnen to spelen, en hij trad in functie :
- La Pastourelle ! . . . . En avant deux . . . . la dame reste au
millieu . . . Ahneme, asjeblieft! . . . twee warme punsch? Dadelijk! . . .
Een slappe grog van cognak met 'n schijfje? Subiet meneer! . . .
broodje met zalm . . . direct! - En avant trois! . . .
Tusschen de dansers door holde hij been en weer van-en-naar
't buffet of de bestellers, intusschen de Francaise regelend .
- Cavalier seul! - twee punch. Dat's zestig centen - accoord,
dank u . . . Grand chaine ! . . .
't Was bepaald een eenig type, die „Jan" - 't woord kellner
was toen nog niet zoo in de mode - want als bet noodig was
trad hij ook op als ,uitsmijter" . . . Kerel ! die Zeepzaal had zoo'n
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prachtige steile trap . Voor beerenleiders om van to watertanden ;
ik geloof dat er geen deurwaarder ooit zoo stoutmoedig is geweest
haar op to -klauteren . 't Rook in die zaal bovendien altijd naar
stokvisch, want er vlak over woonde handelaren in dat artikel .
Buiten op 't Steenpad had je ,de K e i z e r s k r o o n", daar werd
Zaterdags- en Zondagsavonds ook gedanst, in een flinke zaal, door
goed burgerpubliek - je betaalde daar trouwens ook 2 ,5 cent
entree, D e N e d e r l a n d e n, ook een balzaal met een mooie tuin,
schop, wip, mallemolen enz .
Moet je nu niet toegeven dat de menschen hier droger, saaier
zijn geworden?
En zoo is 't met andere amusementen ook ; geen leuke volkstheaters meer - waar je als 't ware meespelen kon ; geen kermis
meer . . . ik zeg je beste jongen, Amsterdam is grooter, veel
grooter, maar tegelijk vervelender geworden . Je herinnert je de
kermis toch no- wel, he ? Die leuke, lollige, Amsterdamsche kermis ?

Ik zie op eens d e K e r m i s to Amsterdam, woelig en druk,
weer voor me .
Joligheid en plezier zwaaien haar scepter in de Amstelstad .
Op de beurs trommelt, toetert en joelt de jeugd naar hartelust .
- Je kan ze reeel ruiken, meneer! - zegt de beursopzichter .
Als ze de beurs of zijn, hangt de lucht van die lieve kindertjes
nog uren lang tusschen de pilaren . 't Is 'n oud gebruik, maar een
penitentie voor de buurt, want hooren en zien vergaan je .
Daar zie ik de Botermarkt ! Rembrandt is er nog niet to midden
van een geurigen bloementuin ; hij staat nog op 't Kaaspleintje
naar de Heerengracht to kijken en Thorbecke moet nog komen .
Het oude Waaggebouw bestaat nog en herbergt 't politiebureau .
De markt zelf, waar anders allerlei kraampjes met koopwaar
en de echte boekenstalletjes staan, is nu ingenomen door een
menigte spellen, schiet-salons en tenten, oliekoeken- en zuurkramen,
Turksche schommels en draaimolens.
Tegenover de Halvemaansteeg waar in „De Halve Maan"
gedanst w ordt, in eer en deugd, staat : De Geest Maj u ! daar
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worden „Spectres Impalpables" vertoond en voortdurend is bet
stikvol in de telkens duister wordende tent . Al zouden de kermisvrijsters en vrijers er ook niet ingaan om de waarlijk fantastische
voorstellingen, bet vooruitzicht om elkaar in 't donker even een
zoentje to kunnen ontstelen, is op zich zelf reeds aantrekkelijk genoeg .

De Botermarkt (thans Rembrandtsplein) to Amsterdam .

Midden op de markt staat de bekende firma Blanus met haar
paardenspel . De artisten zijn juist op hun paarden buiten gekomen
en maken parade voor de tent.
-- Allo ! allo ! schreeuwt de spelrecommandeerder, allo staat
niet to twijfelen, boeren en burgers . Vooruit aan 't bureau! De
grootste Potentaten van Europa en Azie hebben deze cirkus met
derlui tegenwoordigheid vereerd -- allo, allo . - Plaatsen van tien,
zes en vier stuivers, en mooie staanplaatsen voor een dubbeltje! de
laatste waarschuwing is gegeven, de lichten zijn aangestoken, en de
muzikanten gaan naar binnen, vooruit!
,,De Jonge Hagenaar" daarnaast, doet zijn best om door zijn
corps muzikanten de stem van Blanus to overblazen . De pias
overtreft zich zelf in grappigheid en „de sterke man" verricht op
de estrade van de tent, gratis, eenige verbazingwekkende toeren .
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In „De Vier Kroonen" vertoont men 's middags voor de lieve
jeugd een gedistingeerd Jan Klaassen Theater : ,Zonder vloeken
dames en heeren ! en van zedelijk gehalte !" en 's avonds om acht
uur geregeleerde avondrepresentatie : „De dood van Rolla" en na
dezelve : „De minnaar in de kist", Ballet pantomine-arlequinade,
aangenaam hoog-fatsoenlijk en leerrijk om to aanschouwen!" De
spellebaas met lange bakkebaarden in pelsjas en witten hoed
schreeuwt dit den volke met heesche stem luide toe, en geeft als
lokaas ten slotte aan Arlequin en Colombine gelegenheid op 't
balkon der tent een pas-de-deux to dansen.
Het poppetjesspel van Gebroeders Ouvrier, de menagerie van
Bidel, de Cafe-concert-tent
van den Toom en de groote
acrobaten en koorddanserstent, het honden- en apenspel en de kleinere tentjes
met ,Dikke of schoone Loewisa's" en Wonderkinderen
ontbreken niet, en de waarzeggende Zeeuwsche-dame
in den ,Spiegel des geheims" trekt evenals de
domino-spelende honden en
Len ,uurtje in de hel" het
Amsterdamsche yolk en de
buitenlui als met magische
kracht naar binneh. 't Is
sints den middag reeds
voortdurend vol, aanhoudend stroomen de bezoekers naar de Botermarkt
- langs den Kloveniersburgwal en door de Reguliersdwarsstraat, aan weerskanten bezet met een rij Groninger koekkisten en kleine kraampjes
waar voornamelijk gerookte paling, sinaasappelen, suikergoed en
speelgoed, to koop zijn .
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En onophoudelijk klinkt een hijgend : ,Hosse, hosse, horse!" of
het kermisliedje door de levendige straten en over de markten .
De geheele stad heeft voordeel van de kermis, want een
menigte buitenmenschen komen van heinde en verre to Amsterdam
kermishouden . Op de Westermarkt staat het vol koek-, speelgoeden galanteriekramen, waar van alles to koop is . Langs de Keizersgracht wordt door Oldenburgsche of Hannoveraansche kooplieden
de pottenmarkt gehouden en op de Toren- en Donkere-sluis lokken
Friezinnetjes met mooie gouden kappen tot 't eten van : ,lekkere
wafeltsjies" en noodigen kraakzindelijke juffrouwen in jak en rok
tot het gebruiken van poffertjes : In een vrz. kaynerje en mel
zulver l ediend! Hier en daar staan op de hoofdgrachten bij sommige
bruggen de bekende wafelkramen, die meer voor de fijne clientele
bakken en de wafels aan huis bezorgen .
Op de Nieuwmarkt spiegelt de Botermarkt zich als 't ware af,
met dit onderscheid, dat daiir minder spellen en meer groote
beignetskramen, d e G e z o n d e A p o t h e e k en de bekende
poffertjes- en zuurkramen van V u 1 s rn a, eenige poppenkasten,
rarekieken en kijkspelletjes staan .
Het Amstelveld bevat 't circus Wohlschlager, de voorganger
van Carre, en Ernst Basch de onovertroffen prestidigitateur . Op
't Koningsplein troont Rappo, de koning der athleten, en Stoete
en Jacqui voeren er in hun schouwburgtent „D e o u d e K o rporaal" of ,Lazaro de Veehoeder" op .
In de stad is het overal druk, vol, pleizierig ; de cafe's en bierhuizen maken goede zaken . Voor het beroemde bierhuis van
Roetemeier in de Amstelstraat staan de menschen dringend en
vechtend, om er in to komen . Zij worden niet eerder binnengelaten, voor weer een aantal anderen er uit zijn gegaan . De
deur wordt bewaakt door een sterken portier, die telkens zijn
onverbiddelijk : ,,Assieblief1, dames en heeren, niel dringen, je koml
er loch niel in voor je beurl!" laat hooren.
't Is daar bij Roetemeier een zeer eenvoudig bierhuis, men zit
er op gewone stoelen, op houten banken en vaten zelfs, en de
eenige weelde die er is, bestaat uit levensgroote karikatuurteekeningen, door een handig artist op de gewitte muren gemaakt .
Maar 't bier is er uitmuntend en Trui de dikke eierenvrouw loopt
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er voortdurend van den een naar den ander, met gepelde eieren
en schoteltjes vol zuur .
't Cafe Krasnapolsky is nog in wording, maar trekt toch reeds
tal van bezoekers en in de Komeet in de Gravenstraat is ter
gelegenheid van de Kermis een fontein gemaakt om welke de
bezoekers dansen en springen, als de muziekanten, achter groen
en bloemen verscholen, een vroolijk wijsje aanheffen .
In den Stadsschouwburg, bij Van Lier, bij Boas & Judels,
worden kermisstukken gegeven, die dikwijls de finantien der
Directie voor 't geheele seizoen op streek helpen, al lijdt de ware
kunst ook schade bij die voorstellingen .
Met Kermis gaat iedereen uit, omdat 't uitgaan, 't pleizier, jool
en uitgelatenheid in de lucht zitten .
't Volk spaart voor 't Kermishouden een jaar lang, 't pot zijn
extraatjes er voor op, 't stelt al zijn uitgaan, al zijn pret-hebben
uit totdat de Kermistijd daar is - maar dan haalt het ook zijn
hart op en stelt zich gedurende lien korten tijd, in tenten, kramen
of mallemolens, schadeloos voor een heel jaar van droge saaiheid,
van rondloopen in den tredmolen van den strijd om het bestaan .
't Is veertien dagen lang opgewonden, dol, razend van jolig
pleizier om dan weer drie honderd een en vijftig dagen lang to
reikhalzen naar de volgende Septembermaand .
Het yolk heeft weinig gelegenheid om zich to vermaken en
toch heeft het evengoed als de burgerklasse, de meer gegoeden,
behoefte aan vermaak, aan ontspanning, aan dwaasheid . 't Zoekt
van oudsher een aequivalent voor de verveling van zijn dor,
eentonig bestaan in wilde vlagen van opgewonden, losbandige
pret. De Pinksterdagen en de Hartjesdag bewijzen ieder jaar op
nieuw dat het yolk nog niet volkomen genoeg heeft aan volksconcerten, volksvoorstellingen en ander veredeld volksvermaak .
't Wil losbarsten van tijd tot tijd, 't wil joelen, zingen, schreeuwen
zelfs, even als een kind dat somtijds om een niets giert en lacht
en zingt alleen omdat het een uiting moet geven aan zijn behoefte
tot luidruchtigheid . Pinksterblommen en Hartjesjagers! 't zijn
alien aartspretmakers, zij offeren, 't is waar, in to ruime mate aan
Bachus, zij zijn de voortdurende ergernissen van afschaffers en
puriteinen, maar zij bestaan nog altijd, want aan hun wild gezang,
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aan hun uitspattingen heeft nog geen veto der vroede vaderen
een einde gemaakt . De kermisganger echter is verdwenen omdat
de kermis is afgeschaft. Slechts de halfvasten-kramen en mallemolens herinneren nu nog flauwtjes aan haar bestaan .
*
En nu komt plotseling „d e N e s" weer voor mijn geest,
zooals ze ongeveer dertig jaren geleden was - „d e p r e t m a k e r s s t r a a t" bij uitnemendheid,
Haar reputatie was toen reeds niet A 1, maar d e N e s was
destijds toch oneindig fatsoenlijker en minder liederlijk clan tegenwoordig, nu bijna huis aan huis gegaloneerde of gewone portiers staan, die aan een touwmechaniek trekkend, de deuren van
Walhalla's, Alcazar's, Eldorado's en Eden's een kort oogenblik
opengooien ; echter lang genoeg, om den voorbijganger een blik to
gunnen op de ontbloote boezems, halzen en armen en korte rokjes
der talrijke Feeen en Houris, die deze tempels en paradijzen
bevolken . Sommigen dier dorpelwachters voegen bij hun armzwaai
nog een luid, of half fluisterend gesproken uitnoodiging, als :
,,Komt een oogenblik binnen, heeren en verdiverteert u ; sjanteuses en artisten van alle naatsioonaaliteit, intree vrij, heeren!"
Vroeger waren zulke cafe-concerts (?) in de Nes niet bekend,
alleen Van H a a r 1 e m, de ondernemende hofmeester der
Harlinger Boot hield er een Cafe chantant, dat Lang in stand
bleef, omdat het inderdaad zeer net en fatsoenlijk was . Later
ontstond Victoria, waar de beminde komiek Solzer als ,Flipje"
in de Revue zijn triomfen vierde . Verder vond men in d e N c s
zeer bekende danshuizen o . a. d e H o u t e n, waar een blind artist
de piano bewerkte en dan minder bekend, vooraan tegenover de
Hermietensteeg H e i n d e B e h a n g e r een Z i n g h u i s . Een pianist
speelde daar populaire liederen en het publiek zong mee ; soms
stond er spontaan een solist op, die, als hij goed zong, gaarne
werd aangehoord .
Ook in de Jodenbreestraat, tegenover den bekenden Volksschouwburg D e O o i e v a a r was een dergelijk zinglokaal : ,De
K o n i n g David. Daar was het goedkooper, want men betaalde
er maar zeven en een halve cent voor een brandewijntje en vijf

VERMAKELIJKHEDEN .

269

cents aan den muzikant, die op een vleugelpiano allerlei vroolijke
of sentimenteele volksdeunen speelde . Er tegenover was D e
schermzaa1 van Assendelft, waar liefhebbers van floret,
degen, sabel of stok, Zondagsnamiddags, ten aanschouwe van hun
vrouwen en dochters, onder 't genot van een bittertje of anisetje
konden ,trekken", schermen of batonneeren .
D e N e s is echter altijd de meest bezochte pleizierbuurt geweest.
Men vond er behalve de zing- en
danshuizen : H e t
Salon des Varietes van Duport, later't,,T h eater Tivotill, waar Henri
Morrien speelde,
Frascati, later
nog een Rolschaatsenbaan, tal
van bier- en kofliehuizen en Nachtrestauraties .,,BisN i h i 1" een klein
nietig cafetje had onder de studenten den naam
van erg leuk en
gezellig to zijn,
maar feitelijk was
het met recht
,,t w e e
maa1
n i e t s", want behalve een paar
slaperige kellneHet Salon des Varietes van Duport .
rinnen, die den
geheelen nacht moesten opblijven, om de ,nachipitten" to bedienen,
die, na van de eene vermakelijkheid naar de andere to zijn geschar-
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reld, bet to vroeg vonden, om zonder een opknappertje weer aan
de studio to gaan, was er niets to zien .
A a l B i e f s t u k, zeer ten onrechte bijgenaamd ,Sxerige Aal ",
want 't was er zindelijk en netjes, bewees dezelfde liefdediensten
aan gewone burgers en militairen, door bij nacht en ontijd
gebakken paling, biefstuk, eieren met zuur, gemarineerde haring
of coteletjes to verkoopen . Zij had een zware concurrentie to
verduren van de „O e s t e r p u t", omdat daar behalve de voornoemde versnaperingen ook nog oesters en een pair bizonder
mooie, vriendelijke dochters waren.

De vroegere Riviervischmarkt in de Nes .

Een buitenman, die to Amsterdam vertoefde, moest d e N e s
in, daar hielp geen lieve vaderen of moederen aan . In de hoofdstad to zijn geweest en niet in d e N e s, stond ongeveer gelijk
met „te Rome geweest en den Paus fiat gezien ."
Voor liefhebbers van laat of in 't geheel niet naar bed gaan
was d e N e s een Dorado, maar overdag was ze een betrekkelijk
stille buurt . In den vroegen morgen echter kon bet er op
't Pleintje achter de oude St .-Pietershal zeer levendig zijn, want
daar werd d e R i v'i e r v i s c h m a r k t gehouden . 's Nachts klonken
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sopraan-, tenor- en basstemmen, vedel en fluit, min of meer liefelijk,
vroolijk of melodieus, maar 's morgens vroeg krijschten in mineur
met onopgeloste dissonanten, de heesche stemmen van Louw
13oeljon, de koning der Riviervischmarkt, en zijn trawanten, die
altijd onderling ruzie maakten over „'t wegen" en voortdurend
kibbelden met zuinige huisvrouwen, afdingende hotelbestuurders
en krenterige renteniertjes, die hun inslag van snoek, baars, paling,
karper of bliek kwamen doen .
Die vischmarkt is sedert eenige jaren opgeheven, maar het
typisch Hollandsche poortje, dat van 't Rokin toegang geeft tot
de Nes, beet in den volksmond no- altijd „'t V i s c h p o o r t j e ." i)
*
*
Volksschouwburgen zijn er vroeger verschillende geweest ; de
meeste zijn na korten of langen tijd verdwenen, zonder sporen van
hun bestaan na to
laten, maar enkele
leven nog voort
~
( Th( m
-,-'
in de herinnering
van hen, die er
genoten hebben .
Het Salon
van Grader,
op de Weteringschans b. v. b .
kent nog iedereen van naam ;
het stond op de
i) D e N e s dankt haar naam aan het lage, waterige, met biezen begroeide
land, dat daar vroeger was en oudtijds „Nes" genaamd word . In vroeger tijden
is menigmaal iemand in then poel verdronken, en tegenwoordig verdrinkt nog in
,de N e s" menig jongmensch voor hij water heeft gezien .
In de 14e eeuw was d e N e s een moeras vol wilde ganzen en heette daarom
,,gansoirde" . In de r 5e eeuw was 't er vol kloosters en spitse kerktorens . In de
17e eeuw woonden er uitsluitend Fransche pasteibakkers, confiseurs, kramers en
gaarkeukenhouders . In de ige eeuw vond men in d e N e s danshuizen, nachthuizen, cafe-chantants en kroegen en thans op de puinhoopen er van : tabakskantoren .
En to midden van dit alles, in zonderling verband met allerlei gelegenheid om
zijn geld op to maken, vindt men in de Nes . . . d e L o m m e r d !

272

VEKMAKELIJKHEDEN .

plek, waar nu de toegang is naar de Spiegelgracht, uitkomend
met een klein tuintje aan de tegenwoordige Siezeniskade . Daar
werden hoofdzakelijk groote drama's, zooals Don Cesar de Bazan,
G jsbregt van Amstel, Otello, De but in 't gebergte, De schzjbreuk
van De La Peyrouse enz. opgevoerd, maar ook blijspelen, balletten

en kermisstukken voldoende goed gespeeld .
Verschillende acteurs van naam zijn daar hun loopbaan begonnen .
De familie Grader was een artistieke fatnilie . Zij waren kunstenaars bij de gratie Gods, want vader Grader was van zijn vak
beeedigd turffactor en moeder schudde eertijds de ton, als trouwe
helpster van haar man . Hun talrijk kroost vond echter als van
zelf den weg naar de planken en speelde met toewijding in vader's
,,Salon", dat voornamelijk door moeder Grader's krachti(re hand
werd bestuurd .
Dat zij „bij de hand" was en zich wist to behelpen, als de nood
aan den man kwam, bewijst het volgende curieuse geval .
Op een avond werd er een groot treurspel opgevoerd, maar
tijdens de voorstelling kwam de tooneelmeester zeggen, dat
Verkerk, de acteur, die „de Koning" moest spelen, ontbrak ; de
man was blikslager en moest bij een inlegger voor scheepsprovisien
blikjes soldeeren .
- Wat nou? . . . riep moeder Grader ontzet . - Waar haal ik
nou ineens zoo'n slampamper van 'en koning vandaan ? Niemand
kent die rol . Maar wacht! 'k weet raad . Haal Piet (de souffleur)
uit z'n hok, goof 'm een wije samaar om, doe een baard aan z'n
kin en zet 'em een kroon op
dat eindje kunnen ze wel zonder
souffleur spelen .
Mooi deed Piet het niet, maar 't stuk was gered.
Dat men daar destijds, ook wat de stukken betreft, voor niets
terugdeinsde, kan bewezen worden door het feit, dat Jules Verne's
,,De reis ozn de wereld in tachtig dagen" er met groot decor i)
werd opgevoerd. De entreekaarten gaven bij die gelegenheid
i) De decoration waren in den regel vrij goed, omdat ze voor een deel geschilderd
waren door Pfeiffer en Grootveld, decorateurs van den stadsschouwburg . De machinerien waren uitstekend, een der jongere Graders was een intelligent machinist, die
later als zoodanig bij de Koninklijke Vereeniging „Het Nederlandsch Tooneel"
werkzaam was .
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toegang voor twee avonden, want het stuk was to groot, om het
in eens op to voeren . Het stellen van 't decoratief en de vele
tusschenpoozen, waarin bovendien nog door het kunstminnend
publiek gedanst werd, maakten het buitengewoon lang .
Een eigenaardigheid van then schouwburg was nog, dat hij
Zondags-avonds voornamelijk door dienstmeisjes met haar vrijers
werd bezocht .
Kwart voor elf verhief moeder Grader dan van uit het buffet
haar stem en waarschuwde
- Kwart voor elven, mefsjes! - In de meeste huisgezinnen
namelijk moest de dienstbode, die haar uitgaansdag had, om elf
uur thuis zijn, en de goedige moeder Grader wou voor geen geld

Het salon van Grader van binnen.

van de wereld, dat de meisjes met haar yolk ongenoegen kregen .
Er heerschte een voortreffelijk goede geest onder de bezoekers .
't Was er altijd vol, leuk en gezellig . Onaangenaamheid of ruzie
kwam er nooit ! Gebeurde het een enkele maal, dat er kwestie
ontstond over de plaatsen, of door den een of ander, die wat to
veel op had, dan wist vader Grader dadelijk met een gemoedelijk
woordje den vrede to herstellen.
Er bestond voeling tusschen de acteurs en 't publiek, dat geregeld ,meespeelde". Onder andere werd er dikwijl-s „Het Turfschip
van Breda" opgevoerd en als dan de tachtig soldaten van Heraugiere
uit het schip kwamen, een voor een, geheimzinnig, stil, sluipend
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't waren tien of twaalf heusche soldaten die op zoo'n avond
meespeelden en om de coulissen rondliepen -, telden de toeschouwers overluid mee, om to zien, of het getal wel compleet was .
Eenmaal gebeurde het, dat een bezoeker riep : - Hei, der
benne d'r maar acht en zeventig ! -- en dadelijk antwoordde
vader Grader ad rem : - Die twee hoesten to veel, die blijven
achterbaks, ze zouen de heele boel verraaien!
De consumptie was er goed en billijk en de bezoekers van den
eersten rang mochten tusschen de bedrijven bij moeder Grader in
de keuken zitten. Daar dronken ze hun chocolaad of punch en
hielden een babbeltje met de gezellige, vroolijke vrouw .
Het S a l o n v a n G r a d e r was het type van een goed bestuurd,
leuk volkstheater.
Een concurrent van Grader, die hem veel afbreuk deed, was
Nieuwenhuis, een gewezen sigarenmaker, die in een groote schouwburgtent op de Schans bij de Raampoort, ongeveer op de plek,
waar nu de Tooneelschool is, met een gezelschap uitgelezen artisten
tooneelvoorstellingen gaf, die de houten wanden der tent deden
kraken door de geweldige luchttrillingen, ontstaande door het
daverend handgeklap der opgetogen toeschouwers, die voor den
billijken prijs van 25 cents (Ie) en 15 cents (2e rang), De
-

schij5-breuk

der Medusa met beweegl~k golfgesj5eel en een echt viol,

bijwoonden of sidderden voor Robert de slruikroover van Schiller,
gedecoreerd door Plaat.
Verschillende tooneelkunstenaars, die elders geen emplooi hadden
kunnen vinden, of nog in hun oefeningsjaren waren, vereenigden
zich gewoonlijk in Nieuwenhuis, ,kunst6tablissement" en speelden
vol heilig vuur voor het kleine salaris dat de brave man hun kon
aanbieden met zijn gewoon welwillend gezegde : Kom maar b
rnzjn, jelui bent loch ook gesjochle jongens ; beler dal ft hier voor
een schu,e een koning of een sjenlelman met een boterham bent,
dan dal je op slraal op een schoen en een slof rondzwartsell .

Die dwaalsterren bleven dan gedurende een seizoen, soms langer,
zich bewegen om een paar vaste sterren als Nieuwenhuis en zijn
eega, dikwijls hun glans deelend met een of ander bekend artist,
die toevallig geen engagement kunnende krijgen, in hun kunsttempl als gast optrad .
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Zoo gebeurde het op een winter, dat als gasten geengageerd
waren, mej uffrouw Gartman en de heer Soeters . De eerste zou
optreden als Medea, terwijl de beer Soeters de rol van den priester,
en Nieuwenhuis zelf die van Jason zou vervullen .
De voorstelling liep heerlijk van stapel - de groote tooneelen
tusschen Medea en Jason slaagden volkomen . Het publiek brulde
van opgetogen bewondering, hun gerookte bokkings en glaasjes
bier of kiare door de buitengewone spanning schier vergetend .
Nieuwenhuis als Jason was dan ook voortreffelijk ; zijn oogen
draaiden en rolden tegelijk met zijn is op onnavolgbare wijze.
Mejuffrouw Gartman vierde haar schoonsten triomf, want 't publiek
getuigde eenstemmig : , Ze doel persies as d'r zuster, Mie je Kleine ."
Soeters, die door zijn spraakgebrek - hij kon de S nooit geheel
machtig worden - minder imponeerde, had echter succes door
zijn mooie grime als oud-man, zoo veel zelfs dat een opgewonden
matroos dadelijk bij zijn eerste optreden uitschreeuwde : ,Da's 'n
weerlichts mooie ouwe sok . . . leve die ouwe sok!"
Maar het einde van het drama, zou de geheele voorstelling
bekronen . Het treffend oogenblik, waarop Medea de lijkjes van
de door de haar vermoorde kinderen aan Jason toont, was
gekomen .
Met dreunende stappen trad Jason (Nieuwenhuis) op de planken .
Hij droeg een koperen kurassiers-helm en een schitterend kuras,
een lange sleepsabel slingerde langs zijn beenen en hij hield de
hand op een Saraceenschen dolk in zijn gordel .
Vol ontzetting, met oogen als biljartballen, zag hij naar de twee
lijkjes zijner kinderen, die uitgestrekt aan den voet van 't altaar,
door Medea somber werden aangestaard . Hij deed een paar
slepende tooneelpassen voorwaarts, sloeg met een breed gebaar
de handen voor de oogen en hief ze daarna ten hemel, luid
declameerend :
0, kindere seg! wie was uw moorder?

Medea ontkruiste de armen, die zij onder den zwoegenden
boezem hield, liet haar manteltip met den linkerarm langzaam,
slap tegen 't lichaam vallen, strekte de rechterhand en den reeds
min of meer knokkeligen wijsvinger uit en schreeuwde Jason een
verpletterend, heesch en langgerekt : ,Ga-ai!" toe.

276

VERMAKELIJKHEDEN.

Ontzet stormde Jason naar de kleine dooden en riep snikkend,
met door tranen slobberende stem : „O, dierb're kindere spreek,
wie deed uw sneve ?"

Toen gebeurde er een wonder, want eensklaps sprongen beide
lieve kleinen op, en de eene, die blijkens haar kromme beentjes
Engelsche ziekte had, riep snerpend : ,Dag oome !"
Het andere kleintje keek versuft het publiek aan, stak een
vingertje in den neus en zette een vervaarlijke keel op, toen
Medea haar woedend en schor : ,Wil je wel 'ris blijve legge,
kwaj e rakkert," toefluisterde .
't Publiek was razend van plezier en de vroolijke matroos
vooraan riep hartelijk en gul : - Anneme Jan ! -- twee spatjes
voor de ouwers en twee sokkelaad voor die wurmpies - ik betaal !

Z o m e r t h e ate r s waren er verschillende in die dagen . . .
thans niet 66n!
Het groote T i v o 1 i, bij het Leidsche Bosch . Nu is die mooie,
groote tuin verdwenen en staat er het Meisjes-Weeshuis der
N. H. Diakonie. Onder directie van den beer Koster werden daar
door Fransche en Duitsche artisten Operettes, blijspelen en Vaudevilles opgevoerd . Fraaier zomertheater is er to Amsterdam nooit
geweest en zal er niet licht meer komen .
't Z o m e r t h e a t e r van C 1 o u s bij de Haarlemmerpoort, waar
thans de Houtmankade is, was een verkleinde, uitgave van Tivoli .
't Werd zeer goed bezocht, zoolang Henri Morrien - de uitmuntende komiek - daar speelde.
In het Z o m e r t h e a t e r in de Plantage ; in een houten schouwburgtent, behoorende aan de familie Grader, die in een tuin was
opgeslagen, speelden afwisselend, de Rotterdammers en kleine
Duitsche of Fransche gezelschappen . In V l i e d z o r g kon men
voor weinig geld groote drama's zien en in de K e i z e rs k r o o n,
op het Steenpad, speelde het gezelschap van Van Beem .
Het zomertheater van Van Lier aan de Weteringpoort
- nu staat het Rijksmuseum op de plek - was een zeer
gezochte ontspanningsplaats . Er werden Hollandsche voorstellingen
gegeven en nu en dan was er een Duitsch gezelschap, dat met
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kleine en groote Blijspelen of Operetten als : Zehn Madchen and
kein Mann,
Leben, enz .

Flotte Bursche,

Orbheus in der Unterwelt, Pariser

veel publiek trok .
Nu ik Van Lier heb genoemd, wil ik toch even dankbaar
herdenken, dat de ijverige, handige en bekwame tooneeldirecteur
A. van Lier in zijn Grand Theatre in de Amstelstraat veel heeft

Het Grand Theatre Van Lier .

hijgedragen tot het genoegen der Amsterdammers . Hij was het,
die gedurende verscheidene jaren een goed Duitsch tooneelgezelschap wist in stand to houden, en door zijn toedoen kwamen
,,sterren" als Dawidson, Ludwig Devrient, Barnay, Possart, Marie
Seebach, Julie Herrlinger, Clara Ziegler, Sarah Bernhardt, Frau
Janauschek en vele anderen bier hun ,kunst" geven . In het
Grand Theatre was A. van Lier's parool : ,Het beste uit het buitenland is goed genoeg voor de Amsterdammers!" Nu lijdt dit
theater evenals alle andere schouwburgen in Amsterdam onder
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de geweldige concurrentie van de Fiets, de Specialiteitentheaters
met verplicht programma a 1 o cents en de Concertlokalen, waar
Dameskapellen spelen, zonder dat de consumptie verhoogd wordt .
Onder de verdwenen plaatsen van ontspanning, waar de Muzen
gediend werden, moet ik ook „H e t Park" noemen, thans bet
Wertheim-Park, in de Plantage . Oorspronkelijk was bet een
groote tuin van den vuurwerkmaker v . d. Brugh, met een klein
zaaltje, to zamen destijds bekend onder den naam Park Tivoli .
Het werd aangekocht door den beer Ed . Stumpff.
Vroeger waren er reeds uitvoeringen en concerten gegeven en
onder directie van Eduard Stumpff werden die voortgezet . Men
gaf zelfs concerten in bet kleine zaaltje ,Tivoli", terwijl bet Parkgebouw en de wintertuin er over been werden gebouwd . D e
P a r k z a a 1, door den architect Froger gebouwd, was met F e l i x i)
langen tijd de beste zaal voor muziek, omdat de accoustiek buitengewoon goed was . In de groote zaal stonden tafeltjes en stoelen
huiselijk neergezet in rijen met loopen er tusschen . Daar kwamen
's winters de leden muziek hooren en Zondagnamiddags hun glaasje
van een of ander gebruiken . Er was jets erg prettigs in die zaal,
In den mooien tuin met fontein, illuminatie en bloemperken
werden zomers Harmonieconcerten gegeven, vuurwerkavonden en
Vauxhalls. Tot bet jaar 1882 bloeide bet Park . Toen verkocht
de inmiddels ontstane Park-Vennootschap tuin en zaal aan een
andere maatschappij „De Parkschouwburg", die in 1886 geopend
werd en aanvankelijk zeer veel menschen trok, omdat 't een soort
Eden Theater was, waar veel jongelui met hun vriendinnetjes
enz. kwamen. Maar men werd er recht Amsterdamsch braaf ; de
vriendinnetjes werden geweerd, de zaak verliep, zooals veel aardige
vermakelijkheden hier verloopen, en de Hollandsche Opera sleepte
er later nog een poosje een kommervol leven voort .
En nu! . . . Nu staat de Parkschouwburg geduldig to wachten
op des sloopers hamer .

i) 't Concertgebouw Felix Meritis, waar vroeger de elite van Amsterdam de
fijnste, duurste concerten kwam hooren, is thans herschapen in de drukkerij van het
dagblad „De Echo" .
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w'anneer men over Amsterdamsche vermakelijkheden en schouwburgen schrijft, komen als vanzelf de beelden der voornaamste
tooneelartisten naar voren . De meeste oudere tooneelkunstenaars
en -kunstenaressen hebben het aardsch tooneel voorgoed vaarwel
gezegd, maar er leven nag twee artisten, die ik nu, ze ,in ruste"
zijn, heb mogen interviewen . 't Zijn de algemeen beminde en
bekende komiek N . Judels en de hoog gewaardeerde karakterspeler L. J . Veltman. Als twee nog krasse veteranen zitten zij nu
in hun huiskamer, rustend op hun lauweren .
Waarlijk, het was voor mij een belangwekkende dag, toen ik
het genoegen had, Veltman, den paladijn van Melpomene, en Judels,
den ridder der vroolijke Muze, to hooren vertellen van hun leven,
streven en werken in dienst van de kunst. 1k wijd hun de
volgende regelen met een dankbaar hart voor de vele uren van
genot en ontspanning, die zij mij schonken .

MIJN HERINNERINGEN AAN L . J . VELTMAN .

'k Ben nooit sneller aangekleed geweest dan op den avond,
toen mijn vader me van uit zijn
kleed je aan
kantoor toeriep :
en zet je pet op, we gaan van
avond naar de komedie ; Veltman speelt Quilp!
'k Was even zestien jaar en
had, kort to voren, Dickens'
Nelly gelezen. Met haar en den
ouden David Trent had ik mede
geleefd en geleden ; 'k had me
boos gemaakt op den schavuit
Quilp en mijn jeugdige fantasie
maakte zich, vooral van hem,
een levendige voorstelling . En
nu zou ik hem als in levende
lijve ontmoeten, want mijn wader,
L . J . VELTMAN,
die 't stuk reeds eenige dagen
op 79-jarigen leeftijd .
vroeger had gezien, was thuis
gekomen en had gezegd : - Zoo moel die schurk er hebben
uitgezien - 't is een bewonderenswaardige creatie van Veltman .
In een ommezien was ik gereed en stapte naast mijn vader
voort, naar 't Leidsche plein .
Die avond is me nooit uit mijn geheugen gegaan . Mevrouw
Ellenberger speelde Nelly, mevrouw Kleine-Gartman Mistress
Iniwin, Roobol was David Trent, A . Vink de zaakwaarnemer
Brass en Veltman Quilp .
'k Had er me veel van voorgesteld, omdat mijn vader, die mijn
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voorhefde voor Dickens kende, dadelijk bij zijn tehuiskomst had
gezegd : -- dat moet onze jongen zien, - maar toch overtrof
alles mijn stoutste verwachting. Dat was Quilp ; zoo en niet
anders moest hij er hebben uitgezien ; die kromme, scheeve figuur,
dat duivelachtige voorkomen, die aapachtige, vinnige bewegingen
der gekromde vingers, die langzame slepende gang, gaven met
elkaar een volkomen plastische voorstelling van Dickens' schepping. Ik vergat geheel en al dat ik in den schouwburg was en
had het wel willen uitschreeuwen van pleizier toen eindelijk in
't laatste bedrijf Quilp met een vampyrachtige beweging zijn
wijden mantel uitspreidend, zich in 't water stortte, en wanneer
ik niet een jongeheer was geweest, die deftig in 't amphitheater
zat, zou ik van harte hebben ingestemd met den sjouwerman op
't schellinkje, die den verdrinkenden schavuit een krasse verwensching toeschreeuwde .
Ik kon er dien nacht niet van slapen, telkens zag ik in mijn
droomen hoe die booze Quilp zijn goede, geduldige vrouw martelde, ik hoorde voortdurend zijn snerpend : - Ik zal je knijpen,
mistress Quilp !" en lachte nog om zijn duivelachtig vriendelijke
woorden tot Brass : -- Jij kan niet tegen tabaksrook, he, beste
Brass? En daarom rooken we nou nog vijf-en-twintig van die
lekkere sigaartjes . Jij houdt niet van heete rumgrog -- en daarom
drinken we ze gloeiend, he beste Brass! . . . Telkens en telkens
vertoonde ik thuis, voor moeder en huisgenooten, tooneelen uit
Nelly, trachtend de intonaties van Veltmans stem terug to geven
en zijn bewegingen na to bootsen, zoo dikwijls zelfs, dat mijn
moeder eindelijk zei : J ongen, schei nu asjeblieft eens uit met je
Quilp, ik word er akelig van ."
Later heb ik Veltman in allerlei andere rollen gezien en bewonderd, maar niets heeft op mijn fantasie meer indruk gemaakt
dan juist zijn creatie van Quilp - ik meende toen dat er nooit
een acteur zou komen, die beter in al de hoeken van 't karakter,
in de ziel van Dickens' figuur zou kunnen doordringen en nu hen
ik er zeker van, want zeven-en-twintig jaar later - ben ik, op
mijn beurt, met mijn zestienjarigen zoon, Veltman in die rol nog
eens gaan zien en toen ik daar naast mijn jongen zat en hem
hoorde zeggen : - He, pa! wat 'n valsche rakker, wat 'n traiter",
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meende ik mezelf terug to zien naast mien vader . Ik hoorde
immers ongeveer mijn eigen woorden en - ik dacht, 't is alsof
de tijd spoorloos aan Veltman is voorbij gegaan . Wat mij zevenen-twintig jaar geleden trof in zijn creatie, trof mij nu nog ; maar
ik kon nu beter dan destijds waardeeren, hoe doordacht en volmaakt zijn spel was, hoe elke beweging, elke stembuiging van
ernstige studie en doordringen in de schepping van den auteur
getuigde ; - 't was alsof ik niet weg was geweest, ruim een
vierde eeuw lang, Veltman scheen niets ouder geworden ; zijn
stem was nog even duidelijk, zijn bewegingen even lenig en vlug,
en toch was hij nu bijna vijf-en-zeventig jaar . Mijn zoon wou
't eenvoudig niet gelooven en zei : --- Maar pa, vergist u je niet?
Hoe kan iemand die zoo oud is, zoo vlug met zijn beenen gekruisd
op een stoel springen ? Ik doe 't hem niet na .
Neen! menig jonger man zou 't vergeefs beproeven, menigeen
is stokkeriger en stijver van ledematen dan onze oud-meester der
tooneelkunst, menig acteur, die half zooveel jaren telt, is zwakker
en onduidelijker van stem . Geen enkele nuance in zijn spel was
minder scherp of onduidelijker, minder levendig van toon dan
vroeger, en toch was het reeds een volgend geslacht dat daar in
den schouwburg zat en Veltman toejuichte als acteur, terwijl 't
hem als Quilp allerlei scheldamen naar 't hoofd wierp .
- 't Schellinkje heeft 't altijd met Veltman to kwaad, zei iemand
die naast me zat en die, evenals ik, lachen moest om de uitroepen,
die nu en dan van boven klonken .
Bij een der volgende voorstellingen van Nelly raakte een
bezoeker van den hoogsten rang zelfs zoo in vuur over Quilp's
schelmachtige streken, dat hij hem een bierglas naar 't hoofd
wierp, met de verzekering dat hij hem dood wou gooien . Gelukkig
miste het projectiel zijn doel en bleef de verdienstelijke tooneelspeler voor ons gespaard .
Mijn vader, die een liefhebber van 't tooneel was en Veltman
in al zijn rollen had gezien, zei eens : - jongen, onthoudt dit :
als Veltman er eenmaal niet meer is, blijft zijn plaats ledig, want
niemand kan hem in zijn genre evenaren . Hij is een beschaafd
man, die weet wat en waarom hij iets zegt of doet en die zich
rekenschap geeft van elk detail .
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ledereen die hem dikwijls heeft gezien, zal dit ten voile beamen,
want de veelzijdigheid van zijn talent komt juist bet beste uit door
de groote verscheidenheid zijner creatien .
Als Gijsbreght van Aemstel zag ik hem voor de tweede maal,
en nauw kon ik gelooven dat die edele, ridderlijke figuur, die den
beer van Voorne zoo schoon en fier zijn : - Dal snag men dan
bezien, we zullen er orn vechten! - '/ Is ynijn gewoonte niel to
bidden otn genes in 't aangezicht wierp, dezelfde man was, die als

Quilp zoo vinnig : - pas op, mistress Quilp!" snerpte . In den loop
der jaren heb ik heel wat rollen door Veltman zien vervullen en
telkens als ik hem zag moest ik erkennen, dat hij er steeds
een bijzonder ,relief", aan wist to geven en er een eigenaardig
stempel op drukte. ,Frans Moor, Don Sallustus, Nathan de Wijze,
Holofernes, Richard III, Lodewijk XI, Jacob Stufken in ,Zege na
strijd", Jago, Karel den Groote, Warenar, IJzervreter", 't waren
alle rollen, die van de groote veelzijdigheid, de lenigheid van zijn
talent getuigden. Zijn opvatting der karakters was altijd oorspronkelijk en gernotiveerd, zijn spel en grime waren steeds goed
verzorgd. Vooral van „de kop" maakte Veltman altijd veel werk .
Hij ging veel vroeger dan een ander naar den schouwburg om zich
to grimeeren, deed dat op zijn gemak, rustig voor den spiegel
zittend en van tijd tot tijd smakelijk aan zijn krommertje trekkend .
Het korte pijpje lag gewoonlijk op zijn toilettafel en ik herinner
me hoe ik eenmaal bijna in een lath schoot toen ik, in zijn kleedkamer komende, om hem mijn compliment to maken over zijn
creatie van Karel den Groote, hem in costuum, met zijn beenen
uitgestrekt op een stoel vond zitten, zijn rol naziende en met bet
neuswarmertje in den mond . -- Karel de Groote met een pijp en
lezend, 't was waarachtig komisch !
Al had Veltman een rol ook nog zoo dikwijls gespeeld, hij zag
haar altijd nog eens even in ; - Gewoonte, beste maat, en voor
de securiteit," zei hij dan, en lachend liet hij er op volgen : -- Je
moet 't publiek geven wat 't toekomt ."
Waarlijk dat deed Veltman : hij speelde altijd den eenen avond
juist zooals den anderen ; van min of meer gedisponeerd zijn
merkte bet publiek bij hem niets ; hij gaf ieder zijn gerechte deel
en speelde nooit alleen op de inspiratie van 't oogenblik, zooals
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veel acteurs heden ten dage doen . Sommige beoordeelaars hebben
wel eens beweerd, dat dit juist een fout is en dat zijn spel daardoor ,Schablonenartig" werd, maar Veltman haalde eenvoudig de
schouders op en stelde v oor zich zelf vast, hoe hij dit of dat
karakter zou spelen . Hij overdacht het hoe en waarom van zijn
bewegingen, zijn mimiek en intonation, en als met de eerste voorstelling voor hem de verder noodige inspiratie was gekomen, bleef
hij, bij alle verdere voorstellingen, aan zijn eerste opvatting getrouw .
Gewoonlijk speelde Veltman gemarkeerde rollen, meestal den
verrader, den falsaris of den slechtaard in 't stuk, maar wie hem
zag als Baron van der Kraft in ,Dora" of als Karel den Groote
in „De dochter van Roeland", zal moeten toegeven dat nooit beter
type van een aristocraat nooit edeler keizersfiguur is gegeven .
Grooter tegenstelling is niet denkbaar dan Quilp en Karel de
Groote, wel een nieuw bewijs voor Veltmans veelzijdigheid . Zijn
nobele grime, met den langen witten baard, zijn hooge gestalte,
maakten grooten indruk ; dat was inderdaad een keizerlijk man .
En toen hij, zijn zware stem vol uitzettend, begon to spreken,
ging er een gefluister van verbazing door de zaal . Was dat de
traditioneele verrader? Waar was de verraderstoon? Geen spoor
er van, geen enkele stembuiging, die er in de verte zelfs aan
herinnerde . Er was volkomen harmonie in die heldenfiguur ; 't was
Karel de Groote zooals onze mooiste verbeelding hem slechts
voor ons kon afmalen .
Ademloos hoorde het publiek toe, terwijl hij, met Roelands
dochter voor 't venster staande, den strijd beschreef tusschen de
zwaarden Durandaal en Flonkerstraal . Men vergat dat daar
tusschen die coulissen in waarheid niets gebeurde, maar onwillekeurig draaide men 't hoofd in de richting die 't zijne aangaf,
omdat men meende iets to zullen zien, omdat men meeleefde,
meevoelde de angst en inspanning die hem beheerschten op dat
oogenblik, en omdat men vergat dat men verzen hoorde . Trouwens
in 't zeggen van verzen is Veltman een meester, en al moge de
nieuwe kunstrichting hem hebben verweten, dat hij soms to
theatraal was in minder goeden zin, wanneer hij verzen zei moest
hij zoo zijn ; want verzen wijken, hoe goed, hoe vloeiend ze ook
zijn, altijd min of meer van de natuur af, ze zijn uit hun aard
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romantischer dan gewone taal en wanneer de acteur, die ze zeggen
moet de harmonie tusschen „'t vers" en „'t zeggen" er van en de
gebaren vergeet, komt hij tot een komisch resultaat ; een bewijs
daarvan is, dat een der medespelers, die, in „De dochter van
Roeland" optredend, de verzen op den luchtigen toon van Fransche
salonstukken zei en ze met kleine beweginkjes en gebaren begeleidde, herhaaldelijk de lachspieren van 't publiek ontijdig in
beweging bracht, en daardoor alle effect miste .
Ik heb persoonlijk altijd groote achting en vereering voor
Veltman's talent gekoesterd, maar ook als mensch en vooral als
tooneeldirecteur heb ik hem van ganscher harte leeren waardeeren,
en wel omdat hij de eerste was die zich over mijn blijspel ,Een
Bittere Pil" ontfermde. Veltman heeft daardoor een groot aandeel
gehad in mijn optreden als dramatisch auteur .
Ik had hem nooit gesproken en nooit anders gezien dan op
't tooneel, behalve een keer, toen hij de Nieuwmarkt over ging
en ik een paar kooplui, die bij een kraampje met oude kleeren
stonden, hoorde zeggen : -- Daar konpie an, de gezegende
Veltman, God laat 'm gezond ; je zou niet zeggen als je 'vi zoo in
z'n natuurstaat ziet, dal ie zoo'n sinrrigert kan weze! Ik bleef even

staan en liet hem voorbijgaan, 'k hoorde nog de opmerking
-- 'n knaft postuur van 'n mensch en zag hoe de kooplui hun
petten afnamen.
Toen ik hem nu later in zijn kwaliteit als directeur ontmoette,
kon ik me haast niet begrijpen, dat die bedaarde, vriendelijke,
zelfs min of meer langzaam en sterk geaccentueerd sprekende
man, dezelfde was die volgens 't schellinkie ,dikkels 't doodtrappen
niet waard was" . Zijn bewegelijk gelaat teekende louter goedige
jovialiteit en zijn sonore stem klonk zoo vriendschappelijk en aanmoedigend voor den jongen auteur, dat mijn vereering voor hem
merkelijk groeide .
- Je bittere pilletje gaat er goed in, 't publiek wil het wel
slikken . . . zei hij, lachend omdat de voorstellingen elkander geregeld
met volle zalen opvolgden, en toen ik hem vroeg : - Nu heeft
u 't stuk herhaaldelijk op de planken gezien, zeg me nu eens
geheel zonder omwegen uwe opinie, antwoordde hij : - Vriendlief,
er zit veel goeds in, maar je zult, hoop ik, toch nog betere maken . . .
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Dat was een eerlijk woord, waarvoor ik hem nog altijd
dankbaar ben.
Eenige dagen later moest de heer Veltman mij komen spreken
ik woonde nog bij mijn ouders op 't Damrak en toen mijn
goede moeder hoorde dat hij komen zou, zei ze : -- Gunst !
nu moet ik then man toch ook eens ontmoeten : ik heb hem
dikwijls op 't tooneel gezien, maar nooit in 't gewone leven, en ze ging een poosje voor dat Veltman kwam, in de zijkamer
zitten om hem to kunnen ontvangen .
Precies op 't bepaalde uur, hij was altijd een man van de klok,
kwam hij . Jan, onze oude huisknecht, tikte aan de zijkamerdeur en
diende aan : - Mevrouw,
meneer Veltman! Na het wisselen
der gewone b eleefdheids form ules zei mijn moeder : - Zou u niet
aan mijn rechterkant willen gaan zitten, dan kan ik u beter verstaan,
ik ben 'n beetje hardhoorend, en glimlachend antwoordde Veltman :
Ik ook, mevrouw, dat is at vast een punt van sympathie .
U hardhoorend?
Ja, en soms vrij erg .
En is u dat niet lastig ?
Helaas, ja, maar . . .
- En hoe maakt u 't wel met den souffleur ?"
0 ! daar heb ik een apart middel voor . . .
Ei ! en als ik vragen mag, dat is?
Ik leer prompt mijn rollen, mevrouw .
1k, die niet hardhoorend was, had tot mijn schrik heel duidelijk
gemerkt, dat achter de groote porte-brisee, die zij- en binnenkamer
scheidde, zachtjes werd gefluisterd en gestommeld en ik zag met
toenemenden angst hoe de deuren schier onmerkbaar heen en weer
bewogen en op een heel klein kiertje werden gezet .
Noch mijn moeder, noch Veltman, die intusschen in druk gesprek
waren geraakt, merkten iets van 'tg een achter die deuren voorviel,
maar ik verwachtte ieder oogenblik een zeer ongewenschte coup
de theatre to zullen zien gebeuren door 't plotseling opengaan
van de deur . Ik vermoedde wie er achter stonden ; daarom
excuseerde ik me even, ging vestibule en gang door en zag Jan
in de zijdeur der binnenkamer staan ; hij maakte allerlei gesticulation
tegen onze twee dienstmeiden, die, in de donkere binnenkamer,
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elkaar voor de porte-brisee verdrongen, om door de kier, die een
felle lichtstreep op haar witte mutsen wierp, in de zijkamer to
kunnen zien.
Brommig fluisterde Jan mij toe : - Ik heb 't ze al genoeg
gezeid meneer, maar ze doen net of ze me niet hooren - allo !
Ant, Sien . . . zei hij zoo gedempt mogelijk, - wees nou verstandig
en ga naar de keuken . Als de deur casuweel opengaat hebben
we 't maleur.
- Nou ja, jij heb goed prate, fluisterde Sientje terug, -- jij
heb 'm binnegelate, jij kon 'm goed zien .
Schouderophalend draaide Jan zich om en zei : - 'k Heb 'm al
zoo dikkels gezien, 't is net 'n gewoon mensch, persies een heer
als een ander . . .
--- Dat lieg ie . . . riep Ant veel to luid, omdat ze boos werd .
- 'n Gewoon mensch ? 't Mocht wat ! - Ken jij dan ook zoo
spele ? Verleje Zondagavond heb ik 'm nog iemand zien doodsteke, je werd 'r beroerd van - maar nou ik 'm zoo zie zitte
moet ik zegge, hij heit 'n heel aardig gezicht ; hij valt me erg
mee - duw nou toch niet, Sien, je mag 'm ook bekijke da.ar, ga je gang dan.
Meer heb ik maar niet gehoord ; ik was bang dat ik mijn ernst
niet zou kunnen bewaren . Gelukkig heeft hij noch mijn moeder
op dat oogenblik iets van het voorval gemerkt, maar toen ik het
later aan de goede vrouw mededeelde, zei ze : - dat moet je
toch eens aan mijnheer Veltman vertellen .
Ik heb het eerst jaren daarna kunnen doen en de oude heer
lachte hartelijk om dat geval .
Nu is Veltman 83 jaar en treedt sedert eenige jaren niet meer
op . Nog eenmaal echter, na zijn afscheid van het tooneel, heeft de
grijze kunstenaar gespeeld voor een weldadig doel, n .l. ten voordeele van het Weduwen- en Weezenfonds der Maatschapgij Apollo,
dat behoefte had aan geld . - 't Was then avond eivol in den
stadsschouwburg en de twee-en-tachtigjarige tooneelspeler vervulde
de rol van Jean le Chantre in Een Amsterdamsche jongen of hel
Buskrzzz/verraad.
Zijn optreden was een volledig succes ; iemand die hem niet
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kende, zou hem nooit voor een man van zoo eerbiedwaardigen
leeftijd gehouden hebben, omdat hij speelde en sprak, alsof hij
nimmer van de planken was geweest . Zijn geluid was sonoor en
zijn stem duidelijk ; zijn bewegingen
waren volstrekt niet die van een
hoogbejaarde .
Ik heb den oud-meester van
onze dramatische kunst, nu hij in
ruste is, nog eens mogen interviewen en dit boek schijnt
mij de juiste plaats om
dat onderhoud met hem
to bewaren . Voor mij lag
er een groote aantrekkelijkheid
in, den
~
kunstenaar, then
ik in de
voile kracht
van zijn talent had gezien en bewonderd, nu aan den
avond van zijn
arbeidzaam leven
to
zien, genietend
VELTMAN, to huis, op 83-jarigen leeftijd .
van een welverdiendee rust bij zijn kinderen en kleinkinderen, die hun vader en
grootvader met hun innige liefde en vereering omringen .
Als een Patriarch, wit van haar en baard, zit hij thans in zijn
familiekring, vereerd en vertroeteld door alien . Zijn kinderen zien
hoog tegen hem op als kunstenaar, maar vol liefde en toewijding
beschouwen zij hem als hun goeden, besten vader, die steeds in
ieder opzicht alles voor hen was .
Veltman is nog altijd acteur . Zijn bewegingen zijn nog breed,
juist en sprekend . Zijn geheele persoonlijkheid is als 't ware nog
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doortrokken van den geur van 't tooneel ; zijn stem is nog bijna
even forsch en sonoor als vroeger, een fraai, diep baritongeluid
met een metalen timbre, dat aangenaam aandoet, wanneer hij met
halve stem spreekt, maar waarvoor men nog kan schrikken als
voor 't brullen van den ouden leeuw, wanneer hij de stem toornig
zou verheffen .
De eigenaardige gestes, die zijn woorden verduidelijken, zijn
mimiek, de verschillende intonation der stem zijn als de echos, de
herinneringen van vroeger, toen hij nog de tooneelspeler was, die
een geheele zaal ademloos wist to boeien of to doen sidderen .
- Je hebt me om een interview gevraagd, zei Veltman, - dat
wil eigenlijk zeggen : je komt me eens ondervragen over verschillende zaken ; ik hou niet van vreemde woorden, wanneer we
er goede Hollandsche voor hebben . 't Is tegenwoordig mode,
van allerlei talen iets door 't Hollandsch to mengen ; dat staat
gekleed, ,gedislingeerd", zeggen de lui . Misschien meenen ze wel
een blijk to geven van een zekere mate van beschaving, wanneer
ze zoo nu en dan een paar vreemde woorden, die ze dikwijls nog
verkeerd uitspreken of slecht aanwenden, door hun gesprek gooien .
- En wat wou je nu wel van me weten? Ik heb al zoo
dikwijls een en ander uit mijn leven verteld, dat dan in feuilletons
en zoo voorts is meegedeeld, dat ik vrees in herhalingen to zullen
vervallen, maar nu je toch hier bent, wil ik je mijn opinie wel
eens meedeelen over het zeggen van verzen, dat ze volgens mijn
bescheiden meening tegenwoordig niet of maar gebrekkig doen . . .
Ik luisterde gaarne, want hoe verschillend „men" ook over
Veltman's kunst moge oordeelen, op een punt zijn alle critici het
eens : Hij verstond buitengewoon goed ,het zeggen van verzen ."
Met hem is een der beste vertolkers van Vondel en Shakespeare
verdwenen.
- De tegenwoordige tooneelspelers kunnen geen verzen zeggen,
ze kennen ze niet - zei hij - ik heb ze verzen hooren zeggen,
meneer, alsof ze een gewoon stuk proza onderhanden hadden.
Wanneer de dichter geidealiseerd heeft, moet de vertolker dat
door stem, gebaren en mimiek aantoonen . Een vers moet zoo
gezegd worden, dat het een vers blijft ; dat men, zonder dat het
nadeel doet aan 't begrip er van, zonder dat het zingzang wordt,
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het ,metrum" hoort, de rythmus voelt. Elk woord moet in een
vers tot zijn recht komen en daartoe komt de vertolker alleen,
wanneer hij scherp articuleert, duidelijk spreekt, zonder de woorden in to slikken, zonder binnensmonds to brabbelen, of achteloos
de woorden in de lucht to gooien . De fout van de meeste
tooneelspelers en declamators is, dat ze als een papegaai de
verzen terug -even, zonder ze zelf volmaakt goed to hebben
begrepen, zonder er in to zijn doorgedrongen . Je kunt ook geen
verzen zeggen met een stem, die geen draagkracht heeft, die
niet doordringt, sonoor en helder is . 't Orgaan kun je niet door
studie verkrijgen, dat moet je van de natuur hebben, maar die
het heeft, moet het leeren gebruiken. Hij moet het leeren gehoorzamen aan zijn wil . 't Is niet genoeg, om het als een vurig
brieschend ros to laten hollen en steigeren . Neen ! 't moet getemd
worden, 't moet zijn kracht leeren gebruiken, zoo, dat er alle
mogelijke partij van getrokken wordt . De groote Snoek - ik
heb hem tot mijn spijt nooit gezien - dankte veel aan zijn verbazend omvangrijk orgaan . Mevrouw Wattier-Ziesenis, evenzoo .
De eerste waarlijk groote acteur, then ik gezien en gehoord heb,
was Jelgerhuis - en wel als Alvaro in het treurspel Ines de Castro .
'k Was toen 'n knaapje van veertien jaar, maar 't heugt me nog
best, hoe ik met m'n moeder meeging. Ik zie hem nog opkomen
in 't vierde bedrijf, uit de coulisse, links van den toeschouwer .
Bij die herinnering rees Veltman op uit zijn leunstoel ; zijn
oogen flikkerden, zijn hand maakte onwillekeurig de bewegingen,
die hij van Jelgerhuis navertelde .
- Ik zag hem Ines naderen . Ik zag zijn hand, zoekend naar
zijn ponjaard onder den mantel . Mijn bloed stolde in me, want
ik las in zijn oogen „M o o r d", in zijn verwrongen gelaat zag
ik de misdaad . Ik schrok er van, en toen hij haar doorstak, dook
ik vol schrik onder de bank . Ja ! dat had Jelgerhuis, hij sleepte
je mee ! Zonder to spreken, wist hij to toonen, wat hij ging
doen. Hij was een man, die je deed meeleven, die je de illusie
van de werkelijkheid gaf - hij was een groot artist!
Och, de indrukken der jeugd zijn zoo sterk ; ze graveeren zich
als 't ware diep in je ziel. De tijd wischt dan wel gaandeweg
die scherpe groeven wat uit, maar o ! er is zoo'n kleine aanlei-
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ding noodig, om ze weer als nieuw en versch to voorschijn to
doen komen . 't Is een onbegrijpelijke eigenschap van 't geheugen,
nietwaar ? Maar ze is zoo nuttig voor een acteur . Zoo gebeurde
't mij, dat ik als knaap Rombach zag spelen als de Geheimrath
in „De Speler of Revanche Praag" . Rombach maakte van die
rol een eigen schepping . Hij stelde dien Geheimrath voor als
een verwijfd, verbazend hoogmoedig en geaffecteerd man, die al
dadelijk, bij zijn eerste optreden, dat toonde, door met halfdichtgeknepen oogjes zijn lorgnon aan 't oog brengend, aan zijn
karnerdienaar, die in de kamer was met een bezoeker, dien hij
wel kende, maar niet kennen wou, langzaam en kwijnend to
vragen : - Gabrecht wie is dal?"
Later, in 't eerste jaar van mijn optreden als tooneelspeler bij
Jan Eduard de Vries, kwam datzelfde stuk „De Speler" op het
repertoire en werd de rol van den Geheimrath aan mij toebedeeld .
Tjasink speelde den Speler en Roobol den Generaal .
De Vries, die altijd een heel pleizierig directeur was en gaarne
een jongmensch, dat ijver en lust toonde, vooruithielp, zei : „Roobol,
t] hebt vroeger die rol altijd gespeeld, wijs jij Veltman nu eens de
tradities en vertel hem, h o e die rol gewoon%k wordt obgevat ."
- Goed! -- zei Roobol, maar hij deed het niet . Hij vergat
het quasi, - hm! je begrijpt, 't was eigenlijk ziin rol en 't stak

hem een beetje, dat ik ,zoo'n jonge spreeuw", zooals hij me
noemde, zijn werk zou doen. Ik studeerde de rol in en reeds bij
de eerste repetitie, toen ik zou opkomen, schoot me plotseling
Rombach to binnen. 'k Zag eensklaps in mijn verbeelding zijn opkomst .
't Was, of ik weer zijn geaffecteerd, kwijnend : „Gabrecht wie is
dal?" hoorde . . . en ik deed onwillekeurig juist zoo, als ik hem
had zien doen . 't Was als een klein vlammetje, dat aangeblazen
wordt en al grooter en feller gaat branden . Zoo kwam mij tooneel
voor tooneel weer in de gedachte en ik speelde, zonder het zelf
to weten, een copie gevend van Rombach .
Toen het stuk uit was, kwam Jan Eduard de Vries naar me
toe, lei de hand op mijn schouder en zei : - Maat! (de Vries
zei altijd maat tegen ons) - dat heb je allemachtig goed gedaan,
hoor! Maar je mag Roobol wel bedanken, dat ie je zoo de
traditie heeft geleerd, 't was alsof ik Rombach zag .
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Maar, meneer de Vries, - zei ik - Roobol heeft me niets
gezegd, niets gewezen, hoegenaamd niemendal !
- En hoe weet jij dan al die kleine handigheden zoo, he?
- Omdat ik Rombach zelf heb zien spelen, als kleine jongen .
- Dan maak ik je mijn compliment over je kolossaal geheugen,
maat! - Veltman leunde een oogenblikje als uitrustend in zijn
stoel en sloeg de armen over elkaar, toen streek hij langzaam
de hand over zijn witten baard en zei glimlachend :
- Ja, Onze Lieve Heer heeft me een geheugen gegeven, zoo
geweldig sterk, dat ik er zelf wel eens verbaasd over ben . En
't kwam me zoo goed to pas, 't was zoo'n heerlijk geschenk van
de Voorzienigheid ; ik heb er zooveel dienst van gehad !
Zoo kwam de Vries me eens op 'n morgen uit m'n bed halen
met de angst op zijn gezicht . - Beste maat - zei hij - je
moet mij helpen. We moeten van avond „De krouwenhaier"
spelen en Soeters, die de hoofdrol heeft, is plotseling ziek
geworden . Jij hebt zoo'n kostelijke memorie . 't Is nu 7 uur.
Zie je er kans op - maar er is nog al wat zang ook in die rol .
Goddank ! 'k had een goed muzikaal gehoor en geheugen ook .
- 'k Zal 't probeeren, zei ik . Ik nam de rol, ging in den tuin
in 't gras liggen en leerde . Om een uur zat de heele rol er
in als een muur, om twee uur ging ik naar den orkestmeester,
die me de zang leerde en me de melodien net zoo lang voorzaagde tot die er ook inzaten . En 's avonds speelde en zong
ik voldoende .
Ik heb nooit op den souffleur kunnen spelen -- dat lukte me
niet . Wanneer ik niet voldoende mijn rol kende, kwam ik er
niet in. Ik kon dat niet zooals anderen, die maar eenvoudig
nabauwen, wat die fluisteraar ze opgeeft .
Ik verbeeldde me altijd, dat ik de persoon was, then ik voorstelde, moest ik b .v. Jago uitbeelden dan voelde ik me Jago en
daarom geloof ik ook, dat ik meestal goed speelde . Mijn denkbeeld
is altijd dit geweest : Je moet je in de karakters, die je voorstellen
moet, zoo inleven, dat je eens anders individualiteit in je opneemt
en dan weergeeft .
't Vak van tooneelspeler is daarom zoo moeielijk en ondankbaar. 't Is een fata-morgana, een vluchtig nevelbeeld, dat even
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treft en boeit, maar snel weer vervliegt! En toch is het tooneel
altijd mijn lust en mijn leven geweest .
Als kind troggelde ik moeder reeds de duiten af, om naar
de komedie to gaan . 'k Heb, ats
't ware onwetend, daar veel gezien,
veel geleerd .
De oude Rozeveldt, Engelman,
Peters, juffrouw Adams, Mevrouw
Naret-Koning zag ik spelen en ik
leerde veel van hen.
Mevrouw Naret-Koning was de
grootste tooneelspeelster, die ik ooit
gezien heb. Haar spel was natuur,
geheel natuur, zonder eenig effectbejag. Die vrouw verplaatste zich
volkomen in den persoon, then zij
moest voorstellen .
Zij was nooii
Mevrouw Naret-Koning. Ik heb
haar eigenlijk eerst leeren waardeeren, door 't zien van en 't vergelijken met anderen .
VELTMAN,
Ik was al een jongmensch, dat
als Graaf Floris van Westervoort nit
Van Lennep's „De Vrouw van
vrij goed Fransch verstond, toen ik
Waardenburg" .
eens op de Muntsluis op het aanplakbord zag, dat door een fransche troep, waarbij de bekende
Mad . Albert als ster schitterde, zou gegeven worden „Arthur ou
T6 ans ages" . Ze speelde in het Fransche Theatre op den
Binnen Amstel - nu is er een afgescheiden kerk, de zoogenaamde
Creaturenkerk in .
Dit moest ik zien! Zoo'n stuk in 't smijdige, mooie Fransch to
hooren, de taal, waarin 't geschreven was, kon ik niet verzuimen .
Ik hoorde toen reeds zoo'n verschil in klank en toon, dat ik als
ik een Fransch stuk had gezien, ons Hollandsch zoo breed, zoo log
vond . Ik ging er heen en genoot . Mad . Albert speelde verrukkelijk,
kunstig, met gloed en warmte, en ik meende, dat ik 't nooit beter
zou zien .
Maar een maand of wat later trad Mevrouw Naret-Koning op
20
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in dezelfde rol . Ik ging haar hooren om eens to zien, hoeveel die
rol, dat stuk door de vertaling wel geleden had .
. . . Ik was gebluft ! Mevrouw Naret-Koning speelde oneindig
natuurlijker, oneindig meer waar en treffend. Zij was waarachtig
de ongelukkige Lady Melvil, zij sleepte me zoo geweldig mee,
dat ik dagen lang onder den indruk bleef.
Toen ik haar spel had gezien, dacht ik - Veltman, zoo moet
jij 't ook trachten
to doen ; je moet
je eigen persoonlijkheid voor die
oogenblikken afschudden, je moet
in de persoon,
die j e voorstellen moet, als 't
ware inkruipen,
en sedert heb
ik altijd getracht,
Quilp
to
zijn,
mezelf Richard
de derde of
Gijsbreght to
voelen .
Het kostte me
soms een heelen
tijd,
om
goed
door to dringen
in de personen,
die ik uitbeelden
moest, maar . . . .
VELTMAN als Gijsbreght .

voor historische
personen heb je

boeken, nietwaar? Je kunt, indien je wilt, lezen, wat je over hen
noodig hebt - en voor 't moderne vak? Wel ? kijk goed rondom
je, neem de menschen waar, let op hun bewegingen - verzuim
zelfs geen kleine kleinigheid, noch in de v erpersoonlij king, noch
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in costuum, -- of grime . Alles, alles ! heb je noodig, om tot
een goed geheel to komen . 't Is als de tonen van de muziek .
Je hebt ze allen noodig, om een goede melodie to krijgen, een
harmonisch geheel .
Soms verschilde ik wel eens van opvatting met een der acteurs,
die zich een ander persoon had gedacht dan ik ; maar dikwijls
gaven ze me ten slotte gelijk en zeiden :
- ,Hm, ja ! ik had me dat karakter anders voorgsteld, maar
nu ik het van jou zie, heb je gelijk ."
Ernstig willend moet een acteur zijn taak opvatten, anders blijft
tooneelspelen een leeg, zinledig opzeggen van woorden, een napraten
zonder geest . Daarom moet een acteur zijn rol van A-Z kennen .
Ik, die later erg doof werd, moest er nog bovendien de andere
rollen bijleeren, om goed to kunnen invallen . Niemand heeft ooit
aan mij kunnen merken, dat ik niet alleen den souffleur niet
hoorde, maar meestal zelfs mijn medespelers niet verstond .
Toen ik mijn geheugen eenmaal zoo had geoefend, leerde ik hoe
langer hoe gemakkelijker . Wanneer ik 's avonds had gespeeld,
rustte ik wat uit, rookte een pijp of een sigaar, gebruikte 't avondeten met mijn familie en leerde dan 's nachts nieuwe rollen . . .
Ja, ja! (lachend) ik heb heel wat letters gegeten .
Verraderrollen? Och, 'k heb er altijd een hekel aan gehad,
maar ik ben er als 't ware door Eduard de Vries ingeduwd.
't Marque-emplooi was 1n 'n emplooi niet. Ik werd als „jeune
premier" geengageerd, maar al spoedig merkte de directeur, dat
ik meer karakterspeler was en, hoewel tegen mijn zin, bracht h j
mij in mijn later emplooi .
Op mijn 4o jarig jubileum vereerde men mij een gouden lauwerkrans met een eigenhandig geschreven gedicht van Prof . Alberdingk
Thijm, dat me zoo trof door vorm en inhoud, dat ik 't onmiddellijk
van buiten kende . Luister maar eens

De kunst is lang, het leven kort .
Wel hem, wien 't leven door de kunst zoo vruchtbaar wordt,
Dat kortheid niet meer schaadt, maar volheid wordt genoten,
Maar driewerf Heil ! den man, die, door de kunst bezield,
Zijn lange leven door zijn jeugd en kracht behield
En met den groei des tijds zijn glorie ziet vergrooten .
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Men is heel dikwijls lief en waardeerend voor me geweest ;
op mijn vijf-en-zeventigsten verjaardag kreeg ik een prachtige
oorkonde, ontworpen en geteekend door Berlage, en werd mijn
portret, door Josef Israels geschilderd, opgehangen in 't Rijksmuseum, en toen ik afscheid nam van het tooneel vereerde
H . M . de Koningin-Regentes mij met de Nassau-orde .
En nu zit ik hier, oud van dagen, maar nog altijd jong van
geest en hart, met nog hetzelfde brandend verlangen naar 't tooneel
bezield . Ik droomde onlangs, dat ze hier in den Stadsschouwburg
,,de Gijsbreght" zouden geven, dat plotseling Schoonhoven ziek
was geworden . Niemand kon hem vervangen en de voorstelling
moest doorgaan, er zou koninklijk bezoek komen . Er is er maar
een, die ons help en kan! - zei Stumpff, de directeur van den
Stadsschouwburg - en dat is Veltman . Hij heeft die rol zoo in
zijn macht als niemand anders.
Toen kwamen ze mJ roepen . Ik zat in een oogenblik in 't pak . i)
Ik speelde Gijsbreght, en 't publiek applaudisseerde als razend .
Ze zagen hun ouden Gijsbreght weer, . . ze riepen me wel tienmaal
terug . . . ze waren opgetogen . . . . en 'k werd wakker met parelend
zweet op mijn voorhoofd, brandende handen en kloppend hart . . .
't Was maar een illusie geweest ! - Ik stond op, . . en toen voelde
ik (glimlachend maar met een zucht) . . . dat ik ruim twee-en-tachtig
jaar was . . . .
Toen ik acteur-af was, ben ik o, zoo ellendig, zwaarmoedig
geweest . Ik was onrustig, akelig . Er ontbrak me iets . Ter elfder
ure moest ik aan ledigheid, aan rust wennen . Ik had nooit rust
gekend, mijn geheelen leeftijd lang . Als ik niet moest spelen,
vertaalde of bewerkte ik stukken, sommige in jamben, andere in
proza, maar nooit zat ik ledig . 'k Hield van mijn afwisselend
leven, van dat je voortdurend verplaatsen, vroeger met wagens,
of diligences, soms uren lang . Naar Alkmaar b .v .b ., of naar Zwolle.
Och, zoo'n weg viel me nooit lang . We amuseerden ons, we
zaten gezellig to kaarten, er was altijd afwisseling, heel wat meer
dan in 't kantoorleven - dat ik tot mijn negen-en-twintigste
jaar geleid had .
i)

Tooneeluitdrukking voor ,in het costuum ."
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En nu ben ik oud - 'k ben overgrootvader - maar niet oud
naar den geest - mijn geheugen is nog van staal, mijn orgaan,
dat hoor je wel, is nog krachtig, maar 't corpus begint minder
to worden . Ik lijd of en toe aan slapeloosheid, dan zeg ik soms
heele rollen op, die me in de gedachten komen . Ik ken ze nog
bijna allemaal, de rollen van eenige beteekenis . . . .
- Ja, - viel hier Mevrouw Van der Horst, Veltman's oudste
dochter, die ons gesprek bijwoonde, in - Vader maakt ons wel
eens aan 't schrikken . Wij slapen in de kamer naast hem ; omdat
de oude man zoo verschrikkelijk doof is, vonden wij dat beter.
Je kunt nooit weten, met brand of ziekte . . . . en zoo hoorden we
een poos geleden midden in den nacht zijn zware stem . 'k Werd
een beetje angstig ; vader weet zelf, door zijn doofheid, niet hoe
luid hij spreekt . Mijn man en ik vlogen beiden op en gingen naar
zijn kamer.
Scheelt er wat aan, vader ? - vroegen we .
- Wel neen, kind ! Ik kon niet slapen en daarom zei ik mijn
oude rol van La Serda uit Joan Woutersz maar eens op . 't Spijt
me, dat ik jelui gehinderd heb, misschien heb ik to luid gesproken . Toe, ga maar weer slapen, kind . Ik zal nu zoet zijn .
- Och, ja! - besloot Mevrouw Van der Horst - Hij is een
voorbeeld voor alle vaders - we houden ook alien zoo innig
veel van hem - we zullen hem zoo missen, als hij eenmaal van
ons heengaat. - En aan het tooneel is zijn plaats nog open en
zal open blijven, want onder de jongeren is niemand, die hem
vervangen kan .
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Daar zag ik hem nu, na
zoovele jaren weer voor mij,
maar als een gewoon sterveling, half oprijzend uit den
mooien, hem op een zijner
gedenkdagen g eschonken fauteuil, mij de goed verzorgde
hand toereikend, een
glimlach op de lippen, en met zijn nog
jeugdig krachtige
oogen mij vriendelijk aanziende .'t Was
me, alsof ik plotseling dertig jaren
jonger werd, toen ik
zijn stem
Judels
had altijd voor mij
een bizonder innemende
stem hoorde zeggen :
- Wel, beste
vrind! daar doe je
Judels to huis op 86-jarigen leeftijd .
heel goed aan, dat
je me eens komt opzoeken - neem me niet kwalijk, dat ik je zoo
huiselijk in mijn sjamberloekje ontvang, maar ik ben nou op een
leeftijd, dat ik van mijn gemak houd - in zoo'n ding zit je zoo
lekker, he? Je kunt zoo prettig zitten babbelen, als je niet in
pontificaal bent .
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Ik ben geheel en al tot je dispositie! . . . . een kleine, eigenaardige hoofdbuiging naar rechts en een handgebaar in de lucht,
illustreerden zijn uiterst wellevende woorden .
- Ik heb je briefje gelezen en . . . nogmaals dezelfde aardige
gesticulatie . - lk wil je alles van het Salon des Varietes vertellen
en van me zelf, namelijk, wat ik er van weet . Niemand kent zich
zelf, he ? Maar ik heb al zoo dikwijls over me zelf moeten spreken,
dat ik waarachtig begin to gelooven, dat ik, nu mijn eerste
kindsheid voorbij is -- als 't Onze Lieve Heer blieft word ik dit
jaar zes-en-tachtig - min of meer een oordeel over den tooneelspeler Judels kan vellen . Ik kan je ten minste van hem nog wel
een en ander vertellen, wat een ander niet zoo weet .
Ga nu daar over me zitten, . . . steek een sigaartje op ; hier heb
je zware en dat is middelsoort . Een mooi sigaartje, he? 't Is een
cadeautje op mijn laatsten verjaardag van - hij lachte allerleukst,
hield het hoofd een beetje schuin en knipoogde guitig - van een
vereerster. Ja! de vrouwtjes hebben me altijd nogal mogen lijden
en, „franchement dit" --- ik heb ze ook - Judels lei, even 't hoofd
buigend, de uitgespreide linkerhand op 't hart - in eere gehouden .
Ik ben nooit bang geweest voor een lieve vrouw, heusch niet !
Hij zuchtte, vroom de oogen ten hemel richtend, zachtjes 't hoofd
schuddend : - Ja ! er zal mij hiernamaals veel moeten worden
vergeven, want ik heb veel liefgehad en . . . ik zie flog allemachtig
graag het meesterstuk der Schepping . Daar kun je niets aan doen,
he? - Dat ligt zoo in je temperament . In alien gevalle bewijst
het voor je goeden smaak en in dit geval voor mijn jeugdig hart .
Als ik zoo'n menigte; overheerlijke, lieve vrouwen zie, om me
heen, overal, dan denk ik wel eens : - Kerel! 't is toch jammer,
dat 'n mensch niet altijd twintig jaar blijft . . . En nu wou je weten,
of het Salon des Varietes - n2 jn oude Salon weggaat ?
Geen kwestie van . . . een krantenpraatje, anders niet . Integendeel, 't is weer eens netjes opgeknapt en met Mei a .s . wordt het
eerst recht een Salon des Varietes, want er komt een Varieteitengezelschap in spelen, onder leiding van Meneer Boas, den zoon
van mijn vroegeren compagnon .
Komedie wordt er voorloopig niet meer gespeeld . Ik ben er
dezer dagen nog eens geweest bij Frank, die er kleine vaudevilles,
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en blijspelletjes opvoerde . - Kijk, m'n hart ging weer open, toen
ik dacht aan vroeger tijden, toen ik daar zelf avond aan avond
speelde. 't Is nu al drie-en-twintig jaar geleden, dat ik er mijn
afscheid gaf, wat 'n tijd! - Je bent ook dikwijl bij me geweest, he?
- Dat zou ik meenen, meneer Judels - ik was een trouw
bezoeker. U is de eerste acteur, dien ik gezien heb ; als jongen
van elf of twaalf jaar zag ik u in „de
Schoolmeester" en later in „de Barbier van
Straatsburg" . . .
- - Of de Frankforter loterij . Juist !
't Was wel 'n aardig stukje, he? . . . Ik
speelde den Barbier en de ouwe van Biene
- ook al dood nu - was de slotvoogd . . . .
Och, was dat 't eerste stuk, wat je zag? Ja ! ik heb heel wat rollen vervuld daar
op dat kleine tooneel : weet je wel, dat
het nu al zeven-en-vijftig jaar geleden is,
sedert ik dien salon oprichtte ? Eerst speelde
ik komedie in het Grand Salon op 't Rokin .
Nu is Arti daar .
Eigenlijk was ik niet voor 't theater
Judels als „de Schoolbestemd, maar voor de muziek ; 'k was
meester" .
violist en heb nog in 't orkest meegespeeld
in den schouwburg van Jan Gras in de Elandsstraat . Als kind
had ik wel 'ris komedie gespeeld in de Kinderkomedie onder
directie van den ouden heer Bamberg - de vader van den
bekenden komiek, die u ook wel heeft zien spelen . We gaven
toen van die kleine vaudevilles, als : - Het karner~7e van een
waschmeisje -- De mislukte serenade - De schoenlap,ber-rentenier
en andere . Daardoor had ik lief hebberij in 't tooneelspelen
gekregen . - 1k herinner me nog een aardig voorval uit dien tijd .
Dat zal ik je eens even vertellen, ten minste, als ik je niet verveel .
- Judels maakte weer een dier kleine hoffelijke bewegingen,
die hem tot een tweede natuur zijn geworden . In zijn geheele
doen en laten ligt nog iets van de beleefde vormelijkheid in taal
en gestes, eigen aan menschen uit de tweede heeft der vorige eeuw .
- Maar, meneer Judels, hoe kunt u zoo iets vragen ?
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- Dan zal 't me een eer en genoegen wezen, het u mee to
deelen . - U moet dan weten, ik was nog een knaapie en we
speelden onder directie van Bamberg in Noord-Brabant in het kamp
van Strijen voor de officieren in de cantlne . 't Was in de Belgische
onlusten, weet u ?
Bamberg goochelde, wij voerden kleine stukjes op, stelden
Tirolerzangers voor en zongen coupletten . Op een keer stonden
we buiten voor de tent bij mekaar, de ouwe Bamberg, zijn zoon
Eduard en ik . We keken naar de exercitien . Daar kwam ineens
Z . M. Willem II aanrijden ; toen hij ons zag, hield hij ziin paard
in en riep
- Dag, Bampie, hoe gait hel jongen, kun je ze bier nogal
goed vermaken ?
Bamberg maakte netjes front, sloeg aan -- wij ook natuurlijk
- en antwoordde :
- One u to dienen . _ ja Sire!
- Nu, days goed! - Dag Ba7n,hie, hou je rnaar goed, jongen!
en Z . M . reed verder .
In 't jaar '30 speelden we in de cantonnementen en daar
was 't erg aardig . Je begrijpt, 't was voor die lui een heele
vervulling, als ze eens wat to zien en to hooren kregen . De
Hertog van Saxen-Weimar, een aardige baas, mocht ons allemaal
graag lijden . Hij had er zelfs pleizier in, om als Bamberg voor
de officieren goochelde, compere to wezen . Dan werd 's morgens
vroeg alles afgesproken, - b .v .b . Bamberg gaf hem een kaart
onder zijn epaulet of een muntstuk in zijn zak en dan 's avonds
tooverde hij die dingen weg en weer to voorschijn . Je begrijpt,
algemeene verbazing, want niemand haalde 't in zijn hersens, dat
Saxen-Weimar Bamberg's compere was .
Ik heb als kind zelfs den grooten Andries Snoek concurrentie
aangedaan, - wat zeg je daarvan? - We speelden toevallig
tegelijk - h j; onder directie van Hoedt en Bingley in het groote
treurspel, wij . . . kleine vaudevilles ; maar w hadden het avond
aan avond stampvol en bij Snoek kon je wel door de zaal schieten .
't Is altijd zoo geweest, en 't zal wel altijd zoo blijven ook, m'n
beste meneer Van Maurik . Het gros van het publiek gaat uit
om zich to amuseeren en maar een klein gedeelte waardeert de
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zoogenaamde groote kunst. Ik moet -- neem me niet kwalijk,
„chacun preche pour sa paroisse" - eens even protest aanteekenen,
dat komiek-spelen geen groote kunst is . - Och, geloof me, er
zit soms meer kunst in het vervullen van een klein humoristisch
rolletje, dan in het opsnijen van gezwollen, brallende verzen . . .
maar - Judels maakte half oprijzend van zijn stoel een buiging
en met beide handen een wellevend gebaar - ik huldig elke
richting en heb eerbied voor elk kunstenaar, die conscientieus
werkt - alleen aan die tegenwoordige nonchalante manier van
spelen heb ik een hekel . Met je rug naar 't publiek brabbelen,
zoodat niemand je heelemaal verstaat - 't komt niet to pas!
De toeschouwers zijn zoo beleefd, om je to komen zien en hooren
- ergo moet je, als acteur, de contra-beleefdheid hebben, om je
verstaanbaar to maken, en je niet voor liefhebberij van achteren
laten bekijken - dat's toch logisch, he ?
Ik ben eigenlijk door een toeval voor
goed aan het tooneel gekomen, wil je
hooren, hoe?
Graag !
- Best, maar als ik je verveel, dan
steek je je vinger op, hoor! - Ik wil niet,
dat je later zegt, die ouwe Judels is een
praatvaar . . . Enfin! ik speelde destijds viool,
dan hier, dan daar, en ik dacht niet aan
komedie, maar wat gebeurde ? - In het
Grand-Salon op 't Rokin werd Zondagsavonds gespeeld onder directie van een
zekeren Duport, en op een keer zouden ze
daar g even : De Bloedzuigers of de minneJudels
handel in de apolheek . Bamberg die geals Jacques Bonhomme in
woonlijk de rol van Tobias, den apothekers„de Bloemenverkoopster" .
bediende speelde, werd plotseling verhinderd en daarom kwam Keesing, de regisseur, op hooge beenen
naar me toe en zei : - Judels, jij moet ons uit den brand helpen .
Jij kent dat rolletje nog van vroeger uit de kinderkomedie ; spring
jij nou in voor Bamberg, dan zijn wij uit den brand .
Ik had er weinig trek in, want de rest van Duport's troep
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was minnetjes, een akelig duf zoodje, maar ik liet me bepraten.
Ik kende trouwens Tobias als m'n zak en ik had hem bovendien
uitstekend zien doen door den ouden Roseveldt.
Ik nam dus aan, en wil ik je nou ereis rondweg zeggen, waarom?
Omdat ik er vier gulden per avond voor kreeg . In die dagen
was vier gulden voor mij een schat, want
ik was toen al getrouwd met een dochter
van den costumier Saqui .
- Ja I ik ben er vroeg bij geweest.
Op m'n 66n-en-twintigste jaar, en zoo'n min,
tenger klein kereltje was ik, dat ze, toen
ik op 't Stadhuis kwam, om to trouwen,
hartelijk lachten, want m'n vrouw was een
knappe, bizonder forsche, dikke vrouw . Ze zagen me niet voor vol aan ; later
hebben we toch drie flinke, gezonde kindertjes gekregen.
We konden vrij goed rondkomen . Ik
verdiende aardig met mijn viool, maar mijn
vrouw een massa meer met hoedenmaken . . .
N . Judels .
en daarom vond ik vier gulden per avond
vermeerdering van ,n in verdiensten heel erg pleizierig !
Ik speelde dus Tobias en had - zonder onbescheiden to
wezen, durf ik het zeggen - een schitterend succes . Ik werd
voor goed geengageerd . Zoo ben ik bij Duport gebleven . De
zaken marcheerden best . Eerst speelden we alleen Zondags, toen
ook Dinsdags en Donderdags en eindelijk alle avonden in het
Nieuwe Salon, dat Duport in den Nes had laten bouwen . Vroeger
was er een suikerbakkerij in geweest .
't Was een aardig zaaltje, en er is heel wat geld in dat kleine
ding verdiend . De artisten werden voor acht maanden geengageerd tegen, voor then tijd, voldoende appointementen . . . maar
vier maanden niets doen en niets verdienen, beviel ons toch niet .
Daarom besloten wij, Boas, van Biene en ik, een flinke tent to
huren en er mee op de kermissen to gaan .
Ah, meneer! dat was een goeie coup ; we hadden enorm succes .
In de provincien raakten we al gauw zoo erg in de mode, dat
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een kermis niet compleet was, zonder onze tent . Je hadt eenvoudig geen kermis gehouden, als je niet bij Judels was geweest .
Daar in de Provincie heb ik eigenlijk mijn reputatie gemaakt .
--- Ze zwoeren er bij Judels . - Acht jaren lang hebben we zoo
de kermissen afgereisd . - He! dat was me een tijd! . . .
Judels kuste gracieuselijk zijn vingertoppen . - 'n Hee-eerlijke
tijd ! ! 'n Gouden tijd ! We verdienden geld als water. Dat begon de
jonge Duport - de ouwe heer was inmiddels gestorven - ook to
begrijpen en meteen, dat ie dat geld zelf wel verdienen kon door
de artisten niet voor acht, maar voor
twaalf maanden to engageeren en dan met
hen de kermissen to bezoeken .
Maar wij waren ook niet van gisteren ; we
snapten zijn idee en zeien eenparig : Merci!"
We bleven trouw bij mekaar en dit
hinderde Duport geweldig .
Ik heb then Duport nooit erg graag
mogen lijen, hij was lang zoo joviaal niet
als zijn vader en een boel arroganter . 't
Was een gewezen sergeant bij de lanciers,
dat kon j e aan alles bij hem merken, hij
had weinig opvoeding genoten, maar hij
was glad genoeg. En toch weer niet glad
genoeg om zijn eigen belang to begrijpen,
Judels als Doris Knoopenwant hij had mijn voorstel, om samen to schaar in „Fen Bankbiljet
doen, moeten aannemen .
van iooo gulden" .
De heer Judels stond op van zijn stoel
en speelde nu letterlijk het volgende, omdat blijkbaar de herinnering
hem to machtig werd ; hij deed een paar stappen door] de kamer en
zei : - 't heugt me nog als gisteren . . . Toen, alsof hij tegenover
iemand stond : - Meneer Duport! u wil de zomerreizen ook aan
u nemen . . . . met den rechtervoorvinger tikte Judels op zijn borst .
- Dat is m n creatie, dat is mijn affaire. Ik heb ze in het leven geroepen en het succes, dat ze hebben, is hel n2jne! Welnu, als u ze
hebben wil, laten we dan de handen ineenslaan ; ik ben lang genoeg
uw meesterknecht geweest, door m~ is uw zaak geworden, wat ze is .
Wat dunkt u, als we er nu de firma Duport en Judels van maakten? . . .
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Ik had schik in den krassen, ouden heer . 't Was, alsof ik hem
weer in zijn Salon op de planken zag . Vooral toen hij met
gekrenkte trots en een traan in zijn stem er op liet volgen :
- En wat denk je, dat Duport antwoordde? Alleen dit!
Zwijgend, stijf-rechtop met achteruit getrokken schouders typeerde
de zes-en-tachtigjarige acteur eensklaps de stoere gestalte van
den ex-sergeant der lanciers . 't Was werkelijk een geheel ander
man op dat oogenblik .
Met afgemeten stappen deed hij in die houding eenige passen
voorwaarts, draaide zich toen half om en wierp mij van hoofd tot
voeten een diep verachtelijken blik toe, zijn bewegelijk gezicht in
een starre plooi, zijn lippen smadelijk omlaag trekkend .
- Zie je, meneer! Zoo deed Duport . . . . Hij liet me gewoon
staan . . . mij, die hem de ouwe Rus, die hij iedere week op zij
lag, hielp verdienen . Ik werd helsch door dat gemeene affront en
ik zei :
- De duivel mag voor mijn part met jou spelen!
't Was een kras besluit, maar ik kon niet anders . 'k Mocht den
man met geen gezicht meer zien . Ik liet er
een engagement van veertig gulden 's weeks
voor in den steek . Je deed toen meer met
veertig gulden, dan nu met tachtig !
Maar 't geluk was met me . Kort daarop
ontmoette ik in een koffiehuis 'n zekeren
meneer Feije, timmerman en makelaar .
We spraken samen over Duport en allerlei,
de zaken betreffende, en 't eind van de
historie was, dat ik korten tijd daarna in
de Amstelstraat door Feije een VarieteSalon liet bouwen, nog grooter dan die
van Duport . Ik had gauw een goed troepje
bij mekaar en w e speelden er jaren lang,
avond aan avond, voor voile zalen ; voor
Judels in ,Het kamertje van
75 cents in vertering .
een waschmeisje" .
't Was een goeie tijd toen ; de menschen
kwamen graag bij ons . 't Was „de uitgang" voor de Amsterdammers en voor de buitenlui . Ze amuseerden zich best en kregen
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goeie consumptie. Ja ! daar zorgden we voor . Ze zouden toch wel
niet hard zijn weggeloopen, al hadden we minder kwaliteit gegeven,
want in de heele Amstelstraat en op de Botermarkt hadt je destijds
niet anders dan een paar ordinaire kroegen .
Dat het publiek bij z'n entree vertering kreeg, was dus bepaald
noodig . 'n Mensch zit niet graag een heelen avond op een droogje!
Duport was niet verlegen, toen hij z'n troep kwijtraakte . Hij
sloot dadelijk engagementen met Mevr . Kleine, met Barbiers,
Eduard Bamberg, Vink, Jaqui, Morin en anderen, en hij had 't ook
vol. De menschen gingen veel uit in die dagen .
In den beginne hadden we nog al wat to vechten tegen de
concurrentie van Duport, en als we toen de kermissen niet hadden
gehad, waren we er nooit gekomen - maar daar waren we een
ieder de baas. Te Amsterdam maakten we eerst geen winst, later
kwam de loop er in en we hadden allebei een beste zaak maar eindelijk verdween het Salon van Duport en „Boas en Judels"
bleef bestaan .
Ja, ja! we hebben goeie krachten in ons Salonnetje gehad . Suze
Sablairolles, Morin, Louis Bouwmeester, Victor Driessens, Bigot,
Poolman, Mevr . Corijn, Doortje Frenkel - ik kan me nog niet
wennen, om Mevr. Mann to zeggen. - Enfin, de meeste goeie
acteurs en actrices hebben hun voeten op ons tooneeltje gehad .
't Was klein, maar we hebben er wonderen op verricht, we
durfden alles aan . „De reis naar Berlijn in tachtig uren" is een
van de laatste dingen, waarin ik coupletten heb gezongen . Je
kunt gerust zeggen, meneer, in Het Salon des Varietes van
Boas en Judels heeft men alle genres gezien -- eerst onze
vaudevilles, drama's en comedies - toen Operettes, o . a. „'t
Leven to Parijs," „La belle Helene," etc ., later zelfs moderne
kunst van Ibsen, Hauptmann, Bjornson, Sudermann en anderen .
't Was zoo'n geschikt zaaltje voor zulke probeer-voorstellingen,
omdat het zoo gauw gevuld scheen ; dat doet zoo goed, he, voor
zulke aparte dingen ? Als zoo'n nieuwigheid niet pakt in een
groot theater, zit je dadelijk zoo erg in de leegte . Ik heb heel
wat tooneelkunstenaars gezien en wederkeerig zij mij . Judels was
bij iedereen bekend . Als ik speelde, zag ik altijd collega's in m'n
zaaltje ; ze mochten me nog al - ik gaf ze soms een opvroo-
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lijking, dat hebben alle menschen brood-noodig op zijn tijd. Ik
heb veel van andere collega's geleerd en zij ook weer van mij ;
zoo help je mekaar, zonder dat je 't zelf weet .
Vroeger was 't vak van acteur dikwijls een bijbaantje en oefende
zoo'n artist voor zijn brood iets anders uit . De bekende ToonVierig was gistkoopersknecht, later in een wijnpakhuis ; Verkerk
was blikslager, een ander kapper, een derde kleerenmaker of
winkelier. Ja, er is zelfs eenmaal een acteur geweest, die tegelijk
aanspreker was, nl. Jan Reichard, die in het huis ten Bosch speelde .
- Dus in den Haag, meneer Judels, maar neem me niet
kwalijk, kan dat niet een abuis wezen ? In dat Paleis was meen
ik toch geen . . . .
- Pardon, waarde heer, laat me de eer hebben, u to verklaren,
dat u j e vergist . Ik spreek niet van den Haag, maar van een
theater dat hier to Amsterdam stond op 't Weesperveld, dat is
nu de Kerkstraat, dicht bij de Weesperstraat, daar, waar vroeger
de Fransche manege stond . Nu is er, geloof ik, een melkinrichting
van Vereenigde-Veehouders in . Er was een boscage voor de deur,
daarom noemde men het 't Huis Zen Bosch - 'n nette zaal, keurig
ingericht met balcon en loges, ruim en goed - en er werd heel
aardig gespeeld . In die dagen was daar een acteur, een zekere
Ebeling, die in gestadige onmin met z'n lieve vrouw leefde . . . .
Ja, schrijf maar gerust op, wat ik je zeg, 't is allemaal historisch . . .
en daardoor gebeurde het meermalen, dat hij er een borrel op
zette, met een baloorigen kop de deur uitliep en een dag of
veertien onder water bleef, zoodat zijn vrouw niet wist, waar hij zat .
Op een mooien morgen kwam men haar vertellen, dat haar
man, die weer met verlof was gegaan, uit den Amstel was opgehaald, reeds in staat van ontbinding . Het lijk was herkend aan
een bizonder soort manteljas ; een witte ,Garrick", die Ebeling
altijd droeg.
Zij naar het politiebureau ! - Jawel, hij was 't ! Ze zag al van
verre aan de jas, ,dat 't haar beste man was." Ze was heel erg
bedroefd voor de wereld, maar innerlijk, was ze blij, dat ze hem
zoo gemakkelijk kwijt werd .
Jan Reichard nam aan, om hem, als collega, voor een koopje
to begraven . De overige acteurs van het Huis ten Bosch bewezen
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hem de laatste eer, en de weduwe was niet ontroostbaar, totdat,
ongeveer drie weken na de begrafenis, een witte „Garrick" in
Juffrouw Ebeling's cafe binnenkwam . En in die „Garrick" zat haar
man -- springlevend hoor !
Zij kreeg de koorts op 't lijf van schrik en hij dronk zich een
stuk in van blijdschap, dat hij weer gezellig bij zijn wijfje was .
De collega's, die Ebeling's begrafenis hadden bijgewoond, keken
leelijk op hun news en hielden de juffrouw voor 't lapje, door haar
permanent „de weduwe" to noemen .
Ximenes, een van de acteurs, een eeuwig aardige, handige
kop, maakte dadelijk een kluchtspel met zang : „ De aegrafenis b
vergissing," waarin Jan Reichard de persoon van Ebeling voorstelde. 't Stukje had succes, 't publiek amuseerde er zich dol
mede, maar Ebeling en z'n vrouw, die nu weer een inn trokken,
waren woedend .
Ebeling naar een advocaat ! Hij diende een aanklacht tegen
Reichardt en Ximenes in wegens hoon, beleediging en smaad .
Op den dag, dat ze samen voor den rechter zouden komen,
ontmoetten zij elkaar voor 't Paleis van Justitie .
Reichard begon in eens zoo hartelijk to lachen, dat Ebeling,
die au fond een goeie vent was en erg goedlachs, er door aangestoken werd . Ximenes liep op hem toe, stak zijn hand uit en zei
- Kerel, collega! moeten wij, die zooveel jaren goeie vrinden
geweest zijn, nu zoo tegenover mekaar komen to staan ? Wat 'n
dwaasheid ! Weet j e wat ? Trek j e aanklacht in, 't geval leit er nu
toch eenmaal toe . Wees verstandig, en blijf niet langer boos . Er zit
toch eigenlijk geen beleediging voor je in - integendeel, je kunt er
nog een aardig extraatje mee verdienen! Speel zelf mee voor je
eigen persoon, dan staat Reichard zijn rol wel af, niet waar, Jan!
Waarachtig, graag ! -- zei Reichardt - dan neem ik den
aanspreker . Kom, Ebeling, wees verstandig, sla toe ! - We
annonceeren, dat jijzelf voor jezelf meespeelt en we maken een
hoop geld, dat zul je zien!
Ebeling, die graag ruim in de duiten zat, krabde 'ris even achter
z'n ooren, begon toen smakelijk mee to lachen en zei eindelijk
- Top, jongens! ik doe mee ; maar je stuurt een doorloopend
vrijbiljet aan m'n wijf.
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Een paar avonden later trad de doodgewaande zelf op . Juffrouw
Ebeling zat vooraan in de komedie, maar ze keek zoo nijdig als een
spin, want ze wist vooruit, dat, als haar heer gemaal wat extra's
verdiende, hij er ook extra lang en aanhoudend van door ging .
Ze hebben goud verdiend met dat voddige stukje . . . . Och,
't was in dien ouden tijd wel aardig . De collega's waren misschien wat eenvoudiger en minder goed onderwezen dan nu,
maar ze hadden meer voeling met 't publiek en meer pleizier onder
elkaar . Ik zelf ben ook eens aardig to pakken genomen door
Van Biene - dat zou je niet aan hem gezegd hebben, maar dat
kleine, dikke ventje met z'n strakke gezicht, kon je soms heel
leuk er tusschen nemen . . . . maar misschien verveel ik u ? Ik zit
erg op m'n praatstoel, dat weet ik zelf wel, maar als ik iemand
ontmoet, zooals u - weer een kleine hoffelijke handbeweging en
hoofdknik - die zoo vol belangstelling luistert, dan komen de
herinneringen als van zelf in je op .
't Was to Deventer ; de schouwburg stond vlak tegenover 't
politiebureau en dat heeft Van Biene zeker op dien inval gebracht .
We speelden : ,, Hel kabaal in den schouwburg." - Ik had de rol
van het ouwe heertje, dat in het publiek zit en eensklaps tegen
de acteurs begint to spreken . Nu had Van Biene voor het scherm
opging, den dienstdoenden politie-agent apart genomen en gezegd :
- Vrindlief, zie je dat ouwe heertje daar op de derde bank? Ja!
nou, hou hem dan goed in 't oog, want hij maakt elken avond
kabaal en herrie ; dat kunnen we hier niet hebben, dat begrijp je wel !
- Accoord, meneer ! - zei de diender en bleef dicht in mijn
nabijheid, zonder dat ik er in 't minst erg in had .
Eindelijk was was het zoo ver, dat ik mijn rol moest zeggen
en toen ik opstond en begon to spreken was de diender dadelijk
bij de hand en zei
- Hol oe gemak, meneer! Geen herrie of molest, astoeblief!
Ik hoorde in eens de barre stem van den agent . - Judels
speelde weer - hij vervolgde
-- Die is goed, dacht ik, dat's een leuke truc van de regie .
Ze hebben een echten diender, en ik ging kalm door met spelen . . .
Judels acteerde dit gedeelte zoo, dat ik het geval als 't ware
zag gebeuren.
21
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Ik waarschuw oe, meneer ; a' j'oe gemak niet holden kunt,
goa je noar 't bureau!
Ik ging natuurlijk door, en zei zachtjes tot den diender : - Heel
goed, vrind, best! Je doet 't volmaakt, maar nu is 't welletjes,
laat me nu maar uitpraten . . .
- Nee, verechtig niet! oe moel holden, of . . . er uut! . . .
Toen ik weer : - zachtjes natuurlijk - Zeg, maak nou geen
-

chijntjes, 1) ik moet doorspreken, en ik zei verder m'n rol .
- En noe he 'k er genog van, heur ie ? En, eer ik goed wist,
wat me gebeurde, had de vent me bij m'n kraag en duwde me
de deur uit naar de overzij in 't politiebureau ! ! !
Daar kwam Van Biene me lachend verlossen en vertelde aan
den dienstdoenden inspecteur, hoe de work in den steel zat . We kregen allebei een zuur gezicht en een klein standje, omdat
we de politie to pakken hadden genomen .
Goddank, kwam ik nog net bijtijds op de planken terug, want
ze zaten daar al mooi in den brand . Ze begrepen er niets van
en „'t tooneel" 2) stond . De volgende avonden wouen we 't graag
weer zoo hebben - maar daar was de commissaris niet voor
to vinden, dat snap je ! Ik moet nog lachen, als ik aan die
scene denk . . .
Judels' gezicht klaarde heelemaal op, 't scheen als verjongd,
terwijl hij hartelijk lachend zijn verhaal besloot met to zeggen :
- Zoo waarachtig als ik hier voor je zit, 't is de eenige keer,
dat ik in handen van de politie ben geweest !
Ik keek met verwondering den ouden heer aan en dacht : Er
zullen toch niet veel menschen zijn, die, na een zooveel bewogen
leven, op zoo hoogen leeftijd zoo helder en frisch kunnen denken
en vertellen .
't Is, of de jaren aan Judels zijn voorbijgegleden, zonder hem
veel ouder to maken . Zijn geheele verschijning, vooral wanneer
hij gekleed is, heeft iets jeugdigs behouden - daartoe draagt
ook zijn altijd buitengewoon goed verzorgd toilet veel bij, en
wanneer men hem tegenkomt, steeds in keurig wandelcostuum of
i) Grapjes .
2) Wanneer, door een of andere oorzaak, de tooneelisten niet meer weten, wat
ze zeggen moeten en er een pijnlijk zwijgen volgt, noemt men dit : het tooneel staal.
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zeggen! En een jaar of wat later spreekt niemand meer over je .
Tooneelspelen is een heel goed, een eervol, een mooi, een
pleizierig vak zelfs, zoolang je op de planken bent - maar later
ben je machtig gauw onverbiddelijk vergeten . Als u - God laat
je nog jaren gezond en frisch - eenmaal dood is, zullen nog
vijftig en meer jaren daarna, de menschen weten, dat je bestaan
hebt, want je boeken blijven . Iedereen weet nu nog, dat er een
Mozart, een Weber bestond, dat Jacob van Lennep en Hofdijk er
geweest zijn, want hun muziek, hun gedichten en schrifturen doen
hen in herinnering blijven - maar een acteur? Hij is feitelijk dood,
zoodra hij niet meer op de planken staat. Ik heb me niet to
beklagen, want de menschen zijn nog heel lief en vriendelijk voor
me, maar vraag eens aan uw zoons of dochters naar mij ? Die
zullen zeggen : - Hm! j a ! ik heb wel eens van zoo iemand
hooren spreken ; . . dat moet nogal een aardige komiek zijn geweest!
Maar dat's dan ook alles, en later zelfs, weet niemand meer
dat Judels er was!
Meneer van Maurik, ik vind het allemachtig pleizierig, dat je
me in je boek op sleeptouw neemt, misschien ontrukt u me aan
de vergetelheid .
Ik ga nog wel niet heen, ten minste ik heb nog Been bepaalde
plannen, maar in alle gevallen is 't me toch een aangenaam
denkbeeld .
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gekleede jas, den hoogen hoed een klein beetje cade op 't hoofd,
netjes geganteerd met een parapluie onder den arm, of een
wandelstok in de hand, zal men hem hoogstens voor een stevigen
zestiger houden .
De vraag kwam mij over de lippen : - Meneer Judels, wat
heeft u toch wel gedaan, welk geheim bezit u, waardoor u zoo
jeugdig is gebleven?
M'n lieve vrind ! zei hij kalmpjes lachend : - Ik heb niets
bizonders gedaan ; ik heb mijn
natje en droogje op zijn tijd
gebruikt ; 'k heb genoten, wat
er to genieten viel en ik heb
me in niets hoegenaamd gegeneerd ; zelfs nu flog gebruik ik
mijn resedatje, 's middags voor
den eten, en 's avonds mijn
Bolsjes of wat mijn hart me
ingeeft . Maar ik heb me -- en
misschien heeft dit me jong gehouden - de aardsche zaken
nooit to erg aangetrokken ; ik
heb altijd gedacht : 't zal wel
weer losloopen . Enfin, ik heb
niet to klagen gehad,
he ?
Acteur schijnt toch geen ongezond vak to wezen, - zeker
Judels op tachtigjarigen leeftijd .
doordat je
geregeld
allerlei
nieuwe emoties hebt. Als ik zoo eens rondom me kijk, zie ik
wel meestal nieuwe gezichten, daaraan merk ik, dat ik niet van
gisteren ben ; maar er leven toch nog veel collega's van me, die
ook niet in de wieg zijn gesmoord . Strelitski in de tachtig,
Veltman drie-en-tachtig, Heesbeen ook van dien leeftijd . Bamberg
is nu pas dood, die was van mijn ouderdom, en zoo zijn er nog
meer. Och, ik ben nu ook den langsten tijd hier geweest, en als
ik heenga zullen er nog lui zijn, die zeggen : - Wel, wel ! is
Judels dood! Och, dien heb ik voor vijf-en-twintig jaar wel eris
zien spelen! Zie je, meneer, dat is dan alles, wat ze van je

IN „DE OOIEVAAR."
(1870).

-_- en van de oudste volkstheaters was zeker
het bekende lokaal ,De O o i e v a a r" op
de Joden Breestraat bij de Nieuwmarkt .
Fokke Simonsz vermeldt het reeds en
zegt : ,aanvankelijk was het een wijnpakhuis, waar,,koschere" i) wijn werd geschonken, die door de burgers werd gedronken
met hun vrouwen en meisjes, waarbij de
meisjes dan wedijverden in het zingen . Men kon er ook andere
ververschingen bekomen, die door marskramers of straat-kooplui
werden aangeboden ."
In latere jaren werd er tooneel gespeeld en tusschen de bedrijven
gedanst . In de jaren 1820-25 was De Ooievaar in zijn bloeitijd .
Met kermis en ook op andere tijden werden er allerlei voorstellingen gegeven, Vauxhall en Bal gehouden .
Wanneer men het lokaal, toen het nog als schouwburg gebruikt
werd, bezag, moest men erkennen, dat onze grootouders en overgrootouders geen hooge eischen stelden, want het was slechts
matig groot, laag van verdieping en slecht verlicht . Bij den ingang
was een hokje dat gedeeltelijk als bureau, gedeeltelijk als buffet
dienst deed, al naar mate men het van voren of van achteren
nam . Door een deur, die altijd half openstond, en een gordijn dat
er aan vastzat kwam men binnen . Het tooneel had iets van een
groote bedstee .
In den bloeitijd moet het echter een zeer deftige en gerenommeerde publieke vermakelijkheid zijn geweest ; er werd tenminste
i)

Zuivere .
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niet anders dan wijn, hoofdzakelijk roode wijn, geschonken door
bedienden, gekleed in nette, blauw-lakensche buisjes met witte
sloofjes voor en kurketrekkers aan koperen kettinkjes .
Behalve kleine tooneelstukken met zang werden er ook groote
drama's gespeeld, en in kermistijd een eigenaardig soort zangspelen,
expresselijk voor
Ooievaar"
„De
geschreven en op
muziek gebracht
door een zekeren
David Porselein,
die behalve dichter, ook coupletkomiek
zanger,
en acteur was . Hij
maakte o . m. een
stuk, getiteld : De
vlucht van Eneas
of de dood van
dit curiosum niet
dat
Dido, treursbel in slraatliedjes . 't Is jammer,
voor 't nageslacht is bewaard gebleven, want het moet een waar
kunststuk zijn geweest, om verschillende straatliedjes zoo to bewerken
en to verhaspelen, dat er ten slotte een treurspel uit groeide .

De Ooievaar.

Dezelfde David Porselein dichtte ook een couplet, dat herhaaldelijk
met kermis werd voorgedragen door den bekenden Toontje Vierig,
een acteur, die overdag in het profane leven gist- en wijnkoopersknecht was, en zich in dat vak onophoudelijk de noodige inspiraties
voor „de kunst" wist in to gieten . Het luidde als volgt

Als er twee ooievaars zitten op 't nest,
Holdera - roldera - ra !
Waaraan zie je dan het best
Wie er van beiden het wijffie is?
Holdera - roldera - ra!
Let op mijn woorden maar
Holdera - roldera - ra!
't Is toch gewis en waar
Dat, wie 't langst kleppert het wijfie is?
Holdera - roldera - ra!
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Diezelfde Toon Vierig speelde echter ook eerste- en karakterrollen en oogstte lauweren als Rolla in „De dood van Rolla, of
De Spanjaarden in Peru," als ,Aballino, de Groote Bandiet," enz .
Hoe het mogelijk was, om dergelijke stukken a grand spectacle
op het nog geen vier meter diepe en misschien zes a zeven meter
breede tooneel op to voeren, - is een geheim, dat de toenmalige
directeur Krijtenberg met zich mede in het graf genomen heeft .
Ik heb in latere jaren, 't zal zoo omstreeks 1870 of 7 1 geweest
zijn, een paar voorstellingen bijgewoond in de toenmaals reeds
erg afgetakelde en in verval verkeerende ,Ooievaar ." Destijds
speelde er een troep, bestaande uit eenige acteurs van beroep,
bijgestaan door min of meer verdienstelijke liefhebbers, die overdag als negotianten of handwerkslieden werkzaam waren .
De zaal zag er vrij sjofel uit ; het tooneel toonde duidelijk, dat
de decoratie-schilder meer goeden wil dan talent bezat en de
houten banken, tafeltjes en stoelen, die, tusschen de bedrijven, door
het publiek eigenhandig werden weggezet, of opeengestapeld, omdat
er dan gedanst werd, waren zwak door eerbiedwaardigen ouderdom .
De nette blauw-lakensche „Jannen" waren vervangen door een
of twee kellners in zwarte rokken, rood van schaamte over de
vele vetvlekken en glimmende naden, die zij vertoonden .
Het publiek bestond toen hoofdzakelijk uit werklieden, straatkooplui, soldaten met hun ,meissies" en vooral uit Marker-,
Volendammer- en Urker visschers, die met hun schuiten voor de
stad lagen en hun avondje gezellig wilden passeeren . Met glimmende
oogen, opgezette roode wangen door ,punssies," ,conjakkies" en
't meeleven in het stuk, zagen zij : „De Ellendigen" van Victor

Hugo, - De Meineedige - De Broedertwist - De Schi5breuk van
La Peyrouse en meer dergelijke sensatie-drama's vertoonen.
Het volgende voorval zal wellicht een beeld kunnen geven van
den toestand in die dagen ; - van de huiselijke wijze, waarop
het publiek met de tooneelisten meeleefde en critiek oefende .
Op een avond was ik met eenige vrienden naar „De Ooievaar"
gegaan, om de weidsch aangekondigde voorstelling van „G e n o v e v a
v a n B r a b ant, romantisch tooneels,hel in dichtmaat" bij to wonen .
In het slecht verlichte lokaal zweefde een nevel en een onbe-

316

IN DE OOIEVAAR.

schrijfelijke geur van slechte tabak, zware sigaren, vochtige kleeren,
visch en u.ien, gemengd met de lucht van ouwe-klare, koffie en
punch. Het was er zeer vol en met moeite gelukte het ons, op een
der zijbanken een plaatsje to vinden, naast een marinier en een
opgedirkte juffrouw met zeer verdachte roode wangen en zwart,
vettig haar ; een hoed scheen zij niet to bezitten, want toen het
stuk uit was, sloeg zij eenvoudig haar bovenrok over 't hoofd bij
wijze van „mantilla ."
Schuins voor ons zaten een paar Markers en Volendammers,
scharretjes en noten etend, en afwisselend pruimend . Achter hen
een huisvader in een blauw boezeroen, met een lodderig kijkenden
knaap op zijn schoot en zijn magere, vinnig-uitziende, zogende
vrouw naast zich . Verder bestond het publiek uit allerlei ongelijksoortige bestanddeelen, die rumoerig bleven, totdat het orkest,
bestaande uit een paar violen, een trompet, een bas, een klarinet,
triangel en trommel, een bekenden straatdeun uitvoerde .
De stemming der toeschouwers was uitstekend, want trappelend
en stampend zongen zij de wijsjes, die het orkest speelde, mee,
totdat eindelijk, ongeveer drie kwartier later dan het programma
aangaf, het scherm opging . Dadelijk werd alles stil ; het Drama
boeide reeds van den beginne af. 't Was ook werkelijk treffend,
om to hooren, hoe Graaf Siegfried, afscheid nemend van Genoveva,
zijn trouwe gemalin - met een stem als een omroeper tot Golo
- „die de verraaierigheid een duim dik op zijn valsche tronie
had," zooals de marinier beweerde - sprak :
-

Ik mot ten strijd, daar 't faderland
Wordt door ferraaiers angerand .
En 'k gord dus angedaan
Men breeje slachtswaard aan .
Mijn Geenofeefa is een frouw,
Een blinkend licht van huwlikstrouw,
Troost Golo, troost mijn gade .
Ik stel mijn allerwaarste pand
0, Burregtvoogd, thans in uw hand,
Troost haar en blijft bereid
Tot hare dienstarbeid . . . . i )
i) Deze verzen zijn de authentieke . Door de spelling tracht ik het accent van
de spelers weer to geven .
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Wat een stommeling, om z'n wijf an zoo'n vieze, rooie,
leelikerd an-te-rikkemedeere -- die kerel kijkt der nou al an alsof
ie der benadere wil! - riep halfluid de familievader en zijn vrouw
zei vinnig : -- Gaat 't jou wat an? Bemoei je d'r niet mee, kijk
liever na 't wurm, 't glijdt van je schoot af ."
- Hang toch niet zoo op me lijf, kind . Allo, ga goed zitte . . .
hei je slaap . . . Kijk je toch niet? Nou goed, slaap dan . . . .
moeder, kijk nou 'reis goed, nou komt Genoveva . . . dat's de
dochter van die manke bakker uit de Koningstraat.
as ze maar goed
- Zal mijn 'en zorg weze, wie ze is
speult . . . . Kijk, ze is scheel ook!
- Dat's minder, daar loop je niet op!
Genoveva in een middeneeuwsch costuum, maar modern gekapt
- men kon duidelijk aan haar zien, dat haar echt zeer spoedig
zou gezegend worden - strekte met droef gebaar de handen
naar Siegfried uit en dreinde
-

-

0, Got! main mann, main beste mann!
Wa' sel me nou gebeure ?
Hai gaat en ik mot bier in rouw
Gelaik een tortel treure .
Vaartwel, straidt dapper voor uw vorst !
Komt, drukt nog eens me aan den borst .
Got de Opperseegenaar,
Beschermt u in 't gefaar .

Siegfried vertrok en Golo geleidde hem tot aan de deur buigend als een knipmes . Buiten hoorde men geweldig op den
houten vloer stampen .
- Dat binne de paarde, nou rife ze der van deur! . . . zei
verklaaend de marinier tot zijn liefje .
Naar menschelijke berekening zou Siegfried nog nauwelijks den
hoek van de Joden-Breestraat kunnen zijn omgegaan, of Golo begon
reeds pogingen in het werk to stellen, om zijn meesteres to verleiden en verklaarde haar zijn minnegloed in gespierde verzen, als
-

Mefrouw, ik min u, hoort mij aan,
En laat mij onchetroost niet chaan .
Uw heer chemaal is ver van hier
En soekt bij andere . sijn pleisier.
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Verontwaardigd
declameerend

stootte Genoveva

hem terug, bijna grienend

- 0, schurk, verraait ge soo uw heer !
Begeert gai soo mijn vrouweneer?
Vergeet gai schandelik uw plicht ?
Weg, monster! ga uit main gesicht!
'k Befeel u : Golo, ga !
Of ik roep hullep, weldra !

En toen Golo bleef volharden en
omvatten, sprak zij fier

haar met geweld wilde

- Soo weet, ik draag in mainen schoot
Een pand van Siegfried's liefde, groot .
Ja - 'k schenk hem wis een soon
Als sijner liefde loon !

- Wat 'n kerel ! 'n vrouw in zoo'n pesisie nog to molestee re . .
Vuilik ! - riep verontwaardigd een vrouw, half oprijzend van
de bank.
Golo liet zich door deze vriendelijke woorden niet storen, maar
brulde verder :
. . . . Uw eer! siedaar, wat ik ferlang .
Zie, deuse dolk felt u ter veer,
't Cheldt hier den dood of uwe eer . . . .
Gelukkig stootte hij niet toe, want de schildknaap
travesti-rol, vervuld door een jodenmeisje met X-beenen
scheen en belette het hem met de krasse woorden
- Errendig monster! dat verwoed
Een brave vrouw dus siddren doet .
Ik raad reeds uwen daad,
Wijr gij uw heer verraadt !
Golo doorstak den schildknaap, knarsetandend uitroepend
- Komt hier, chij ridders in de saal,
Komt hier, ik sal u toone,
Hoe ik 't ferraad beloone,
Hoe ik de eer mijns meesters red .

een
ver-
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Dadelijk stapten van links en rechts een paar ridders to voorschijn . Nette lui, met to ruime tricots om hun spillebeenen, en to
korte wambuizen aan . De pluimen van hun baretten wuifden statig,
toen zij die afnamen ter eere van het lijk, dat zij erg onverschillig
bleven bekijken, terwijl Golo, op de gravin, die het gelaat met
de handen bedekte, wijzend, uitriep

(Op 't li k w!jzend)

Hier, de chraafin beflekte 't bed
En leefde goed en wel
Met hem in overspel!

De ridders keken elkander aan, hieven ten teeken van verbazing als marionetten beide handen op en schudden eenparig hun
hoofden . 't Was alsof ik ze tegen elkander hoorde fluisteren
- 'Sjonges, 'sjonges! wat 'n ding! - Een van hen krabde
eventjes onder zijn baret in zijn kleverig polka-haar en een ander
blies een klein blaadje tabak, dat hem tusschen de tanden gehinderd
voor zich uit, over 't lijk . . .
had, met een duidelijk hoorbaar

ffft!

En nu, gaat heen en sleept dit lijk
Naar buiten (tot Genoveva) en tot u, Mefrouw,
Zeg ik : zoo straft men de ontrouw

Terwijl het scherm viel bij deze vreeselijke woorden kwamen
uit de zaal van alle kanten verwenschingen en uitroepen aan het
adres van Golo .
- Smeerkanis! Schooier! Zakkenroller! Valsche hond! Moordenaar! . . . waren nog de zachtste namen, waarmee men hem aanriep,
en toen er door eenige kunstlief hebbers werd geapplaudisseerd,
riep de vinnige juffrouw : - Nee, Nee! 't scherm niet ophale,
laat die vuile dief, die verraaier maar niet weerom komme !
- voor welke woorden haar eega haar bestrafte met : - Mens,
doe zoo mal niet, 't is ommers allemaal maar spul !
- Allo heere en dames, opruime! de kadrielje begint! - Een

van de „Jannen" gaf het voorbeeld door een paar stoelen weg
to zetten en met engelachtige volgzaamheid schoten dadelijk de
toeschouwers toe, om ruimte to maken . In een oogwenk waren
stoelen en banken op zij gezet en onder leiding van den Jan,
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die tevens dansmeester bleek to zijn, danste men een ,sassedewiet", ,anafandeu" en ,la fiesiet"
totdat op het tooneel een
paar malen hard
werd gescheld en
gestampt.
- Zitte! tweede
bedrijf! - Jan
riep dit zeer luid,
maar hij werd
dadelijk
overschreeuwd door
een paar muurbloempjes, die zoo
schel en hoog mogelijk : - Sitte e-! Sitte-e-! gilden. In een
ommezientje zat
ieder weer gezellig op z'n plaats en terwiji de opgedwarrelde
dansstof langzaam zakte, ging het scherm weer op .
Nu zag men Genoveva in het bosch . Zij zat in een rotsholte
en haar witte kleeren staken scherp of tegen de stroopbruine kleur
der rotsen en het schelle chromaatgroen der boomen . In haar
armen hield zij het zoontje, dat . . .
- Geboren is hier in dit woud
0, Siegvried, dat gai 't hadt aanschouwd
Gewis kwaamt gai main spoedig hale . . .
Voor haar stond een viervoetig dier, dat de hinde, die het
jongske, volgens de legende, voeden zou, voorstelde . En toen
zij met ten Hemel geslagen oogen sprak :
- Ik dank u, liefe Opperheer!
Dat gai main troost liet finde
In maine eensaamheid
Door dese liefe hinde
Die 't kindje sooge sal .
barstte eensklaps een luid gejuich los, omdat een grappenmaker uitriep :
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- Mens, laat je niet bedondere, 't is de bok van de schillebaas uit de Dijkstraat !
- Daar zal je kleine jonge zen eige geen gortbuik bij zuige . . .
riep een ander, Beef 't schaapie liever een flesch !
Die opmerkingen brachten eensklaps het publiek in een verkeerde
stemming. Er werd voortdurend gelachen en zelfs in het laatste
bedrijf, toen Golo zijn straf kreeg en door Siegfried „door en
door" gestoken werd, schaterde men het luidkeels uit .

Geen wonder, want de bok, die, tusschen de coulissen vastgebonden, het zeker to benauwd had gekregen, kwam plotseling
half to voorschijn en stootte, opspringend, een der ridders zoodanig tegen zijn zitvleesch, dat deze, met een krachtige verwensching zich omdraaiend, het dier een schop gaf, die een
vernieuwden, heftigen aanval uitlokte, en een brullend gelach .
Voorvallen als dit kwamen herhaaldelijk in „De Ooievaar" voor
en werden door het altijd welgezinde publiek goedmoedig als een
,,'t hoorl er zoo bij" geduld . Men vermaakte zich, men was ,uil" . . .
dat was de hoofdzaak . . . en 't kostte maar een kleinigheid .
Allengs verminderdcn de voorstellingen nog in aantal en gehalte,
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alle tooneelisten van beroep vonden elders ,werk" en in den
Muzentempel „De Ooievaar" werd slechts nu en dan het heilig
vuur ontstoken door liefhebberende dames en heeren van „nelte
burgerkelesies" . Eindelijk gaven ook then den strijd met „de kunst"
op en kwam er een tijd dat het lokaal ledig stond . Maar in een
drukke buurt als de Jodenbreestraat is een ledig huis buitengewoon
geschikt voor ,tijdelijke uitverkoopen", ,venduties" enz . en daarom
zag men in „De Ooievaar" afwisselend,,ongeregelde" en,,geregelde"
koopjes aanbieden, totdat eindelijk het bouwvallige perceel verkocht,
gesloopt en herbouwd werd tot het thans bestaande keurig mooie
heeren-confectiemagazijn van de heeren Menk en Sluizer .
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RATTENNEST" . I)
(1887).

I . JAN IN 'T HUUSKE .

,,Jan in 't huuske" dankte zijn bijnaam aan het buitengewoon kleine
huisje in de O . Z. Armsteeg, waarin hij zijn affaire uitoefende.
Bij de politie stond hij officieel bekend als b i e r h u i s h o u d e r,
en ofschoon voortdurend onder scherp toezicht, was er nooit iets
anders van hem ,te bewijzen" geweest, dan dat hij behoorlijk
schot en lot betaalde, chocolaad en bier verkocht en voor de
klantjes, die er trek in hadden, een gebakken ,vissie", een beetje
gepelde garnalen, een eitje met zuur, of een broodje met kaas
beschikbaar had .
Wel werd Jan herhaalde malen bij den destijds aan het Politiebureau van de Oudebrug resideerende commissaris Stork geroepen,
om zich to verantwoorden over verschillende onregelmatigheden,
die sommige menschen - ,schendtongen" noemde Jan's vrouw
ze - hem verweten, maar nooit kon hem 6eweze;, worden, dat
hij aan jongens van 12 en 13 jaar drank tapte, om hun stiekum
to leeren, hoe jenever of brandewijn smaakte .
Evenmin kon de ijverige commissaris hem overtuigen, dat in
zijn kleine huisje werd gedobbeld door jongens, zoo grof zelfs,
dat sommige knapen, alles wat zij gedurende een geheele week
i) In den volksmond wordt met ,Het Rattennest" aangeduid, de verzameling
steegjes, sloppen, grachtjes en gangen, zich bevindend bij, achter en tusschen Zeed~k
en 0 . Z. Achterburgwal, tusschen 0 . Z. Voorburgwal en 't einde der Warmoesstraat;
o .a . : de beruchte Wijngaardsteeg, de 0 . Z . Armsteeg, de Betlehems-gang, de
Heintjehoeksteeg, enz. Schilderachtiger benaming is voor dit stadsgedeelte niet
denkbaar, want in werkelijkheid krioelt daar een lichtschuwe . schadelijke bevolking
als ratten dooreen .
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verdiend hadden, in enkele minuten in „'t Huuske" lieten zitten .
Al maakte de booze wereld hem ook zoo zwart als roet, Jan
wist zich bij ,meheertje" altijd voor to doen als versch gevallen
sneeuw en hij bleef, hoe hem ook de waarheid werd gezegd,
steeds beleefd en netjes .
- Zijn tong hangt goed los en z'n vrouw is minstens even glad
en pienter als hij ; ze redeneert een avekaat van z'n stoel" zei de
buii-t en Jan verklaarde met de hand op 't hart : - Meheer de
commissaris, ik ben maar een doodgewone-burgerjongen, maar
eerlijk en trouw, en me wijf! . . . een rechtschapen moeder, meheer,
voor de klantjes ; ze kan geen kip kwaad doen! . . . en w~* zouwe
bitter of jenever tappe aan minderjarige ape van jonges! -- Laat
nou na je kijke, meheer de commissaris! Dat gelooft uwe zelf
niet . We hebbe een sokkelaad-bierhuisie, met God en met eere ;
we zelle met onze vingers wel van de vergunning blijve, nou! U
ken ons toch sedert jare en de reserseurs komme dag an dag bij
ons over de vloer, zoo gezeid as kind in huis . Vraagt u maar
gerust, of ze ooit de minste of geringste ongerechtigheid bij ons
gesnapt hebbe . . . .
Wat blieft u? . . . . Is er Zaterdagavond nog een jonge, dronkend
uit mijn huis gekomme ? - 0, wacht eris ! . . . . Ja, dat is waar,
maar dat had 'en geldige reden . Dat was de schuld van me wijf ;
- ze is veels to goed van hart, meheer de commissaris, ze houdt
veel van kindere ; we binne vijftien jaar getrouwd en ze heit nooit
getwijfeld, meheer . - Ja, m'n vrouw is dol op jonges en zoo
kwam 't . . . .
't Was 'en stakkerd, die bij me kwam binnenloope . Hij kromp
van de dorst, toen wou men vrouw 'm 'n flessie bier geve en in
't donker heit ze der eige vergrepe ; ze dacht, dat ze 'm gewoon
gerste gaf en ze pakte Beijersch .
Die jonge had de heele dag niks gegete en toen ie dat pittige
bier in z'n holle maag kreeg, werd ie in eens een beetje raar en
misselijk . Een klant van me had met 't knaapie to doen en gaf
'em een teugie kejak om 'm weer in zijn fesoen to helpe - U
weet wel meheer, dat ik ze niet tap . 'k Heef geen vergunning, maar
die klant heit altijd zoo'n uniform-flessie - zooals uwes dienders
't noemen - bij 'em . Hij lijdt veel aan buikpijn en daarom draagt

De 0 . Z . Armsteeg .
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ie gewoonlijk zoo'n aptekertje mee! Dat tikkie kejak heit 't 'm
juistement gedaan . Ik heb 'em zelf de straat uit tot op de Buitekant gebracht, omdat ik zag, dat ie niet rechtmatig liep . . . . Wat
zeit u daar? - Had ie 'en rijksdaalder in z'n zak? . . . Waar die
gebleve is? - Goeie God! meheer de commissaris, hoe kan ik
dat nou wete? 't Is zonde! Zoo'n aap van 'en jonge! - Zooveul
geld! Hoe komt ie der an? En was die heelemaal weg, toen ie
thuis kwam ? Sjonges, sjonges, wat 'n ding? . . . Wel God bewaar
me! zeit ie, dat ie bij mijn in 't Huuske gegokt had -- wat 'n
gemeene leugenaar ! Waar woont ie, meheer de commissaris, waar
woont ie ? -- Dat zal ie me waar make . . . . 'k Ga na z'n ouwers!
Zulk tuig van jonges . Ze zegge maar 't eerste 't beste, wat voor
derlui mond komt! Ze zone 'n trouwhartig, gezete burger zen
heele repetasie bederve .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Verscheidene jaren leefde 't brave echtpaar in 't ,Huuske",
dat al meer en meer de aandacht trok van ouders, die hart voor
hun kinderen hebben . 't Was al eenige malen gebeurd, dat Jan
en zijn vrouw door een paar erg ,ontstemde" moeders „onder
handen" waren genomen, en dan moesten de ruiten van het huisje
het ontgelden . In die buurt bracht het rinkelend breken van een
glasruit evenmin opschudding to weeg, als het geluid van klappen,
of van kijvende stemmen . Men was daaraan gewend ; 't waren
gewone noten in de symfonie van het dagelijksch lawaai .
Toch waren Jan en zijn vrouw niet voorbestemd, om tot de
volheid hunner dagen, in het Huusken to blijven ,tappen" en
smaad to lijden, om der wille van die „ape van jonges" . Een
toevallige omstandigheid bracht eensklaps een verandering in hun
vrij eentonig en gewoon leven .
Op een middag namelijk kwam een halfbeschonken vrouw voor
Jan's toonbank, om een paar fleschjes Beiersch to halen . 't Was
een nog jonge, maar verliederlijkte, door en door gemeene vrouw,
waarvan zelfs Jan's goedmoedige echtgenoote getuigde : ,d'r was
niks an verlore, as ze 'ris 'n uurtje onder water bleef ."
Ze droeg een klein kindje in een doek op den arm en terwijl
zij het begeerde in ontvangst nam en voor de toonbank nog een
glas vol ,in een teug doodsloeg", keek de bazin eens naar het
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kindje en wou op het kleine kinnetje met haar vinger,,kiele kiele" doen .
- Och, Jesis, mens! wat ziet dat schaapie der miserabel uit . . .
zei ze meewarig, toen zij, den dock openslaande, een bleek, lijdend
gezichtje zag - 'n Lief snoetje anders ! . . . Zij boog zich over 't
kind, om 't een kus to geven, maar week op eens verschrikt terug,
keek de benevelde moeder scherp aan en zei
-- Gemeene sloerie! Je hebt dat wurm jenever gegeve en God
weet, wat nog meer, t schaap gaat dood as je zoo doet schaam je je niet? Beest, dat je bent! . . . .
- Neem jij 't voor mijn part -- ik heb niks als last van dat
lamme kind . . . . ik kan niks verdiene, as ik 't bij me heb . 'k Bin er
mee gesjochte - ik heb 't waarachtig niet geroepe . . . 't Schreeuwt
dag en nacht, wat mot ik er mee doen ?
-- Je bent toch nog gemeener loeder, clan ik dacht, geef hier
dat kind! . . . Jan! daar loopt net de reserseur Wolf in de straat .
Haal die 'ris bier, toe gauw ! . . . . We zelle 'ris kijke, of jij zoo'n
schaap maar zoo naar de andere wereld mag helpe .
- Geef mijn nou men biertje maar, ik smoor van de dorst,
en eet voor mijn part me kind op, rauw of gebraden, zoo je 't
maar lust . . . Ik heb maling an jelui allemaal - - ik heb maling -- - an de manne - - an de hee
eele wereld .
maling
an
God
ook
. Troelala,
Troelala, laitoe -- troelala ! laitoe - tralala ! . . .
Min of meer onvast loopend verliet de vrouw ,het Huuske", om
een eind verder in de steeg, in haar kamer drie hoog, de twee
fleschjes bier achter elkaar uit to drinken en vervolgens op haar
armoedig bed ronkend neer to vallen .
- Meheer Wolf! - zei Jan's vrouw, toen haar man met den
rechercheur terugkwam - nou mo jij me 'ris helpe ; hier heb ik
een stumperd van nog geen half jaar . . . Kijk ereis, wat een lief
snoetje en hoe bleek! . . . Kijk die oogies 'ris draaie en ruik eris.
Zij hield hem 't kind voor. - 't Is van rooie Anne . . . Ze heit
't drank gegeve . . . maar 't ruikt naar bleekwater ook . Ik wou
uwe vrage, zou je niet denke, dat ik 't best doe, er mee naar
't Gasthuis to gaan ? . . .
- Ik ga met je mee juffrouw 't Is 't verstandigst. Daar zullen
ze wel zien, wat er an mankeert .
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Vooruit dan maar ! - Jan, als 't noodig mogt weze, in de
keuke onder de geutsteen in 't kassie staat versch gebakken
bot . Ik weet niet, of ik wel dadelijk weerom kom . . . Allo,
meheer Wolf, we zelle toch zien, of we dat schaapie niet onder
dak brenge . . . .
Een onderzoek in 't Gasthuis bracht aan 't licht, dat de ontaarde
moeder het kleine stumperdje, door het jenever met chloor in to
gieten, had willen vergiftigen .
Toen de vrouw uit 't Huuske dat hoorde, sloeg ze de handen
boven 't hoofd samen en riep : - Dat's God geklaagd ! maar we
zellen d'r een opfrissching geve, zoodra ze d'r eige maar vertoont .
Die bedreiging bleef onuitgevoerd, want een paar dagen later
kwam Jan thuis met het bericht, dat rooie Anne naar 't Nieuwediep
was vertrokken met een weggejaagden marine-matroos .
Het kindje herstelde, tegen alle verwachting, en Jan's vrouw
besloot, om het maar tot zich to nemen . ,Ze was er reeel dol en
razend mee," zei Jan tot den rechercheur, die haar had geholpen,
om het weer uit het Gasthuis to krijgen . Door
tusschenkomst
deed de moeder afstand van haar kind, dat verder bij Jan in
't Huuske werd opgevoed .
-

Dat kind is nu reeds een meisje van bijna twintig jaar . Waarschijnlijk weet ze zelf niet, dat haar komst in het kleine huisje
een bizonder groote zegen was voor Jan en zijn vrouw .
- We begonnen, toen ze grooter werd, toch in to zien,
vertelde Jan later - dat onze affaire niet erg geschikt was, om
er een kind in op to voede. Ik had toch ook plezier gekrege
in dat „lekkere diertje" en men wijf . . . neen maar! Als 't er eige
was geweest, kon ze der niet mailer mee gedaan hebbe . Als 't
sliep, was 't : -- Jan, hou die stinkende jonges nou 'n beetje de
deur uit, ze make 't kind maar wakker met 'r geklets en gelol ! !
Moest er gebakke visch of dergelijke weze, dan gebeurde het
heel dikkels, dat men vrouw zei : -- Visch bakke? Ken je an je
hart voele, 'k moet 't kind helpe !
We benne, zoo gezeid, andere mense geworde door dat kleine
schaap - ik heb de bieraffaire en de sokkelaad opgedoekt, want
men vrouw zei : - Jan! 't is een veels to ongezonde benauwde
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lucht voor 't kind in „'t Huiske ;" i) we motto een andere woning
zoeke . Aardig, he! dat zoo'n onnoozel kind zoo'n verandering
kan to weeg brenge ? . . . maar dat heft zoo voor ons weggeleid
gelege in de raadsvoorzienigheid van 't Opperweze - dat is me
allemaal uitgelege door die officier van 't Leger des Heils, die
me vrouw tot de zondaarsbank heit wete to brenge .
,Jan!" zei men wijf,
- ik ben 'n heel ander mensch, nou ik
door 't bloed van Jezus heengegaan ben ; ik ben gereinigd en ik
kan nou 't kind met heel andere ooge anzien . Doe jij me nou
plezier en trek ook je ouwe Adam uit en ga door Christus'
bloed in tot de heerlijkheid en de genade . 't Is in 't begin 'n beetje
landziekig, maar je zal der toch geen berouw van hebbe .
Nou afijn, dacht ik, dan maar vooruit! Ik wil d'r niet alle dage
gezanik en spul over hebbe en die lui van 't Leger ware zoo
netjes en beleefd, dat ik per saldo ook maar tot ,het licht" ben
gegaan - maar op conditie, dat ik toch m'n proppie kon blijve
gebruike, want dat wou ik voor dat gehuil en gepsalm niet misse .
En nou drink ik ze toch heelemaal niet meer -- al in jaren
niet ; ik woon nou netjes, en men vrouw en ik hebbe nooit meer
kwetsie . Als we voele, dat we zoue beginne, gane we direkt over
tot een psalm of een gebed en dan zakt de mot . 2) En 't kind
heit zoo'n keurig nette dienst bij fijne mense . We hebbe der alles
late leere . . . . en ze weet niet beter, of ze is van ons . Als we
eenmaal dood zijn, is 't tijds genoeg dat ze de waarheid verneemt . . .
Ik heb niet to klage, we hebbe fatsoenlijk ons brood door men
negosie in brandstof en nou kan ik mezelf niet goed begrijpe,
dat ik vroeger in 't Huuske heb kenne aarde . De steeg is nou
zoo goed als leeg, wat de meissies van 't vroolijke hart betreft,
en de kroegies benne d'r ook zoo goed als uit . Nou, goed is 't
wel
maar 'n dooie boel zal 't toch weze . . . . Ik ben der in jare
niet geweest en ik heb ook geen verlangst er naar . Men vrouw
zeit dikkels : - Jan 't is een bestiering geweest, dat we „'t kind"
krege, want als 't niet gekomme was, zate we misschien al allebei
in de gribus . 3)
r) Het beruchte ,Huuske" is sedert door de firma de Jonge gekocht, vertimmerd
en bij haar bakkerij aangetrokken .
2) Ruzie .
3) Gevangenis .
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Dertien jaren, nadat het kleine meisje bij Jan in 't Huuske was
opgenomen, kwam de rechercheur Wolf in de Pieter Jacobstraat
in het danshuis van Sakkie (Zacharias) Wijnschenk en ontmoette
daar een opgedirkte, beschonken vrouw - rooie Anne - die, hem
herkennend, vroeg : - Zeg Wolie, dat's waar ook, ik wou je wat
vrage : 'k Heb jare geleje door jou toedoen eris een kind van me
an „Jan in 't Huuske" gegeve . . . hei je d'r nooit meer van gehoord?
- N . . . neen ! . . .
- Niet ? - Nou ik ook niet ! - Wil je een slokkie van me?
Niet ! . . . ook goed !

II .

POOIERS, KWARTJESVINDERS,

ENZ .

(1899).

Een achterkamer, twee hoog, in de Wijngaardsteeg in een
oud, smal, luguber huis, waar de buren zich niet of weinig met
elkander bemoeien .
Beneden in het onderstuk is een voddenpakhuis, dat des
avonds na acht uur
door den elders wonenden baas gesloten wordt .
't Is reeds ver na
den middag . In een
hoek van 't vertrek
staat een waschtafeltje, iets to goed voor
het overige, zeer
oude en gewone
meubilair, een tafel
met een groen wasdoekj e er over, een
rieten leunstoel, een
commode, een drietal gewone stoelen en een ijzeren ledikant .
Aan den muur boven 't bed hangt een wijwaterbakje met een
A
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palmtakje, en boven de waschtafel staat een heiligen beeldje naast
den kleinen verweerden spiegel .
Op den rand van 't bed zit een lange, grofgebouwde, jonge
kerel met een nek als een stier ; zijn zwaargespierde bruine
armen en hals komen uit een gestreepte tricot en zijn voeten
steken in witte sokken en groen-trijpen pantoffels . Hij draagt een
lichtgrijze broek met naar onder wijd uitloopende pijpen, zoogenaamde ,pieds d'elephant ."
Zijn regelmatig maar grof gezicht ziet er slaperig en opgezet
uit met dikke, roode, waterige oogen . De groenig-grijze pupillen
schijnen dof en bevliesd, de alkohol van den vorigen dag en
avond werkt nog na . Zijn anders met ,pommade hongroise"
puntig opgedraaide knevels druipen nu langs den breeden mond
en op 't voorhoofd kleeft een lok donkerbruin haar, afhangend
tot voor de oogen.
Hij geeuwt, zich uitrekkend, en toont een ijzersterk gebit .
Tegen de commode geleund, de bloote armen en handen achter
zich houdend, de gevulde borst vooruitstekend, staat in haar corset
een nog jonge vrouw met lang donkerblond, krullend haar, dat
welig over de half ontbloote schouders en in den hals hangt .
Haar gezicht is verflensd en slap van trekken, de donker-violetblauwe oogen staan moe onder de gefronste wenkbrauwen en de
naar beneden getrokken mondhoeken geven een ongelukkig-neerslachtige uitdrukking aan haar anders vrij knap gezicht .
Zij ziet er onsmakelijk en smerig uit, want haar linnen is
groezelig en grof, haar corset versleten ; zij draagt een overal
gesleten, gepletten fluweelen rok, vol vet- en etensvlekken ; haar
rechterarm ziet aan een zijde bont en blauw en om haar linkerpols
heeft zij een smal wit verband.
Met een korte opflikkering van wil in haar matte oogen ziet
zij naar den forschen kerel, die een houten pijpje met shag vult
en langzaam opsteekt, genietend van den tabaksrook bij .elken
haal then hij doet .
Over den kop van zijn pijp heen ziet hij loerend naar de vrouw,
die, eensklaps het haar achterover schuddend, met 't hoofd in den
nek hem uittartend aanziet en ietwat heesch vraagt
- Oend wenn ick het noe nicht doe - als ick nich wil?
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He? . . . . Dat eene woord klinkt verwonderd en dreigend
tegelijk, hard en snerpend uit een wolk tabaksrook .
- Wenn ick nicht will? Wenn ick den man waarsjouw ?
. . . . Dan trap *ik je dood, versta je ?
- Poeh ! . . . De vrouw beweegt hand en hoofd spottend heen
en weer.
- Pas op, Lize? . . . . Hij toont haar de dreigend gebalde
rechtervuist en staat, zich rekkend, op . . . . Wees voorzichtig !
- Abah! Schlaag bin ick al van je jewend . . . . Zij wijst op
haar rechterarm . - Oend arm-oemdrehen kann je auch! Zij toont
den linkerpols .
- Pas op, of! . .
- Wol je mir nog ein tand uitschlaan? Zij toont haar mooi,
gelijk gebit, waarin een paar tanden ontbreken .
- Ach Gott, Heinrich! was heb ick mir van jou al lassen
weljevallen. Hadde ein ander mir soviel jethan, waar ick dadelijk
zur polizei jeloopen .
- Zou je denken! . . . . Hoe is 't nou ? Weet je nou, wat je to
doen hebt?
- Nein, ick will nicht ! - en zachter : - Ach Heinrich, doe
d a s doch nicht . . . . ick will ja sonst alles voor je doen, oemdat
je n¢ n man bist . . . .
- Jou man! . . . . Zeg eris, lievert, sedert wanneer benne wij
getrouwd ? - Noen ja! . . . . da's ooch minder, ick meine bloss, dass ick
von jou alleen houw, dass jij mein liebster bist, oend . . . .
- Och, schei uit met je moffinnen gezeur . . . .
Ick doe toch alles voor jou! Aber . . . . en den zachten, vleienden
toon aanslaande, die Duitsche vrouwen, vooral als ze half Hollandsch
spreken, in haar stem kunnen leggen : - Ich bitt schon Heinrich,
lass 'et sein . Sei nit bos, Heinrich - ick jeef je doch alles, was ich
verdien . . . maar dass will ich nicht . . . ach bitte, bitte, doe d a s nicht?
- Heb je me verstaan? . . . . Jij drilt je van avond zoo fijn
mogelijk op . Je zorgt, dat je er tof r) uitziet . . . . en als je de
kerel niet hier brengt, draai ik je gewoon je nek om . . . .
-

i) Smakelijk - lekker .
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- Ach Gott ! Ick kenn den mann doch nicht . .
Ick weiss
bloss, dat jij karten mit em jespielt hef . . . .
- Hou je grienerige gezicht! Geef me 'ris een vlammetje . . . .
ik zal em je wijze ; 't is een dikke kaffer, een buiteman
- Aber, Heinrich . . . .
- Niks to aberen . . . . Je weet, wat ik je gezeid heb . En als
jij 't 'm niet lapt, moet je zelf maar weten, wat er van komt,
dan ruk je maar op! . . . Wat heb ik aan jou, als je zoo'n bagatel
niet voor me opknapt?
Noem jij dass 'n bagatel
Wat anders?
- Ach Gott! Ach Gott!
--- Doe 't niet voor mijn part . -- Ik heb toch al men voile
bekoinst van je - d'r zijn vrouwen genoeg, die dol en razend op
me zijn . Als ik 't zwarte Mina vraag, springt ze een huis hoog . . .
- Was ! Mit die falsche schlang zou jij je afjeve . - Niks
da . . . Ick hol d'r die oogen uit den Kopf, wann sie hier
kommt . . . Wass will je denn eigenlich met dem mann . . . ?
- Dat gaat je niet an . . . Ik wil hem hier op de kamer
hebben . En als jij maar wil, lever je 't 'em . Je kan der nog tof
genoeg uitzien . - Zorg jij nou maar, dat ie van avond of van
nacht hier is . Voor de rest zorg ik .
- Jesu Maria! . . . Heinrich ! 't is doch een misthat . . .
- Dat raakt jou niet . . . dat's mijn zaak . . . Geef me men frontje .
Da ; 't is sjoon . 'k Hef't jisteren avond laat nog voor je jestreken .
- Zoo! . . . Maak vast van achteren !
- Maar lieber Gott, Heinrich, die man heft toch allein maar
ehrlich met je jespielt.
- Wel mogelijk! - Maak men colletje vast!
- Hij kan doch nicht davor, dat jij soviel verloren hef.
- Zoo'n Kaffer ! Vijf en twintig gulden ben ik kwijt . . . Hij is
gladder dan ik dacht . . . en een hoop bankpapier in z'n portefeuille
daar je beroerd van wordt . - Men vest! - Ik ga naar Mina . . . .
- Nein ! Doe das doch nich !
- Die is gaarder en beter dan jij . Die levert 'm hier binnen
'n uur . . . Men jas ! . . .
- Hier ! . . .
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Hou 'm dan toch goed, sakkerju ! Allo de kraag hooger op!
Ja, ja, gleich! . . . Unsinn! die olle, jemeine Mina soil
beter sein, als wie ick. So ein half dronken mensch, ba ! Sie is
nooit niichter !
Nou ja, ze lust graag een slokkie, maar . . . 'k Zou met
haar een boel beter kenne opschiete dan met jou . . . ! Waar
is men horloge ? . . . Vooruit dan !
Hier is es, Heinrich . . . Ga je waarhaftig vort?
Natuurlijk !
Geef me eerst nog een bittertje ?
Hier schatz? daar is jerade noch ein glaassie voor je in . . .
Als je me van avond soms niet weeromziet, mo je maar
'ris bij Mina komen kijken .
- Herr Gott, nee! Jij bent mein Mann! - Das will ich nicht .
Wass zij in ein uur doet - dat bring ik doch wol in 'n half
uur fertig . . .
- Nou, laat dan kijken, wat je kan? Van avond om een uur
of tien komt ie bij Willem in „de Klok" in de Nes . . . Ajuus !
- Krijg ik geen zoen? . . . Jesu Maria, Josef! Heinrich, je
doet me der todt an ; jesteren heb je doch nog Brie en een halve
joelden von mir gehabt - ik hef ze doch voor je verdiend . . .
- 't Is de peine waard ! -- Jij zal d'r nooit slag van krijgen .
Je blijft een stom element, een groene moffin . Lange Kees, die
met Mina was, voor ie geschut (gevangen) werd, had 't heel wat
beter . Zij wist, als ze tippelde i) d'r wel muntjes en bankies voor
'm uit to kloppen .
'N jemeine zakkenrolster ; 'n dief ist sie !
- Kan wel wezen, maar een pientere meid . . .
- Waar is men hoed? - Wat duivel, kan jij niet zorgen, dat
ie d'r is, als ik uitga ! . . .
- Ja, ja, doch ! hier ist er schon ! . . .
Schuier of ! . . .
- Jawol, jleich! -- Gott, Heinrich sei doch nit so kwaad . . .
Komm, sei joet!
Blijf van m'n lijf af!
Ga doch niet nach Mina!
i) Op straat liep .
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- Bah! - 'k Heb maling an jou, hoor! - Als ik je zie van
avond is 't goed . - Kom je niet in „de Klok" -- ook goed . . .
Ajuus!
- Aber, lieber Heinrich! . . .
- Sa alu - u !
En 's avonds gaat Mina zoo tof mogelijk opgemaakt, naar
,,De Klok" om den kaffer mee to troonen . Onder de suggestie
van den ,pooier" handelt zij als werktuigelijk ; onbewust dat zij
een der hoofdpersonen wordt van een drama, waarvan de couranten
in den gewonen kouden dagbladstijl, een paar dagen later, het
hieronderstaande verslag geven .
In den nacht van Vrijdag op Zaterdag was de politie zoo
gelukkig, een der meest beruchte individuen uit de Wijngaardsteeg,
die zich reeds herhaalde malen aan ergerlijke misdrijven schuldig
mnaakte, to arresteeren, echter niet dan na een heftigen tegenstand,
waarbij een agent licht aan het hoofd gewond en een rechercheur
door een trap tegen de onderbuik zwaar werd bezeerd .
Het betrof bier weder een van die gevallen van roof en
mishandeling, zooals er in den laatsten tijd, helaas, in de 0 . Z .
Armsteeg en Wijngaardsteeg to veelvuldig voorkomen .
Hendrik Smutters, bijgenaamd „de poldergast", is een dier
ellendelingen, die, to lui om to werken, zich laten onderhouden
door een of meerdere vrouwen van slechte zeden . Hij behoort
tot een bende kwartjesvinders en spelers, die er hun vak van
maken, argelooze en domme buitenlui in een of ander cafe of
herberg tot een dood-onschuldig (?) kaartspelletje over to halen .
Natuurlijk laten zij hun slachtoffer eerst eenige guldens winnen,
tracteeren gul en hartelijk op sterken drank, totdat de man beneveld wordt ; dan keert de kans . De buitenman verliest en blijft
verliezen, tot hij niets meer bezit ; gewoonlijk raakt hij ook zijn
horloge of kostbaarheden kwijt .
Is het ,kaffertie" kaal geplukt, dan wordt hij zonder genade
op straat gezet of gesmeten, al naar de omstandigheden zijn .
Hendrik, de poldergast, is echter dezen keer als een mug in de
kaars gevlogen en wel door toedoen van een stoeren veekooper
die minder ,groen" was, dan den kwartjesvinders lief kan zijn .
Na in de Nes in het slecht befaamde cafe „de Klok" met
Hendrik Smutters en andere pas gemaakte vrienden to hebben
gedronken en gespeeld, werd hij door een Duitsche vrouw, die
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met meer andere in genoemd cafe „de Heeren" kwani gezelschap
houden, naar haar kamer gelokt in de Wijngaardsteeg . Ze zouden
daar nader kennis maken, en omdat bet aangenamer en gezelliger
is bij een glaasje bier of cagnac to zitten babbelen, dan op cen
droogje, gaf de buitenman aan Elise Reck, voorheen keiinerin in
een Duitsche Bierstube, sedert eenigen tijd echter samenwonend
net Hendrik, den poldergast, een gulden om drank to halen .
Nauwelijks was zij vertrokken, of de vriend, waarmede hij pas
een uurtje geleden had ,gekaart", stormde de kamer binnen en
greep den veekooper met de woorden : ,Gemeene smeerlap ! wat
doe jij bij min vrouw?" bij de keel .
Deze, plotseling geheel ontnuchterd en voor geen klein geruchtje
vervaard, verdedigde zich krachtig . In de worsteling trachtte
Smutters hem zijn welgevulde portefeuille to ontnemen . De buitenman echter, veel pootiger dan hij scheen, en niettegenstaande zijn
gezetheid lenig en vlug, moist zijn aanrader onder to krijgen . De
inmiddels teruggekeerde vrouw vond haar lief, half gewurgd, onder
handen van den veekooper ; zij liep terug en zette een vervaarlijke
keel op, hulp roepend . De aan de Warmoesstraat-zijde surveilleerende politie-agent snelde dadelijk toe, gevolgd door twee stille
agenten, die op recherche waren .
Na een verwoed gevecht, waarin de Duitsche vrouw van haar
inmiddels weer op de been geraakten minnaar een messteek opliep,
gelukte bet met behulp van een paar toegeschoten buren „den
poldergast", die zich als een razende verdedigde, to overweldigen
en zwaar geboeid naar bet politie-bureau over to brengen . De
veekooper werd in de buurt bij een apotheker voorloopig verbonden ; - de woesteling had hem in de hand gebeten .
Elise Reck is per brancard naar het binnen-gasthuis vervoerd ;
zij verkeert in zorgwekkenden toestand .
Het is to hopen, dat . door doeltreffende maatregelen eindelijk
paal en perk worde gesteld aan de ergerlijke tooneelen, die nacht
aan nacht in dit stadsgedeelte voorvallen .
In den volksmond beet het „'t R a t t e n n e s t" en het zou
geen zonde of jammer zijn, wanneer er een groote val werd
opgezet, waarin al bet daar huizende ontuig werd gevangen .
Er is meermalen over deze beruchte buurt in de dagbladen
geschreven, en door de politie werd voortdurend gewaarschuwd
tegen de kwade praktijken der verdachte mannen en vrouwen,
die daar huizen .
Aan den ingang der Wijngaardsteeg en van de 0 . Z . Armsteeg
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werden zelfs van 's avonds acht tot 's morgens vier, politieposten
geplaatst, die buitenlui, vreemdelingen en stadgenooten, als zij op
't punt stonden een dier stegen door to gaan, waarschuwden
-- Meneer, als u pier niel beJaald wezen m o e t, ga er dan niet
door ; 't is niel zonder gevaar!

En toch kwamen bijna dagelijks gevallen van afzetterij, mishandeling en straatroof
voor, waardoor het commissariaat van politie
van de Oudebrug altijd
de handen vol werk had .
De algemeen bekende
politie-commissarisStork,
was daar de rechte man
op de rechte plaats ; hij
werd gevreesd en toch
geacht, omdat hij streng
was, maar ook humaan
wist to helpen, en een
eigenaardig feit is het,
dat, toen hij verplaatst
werd naar bet bureau
aan de St. Pietershal,
een groot aantal van
zijn ,klantjes" - zoo
noemden zij zich, mee
verhuisde naar de omliggende straatjes en
steegjes . Ze hadden nu
eenmaal een ,beste comDe Wijngaardsteeg.
missaris" en wilden then
niet missen ; ze werden liever door hem in „de doos gestopt" dan door een ander, die, zooals ,zwarte Ka", een bekende straatfiguur, zei, niet zoo casiweel een menschelijke man wist to weze
as haar Storrekie!
Het yolk dat in ,het Rattennest" hokt en huist, is voor het
meerendeel aan den drank verslaafd, en oefent beroepen uit, die
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het daglicht niet kunnen velen . Al behoort het niet dadelijk tot
de cathegorie „m i s d a d i g e r s", inderdaad zs het misdadiger dan
hij of zij die, soms door nood gedwongen, steelt, of in drift iemand
overhoop steekt .
In de onderste lagen der maatschappij wroetend, krioelend in den
socialen modder, verdienen zij meestal hun onderhoud, ruim of karig,
op oneerbare, niet to noemen wijze, en komen daardoor voortdurend
met de politie, dikwijls ook met den strafrechter, in aanraking .
Een der meest voorkomende, zeker het verachtelijkste der beroepen
is dat van den z .g. „fiooier", de man die leeft en bract van 't geld,
dat prostituees voor hem verdienen, blanke slavinnen, die, onbegrijpelijk genoeg, door haar ruwe meesters dikwijls op de meest
harde en gruwelijke manier worden mishandeld . Gewoonlijk behooren
deze luie, gewetenlooze mannen, waarbij er zijn, die drie slavinnen
tegelijk hebben, tot de ,kwartjesvinders", een zachte term voor
,,valsche spelers" .
Er zijn nog altijd genoeg onnoozele halzen, domme, hebzuchtige
boeren, provincialen, onbenullige stedelingen zelfs, die zich op
de meest onzinnige, grove manier door hen laten afzetten en
bedriegen. M. i . speelt hier „de drank" alweder een groote rol,
want welk geheel nuchter mensch, zal zich zoo klakkeloos laten
verleiden tot een spelletje kaart met heeren (?), die hij nooit to
voren heeft gezien en waarvoor onophoudelijk in de dagbladen
wordt gewaarschuwd .
,,De z i e l v e r k o o p e r" is ook een zeer bekend type ; hij komt
uit - en vindt in het Rattennest zijn slachtoffers . Dikwijls is hij
een gepensioneerde, wiens dorst in geen goede verhouding staat
tot zijn pensioen, soms is hij iemand, die vroeger in beter doen, een
beer, was, en er nu niet tegen opziet, om ongelukkige, havelooze,
vertwijfelende of maatschappelijk-zinkende personen aan to werven
voor het Ned. Indische leger . Voor elken ,vrijwilliger" (?) then hij
aanbrengt, ontvangt hij tien gulden ,aanbrenggeld" . Maar bovendien helpt hij den pas geworven koloniaal, zeer bereidwillig, zijn
handgeld verteren en versmijten, door hem in aanraking to brengen
met vrienden „die een kaartje leggen", vriendinnen, die dol van
rijtoertjes houden en cafe-houders, die, behalve oude jenever, bier
en grog, ook familie en kennissen hebben, die veel van ,kloniale"
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houden en de beleefdheid en hartelijkheid zelve zijn, zoolang de
driehonderd gulden handgeld duren .
Voor 't overige vindt men in de beruchtste stegen der buurt
weinig anders dan kleine cafes, geheimzinnig donkere lokaaltjes,
waar een biljart staat, dat dikwijls als ,groene tafel" dienst doet,
enkele armoedige winkeltjes, een paar vodden-pakhuizen en verder
onbewoonbaar verklaarde, gesloten en dichtgetimmerde krotten .
In de 0 . Z. Kapelsteeg is tegenwoordig bijna huis aan huffs
dansgelegenheid, muziek en
pretmakerij . Voor hem, die
het Rattennest wil zien in
zijn fleur, diene, dat Zaterdagsavonds daartoe gelegenheid is. Dan is het er
vol van bewoners, die uit
hun huisjes, woningen of
kelders to voorschijn komen
en van bezoekers, die niet
bevreesd zijn voor valsche
harmonica's, krijschende
draai-orgels, schelle ocarinas, of andere akelige
muziek .
Wat „de vrouwen" betreft, die in het Rattennest
leven, -- kan men zeggen
dat zij over 't geheel de
goede niet to na gesproken
behooren tot de laagste
soort. Zij hebben ,uitgediend" in andere stadsgeAchter de Zeedijk .
deelten en vinden nu nog
in de Armsteeg, Wijngaardsteeg, etc ., een armoedig kamertje
en . . . drank. De meeste dragen het kenmerk van Bachus op haar
verdierlijkt, gezwollen gelaat .
In de talrijke danshuizen van de Zeedij,k de Kapelsteeg enz .
treft men natuurlijk ook jongere, minder geroutineerde en minder
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afzichtelijke en drankvette vrouwen aan, maar voor het meerendeel
is het type -- „d r o n k e n". Het geheele Rattennest is als 't ware
doortrokken van jenever en drank, een vieze rommel, waarvoor
de fatsoenlijke werkman den neus ophaalt en waaraan de vrouwen
uit het yolk, zooals ik eenmaal meer kernachtig dan fijn hoorde
zeggen : „de pest hebben gezien," omdat het meermalen gebeurd,
dat een van derlui „lievertjes" er in verdwaalt en dan berooid en
bestolen thuiskomt .
Zoo waren de menschen in die buurt, toen ik nog jong was,
en nu ik, ouder geworden, scherper, juister kijk, zie ik ze nog
evenzoo . Het R a t t e n n e s t is een der weinige Amsterdamsche
buurten die onveranderd blijft, al is, terwijl ik deze regels schrijf
(Juli I 9o I ), uit de Wijngaardsteeg de laatste prostituee, op straat
gezet, omdat het perceel waar zij woonde als onbewoonbaar is
afgekeurd . Enkele gedeelten, de 0 . Z. Armsteeg, de Bethlehemsgang o .a. zijn bijna ontvolkt en de meeste huizen gesloten . De
firma d e W e d. d e j o n g e, Broodfabrikanten op de 0 . Z.
Voorburgwal, heeft reeds een aantal perceelen in de aan haar
bakkerij grenzende straatjes en gangen gekocht, gesloopt en
verbouwd tot stallen, pakhuizen en woningen voor haar personeel, en daardoor veel bijgedragen tot het opknappen der buurt
- maar ratten zijn slimme gasten ; ze verdwijnen niet, doch
verplaatsen zich als men hun nesten verstoord . Zoo wordt nu
,,de H e i n t j e h o e k s t e e g", die vroeger een solide, brave steeg
was, door hen onveilig gemaakt . De politiepost is dan ook daar
heen verplaatst .
Wat dit stadsgedeelte betreft is het spreekwoord „de tijden
veranderen en de menschen met hen" niet volkomen van toepassing .
Zoolang het „Rattennest" nog schuilhoeken heeft als de Bethlehemsgang en de Blompotgang waar reeds zoo menig onnoozele boer
of stedeling werd heengelokt, mishandeld en uitgeplunderd, zoolang
er nog holen van ontucht en gelegenheden zijn, die niet onder
het bereik der politie vallen, omdat ze to veel in de huizen zijn
verborgen, kan er geen noemenswaarde verandering ten goede
komen.
Toch zijn er al enkele verbeteringen waar to nemen zooals b . v.
het verdwijnen van het beruchte logement „H e t R o o d e Hart,"
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dat in de Wijngaardsteeg stond en in de O . Z. Armsteeg een
uitgang had . De eigenaar die er vroeger een danszaal, restauratie,
en logeerkamers (?) I) had ingericht, liet die later, omdat hij er meer
voordeel in zag, tot ongeveer veertig kleine kamertjes verbouwen,
die hij uitsluitend aan vrouwen verhuurde voor f 4.5o per week .
Bij een razzia eenige jaren geleden door de politie gehouden
werden uit „H e t R o o d e H a r t" op een nacht 3 2 vrouwen en
meisjes verwijderd, waarvan 24 „onder de jaren" waren . De waard
van dit logement kreeg bij die gelegenheid een proces-verbaal,
dat hem later negen maanden celstraf bezorgde . Opmerking verdient ,dat het meerendeel der vrouwen, die in „H e t R o o d e
Hart" en elders, haar treurig bedrij f uitoefenden, uit het Noorden
des lands kwamen . Friesland, Groningen, Drenthe en Overijsel
leverden het grootste aantal .
Ook de bekende „K r a t o n" is verdwenen (verbouwd door de firma
de wed. De Jonge) . 't Was een betrekkelijk klein danshuis, welks
eigenaar geen permissie kon krijgen om „muziek to maken ."
Hij was echter een uitgeslapen rat, die er een loopje op vond
om in de behoefte aan dansmuziek voor zijn lokaal to voorzien .
In zijn slaapvertrek, een opkamertje, plaatste hij een groot draaiorgel, dat hij 's avonds met veel gevoel en talent bespeelde . En
toen hij daarvoor door den commissaris van politie ter verantwoording werd geroepen zei hij met 't onschuldigst gezicht van
de wereld : - Ik bin zoo'n dolle liefhebber van muziek, en daarom
draai ik, als ik 's avonds niks meer to doen heb, zoo'n bee je voor
me eige. Ik kan niet helj5e, dal ze beneeje de muziek hoore en an
't danse gaan ; waarachtig meheer ik waarschouw ze telkens en zeg :
denk erom 't as van hooger hand verbooie, maar ze store derlui der
niet aan, zoowaar as 'k een eerljk man bin!
i) In dat logement sliepen de gasten, als de aanwezige bedsteden bezet waren,
in met stroo of zeegras gevulde, lange eierenkisten . Soms sliep een paar menschen
in, en een ander par onder de bedstee . Ik bezocht indertijd een paar malen dat
logement en trof daar allerlei yolk aan, dat zich niet in 't minst voor elkander
geneerde . In een vrij groot vertrek logeerden b . v . passagierende matrozen, met hun
dulcinea's ; een paar mariniers, die het niet de moeite waard vonden hun uniformen
geheel uit to doen ; man, vrouw en kinderen in een bedstee ; een paar straatloopsters
in eierenkisten, en op den vloer, op matrassen of bultzakken, opgeschoten knapen
en meisjes ! !
23
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Oogluikend werd die K r a t o n geduld omdat de politie er dikwijls
een goede vangst deed, want de uitheemsche naam scheen een
bijzondere aantrekkingskracht to hebben voor allerlei geboeft en
yolk, dat overdag om gegronde redenen onzichtbaar blijft .
Herhaalde malen werden
deserteurs en achterblijvers van verlof door
patrouilles of politie in
den K r a t o n gevonden
en gearresteerd, meestal
niet dan met groote
moeite en na hevig verzet. Dan hielp de eigenaar
dapper mee ; hij liet de
agenten door een deur,
die in de Betlehemsg a n g uitkwam, binnen,
en ranselde onder hare
bedekking met een talhout op zijn gasten, dat
de spaanders er of vlogen . Openhartig bekende
hij dat 't hem plezier
deed : ,eris oft to kenne
timmnere, al was 't alleen
inaar ovi to bew jze dal
ik oft de hand van de
gerechtigheid en een vrind
van meheerje bin."
In de Betlehemsg a n g vindt men tegenwoordig, behalve een
paar woningen door
kwartjesvinders en hun
De Betlehemsgang.
bijzitten ingenomen, het
achterhuis van B e t h S a n dat in de Warmoesstraat uitkomt .
B e t h S an staat daar met zijn 's avonds en 's nachts brandende
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lantaarn, als een baken in een zee van ongerechtigheid, een veilige
haven aanwijzend voor vrouwen en meisjes die ,uit het leven willen ."
Vroeger was het een zeer klein smal huisje ; nu is het belangrijk
vergroot en verbouwd, en heeft behalve een lokaal, waarin een
goed bezochte Zondagschool wordt gehouden, ruimte voor tien of
twaalf ongelukkigen, die den goeden weg zoeken .
Dag en nacht staat de vriendelijke directrice met haar helpsters
gereed om gevallen vrouwen of meisjes op to nemen, dikwijls
gaan zij zelfs „de buurt" in om ze op to zoeken, zoodra zij slechts
weten dat de eene of andere uit then poel van ellende wil gered
worden . Liefderijk worden die arme schepsels in B e t h S a n
opgenomen, gereinigd en van eenvoudige, zindelijke kleederen
voorzien. Geen enkel verwijt wordt haar gedaan . . . ,z~'komen" dat is genoeg !
Een onlangs met de directrice gehouden gesprek schonk mij de
overtuiging dat het geen gemakkelijk liefdewerk is, wat daar
verricht wordt, want het gebeurt menigmaal, dat de zich aanmeldende vrouwen, zoo verwaarloosd en vol ongedierte zijn, dat
zij eerst, na herhaalde reinigingen en baden, geschikt worden
geacht voor de kleine nette slaapkamertjes, waar ieder haar
eigen bed, waschtafel en kastje heeft . Natuurlijk gebeurt het
ook wel eens dat zulke vrouwen -- „Beth San" eenvoudig
als een goedkoope bad-inrichting beschouwend - opgefrischt
en verkwikt weer tot haar vroeger leven terugkeeren, maar
toch worden vele, door de liefderijke hand, die haar opricht,
helpt en leidt, tot een meer menschwaardig bestaan gevoerd en
herschapen in dienstboden of in een of andere betrekking geplaatst .
Ook verlaten kinderen worden voorloopig in „Beth San opgenomen. Het komt nl . zeer dikwijls voor dat buren bij de directrice
een of meer kinderen komen brengen, die zij alleen en verlaten,
hongerig en ellendig op kamers of in kelderwoningen hebben
gevonden . Binnen de gastvrije muren van het kleine gesticht,
vinden die arme stumperds voedsel, kleertjes en een rustig verblijf,
tot dat er gelegenheid is om ze in het B e s t e d e 1 i n g e n h u i s
onder dak to brengen .
Toen Beth San pas geopend was, hadden de Directrice en
helpsters nog al to lijden van de baldadigheid der straatjeugd en
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van opgeschoten jongens „die de boel 'ris kwamen opscheppen",
maar de omwonende vrouwen hielden haar van den beginne of
de hand boven het hoofd, allengs gewende men aan den lantaarn,
zoowel als aan de twee zonderlinge woorden en nu wijst men
elkander met een zekeren eerbied op Beth San, als een huis
waar redding en hulp to vinden is .
Het is opgericht en wordt in stand gehouden door eenige
menschlievende dames .
Er is in ,Het Rattennest" nog ontzachelijk veel to doen, to
helpen, to reinigen en to verbeteren en 't zal zeker nog jaren
duren eer het een andere naam verdient .

