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WOORD VOORAF.
Een paar jaar geleden is mij het volgende gebeurd
In een gymnasiasten-krantje dat ook aan letterkundige
critiek meende te moeten doen, werd mijn Lichte Last
beoordeeld als het werk van een, die heel veel aan
Het Spiegeltje van Mevrouw Ina Boudier-Bakker te
danken had. Ilk heb, helaas en tot mijn schande, dit
boek van Mevrouw Boudier-Bakker nog niet gelezen.
En de publicatie in gedeelten van De Liebte Last was
reeds begonnen voor Het Spiegeltje verscheen.
Het zou mij niet verbazen, indien den auteur van
Jobje's Avontuurlijke Jeugd thans de spiegel van een
ander boek werd voorgehouden, als voorbeeld waarnaar hij gewerkt zou hebben, vooral omdat er ook
eenige overeenkomst in den titel is. Ilk zou, wie dat
deed, kunnen aantoonen, dat van dit mijn boek reeds
een en ander geschreven was, toen de auteur van dat
andere boek, met zijn publicatie aanving. Ilk zeg dit
niet om mij bij voorbaat te verontschuldigen, waarvoor ?
maar om er den lezer aan te herinneren, dat er meer
overeenkomst dan navolging is in de literatuur.
DE SCHRIJVER.
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I.
JOBJE'S EERSTE KERSTBOOM.
Jobje begreep eigenlijk niet waar hij heenging.
Hij hoorde moeder praten over een zaal, maar
hij wist niet wat een zaal was. Moeder zei ook
lets van „kunsten en wetenschappen", maar dat
begreep hij heelemaal niet. Hij had we! eens
een jongen op zijn hoofd zien staan, of op zijn
handen zien loopen, en dan zei die jongen sours:
wie doet me die kunst eens na? maar Jobje dacht,
dat ze die kunsten wel niet op het Kerstfeest
zouden doen. Hij hoopte ook maar van niet,
want Jobje had het menigmaal geprobeerd, maar
hij kOn het niet, — hij vie! telkens om voor hij
op zijn handen stond, en dan lachten ze hem uit.
Bij het Kerstfeest moest je niet lachen, daar
moest je stil bij zitten, en peen, vast niet op je
hoofd staan en niet op je handen loopen.
Maar dan begreep hij van die kunsten waar
moeder van sprak, ook heel weinig, en van dat
andere nog minder. Da was zoo'n vreemd woord.
Jobje geloofde niet dat hij het ooit gehoord had,
zelfs niet van Oom Smaling, en die zei toch
dikwijls van die woorden, die Jobje in 't geheel
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niet begreep. Jobje vond dat heel plezierig, want
als hij zulke woorden hoorde, kon hij er over
gaan zitten denken, en dan behoefde hij niet te
luisteren.
Soms vroeg Moeder dan wel waarover Oom
Smaling nu verteld had, maar dan zei Jobje dat
hij het niet wist, want dat hij had zitten denken,
en dat vond Moeder altijd goed.
Nu liep hij ook te denken over het Kerstfeest
en hierover, dat de goede God nu toch niet voor
sneeuw gezorgd had, en op plaatjes was Kerstmis
altijd met sneeuw. Moeder wist zeker ook niet
waarom dat niet in orde was, want toen hij er
Haar vroeg zei ze: „Het zal wel goed zijn, zooals
het is; de Heer weet beter hoe 't hoort dan
kleine kinderen." Jobje dacht dat als de Heer
geweten had dat zijn schoenen zoo stuk waren,
Hij het zeker we! zou hebben laten sneeuwen,
met van die lekkere droge sneeuw, waar je sneeuwballen van maken kon en waar je wel koude
voeten van kreeg, maar Been natte. De straten
waren vuil en vol plassen, en Jobje, die zachter
liep dan Moeder — hij was ook zooveel kleiner —
moest heel vlug stappen om Moeder bij te houden,
en dan trapte hij telkens in een plas en voelde hij
dat zijn kousen in de schoenen Hat werden, en
Jobje vond dat niet lekker. Maar de Heer zou
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wel weten hoe 't moest, had Moeder gezegd, en
de regen kwam toch ook van den Heer. Toch,
als Jobje gedurfd had zou hij dezen middag, toen
't zoo plaste tegen de ruiten, den Heer wel hebben
willen vragen om dien regen alsjeblieft te ruilen
voor sneeuw, maar voor droge natuurlijk, want
natte sneeuw, daar had je tweemaal een vuile
boel van, zei Moeder.
„Ben je niet blij?" hoorde hij Moeder vragen.
„Ja moeder," zei Jobje, maar eigenlijk meende
hij het niet. Hij was eer angstig dan blij, want hij
ging Haar zijn eersten Kerstboom, en Jobje was
pas zes jaar. Hij had nog nooit een echten Kerstboom gezien, wel op een plaatje, en dien eenen
keer toen hij met Oom Smaling op reis was
geweest, en zij door een bosch gereden waren
met den trein; daar stonden allemaal Kerstboomen, had Oom toen gewezen. Maar daar hadden
geen lichtjes aan gezeten en geen mooie dingen,
zooals op de plaatjes. Nu zou hij een echten
Kerstboom zien, in een zaal, — het was een heel
groote zaal, had Moeder hem gezegd, en daar
waren allemaal kinderen van de Zondagsschool.
Jobje was ook voor de Zondagsschool nog te
klein, maar omdat Oom Smaling er wezen zou,
mocht Jobje ook komen, en dat had hij heel fijn
gevonden toen Oom het hem zei. Moeder was
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er ook blij mee geweest, schoon Moeder niet mee
mocht. Langzamerhand was Jobje gaan vreezen
dat het toch niet zoo heel pleizierig zou zijn.
Ten eerste zou hij er alleen wezen tusschen
veel vreemden, en dan had Moeder hem van
allerlei gevraagd: of hij netjes zou wezen op zijn
goed, en met twee woorden spreken als hem wat
gevraagd werd, en niet gulzig zijn als hij wat kreeg.
Jobje vreesde dat hij van dat alles iets zou
kunnen vergeten, en dan zouden ze hem uitlachen, en dan zou hij gaan huilen, en dan zouden
ze nag meer lachen. Als moeder nu nog maar
bij hem bleef .....
„Daar is 't gebouw," zei moeder, haar pas nog
versnellend, want uit een torenklok, die je nergens
zag — 't was heel donker in de lucht — begon
klokgetinkel to tpelen. Jobje voelde iets als een
tilling van angst en verwachting langs zijn rug
griezelen, en onwillekeurig liet hij de voeten wat
sleepen, en moest Moeder hem meetrekken.
„Ik ben zoo moe, en je loopt zoo hard," zei hij.
„Ja, je moet er op tijd zijn, telaatkomen is niet
netjes als je gevraagd bent," zei Moeder. „Kijk
eens, zooveel staan er daar all"
Tegen den grijzen muur van een heel hoo g
gebouw drong een klit jongens en meisjes op
tegen hooge groene deuren; daarboven, in het
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glas, half binnen en half buiten, brandde een
gasvlam in een la.ntaarn. Gelig licht stroomde
over de beweeglijke schare heen. Er was een gebrabbel van stemmen, en vooraan yacht men een
beetje. Kinderen met klompen aan stampten van
't eene been op 't andere, — het hout klepperde
op de straatsteenen. Terzij stonden nog een paar
moeders, en ook mannen met hun jongens. De
mannen bromden tegen de vechters, en maanden
tot stilte.
,,Zoo, ga bier staan, dadelijk mag je er in,"
zei Moeder.
„Ik ben bang," zei Jobje.
„Malle jongen," bromde Moeder. Maar zij
kneep hem toch even in zijn hand, en Jobje keek
verwonderd naar Moeder op, hij was niet gewoon
aan veel vriendelijkheid.
De klok uit den ongezienen toren sloeg zwaar
zes slagen. Er ging een „hoera" op en vooraan
begon er een met klompenvoeten tegen de deur
to schoppen. In eens ging die deur open en een
barsche stem zei: „Wort; marsch, jij achteraan,
— je moet wachten tot het laatst." Jobje zag een
lange rtijnheer, die een jongen bij den arm had
en dien van vooraan uit den hoop wegzette,
heelemaal naar achteren.
„Schooier!" schold de feestganger, en Jobje's
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moeder zei: „Ondeugende jongen, mag jij mijnheer uitschelden? En dat als je naar een Kerstfeest gaat?"
De druktemaker zei een leelijk woord en beweerde dat hij niet eens meer wou. Maar hij
drong zich weer tusschen de klit in en toen
opnieuw, nu alletwee de deuren opengingen, was
hij aanstonds v6Or Jobje geschoven, en achter
Jobje kwamen anderen, en Moeder liet zijn hand
los, en hij voelde zich tot bij de deur dringen,
dragen bijna, en toen Jobje wanhopig omkeek
hoorde hij Moeders stem nog: „Kijk nou vOcir je,
Job! Tot van avond, ik kom je halen . . . ." en
dan stond hij in een gang, breed en groot, en vol
jongens en meisjes, bijna allemaal ouder dan hij.
Hij hoorde nummers afroepen, en namen, maar
zijn naam hoorde hij niet. Met zijn pet in de hand
stond hij achteraf, bij een kapstok vol jassen, en
hij vond een Kerstfeest een ding om to huilen van
akeligheid. Maar opeens hoorde hij Oom Smaling's
bekende luide, voile stem, en die zei: „Dames en
heeren, nu ieder bij zijn klas, en dan volgens de
jaren naar de zaal . . . . eerst de eerste klas ... .
Een twee, een twee . . . ."
Jobje verlangde zeer dat Oom Smaling hem zien
zou, die zou hem zeker meenemen, maar hij
hoorde alleen zijn stem, en zag hem niet.
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„Wei, kleine vent?" vroeg een juffrouw, „bij
Welke Idas hoor jij?"
„Ik hoor bij Oom Smaling," zei Jobje aarzelend,
en de juffrouw nam hem bij de hand en bracht
hem in een zaal, waar Oom Smaling tusschen
groote manden vol krentebroodjes stond, en drie
vrouwen waren doende met groote koperen ketels,
er hing een geur van chocolade en zoetigheid, en
het was er heel warm.
„Meneer, een ventje voor u?" vroeg de juffrouw
en toen zag Jobje dat Oom Smaling met een
krentebroodje in de hand stond te eten, en met
dat Oom zich omkeerde zei hij tot de juffrouw:
„Ik val van de graat, juffrouw Mies . . . . Zoo ben
je daar, Job? Goed mijn jongen, — och, juffrouw
Mies, zet hem maar bij de eerste klas, wil je? Dag
Job . . . . straks zie ik je wel."
Toen ging Job mee, aan de hand van de jut.-frouw, en hij kwam weer in een andere zaal —
want dit waren nu zalen, dat had hij goed gehoord,
— en daar was een rumoer, een gegons, een gesuis
van wel duizend kinderen, dacht Job. En om hem
zaten allemaal kleintjes op stoelen, te draaien, te
praten, te lachen, maar Been den kende hem of
praatte tegen hem en Jobje voelde zich erg alleen.
Recht voor hem was, net als in de kerk van Oom
Smaling, een hoogte, en daar hingen gordijnen,

zoo groot als Jobje nog nooit van z'n leven gordijnen gezien had, van de eene zij der zaal naar
de andere. De gordijnen waren dicht en dik, maar
een beetje kon je er toch doorheen zien, en Jobje
keek aandachtig naar wat den vorm van een boom
had, en dat moest wel de Kerstboom wezen. Er
gingen mannen heen en weer, met lichtjes, en
er kwamen steeds meer lichtplekjes in de gordijnen, en een keer zag Jobje duidelijk boven 't
gordijn uit de hand van een man met een stok
en aan die stok zat 66k een lichtje.
Het rumoer in de zaal steeg, steeg, en Jobje werd
al angstiger. Het was of er iets heel ergs gebeuren
zou, iets om bang voor te wezen. En nog altijd
praatte er geen een kind tegen hem, ze zaten maar
aldoor onder elkaar te babbelen. Met schrik miste
hij zijn pet, om dadelijk daarop te bedenken dat
de juffrouw die aan een kapstok in de andere zaal
had gehangen. Nu maakte hij zich angstig, dat hij
die pet straks niet meer terug zou kunnen vinden.
Daar gingen de lichten in eens allemaal uit!
Jobje schrikte er van, en riep onwillekeurig, net
als de anderen: „He!" En de bel weerklonk en
de gordijnen schoven in eens weg, en toch, niemand deed het. Nu stond daar de glorieuse
Kerstboom voor hem, en hij was zoo mooi, z$545
mooi, dat Jobje niets meer hoorde of zag van wat
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om hem heen gebeurde. Hij slikte, en slikte nog
eens van ontroering, en dacht toen dat hij huilen
moest, zooms hij huilde, wanner Moeder of
Grootmoeder hem de schuld gaven van iets dat
hij niet gedaan had . . . . Maar Jobje huilde niet,
want er began jets to zingen dat Jobje niet zag, —
en hij geloofde wel dat dit nu de Engelen waren,
want z66, mooi had hij nog nooit het , ,,Sere zij
God" hooren zingen.
Kwam het uit den Kerstboom?
Hij keek, maar de Engeltjes die in den Kerstboom hingen waren erg klein, en hij kon niet zien
of ze hun monden open deden. Maar misschien
kwam het boven van de zoldering, en langzaam
hief Jobje zijn hoofd omhoog. Maar toen schrikte
hij, want hij zat precies onder een heel groote
kaarsekroon, en het was net of die ontzaglijke
lamp dadelijk op zijn hoofd zou komen vallen.
Toen hoorde hij ineens ook dat het stil was, net
of hij alleen in de zaal zat, alleen met de zingende
Engelen.
Tot zijn buurjongen hem aanstootte en zei:
„Daar staan ze." En de jongen draaide zich om,
en toen draaide Jobje zich ook om, en , toen zag
hij, boven, op iets dat hij geen naam geven kon
de engelen staan. Maar het waren geen engelen,
want juffrouw Mies was er ook bij, die hem op
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dezen stoel gebracht had, en toen 't zingen uit
was, en dadelijk 't rumoer in de zaal weer begon,
zag Jobje de engelen verdwijnen, en toen stond
ineens Oom Smaling voor den Kerstboom, en
zei, met een stem die klonk als een klok: „Lieve
kinderen, nu hebben jullie den engelenzang
gehoord, nu mag je het schoone lied allemaal
meezingen."
Het sch66ne lied, dat begreep Jobje niet. je
kon schoone harden hebben, of ook wel vuile, (en
vuile, dat ging veel gemakkelijker dan schoone)
en een schoon bord,
maar het schoone lied?
„Allemaal onzin," zei Jobje halfluid. Dat was hij
gewoon van juffrouw Krip, de naaister beneden,
te hooren, en hij vond het heel aardig. „Als ik
het niet begrijp," zei juffrouw Krip, „dan zeg ik
maar: allemaal onzin," — en ze zei het dikwijls.
Jobje had Been tijd om over het begrip „schoon
lied" na te denken, want men zong aan alien kart
uit voile burst, en achter hem schreeuwde een
jongen zoo verschrikkelijk schel en fel, dat het in
job's ooren schetterde. Job peinsde er over of hij
ook zou molten meezingen, maar hij luisterde
tegelijk naar den schreeuwenden jongen achter
hem — hij wou wel eens zien wie zó6 zingen kon —
en v6Or Job zijn mond opengedaan had was 't al uit.
Toen gingen de lichten ineens weer op, en de
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Kerstboom was fang zoo mooi niet sneer, maar nu
zag Jobje hoeveel schoons er wel aanhing, en dat
er twee groote manden met sinaasappelen naast
stonden. En plotseling stond Oom Smaling vlak
voor hem, tusschen hem en den preekstoel in,
en hij zei: „Nu, lieve kinderen, wij zijn vanavond
— ja als jullie niet een oogenblik zwijgt kan ik
niet spreken — wij zijn vanavond hier gekomen .. .
omdat .... ? Wie kan mij dit eens netjes zeggen
en zonder haperen? Wat heeft ons hier gebracht?"
„Moeder," zei Jobje, die meende dat Oom
Smaling het aan hem vroeg. Hij hoorde niet dat
er am hem heen gelachen werd, hij hoorde alleen
Oom, die zei: „Juist, moeder heeft dezen kleinen
man hier gebracht . . a . en waarom zou zijn
moeder dat gedaan hebben .... ?"
„Omdat hij den weg niet alleen wist," klonk
het van achter Jobje. Het was de jongen met de
schelle stem. Jobje deed even zijn oogen dicht,
want hij schaamde zich, en dacht nu dat men hem
niet zien zou als hij zijn oogen maar dicht hield.
Maar hij luisterde onderwiji naar Oom Smaling:
„ . . . a Omdat de Heere Jezus zeide: Laat de
kinderen tot Mij komen . . . . juist. Dat zeide Hij,
en omdat wij vandaag het geboortefeest van dien
lieven Heere Jezus vieren, daarom zijn wij blij,
en daarom zingen wij zooals de Engelen zongen
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in de velden van Bethlehem . . . ." Nu behoefde
Jobje niet verder te luisteren, want hij kende de
geschiedenis van Bethlehem heel goed: gisteren
had Oom Smaling die in zijn kerk verteld, en
toen had Jobje op zijn gewone plaats naast den
preekstoel gezeten. Hij spande dus al zijn aandacht op den boom en de brandende kaarsen, en
draaide soms heel langzaam zijn hoofd eens om,
en dan zag hij achter in de zaal, heel ver weg,
een groot ding, als een ledikant, met donkerroode
gordijnen, en hij dacht, dat als daar nu iemand
sliep, dat die dan van het zingen boven zijn hoofd
wel wakker zou geworden zijn. Vervolgens dacht
hij, dat hij daar ook wel zou willen in liggen,
tenminste als Oom Smaling nog langer vertelde,
en hij bepeinsde, wat er met die twee manden
sinaasappelen zou gebeuren.
Oom Smaling was klaar voor Jobje er aan
dacht, en toen zongen ze: „Stine nacht, heilige
nacht," — en Jobje begon mee te zingen, maar
bij „heil en vree" hield hij al weer zijn mond,
want hij wist niet wat „heil en vree" was en Jobje
begreep altijd alles graag. Daarom zat hij ook zoo
dikwijls te denken, maar het hielp niet altijd.
En na het zingen hield een juffrouw hem een
kopje chocolade voor, maar hij wist niet wat het
was, en schudde hardnekkig van neen, ofschoon
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hij het zeer jammer vond dat de juffrouw hem
toen voorbijging; de anderen naast hem en achter
hem lustten het wel, want die staken zoo begeerig
hun armen uit, dat hij links en rechts een stomp
kreeg.
„Schei uit," zei Jobje, en hij voelde tranen in
de hoeken van zijn oogen prikkelen, want hij
had toch wel graag willen drinken, maar hij kreeg
het niet meer, en hij had ook niet met twee
woorden gesproken, en moeder zou boos op hem
zijn. Gelukkig kwam er aanstonds een andere
juffrouw met een Schaal vol zacht gebak: daar
mocht hij van nemen. „Een moskoofje, vent?"
vroeg de juffrouw.
En nu zei hij: „Asjeblieft juffrouw," en hij nam
er een. Het was zacht, net een klein sponsje,
dacht Job, — zou hij het bewaren voor thuis?
Dan konden moeder en grootmoeder en juffrouw
Krip er ook een stukje van nemen.... Maar hij
keek eens rond en zag dat ze het allemaal opaten,
en toen begon hij ook maar.

Nu stond daar voor den boom een juffrouw, die
vertelde de geschiedenis van een meisje, een klein
meisje van de Zondagsschool, dat op Kerstmis
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op het ijs geweest was tegen het verbod van haar
moeder in, en er door gezakt. Toen had ze een
longontsteking gekregen, en daar was ze van gestorven. Jobje begreep niet dat de menschen zoo
dwaas waren je jets te geven waar je van dood
ging; dat scheen met longontsteking wel zoo te
wezen. Longontsteking zou wel „allemaal onzin"
zijn. Gelukkig dat het meisje ten slotte nog maar
in den hemel gekomen was, want dood-gaan was
oak zoo pleizierig niet. Ook begreep Jobje niet
recht of het meisje dood gegaan was van de
Zondagsschool, of van het ijs, of van dat gekke
ding dat ze gekregen had; als dat van de Zondagsschool was wou hij daar maar liever niet
naar toe.
Er werd weer gezongen, maar Jobje kende dat
versje niet, en hij hoopte maar dat nu die anderen
nog eens zingen zouden. De stem van den
jongen achter hem was fang zoo mooi niet als
de hunne.
Toen zei Oom Smaling nog wat, en aanstonds
kwam een meneer, dezelfde die buiten een jongen
bij den arm had genomen, op de plaats van Oom
staan en begon 66k te vertellen.
Hij vertelde van Frankrijk, daar hadden ze
zeker allemaal wel van gehoord. — Neen, dacht
Jobje, ik niet. — Frankrijk was een ver land en
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een stukje van dat land heette Normandie, en
daar waren alle menschen Roomsch . . . .
„ juffrouw Krip is ook Roomsch," zei Jobje
zacht. „Allemaal onzin."
. . . . In dat Roomsche land hadden de menschen
lands den weg beelden genet van den Heere Jezus,
aan het kruishout hangende, en als ze daar voorbijkwamen, knielden ze sours voor die beelden,
„dat was natuurlijk heel verkeerd, en erge afgoderij, nietwaar kinderen?" De hoofdjes knikten:
ja, dat was afgoderij, maar Jobje wilt niet wat
afgoderij was, en hij luisterde voort.
. . . . Daar in Normandie vierden ze ook Kerstfeest, en daar lag dik sneeuw op den weg . . . .
„Zoo hoort het ook," dacht Jobje ....
. . . . En de menschen hadden moeite om er
doorheen te komen, maar ze moesten toch naar
de kerk, want de Heiland was geboren, en nu
moesten ze gaan bidden. En onder al die menschen
was een arm jongetje, dat Been vader meer had,
maar wel een moeder, maar die lieve moeder,
waar dat jongetje zooveel van Meld, was ziek, en
nu dacht de knaap: Laat ik ook naar de kerk
gaan, en den Heere Jezus bidden om mijn moeder
gezond te maken. Je begrijpt wel dat hij tegen
de sneeuw niet opzag, want hij hield veel van
zijn moeder . . . .
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„En in die sneeuw is het heerlijk, tenminste
van die sneeuw," dacht Jobje, — en hij wist wel
welke sneeuw hij wenschte als hij naar de kerk
zou gaan omdat zijn moeder ziek was . . . .
. . . . Het was bitter, bitter koud, en hij moest
een heel langen weg loopen, een weg waar weinig
menschen fangs gingen, en lantaarns stonden er
op dat wijde land ook niet; alleen brandde een
lichtje bij de beelden van den Heere Jezus.
Toen dacht de arme jongen, wiens voeten en
handen verkleumd waren van de kou, dat het toch
misschien niet noodig was zoo ver weg te gaan —
want heel, heel in de verte zag hij de verlichte
vensters van de kerk — niet zoo noodig om
heelemaal naar die kerk te gaan en den Heere
Jezus te aanbidden . . . . Het sneeuwde zoo onophoudelijk, en de gure wind sneed hem zoo fel in
het gezicht . . . . Zou de Heere Jezus het niet goed
vinden, als hij in den Kerstnacht hier aan den
weg tot Hem kwam? Hij hing hier toch ook aan
het Kruis, die arme, lieve Heere Jezus....
Nu, hij dacht, dat zou de Heer wel goed vinden,
en dus liep hij voort tot aan den boschweg, waar
een Christusbeeld stond. Het was er licht van de
sneeuw, en in dat vale licht zag de jongen op
eens hoe naakt daar de Heiland aan het Kruishout
hing. En dat in den kouden nacht en in de sneeuw!

'7

Als ik nu eens, dacht hij, heel lief voor den
Heere Jezus ben, zou hij dan mijn lief moedertje
niet helpen, niet genezen willen? Hij trok zijn
jasje uit, Horn tegen het beeld op, en hing die jas
om de naakte schouders van het Christusbeeld.
Dan knielde hij neder, en bad vurig, dat de Heer
nu zijn lieve Moeder genezen mocht, dan mocht
de Heer zijn jas houden tot het zomer werd.
Toen hij opstond, voelde hij zich ontzaglijk koud;
de sneeuw viel in nog dikker vlokken dan te
voren, en het licht van de kerk was nauwelijks te
zien. Hij zou even uitrusten onder de beschutting
van een denneboom, en dan gauw naar moeder . . . .
Hu, wat blies de wind achter hem aan, gelukkig
dat nu althans de Heere Jezus het daar niet koud
meer behoefde te hebben. Hij zou nu ongetwijfeld
het gebed van den knaap verhooren . . . . Dicht in
elkaar kroop de jongen; nog even rusten want
zijn oogen deden pijn van het felle wit der sneeuw,
en misschien wel van den slaap . . . . hij verlangde
naar zijn bed en naar moeder .....
Den volgenden morgen vond de veldwachter
hem, diep onder de sneeuw, koud en dood. Zij
brachten hem thuis, en ziet . . . ook de moeder van
den knaap was in denzelfden nacht gestorven; de
Heer had hen beiden in Zijn hemel opgenomen .. .
Het verhaal maakte aanvankelijk diepen indruk
2
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op Jobje. Maar het slot begreep hij niet. Het was
voor den Heere Jezus toch even gemakkelijk
geweest om de moeder te genezen, en den jongen
naar huis te laten gaan? Ja, waarom niet?
En dat van die jas begreep hij ook niet recht.
Dom Smaling zei gisteren: Wie zichzelf geheel aan
Jezus geeft, die zal het leven hebben . . . . Deze
jongen gaf zijn jas aan den Heer en ging dood . . . .
Toen er voor de tweede maal chocolade kwam,
stak Jobje gretig zijn hand uit; hij voelde heerlijk
de koestering van het warme vocht in zijn maag,
want 't was net of hij ztlf in de sneeuw geloopen
had . . . .
Nu begonnen de kinderen ook tegen hem te
praten.
„Hoeveel heb jij al gehad?" vroeg er een. Jobje
gaf geen antwoord, maar slurpte zijn kopje leeg.
„Ik heb er al drie gehad," zei een ander. „De
juffrouw het niks gezien, kicker."
„Ik heb fijn twee taretjes," zei een meisje, en
nam er een uit haar opgebonden boezel.
„Dat zal ik zeggen," zei haar buurman. „Of je
geeft mijn de helft, — anders zeg ik 't hood"
„'t Eene is voor mijn broertje thuis," weerstreefde het meisje, het gebakje schielijk verbergend in haar schort.
Jobje wenschte wel dat hij ook een broertje
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thuis had, maar hij zou toch geen taartje willen
meenemen zooals het meisje.
„Zie je die sinaasappels, weet jij wat ze daarmee
gaan doen?" vroeg hem het meisje.
„Verkoopen," zei Jobje. Er stonden net zulke
manden bij Dries den groenteboer; die verkocht
ze ook.
„Ben je nou!" zei het kind met een schouderophalen over zooveel domheid. „Die worden
getracteerd."
„Allemaal onzin," zei Jobje.
„Dat zal jij dan 's zien. Jij lust zeker geen
sinaasapp els.
„Nee," zei Jobje, „ik lust ze niet."
„Juffrouw, juffrouw," begon het meisje te
kraaien. Maar er was zooveel rumoer, en de
juffrouwen hadden allemaal veel te doen, nu met
krentebroodjes, en Oom Smaling stand weer
midden op de verhooging, en praatte luid, maar
niemand luisterde; Jobje deed erg zijn best om
Oom te verstaan, maar hij hoorde alleen maar
klanken, die hij niet begreep, en in zijn hoofdje
hamerde het maar door: Allemaal onzin, allemaal
onzin.... tot ineens een juffrouw vriendelijk zei:
„Jij luistert goed, boor vent, jij krijgt een moose
sinaasappel van me straks."
„Juffrouw, hij lust geen sinaasappels," kraaide
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het meisje weer, begeerig nu haar wetenschap
te luchten.
„Welzeker," zei de juffrouw, „hij lust ze wet,
niet waar vent?"
„Ja, juffrouw," zei Jobje, en dit was naar
waarheid. Tegen groote menschen mocht hij
alleen de waarheid zeggen.
„Mag jij jokken?" vroeg het meisje hem dan.
„0, foei, hij jokt.... juffrouw, hij jokt."
Er begon een piano te 'spelen met een viool, en
de rechtergordijn werd op zij geschoven, en toen
zag Jobje het gaan van den strijkstok op en neer,
en hij had het ook wel eens willen doen. Het
duurde hem veel te kort. Maar gelukkig begon
men van daar achter boven ook weer te zingen,
en Oom Smaling stond recht voor den Kerstboom
en sloeg de maat.
Jobje gleed voorzichtig van zijn stoel af, en
keerde zich om, om naar de zangers te kijken, en
toen zag -hij ineens dat de gordijnen van het
ledikant open waren, en dat daar groote menschen
doorkwamen, en, o, 66k zijn moeder. En dat
deed hem , nu toch het meeste plezier van alles,
want nu hoorde zijn moeder ook het zingen, en
ze zag den Kerstboom, — en zou ze hem 66k
zien? Hij stak de handen in eens allebei omhoog
maar hij was klein en moeder zag zijn kl eine
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handen niet.... er waren ook z6Oveel kinderen.
Hij klom op de sporten van zijn stoel, en stond
dan op de mat, wuivend met zijn hand: „Moeder,
moeder!" riep hij, en ja, nu zag moeder hem.
„Zitten, zitten," gebood de stem van Oom
Smaling, en ineens voelde Jobje zich onder de
armen opgetild en rechtop gezet op zijn stoel,
't gezicht weer naar den Kerstboom. Dezelfde
juffrouw die straks zoo vriendelijk was zei nu:
„Dat is heel ondeugend, mag dat nou?"
Jobje begon bijna te huilen, en voelde op eens
angst voor de juffrouw en voor de kinderen om
hem heen, die lachten. Hij had willen zeggen
dat hij moeder daarachter gezien had, maar hij
durfde niet. Het was niet zoo hie pleizierig bij
den Kerstboom, tenminste niet alles, dacht hij.
Toen viel zijn oog weer op Oom, die een paar
vlammetjes van laag gebrande kaarsen uitblies,
en Jobje wou dat hij Oom Smaling was, -- dan
zou hij al de kaarsen uitblazen, dat kon hij best,
en 't was nu toch niet mooi meer. De manden met
sinaasappelen waren ook weg, en terzij werden
ze al uitgedeeld. De juffrouwen riepen namen
dooreen en gaven mooie boekjes.
Hem presenteerde men een sinaasappel. „Ik heb
liever een boekje," waagde Jobje te zeggen, met
een tersluikschen blik op een heelen stapel.
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„Hoe heet je dan?"
„Jobje Plaat, juffrouw . . . ."
De juffrouw keek op een papier. „Neen, jouw
naam zie ik er niet bij. Je kunt ook nog niet
lezen, vent!"
„Moeder kan lezen. En juffrouw Krip, maar die
is Roomsch," zei Jobje. Hij dacht wel, dat hij
dit behoorde to zeggen, en begreep niet waarom
de juffrouw lachte.
„Ik zal het aan dominee zeggen, hoor," zei ze.
„Dominee is mijn oom," zei Jobje trotsch. Nu
voelde hij zich weer blij en opgeruimd, dat van
straks was vergeten. Oom Smaling was zijn Oom
en niet van de andere kinderen, en zijn Moeder
stond achteraan, bij het ledikant. Straks zou hij,
dicht tegen Moeder aan, naar huis gaan. Hij had
zijn sinaasappel in zijn zak gestopt, en vatte nu
een Kerstkrans aan, en de juffrouw kwam ook
met een boekje voor hem. Jobje voelde zich nu
weer heelemaal gelukkig, als hij nu zijn pet nog
maar terugkreeg. Maar daar zou Oom Smaling
wel voor zorgen, die was de baas . . . .
Er werd gedankt, Jobje keek door zijn half
gesloten oogen naar de vlammetjes van de kaarsen;
het werden net sterretjes zoo . . . .
Amen! hoorde hij, en toen vloog alles op,
onordelijk en door elkaar. Tevergeefs riep Oom
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Smaling: „Zitten blijven, klas voor Idas . ."
Niemand scheen het to hooren; er werden stoelen
omgesmeten en er werd gejoeld en gekraaid; de
jongen met de schelle stem bootste een haan na,
en een andere jongen blafte als een hond. Jobje
werd bang in het rumoer, en bleef angstig, stokstijf op zijn stoel zitten. Tot ineens Oom Smaling
naast hem stond, zijn hand nam en zei: Job,
jij gaat met mij mee!"
Job keek den langen man dankbaar aan; tot
niemand sprak hij zoo.
„Hoe vond je het?"
„Fijn," zei Jobje.
„Heb je goed geluisterd?"
„Ja Oom."
„Slaap?"
Job knikte; ja hij voelde nu dat hij slaap had,
maar hij ging naar huis.
„Weet u me pet?" vroeg hij.
„We zullen eens kijken."
En ,nu was Moeder er ook, en aan den uitgang
van de zaal zag hij een heele boel kinderen door
het ledikant gaan, en nu begreep hij pas dat het
geen ledikant was, maar gordijnen voor de deuren,
en alles werd hem nu gewoner, de zaal en de
groote lampen, en de kapstokken in de gangen.
Kijk, daar hing zijn pet ook.
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Vijf minuten later liep hij, warm ingepakt,
tusschen Oom Smaling en moeder in. Nu scheen
de maan; de straten waren drooggewaaid.
„Kom je nu ook op de Zondagsschool, Job?"
vroeg Oom vriendelijk. „Dan mag je altijd bij
den Kerstboom komen."
„Ik vind den Kerstboom wel mooi," zei Jobje,
„maar ik wil liever toch niet op de Zondagsschool....
*Lk ben bang voor doodgaan. Gaan alle kinderen op
de Zondagsschool dood, zooals in het verhaaltje?"
„Dat is een rare toepassing," zei Oom.
„ja," stemde Jobje toe. „Wat is een toepassing?"
„Ja, een'toepassing, dat is . . . . dat is . . . ." zei
Oom Smaling, en hij zei niet wat een toepassing is.
„Dat andere verhaal vond je zeker wel mooi,
van dien jongen, of heb je niet geluisterd?"
„Ook niet mooi," zei Jobje gedecideerd. „De
Heer had zijn moeder wel beter kunnen maken.
Nou zijn ze allebei dood."
„Maar het was toch mooi dat die arme jongen
zijn jas aan den Heer gaf, niet Job?"
„ja, Oom," zei Jobje, ofschoon hij toch meende
dat er iets ni\et in den hack was.
„Ik geloof, dat ik toch maar bij Moeder zou
gebleven zijn," zei hij na een oogenblik.
„Die toepassing is, geloof ik, de beste, juffrouw
Plaat," zei mijnheer Smaling.
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En Jobje voelde hoe Moeder zijn kleine hand
steviger vastklemde in de hare, en hij dacht zich
onuitsprekelijk gelukkig. Dit was het mooiste
van het Kerstfeest.
„Bij slot van rekening, juffrouw Plaat," werkte
mijnheer Smaling aan zijh toepassing voort, „bij
slot van rekening vraagt de Heer niet onze jas,
of ons bezit, maar ons hart . . . ."
„Dan word je ook niet koud," zei Jobje, half
slaperig.
„Integendeel, dan word je warm," stemde
mijnheer Smaling toe.
„En je gaat niet dood," besloot Jobje, „wel, ga
je dan wel dood?"
„ook al niet," besloot mijnheer Smaling. „Als
je den Heer je hart geeft, dan pas leef je, — dat
is de ware toepassing, begrijp je?"
„ja Oom," zeide hij. Maar wat een toepassing
was, begreep hij toch nog altijd niet. „Ik heb
erge slaap," zei hij. „Ik wou dat ik in dat groote
ledikant in de zaal slapen mocht."
Maar hij sliep toch even lekker in zijn eigen
bedje. Zijn boekje nam hij mee.

IL
DE VADER.
Jobje was klaar.
De menschen moesten nu maar komen. Hij
zou dadelijk beginnen. Jammer, dat er nu niemand
was om orgel te spelen. Zoo hoorde 't. Zondags,
als Oom Smaling preekte, of een ander, dan zat
daar achter hem, in die poort, altijd Van der
Voort de kruidenier, die zoo mooi orgelspelen
kon. Soms zat Jobje dicht bij Oom Smaling, op
een klein bankje weggedoken, zoodat niemand in
de kerk hem zien kon. En hij kon óók niemand
zien, behalve Oom Smaling en Van der Voort
voor het orgel. Soms als erNkoorzang was, en veel
dames en heeren om het orgel heen kwamen om
te zingen van „de glazen zee," en van „Sion,
Sion, Sion klopt ons hart," dan zat Van der Voort
met zijn rug naar Jobje toe, en dan kon Jobje
goed zien, dat Van der Voort een knoest had; er
zaten zooveel plooien in zijn jas, en hij trok zijn
hoofd heelemaal in zijn schouers.
Soms, een heel enkele maal, zag Jobje rechts
of links zijn moeder gaan, waar ze de menschen
plaatsen aanwees. Maar meestal was ze achter in
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de kerk, en dan kon Jobje moeder niet zien; want
hij moest achter de balustrade blijven, zoo noemde
Oom Smaling het houten hek, waartegen groen
doek was gespannen. Als je door dat doek had
kunnen kijken, dan had je alles in de kerk óók
kunnen zien, maar dat ken niet; Jobje moest
stilzitten en luisteren.
Jobje zat nu even uit to blazen. Het was een
heele karwei geweest, maar nu stond Jobje er dan
toch, net als Qom Smaling Zondags. Alleen had
hij niet zoo een jas aan als Oom, maar in een kiel
kon het even goed; deze kiel was nog pas voor
een week zijn daagsche; dus was ze nog heel mooi.
„De kerk is groot," zei Jobje opeens, en hij
schrikte zoo van het geluid van zijn eigen stem in
de holle ruimte van de leege kerk, dat hij ineens
stil zweeg. Toch had Jobje veel harder willen
spreken, net als Oom Smaling, maar hij had niet
gedurfd. Ook durfde hij niet zoo heel goed „manieren" maken bij het spreken, want de bankjes
onder zijn voeten wiebelden zoo, en hij was bang,
dat hij omvallen zou. En hij stond er zoo fijn op,
hij kon nu door de heele kerk heen kijken.
Dat was zijn uitvinding, die bankjes. Er stonden
er zooveel in het hok, o he, wel duizend, dacht
Jobje, want duizend was veel. Ze stonden allemaal
op mekaar. Jobje kon onmogelijk de bovenste van
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den berg afnemen; hij was maar begonnen waar
hij er bij kon, en toen had hij er een stevig vastgegrepen met zijn kleine knuisten, en . . . . ja,
natuurlijk was er toen jets gebeurd, waarvan
Jobje heel erg geschrikt was.
Oom Smaling zal het zeker gehoord hebben,
dacht hij 't eerste oogenblik, en dan kwam hij naar
beneden en zou vreeselijk boos zijn. Misschien
joeg hij Jobje we! weg. Maar gelukkig was Oom
niet gekomen, en niemand, Moeder ook niet.
Born, born, born, — deed iernand boven Jobje's
hoofd. Dat was ,misschien Tante Smaling wel, die
hem waarschuwde. Gelukkig dat Tante ziek was,
ze kon dus niet naar beneden komen.
Jobje had er tôch even stil am moeten lachen,
door den schrik- heen. Want - het was zoo'n gek
gezicht, al die bankjes zoo over elkaar heen; ja,
want ze stonden anders altijd heel netjes, d'een
op d'ander, zooals Jobje ook van zijn blokkendoos
wel bouwde, die hij van Grootmoeder gekregen
had.
Jobje glimlachte. Als - hij van zijn blokken een
toren bouwde, en hij stootte er dan van onderen
even tegen aan,-dan ging het net zoo: rommel-debom, de toren valt tom!
Jobje was tOch een klein beetje bang voor het:
Born, born,- bom! van boven, — anders had hij
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het misschien nog wel eens geprobeerd, want er
waren nog een heeleboel bankjes blijven staan
ook, en dat was lang zoo aardig niet . . . .
Jobje had zich er bij neergelegd, en rustig en
tevreden zijn bankjes weggesjouwd, want Jobje
was te klein om zonder bankjes te preeken in de
kerk. Hij kwam met zijn hoofd nog niet tot aan
het Boek, — dat was de Bijbel, daar moest hij
uit praten. En natuurlijk blaren omslaan. Ook
moest hij er een horloge op leggen, maar een
horloge had Jobje niet, — dus lag er een stuk uit
zijn blokkendoos op.
Dat had hij met hulp van de bankjes klaar
gekregen; niemand had hem geholpen. Moeder
was achter, misschien wel naar huffs nu, en in de
kerk was nog niemand.
Jobje dacht, dat het toch niet aardig was zoo
alleen in een groote kerk, en hij bleef even met
zijn duim in zijn mond staan peinzen. Toen zag
hij, dat hij nog niet over zijn Bijbel kon heenzien
en dat moest toch. Toen stapte hij van zijn bankjes
af, zette er nog twee andere naast, en op dit
vloertje van vier opnieuw twee. Toen kwam hij
met zijn hoofd net boven den Bijbel. Tegenover
zich, recht tegenover zich, had Jobje den muur
met de drie hooge vensters. En links waren er
oak, veel meer nog, wel vier of vijf. Maar in die

30
hooge getallen raakte Jobje de kluts gauw kwijt.
Hij sloeg altijd over: een ,twee, drie, vijf . . . . en
dan zeiden ze fout! en liet men hem weer beginnen.
Nu wist iedereen het wel: Jobje kon niet tellen.
Tenminste, dat zei hij. Hij zou anders al lang de
banken geteld hebben, die in vele rijen voor en
beneden hem stonden. Want het spreekgestoelte
met den Bijbel en de zes bankjes stonden veel hooger
dan al die andere banken, de vloer lag heel diep.
Ook zou hij de kaarsen hebben willen tellen,
die op de kronen stonden, maar het waren geen
echte kaarsen, want als Dorus niet aan de kraan
had gedraaid in het kastje hiernaast, gingen ze niet
eens aan als je er met het lichtje bij kwam. Jobje
had een keer gezien, dat dit lichtje net een groote,
dikke Witte draad was, die aan een kant branden
kon, en om een langen stole heen gedraaid werd;
dat deed Dorus altijd, en hij maakte er net een
kurketrekkertje van. Aan de kaars van grootmoeder zat geen kraan, en ook niet zoo een groote
dikke draad, die brandde vanzelf. Dat was een
echte kaars, dat kon iedereen zien.
Boven Jobjes hoofd, of eigenlijk een beetje
achter hem, was het heel mooi. Daar ping een heel
lang, breed lint aan den muur, met groote Witte
letters er op. Die letters waren er niet op geschreven, ook niet gedrukt, maar ze zaten er los op;
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ze waren we! zoo dik als de chocoladeletters bij
De Vaal met Sinterklaas, en ze waren wit geschilderd. Maar ze waren niet van chocolaad, eerder
zou je denken: van suiker, maar dat waren ze ook
niet, moeder had gezegd: van hout waren ze, en
het lint ook geen echt lint maar ook van hout.
„Het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid." Dat stond er op. Het is zeker knap, dat
Jobje dit wist, want lezen kon Jobje nog niet.
Maar Moeder had het hem voorgezegd, en Dorus
had zoo dikwijls gevraagd: Jobje, wat staat daar?
dat Jobje het nu eindelijk precies wist te zeggen.
Hij zei eigenlijk: onze schots en in de reeuwigheid,
maar dat kwam omdat een klein jongetje nog niets
weet van God en van eeuwigheid, ofschoon Oom
Smaling als hij preekte, die woorden toch dikwijls
gebruikte. Jobje kon het niet h6Oren of hij dacht
aan het houten lint in de kerk, en nu hij daar
stond op zijn eigen gemaakt preekstoeltje, had hij
wel graag die hem bekende woorden luidop herhaald. Maar er was iets, hij wist niet wat, dat hem
weerhield de bekende woorden uit te spreken.
Hij stond en wachtte en had van het gewichtige
staan op het bankje lang niet het genoegen, dat
hij er zich van voorgesteld had. Eigenlijk was hij,
daar in de hoogte met dien diepen vloer beneden
hem, een beetje bang, en hij wist niet waarvoor.
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Niet om er of te vallen, ook niet omdat moeder
wel eens zou kunnen komen of Oom Smaling,
want moeder zou in het ergste geval zeggen:
Drommelsche jongen, wil je daar eens vandaan
komen! en Qom Smaling zou misschien mopperen,
omdat hij met zijn vuile harden in het Boek
bladerde, dat alleen voor groote menschen was,
maar daar zou het ook bij blijven. Moest hij dan
nu zijn spel al opgeven? Waarvoor was hij dan
begonnen? Hij had willen preeken als Oom Smaling . . . . waarom deed hij het dan nu niet? ....
Hij schrikte, want de deur achter in de kerk ging
open, daar was iemand. Het was een juffrouw,
die de deur weer zorgvuldig achter zich sloot.
Opeens zag hij, dat het baiter al niet meer dag
was; een zachte schemering waasde om de deuropening, en nu hij naar de vensters keek, zag hij
die al een weinig grauw. De juffrouw, die de
kerk was binnengekomen, sloeg een paar druppels
van Naar mantel, en terwijl ze dit deed, keek ze
ineens naar Jobje en begon te lachen.
„Moet jij preeken, vanavond, Jobje?" vroeg ze.
Jobje verwaardigde zich niet de vreemde bezoekster te antwoorden, zag ze dan niet wat hij
doer moest? Ze liep achter de banker de kerk
door, en verdween door een andere deur. Daarmee
moist Jobje, kwam je in de andere gang uit, waar
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de trap was naar boven, en de weg naar de cat.
De cat was, dat wist Jobje, een kamer, maar al
de juffrouwen en de meisjes, die bij Oom Smaling
kwamen „leeren", noemden die kamer „de cat".
Daar ging de deur weer open; weer een juffrouw
o, die kende hij, dat was Coba Blankensteyn, die
soms bij moeder kwam; zij had zwart haar en
erg witte lippen, en ze zoende Jobje graag en daar
vond hij niets geen aardigheid aan.
Ze zag hem ook, kijk, daar kwam ze al aan;
hoe akelig!
„Zoo, Jobje," zei ze, „ga jij nou eens preeken?"
En daar ineens durfde Jobje. Hij sloeg zijn arm
over den Bijbel heen en began weer als straks:
„De kerk is groot, het Woord onzes Gods bestaat
in der eeuwigheid . . . ."
Het klonk raar.
Het was net niet zijn eigen stem. Het was ook
niet Oom Smaling's stem; het was heel vreemd.
Jobje had graag dat stemgeluid nag eens gehoord,
maar als hij bedacht, dat hij dan zelf wat zeggen
moest sloeg de vrees hem den mond dicht. Ja,
Jobje was bang voor zijn eigen stem. Maar
Coba Blankensteyn luisterde toch. Zij stond stil,
achter in de kerk, in haar eene hand hield ze de
parapluie, en de kop van het handvat was de kop
van een kleine kat, geen echte, maar van bout,
1
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Jobje dacht tenminste dat die van hout was. En
in de andere hand had ze haar zwarte tasch van
altijd; die tasch was zoo zacht, dat was fluweel,
wist Jobje, en nu zat er jets vierkants in, dat kon
je uit de verte zien, dat was een doosje, of misschien
was het moeders kleine Bijbeltje, dat was ook
zoo vier ant . . . .
„Nou Jobje, verder . . .!" Coba Blankensteyn
wachtte; hij zou toch preeken. Maar inplaats van
te preeken zei hij opeens: „Wat heb u daar in
uw taschje?"
„Kleine jongens moeten met alles vragen," zei
Coba Blankensteyn, ook haar stem klonk
vreemd in de ruimte; het was net of er nog
iemand praatte vlak achter hem. Jobje keek om,
maar er was niets. Toen hij weer recht voor zich
uitkeek, was hij alleen; hij hoorde net de deur
dichtklappen. Meteen was hij weer volop in zijn
spel, maar hij merkte, dat er geen aardigheid meer
aan was; het was een preek zonder hoorders. Ms
Oom Smaling begon te preeken, Zondags, legde
hij altijd eerst heel bedaard zijn horloge op den
Bijbel; dan zette hij zijn bril op, haalde zijn
zakdoek uit den achterzak van zijn jas en snoot
zijn neus. De zakdoek kwam dan naast het horloge
te liggen. Jobje frommelde wat achter zijn rug,
maar merkte, dat hij daar zak noch zakdoek had,
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en een brit had hij ook al met. Neen, het was
lang niet zoo aardig als hij gedacht had. Hij zou
maar weer liever naar grootmoeder teruggaan.
Net stapte hij, besloten, van zijn bankje af, toen
moeder uit de zijdeur rechts kwam en regelrecht
op Jobje aan.
„Maar Job, waarom ben je niet bij Grootmoeder
gebleven? Wat doe je hier?"
„Ik preek . . . . net als Qom Smaling," zei Jobje.
„Bij Grootmoe is het zoo stil. En 'k heb u gezocht."
Moeder nam hem op den arm en kuste hem.
Waarom deed ze dat? Hij begreep het niet.
„Je mag bij Mevrouw boven komen," zei ze.
Mevrouw, dat was de vrouw van Qom Smaling.
Eerst had hij een andere vrouw gehad, die noemde
job je „tante"; nu had hij een „Mevrouw". „En
daar is nog iemand," fluisterde Moeder, het
klonk als een belofte, — „als je nou eens heel lief
bent, dan zal je eens wat zien."
„Moeder, heb je gezien, dat ik kan preeken?"
vroeg hij.
„Ja gezien wel. Maar ik heb het niet gehOOrd."
„Ik heb voor Coba Blankensteyn gepreekt,"
zei Jobje.
„Zoo, en waarover dan wel?"
„Het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid." zei Jobje.
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a

„Knap hoor," zei Moeder, „stil nu maar."
traden de kamer in, boven, op den overloop. Oom
Smaling zat in een grooten, rood-bekleeden armstoel, waarin Jobje altijd mocht zitten.
„Jammer," dacht hij, „mijn stoel . . . ."
Mevrouw zat in haar eigene, waar Jobje nooit op
zitten mocht. Moeder zette hem nu op een gewonen
stoel naast haar, vlak naast een man, dien hij
niet kende.
„Dat is nu mijn jongen," zei ze.
„Mijn Jan is iets grooter," zei de man, en
knikte tegen Jobje. Hij zag er wel vrindelijk uit,
maar hij had een groote snor, net als een politieagent. Jobje voelde een heel klein beetje vrees als
hij daaraan dacht. Toch durfde hij een politieagent wel eens een hand geven.
„Juffrouw Blankensteyn zei . . . ." begon opeens
heesch de stem van Mevrouw, ,,zei.... dat je
op den preekstoel achter den Bijbel stond . . . .
Mag je dat wel.?" Jobje hoorde heel goed aan
Mevrouw's manier van vragen, dat zij van meening
was, dat Jobje dat niet mocht.... Hij kreeg een
kleur, maar Oom Smaling zei dadelijk: „Ja, Jobje
mag dat wel, he Jobje?"
Gelukkig, dacht Jobje, nu hoef ik geen antwoord
to geven. En hij keek weer naar den man met de
snor, en begreep niet wie dat was.
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„Als Jobje groot is, wordt ie ook dominee,
he?" zei Moeder, maar Jobje knikte ontsteld van
nee. „Ik word overhaalman," zei hij. „Dan ben
je altijd in een schuitje en mag je varen . . . ."
Waarom lachten ze nu? Lachten ze hem uit?
Was het gek, dat hij overhaalman worden wou?
„Vaar je zoo graag?" vroeg de vreemde man.
„Dan mag je misschien wel ems met mij meevaren op een groote schuit." En hij lachte weer,
maar wel vriendelijk, vond Jobje.
„Ik wil ook wel kuiper worden," zei Job toegeefelijk, als moest hij nu op zijn beurt ook jets
vriendelijks zeggen.
„Waarom kuiper?" vroeg nu Oom Smaling.
„Dan mag je den heelen dag met een hamer
slaan, fijn!" verklaarde Jobje. „Bij moeder mag
ik het nooit.
„Ik heb geen kuipen om op to slaan," zei Moeder.
„Maar wel wat anders," zei Jobje, en de toehoorders begrepen, dat Jobje ook op dat andere
zijn kuiperstalenten niet oefenen mocht.
„Als je hem z'n gang liet gaan, sloeg hij overal
spijkers in," zei Moeder. „Verleden wou hij het
op Grootmoeders latafel probeeren . . . ."
„Zoo'n groote jongen!" knorde Mevrouw.
„Maar Jobje deed het niet êcht," vergoelijkte
Oom Smaling, „nietwaar Jobje?"
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Neen, knikte Jobje. De vreemde man Omlachte maar tegen hem, en moeder streelde zijn
lichtblond Naar.
„Zou je het nogal met hem kunnen vinden?"
vroeg ze.
„Ja, best, ik heb er immers zelf een."
„Ja, dat is het 'em juist . . . ." zei Moeder, en
bleef dan strak voor zich kijken.
Oom Smaling legde zijn pijp neer, en zocht
naar zijn bril in den achterzak. „Het begint al
te donkeren," zei hij dan, alsof de bril tegen het
donker iets helpen kon. „Ja, ja, tun . . . . Hij . . . .
Zou je niet een vader willen hebben, Jobje?"
Jobje schrikte. Een Vader? Ja, alle jongens
hadden een vader . . . . jouw vader is dood, hadden
ze tegen hem gezegd op straat. Dan had Jobje wel
heftig ontkend, maar als hij thuis kwam en aan
Moeder vroeg, waarom hij geen vader had, en
of het waar was dat zijn vader dood was, dan had
Moeder erg gehuild, en gezegd: „Je Vader is bij
God, Jobje . . . ." en Grootmoeder had geknord
en gezegd: „Daar mogen kleine jongens op straat
niet over praten . . . ." En nu vroeg Oom Smaling
ineens of hij niet een vader zou willen hebben?
Was die dan zoo maar ineens te krijgen? Nu,
dan wou Jobje wel, graag!
„Jawel, Oom!" zei hij zacht.
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Moeder glimlachte. Oom Smaling lachte ook;
Mevrouw schuifelde wat op haar stoel heen en
weer, en gromde zachtjes: „Nou, wat heb ik je
gezegd . . . ."
„Hier meneer Grijzen . . . ." herbegon Oom
Smaling, „wil jouw Vader wezen. En dan krijg je
er ineens een paar broertjes en zusjes bij . . . ."
„He nee . . . ." zei Jobje, en drukte zich dicht
tegen Moeder aan. „Wel een vader, maar geen
broertjes en zusjes . . . ."
„Maar vent, waarem nou niet? Als Vader
voor jou wil zorgen, dan mag Moeder toch wel
voor de kindertjes van Meneer Grijzen zorgen,
niet?"
Jobje dacht na. Meneer Grijzen stak zijn hand
in zijn broekzak en haalde er iets uit, dat hij in
Jobje's hand legde; Jobje keek en vergat, dat
Moeder hem lets had gevraagd; in zijn kleine
hand lag een groote glazen knikker, van kristalhelder glas, en er zat een zilveren hondje in.
„O Moe!" riep hij verrukt . . . . „ Kijk eens,
wat ik 116 . . . . En wat een aardig hondje... "
„Leeuwtje," zei Meneer Grijzen.
„Leeuwtje," herhaalde Jobje, en rolde den
knikker over de tafel.
„Voorzichtig!" schrikte Mevrouw. „Denk om
me kopjes!"
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„Nou, wil je Meneer Grijzen wel als vader
hebben?"
„Ja Oom . . . ."
„En de broertjes en zusjes er bij?"
„Moeten ze ook met mijn knikker spelen?"
„Dan krijg je er nog een paar van me," zei
Meneer Grijzen.
„Asjeblieft," beet Jobje toe.
Meneer Grijzen legde toen zijn arm am Jobjes
hals en kuste hem; Jobje voelde de puntige snor
op zijn gezicht kriebelen, hij zei niets meer, maar hij
vond vaders toch niet aardig, en drong zich dicht
tegen Moeder aan. Toen ze naar huis gingen
liep Meneer Grijzen mee. Ze vonden Grootmoeder bezig koffie te zetten, en toen zei Moeder:
„Het is beklonken, Grootmoe . . . ." En toen
kuste ze Grootmoeder en begon te huilen, en er
kwamen ook bij Grootmoeder tranen, en toen
Jobje dat zag huilde hij ook maar mee.
„Meneer Grijzen," zei Grootmoeder door haar
tranen heen, „het is me jongste dochter . . . .
Oat God er Zijn zegen op geve!"
De vreemde broers en het zusje gingen met
Job in een rijtuig, toen de trouwdag kwam. Ze
zaten erg ruin en er waren veel rijtuigen. Qom
Smaling reed mee, en zijn vrouw ook, en juffrouw
Goris met Grootmoeder, en een heele boel (toms
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en Tastes, die Jobje nooit gezien had, en om eert
hoek van de straat telde Jobje de rijtuigen en het
waren er negen, maar Jan zei: zeven, en dat
Jobje niet tellen kon. Toes de rijtuigen stil stonden
voor het nieuwe huffs, kwamen al de kinderen uit
de buurt er om heen staan, en een van de vreemde
tastes strooide bruidsuikers zoo maar over de
straat en al de kinderen grabbelden. Het groote
verdriet van den dag was, dat Jobje niet meegrabbelen mocht; hij weet er niet veel meer van,
maar dat heeft hij nooit vergeten.

DE KINDERWAGEN.
Het bleef nog maar al vriezen. Je hoorde van
harddraverijen op het ijs, met de ar, en zelfs van
vrachtwagens, vol-beladen, die er over heen reden
als over den weg.
Veertien weken al lag het water dicht, en de
sporen konden het vervoer niet af. Kees en
vader, die aan 't spoor was, — Kees van Van
Beers — had gezegd dat 't in de war moest
loopen, — wie kon daarop rekenen, op zoo'n
winter? De bloemen kwamen niet van de ruiten,
al stookte je den heelen dag. Schaatsenrijden was
wel aardig, maar als je het alien dag kon doen . . . .?
Jobje had het geleerd, op schaatsen van Liezebet,
en Jan op die van Geer, maar nu mochten ze
maar eens een enkele keer, want Geer en Liezebet
wilden ze niet alien dag leenen aan zoo'n paar
ukken, die alleen nog maar krabbelen konden.
Job en Jan hadden samen al om schaatsen gezeurd,
maar Moeder had gezegd: „Loop rond jelui, 'k
ben al blij als ik je je mond open kan houen . . . ."
Ze merkten wel dat het anders was dan gewoonlijk, in huffs. Er werd niet verdiend nu 't
water dicht lag; de schuiten lagen ingevroren en
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er voer geen schipper, Moeder was een paar
keer zelfs naar de spaarbank geweest om geld
to halen, maar al had ze nog zooveel, ze deed zuinig.
Als vader een nieuw pijpje stopte mopperde
ze: Je blaast het maar in de lucht, goedkoope
tabak kost Oa geld! Om twaalf uur kregen ze
niks meer op het brood dan een schrapje boter;
moeder smeerde dat de kruimels tegen 't plafond
vlogen. Als Liezebet soms thuis kwam met een
klacht over haar dienst, zei Moeder: „Dank den
hemel, dat je 't zoo goed hebt van eten en drinken,
ik zou je nou geen vetpot kunnen geven."
Hadden ze 't zoo arm?
Jobje begreep het niet. Toen hij met Moeder
en Grootmoe alleen was, waren de winters toch
soms ook koud, maar hij had er niets van gemerkt;
er was altijd brood genoeg geweest, en aan steenkolen was ook geen gebrek. Nu hoorde hij 't
laatste gruis uit het kolenhok schrapen, en Van
't Hof de steenkolenman mopperde als hij geen
geld kon ontvangen, „dat hij 't ook niet voor
niks kreeg." Waren ze dan zoo arm? Deze week
was er een meneer gekomen met een papier,
waarop stond: „In naam der Koningin", die had
de „boel opgeschreven", zooals Grootmoe zei,
en twee dagen hadden ze een Henkie in huffs
gehad, die niets deed, alleen maar sigaren rooken.
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Toen Jobje vroeg of hij Hendrik heette, had hij
gezegd: „Nee jongen, me eigenlijke naam is
Kryn Ridderhof, en Henkie, — dat is me vak."
Job begreep er niets van, en Grootmoe wou 't hem
niet zeggen. Maar 't was wel lets akeligs, want
Moeder had gezegd: „'k Weet niet meer wat ik
beginnen moet . . . . als Liezebet niet klaar komt."
Gelukkig was Liezebet klaar gekomen, want op
een avond bracht ze een heeleboel geld mee,
toen was vader dien meneer gaan betalen, die
„den boel opgeschreven" had, daarop was Henkie
Kryn Ridderhof verdwenen, en sinds dien dag
was er geen sigarenlucht meer in huis.
Op een dag was vader aan 't rommelen op den
wider en hij bracht er een vreemde sjako, een
sabel en nog een paar oude dingen van mee. „Me
weerbaarheidsspullen", zei hij.
En moe: „Wat moet je daarm66?"
„Zouen ze niks waard zijn?" vroeg vader dan.
”Wie geeft daar nou wat voor?" zei Moeder.
Toen had Vader de sjako met de glanzende groene
veeren opgezet, en hij begon to zingen, de sabel
op zijn rechterarm, zeer krijgshaftig:
Een sjako, die zoo blinkt, en een houten geweer,
En een sabel erbij, — wat wil je nog meer,
1k stap als een man, ben ik nu geen soldaat . . . . ?
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„Doe toch niet zoo mal", zei Moeder, „d'r
zijn kinderen bij!"
„Die molten 't wel leeren . . . . Als 't vaderland
in nood is, he jongens, dan gaan we 'r weer op af!"
„Waar op af?" vroeg Geer.
„Op de Moffen . . . . net als in '70 . . . . Toen
hadden we Weerbaarheidscorpsen door 't heele
land."
„En heb u toen gevochten?" vroeg Job met
een nieuw ontzag voor den vader dien hij nooit
in deze manhafte rol gezien had.
„We waren klaar", zei Vader. „Gelukkig is
't er nooit van gekomen. En nou kunnen we den
boel wel opruimen . . . ."
„Breng maar weer gauw naar den zolder", zei
Moeder. „Tot de voddeman komt a . . ."
„Kan je begrijpen", zei Vader. „Dan krijg je
er een paar centen voor."
„Dacht je dat ze d'r op 't vendu meer voor
geven?" spotte Moeder, en ze lachte zoo-waar.
„Knap de' ouwe kinderwagen een beetje op, dan
kunnen we daarvoor ten minste geld maken".
„06k niet veul", zei Vader, maar hij sjouwde
den ouden kinderwagen naar beneden, en zat
er dagen lang aan to prutsen.
De wagen was eens wit geweest, met blauwe
versiersels op de ijzers waar hij in hing, en donker-
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blauwe gordijntjes voor de kap. Met een beetje
Witte en blauwe verf zag hij er na een paar dagen
weer toonbaar uit.
Nou?" zei Moeder, „wedden dat 'r wel een
liefhebber voor komt?"
„Vind je 't nou niet zonde?". vroeg Vader. „Als
je 'm nog eens noodig hebt . . . ."
„Loop rond", zei Moeder, „'k wou je wijzer
hebben."
„Dat is mijn wagen nog!" zei Jan.
„Je ben nie' wijs", zei Jobje gedecideerd.
„Vader, is het mijn wagen nou niet?"
„Nee", zei Vader, „eigenlijk is het de mijne.
Maar Jan is er dikwijls in gereden, da's waar.
Eerst z'n zusje dat dood is, jonger dan Geer, ze
is maar een jaar geworden . . . . toen 't zusje gestorven is kwam Jan . . . ."
„waar vandaan?" informeerde Jobje.
„Uit de munnekeboom op 't kloosterveld."
„Als 't jouw wagen is omdat je erin gereden
hebt", kwam Jobje weer, „dan is 't mijn wagen
ook. 1k heb er ook in gereden, wat dikwijls, toen
'k ziek was . . . ."
„O, toen je ziek was, wat is dat nou?" kleineerde Jan. „Daarom wort 't jouw wagen nog
niet . . . ."
Het dispuut over het eigendom van den wagen
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liep dood onder de algemeene nieuwsgierigheid
wat er nou mee gebeuren zou.
„De wagen gaat naar 't vendu", zee Moeder,
maar Job noch Jan wisten wat het vendu was.
Tot eindelijk Vader, al vervende, want er was
heel wat aan op te knappen, vertelde dat 't vendu
een huffs was, waar je allerlei dingen kon koopen
en verkoopen . . . ."
„Schaatsen ook?" vroeg Jobje, met groote belangstelling voor de dingen van den dag.
„Schaatsen ook, maar in den winter niet!"
„In den winter niet? Je moet ze juist in den
winter hebben . . . ."
„Ja, dat zegt iedereen. Maar de menschen die
ze hebben, verkoopen ze daarom juist niet."
„Verkoopen ze dan op 't vendu alleen dingen
die de menschen niet noodig hebben?" wou
Jobje weten. „En waarom verkoopen de menschen
die dan?""
„Omdat ze er geld voor willen hebben? Liever
dan ze nog langer te bewaren . . . .
Jobje vond het toch jammer, dat de wagen
daarom zou moeten verkocht worden.
Hij dacht aan een paar jaar terug, toen hij zoo
lang ziek was geweest, koortsen, met nog een
woord erbij dat Jobje niet had kunnen onthouden.
Hij was toen bijna negen jaar, en toen hij aan de
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beterhand was, moest Moeder om de twee dagen
met hem aan 't Diaconessenhuis komen. Loopen
kon hij nog niet, daar was hij te zwak voor.
Moeder had hem toen in den kinderwagen geprakkezeerd, en zelf reed ze hem dan naar de
kliniek. Job had er we! in kunnen zitten, zoo'n
beetje, maar hij moest de knieen optrekken, anders
waren z'n beenen te lang. En de gordijntjes had
hij stijfdicht gehouden; dat kon, want er zat van
die donkerblauwe balletjesfranje aan. Hij vond
het heerlijk zoo door Moeder gereden te worden,
maar tegelijk vond hij 't verschrikkelijk kinderachtig, zoodat hij den eersten keer erg gehuild
had. Ms een jongen van school hem zoo eens zag ....
't Kan niet! zei Moeder, want als je weggaat zijn
de jongens al naar school, en we zijn vast voor
vieren terug. Het ergst vond hij het wachten
tusschen de menschen die allemaal kwamen voor
den knappen dokter in de kliniek. Die menschen
nieuwsgierig, keken haast door de gordijntjes
heen.
„Wat mankeert jouw kleintje, juffrouw?"
„Och, hij loopt zoo moeilijk", zei Moeder dan
maar. „Hij is erg ziek geweest". Soms vroegen
ze dan niet verder, maar er waren ook wel van
die bar-astrante wijven, die alles precies wouen
weten: „hoe oud of-ie was, of ze geen vasten dokter
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hadden, en waarom ze niet in ,,de bus" was.
Moeder wist gewoonlijk nog al van zich of te
bijten of te zwijgen, maar Jobje zat zich stilletjes
boos te maken, aldoor bang dat Moeder de gordijntjes open zou doen. En tegelijk bepeinsde hij
welke zuster er zijn zou.
Er waren heel lieve zusters, maar ook, die Jobje
in z'n eigen „katten" noemde. Hij kende er vele,
ook van den tijd tamelijk lang geleden, toen Moeder pas getrouwd was en hier in het Diaconessenhuis verpleegd werd; ze had pleuris. Hij wist
niet wat dat was, maar er kwam iets bij van
„koppen zetten". Wat dat precies was heeft Jobje
nooit begrepen, maar als Moeder 's avonds op
bezoek-uur vertelde dat ze zeven of dertien
„koppen" had gehad, dan wist hij al dat het er
niet zoo goed mee stond.
Op dat bezoek-uurtje mocht Jobje vaak met
vader mee, meer dan Jan, maar 't was ook z'n
eigen Moeder, en Jan was maar een stiefkind.
Vader nam gewoonlijk voor Moeder wat lekkers
mee, meest frambozenkoekjes, daar hield ze zoo
van. En dan, onderwiji Moeder met Vader zat
te praten, over hoe het thuis ging, en hoe lang ze
er nog wei zou moeten blijven, zat Jobje aan tafel,
snoepte van de frambozenkoekjes en genoot onder
het suizende gaslicht van de boeken met de platen
4
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die de zuster al voor hem gereed legde, als ze
hem komen zag. Dat is te zeggen: Zuster Janna,
en zuster Frederiek — zoo'n gekke jongensnaam,
alleen tegen een jongen zei je altijd Frederik! —
maar als zuster Sytje er was of zuster Pauline,
dan kreeg je geen boek. Zuster Sytje keek altijd
net of ze in een zuren appel beet, en ze zei:
„Jongens van jouw leeftijd behooren om dezen tijd
op hun bed te liggen!" Zuster Paulien keek over
hem been, deed gewoon of hij er niet was, maar
zuster Janna was de liefste zuster; die praatte
altijd met hem, vroeg over school en toen ze
hoorde dat hij van lezen/ hield, had ze hem iedere
week een bock gehaald uit de bibliotheek, die
aan het Huis was.
En toen Moeder al Lang beter was, had hij nog
iedere week een boek molten halen, maar nu had
Vader geen werk, en de twee centen voor het boek
waren niet over. Dat vond Jobje nog het vreeselijkste van heel dezen kouden wintertijd. Want
wat had hij al geen prachtige boeken op die
manier gelezen, van Jules Verne bijvoorbeeld
en de Christen-reis van Bunyan, en de Vaderlandsche geschiedenis van Van Lennep, en een
heeleboel Bingen er uit kon hij op school vertellen,
en meester vond dat hij door zijn lezen veel meer
wist dan de anderen van zijn klas. En daardoor
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was hij altijd nummer een, en mocht hij pennen
uitdeelen en als hij kon gaf hij Marie, Noppe
altijd een nieuwe, want hij vond haar erg lief.
Ja, het Diaconessenhuis had allerlei vriendelijke
herinneringen voor Jobje. Wat was het niet fijn
geweest dat hij in den grooten tuin onder de
kastanjeboomen had mogen spelen, terwiji Moeder
naast hem lag in zoom gemakkelijken ruststoel,
en de geur van een groot perk vol donkerroode
rozen tot hem overwoei! Hoe mooi was de verwachting dat Moeder nu weer gauw thuis zou
zijn! Och, bij Grootmoeder had je het ook goed,
maar Grootmoeder was altijd kribbig tegen de
andere jongens, en als Vader dan thuis kwam
zeiden de jongens wat; ze klaagden over Grootmoeder, of ze hadden een te dunne boterham
gehad; er was altijd wat onplezierigs. Als Moeder
beter was zou dat allemaal uit zijn; ze moest
alleen nog wat aansterken. En de zusters brachten
haar melk met geklutste eieren, fijn, -- -- maar
gelukkig dat Jobje niet meer ziek was, want melk
vond hij we! lekker, maar geklutste eieren er door:
hij werd er gewoon misselijk van. Het herinnerde
hem aan de weken van zijn eigen ziekte, toen hij
haast niet eten kon en de dokter toch maar wou
dat hij versterkende middelen zou gebruiken. 0
foci, hij kon er niet aan dênken . . . . En toch
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dacht hij er nu weer aan, nu Vader bezig was de
kinderwagen op to knappen, die zijn zieke-rijtuig
na dien langen tijd van stilliggen en koortsig
woelen was geweest! Hij dacht ook aan den verschrikkelijken nacht, toen hij zoo vast geloofd had
dat hij zou gaan sterven . . . . toen hij, naast Moeder
in de bedstee liggend, haar al zijn verkeerdheden
had opgebiecht, al het booze en leelijke dat hij
zich herinnerde, ook dat . . . .
Jobje was een keen met Liezebet en Geer en
Jan gaan wandelen en ze waren fangs een groot
huis gekomen en Liezebet had gezegd: „Zou je
wel in zoo'n groot huis willen wonen, Job?"
„Ja", had Job gezegd, „ik wel".
„Nou," zei Liezebet, „ik dan niet, want dat is
het Weeshuis. Daar kom je nu als je Vader en
Moeder dood zijn . . . ."
„Mijn Vader is dood," had Job gezegd.
„Onze Moeder is ook dood", zei Liezebet.
En toen Geer: „Als je 'r graag in wilt zijn
dan moet je rattenkruid koopen, en dan geef je
dat aan je Moeder, en dan gaat ze 66k dood".
„Wat is rattekruid?" vroeg Jobje.
„Rattekruid is vergif, daar ga je vast van dood...."
„fle, wat ben jij gemeen!" had Job gezegd,
en toen Geer weer: „Ik heb niet gezegd dat ik
i n 't Weeshuis wil, jij wel . . . ."
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,,Da's niet waar," sprak Job tegen, „ik wist
niet eens dat 't het Weeshuis was!"
„Daar hoeven jelui niet over te kibbelen", zei
Liezebet bedarend. „Geer heeft 't niet kwaad
gemeend".
„'t Is toch gemeen om het te bedenken," zei
Job, en hij bleef Geer leelijk aankijken. „Als 1k
dat nou eens van jouw Vader had gedacht . . . ,"
En toen in dien koortsnacht had Job aan allerlei
liggen denken, en ook aan dit, en hakkelend en
huilend had hij 't weeshuisverhaal opgedischt,
Moeder was desperaat geweest; ze had Vader
wakker gemaakt, en deze moest, of hij wilde of
niet, Liezebet er bij roepen of Geer dat alley
werkelijk had gezegd.
„Och, hij kletst, de jongen . . . ." hoorde Job
haar met slaperige stem zeggen. Ze stond in haar
nachtgoed in de schemerige kamer waar een laag
oliepitje brandde, en wreef met de vuisten langs
haar slaap-oogen. Maar Job was klaar wakker
geweest en herhaalde: „Geer heat 't gezegd,
Moeder, Geer heat 't gezegd . . ."
Liezebet was weer naar bed gestuurd en Vader
ingeslapen. Maar Moeder en hij hadden dien
nacht geen oog meer dichtgedaan.
Van dien dag of was hij beterende geworden,
en langzamerhand vervaagde de herinnering aan
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zijn vreeselijke bekentenis. Nu wist hij zich alleen
het gebeuren van dien nacht nog te herinneren,
maar of hij de geschiedenis van het rattekruid
beleefd had of gedroomd, — dat zei Vader ten
minste —_ dat wist hij nu niet zoo vast meer, en
hij sprak er nooit meer over.
Maar nu herinnerde hij zich alles weer, nu bij
't gezicht van den ouden wagen, die in de historie
van zijn genezing zulk een groote beteekenis had
gehad. En nu ging Vader den wagenverkoopen..
„Hij wordt nog mO6i," zei Moeder prijzend.
„Knap," corrigeerde Vader. „Maar ik zeg je
dat 't zonde is van de verf en van 't werk; die
dingen brengen niks op, op 't vendu."
„'n Paar centen verf, die haal je er toch zeker
uit, — en dan moet Job hem maar wat opjagen . . ."
„De verf en 't werk, zeg ik . . . . En opjagen, -- stuur Geer er dan liever mee."
„Die kan niet thuisblijven van 't ambachtschool",
zei Moeder. „Nee, Job moet 't maar doen . . . ."
„Opjagen?" dacht Job ? „Wat is dat?" Hij
begreep er niemendal van, maar kwam tot de
conclusie dat hij goed moest opletten hoeveel er
voor den wagen gegeven werd . . . .
Met dat al vond hij 't, geen prettig vooruitzicht
zelf den wagen door de stad te moeten rijden naar
't vendu. 't Was zoo gek, een leege kinderwagen.
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Als ze hem nu eens vroegen • . ja wat? Aan z'n
neus konden ze niet zien dat hij hem naar de
verkooping brengen moest. En al was 't zoo, 't
was toch geen schande . ! En eigenlijk was'het
wel een eer dat Vader en Moeder 't aan hem toevertrouwden. Wie zou 'm anders ook opjagen?
Toen de wagen heelernaal klaar was, de verf
gedroogd en de gordijntjes gewasschen waren,
vond Moeder 't eigenlijk zonde om hem weg te
doen. Maar ze onderdrukte die conservatieve
neiging, en er was misschien geld voor te krijgen
dat ze nu me& noodig had dan een ouden kinde rwagen.
Ofschoon . de dooi was ingevallen, Vader
alweer naar z'n werk, en dus verdienste in 't zicht.
Maar 't was nu bepaald, 't moest nu maar gebeuren ook. jobje zou er wel een dag vrij voor krijgen;
„zeg maar: om moeder te helpen." Zoo was het
toch eigenlijk ook. En een avond te voren trok
Jobje er op uit. Het was toch eigenlijk een onplezierige boodschap en ook die dag vrij vragen
van school zinde jobje maar half. Hij ging graag
naar school, en in z'n ziekte was achterkornen
zijn grootste zorg geweest. Maar toen hij zoover
beter was dat Moeder hem voor de laatste doktersbehandeling naar de kliniek rijden kon, had
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meester ook gezorgd dat hij een paar boeken
kreeg om zich een beetje bij te werken, met
sommen en zoo. Voor aardrijkskunde had hij geen
zorg, voor geschiedenis ook niet, en lezen deed
Job als de beste. Toch was hij liever op school
dan een middag op 't vendu. 's Morgens vroeg
hij 't aan Meester. 't Kon wel, zei-die, als 't nou
maar niet meer voorkwam.
„Nee meester," zei Jobje, -- tenminste hij
wilde wel dat 't niet zoo gemakkelijk gekund had.
Dan had hij 't Moeder kunnen zeggen, en had
Geer maar moeten gaan, of anders Jan. Maar
was dit nu misschien ook, omdat hij een hekel
aan de opdracht had?
Toen hij ging waren overal rondom hem mannen aan 't werk; aan 't schrappen en schoonmaken
van de besneeuwd-bevroren straten. IJswater
droop van de dakgoten en vensters; op het
waterige ijs in de singels, — nog duimen dik, zei
men -- trokken een paar nooit tevreden schaatsenrijders geulen door het water dat er in plassen
opstond; de scherpe kou was voorbij, de menschen
liepen met de jassen open, maar Moeder had
gewaarschuwd: „verbeeld je nou maar niet dat
't zomer is, en stop je d'r goed in." Het was wat
aardig op straat; er was zooveel te doen en te kijk.
Viak voor de deur van den bakker op in Verwulft
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was een paard neergevallen op de gladde straat,
die als us glibberde, geen wonder, 't arme
dier! Maar de mannen deden er nog al vriendelijk
tegen, ze legden zakken onder z'n pooten, en zoo
kon-ie langzamerhand weer op de been komen.
„Veel te dunne beenen voor 'n wagenpaard," zei
een toekijker, en een ander zei wijs: „Van de
beenen mot zoo'n trekker het niet hebben; stevige
schonken heit-ie meer aan!"
Gek, dacht jobje, dieren hebben pooten; waaram praten ze nou van een paard van beenen? --en hij nam zich voor aan den meester te vragen.
't Vendu was een lange, lage zaal vol met
meubelen en menschen. Ze keken een beetje als
of ze zeggen wilden: wat mot dat jog hier, hier
komen alleen groote menschen, maar niemand zei
wat tegen hem. Het was er onfrisch; 't rook naar
tabak en natte kleeren, en Job was blij toen de
meneer die hem den vorigen avond geholpen en
den wagen ingeschreven had na een ham erklop
zei: „We beginnen eerst buiten, heeren, zet je
kragen maar op!"
De heele drom schoof de open deuren uit en
Jobje schoof mee. Hij, klein ventje, stond midden
tusschen de menschen in, maar hij kon toch
11.66ren, en z'n nummer was 63, daar moest hij
op letten. Ze waren er nog lang niet aan, 32
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dit houten ledikant ...... .
„Met insectenpoeier?" vroeg er een.
„32. 'n Houten ledikant, vuren, zonder toebehooren. Zit goed in de verf."
't Werd verkocht voor nog Been vier gulden.
„Nou," dacht Job, „vier gulden voor een ledikant,
da's ook niet veel." En hij begon to vreezen voor
de „paar centen verf " van z'n wagen...
Voor het verloop van de verkooping had hij
luttel belangstelling; hij lette alleen op de nummers, — of 63 nog niet kwam. En aldoor schuifelde
hij mee tusschen de natte jassen, de heele binnenplaats over, voorbij stapels bout, eierkisten, tafels,
stoelen, oude vloerkleeden, tot hij eindelijk
verrast opschrikte van: „63 . . . Een kinderwagen
op vier wielen, antikiteit . . . nou, wie biedt er
voor! Geen dertig centen waard? Komaan, een
gulden! Een gulden geboden . . . Een-tien , . .
een twintig... Menschen, d'r kan wel een vierling
in, en alles loopt op kogels! Een-twintig . . . niemand meer as een-twintig?" „Een vijf en twintig."
zei een schuchtere stem. Het was een klein, teer
vrouwtje dat hood. Jobje had haar wel een hand
willen geven . . . Iemand die hun wagen koopen
wou . . . Maar dat was niet genoeg . . . een vijf
en twintig . . . Daar zou Moeder 'm vast niet voor
kwijt willen . . . Laat ze toch meer zeggen, meer.... !
pas, 32 ......
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Maar meteen was de koop gesloten, en 't vrouwtje
noemde haar naam. ,,Van der Vlies," zei ze.
„G eld . . ."
En ze betaalde, tusschen de menschen doordringend, meteen haar koop. Jobje zag haar gaan,
zij duwde den kinderwagen de poort uit, zijn
wagen, waarover hij nu niets meer te zeggen had.
Het was afgeloopen . . . voor hem tenminste.
Langzaam slenterde hij naar huis. Het aanschijn
der stad was als te voren. En toch was 't Jobje
als of er een groote gebeurtenis had plaats gehad,
waarvan hij in z'n verder leven de nawerking
altijd zou gevoelen.
„En?" vroeg Moeder nieuwsgierig, toen hij
thuis kwam.
„Hij is verkocht Moe, aan een juffrouw Van
der Vlies. Ze heeft 'm meteen meegenomen . . ."
„ja, maar wat heeft-ie opgebracht?" vroeg
Moeder ongeduldig.
,,Een gulden vijf en twintig, Moe."
„Een gulden vijf en twintig? En heb je tat
daarvoor laten gaan . . ."
„De juffrouw nam 'm mee, Moe."
„Heb je 'm dan niet opgejaagd?"
„Ik, hoe dan?"
„Och jongen, stommerd die je bent, zie je wet
dat je voor zooiets niks waard bent? je had zelf

een-dertig, een-veertig, een-vijftig, moeten bieden.
Dan hadden de lief hebbers immers daarbeven
moeten gaan . . . ?"
ja, nu begreep Jobje het... Maar als er nu
toch geen lief hebbers waren . . . ?
Vader lachte toen-ie thuis kwam.
„Wat heb ik je gezegd? Net de centers voor
de verf," spotte hij.
Maar hij bleef niet lang boos, omdat 't dooiweer
was en de verdienste nu toch weer kwam.
De kinderwagen was gauw vergeten. Maar
Jobje dacht er nog vaak aan. Zijn eerste handelszaak, die zoo droevig mislukte .. .

Iv.
DE DIEF.
Jobje liep in zich zelf to zingen.
Het was heerlijk op dezen Zaterdagmiddag.
Eindelijk was dan de zomer gekomen; de lucht
was zoo warm en zoo weldadig, de boomen zoo
groen en de vogels zoo blij.
Na heel veel druilige en koude dagen scheen
nu de zon onvervaard op de keien, en van de
blauwe pannen op de daken droop de warmte af.
Voor 't eerst had Jobje zonder z'n winterjas
naar buiten mogen gaan, en hij mocht zijn nieuwe
kiel aanhebben, van dril, die zoo lekker luchtig
en koel sloot om zijn leden.
Bovendien had hij een cent.
Eigenlijk had hij dien nog niet, maar als hij
z'n boodschap gedaan had, zou hij hem hebben.
Tusschen zijn kiel bolde het kleine, bruine
pannetje, waarin hij zijn boodschap mee moest
brengen, maar zoolang 't leeg was kon-ie 't best
wegstoppen, anders kon iedereen zien wat hij
halen moest en dat hoefde niet.
„Voor negen centen vet met sju bij Stuivenberg
op de Voorstraat." had moeder gezegd. „Hier heb

62

je een dubbeltje, en de cent terug die is voor jou,
voor je boodschap. Hard loopen en niet vallen."
Niet vallen, dat was best, anders zou hij z'n
pannetje misschien nog breken ook. Maar hard
loopen, dat meende moeder zeker niet. Dan was
hij dadelijk terug, en 't was nou net zoo fijn buiten.
Moeder had gezegd: spelen mocht hij niet,
maar hij mocht boodschappen doen. Jan zat thuis
op het plaatsje spinaad uit te zoeken, te wasschen
dan eigenlijk, een misselijk werkje; je kreeg er
zulke vuile handen , van en je kon die kleine nare
zaadjes nooit vinden, en dan zei vader 's middags
aan tafel: „Wie heeft vandaag de spinaad gewasschen?" en dan wist je al hoe laat het was.
Jobje was zielsgelukkig dat hij 't vandaag niet
behoefde te doen, en aardappels schillen hoefde
gelukkig ook niet, want morgen was het Zondag
en 's Zaterdags was Mina er altijd voor de groenten en het poetswerk. Jobje mocht nu fijn een
boodschap voor moeder doen, en zoo v6r, hij
kwam nu allemaal juffrouwen tegen van wie hij
er wel een paar kende uit de buurt, de meeste
waren op de markt geweest en droegen pakjes.
Sommigen knikten tegen hem en zeiden: „Dag
Job!" en ze zweetten geweldig want het was heel
warm.
Hij liep her en der over den weg, dartel als
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een Jong geitje en nauwelijks zijn vreugde bedwingend. „Negev centen vet met sju," herhaalde
hij, en telkens als hij een kennis uit de buurt
tegenkwam, stak hij tersluiks even zijn hand in
de drillen kiel om to voelen of het pannetje er nog
wel was — neem het Jacobie-pannetje maar! had
moeder gezegd, het was zoo'n aardig bruin pannetje, en breken mocht het volstrekt niet; daarom
bleef zijn loopen bij al zijn vreugde voorzichtig,
want als hij eens viel . . . .
Het was niet zijn eenige zorg, hij dacht er ook
over hoe hij het pannetje straks dragen kon, als
het vol was, want hij zou liever aan niemand laten
zien, wat hij meebrengen moest; Jobje vond het
eigenlijk een armoedige boodschap; hij wist niet
waarom, maar 't leek hem zoo. Misschien omdat
Stuivenberg niet altijd vet met sju had; soms
werd je met 'n snauw teruggestuurd, en dan zei
het ouwe vette knechie: „Ga maar peen, hoor;
vandaag niet!" Net of je kwam bedelen en je had
toch je centen in je hand. Was negen centen
veel? Job dacht van niet, want de meeste menschen
betaalden in den slagerswinkel veel meer, en die
lieten ook alles wegen. Dat vet met sju niet gewogen, maar met een lepel zoo maar- op goed
geluk uitgeschept werd, leek hem ook niet in den
haak. Toch waren er altijd veel menschen om vet
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met sou, en als 't er was, dan moest je je haasten
om er gauw bij to zijn, en anders was 't op! Net
of 't een gunst was, en je moest er toch voor
betalen, Jobje had er de centen voor in zijn
zakdoek . . . .
Had hij die nog?
Hij bleef staan; de schrik trilde 'm in zijn
beenen toen hij niet dadelijk zijn zakdoek in zijn
broekzak voelde.... o maar 't was waar: die had
hij in zijn kiel; zijn rechterhand omknelde den
zakdoek, en hij voelde er het propje in met het
dubbeltje.
Op eens dacht hij aan z'n cent; z'n belooning
voor de boodschap. Zou hij nu vast eens gaan
kijken wat hij daarvoor straks koopen zou? Hij
stevende naar de overzij van den weg, waar de
snoepwinkel van juffrouw Louw tusschen een
schoenmaker en een water- en vuurnering stond.
Kijk, juffrouw had net uitgestald:prachtige suikeren
kleurknikkers, en een heeleboel dingen van lens('),
dat was fijn! Zoo'n bril van lens kostte een cent
zoo'n lange pijp een halve. Wat zou nu meer zijn,
zoo'n bril of twee halve? Dan nam hij twee halve
natuurlijk. Of zoo'n stuk „spek" van een cent?
Neen, spek maar niet. Dat was zoo zacht en kon
11)

Een soort hard suikerwerK.
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je in je zak haast niet bewaren, vooral niet nu 't
warm was. En bewaren moest hij wel, want hij
wilde Jan ook wat geven als hij thuis kwam; die
had 't toch a! zoo vervelend van middag .. .
Als hij eens . . . inplaats van straks, nu e6rst
zijn cent ging besteden? Zou moeder dat goed
vinden? 't bleef net gelijk: de cent was toch voor
hem. ja . . . . maar moeder had gezegd: als hij
z'n boodschap gedaan had. En hij had 'm nog niet
gedaan. Neen, maar hij ging toch, en of hij nu
zijn cent versnoepte of daar straks, dat bleef gelijk.
Je kon dan onderweg fijn telkens een stukje
nemen. Doen dan maar?
Jobje stapte al over den drempel, en riep: yolk!
De manke juffrouw Louw kwam van achter
sloffen en vroeg:
„Wel?"
,
„juffrouw," aarzelde Jobje, „ik wou .. .'
,Uitzoeken?" vroeg juffrouw Louw en zette
een oud theeblad met lekkers voor hem neer.
Tusschen de suikeren heerlijkheden waren allemaal gouden sterretjes gezaaid, net of 't winter
was als de sterren aan den hemel staan. Maar hij
had geen tijd om daar lang over to denken, want
juffrouw Louw schoffelde het blad heen en weer
of ze zeggen wou: „Schiet een beetje op, vent!"
„Wat kosten die brillen, juffrouw?"
S
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„Twee voor een cent."
„Twee voor een cent!" Dat was een ongedachte
rijkdom. Hij had op een gerekend.
„Dan maar twee van die brillen;" — de juffrouw
zou wel denken dat hij rijk was. Toen haalde hij
uit het zakdoekknoopje zijn warme dubbeltje to
voorschijn, en legde het naast 't blad. Juffrouw
Louw keek hem opmerkzaam aan, en zei: „Is
dat van jou, baasje?"
„Van me moeder juffrouw," zei hij.
„En mag je er dan wel van koopen?" Juffrouw
Louw had ervaring van haar klantjes.
„Ik mag een cent voor m'n boodschap," zei
Job, en de donkere blik van juffrouw Louw keerde
bevrijdend zich van hem af.
„Da's wat anders . . ." mompelde ze. „Da's
wat anders." Jobje vond de juffrouw niets aardig.
Wat dacht ze wel van hem? dat hij het dubbeltje
van moeder weggenomen had, dat hij een dief was?
Hij kreeg negen centen terug en knoopte die
weer in zijn zakdoek, die nu veel zwaarder in zijn
zak lag. Gek, net of hij nu mêer had, en het was
minder, een cent minder. Zijn koop stopte hij in
z'n linker broekzak; de twee brillen konden er
niet heel in, maar je kon ze ook niet heel opeten,
zei moeder altijd. Net buiten kon hij de verleiding
niet weerstaan om maar dadelijk een stukje in
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z'n mond te steken. Fijn, als hij nu maar oppaste
om iets voor Jan te bewaren; dat moesten ze
altijd doen, en misschien zou moeder ook wel een
stukje willen. Hij wist wat; hij zou een van de
twee brillen in zijn linker-jaszak bewaren, dan
kon hij de rest rustig opeten. Jobje verzorgde zijn
schatten, liep gelukkig en innig- genoeglijk op zijn
eerste stukje te zuigen, en vond den dag heerlijk.
Hij peinsde of Jan nu al klaar zou zijn met de
spinazie, dan zou hij zeker nog aan de Zondagsche
schoenen beginnen en behoefden ze dat van avond
ook niet samen meer te doen. Dan bleef alleen
het aardappelschillen over, maar dat vond Jobje
niet zoo vervelend; veel vervelender was het
schoenenpoetsen. Als het gebeuren moest -- en
's Zaterdagsavonds deden ze het voor den Zondag,
— dan deden ze het meestal samen; eerst de
schoenen allemaal op een rij, — dan waren die
van Jobje de eerste, of de laatste, net waar je
begon, want Jobje had de kleinste. Dan kwamen
die van Jan, 'n beetje grooter, dan van Geer, die
op de Ambachtsschool was, die waren meestal
het vuilst, dan die van moeder, en eindelijk die
zware laarzen van vader; waarom ze die altijd
laarzen noemden en de andere schoenen, dat wist
Tobje niet. Misschien omdat ze zoo zwaar waren.
Van Liezebet waren er nooit schoenen, want
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Liezebet diende voor nacht en dag. Soms kwam
Liezebet thuis en dan bracht ze lekkere dingen
mee, die moeder zuinig bewaarde, tot den volgenden dag en dan kregen ze die na het eten. Ook
wel speelgoed en kranten vol plaatjes, die waren
meestal voor Jobje en Jan en daar dreven ze dan
zaken mee. Jobje knipte al de plaatjes uit, die
deden ze dan samen in een groot dik boek, om
de andere bladzij een plaatje, en dan, als ze
's avonds nog een half uutije buiten mochten, en
er veel kinderen in de buurt waren, riepen
ze rond: „Wie wil d'r es prikken? Wie wil d'r
es prikken voor een speld?" Wie dat wou stak
een speld in het dichtgeslagen boek; soms trof
hij het en had hij een plaatje, soms trof hij het
niet, en dan zij de prikker met een spijtig gezicht:
„Niets!" de spelden waren voor Jan en Jobje, en
zij verkochten ze weer aan moeder, twintig voor
een cent. Maar moeder had al gauw spelden te
veel en dan konden ze met hun plaatjes niets
beginnen. Dan knipten ze ze alleen maar uit
voor later; moeder had gezegd: „Later als ik ze
weer noodig heb." Ze hadden al een heele doos
vol, en ze te bekijken was ook wel plezierig.
Maar Jobje geloofde dat hij van avond maar
zou gaan lezen, tenminste als hij straks nog naar
Schreutelkamp moest. Schreutelkamp was de
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kruidenier van de buurt, en de juffrouwen van
Schreutelkamp kregen iedere maand zoo'n mooi
boek met een vogeltje er op, dat heette: Voor 't
Jonge Volkje, en er stonden prachtige verhalen
in. Een van de juffrouwen had het eens aan Jobje
geleend, en gezegd, dat hij, als hij 't mooi vond,
iedere maand de af levering mocht komen halen.
Sinds dien wist hij _dat 'n maand een heel lange
tijd was, en twee of driemaal in de , maand liep
hij tevergeefs. Moeder zei het wel: „Jobje, het
is er nog niet, je moet niet zoo ongeduldig zijn!"
maar Jobje wilde het toch maar eens probeeren, en
dan hoorde hij dat het er inderdaad nog niet was.
Maar nu hadden de juffrouwen hem een ander boek
meegegeven, en daar begreep hij een heeleboel
niet van, maar mooi was het toch. „Het lijden
van Ferdinand Dulder" heette het, en er kwam
een juffrouw in voor die heette Constantia, heel
mooi was het. Hij had het al uit, en als hij 't nu
van avond terug mocht brengen, zou hij misschien wel een ander krijgen. Dat zou fijn zijn....
Ineens flitste hem lets door 't hoofd, dat hem
heel onaangename herinneringen gaf. Hier, bij
het Leidsche Veer, waar altijd schuiten lagen te
lossen en te laden, was een heel-breede trap naar
het water. Verleden jaar, toen hij ook boodschappen deed voor moeder, en hij z'n hoepel had
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mogen meenemen, was die mooie iizeren hoepel,
ruts! met een vaartje de trappen afgegaan en in
het water terecht gekomen. Hij kon er heusch
niets aan doen, maar moeder was toch heel boos
op hem geweest. Nu had hij geen hoepel meer.
Jobje vreesde dat hij er ook dezen zomer wel geen
krijgen zou. Gelukkig had Jan er nog wel een,
maar die was kleiner.
Nog over zijn hoepel peinzend naderde hij de
drukte van het vrachtschuitenveer. Mannen sjouwden er met kisten en manden; op den kant lagen
de goederen in groote pakken. Het was een leuk
gezicht, al dat werk. Die mannen moesten wel
heel sterk zijn. Ze konden maar zoo die zware
pakken en kisten op elkaars schouders zetten, en
dan liepen ze er mee weg, wel met gebogen
knieen, maar ze deden het toch maar. Jobje wou
ook wel zoo sterk zijn als hij groot was, dan kon
hij voor moeder veel geld verdienen. Want als je
zoo sterk was verdiende je natuurlijk veel geld.
Wat zou er nu wel allemaal in zitten, in die kisten?
Als hij dat nu eens wist! Misschien wel boeken,
Boeken met plaatjes. Als Jobje nu eens zoo'n kist
met boeken met plaatjes kreeg, dan kon hij een
heelen tijd lezen, en misschien mocht hij dan de
plaatjes wel uitknippen.
Hij bleef bij een van de kisten staan, en las,
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nieuwsgierig, een onbekenden naam op een opgeplakt adres. Het zei hem niemendal, en hij spelde
den naam nog eens over. Kijk, daar tusschen kist
en deksel stak wat uit, jets wits. Wat zou dat
zijn, toch een plaatje misschien?
Aarzelend stak hij de hand uit, en trok aan het
flapje. Geen oogenblik dacht hij er aan dat hij
jets deed wat niet mocht; het was enkel de nieuwsgierigheid naar het witte stukje papier. Maar
terwijl het flapje onder het trekken grouter wend,
voelde hij in eens dat het geen papier was, het
was van goed, het was een ding . . . .
Maar plotseling drukte een zware hand op
zijn schouders, en de schrik sloeg hem zoo ineens
neer, dat hij zijn beenen nauwelijks voelde, en
de woorden nauwelijks hoorde die de man hem
toebrulde: „Dief, diet, jon heb ik to pakken . . . .
wie ben jij . . . . ik zal je aan de politie . . . ."
Jobje voelde zich aangegrepen, voelde zich door
vele oogen aangekeken, vijandig en nieuwsgierig;
een paar vrouwen en een paar jongens kwamen
hard van den anderen kant der straat aanloopen,
en het was een verlichting dat de man die hem
bij de kraag had, hem opduwde, zoodat hij loopen
moêst, maar bijna niet kon, langs het veer de kade
op, waar de grimmige een deur opensloot en
Jobje naar binnen wierp.
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„Maar—. maar...." stotterde hij toen, „ik moet..."
„jij moet niks, versta je . . . Ik zal je stelen
leeren, stelen!"
Jobje voelde het gruwelijk onrechtvaardige en
een stroom van tranen drong naar zijn oogen.
Door een floers' heen zag hij den nijdigen man,
die heen en weer stapte in het kleine kamertje, —
wat zou die man hem nu doen? Wat zou die hem
doen? Opeens schoot het hem door 't hoofd:
negen centen vet met sju, hardloopen en niet
vallen. Nu kon hij zijn boodschap niet doen, nu
zou moeder op hem wachten en ze zou niet
weten dat hij hier zat. Wat moest hij doen? Zijn
denken stond stil, maar hij voelde almaar den
bobbel van het pannetje in zijn blouse, en als het
refrein van een bekend lied klonk het in zijn
ooren: negen centen vet met sju, hardloopen en
niet vallen.
„Hoe heet je?" vroeg hem een barsche stem,
maar nog v6Or Job antwoord kon geven, trad een
vrouw de kamer in, die vroeg: „Wat is dat,
De Bruin?"
De man keerde zich om: „Dat is nou een van de
kleine dieven, eindelijk eens een gesnapt," zei
de man.
„Och," zei de vrouw, en er klonk meewarigheid
in haar toon.
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„Nietwaar, juffrouw, nietwaar, ik ben geen
dief. 1k moest . . ."
„Wie ben je dan?" herhaalde de man zijn vraag.
„Jobje Plaat meneer, ik moest voor moeder een
boodschap doen . . ."
„Wat deed je dan aan die kisten?"
„Niks meneer, heusch niks!" pleitte Jobje. „D'r
zat wat uit, en daar heb ik aan getrokken . . ."
„ja, dat heb ik gezien . . . . Heb je dat almeer
gedaan?"
„Nee heusch niet, meneer."
De vrouw met het vriendelijke meewarige gezicht, schudde het hoofd, en fluisterde den boozen
man jets in.
„Ja, dat kan jij gemakkelijk zeggen, wij hebben
er iedermaal de last van. 'k Zal de politie eens
waarschuwen . . . ."
„fij moet 't weten, maar dat dit ventje een dief
zou zijn, daar geloof ik niets van . . . . Wat heb
je in je kiel vent?"
Jobje tastte mar zijn pannetje, en maakte
zijn blouse los. „Me pannetje, juffrouw," zeide
hij, het bruine potje in z'n handen houdend.
Hij had haar verstaan en begrepen dat hij hier
hulp vond. „Lieve juffrouw," fluisterde hij nog
eens.
„Zie je, dat komt wel uit, de Bruin," zei de

74

juffrouw. „I Zou hem voor deze keer dan nog
maar eens laten gaan . . . ."
Er werd luid gescheld.
Jobje schrikte en dacht aan de politie. En hij
luisterde, en hij hoorde . . . dacht hij het maar of
was het zoo . . . was het de stem van moeder?
Maar hoe kon moeder...
En daar stapte ze opeens de kamer binnen, en
al z'n angst versmolt, want nu was moeder er, en
ze zou hem zeker helpen, ze zou hem redden uit
de handen van dien boozen man. Maar hoe verschrikkelijk boos keek ze zelf ! Net of hij een
vreemde was, ze keek hem nauwelijks aan en
strekte de hand naar het Jacobiepannetje.
„Wat moet dat hier?" vroeg ze schor.
„Is u de moeder van dien jongen, juffrouw?"
vroeg de Bruin.
„Ja meneer, een paar vrouwen die 't gezien
hadden, brachten me de boodschap thuis: jouw
jongen heeft gestolen, en is door wijkmeester de
Bruin opgesioten . . . Nou, u begrijpt, in 't midden
van je werk op Zaterdagmiddag . . ."
„Nou, gestolen heeft-ie niet, waar de Bruin?"
pleitte de vrindelijke juffrouw.
De Bruin gromde wat en trok zijn schouders
op. „As-ie ooit weer hier aan 't Veer z'n handen
ergens aan zet . . ." zei hij dreigend.
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„Nee meneer, dat zal ik heusch niet!" betuigde
Jobje. Het was of de deur van een lichte zaal voor
hem open ging; hij zuchtte en voelde het einde
van de pijniging komen.
„Ga dan nou maar als de bliksem met je moeder
nee, en laat 'k je niet meer zien, of 'k sia hem z'n
reken er op."
beenen stuk, juffrouw,
„Hij is van mij oak nog niet af," zei moeder
dreigend, „alto vooruit."
Jobje stond op: z'n beenen trilden; 't was net
of een grauwe wolk over de zonnige blijheid van
den middag heengetrokken was. Hij kon niet bedenken wat er gebeurde, sprakeloos ging hij de
kamer uit, toen de juffrouw de deur voor hem
open deed: even keek hij om naar zijn pannetje
en zag dat moeder het had .. .
Buiten, weer in de zon, die toch nog scheen,
kwam de bezinning terug.
„Moet ik nou niet . ." aarzelde hij.
„Nee, vooruit, je hebt me den doodsschrik al
genoeg op 't lijf gejaagd vanmiddag! Moet ik
daar hooren. dat je als dief opgebracht bent . ."
,,Dat hen ik niet," weerstreefde Jobje.
„Wat dee-je er dan aan, waar zit je met je
vingers in ... je hebt nergens aan to trekkers. Op
die manier groei je op voor galg en rad .. ."
Jobje zweeg: hij begreep er niets van, van dat
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galg en rad heelemaal niet. Haman ping aan de
galg, dat had Oom Smaling in de kerk verteld,
en Haman was goddeloos, maar van een rad had
Oom Smaling niet gesproken . . . Galg en rad,
dacht hij, allemaal onzin . . . maar moeder zei
het toch. Hij verstoncl' niet wat moeder allemaal
zeide; er was zoo'n geratel van wagens op den weg,
die kwamen allemaal van de markt; de markt
was afgelooperi; als hij nu regelrecht doorgeloopen
was naar Stuivenberg, had-ie ook nog wat van de
markt gezien . . . en terwiji hij dat bedacht overviel
hem een nieuwe schrik, nu kon hij moeder het
dubbeltje niet teruggeven, hij had maar negen
centen.
Was hij nu werkelijk een dief ? Had hij een
cent van moeder gestolen? .... Ja, eigenlijk toch
wel, want de cent had moeder hem beloofd als
hij zijn boodschap gedaan had . . . . en hij had z'n
boodschap niet gedaan . . . . wat zou moeder
nijdig zijn. Hij waagde tersluiks een blik links Op,
moeder zweeg nu, maar dat ze boos was wist hij
wel, moeder had hem niet Bens een hand willen
geven, hij draafde maar mee bij moeder's driftig
stappen! hij kon haar met z'n korte beenen haast
niet bijhouden.
Hoe zou hij dat nu zeggen, van die cent! Zou
moeder hem werkelijk een dief vinden, een die
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eigenlijk in de gevangenis moest zitten? En zou
moeder het aan vader vertellen? Zou Jan het te
hooren komen, en Geer en Liezebet? Dat was
verschrikkelijk. Hij schaamde zich bij de gedachte
aan: hoe ze kijken zouden als hij, — het lieve
Jobje, moeder's kindje, -- voor dief4tal gestraft
worden zou. Hij kon het nooit meer goed maken.
Ja, hij kon het moeder teruggeven van z'n Zondagscent. Maar gestolen had hij de cent toch; dat
was niet meer te veranderen; had hij oom Smaling
ook niet een keer hooren zeggen: die Bens steelt,
is altijd een dief ?
0, een woord, — een woord van moeder. Als
ze nu toch maar eens gewoon tegen hem spreken
wade, dat hij wat durfde vragen . . . .
Maar ze waren bijna bij huis, en nog stonden
haar oogen zoo dreigend, nog had ze geen woord
vriendelijks tegen hem gezegd, Jobje kon niet begrijpen dat het z'n eigen moeder was die zoo deed.
Daar was de straat, daar zag hij in de verte het
huis al. Een paar vrouwen rond een groentekar
in gesprek. De straat in de late namiddagzon,
vriendelijk wel, maar er lag toch een schaduw
over; na de warmte begon de lucht te betrekken.
Eene zag hem komen, en' toen keken ze ineens
allemaal, Thijssen de groenboer ook.
„Stap wat aan, anders vraon ze me 't naadje
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van de kous," gromde moeder. En ze probeerde
met een groet voorbij to loopen. Maar 't lukte niet.
„Heb je den dief ? "vroeg er een.
„Och mensch," zei moeder, „mallepraat, hoor!
Die juffrouw Krip kan een mensch de stuipen op
't lijf jagen met haar verhalen. Job had aan dingen
gezeten waar hij niet aan mag komen, en daarvoor
had De Bruin, die driftkop, den jongen vastgehouden, maar dacht je dat Jobje gestolen had? Geen
sprake van, hoor, hij weet niet eens wat het is.
Nou adjuus . . ."
„Net voor de bui binnen, juffrouw," zei Thijssen, „moet je geen radijs voor den Zondag? Of
aardbeien . . .?"
„Nee, dank je wel ... Zoo, zouen we zwaar
weer krijgen . . . ?"
„En of . . . 't is zoo broeiend, he? Net als
eergisterennacht, heb u 't gehoord?"
„Ja," knikte moeder, „we waren allemaal
wakker."
„Wij ook," zei Thijssen. „Me vrouw heeft
leggen bidden dat ze schuimbekte . . . Ik ga maar
gauw naar huis, want ze is als de dood voor
onweer."
Jobje had er even bij gestaan. Hij was niet bang
voor onweer, behalve als hij kwaad had gedaan.
Want Bonder was de stem van God. Bidden dat
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je schuimbekte, wat was dat? Dat begreep hij n iet.
Hij zou 't Oom maar weer 's vragen, die wi st
alles. Waarom bleef moeder nou zoo leelijk kijken;
ze had toch zelf gezegd dat Jobje niet gestolen
had . . . ? Maar tegelijkertijd bedacht hij dat
moeder nog niets wist van de cent . . . De cent . . .
als ze er naar vroeg moest hij 't zeggen, ja, dat kon
niet anders. En die cent was niet van hem, die
cent was van moeder, was van moeder's dubbeltje.
Als hij zijn boodschap goed gedaan had, — „negen
centen vet met sju, hardloopen en niet vallen," —
dan had hij de cent verdiend, nou niet, nou had
hij 'm weggenomen. Was hij nu toch een dief, toch?
Hij stond voor de deur, en wachtte. Moeder
zocht aan de kar nog wat groenten uit. Terwiji ze
hem met een boozen blik aankeek, zei ze dat hij
wel vast naar binnen kon gaan.
In 't gangetje kwam Jan hem al tegemoet.
,,Heb jij gestolen?" vroeg die.
„Nee," schudde Jobje onwillig.
„juffrouw Krip is 't komen vertellen."
„..kilemaal onzin," zei Jobje.
„Sta je neg bier? vooruit, in de slaapkamer!"
gebood moeder, de gang binnenstuivend. En met
een paar opstoppers stond hij in het driehoekige
zijkamertje, een uitbouw van hun hoekhuis.
Moeder nam Jobje bij z'n kraag en Jobje kreeg
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een pak slaag, zooals hij er nog nooit een had
gehad. „O Moeder, ik heb niet . . ." jammerde
hij, maar dat durfde hij toch niet zeggen, om de
cent niet. Pijn voelde hij ook niet, maar hij vond
het verschrikkelijk dat hij slaag kreeg, net als
andere jongens, net als Jan wel Bens. Hij was toch
jobje, en niet Jan . . . 0 Moeder!
Ineens kwam de verschrikkelijke vraag:
„En waar is je dubbeltje?"
Wat moest hij nu? wat nu?
Jobje haalde zijn zakdoek voor den dag; er viel
wat op den grond in stukken: de bril van lens,
die heerlijke brit!
„Wat is dat?"
„Dat heb 'k gekocht voor een cent . . ."
„Wat voor een cent . . . ?"
„Die 'k mocht voor de boodschap . . ."
„De boodschap . . . ja, snoepen en stelen, dat
hoort bij mekaar, zei 'k het niet: je groeit op voor
galg en rad!" Pats, pats, kreeg hij van moeder
nog een paar tikken toe; dan ineens verliet ze de
kamer en sloot de deur dicht.
Jobje zal alleen.
Hij overdacht de angsten van den verschrikkelijken middag, en hij dacht aan den avond, den
langen avond. Kon hij maar naar bed gaan! Het
begon to grommen buiten, het lichtte ook. De
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stem van God . . . was God boos omdat hij een
dief was? Zachtjes zonk hij op de knieen. „Vergeef
het me, lieve Heer, ik heb toch niet willen stelen...."
Terwiji hij opstond, voelde hij de stukjes van
zijn snoepgoed in zijn broekzak rammelen. Even
aarzelde hij, of hij 't wel eten mOcht, het gestolen
goed . . . Maar 'k heb niet gestolen, en God
w6et het, dacht hij.
Toen begon hij 't op to smikkelen, en langzamerhand vergat hij dat hij bier voor straf zat.
De gevallen stukjes raapte hij op, die zou hij voor
Jan bewaren.
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V.

GROOTMOEDER'S DOOD.
Grootmoeder's dood had een groote verandering in huis gebracht. De heele verhuizing naar
den anderen kant van de stad was daar eigenlijk
het gevolg van.
Die verhuizing, met al wat er aan vast was,
vond Jobje bijzonder prettig, en zoo kwam het,
dat hij het akelige, dat er aan voorafging, zoo
gauw vergat. Job had van Vader altijd, ten minste
vaak, gehoord, dat Grootmoeder, wat je noemt,
„een taaie" was, niet dikwijls ziek, niet tobberig
ook, Grootmoeder was „kwiek" voor d'r jaren;
ze deed in huis het meeste werk, ze hield al de
kousen en sokken heel, ze maakte de kamers
aan kant 's morgens, en in den namiddag hielp
ze Moeder weer in de keuken. Aileen, toen ze
behoefte begon te gevoelen om 's middags na den
eten een tukje te doen, zei ze mopperend, dat het
„de ouwe dag" was, en sindsdien drong Moeder
er op aan dat ze het er dan maar van nemen zou.
Maar in den laatsten tijd was er nog wat bijgekomen. Op een herfstavond was ze uit gegaan,
op visite bij juffrouw Krip, die, schoon heel wat
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jonger, als een vriendin van Grootmoe beschouwd
werd. Dien avond, op weg naar huffs, werd ze
overvallen door een geweldige herfstbui, wind en
onweer en regen, niet zoo'n beetje. En over een
hoopje afgewaaide natte blaren was ze toen
uitgegleden en gevallen. Ze was in d'r eentje
maar weer opgekrabbeld, — het beteekende niemendal, zei ze, maar ze zag er uit, nou! En
sindsdien was haar gewone klacht over „de borst"
verdubbeld.
„Me been en me borst, die doen 'et niet meer,"
zei Grootje, als ze thuis kwam, en een oogenblikje
met muts en schouerdoek om op een stoel moest
neervallen om wat bij to komen. En sums hijgde
ze zoo ; trappen klimmen kon ze haast niet meer,
en daarom kreeg ze de slaapkamer van Vader en
Moeder, en trokken die naar het hokje, afgetimmerd op den zolder, van latten en papier gemaakt,
en daarom door Liesje de „hoedendoos" genoemd.
Grootmoeder had er eerst niets van willen weten
„jelui doen net of ik ziek ben," zei ze, „en 'k mankeer niets, zou je temet 'de pastoor niet halen?"
Jobje had het gehoord en er niets van begrepen.
De pastoor? Dat was toch zoov eel als de Roomsche dominee? En zij waren toch niet Roomsch?
Maar . . Grootmoeder die altijd na den eten, en
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ervoor 66k . . . die ook nooit tegelijk met Moe
naar de kerk ging... was Grootmoeder misschien
dan wel Roomsch? Jobje kon het niet begrijpen,
want, wist hij van Moeder, Roomschen kon je
nooit vertrouwen. Daarom had ze het ook op
juffrouw . Krip niet begrepen, en op buurman
Van Beers niet. Nou, dat wist Jobje wel z é k e r,
Van Beers, die w a s valsch. Herinnerde hij het
zich niet, hoe Van Beers een keer, op een warmers
zomeravond, toen de jongens nog laat op de straat
ronddwaalden en ze to dicht op z'n deur lawaai
gemaakt hadden, op eens uit zijn huis naar buiten
was komen stuiven, en toen razend en vloekend
de jongens, als een vlucht verschrikte duiven,
straten ver achterna gerend -had? Gelukkig had
hij er geen een gekregen, want hij zou ze, met
z'n half droriken kop, misschien wel doodgeslagen
hebben! Zeiden de buren niet, dat hij ook z'n
vrouw zoo sloeg als hij wat op had? Nou, of hij
valsch was! . . :-- Maar met juffrouw Krip ging het
nog al. Tegenwoordig kwam ze niet meer thuis;
de ouwe Vrouw van Dommelen zei: omdat zij
Vader wel aan den hank had willen slaan, maar
Vrouw van Dommelen wist van iedereen wat, en
Jobje vond juffrouw Krip minstens zoo lief als
haar!
En Grada van Warmels Hecke, die was Loch:
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ook Roomsch, en wat was d i e niet lief ! Het was
zijn liefste vriendinnetje uit de buurt, vreeselijk
jammer dat ze niet bij hem op school was, anders
had hij de nieuwe pennen, die hij vaak deelen
mocht, zeker aan haar gegeven, in plaats van aan
Marie Noppe, die ook wel lief was, ynaar een
beetje scheel. En Grada was bovendien een beetje
deftiger dan de meeste kinderen uit de buurt;
haar vader was iets aan het Spoor en aan de Post,
allebei, en als hij uitging keek de heele buurt
hem na, met zijn grooten baard en zijn mooie
uniform. Hij was een vriendelijk man ook,...
en toch Roomsch! Valsch, zou d i e nou valsch
zijn? Maar waarom zeien de menschen het dan?
Jobje begreep het niet. In elk geval, als Grada
wilde, zou hij later met haar trouwen. Dat ze
ouder was dan hij, — zij was al twaalf — en dat
Moeder niets van de Roomschen weteri wilde,
dat kon hem niets schelen! Als hij kans zag, als
hij Jan ontloopen kon uit school, wipte hij stillekens de Achtergracht of om Grada uit de Zusterschool to halen, en soms had hij een carletje voor
haar, of een zuinig gespaard bonbonnetje, en hij
beefde ervan als hij het uit z'n zak haalde, en zei:
voor jou! Ze was z(56 lief, hij zou vast en zeker
met haar trouwen, en eens, in het stille laantje
achter den Bijleveltweg had ze hem een kus
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gegeven, dat vergat hij z'n Leven niet! Grada
valsch, zij zou zeker nooit aan de brandstapels
meegedaan hebben, he, hoe afschuwelijk! Het
was te gek om er aan te denken: Grada in zoo'n
rood duivelspak, zooals de meeste van die moordenaars droegen op de plaatjes in het boek van
Meester, Grada, met haar lieve oogen en haar
prachtige haar, en haar lach waar Jobje een kleur
van kreeg als ze tegen hem lachte!
Ineens keerden Job's gedachten naar de zieke
Grootmoeder. Als de Pastoor bij Roomsche zieke
menschen kwam, dan gingen ze gauw dood. Arent
Goes, een jongetje uit de buurt, die was 's avonds
gestorven toen 's middags de pastoor er geweest
was. Den volgenden morgen was Bertus Goes,
het oudere broertje, komen vragen of de vrindjes
Arent sours nog eens zien wilden. Jobje was met
Jan gegaan, hij vond het heel gewichtig en heel
belangrijk ook, om naar den dooden jongen te
komen zien, en ze waren in een half-duistere
kleine voorkamer gelaten; daar stond de kist, een
groot kruis er achter, en drie brandende kaarsen
aan elken kant, en Arent lag daar in de kist, in het
vreemde goudige Licht, zoo stil en zoo wonderlijk,
net of het niet echt Arent was, en hij was ook niet
een jongen om daar zoo netjes stil te liggen met
een Witte bloem in zijn harden, en de vreemde
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zwartige strepen Tangs zijn neus. Het was net of
Arent bad, en of hij wel weer op zou staan, als
dat bidden en het spelletje van dood zijn uit
was . . . Maar terwiji Jobje er zoo naar keek, begon
er jets te beven in zijn gezicht, en hij had wel lust
te huilen, maar hij beet op z'n tanden dat het
knerste. Toen hij thuis kwam en er Moeder van
vertelde, legde hij op eens zijn hoofd tegen Moeder's Friesche schort, en snikte: „Nou wordt
Arent nooit meer wakker!" Eindelijk ging ook dat
voorbij, maar hij hield een mooie herinnering aan
het buurjongetje, en hij kon zich niet begrijpen
dat Bertus nadien nog weer zoo vroolijk spelen
kon. Jobje geloofde niet dat hij ooit weer zou
kunnen spelen als bijvoorbeeld . . . zijn Moeder
eens . . . stied. Of . . . wat nu mogelijk en zeer nabij
scheen, Grootmoeder maar.... Zijn Leven was, zoolang hij zich heugde, zoo geheel met Grootmoeder's zorgen omringd geweest, dat hij het zich
zonder Grootmoeder niet denken kon...
Maar de pastoor was er geweest. Toen Grootmoeder al dagen Tang op bed lei, en Moeder
vroeg: „GrOmoe wil u de pastoor hebben?" had
Grootmoeder gezegd: „Voor God zijn we allemaal Bender, waarvoor dan, kind?" maar Moeder
had het toch maar gedaan, want Tante Hans Wilde
het zoo graag, en die was de oudste dochter. Toen
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had de Pastoor Grootmoeder wat gegeven, en
Tante en Moeder, en vervolgens Vader ook, die
hadden allemaal voor het bed geknield liggen
bidden.
In den avond, toen Grootmoeder eerst stil had
liggen slapen, had ze om Jobje geroepen. Moeder
bracht hem bij het ziekbed, en toen had Grootmoeder heel onvriendelijk tegen hem gesproken;
ze had hem boos aangezien en verweten, dat hij
zoo'n verschrikkelijk Leven in huis had gemaakt,
dat hij zijn Moeder zoo'n verdriet deed en dat er
op zoo'n manier niets van hem terecht komen zou.
Jobje wist niet hoe hij het had, want hij was zich
van die orideugd niets bewust; schreiend was hij
naar Moeder - geloopen. Moeder wist het wel,
Moeder begreep altijd alles. „Grootmoe ijlt! Dat
doen zieke menschen wel meer!" zei ze. „Trek
er je maar niets van aan, hoor Job, je bent m ij n
lieve jongen!" Maar Jobje vond het toch heel
erg naar, en vooral omdat het Grootmoeders
laatste woorden tot haren jongen waren geweest.
Want in dienzelfden nacht, na een hevige hoestbui,
was onmerkbaar de dood gekomen. Den volgenden
morgen ontwaakte Jobje in het huis van den
dood: de gordijnen in de voorkamer waren gezakt,
allemaal praátten_ ze zacht alsof ze vreesden
iemand wakker to maken en toch zou Jobje wel

89
gewild hebben dat Grootmoe wakker to maken
was geweest. Toen hij met de anderen even om
het hoekje van de slaapkamerdeur kijken mocht,
vond hij Grootmoeder net als altijd, of ze sliep.
Maar toen Moeder zacht haar koude hand streelde,
voelde ze er blijkbaar niets van, ze bled zoo stil
en als onverschillig liggen, dat Jobje twijfelde of
het wel Grootmoe was. Vreemd stond ook de
witte muts, want Grootmoeder droeg anders altijd
een zwarte, een van kant in den zomer, en in den
winter een wollen. En vreemd was ook het kruis,
zwart en grout, met een beeld van den Heere
Jezus er aan, dat op het witte Laken lag. Net zoo'n
kruis hing er bij Warmels Hecke in de gang, zeker
omdat ze ook Roomsch waren. En dit bedenken
legde iets als een band van innigheid tusschen de
twee die hij lief had. Grootmoeder en Grada, en
hij betrapte zichzelf op de gedachte dat hij blij
was dat GrOOtmoe dood was en niet Grada van
Warmels..... Hij voelde die gedachte als heel leelijk,
maar hij kon er niets aan doen, en toch was hij
niet boos meer op Grootmoeder om het standje
van den vorigen avond, want dat had Grootmoe
niet geweten, niet waar? menschen die ijlen weten
eigenlijk niet wat zij zeggen, en ze had toch altijd
zooveel van hem gehouden! Maar Grootmoeder
was nu wat anders geworden, was niet eigenlijk
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Grootmoeder meer, en hij voelde zich los worden
van dit overblijfsel; het was maar goed dat je het
niet bewaren kon. Grootmoeder werd een dag
later begraven; dat was een nare dag geworden;
iedereen huilde toen de kist de deur uitgedragen
werd, maar een begrafenis had Jobje al zoo dikwijls
gezien, dat hij er niets meer om gaf. En dat het
de begrafenis van Grootmoeder was, en een afscheid voor altijd, daar voelde hij niets van. Hij
kende van school een versje:
Vrome vroeg gestorven vrinden,
Slechts zijt gij mij wat vooruit,
dat zongen ze als er een vrindje van school werd
begraven en de kinderen van de klas mee naar
het kerkhof mochten, wat Jobje nooit een pleziertje
gevonden had. Eens was er ook een oude meester
begraven bij wien Jobje nooit in de klas had gezeten, maar toch mocht hij mee, omdat hij een
van de leerlingen was die zich netjes had gedragen
tegen den ouden meester... en toen hadden de
kameraadjes, die naast en voor en achter hem
gingen in den stoet, aldoor loopen neuren een
spotternij op een vers dat ze straks op het kerkhof
zouden zingen, en omdat hij niet meedeed stompten ze hem in den rug en lachten hem uit, maar
hun zingen vond hij gemeen en hij had lust gehad
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het aan den meester te zeggen die hen begeleidde,
maar hij wilde het gemeene vets niet eens oververtellen. Toen hij hun stemmen hoorde over het
kale kerkhof, en er was in het geheel geen spot
meer in, vergaf hij ze weer, en hij kon ernstig
meezingen: Hoog omhoog, het hart naar boven,
hier beneden is het niet!
De wind deed de gele herfstbladen opstuiven
in het nand, dat rond de groeve lag, en hij wilde
wel, dat hij zijn wollen bouffante maar omgedaan
had, maar straks zou hij weer rustig in het klaslokaal zitten en dan zou hij van den wind geen
last hebben, en prettig jets hebben om over na
te denken . . .
Maar nu werd Grootmoeder begraven, en hij
mocht niet mee naar het kerkhof: geen kinderen,
had Vader gezegd. De broertjes waren naar school
gestuurd, die ging het niets aan, en ze liepen
maar in den weg. Nou, dacht Jobje, het is ook
him Grootmoeder niet. Het gevoel dat hij hier
thuis hoorde te wezen omdat z ij n Grootmoeder
werd begraven, maakte de zaak toch wel een
beetje gewichtig. En met een ernstig gezicht stond
hij te kijken naar het dichtschroeven van de kist.
Hij had die mannen wel wat willen vragen, maar
hij durfde niet: de een had zoo'n valsch gezicht,
die kon best een roover zijn of een moordenaar,
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en de ander had hij eens in een muziekgezelschap
op een groote koperen trompet zien blazen, dat
kern toch niet, als je van je werk menschen in de
kist legde en die kist dan kwam dichtschroeven.
Nee, dat was 6451( gemeen.
Het uur thuis zonder de begrafenismenschen
was heel vreemd geweest. Juffrouw Goris had
bijna al Bien tijd het woord gehad, en ze praatte
onophoudelijk over „de wegen des Heeren",
waarbij iedereen dan zweeg, totdat het Juffrouw
Krip te gortig werd, en ze nijdig vroeg, of Juffrouw
Goris wet 'wist dat Grootmoe als een behoorlijk
Christenmensch gestorven was, bediend zooals
het hoorde door Pastoor Heuvelink . . . waarop
Moeder juffrouw Krip verzocht zich met ha ar
eigen dingen te bemoeien, terwiji juffrouw Goris
het hoofd schudde en zei, dat ze niet beter wist
of de oude vrouw was van' al die afgoderij niet
gediend, enfin, zij wou daar in een sterf huis Been
ruzie over maken, maar als juffrouw Krip soms
dacht . . 4_,A,th mensch, zei die, al wat je daar praat
is onzin. En zoo ging het nog een beetje door, tot
de mannen weerkeerden en het tijd voor de koffie
en de sigaren geworden was.
In een \oogwenk hing de kamer vol rookdamp
en koffiegeur, en er werd meteen honderd uit
geredeneerd, totdat er een zei, dat dit ons alter
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voorland was, en een ander dat de dood ieder uur
wenkt, waarop de mannen de arch van hun jas
klopten en zeiden dat de middagschaft al weer
haast voorbij was, en dat ze geen heelen dag
verzuimen konden. Toen werd het vreemd stil in
huis, vooral omdat de jongens wegbleven. Moeder
miste Grootmoeder en Vader was ook niet op zijn
gemak. Het vreemdst was echter de avond, waarin
Jobje een groote rol vervulde. Toen kwamen de
ooms en tantes voor de verdeeling van de erfenis,
Oom Dorus en tante Sien, en tante Hans met
Oom Piet die zoo met zijn krom been trok, Tante
Daatje en Oom Willem, Tante Mina en Oom
Kobus, en een paar brachten er neven en nichtjes
mee die Jobje nog nooit gezien had, en die vonden
Jobje een gekke naam, en Jobjes verbaasde
zwijgen vonden ze ook al gek. Maar het allergekste vonden zij moeders mooi gewreven meubeitjes en de matten op de gang.... de kinderen van
Oom Dorus zagen er niet uit of ze aan weeldedingen waren verwend. Gelukkig mochten ze
gauw weer naar huis gaan, nadat ze beloofd hadden
den boel niet to zullen of breken, waarbij Tante
Mina, die niet naast Tante Sien Wilde zitten, f luisterde dat een blind paard er geen schaai zou
kunnen doen.
Toen werd Jobje bij Vader geroepen. Vader
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vertelde hem, dat hij helpen moest. Jobje moest
in een hoekje van de kamer gaan staan, net als
een stoute jongen op school, met het gezicht naar
den muur, en dan zou Vader iets van Grootmoeder's meubelen en andere dingen aanwijzen, en
dan moest Jobie zeggen voor wie dat was: voor
Moeder, voor Tante Mina, voor Tante Hans of
voor Oome Dorus. Had hij het begrepen? O ja,
maar dan nog wat . . . hij mocht niet tweemaal
achter elkaar denzelfden naam noemen, want ze
moesten allemaal even veel hebben, en als hij zich
vergiste moest hij het over doen. Ja, Jobje begreep
het nu wel, en hij dacht dat Grootmoeder nu wel
trotsch op hem zou geweest zijn als ze had kunnen
zien hoe parmantig hij in den hoek stond en de
namen afriep der Ooms en Tantes die hij toch
zoo weinig gezien had. Over an ding was hij
een beetje ongerust; hij vreesde dat Moeder er
niet voordeelig af zou komen en peinsde over een
middel om Moeder alle dingen toe to wijzen die
hij moist dat ze graag had, Grootmoeders mooie
schaar bijvoorbeeld. Maar hij kon niets anders
vinden. En terwiji hij aldus met zijn overleggingen
bezig was, stale Oome Dorus bijna nog een spaak
in het wiel van zijn glorie, was het niet beter
dat hij, Oome Dorus zelf, ging „omstaan" zoo'n
kind kon de tel zoo gauw kwijt zijn
?
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„Wat valt er nou to tellen," had Vader gezegd,
„Jobje was Grootmoeders lieveling, laat hij dat
nou maar doen!"
En Jobje ging omstaan en Vader wou beginners.
Maar weer was Oome Dorus met een bezwaar
gekomen: de dingen aanwijzen, dat moest geen
aangetrouwde, dat moest de eigen zoon doen.
En aangezien er geen andere eigen zoon was dan
Oome Dorus, was het duidelijk dat deze zichzelf
aanwees.
„Mijn goed," zei Vader, „als we maar opschieten, ik wou van avond nog wel naar bed ook."
En toen liep Oome Dorus naar de staande,
hangklok, en begon: „Job, voor wie . . . nee, Job
je moet niet kijken, jongen! Dat moet over, Job
stond met zijn gezicht hierheen!"
Jobje keerde zich onmiddellijk om, de klok,
dacht hij, de mooie klok, met de zon en de maan,
die wil Moeder zeker hebben . . . „Voor Moeder!"
riep hij. Toen wendde hij zich van de muur af,
en zag dat het ouwe beddetafeltje aan Moeder
was toegewezen. „Jammer," f luisterde hij in
zichzelf, maar nu zullen ze zeker de klok aanwijzen . . ." Alleen kon hij nu niet weer „voor
Moeder" zeggen, want ieder moest zijn beurt
hebben. „Voor Tante Hans," zei hij toen gauw,
die kende hij nog het best en die was altijd goed
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voor hem. Maar het was weer niet de klok, het
was Grootmoeders bed. „coed gedaan, Job," zei
Tante Hans, „dat kan ik met mijn jongens best
gebruiken!"
„Ik ook wel," zei Tante Mina. ,,Misschien is
er straks nog wat to ruilen, Hans!"
„Dan mot er een huilen," zei Tante Hans. „Ik
weet nog niet, hoor!"
„Voor wie is dat?" vroeg Oome Dorus weer
met zijn schorre stem.
„En Jobje: „Voor Tante Mina," Het was
Grootmoeders naaidoos, met al wat er in was, de
mooie schaar ook. Hij keek naar Moeder, en Moeder keek naar hem. Maar ze knikte hem vriendelijk
toe als wilde ze zeggen: „Jij kon er niks aan doen,
hoor Job!"
En zoo passeerden alle stukjes van Grootmoeders bezit, haar gouden ring, haar brillehuis, haar
latafel, haar wolmandje, haar kerkboek met gouden
slot, dat aan Tante Hans toeviel omdat die ook
Roomsch was, de gemakkelijke stoel die voor
Moeder was en dus op haar plaatsje mocht blijven
staan, maar de klok, de klok die het allereerst aan
de beurt was geweest, die had nog geen nieuwe
bestemming gevonden. „Nou zijn we er doorheen,"
zei Vader, „alleen de klok is er nog. Ik stel voor dat
we die verkoopen aan den meestbiedende."
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„Maar dan niet bier binnenshuis," zei de man
van Tante Hans, Oom Piet, „je maakt er op een
verkooping veel meer voor dan bier, en dat is
voordeeliger voor ons allemaal."
„Maar dan komt ie ook in vreemde handen,"
zei Moeder.
„Nou ja," zei Oom Piet, „daar voelt die klok
niks van, hoor!"
„Nee, maar i k wel!" antwoordde Moeder, en
Jobje hoorde in haar stem de teleurstelling.
„Ik stel het voor, omdat we allemaal even veel
beurten hebben gehad, en de klok er nog is.
Willen we er een prijs voor vaststellen en bepalen,
dat degeen die hem krijgt, er die prijs voor moet
betalen?"
De Ooms zwegen; betalen is altijd een kwaad
ding, verkoopen en dan je deel ontvangen was
veel gemakkelijker.
„Nou, ik bied tien gulden voor mijn vrouw,"
zei Vader.
„Daar wil ik 'em ook wel voor hebben," zei
Oom Piet.
„'t Is Been geld," stemde Oom Kobus toe, de
man van Tante Mina.
„Wie 't to weinig vindt kan meer biejen," zei
Vader.
„Nou . . . en een half . . .!" kwam Oome Kobus.
7
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„Twaalf en een half," bood Vader, en Job
hoopte, dat hij maar zou volhouden, want Grootmoeders klok heOrde bij hen.
„Dertien," zei Oom Kobus hardnekkig, maar
tante Sien fluisterde tamelijk hoorbaar, dat ie als
het op betalen aankwam toch geen rooie cent had....
„Biejen is nog geen koopen," zei Oom Piet, die
evenmin den vreemden zwager de klok gunde.
„Vijftien," zei Vader resoluut, alsof hij zeggen
wilde: Je begrijpt toch wel dat i k hem hebben
wil . . .
En toen Oom Piet: „Honderd . . ."
„Moeten we je daaraan houden?" vroeg Vader.
„Is het je meenens?"
„Loop rond, vent, ik ben geen millionnair!"
„Nou, houd ons dan niet op met je grapjes . . .
Wie biedt er meer dan vijftien gulden?"
Niemand bood meer. Maar Tante Hans zei
aarzelend: „Als we dat dan verdeelen is het drie
gulden de man . . . dat is knap weinig!"
„Veel is het niet," gaf Moeder toe, „maar er
biedt niemand meer . . ."
„Zulke dingen hooren ook op het vendu,"
vond Tante Hans.
Vader werd er kregelig van.
„Het is mij best," zei hij, „maar dan zullen
we toch ook maar alles op het vendu doen, die
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gouden broche van jou ook, Hans, en alles wat lets
waard is . . . 1k zal voor die klok nog vijf gulden
meer geven, en als jelui dan niet tevreden zijn,
trek ik me er heelemaal van terug."
Tante Hans, die al met de gouden broche had
zitten geuren, en weinig zin had om die weer af
to geven, mompelde dat zij niks had gezegd, en
Oome Dorus zei, dat hij voor zich met twintig
gulden voor de klok genoegen nam, waarop Vader
de klok kOcht voor twintig gulden, en de boedelverdeeling was daarmee afgeloopen.
„Een kopje koffie?" vroeg Moeder toen. „Of
wilden de mannen wat anders?"
Wat de mannen dan anders wilden, durfden
ze toch niet zeggen, en na het kopje koffie en
de sigaar trokken ze toen langzamerhand af. Over
Grootmoeder had niemand het. Maar toen ze
's avonds in bed lagen, doorleefde Jobje het heele
geval nog eens, en hij was er blij om dat de klok
bij Moeder gebleven was, dat was toch wel aardig
van Vader! en hij dacht: zou Grootmoe dat nou
allemaal weten? dat Tante Hans die mooie gouen
speld gekregen heeft, en Tante Mina de naaidoos,
die zoo honderden keeren 's avonds op de tafel
gestaan had, en waarin Jobje dan met zijn kleine
vingers had mogen rondwoelen: opruimen, noemde Lies dat. En de oude latafel, die hij altijd als
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zijn particulier jachtterrein had beschouwd, die
zou nu voortaan bij slordige Tante Sien staan,
en andere jongenshanden zouden er in graaien en
het mooi zou er gauw of zijn . . . Wat was dat alles
toch gek als je dood ging! wat had je dan weinig te
vertellen.... als Moeder nu eens doodging, zou dat
dan ook allemaal zoo verdeeld worden? Toen
sliep hij half en droomde dat hij dood was, en
ze verdeelden zijn kleeren en zijn schriften van
school, en hij zelf stond op zijn hoofd erbij en
wees de dingen aan, en Grada Warmelts kreeg
bijna alles. Maar toen was hij ineens weer levend,
en hij Wilde met Grada Warmelts trouwen, en
toen kwam de pastoor en zei, dat dat niet kon,
want dat hij in de Protestantsche kerk hoorde te
trouwen en Grada in de Roomsche. Bedroefd
werd hij wakker en dacht: Gelukkig, het is maar
een droom! Het was nog donkere nacht, en hij
kon zich nog eens lekker omdraaien en weer
inslapen; zou hij nu weer verder droomen? Maar
toen hij den volgenden morgen wakker werd,
dacht hij: Nu heb ik heelemaal niet meer gedroomd . . . gek toch!
Maar dat Grootmoeders boeltje uit huffs verdwijnen zou, was Been droom geweest. Oom Piet
sjouwde met een van de jongens het groote veeren
bed van Opoe weg, Tante Sien kwam met haar
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dochter om de latafel, en het weggaan van de
groote stukken maakte nog heel wat kale plekken
in huffs; gelukkig dat de stoel van Grootmoe op
z'n plaats bleef staan, nou kon je altijd denken
dat Grootmoeder maar even weg was, dat ze
zoo zou thuiskomen.
Maar ook de herinnering stierf weg, en het stil
verlangen uitte zich niet, zoodat het na een week
scheen of er nooit een Grootmoeder geweest was.
Jobje dacht nog dikwijls aan haar, maar met haast
eerbiedigen schroom sprak hij zelfs tegen Moeder
nooit van de gestorvene. Soms was het hem of hij
ineens haar goede gerimpelde gezicht voor zich
zag zooals hij het vroeger dikwijls gezien had,
met zijn vriendelijken lach, sours ook zooals het
boos en verdrietig over Job's vermeende ondeugd
op den laatsten dag van haar Leven, in de kussens
gedrukt had. Die herinnering deed hem nog wel
eens pijn; het was onrechtvaardig geweest, dat
standje, hij had het niet verdiend. Maarrnisschien,
had Grootmoeder het ook wel niet precies geweten
want ze was zoo erg ziek, had Moeder gezegd,
en Jobje wist het toch wel.: zieke menschen ijlen
dikwijls en dan zeggen ze dingen waar ze later
niets meer van weten. Maar Grootmoeder kon
nu niet meer zeggen of ze het nog wist, ze zou
nooit meer spreken, niet kwaad en niet lief, en
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dat bedenken dreef Jobje telkens de tranen naar
de oogen. Ten slotte waren toch de lieve herinneringen aan Grootmoeder meer dan de bittere.
En Jobje bleef Grootmoeder in liefde gedenken,
totdat er weer andere dingen zijn belangstelling
kwamen vragen.

VI.
STERREN-OOGEN.
Job, je moet vanavond nog een boodschap
doen voor Moeder . . ."
„He," zei Jobje, en men kon hooren dat hij er
niet heel veel plezier in had, — „waarheen?"
„Naar de naaister, en zeggen dat ze deze week
Vrijdag niet hoeft te komen, want we zijn aan de
schoonmaak, maar vraag de volgende week .. ."
„Enkel maar zeggen?"
Ja, enkel maar zeggen . . ."
„Zal ik meegaan?" vroeg Jan.
„Ik ben niet bang alleen onderweg, als je dat
soms denkt . . ."
„Nou, Jan k an wel meegaan . . ." overwoog
Moeder, „waarom niet?"
„Nee, liever alleen," zei Jobje.
„Nou, dan gaat Jan een volgende keer."
„Als 't een prettige boodschap is mag Jobje
altijd," pruilde Jan.
,,Prettig? D'r is wat prettigs an!" zei Jobje.
Maar eigenlijk vond hij het toch wel prettig naar
de naaister te gaan. Lang voor Jobje zijn vader
gekregen had, kwam de oude naaister al bij hem,
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bij Moeder en grootmoeder. Zij had Jobje's eigen
vader nog gekend; het was dus net of juffrouw
Goris een familielid van ze was. Zij kon van dien
echten Vader vertellen, en zij vertelde van hem
hoe hij Bruit gezien had: een meneer, met een
witte boord om en 'n zwarte das. Hij schreef op
een kantoor; zij had ook den naam genoemd,
en toen Jobje wist waar het was geweest was hij
er een keer of wat Tangs geloopen. Daar had zijn
vader dus gezeten, achter die blauwe horretjes had
zijn hoofd heen en weer bewogen en zijn handen;
hij had er zitten schrijven net als die meneer.
Het deed Jobje goed dit te bedenken, want het
was deftig, een vader gehad te hebben die werkte
op een kantoor. Zijn stiefvader werkte bij een
bass, daar was hij meesterknecht. Dat was in
Jobje's oogen heel wat minder dan zijn eigen
gestorven vader, en hij had het gevoel, bij tijden,
of deze wetenschap hem verhief boven Jan en de
rest van zijn zusters en broers. Op een keer had
hij moeder gevraagd: „Moe, wat is een boekhouder?" En toen moeder geantwoord had: „Een
boekhouder, dat is een meneer die voor een ander
de boeken bijhoudt op kantoor," had hij bij
zichzelf vastgesteld dat zijn vader bij de firma
Nole boekhouder was geweest. Hoe zou hij er
uit gezien hebben, deze onbekende vader? Zou
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die ook een zwarte snor hebben gehad, net als
zijn tegenwoordige? Zou hij een hoogen hoed
hebben gedragen, zooals de meneer die zoo vaak
bij Oom Smaling kwam en die ook op een kantoor was?
Jobje giste er naar, zooals hij giste naar vele
onbekende dingen. De wereld was nog bezig voor
hem open te gaan en hij stond voor vele raadselen.
Sinds hij naar school ging hield de vraag hem
bezig hoe de meester op school alles kon weten.
waarvan hij vertelde. Hoe kon iemand z6(5 knap
worden? Meester had, — dat wist hij examen
gedaan voor hij onderwijzer werd. Wat dat
precies was, begreep hij niet; zeker was 't we! jets
om ontzag voor te hebben, alleen al om't vreemde
woord. Toen Jobje lezen kon, en boeken kreeg
van de juffrouwen Schreutelkamp, las hij over
vreemde dingen, van landen waar hij nooit geweest was en over dieren die hij nooit gezien had;
zeker had meester al deze boeken ook gelezen, en
als Jobje ze ook las zou hij op den duur óók zooveel weten. Op een keer had hij er met juffrouw
Doris over gesproken, en die had gezegd dat Jobje
ook wel onderwijzer kon worden
eigenlijk
had ze gezegd: schoolmeester als hij maar goed
leerde. En hij leerde wel goed, nu zat hij al in de
vijfde klas en hij was pas negen jaar. Hij had dus
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al heel wat onderwijzers gehad, maar 't meeste
hield hij van den ouden meester Van Eik, uit de
eerste klas. Die was zoo goed en zoo vriendelijk, nu
nog, als hij Jobje zag, klopte hij hem op den
schouder, en soms zei hij: „Wel Jobje, ben je nou
al professor?" Jobje wist niet precies wat een
professor was, maar hij zeide toch telkens maar:
Nog niet, meester . en dan hoopte hij dat hij 't
nog eens worden zou. Dan was er juffrouw Brans
uit de tweede klas, die was getrouwd toen hij een
paar maanden bij haar zat, en toen had ze al de
kinderen getracteerd, op echte taartjes, maar Job
had er een gehad dat niks lekker was. juffrouw
Brans was toen van school gegaan, maar soms
kwam Jobje haar we! eens tegen, en dan dacht
hij telkens aan het zure taartje, en hij voedde er
een stillen wrok over tegen juffrouw Brans. Ook
zei ze hem nooit g'n dag, zij kende hem zeker
niet meer . . . De juffrouw die haar opgevolgd
had maakte op Jobje geenerlei indruk; het eenige
wat hij van haar onthouden had was dat zij altijd
heel hard met een liniaal op de bank sloeg; Jobje
was er vaak door aan het schrikken gemaakt.
Want hij lette niet altijd op; hij kon soms zoo erg
zitten denken of met aandacht zitten staren naar
een vlieg op zijn bank, of naar een spinnetje aan
het vensterraam, dat hij soms in het geheel niet
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hoorde wat de juffrouw zei. En als ze dan opeens
zoo hard op de bank sloeg en met een forsche
stem: „Jobje!" zei, dan schrikte hij zoo dat hij
er z'n hart van voelde kloppen. In de derde klas
had hij zich veel meer op z'n gemak gevoeld, daar
was het zoo rustig en stil, alle jongens zaten er
over hunne leien gebogen en er was onderling
heelemaal geen gepraat, de meester sprak bedaard
tot hen en met rustige stem en ze begrepen hem
zoo goed. Als hij vertelde of voorlas was het feest:
de kinderen vonden dat heerlijk en er was er geen
die de wijding en de stille genegenheid, welke op
zoo'n uur van de klas naar den meester uitging,
zou hebben willen verbreken. Maar toch was
Jobje blij toen hij naar de vierde klas overging, en
thuis waren ze ook blij, behalve Jan, want die was
in de vierde blijven zitten, en nu zaten ze even
hoog. En toch was Jan een jaar ouder. Zijn vader,
-- Jobje was nu zoover dat hij begrepen had dat
„vader" wel Jan's vader was, maar van Jobje niet
êcht, -- zijn vader was geweldig boos op Jan
geweest en had gezegd: op die manier zal Jobje
nog eer van school of zijn dan jij! Jobje had medelijden met Jan, en nam zich voor hem niet vooruit
te werken. Maar nu zat hij een poosje in de vierde
klas, en het ging zoo gemakkelijk dat hij Jan
voorbij stevende zonder het te willen, Jan zat
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's avonds veel li ever te houtzagen dan te lezen,
maar Jobje had van lezen nooit genoeg. Job was nu
onder de eersten van de vierde klas en mocht nu
en dan meester helpen: pennen uitdeelen, potlooden scherpen en dergelijke. Van die onderscheidingen had Jobje thuis niet verteld: het zou Jan
maar brommen en misschien klappen bezorgd
hebben, en Jan zou het hem niet vriendelijk
hebben afgenomen. Gemakkelijk ging Jobje over
naar de vijfde klas en gelukkig maakte Jan de
verhuizing mee. Maar hun gelijk zijn was vader
een bewijs van Jan's achterlijkheid en opnieuw
zag die hem met booze oogen aan. Jan bromde
dat hij toch niet een heele klas kon overslaan en
het was ook al mooi dat hij niet opnieuw bij vlug
Jobje achter kwam. Jobje mocht voor zijn part
schoolmeester worden; hij verkoos niet eeuwig in
de boeken te neuzen; hij zou er tech wel komen.
Met dat al was er vaak een beetje afgunst tusschen
de jongens, en ook nu, nu Jobje de opdracht kreeg
om naar juffrouw Goris te gaan, was het Jan of
hem iets onthouden werd, waar hij toch 66k recht
op had. Want ze hielden allemaal veel van juffrouw
Goris. Niet alleen omdat juffrouw Goris, zelf
nooit moeder geweest, niet kon nalaten kinderen
van anderen altijd te vertroetelen en te tracteeren,
maar ook omdat ze de jongens altijd wist te helpen
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als ze met het een of ander in de benauwdheid
zaten. Een week geleden nog, toen Vader en
Moeder een dag uit waren geweest, naar de wereldtentoonstelling in Amsterdam . . . Juffrouw Goris
kwam oppassen, en de jongens waren 's middags
gaan wandelen. Bij Stoutenburg was Jan, uit pure
baldadigheid, over het ijzeren hek geklommen,
en daarbij had hij een winkelhaak in zijn nieuwe
broek gehaald van je welste. Huilend kwam hij
thuis. Maar juffrouw Goris nam naald en draad
en zat er den heelen middag aan to stoppen,
zoodat moeder er niets van gezien had toen ze
thuis kwam. Later zou ze 't zeker zien, maar dan
was er alweer zooveel tijd over heen, dan kon een
standje nooit zoo erg aankomen.
Voor Jan en voor Jobje was juffrouw Goris de
uitkomst in moeilijke gevallen. Toen ze den
vorigen winter op een Zondagmiddag hadden
rondgewandeld, en tegen Moeders verbod in op
het ijs waren geweest, was Jobje er door gezakt.
Gelukkig dadelijk gered, maar naar huffs met een
nat pak . . . wie durfde het? Gelukkig woonde juffrouw Goris niet ver af, en in haar warme keuken
had Jobje spiernaakt voor haar fornuis gestaan,
en zij had hem warme melk laten drinken tot hij
niet meer kon, en tot z'n kleeren weer droop en
opgestreken waren.

1I0
„Dat heb je ervan, als je op Zondag zuike
dingen uithaalt," had ze gemopperd. Maar dat
was alles. En toen ze 's Maandags kwam om to
naaien deed ze net of er den vorigen dag niets
gebeurd was. Om al deze dingen waren Jan en
Jobje een beetje afgunstig op elkaar om juffrouw
Goris' bewijzen van vriendschap, en was er altijd
een edele wedijver tusschen die twee wie Naar
boodschappen zou brengen. Maar Jobje had
vanzelf wat voor, want zij was de naaister van
Moeder, en ze had Jobje gekend van toen hij nog
in de wieg lag. Zij had hem lekkers meegebracht,
als hij ziek, en kleine presentjes als hij jarig was.
en zij was het ook, voor een deel, die hem in zijn
droef heid over het komen van den vreemden
wader, een beetje getroost had. Want toen de
eerste verwondering over de grootschheid van al
de nieuwe dingen wat gezakt en de trouwdag
met al den omhaal van familie en rijtuigen en
muziek voorbij was, en hij zich ook niet meer
vreemd vond tusschen de nieuwe broers en het
zusje, en tusschen de nieuwe meubels die er gekomen waren, veel meer meubels dan vroeger
Moeder ooit had gehad, toen had hij gezien dat
het vreemde niet allemaal genoegen meebracht,
en dat er van zijn stille vreugderijke Leven bij en
tusschen Moeder en Grootmoeder in, niet veel

In
overbleef. Jobje voelde, al wist hij het niet, dat
hij nu een van de velen was geworden. Grootmoeder had altijd aan de rechterkant van het raam
gezeten, bij de latafel. Die was verdwenen, en daarmee Grootmoeder's plekje. Ze stond later in het
bijna driehoekige zijkamertje, en Jobje had altijd
naast Grootmoe en tegenover Moeder gezeten.
Nu zat Moeder op Grootmoeders plaats en daartegenover, waar Moeder vroeger altijd zat, zetelde
Vader nu in heel zijn breedte. Job mocht meestal....
maar nooit vast . . . naast Moeder zitten: kinderen
hebben hier geen eigen plaats, zei Vader. Ze waren
nu met z'n vieren kinderen, die konden toch niet
allemaal aan een tafel, iedereen moest dan maar
eens inschikken, de kleinste net zoo goed als de
grootste, hoor . . . Geer schikt nooit in, mopperde
Jobje, Geer met al z'n rommel . . . Maar als Vader
dan met z'n grove stem zei: „Wat zeg je, kriel?"
dan zei Jobje timide: „Niks Vader!" en hij
dacht: „Zoo zou mijn Vader nooit geschreeuwd
hebben; schreeuwen is zoo ordinair . . ." Maar
soms kregen ook Jan of Liezebet een veeg uit de
pan, een draai om d'r ooren; dan liep Jobje weg
uit het kabaal en naar Grootmoeder; „zit u nog
in donker, GrO-moe?" vroeg hij dan.
„ja, jongen: 'k heb niks meer to doen: ik ben
nou gepensioneerd, he? Wat kom je doen?"
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„Niks grO-moe ."
„Da's nie' veul meer as ik . . . Mot je niks voor
school? Kom ga eens gauw aan 't werk as 'n
groote jongen . !"
Jobje hoefde nooit lang te werken 's avonds;
hij kende z'n lessen Loch wel. Daarom was
hij altijd blij als hij 's avonds een boodschap
mocht doen . . . dan was hij er een poosje uit.
En hij hield wel van de avondstraat; als de lantaarns brandden en al de lampen in de winkels
Op waren. In hun straat waren niet zooveel winkels, en op den Dijk maar een paar, maar zoo
gauw als je den hoek om was van 't Verwulft, dan
had je ze huis aan huis ... Liep je 't Verwulft af,
dan kwam je aan de heel donkere Pottehoek,
daar stonden allemaal mooie huizen met tuinen,
en daar zaten nu de prachtigste bossen seringen
en jasmijn, die ruiken zoo lekker . zou hij er
eens een paar van plukken? Moeder was er zoo
dol op . . .
Hij zou 's zien . . .
Nu stapte hij over het zandpad van den Dijk;
hier stond een lange rij lage huizen, en in den
zomeravond zetten de menschen hier hun stoel
aan de deur om te praten of naar de weinige
voorbijgangers te kijken. Soms bracht een jongen
kerel zijn harmonica naar buiten en dan luisterden
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ze allemaal naar het virtueuse spel. Hier woonde
ook tante Hans, de oudste zuster van moeder.
Haar man was metselaar, had een lange witte sik
en een hinkbeen: daar kon je hem in de verte
altijd al aan kennen. Ze hadden drie groote jongens zoo tegen de twintig, en alle drie speelden ze
manjefiek op de harmonika. Jobje vond dat wat
fijn, en hij dacht dat hij het ook wel zou kunnen,
maar als hij een enkele keer zoo'n ding op z'n
knieén mocht hebben, dan was 't zoo zwaar en
zoo onhanteerbaar, dat hij 't zuchtend en met een
kleur weer overgaf, nadat hij er niet dan een paar
zware bastonen en jankerige zuchtgeluiden uitgekregen had. Neen gemakkelijk was het toch
niet. Maar als hij maar 's een kleinere had gehad.
Toch, niettegenstaande de muziek, mocht Jobje
niet graag bij tante Jans wezen. Tenminste niet
op Zondagavond-visite. Want als dan de jongens
thuis waren speelde de een na den ander, en dan
was het altijd dansen, dansen . . . . Tante Hans
was er dol op, ze danste met haar man niettegenstaande zijn hinkbeen, ze danste met haar schele
dochter, ze danste met iedereen. Dat was allemaal
niks. Maar verschrikkelijk vond hij het als Moeder
danste. Dat was net of Moeder zichzelf kwaad
deed, en hem, Jobje, meteen. En hij zag wel, dat
Moeder het graag deed. Soms danste zij met zijn
8
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Vader, soms ook met de anderen. Dan werd
Jobje ten slotte boos. Het was zoo jets geheel
anders dan hij van Moeder gewend was, het paste
niet bij haar wezen, het zette jets vijandigs tusschen haar en hem. Hij vond zich verongelijkt,
Moeder deed jets wat Jobje xiiet goed vond. Hij
wist geen waarom, hij wist alleen dat het zoo was.
En soms overmeesterden deze gevoelens hem zoo
geheel dat hij in . het drukke gewoel niet blijven
wilde. Onbemerkt zocht hij den weg naar beneden,
en eens vond Moeder hem daar bij 't druilige
licht van een petroleumlamp tusschen de jassen
en mantels die in 't sousterrain opgeborgen lagen.
Jobje sliep . . . en een traan aarzelde tusschen zijn
oogleden.
Hij dacht aan die onaangename dingen toen hij
over den Dijk stapte. Om dat alles hield hij niet
van tante Hans. Maar hij kon niet helpen dat hij
toch wet van de muziek hield, en dat een harmonika
te bezitten hem een grootsche heerlijkheid leek,
— het verlangen te groot om in wensch 'te worden
omgezet.
Op den hoek van 't Verwulft was een bakkerij.
Hij kon er nooit passeeren zonder een schuwen
blik naar binnen te werpen. Van der Heuvel de
bakker was zijn vijand. Behalve dat was hij jets
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in de kerk, wat wist Jobje niet, maar het was jets
dat Van den Heuvel noopte Zondags altijd met
een hoogen hoed op naar de kerk te gaan, zomer
en winter zag je hem z66. Jobje ging ook naar de
kerk, met Jan en Geer, onder de hoede van Liezebet. Maar Liezebet was niet oud genoeg om over
de drie jongens volmaakt gezag te oefenen, en
als 't sneeuwde mochten ze graag meedoen aan
een sneeuwballengevecht. Van den winter had
Van den Heuvel, met z'n hoed op — want 't was
Zondagmorgen — er zich plotseling middenin
bevonden. En 'n hooge hoed, — is er aantrekkelijker ding om op te mikken? Er was op den
hoogen hoed van bakker Van den Heuvel gemikt,
en hij was geraakt ook: de hoed rolde door de
sneeuw. Jobje had het heusch niet gedaan. Maar
bakker Van den Heuvel was plotseling op hem
afgestoven, Jobje rende weg, en de bakker, die
zijn paraplu als roede hanteerde, sloeg naar Jobje,
maar raakte de straat en sloeg de knop van zijn
paraplu af. De jongens lachten allemaal, natithrlijk
lachten ze: Jobje ook. De bakker kende Jobje,
want die bracht om de drie dagen een opgemaakt
brood voor den oven. Jobje deed het graag, want
als Van den Heuvel een goeden zin en oudbakken
eierkoeken had, dan schoot er altijd wat over . . .
Aileen daarom zou Jobje nooit op Van den Heuvel
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gemikt hebben. Maar toen 't zoo raak was had hij
er om gelachen. Dat kon hij niet helpen; je moêst
lachen. En Van den Heuvel had hem niet gekregen. Maar sinds had Jobje het opgemaakte brood
niet bij hem durven brengen. Hij durfde niet,
want Job had de boosheid in de oogen van den
bakker gelezen, iederen keer als hij den hoek van
't Verwulft om ging en de bakker achter zijn
toonbank stond. Geer kende hij blijkbaar niet, en
sindsdien bracht Geer het brood, en Geer was te
groot voor eierkoeken. Dat vonden Jobje en Jan
wel spijtig, maar ze durfden toch heusch niet.
„Malligheid," zei Moeder, „hij zal z'n klanten de
deur niet uitjagen, en hij zal jelui niet opeten ook..."
Maar Jobje behield zijn vrees voor den boozen
bakker, en nu hij er in den avond voorbijging,
keek hij schuw naar den verlichten winkel, waarin
geen Van den Heuvel te zien was. Het gaf Jobje
een gevoel van opluchting en hij durfde nu zijn
tred te vertragen. Het was al heelemaal donker;
boven den Pottenhoek kon je de sterren zoo goed
zien, want daar brandden geen lantarens. Jobje
bleef even staan en zag op naar den sterrenbezaaiden hemel. Het flonkerde en schitterde boven
zijn hoofd; het was prachtig. Als Jobje aan God
dacht, dacht hij aan de sterren. Dat was zoo jets
machtigs, zoo iets moois; de sterren konden alleen
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van God zijn. Jobje was met diep ontzag vervuld
voor een God die dat alles gemaakt had: hij
zuchtte ervan terwijl hij er naar keek. Kijk, die
eene ster knipoogde vriende'ijk tegen hem. Hij
wist van de sterren een paar namen; hij wist van
den melkweg, en van den Wagen, en van . . . hoe
was het weer? . . . Orion, Orion wat een moo.e
naam . . . Jobje trachtte met zijn oogen het groote
machtige sterrenheir te omvatten; hij kon het
niet. En hij staarde er zoo lang naar dat hij er
bang van werd. Jobje sloeg de oogen neer, en liep
snel verder, net of hij die sterrenoogen ontloopen
kon, die daar in de hoogte aan den diep-donkeren
hemel stonden te pinkeren. Een zoo'n ster, —
een wereld. Een zoo'n ster, een groote zon.
Meester had het gezegd. Op hoeveel millioenen
meters afstand ook weer? Hij wist het niet, wist
alleen dat het ontzaggelijk, onmeetbaar ver was.
Toch hadden de menschen het gemeten. Of
eigenlijk: uitgerekend. Dat was ook iets zoo onbegrijpelijks, dat je dat uitrekenen kon. Kon de
meester het? Die kon best rekenen, alle sommen
uit Boeser 1) kon hij maken, zonder naar het
antwoord te kijken. Maar meester had verteld:
dat had een professor uitgerekend. Knap hoor!
I) Boeser : een vroeger op de lagere scholen
rekenboekje.

veel

gebruikt
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Als Jobje nu eens z66 knap werd . . . Ja, maar eer
je professor was! Dan moest je zeker eerst meester
worden en dan bovenmeester, en dan pas wend
je professor. Kon je net denken, dat Moeder
zooveel geld aan hem spendeeren zou, om hem
dat allemaal to laten leeren . . .
Moeder wou toch wel graag dat hij op een goeie
school ging, en Vader had gezegd: Leer maar
jongen, dan kan je later worden wat je wil . . .
Zou-die dat meenen? Moeder, die meende het
natuurlijk, want later, dan zou hij voor Moeder
moeten zorgen. Dat vond Jobje fijn, want hij deed
graag wat voor Moeder. Als hij nu maar niet zoo
bang was voor Van den Heuvel, dan zou hij van
zijn Zondagscenten een paar versche eierkoeken
meebrengen. Maar hij durfde den winkel niet
binnengaan . . . straks misschien.
Voor den tuin van Mevrouw Willeumier bleef
hij staan. Hij rook den geur der jasmijnstruiken
en van de sering. Heerlijk! Als . . . als hij eens een
paar takken voor Moeder afplukte? . . . Neen, hij
durfde niet... Och, waarom niet, 't was zoo
donker. Maar toch kon je de lichte trossen tegen
het donker van de blaren zien hangen. Zoo'n
paar trosjes, — Moeder hield zoo van paarse
seringen. En het hek stond open, en er was niemand die het zag . . .
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Hij stapte het hek binnen.
Zijn hart klepte toch. Er was licht in de gang
van het huis. Maar beneden was alles donker,
waar Jobje de keuken wist en het sousterrain.
Neen, niemand zag het. Hij sloop weg tusschen
het donker gebladert. De lichte trossen boven zijn
hoofd lokten, de geur der jasmijn bedwelmde
hem. Maar jasmijn zou hij toch niet plukken. Hij
trok een seringtak naar beneden, nu kon hij er
prachtig bij. Hij rukte, vier vijf takken kon hij
grijpen, een prachtig boeket . . . Zijn hart bonsde
toen hij zich uit de struiken liet vallen . . . .
En vlak voor den boom, kalm op hem wachtend, stond een politie-agent . . . .
Jobje wist niets op dit oogenblik. Hij kon van
den angst voor hetgeen er nit gebeuren zou, niet
eens denken. Hij had een visioen van een griezelig donker hok in de gevangenis waarheen
die man in uniform hem brengen zou. En hij
voelde een rifling over zijn rug gaan, toen hij
den politieman hoorde zeggen: „Zoo ventje, ben
jij dat? Ga jij maar eens mee . . ."
„O asjeblieft meneer . . ." smeekte hij. „Laat
me voor deze keer los . . ."
En toen, onwillekeurig, keek hij omhoog:
de sterren, de machtige sterren hadden het gezien . . . ! Nu zou hij nooit meer, nooit meet
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durven opkijken naar de sterren van God ... ? !
Hij voelde de hand van den man zwaar op
z'n schouder. En hij bad, prevelbad in stilte,
onophoudelijk: „O Heer, o, lieve Heer, help
me . . . laat me gaan . . . ik zal het nooit weer
doen, goede God . . . ik zal het nooit weer
doen . . ."
„We zullen jou 's naar Mevrouw brengen,"
zei de politieman barsch, „dan kan die 's zien
welke nette jongens haar tuin plunderen . . ."
Sidderend stond hij, gebonden onder de drukkende hand, op het bordes van het huis. Eerst
kwam een dienstmeisje voor, dan een oude dame,
Jobje durfde geen woord zeggen, ook niet toen
hij haar hoorde vragen:
„Wie ben je, jongen? Waarom steel je mijn
bloemen weg . . . ?"
Jobje begreep het ineens. Nu had hij werkelijk
gestolen, hij had genomen wat niet van hem
was . . .
„Ik, ik . . ." stotterde hij. En toen ineens begon hij to huilen, hij kon het niet helpen. Die
barsche man naast, die vriendelijke oude dame
tegenover, en die ontzaglijke, machtige sterren
boven hem . . . hij werd er zoo klein, zoo ontzaglijk klein en nietig, en zoo verschrikkelijk verdrietig en bang onder; hij moest het uitsnikken.
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Dan hoorde hij als van ver weer die vriendelijke stem.
„Wat wou je er mee doen, vent?"
Jobje wilde zeggen: „Ze waren voor Moeder,"
maar dan begreep hij dat hij nu voor Moeder
iets heel anders wezen zou dan de vriendelijke
jongen die bloemen meebracht, en het verschrikkelijke van zijn daad stond hem in eens in al zijn
grootheid voor den geest. Straks, als hij thuiskwam . . . . maar zou hij thuiskomen? hij werd
waarschijnlijk wel opgesloten in een hok, zonder
eten of drinken, en Moeder zou niet weten
en Vader zou zeggen: „Dat is nou Jobje ."
„Kom, as je Mevrouw geen antwoord kan
geven, dan ga je maar mee naar het bero," zei
de politieman met zijn dienststem, en Jobje
kromp ineen onder de schudding van de zware
hand op z'n schouder.
„Laat hem maar aan mij over, agent," zei de
stem, de goede, zachte. „Ik zal voortaan het
hek sluiten . . ."
Fen snik schoot uit Jobje's keel, hij herademde.
De agent deed zijn eenen witten handschoen aan,
dien hij al dien tijd tusschen zijn jas gestoken
had, groette net als een soldaat met de hand
aan den helm, en zei: „Zooals u wil mevrouw,
dan zal ik U maar goeien avond zeggen . .."
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Jobje zag hem gaan, de deur open, een breede
baan licht vie! in den tuin, juist tegen de boomen
aan, wier lichte trossen nu zoo wonderlijk fantastisch heen en weer schommelden. Dan ging
hij de trap van het bordes of en was in het donker,
alleen het glimmende van den helm lichtte nog
even op.
Jobje stond op de mat in de hem vreemde, deftige gang, en de oude vriendelijke mevrouw keek
hem aan, net of ze in het geheel niet boos op
hem was.
„Heb je er in het geheel niet aan gedacht dat
het toch leelijk is een andermans bloemen to
stelen?" vroeg ze.
„Ik dacht alleen dat Moeder ze zoo erg mooi
vond," stamelde Jobje.
„Nou, neem dan deze bloemen maar mee
voor je moeder, en doe het nooit weer. Beloof
je me dat?''
Jobje vond geen woorden bij zooveel goedheid,
zijn tranen vloeiden opnieuw, en hij gebaarde
maar wat.
„Hoe heet je?'
„Jobje Plaat," gaf hij fluisterend ten antwoord.
„Nou Jobje, ga dan nu maar, en als je weer
eens bloemen voor je moeder wil hebben, dan
mag je wel eens aanbellen, hood Maar zorg
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dat je nooit meer in Gerretsen z n harden valt."
Toen Jobje weer in den tuin stond, wist hij
nauwelijks of het een booze droom, dan of het
waarheid geweest was. Op eens keek hij op. De
sterren.... waren er niet meer. De hemel was
donkey en onvriendelijk; enkele lichte revels
dreven snel Tangs elkaar. Zouden de sterren
het gezien hebben, zouden de sterren boos op
hem zijn?
Toen Jobje met zijn grooten bioemenruiker
thuis kwam, had hij heelemaal juffrouw Goris
en de boodschap vergeten. Hij schaamde zich
haast dood. Maar alleen aan Moeder vertelde
hij wat er gebeurd was.
Bij haar was zijn geheim veilig.

VII.
HET NIEUWE HUIS.
Jobje sliep in dien tijd nog in de bedstede in de
huiskamer, Jobje en Jan. Ze waren ongeveer
even groot, even klein, zei Moeder soms, met een
lachje, en vooral in den winter vond ze het een
beetje hard, om ze naar den kouden zolder te
sturen. Job vond het slapen in de huiskamer
heerlijk, vooral omdat het licht er brandde en
ook als het licht niet brandde, wat een heel
enkele keer wel gebeurde, als Moeder niets te
naaien, en Vader niets te lezen had. Dan deed
Moeder, voor de zuinigheid, de lamp wel eens
uit, en als dan de kachel nog flink aan was, en
het deurtje op een kier stond, dan was het
zoo'n leuk gezicht het licht van de vlammen
door de donkere kamer te zien spelen. Je kon
je zoo aardig allerlei dingen daarvan voorstellen.
Soms zaten ze elkaar achterna, die rossige vlammen, net of het levende dingen waren. Daar
kon hij dan zoo lang naar liggen kijken tot hij
van vermoeidheid in slaap viel. Op een andere
keer hoorde hij van Vader verhalen van zijn
werk, wat hij dien dag voor bijzonders beleefd
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had, of enkel maar gezien had op straat, en vader
zag heel wat Kort na Grootmoeders dood had
Vader zitten vertellen van den dood van Van der
Zweep, een van Vader's knechts, die altijd dronken was, en nu in de Singelgracht was verdronken.
Waarschijnlijk weer een brom in, had Vader gezegd; toen ze hem ophaalden, had hij een rooie
kool voor thuis nog in zijn zakdoek geknoopt.
Jobje kende Van der Zweep wel; hij zag hem
wel eens als hij Vader's brood was gaan brengen
aan het Veer; dan scharrelde hij op een schuit
rond, of was aan het opladen van de wagens. Altijd
zei hij Jobje goedendag, en soms had hij wel
eens wat voor hem, een appel uit het water opgevischt, of een paar suikerklontjes uit een zak
met een scheurtje er in. Maar soms zag Van der
Zweep er zoo vreemd uit, dan leken zijn oogen
net in zijn hoofd to branden, en soms vloekte hij.
Het is weer zoo, zei Vader dan, blijf hem maar
uit den weg. Nu was Van der Zweep dood, hij
heeft het zichzelf op den hals gehaald, zei Moeder.
Den een of anderen dag moest het wel zoo komen;
pas jij maar op, had ze tegen Vader gezegd. Mensch,
wat haal je in je hoofd! zei Vader, het is er nog
al een tijd naar! Jobje herinnerde zich verder
niets van het gesprek, maar toen hij den volgenden dag naar Van der Zweep vroeg, zei Moeder:
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„Kinderen hooren te slapen als ze op bed liggen;
als ik 's avonds met je Mader geen woord meer
spreken kan, omdat jij ligt te luisteren, dan ga
je naar boven slapen, enfin, 't is toch den langsten
tied geweest .. ."
Wat dat beteekende zei Moeder toen niet,
maar een poosje later, toen ze eens samen boodschappen deden, verraste ze hem met de mededeeling: „We gaan misschien verhuizen, Job,
hoe vind je dat?"
Jobje trok zijn hand los uit moeder's hand,
zoo verrast was hij.
„Bedoelt U . . . . ergens anders wonen? in een
ander huis, grooter dan dit?"
„ja, verhuizen, dat is ergens anders gaan
wonen . . . . en misschien wel in een grooter
huis, ja."
„Fijn!" zei Jobje. Maar tegelijk bedacht hij
lets....
dat hem deed schrikken. „Ver hier
vandaan, Moeder?" vroeg hij En hij was bang
voor het antwoord. Want ver hier vandaan, dat
beteekende: Ver weg van Grada, zijn vriendinnetje, zijn „meisje", haar niet meer zien, met
meer spreken, geen kleine geschenken voor haar
meebrengen, zich niet meer koesteren in de zon
barer lieftalligheid . . . Kon Moeder dat meenen?
zij wist toch dat Grada zoo'n lief vriendinnetje
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van hem was . . . . En het antwoord kwam, een
antwoord dat geen twijfel overliet, en dat
hem deed begrijpen dat Moeder aan de gevolgen
voor Jobje in het geheel niet had gedacht. „Heelernaal aan het andere einde van de stad . . . "
zei Moeder. „Missichen koopen we daar een
winkel, en dan krijgen we een huis met een
tuin .. ."
Het was Jobje to veel op eens. Van Grada
weg, een winkel koopen, en een huis met een
tuin, waar je konijnen kon houden en duiven,
een winkel, waar je geld in verdienen, misschien
wel rijk worden kon, en als hij dan rijk was,
kocht Vader wel een fiets voor hem en voor
Jan, of een rijtuig, ja, voor een winkel had je
een rijtuig wel noodig misschien. En als hij dan
veel geleerd had ging hij ook winkel drijven, en
dan ging hij op reis, heel de wereld door, net
als al de groote kooplui, en misschien kwam
hij dan wel in Indie, en in Amerika, . . . . neen,
het eerst wilde hij naar Noorwegen waarvan de
meester op school zoo fijn verteld had . . . .
„Vraag je niet Bens wat het voor een winkel
is?" vroeg Moeder.
Jobje schrikte. Wat voor een winkel? neen,
daar had Jobje geen oogenblik aan gedacht. Als
het maar geen slagerswinkel was, dat vond Job
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akelig . . . Maar Vader was geen slager, dus dat
kon wel niet! Een Bakker ook niet, een kruidenier
dan? Maar was Vader dan een kruidenier? Of
hoefde je dat niet te wezen? Bloksma, hier op
den hoek van den Dijk, die was ook geen kruidenier en toch had hij een winkel. Dat leerde je
zeker wel gauw. En het was fijn, suikerklontjes
te verkoopen en sucade. En zoo nu en dan er
eens van snoepen, ja dat zou wel fijn zijn, en
dan kon hij Grada ook.... o neen, dat zou niet
kunnen want hij zou ver van haar weg wonen . . .
Nu ja, niet de stad uit. Maar... als hij verder
wou gaan reizen? Noorwegen was veel verder
dan de stad uit. Nou, dan zou hij haar wel
schrijven, en hij zou uit het verre land fijne
cadeautjes meebrengen, en als hij dan veel geld
verdiend had, dan zou hij trouwen. Marie Noppe
zou het wel niet aardig vinden van hem, maar
twee meisjes, neen, dat ging nu eenmaal niet,
dat mocht niet. Was Marie Noppe toch eigenlijk
niet aardiger dan Grada Warmelts? En ze was
ook niet Roomsch.... ja, als Grada er nou niet
was, maar Grada had hem eenmaal een kus
gegeven, al was ze dan Roomsch. En Marie
Noppe was scheel, wel niet erg, maar een beetje
loensch keek ze toch wel, en dat is toch ook niet
aardig om mee te trouwen . . . .
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We komen in een galanteriewinkel..." verklaarde Moeder verder.
Jobje keek naar Moeder op, en in zijn oogen
was een vraag. „Een . . . ?"
„Ja, een galanteriewinkel, ze verkoopen er ook
poppen en borstelwerk en emmers . . . ."
„En ook galanterie . . . ?"
„Ook galanterie, dat spreekt . . . ."
„Moe, was is eigenlijk galanterie .... ?"
„Galanterie, dat is . . . . dat zijn.... mooie
Bingen die je op den schoorsteen kan zetten . . . .
nou, dat zul je wel zien!"
„En U zei: poppen?"
„Poppen ook . . . ."
„Aardig," zei Jobje. „Ik vind die matrozenpoppen zoo aardig . . . ."
„Ja, maar wat in den winkel is, moet verkOcht
worden . . . . Dat is niet om mee te spelen."
Natuurlijk, dat begreep Jobje. Maar je kon er
toch naar kijken, en dat vond hij aardig. Maar
borstelwerk en . . . . emmers .... ? wat had dat
er mee te maken? „Weten de jongens het al,
Moe?" Jobje sprak altijd van „de jongens" als
hij zijn halve broertjes bedoelde.
„Nee, en jij mag er nog niet over spreken,
ten minste niet tegen Vader."
Jobje sprak er niet over, maar het was erg
9
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moeilijk. Want ze zouden zeker ophooren van
het groote nieuws. Hij kon niet nalaten er op
te zinspelen toen hij met Jan naar school liep.
„Zou je wel eens op een andere school willen
zijn?" vroeg hij.
„Jawel," zei Jan, „op die school voor rijke
kinderen . . . Maar dat gebeurt toch nooit. Heb
jij dat opstel al of over den paardendief?"
„Toch nooit?" zei Job, zonder op de vraag
van den paardendief antwoord te geven. „Nee,
misschien niet op die rijke school, maar het
zou toch kunnen . . . als we nou eens verhuisden
bijvoorbeeld . . ."
„Loop rond, verhuizen, waar denk je aan?"
„Nou ik zou het best willen . . ."
„Ik ook wel . . ."
„Nou, willen we wedden?"
„Zeg," herbegon Jobje. „Als je je mond
houdt."
„Nou, wat dan?"
„Zal ik je es een geheim vertellen . . • . W . . .
we gaan verhuizen!"
„Zoo," zei Jan. „En dat zal jij weten!"
„Ja," bevestigde Job, „ik weet het."
„En waarzoo naar toe dan?"
Ja, dat wist Jobje niet te zeggen. Nou, dan
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geloofde Jan het ook niet. Waren het maar smoes-

jes van hem . . .
„Nee," bezwoer Job, „het is echt waar. We
gaan . . . maar zal je niks vertellen?"
„Ik weet toch niks," zei de ander.
„Naar welke straat weet ik niet, maar Vader
en Moeder nemen ergens een groote zaak over
in galanterieen."
Wat dat precies waren, en hoe er emmers aan
te pas kwamen en borstelwerk, dat alles wist
Jobje niet te verklaren, maar van het felt was-ie
zeker, hij zou het zelf wel zien, als 't zoover
was . . . Het verhaal werd doorgegeven, en eindelijk vroeg Liezebet op een avond aan Vader of
het waar was dat ze gingen verhuizen, dan mocht
ze dat toch wel weten, met het oog op haar
dienst . . . Jobje sliep nog niet, dien avond, toen
hij Moeder en Vader, hardop, en naar hij dacht,
niet vriendelijk, met elkander hoorde praten over
de verhuizing, die blijkbaar nu wel dicht op handen was.
„We houden Liezebet thuis," hoorde hij
zeggen. „Dan kan jij een beetje je gemak nemen
en het kind leert nog eens wat anders dan de
tafel afnemen bij vreemde lui."
Na een paar dagen kwamen onverwacht, op
een morgen, twee knechts van Vader, met een
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handwagen. Jan en Jobje gnuifden om nu thuis
te blijven; verhuizen, dat hadden ze nog nooit
meegemaakt. Maar Vader zei dat hij er geen
pottekijkers bij noodig had, en dat ze vanavond
nog genoeg helpen konden als het noodig was . . .
Het was me een glorie, op school te mogen
zeggen dat ze gingen verhuizen! En heel naar
het andere eind van de stad . . . !
„Gaan jelui met een verhuiswagen?" vroeg
er een.
„Natuurlijk, jeth . ."
„Met paarden?"
„Wat dacht je dan?"
Het was geen vraag voor Jobje, waarom zouden
zij niet net zoo verhuizen als anderen? Maar
het kwam anders uit; toen Job en Jan samen
thuis kwamen om hun boterham te eten, zagen
zij een hoogopgeladen wagen met meubels, maar
zonder paarden er voor, voor de deur staan.
„Waar zijn de paarden?" vroeg Job, maar hij zag
wel dat het een handwagen was, en meteen keek
hij om, of misschien een van de jongens van
school de armoedige verhuizing zou gezien hebben. Gelukkig, er was niemand!
Vader moest alles zelf doen, met behulp van
een knecht, en Moeder hielp ook, en zij mochten
kleine dingen dragen. Nu zouden ze dan mee
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mogen gaan, om tegelijk hun nieuwe huis te zien.
Gewillig droegen ze hun toch niet gemakkelijke
pakken. Maar het was wel heel ver, en Jan vroeg
of ze nu morgen weer naar school moesten.
Neen, zei Moeder, dit is het laatste. Job begreep het niet, want de bedden waren er nog
niet allemaal, en hij moest toch slapen vannacht?
De bedden echter lagen in het nieuwe huis al
hier en daar op den grond, alles stond over hoop,
en niets was er te vinden van alles wat ze noodig
hadden, maar dat komt allemaal terecht, zei
Moeder. Morgen, morgen, dan zal je eens wat
zien!
Het was vreemd, alles. De kamers vol schaduwen van zwak kaarslicht, stonden vol geheim en
verschrikking. VOOr was de winkel, waar ze in het
geheel niet komen mochten, daar was licht van eën
petroleumlamp, en dan die donkere tuin daarachter,
die tuin, die aantrok en verschrikte . . . 0, alles te
samen vond Job het verschrikkelijk en heerlijk van
verschrikkelijkheid . . . dit was wel het fijnste wat
hij beleefd had, dit vreemde slapen gaan in het onbekende huis vol geluiden die hem nog vreemd waren . . . het zich behelpen in de dingen die hij altijd
zonder meer gehad had: zijn spons, zijn handdoek,
zijn slof jes . . . al die dingen die nu weg waren,
en waarvan Moeder zei: Morgen, morgen komt
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alles weer op zijn pootjes terecht, hoor, ga nu
maar naar je bed! En dan dat zoeken naar je
bed, dat niet weten waarheen, en onder dat alles
de gedachte: Morgen moet ik niet meer naar
die school, het vreemde afscheid van Meester,
en bijna geen afscheid van de jongens, en o,
ook van Marie niet, Marie Noppe, van wie hij
nog een boek had . . . dat moest hij nu morgen
zeker terugbrengen . . . Jongen, sta nu niet to
suffen, ga naar je bed; je loopt ons maar in den
weg. Hij schrikte voor Moeder's ongewoon
ruwe stem, en pakte haastig zijn losgemaakte
boord; in den hoek van de alcoof schikte hij zich
bij de anderen; de jongens sliepen al, maar Liezebet hoorde hij nog in de keuken met de koffiemolen bezig, hij zou 66k wakker blijven want
straks kwam de meneer van den Winkel, afrekenen, had Job gehoord. Daar wou hij graag
bij zijn. Door een kier van de gordijnen kon hij
net in den kring van het petroleumlamplicht
kijken, hij zag er Vader bezig, en daarna Moeder,
en vervolgens nog een vreemden man dien hij
niet kende. Hij hoorde het gerammel van geld,
zilvergeld, en toen de man op zij ging, zag Job
ineens al het geld liggen op een matten keukenstoel. Waarom was dat nou, hoorde het zoo, op
een matten stoel van uit de keuken„ was dat
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misschien noodzakelijk . . . ? wat telde Vader
lang, net of hij zich telkens vergiste, en zijn
spaarpot, wat deed die daarbij? Maar toen zag
hij dat het niet zijn spaarpot was maar Grootmoeders kleine naaidoosje, en vervolgens werd
hij in dat kleine naaidoosje gestopt en naar het
andere huis gebracht, hij voelde duidelijk dat
Moeder hem op de armen droeg, en dat ze ineens
van een blauwen stoep afstapte.
Job schrikte er bijna wakker van, maar dat
Moeder hem droeg vond hij heerlijk, want hij
wist wel dat hij heel zwaar was om te dragen,
maar Moeder, die deed het toch maar; die hield
veel van hem . . . dat zag je nou . . .
En toen hij den volgenden dag wakker werd,
lag hij in het eigen ledikantje op een vreemde
kamer, en het was boven, maar hij wist heel
zeker dat hij den vorigen avond niet naar boven
gegaan was . . . maar dat geld . . . en dat Moeder
hem gedragen had . . . en hij had iemand hooren
roepen, maar hij wist niet wat, en hij had het idee
of hij dat wel eens meer gehoord had, en het
was toch niks . . .
Toen de dag nieuw was, konden ze hun verwondering niet op; Vader was al weer weg,
naar zijn werk, maar Moeder was bezig al het
borstelwerk naar buiten te brengen, en de potten
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en pannen, en ze woonden in een hoop huis,
en daarachter was de tuin, en het was een vuile
modderpoel, zei Moeder, als ze er asjeblieft
maar niet in liepen met derlui beenen. In den
winkel zag hij ritsen poppen hangen, maar Been
mooie, dat viel hem erg tegen, en toen vroeg
hij Moeder, of hij nu later ook in den winkel
mocht helpen. Vanavond zei Moeder, dan . . . .
Wat dan? Helpen, zei ze. Maar toen Vader
thuis was, kreeg hij een heele handvol kaarten,
en daar stond op dat de winkel DE NIEUWE
WINKEL heette, en dat ze „allerhande aardewerk en porcelein" verkochten „borstelwerk,
dweilen en schuurgereedschap," tegen... waarom nou tegen? vroeg
...tegen concurJobje
reerende prijzen . . . .
Rondbrengen, zei Vader.
Huffs aan huis, en niemand overslaan.
Jobje stond een oogenblik beteuterd. Was dat
nou helpen in den winkel? dat was werk voor
arme kinderen, dacht Job. Maar Jan vond het
fijn werk, dan kon je in den avond op straat
loopen. Het waren vijf honderd kaarten, in twee
keer waren ze klaar, samen. De schemering
viel, en in de verte naderde de man met het
lichtje, en stak de lantarens aan, een voor een.
Daar waar ze gewoond hadden, brandden
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's avonds, en ook wel eens niet, bijvoorbeeld
als het lichte maan was, of als degeen die de
beurt had, het vergat, petroleumlampen, die de
ruiten van de lantaren soms zwart maakten,
— nu woonden ze in een deftige buurt met
gas, floep! floep! telkens flapte er zoo'n lichtje
aan. De stem, die hij gisteren gehoord had,
keerde weer, die riep iets, voor twee cent! hoorde
je achteraan, maar wat je kon koopen voor twee
cent, dat hoorde je niet; de man had zoo'n benepen stem, net of hij bang was in donker.
Er was nog een ander, veel kleiner mannetje,
die mosselen rondriep, nieuwe Zeelandsche! riep
hij met een zware stem, en Jobje schrikte ervan.
Maar toen Moeder op een avond zei: „Haal eens
een krantje voor Vader, en als je den mosselman
ziet, vraag hem dan eens hoe duur ze zijn!"
bleef er niets om to schrikken over. Het vreemde
van de buurt, en het gewichtige van het nieuwe
huffs was voorbij; Jobje hielp des morgens de
potten en pannen buiten zetten, en het borstelwerk aan risten hangen, en een heel enkele keer
mocht hij ook wel eens een paar poppen uitstallen, waarnaar dan de kinderen met vreemdverwonderde blikken bleven kijken. Maar toen
hij eens op school de vraag beantwoorden moest:
of hij de jongen uit het poppenwinkeltje was?
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had hij geen antwoord willen geven. ZOO heette
de winkel niet. Langzamerhand begreep hij, dat
de winkel nooit anders genoemd was, al had
vader dan ook DE NIEUWE WINKEL op het
bovenlicht laten schilderen, en Job vond het niks
deftig meer, in een winkel te woven. Hij wou
zoo'n winkel vast niet hebben, later. Zijn Winkel
zou mooier zijn; hij wou boeken verkoopen en
schilderijen, en van die mooie doozen met passers
en zoo, maar geen borstels en sponzen.
En als hij dan zoo'n groot huffs had, met een
tuin, dan Wilde hij ook een hok met duiven hebben, en konijnen, en kippen omdat Moeder daar
zoo van hield, en dan zou Moeder zelf ook niet
meer zoo hard behoeven te werken, want dan
zou hij rijk zijn, en dan mochten de broertjes
en Liezebet eten en drinken en net doen wat ze
wilden. Hij zelf zou honderdduizend boeken
koopen . . . . Want hij zou heel rijk zijn, zoo
rijk als de koning!

VIII.
UITGAANSDAG.
„juffrouw Goris, vertel nog eens wat van
uw broer?"
De twee jongens, in de verwachting dat de
naaister hun wensch wel vervullen zou, schoven
hun stoel wat dichter bij den hare onder het
avondlijke licht; zij zat, met den bril op de punt
van haar neus, te turen naar den draad dien ze
niet in het oog van de naald kon krijgen.
„Hier, help jij me maar 'es," zei ze, Jobje
de naald in de handen gevende, „jij hebt jonge
oogen. Nee, zóó, tegen de lamp houden moet
je hem, dan kan je zien, — zóó, juist, zoo, dank
je wel, hoor!"
„Vertel je nou, juffrouw Goris?"
„He ja, doet u dat nou," drong ook Geer aan,
die te lezen zat, maar nu zijn boek wegschoof.
„jongen, lees jij nou . . ." gaf de oude vrouw
bescheid. „Als ik in mijn jonge jaren zoo in de
boeken had kunnen neuzen als jelui nou, dan
zou ik meer weten, reken maar . . . ."
„Niks an, an dat boek," zei Geer. Wat is
dat nou: De aap en de mensch, of het materialisme
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onzer dagen. Begrijp u dat nou? zooveel vreemde

woorden, en dan.... dat er iemand uitgevonden heeft dat de menschen van de apen
afstammen.... Hoe kan dat nou?"
juffrouw Goris schoof haar bril tegen haar
voorhoofd op, en streek de even aan haar
mond natgemaakte vingertoppen over de gitzwarte gladde zijkanten van haar haren boven
de ooren. Haar neusvleugels gingen snel heen en
weer, dan schudde ze hevig en verontwaardigd
haar hoofd, zoodat de linten van haar muts
meezwierden. „Ik van de apen afstammen?"
zei ze. „Hoe verzinnen ze het.... En de Bijbel,
wat staat daar dan in? God schiep den mensc h
naar Zijn beeld en naar Zijne gelijkenis schiep
Hij ze. Staat dat in het boek? Zulke boeken mag
je niet lezen; dat bennen goddelooze boeken.
Wie heeft je dat to lezen gegeven?"
„Meester Standers van de Avondschool," zei
Geer. „Maar 'k begrijp er niks van. 'k Heb ook
liever een boek van Jules Verne."
„Verne De Reis om de Wereld in tachtig dagen,
of Michael Strogoff de Koerier van den Czaar,
dat is nog al niet effen fijn!"
„Nee, die van De aap, bedoel ik, of . . . . van
dat gekke woord . . . ."
„Het ma—te—ri—alis—me," las Geer hortend.
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„Nou, meneer Standers kan het morgen van me
terugkrijgen; 'k snap er toch niks van."
„Ja, dat zou 'k maar doen," zei Juffrouw Goris.
„Vertel u maar liever 'es . . . ." begon Jobje
weer.
„Ja, van me broer.... Weet je wat jelui 'es
aan je Vader moesten vragen? Of je niet 'es een
dagje mee mag naar me broer.... dan kon je
'es echte leeuwenvellen zien en tijgers, de huiden
dan, en speren, en messen waar ie ze mee doodgestoken heeft . . . ."
„De leeuwen?" vroeg Jobje.
„Natuurlijk de leeuwen," en de naaister stak
den draad zoo gedecideerd door een nieuw gat
in de sok, alsof ze zelf in doodsangst een leeuw
onderhanden had.
„Toch gemeen . . . ." zei Jobje en griezelde.
„Nou jo," zei Geer, „maar als zoo'n leeuw op
jou af komt, wat zou jij dan doen .... ?"
„Leeuwen kommen niet op menschen af. Maar
de menschen beginnen altijd met ze kwaad to
doen.... Onze meester heeft ervan verteld . . . ."
„Ja, jullie meester is er bij geweest," smaadde
Geert.
„Die weet het!"
„Nou, me broer kan het je wet anders vertellen,"
kwam juffrouw Goris, al maar bevestigend hoofd-
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schuddend. „Hij heeft, waar-ie nou woont, in
Boschberg, ook maar een klein huisje, waar-ie
alles alleen moet doen, schoonhouen en koken
en brajen, maar daar ginder in Zuid-Afrika,
daar zat-ie midden in de wildernis, om zoo te
zeggen; een hutje van takken en blaren, en de
Kaffers, dat benne van die zwarten, die sliepen om
'm heen . . . . En toen is 't hem dan toch gebeurd,
dat er op klaarlichten dag, terwijl die zat te eten,
zoo maar pardoes een tijger op z'n dak sprong,
op het dak van z'n huisie dan, dat de heele boel
kraakte, en z'n pooten sloeg-ie er doorheen, net
boven me broer z'n hoofd.... Nou, toen was-ie
wat blij dat-ie een f linke speer in zijn handen
had, want de Kaffers, die laffe kerels, die gingen.
allemaal aan den haal . . . ."
„En," vroeg Job in angstspanning, „is-ie er
levend afgekommen?"
„Nee," zei Geer, „hij zit dood in Boschberg
z'n potje te koken . . ." De glans uit Jobjes
oogen verdween; hij had de vertelster met
groot-open oogen zitten aanstaren; nu was de
spanning gebroken. Hij gaf Geer Been antwoord: wat was daar ook op te antwoorden?
Juffrouw Goris vertelde verder; ze kreeg er nu
zelf smaak in: „De litteekens van 't ondier z'n
klauwen heeft me broer nog in zijn hoofd. 't Is
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dat-ie een stevige krullekop heeft, en z'n haar
er over heen gegroeid is, maar anders was-ie er
voor z'n heele leven moos mee geweest . . . ."
„Ik zou ook best naar Zuid-Afrika willen,"
zei Job. „En dan later er veel over vertellen . . ."
„D'r zijn er wel heengegaan die er naderhand
niks van hebben kunnen oververtellen . • • • ft
„Waarom dan niet?" vroeg Jobje.
„Natuurlijk omdat ze daar d'r dood gevonden
hebben, lummel," legde wijze Geer uit, nog voor
juffrouw Goris bescheid geven kon.
„Nou," kwam Jobje timide, „maar wanneer
zouen we maggen komen?"
„Als Vader en Moeder het goedvinden . . . .
'k zal er straks over praten, maar dan nou, als
zoete kinderen, gauw naar bed. 't Is over negenen".
„Nog vroeg," vond Jantje.
Maar Jobje stond op en kwam Juffrouw Goris
een kus geven. „Welterusten, juffrouw," en hij
dacht aan Grootmoeder. Geer bleef nog wat
zitten; hij had zijn houtzaagwerk nog; maar
Jantje en Jobje zochten het kamertje op zolder
op. Terwijl ze zich ontkleedden, zei Jobje: „Gelukkig toch maar, dat bier geen tijgers en leeuwen
zijn, he?"
„En jij wou er nog wel naar toe."
„ja, maar niet êcht," bekende Jobje nu. „Die tij-
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gers vind ik vreeselijk eng; leeuwen niet zoo erg."
Toen knielde hij neer en zei zijn gebedje op:
„Neer, als wij gaan liggen slapen,
Goede God die altoos waakt,
Wil ons in uw gunst bewaren,
Voor al 't kwaad dat mij genaakt.
Met m'n ouders, zusjes en broertjes, Amen !"
Die laatste repel had Grootmoeder hem er
nog bij geleerd, toen Moeder hertrouwd was.
Hij voelde er altijd nog iets onwilligs tegen, en
zei de woorden wat zachter als schaamde hij zich.
Nu stapte hij in 't groote ledikant, hield de
dekens ter zij voor Jantje, die naast hem liggen
moest, en vroeg: „Wie z'n beurt is 't voor
achteraan?"
„Mijn beurt," zei Jantje, stapte resoluut over
hem heen, en blies de kaars uit, Jobje sliep nog
niet dadelijk. Toen het zwarte duister, waarin
alleen het gloeiend puntje van de kaars even een
rood vlekje liet, hem allerzijds omringde, was
dit nagloeiend rood plotseling een tijgeroog geweest, dat dichtknipte, en waarvoor honderden
Kaffers in het duister op den loop gingen, hij
zag ze vluchten zooals in dat Indianenboek van
Cooper, de Roodhuiden voor de witgezichten
vluchtten . . . . dan was hij in eens weer wakker
en hoorde naar de rustige ademhaling van Jan.
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Waarom ging hij nu ook niet slapen? Ja, net of
je dat maar kon als je wou! Jobje keerde zich
zachtjes om, anders kon Jan wakker worden,
dat gaan liggen op zijn andere zij hielp meestal
wel. Hij had een vaag besef dat er beneden een
Idok sloeg, en dat hij ook menschen hoorde
praten, maar de slaap had hem nu te pakken,
en een oogenblik later hoorde hij niets meer.
Maar de leeuwen en de tijgers lieten hem niet
los; hij droomde dat hij er in zijn eentje een na
zat, en dat die leeuw bang wegliep; zijn meester
van school liep er achter en zei dat Job er best
op kon gaan zitten en er zoo mee wegrijden, maar
dat durfde Jobje toch niet. Geer kwam er ook
bij en wou het dier te eten geven; „hier, hier!"
riep hij, maar wie er luisterde, de leeuw niet.
„Vreet nou toch, beest!" riep Geer, en Job zei:
„Hij lust het niet!" „Wat?" vroeg Geer, „lust
hij geen mate-rial-isme?" „Neen," antwoordde
Job, „dat is geen eten voor een leeuw." Toen
was Geer verdwenen en de leeuw ook, en de
broer van juffrouw. Goris, met een schrikkelijk
litteeken op zijn hoofd, was er voor in de plaats
gekomen . . . . Toen Job den volgenden morgen
wakker geroepen werd, en hij het grijze daglicht
in zijn kamertje schemeren zag, moest hij zich
eerst eens bezinnen waar hij was, en wat er alleI0
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maal gebeurd was. Jan lag nog naast hem en sliep.
„Rom!" zei hij, „we moeten opstaan, Jan."
Dan stapte hijzelf op het matje, griezelde van
de kou aan zijn voeten, en begon zich snel aan te
kleeden.
Beneden vond hij Moeder alleen. Vader was al
naar zijn werk, Geer naar de Ambachtsschool die
een uur vroeger begon dan hun dagschool, en.
Moeder was druk aan den arbeid; het was waschdag, en dan schoot er voor hen niet veel tijd
over. Job vond den waschdag altijd akelig;
alleen het feit dat hij op Woensdag viel, dus
altijd op een halven schooldag, vergoedde iets.
Als hij dan thuiskwam om twaalf uur, was de
waschvrouw er, en dan rook het zoo lekker
naar koffie en zeepsop; Moeder had het voornaamste werk gedaan, en zat met lekker-schoone
en zachte harden aan de tafel, klaar om brood
te snijden. En sours, als er niet veel werk was,
zat Vader ook al thuis, en rookte een pi.jp. Het
was net of het feest was. Maar in den morgen
was alles anders. Het was nog een beetje donker
in de kamers, Licht mocht er nooit op, behalve
midden in den winter, en je kon niets doen, niet
lezen, en niets aan je werk. „Je mond kan je in
donker wel vinden,.' zei Moeder, „en je werk
moet je 's avonds maar afmaken."
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Nu Jan er nog niet was, kon je ook niets praten.
En Job had o zoo graag over het in uitzicht gestelde uitgaan met juffrouw Goris willen praten.
Maar toen hij tegen Moeder er een woord over
losliet, merkte hij al gauw dat er nog niets bedisseld was. „Heb je weer een afspraakie?" zei ze
kortaf. „Als je uit zal gaan, dan praat je daar maar
met Vader en Moeder over en niet met juffrouw
Goris, begrepen?"
Jobje zweeg. Als Moeder zoo was, dan praatte
je maar niet verder. Ze was niet vriendelijk,
zoo vaak niet tegenwoordig. En dan moest je
maar niets zeggen, anders kreeg je. Ha, daar
was Jan. Maar die repte zich om zijn boterhammen er door te krijgen, alles liever dan zijn brood
te laten staan. Toen ze met hun tweeen Haar
school liepen, — het was nog vroeg genoeg, —
lieten ze het onderwerp rusten; Job had er nu
niets Been aardigheid meer aan, er kwam toch
niks van . . .
Maar een paar maanden verder, — Paschen
was al achter den rug — schoot het zaad in eens
op; Vader begon er op een avond zelf over dat ze
in de kermisweek eens samen zouden uitgaan.
Wat zou Moeder daarvan denken, met een rijtuig
waar ze allemaal in konden, een trommel met
boterhammen mee voor onderweg, en dan over
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„de Groote Steen", of Huizerveld of Waterberg,
naar Boschberg . . ..
„Fijn, fijn!" juichte Job, „naar den broer van,
Juffrouw Goris!" Moeder was niet zoo enthousiast. „Heb jij zoo veel geld?" vroeg ze nuchter
aan vader.
„Mensch, ik heb een buitenkansje gehad," zei
Vader, „en den eersten dag van de kermisweek
werken we toch niet, dus we verletten niemendal;
de jongens hebben vrij van school, — nou wat
willen jelui liever, een avond langs de kramen,
of een dag met een rijtuig naar buiten?"
„Uit rijden! uit rijden!" riep Jo fie, maar
Geer zei dat ie zoo'n avond als verleden jaar
ook wel prettig voild, en wat had je nou aan
bosschen en bergen? Moeder trok de schouders
op, maar zei: „Jij moet het weten, maar mij doe
je met zoo'n kermisavond geen pleizier; je weet
dat ik er nooit van gehouden heb, ik ben er niet
bij opgevoed, efi 'k geloof dat de kinderen er
weinig goeds van leeren. Zoo'n dag buiten, dat
overkomt ons nooit . . . ."
Jobje dacht \aan de genoegens van het vorig
jaar; 't was toch wel fijn geweest toen, en Jobje
droomde er soms nog van • . .. maar uit rijden
gaan, uit rijden met een echt rijtuig, en dan
naar Boschberg, dat was buiten de stad, daar
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was nog Been van de jongens ooit geweest . . . .
dat was toch nog veel heerlijker! En dan kwamen
ze bij een man die avonturen had gehad, met
leeuwen en tijgers, die zou er allemaal van kunnen vertellen. En den heelen dag buiten, dat
was toch nog heel iets, anders dan een avond op
de kermis, waar Moeder zich misschien nog maar
ergerde ook....
En hij riep nog eens: „Uit rijden, uit rijden,
met juffrouw Goris!"
„Ja," zei Vader plagerig, „we zullen daar al
onze kennissen meenemen! Nee hoor, daar komt
niks van in!"
„Maar . . . ." zei Jobje bedenkelijk.
„Och jongen," lachte Moeder, „Vader meent
er niks van, hoor!"
„We gaan toch naar Juffrouw Goris' broer?"
voltooide Job z'n bedenking. „En dan kookt hij
eten voor ons."
„Nou, dat zal lekker zijn," zei Moeder. „Ik
denk dat ik me eigen potje maar meeneem . . ."
Job keek van den een naar den ander, maar
eindelijk begreep hij toch, dat ook Moeder hem
maar wat wijs maakte.
„Moeder," vroeg Jobje, toen de kermis naderde, „als we nou uitgaan, mag ik dan niks van
de kermis zien ook?"
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„O, wou jij weer aan twee kanten profiteeren?
Denk je dat het geld je vader op z'n rug komt
groeien?
„Kijken kost toch niks," wierp Jobje tegen.
„Kijken naar het luien kost niks."
„Neen, maar dan is er van de kermis nog niks
te zien. Nou, naar het luien mag je gaan kijken.
D'r is nog al veel aan te zien."
Dat vond Jobje nu wel. Op den Maandagmorgen als de kermis ingeluid werd hadden
de jongens op school niet heel veel aandacht
voor hun sommen en ze wisten heel vaak niet
waar ze moesten zijn als ze plotseling een leesbeurt kregen. Meester begreep dat wel, en hij
strafte er ook maar niet voor. Een dreigement
met zitten blijven om twaalf uur was in den
regel al genoeg. Want om twaalf uur — de klok
was nog niet koud, of de jongens stoven de deur
al uit, vallend over elkaars voeten . . . . En dan
was het loopen, loopen wat je kon, om het eerst
op het kerkhof te zijn. En als ze er waren,
daar stonden ze dan, hijgend en blazend, met
hun hoofden achterover, te kijken naar de luidende klok, die je zoo telkens, als de klokluider
haar eens hard opsloeg, buiten den toren uit
zag kijken . . . . Dat was alles. Heusch, dat was
alles. Er waren altijd jongens die wisten te ver-

151

tellen dat ze hadden mogen meeluiden, maar
Jobje was nooit onder de gelukkigen geweest;
hij was zeker te klein. Het geloof aan de mogelijkhekl had hij nooit willen opgeven, je
kon toch maar niet weten. Ofschoon . . . . hij
zelfs Been deurtje gezien had, waar je in zou
kunnen.
Na het luien begonnen de menschen aan de
kermis te bouwen, en zoodra er een klaar was,
met draaimolen of verkoopkraam, mochten ze
gaan verkoopen ook; tenminste dat was het
zeggen; wie al een draaimolen had zien draaien
voor den Zaterdag van dezelfde week, vertelde
het als een kostbare ontdekking, en het was een
wedstrijd wie er het eerst ingezeten had. Jobje
hoorde tot die bevoorrechten niet. Want zijn
Moeder wou ze op de kermis niet hebben, ze
leerden er niets goeds, zei ze, en alleen mochten
ze er zeker niet komen. Ze waren er het vorig
jaar met z'n alien wel een avond geweest; vader
meende dat ze nou oud genoeg waren om te
begrijpen dat niet alles voor allemaal geschikt
was; ze zouden maar een wafel eten, en de mooie
kramen zien.
Maar toen ze er eenmaal waren, vond Vader
dat ze ook wel eens in het glaasjesspel mochten
kijken, daar had Job toen een heele boel fijns
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gezien: een straat in Tokio, waarin alles bewegen
kon, zoo leuk, en dan de ramp van Muiden, waar
een kruitfabriek in de lucht was gevlogen, je
zag de stukken van huizen, dieren en menschen
door de lucht vliegen of 't zoo niks was, vreeselijk
eng, maar dat was niet beweegbaar, als al die andere platen, waarop je schepen zag varen, wagens
rijden, en een luchtballon steep op in de lucht
waarin groote vogels vlogen . . . . ja, dat glaasjesspel vond Jobje wel het mooiste van alles . . . .
of neen, misschien toch den avond in de goocheltent van Alber en Basch, waar zoo veel menschen
waren, dat het er niet om uit te houden was van
de warmte, en een juffrouw viel flauw. Toen
dachten de andere menschen dat er wat gebeurde,
en begonnen te gillen, maar dadelijk begon de
muziek te spelen en toen kwamen er een hond
en een aap, die hadden samen ruzie, en de hond
was gekleed als een professor, een advocaat.
zei Vader, en de aap als een boer, en ze spraken
echt samen, maar Vader zei dat dit nou buikspreken was. En daarna kwam een clown en een
paar mannen die verschrikkelijk sterk waren,
en reuzetoeren deden, en eindelijk kwam de
tooverlantaarn. Dat vonden de kinderen buitengewoon fijn, maar Moeder had zich zitten ergeren, want er was een vertooning, die heette:
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de opstanding der dooden, en daarbij zag je
op het kerkhof alle graven opengaan, en de
kisten ook, en de geraamten kwamen er uit, om
van te griezelen. Jobje vond het eng maar toch
mooi . . . . Hij hoopte maar niet dat het werkelijk gebeuren zou. Moeder zei, dat het spot
was, en dat ze dadelijk weg wilde, en dat hadden
ze toen ook gedaan, hoewel de voorstelling nog
niet uit was. Haastig waren ze toen, tusschen
de rijen door van de verwonderd kijkende menschen, de zaal uitgegaan, en rechtdoor naar
huis; het was een bedorven avond geworden.
Den volgenden dag begonnen ze de kermis af
te breken: daar had Jobje ook nog wat van gezien, maar hij vond toch het inluiden en opbouwen veel aardiger. Eigenlijk mochten de jongens
van zijn school daar niet bij wezen voor Meester,
de meester sprak er altijd over dat de kermis
slecht was, en dat goede jongens daar niet mochten komen, maar Job wist wel dat ze het allemaal
deden, en dat ze net zoo hard liepen om naar
het af breken te kijken als naar het opbouwen
en inluiden. Maar het af breken was naar om te
zien, altijd regende het en de mannen die erbij
hoorden, maakten altijd ruzie en dan vloekten
ze soms zoo, dat Jobje er akelig van werd, en
maar stilletjes wegliep. Nu zouden ze niet naar
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de kermis gaan, maar naar Boschberg; Jobje
hoopte maar dat het dan niet regenen zou, want
daar was niets aan als je naar buiten ging. Maar
het was zomer, en dus was er kans op mooi
weer. Ja, maar net zooveel kans op regen, zei
Liesbet, en dan bleef ze net zoo lief thuis.
„Nou goed, hoor," zei Job, „zooveel ruimer
zitten wij."
Want er was afgesproken dat ze met hun
alien samen, en juffrouw Goris er bij, in een
rijtuig zouden gaan, in een kleine Jan Plezier,
zei Vader, en het had even geduurd voor Job
begreep dat een Jan Plezier een groot open rijtuig
was. „Met een kattebak?" vroeg Jan. „Keen,
niet met een kattebak. Daar mag jij in zitten,"
zei Geer tot Liesbet, waarvoor hij van Liesbet
een stomp kreeg. Maar het vooruitzicht van
een heelen dag te rijden in zoo'n fijn open rijtuig,
was in elk geval een heerlijkheid, en Moeder verheugde zich er niet minder op dan de kinderen.
Maar het moest in alle rust en zedigheid geschieden. Muziek mocht niet mee, en lampions was
te ordinair; we zijn voor den avond thuis, zei
Moeder, dus hebben we geen licht noodig, en we
kunnen wel zingen zOnder muziek.
„Zingen mag wel?" vroeg Job, want dat
vond hij heerlijk. Ze zongen altijd Zondags-
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avonds, de heele rij liedjes die ze kenden van school
en van de Zondagsschool. En juffrouw Goris hield
er ook zoo van, o 't zou een fijn feest zijn; zij zou
haar broer vooraf een brief kaartje schrijven . . . .
Toen in den vroegen morgen van den dag, voor
hun uitgaan aangewezen, Job zijn oogen openknipte, kon hij ternauwernood het gezicht van den
wekker onderscheiden. Maar hij wist wel dat het
nog vroeg genoeg was, want hij had den wekker
nog niet gehoord; om vijf uur zou die af loopen,
en het rijtuig zou om zes uur voorkomen. Heerlijk! dacht hij, vandaag! Zou hij nog weer gaan
inslapen? Anders zou hij het zonder twijfel hebben gedaan, want Jobje hield \Teel van zijn bed,
maar nu zou hij in de verwachting van het
heerlijke toch niet meer kunnen slapen. En
als hij eens zoovast in slaap kwam dat hij den
wekker niet meer hOOrde . . . neen, hij zou
wakker blijven. Omzichtig stak hij den arm
uit naar den stoel, hoe ging het nu ook weer . . . .
waar was nou het haakje, o hier, zoo . . . naar
beneden, nu kon hij niet af loopen, zouden ze
niet allemaal tegelijk wakker worden. Hij zou de
anderen wel wekken, dan kon Moeder nog wat
uitslapen. Wat was het nog schemerig! Zou
het mooi weer zijn? Het gordijn voor het venster
was gezakt; jammer, nu kon hij niet zien of de
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zon scheen. Of zou de zon nog niet zoo vroeg schijnen? Vlug wipte Job zijn bed uit, trad voor het
venster en sloeg de gordijnen ter zijde. De ruiten
waren beslagen, maar toch kon Job zien dat het
regende. He, hoe vervelend, regen op hun uitgaansdag! Maar Moeder zei altijd: een triestige
morgen geeft een blijen dag. Zou dit altijd zoo
zijn? Hij zou het maar hopen . . . Wat nu?
Opblijven? Jan roepen? Neen, die sliep nog zoo
lekker, hij zou hem maar laten slapen. Opnieuw
tuurde hij op de klok; het was kwart over vier.
Nog bijna twee uur voor ze weg moesten. Maar
Job moest er wel vroeg bij zijn, want de afspraak
was dat hij heel vroeg bij den stalhouder zou
wezen, om den koetsier den weg te wijzen naar
juffrouw Goris; die zouden ze dan met het rijtuig
of halen, en met juffrouw Goris naar huffs om de
anderen op te pikken. Job vond zich zelf om
deze schikkingen heel gewichtig; het was nu ook
maar beter dat hij zich rustig ging aankleeden, dan
was hij in elk geval niet te last. Job was gauw Maar;
nu zachtjes naar de keuken, en dan het water op
het petroliestel opgezet voor de thee; Moeder had
zoo graag een bakje op bed.
Hij glunderde toen hij Vader en Moeder verwonderd zag kijken, omdat hij met de twee kopjes
aankwam.
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„Wat ben jij een knappe jongen!" zei Vader, en
Moeder lachte hem maar toe. „Hoe laat is het?"
„Bij vijven, Va," zei hij zacht. „Ik was om kwart
over vier al op."
„Jongen, dat is veel te vroeg," zei Moeder. „Je
komt aan je slaap te kort."
„Ik ga zoo dadelijk naar den stalhouder."
„Je moet toch eerst een boterham?"
„Och nee, Moeder, dat kan straks wel als we
in 't rijtuig zijn . . . ."
„Weet je nou den weg wel?"
„Ja Moeder."
„Doe je voorzichtig? Met het uitstappen?"
„ja Moeder, heusch!"
„Het regent," zei hij, onder het aantrekken
van zijn jas.
„O, het is nog vroeg. 't Kan nog wel tienmaal
veranderen eer de zon zijn bed heeft opgemaakt."
Maar toen hij wegstapte vond hij het toch niets
plezierig. Het was wel vreemd, de zon scheen door
de regenwolken heen, en het was net of hij al.
onderging. Maar dat kon natuurlijk niet. Enfin,
maar hopen . . . . Hoe wondervreemd leek nu de
straat zonder menschen, en alle huizen met gezakte gordijnen, net of ze de oogen dichtgedaan
hadden. Jobje moest aan de menschen denken die
daar achter die gesloten gordijnen nog lagers, die
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wisten nu niets van wat er op straat gebeurde, wisten niet dat er al iemand liep. Misschien droomden
ze wel, Job wou wel, dat hij het wist, en dat hij wist
waarOver ze droomden. Hij droomde bijna altijd, en
hij vond het machtig leuk meestal. Soms droomde
hij zoo mooi; gisteren nacht had hij gedwaald in,
een heel mooien tuin, met wondere boomen zooals hij ze nog nooit gezien had, niet groen, niet
zwart, maar heelemaal wit net of er rijp op lag,
en zoo raar van vorm, echt sprookjesboomen . . . .
Een andere keer droomde hij dat hij echt op
een fiets reed, en ook had hij eens gedroomd dat
hij over water liep, als je zoo maar hard genoeg
liep, op een draf over het water, dan Um het ook,
dacht hij, zoo hard dat je voeten net geen tijd genoeg hadden om er in to zakken. Die droom . . . .
dat was geweest toen de Meester op school verteld had van den Heer Jezus, wandelende op het
water. Gek, Petrus was er toen toch maar ingezakt . . . . Zeker niet hard genoeg geloopen . . . .
Of . . . . neen, . . . . dat kwam van zijn ongeloof,
had Meester gezegd. Meester geloofde wel in den
Heere Jezus, zou hij nu ook op het water durven
wandelen? En zou hij, Jobje, zelf durven? Het
scheen hem toe van niet, zelfs niet als hij liep op
een draf je . . . . Kijk, daar had je al iemand, zeker
van de fabriek, hij liep met een stukkezakje. Ja,
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hij ging den kant van de koperdraaierij op, die had
dan vandaag niet vrij. De meeste fabrieken gaven
anders den eersten Maandag van de kermis vrij
af. Een bakker kwam in de verte aan, die sloeg
het deksel van de broodkar dicht dat het door de
leege straat daverde. Zouden nou de slapende
menschen niet wakker worden? Dat moest toch
niet maggen! Zoo, nu kwam hij aan de eerste
kermiskramen . . . . Wat 'n gek gezicht, al die
dichte kramen.... Net of ze dood waren, of
sliepen.... de menschen van de kramen sliepen
ook . . . ja, dat moest je toch allemaal, de grappige
kunstemakers van de kermisspellen ook, allemaal
moest je slapen . . . . en allemaal moest je ook
doodgaan
....Moeder ook... Op eens was
het of zijn hart stilstond . . . . Moeder ook . . . .
Ja, Grootmoeder was ook doodgegaan, en dat had
Job eerst heel vreeselijk gevonden, maar nu was
hij er al aan gewend, aan het idee, maar nooit
zou hij er aan wennen dat Moeder.... o Heer,
bad hij al loopende, laat U asjeblieft mij dan
maar eerst doodgaan! Maar dan verwarde hem
de gedachte dat Moeder van zijn doodgaan zoo
grout verdriet hebben zou, en dat hij toch maar
liever dat verdriet zelf dragen zou om Moeder,
dan dat Moeder het dragen moest om hem! ....
Maar hij was nog niet dood, en Moeder was ook
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nog niet dood, en hij tobde om niets, ten minste
nu nog om niets! Want vandaag was het feestdag,
vandaag gingen ze uit, hij was op weg naar den
koetsier, en het rijtuig wachtte hem, en juffrouw
Goris wachtte ook, en zij zouden naar Boschveld gaan, waar de broer van de avonturen hun
gastheer zou wezen! Kon je ooit fijner feest beleven? Waarom dan die rare gedachten vandaag . . .? Er kwam een jongen aan met een blauwen kiel onder den arm, die zich waarschijnlijk
naar zijn fabriek begaf. In een blauw geruiten
kiel.... begon Jobje in zich zelf te zingen. Maar
toen bedacht hij dat de kiel niet geruit was, en
dat de jongen wel niet veel zin zou hebben om
te zingen, want hij moest aan het werk, en dat
terwijl alle andere menschen vandaag vrij hadden, om uit te gaan of om kermis te vieren . . . .
Wat gek toch dat er zooveel verschil was, waar
zou dat toch door komen. Zeker omdat niet alle
menschen rijk waren. Was hij dan rijk? Hij hoorde
moeder dikwijls genoeg over geldzorgen praten
om te begrijpen dat zij niet rijk waren. Hoeveel
geld moest je wel niet hebben om rijk te zijn?
Jobje had er Been begrip van. Hij dacht wel een
duizend gulden, of misschien wel honderdduizend
gulden.... Als hij zoo rijk was ging hij iederen
dag uit rijden . . . . Neen, iederen dag, dat zou
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eigenlijk vervelend zijn.... Hij zou ook eens
gaan varen . . . . of . . . . visschen.... Neen, visschen niet, dat was niks aardig, voor de visschen
niet, en voor de wormen niet... neen, hij zou
een fiets koopen en er op rijden. Maar Jan mocht
er niet op rijden, want hij had gisteren niet met
Jan's hoepel mogen spelen. Geer mocht wel,
want Geer kon wel eens plagen, maar was altijd
toch even goedig. Ja, Geer zou er vast wel op
mogen rijden.... als Jobje eens een fiets had.
Maar hij had 'em niet, want dan zou hij eerst
rijk moeten zijn, en hoe zou hij dat wOrden?
Misschien als hij later naar Amerika ging, zooals
de broer van Juffrouw Krip, die daar Boer geworden, en nou heel rijk was, volgens juffrouw
Krip, maar Moeder geloofde daar niet veel van,
anders, had Moeder gezegd, zou hij nu zijn zuster
niet zoo dag aan dag zich laten blindpikken op
d'r naaimachine, 't was een armoedige kostwinning, had Moeder gezegd, voor een mensch
die dan zoo'n rijken broer had . . . . Maar Jobje
zou anders doen . . , . hij zou voor Moeder een
eigen huis koopen, en haar belasting betalen,
en inplaats van enkel met de kermis, zouden ze
een paar maal op een jaar uit rijden gaan, en ze
zouden geregeld groene kaas en al wat verder
lekker was, op hun brood eten . . . . Jobje staakte
II
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zijn overpeinzingen, want hij stond voor de open
staldeuren, en zag Hein, den koetsier, druk bezig
met inspannen. Jobje voelde een kleinen angst en
wat vrees om den stal binnen te gaan; kleine jongens werden er altijd uitgejaagd, maar nu mocht
hij toch, hij moest er immers wezen? en zijn
aarzelende voeten brachten hem naar achter in
den stal die rook naar paarden en naar het tuig dat
er aan alle zijden langs de muren opgehangen was.
Hij wou óók wel koetsier worden als ie mocht!
Maar dan kon hij geen schoolmeester worden
en dus ook geen professor, en dat zou toch wel
fijn zijn! Maar als ie professor werd kon hij toch
ook weer niet naar Amerika gaan, en dan zou hij
• niet veel geld verdienen en dus kon hij moeder
ook weer niet helpen . . . Wat was het toch moeilijk om een vak te kiezen . . . In eens zag hij den
koetsier die hem in het oog gekregen had voor
zich staan . . . . Ik ben Jobje, van Plaat, o nee,
van Grijzen," begon hij toen maar, „ik zou komen, heeft Vader afgesproken . . . ."
„O ja, om je Tante te halen, geloof ik, niet?"
„Nee, niet me Tante," hakkelde Jobje, „peen,
't is voor juffrouw Goris, weet U? Ze woont in
de Van Swindenstraat in een vrijwoning."
„ja, jij zou me den weg wizen, niet?"
Jobje verzekerde dat dit de afspraak was, en
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dat hij den weg we! wist. Wonder dat zoo'n groote
man dat niet wist . . . .
„En we gaan naar Boschveld vandaag, over
Huizerveld of over Waterberg?"
„Dat weet ik niet precies, dat zal Vader wel
zeggen," redde Jobje zich.
„Goed hoor, stap dan maar vast in, we zullen
je der wel brengen . . . ."
Jobje zette zich in het groote rijtuig en voelde
zich erg alleen. Toch was het wel fijn te denken
dat die man en dat paard voor hem alleen aan het
werk waren.... als hij groot was wou hij ook een
paard en rijtuig hebben, . . . . ho, wat schokte dat!
Ze reden den stal uit en den drempel over, dan
raakte het gerij de straatsteenen, en meteen was
daar een vreemd rumoer van het botsen op de
keien van de straat, dat was niet aardig, maar
straks zouden ze over gladde straten gaan en
over de grintwegen, ten minste als ze over Waterberg gingen, zei de koetsier, over Huizerveld
was het een straatweg, wel niet met zulke steenen
als hier, hier waren het kinderhoofies, maar dan
toch klinkers, nou dat was te doen . . . . Jobje
knikte maar, hij had intusschen zooveel te kijken
want het was al weer een kwartiertje later dan
straks en de stad begon wakker te worden: daar
ging nog zoo'n groot rijtuig, en de koetsier hief
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zijn zweep ten groet tot zijn collega, — een man
stond aan de open deur van zijn huis, het was
een kroeg, zag Jobje, en hij nam zich in stilte voor
dat hij daar nooit komen zou, dat had de Meester
op school gezegd, dat dat niet moest; — kijk, daar
ging een man met een draaiorgeltje en een aap
voorbij, zeker voor de kermis; uitgaan was toch
veel fijner, en ze zouden juffrouw Goris' broer
bezoeken, en er waren bessen in zijn tuin . . . .
„Hier is de Van Swindenstraat, weet je het
nummer?" vroeg de koetsier.
„Nee, maar het huis ken ik wel," zei Jobje
en hij dacht dat het heel aan het andere eind
van de straat was; als juffrouw Goris er nu maar
aan gedacht had, en vroeg was opgestaan, anders
moesten ze hier nog een tijd wachten. 0, daar
kwamen ze aan de woningen . . . . nu kijken naar
het huis met de geraniums en de schuine gordijntjes . . . .
„Hier moet het zoowat zijn," zei hij, en de
koetsier liet zijn paard al zachter stappen. „Ho
ho, we zijn er voorbij!" schrikte Job, en het paard
stond meteen zoo goed als stil. 0 kijk, daar was
juffrouw Goris al, compleet klaar, met haar
tasch en haar omslagdoek om . . . . ze stapte al in,
en kwam naast kleinen Job zitten.
„Dag krieltje!" zei ze. „Ben ik niet netjes op
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tijd? Ja, en nou moet je weten: ik had haast vergeten Poes z'n melk en eten to geven, stel je voor,
m'n diertje zonder eten heel den dag, ik had net
zoo lief thuis gebleven, wat jij?"
„Ik niet!" zei Jobje oprecht. „Een kat kan best
een heelen dag buiten eten!"
„Nou, dat is niet lief van je; als Moeder jou
Bens een heelen dag vergat, zou je dat ook niet
aardig vinden, wel?"
„Ik ben geen kat," gaf Jobje ten bescheid. „En
hij heeft 'et nou toch?"
„Ja, hij heeft het. 1k zou anders geen rust of
duur gehad hebben . . . ."
„Juffrouw Goris, gaan we nu wezenlijk bij uw
broer eten?"
„Ja, hoor, hij kan wat lekker koken . . . . En
zijn tuin vol bessen, vergeet die niet . . . ."
„Hoera!" klonk het opeens. Het waren Jan en
Geer, die al op den uitkijk stonden, en meteen
hield het rijtuig voor hun huis stil. De gordijnen
van den winkel waren gezakt, en voor de ruit van
de middendeur stond een bordje: Heden gesloten.
Wat was dat vreemd, wat was dat leuk!
„Zouden we er nog even uitgaan?" vroeg juffrouw Goris. „Even je Moeder goeiendag zeggen!"
Maar meteen was Moeder al op de stoep, en
ze bracht de groote broodtrommel mee. „Dag
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juffrouw Goris, nee mensch, blijf nou toch zitten
je zit goed, we zijn dadelijk allemaal present.
Hier, Job, pak jij de trommel even aan, jongen!
's Kijken: laat Jobje nou bier gaan zitten, en
Vader daar, dan kom ik bij juffrouw Goris zitten,
en Liezebet en Geer aan dezen kant, dan kan Jan
daar tusschen jelui in he? Wat een fijn weer, he?
Ik dacht daar straks dat we den heekn dag regen
zouden hebben . . . . maar een triestige morgen
geeft een blijen dag, niet waar? 0, Liezebet, heb
je de flesschen met limonade? En de glazen
asjeblieft, ze staan op het aanrecht in de keuken . . . ."
„Ze zijn al in de groote mand, Moeder!" berustigde Liezebet, „daar komt Vader er al mee!"
Vader sloot de deur; ze zaten allemaal. „Klaar
koetsier!" riep Vader.
„Zou je dien man niet een sigaartje geven?"
vroeg Moeder.
„We hebben den heelen dag nog," zei Vader
bedaard, en herhaalde zijn: „Klaar koetsier!"
„Daar gaat-ie!" Een kleinen schok, en het
rijtuig reed voort over de ongelijke steenen. „Fijn,
he?" fluisterde Jobje tot Jan, die stil en innigvoldaan knikte.
„Heb je heusch limonade, Liesbet?" vroeg Jobje
zacht aan Liezebet.
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„Dacht je niet, he?" vroeg Liezebet. „En nog
veel meer lekkers . . . ."
Ze reden langs het kermisplein, waar alles
nog in rust was; de tenten nog dicht en de zeilen
nog over de draaimolens gespannen, alsof alles
sliep. De zon wierp haar stralen over alles been;
ze scheen mee te feesten. De straten waren van
het beetje regen in de vroegte nog een weinig
vochtig, maar begonnen nu op te drogen. „Het
zal warm worden vandaag," zei Vader, en hij
wischte met zijn zakdoek 1 angs zijn voorhoofd,
als zweette hij al.
juffrouw Goris schommelde in haar mandje, en
zocht er een zakje uit op. „Snoepen jelui maar es,"
zei ze, en gaf aan jobje het zakje rond.
„Chocolaadjes!" riep Jobje opgetogen. „Pralines!" verbeterde Liezebet. „Dank je wel, juffrouw Goris!"
„ja, maar doorgeven!" Ze snoepten allemaal,
zelfs Vader die toch een sigaar zat te rooken, en
het zakje kwam aanmerkelijk in omvang besnoeid
bij de naaister terug.
„Zeg job . . . ." began Moeder op eens, „heb
jij nou vanmorgen wel een boterham gehad?"
Neen, dat had Jobje in de drukte heelemaal
vergeten. „Het hindert niet, Moe," zei jobje,
maar Moeder deed al een greep naar de groote

r68
broodtrommel. „Je zou strakkies van de graat
vallen," zei Moeder, „zoo vroeg op, en dan niet
eten, dat ben je niet gewend, Job!"
Jobje had al een paar keer zitten gapen, maar hij
dacht dat dit kwam van het ongewoon vroege opstaan, en van de buitenlucht, maar een boterham
smaakte hem nu toch goed. Al mummelend keek
hij naar buiten; hier waren ze de stad al uit, en
begon het voor hem nieuw en vreemd te worden.
Ze reden langs een groot woonwagenkamp, waaruit een paar kleine vuile kinderen het rijtuig een
eindweegs naderden op hun bloote voeten, bedelend om centen. Dan langs een zuivelfabriek,
waarvoor een groote wagen vol melkbussen stond,
en eindelijk reden ze een heel eind langs de
Weeze, zoo noemde de koetsier dat water, en
Job herinnerde zich dat ze dat in de vierde klas
geleerd hadden. „Nou komen we zoo aan de
spoorbrug, Moe," zei hij, „en bij de spoorbrug
ligt een fabriek, daar maken ze spoorwagens."
Moeder stond verstomd over Jobje z'n knapheid,
zij zelf wist daar niets van.
Zij genoten van de zon en den zomer, verklaarden om beurten dat dit toch veel aangenamer
was dan een heelen avond op de kermis te zwerven
waar je zelden jets goeds hoorde, en waar je de
kans liep je maag te bederven door allerlei snoe-
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perij. Juffrouw Goris vertelde van de kermis uit
haar jongen tijd, waar echte Zigeuners kwamen,.
— niet van die bedelaars, maar echte uit ... .,
nu ja, dat wist ze niet precies meer, maar je kon
aan ze zien dat ze uit een vreemd land kwamen -dan spanden ze op de Markt een koord tusschen
de huizen, en gingen dan daarop loopen en kunsten maken, fijn om te zien, maar toch wel angstig
ook; dat alles mocht nu niet meer, en ze zouden
wel dood zijn ook, die menschen. Tegenwoordig
was er niks aan, en zij zelf gaf er heelemaal niet
om, sinds ze geleerd had de wereld scha en drek
te achten om Christus' wil . . . .
„waar gaan we nOu heen?" vroeg Vader.
„Koetsier, waar gaan we heen?"
„De jongen zei dat u over Huizerveld wou
gaan," verantwoordde zich de koetsier, „wou u
dat dan niet?" En hij hield de leidsels even in.
„Man, al wou je over ik weet niet waar gaan,
als je maar in Boschveld komt en niet te laat ook.
En als ik het maar weet . . . ."
„0, je komt er vast, en voor twee uur zijn we
d'r," zei de koetsier. „Zoo aanstonds kan u in
het Voile Vat even aanleggen als u wilt, maar we
kunnen ook doorgaan . . . ."
„Wat je paarden doen kennen," zei Vader. „je
meet om je beesten ook denken." Het Voile Vat
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was een buitenherberg, waar je ook stallen kon,
en een boterham eten. De kippen zaten er tot
boven in de boomen: de jongens, zoodra het rijtuig er stil stond, grepen naar de touwen van den
schommel; Geer en Liezebet zaten heel gauw
op de wip.
„Wij in den draaimolen, Moe?" vroeg Wader,
maar Moeder was tevreden met een rustig plekje
in een prieel en een kopje koffie. „Wat zeg jij,
juffrouw Goris?" Ze brachten er een uurtje door,
en reden dan in vollen draf, de paarden konden
er nu weer tegen, naar Boschveld, een dorpje
midden in de bosschen, waar het zoo heerlijk rook
naar dennen en sparren, en waar je nu en dan
een nieuwsgierig eekhoorntje uit de boomen zag
gluren. Het was alles heerlijk nieuw voor de kinderen, maar ook de ouderen genoten van den dag
en van den zomer. Ze moesten aan den grooten
weg bij Boschveld zijn, en -- -. de leiding was nu
aan juffrouw Goris, — na de zesde villa een zandweg aan je linkerhand inslaan, en dan maar al
rechtuit rijden . . . . Jaw el, de koetsier zou het nu
we) vinden, en hij vond het ook, maar de zandweg bleek zwaar genoeg voor de paarden, en Moeder vroeg een keen of ze er ook uit moesten omdat
het zoo moeilijk trekken was voor de dieren. Maar
dat hoefde toch niet: een heel Bind voorbij het
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bosch, diep in de hei, daar lagen wat woningen
en een vail die moest de woning van Arend Schot
zijn: juffrouw Goris was er maar eens van haar
leven geweest, toen Arend hier was gekomen uit
Zuid-Afrika, en vrouwelijke hulp noodig had om
zich een beetje in te richten. Dat was nu al zestien
jaren geleden: sinds had Arend trouw geschreven,
maar de reis was voor zijn zuster te bezwarend
geweest, en zoo kende ze de streek nauwelijks
meer. Maar ten slotte vonden ze het huffs toch,
al moesten rijtuig en paarden achterblijven. Bij
een Boer aan den weg vonden ze stalling, en de
koetsier moest maar met het gezelschap meewandelen. Arend Schot stond al uit te zien, en
toen hij het heele gezelschap zag komen, haalde
hij een vlag van binnen en begon daarmee te
zwaaien. Jobje genoot; dat was nu eens een fijn
avontuur, zoo op zoek in vreemde streken; ,,zeg
Jan, vind jij het ook niet fijn?" „Ik heb zoo'n
honger," klaagde Jan, „geweldig!"
„Arend zou tegen twee uur de middagpot klaar
hebben," zei juffrouw Goris, die het hoordc,
„dus dan kunnen we meteen beginnen . . . ."
„We kunnen bij een wildvreemde toch maar
niet dadelijk aanvallen . . . ." maakte Moeder
bezwaar, Maar Juffrouw Goris zei dat Arend in
Zuid-Afrika ook niet gewoon was zooveel corn-
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plimenten to maken, en dat moesten zij nu ook
asjeblieft niet doen. De broer was een grijsharige
krullekop, die heel gui het gezelschap vrinden
van zijn ouwe zuster, ontving. Hij bond ze koffie
en bier, en daarna noodde hij ze meteen aan den
maaltijd. „Aardappeltjes, groenten met spek en
rijst toe met appeltjes," noemde hij het menu op,
„ik hoop dat de kok gezorgd heeft dat het in orde
is," zei hij lachend, „maar het mooie tafelzilver
is vandaag niet thuis. Dat heb ik uitgeleend aan
m'n buren, op die villa," spotte hij. Ze gingen
zitten; Jobje had geen oog voor de tafel, maar
bewonderde al maar de leeuwen- en tijgervellen
aan de muren; en boven een hing een kop van een
tijger, met zijn grimmige tanden en felle oogen.
Arend Schot zag hem kijken. „Ja, jongetje," zei
hij, „nou die daar zoo hangt kan je er wel goede
vrinden mee zijn, maar als je 'm in het woud
tegenkwam zooals ik in Afrika, nu twintig jaar geleden, dan denk je dat je je testament wel maken
mag. En dat had ik toen nog niet gedaan, weet je!"
„Maar U ben er goed afgekomen!" zei Jobje.
„Behalve dit litteekentje!" zei Arend Schot,
zijn hand door zijn haar strijkend, waardoor een
groot litteeken zichtbaar werd.
„Afschuwelijk!" zeiden de toehoorders.
,Nou, je zoudt er je trek door bederven!"
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spotte Schot. „Kom menschen, val nou maar
eens aan!" Hij bracht een Schaal met aardappelen
binnen en spoorde tot eten aan. „Eerst zullen we
bidden," zei hij, en vouwde eerbiedig zijn handen.
Ze deden het alien, maar. Jobje zat onderwiji door
zijn vingers heen te loeren naar de vork waarmee
hij moest eten; die vork was er niet. Zou zoo'n
wildeman, ten minste zoo'n halve wildeman,
zonder vork eten? Neen, ze handen er toch allemaal een . . . . Schuchter zei hij dan: „Ik heb
geen vork, meneer."
„Och, . . . . nou heb ik niet op den koetsier
gerekend, en die eet ook mee, ja, in de keuken
daarachter, en ik heb er maar zes geleend, want
ik heb er maar een voor mijzelf; gasten komen
hier nooit; ik was al blij dat de buren er zes wilden
leenen . . . , Nou, jij krijgt dadelijk de mijne,
hoar vent!"
Dat was heel wonderlijk . . . . waarmee moest
Arend Schot dan eten? Maar Arend Schot waschte
zijn vork af, en at zelf met een lepel. De vork was
gewoon van ijzer, en Jobje dacht: Wij zijn ook
wel niet rijk, maar ijzeren vorken gebruiken we
toch niet. Hij vond het vreeselijk, telkens op die
nare vork te bijten. Toch aten ze smakelijk van
het door den gastheer zelf bereide maal, totdat . . .
deze midden onder het eten plotseling van tafel
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opstond, en zei dat hij even naar het „huisie"
moest . . . . Moeder schrikte en keek Vader aan,
Vader trok onmerkbaar zijn schouders op en zag
meteen naar Juffrouw Goris, die binnensmonds
wat mompelde en verder op haar bord staarde
als ging haar de heele zaak niets aan. De gastheer
was intusschen verdwenen, en zijn gasten aten
door, al vond Moeder dat het gelukkig was, dat
ze gauw klaar waren. Juffrouw Goris stond op en
haalde de rijst uit de keuken. Maar veel trek hadden ze niet meer; alleen Jan nam nog een flinke
portie. „Arend, zal ik jou meteen maar opscheppen?" vroeg de oude juffrouw aan haar broer.
„Wat? eten jelui niet meer? En de rijst is net
zoo korrelig!" verwonderde Arend Schot zich
even. Maar dan: „Even goede vrinden, hoor!
Laat de jongelui dan maar wat gaan spelen, buiten,
dan kunnen de mannen een sigaar gaan opsteken.
En de vrouwen . . . ? Zus, wat wil jij, een kopje
thee of een kop koffie?"
juffrouw Goris hield het bij thee, en de anderen
ook; Liezebet mocht vandaag met de volwassenen
meedoen, Geer was al achter in den twin, en bekeek de bloemen. In den bessentuin genoten de
jongens volop van het heerlijke nieuwe, een land
vol bessen, witte en roode, en groote doornbessen,
die zoo maar voor het plukken waren. En zoo
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groot was dit land, zoo'n eind kon je in dit Paradijs dwalen .... tot je aan de zandpaadjes kwam,
waar de tuin een einde vond in een heg van groote
struiken, seringenboomen en vlier, met daarachter
het witte nand van de heide . . .
Jan verdwaalde er bijna, Jobje zocht even naar
zijn kameraad, en klom dan in een van de hooge
struiken om uit te zien. Daar zaten ook al bessen
in overvloed, heerlijke, zwarte, zoetige bessen,
en Jobjes maag verdroeg ze gemakkelijk. Maar
toen hij weer op den beganen grond stond, begon
de wereld wonderlijk te leven, te draaien en te bewegen rondom Jobje; hij moest even gaan zitten
tot Jan weer bij hem kwam. Maar Jan kwam niet
en Job moest alleen de smarten van een ontstelde
maag doormaken. Even dacht hij dat hij nooit
weer beter zou worden; dan kwam een groote
gulp bloed uit zijn mond en hij begon heftig te
schreien; was hij bier maar nooit gekomen, het
was zoo akelig! Weer meende hij Jan in zijn nabijheid te hooren; dan dacht hij dat ze allemaal al
lang weg waren; hij wankelde naar het huis terug,
nog altijd niet in overeenstemming met zijn maag,
die we! heelemaal omgekeerd leek; plotseling
meende hij een leeuw op hem te zien aankomen
en hij begon te huilen en viel weer op den grond
neer waar hij bleef liggen, tot in eens Liezebet
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zich over hem heen boog, en blijkbaar verschrikt
zei: „Jongie, Jobje, wat heb je nou?" Ze probeerde
hem op te beuren, maar Job was te zwaar, en ze
liep heen en haalde Moeder.
„Wat heb je, mijn jongen? Och, och, wat zie
je er uit . . . ."
„Bloed . . . . een leeuw . . . ." stotterde Jobje,
zoo echt dat Moeder er van schrok. Maar het
was toch al te onwaarschijnlijk dat er, behalve
de opgezette leeuwenkop daarbinnen, hier in den
vredigen bessentuin bloeddorstige leeuwen rond
zouden loopen. Ze tilde den knaap op haar sterke
armen, en bracht hem binnen. „Jobje mankeert
wat," zei ze, — „ik weet niet wat het is, hij heeft
het over bloed en over leeuwen . . . ."
Ze lachten. „Te veel gegeten," zei Vader. „Geef
hem maar een glas water!"
„Waar heb je van gegeten?" vroeg Arend Schot.
„Van die zwarte bessen misschien? Van den boom?"
„Ja," knikte Jobje, „van die zwarte, en roode
en witte, en gele ook . . ."
„Die zwarte zijn vergiftig, z'n heele maag is
van streek," zei de gastheer. „Laat hem maar
melk drinken, melk zooveel als hij hebben kan,
en dan halen we den dokter even."
„'t Is toch niet gevaarlijk?" vroeg Moeder
angstig.
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„Welneen, maar om zijn maag weer wat op
orde te brengen is het beter, dat we den dokter even laten komen; hij is mijn buurman
naast-an."
De pret was verstoord; Jobje voelde zich vreeselijk naar en z'n maag deed nog zoo wonderlijk;
als hij nu toch eens vergiftigd was; en als hij dan
eens doodging het zou niet zoo erg zijn als verscheurd te worden door een leeuw, maar dood was
je toch. En ze stonden allemaal om hem heen of
hij werkelijk doodgaan
zou ....
„hoes," halfhuilde hij, „ik wil naar huis!"
„ja hoor, jongie, we gaan naar huis.... Man,
laat je inspannen, ik geloof dat het met Jobje niks
goed is, die vergiftige bessen ookr
„Mensch, maak je nou niet ongerust om niks,
die jongen z'n maag is overstuur; moeten we
daarvoor nu zoo'n haast maken?"
„Je kunt maar niet weten wat het is," vond
Moeder.
„Weet je dat thuis dan?"
Maar tijd werd het toch. Het gerij werd ingespannen en van Arend Schot afscheid genomen.
Vader hoopte dat ie het nou eens in de stad zou
vervatten, maar Arend zei dat hij geen mensch
was voor de stad, en dat ze het volgend jaar nog
maar eens moesten terugkomen bij leven en wel12
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zijn. En of ie nou niet om den dokter sturen
zou... of nog beter was het als ze daar even aan
reden, 't was de naaste buur, op die villa met dien
grooten zilverden in den twin, het kon niet
missen!
Hein de koetsier wenkte in de verte dat hij
gereed was, ze gaven nog een hand, juffrouw Goris
zoende haar broer alsof die nog een kleinen
jongen was, en dan begaven ze zich op den terugtocht; Jobje zwaar op Vaders schouder. In het
rijtuig kreeg hij het beste plaatsje, tusschen
Moeder en Liezebet in, en hij voelde zich zoo
gelukkig dat hij daar zoo stil zitten mocht, en
dat hij niet behoefde te praten. Het schemerde
buiten al; als ze de stad inreden zou het donker
zijn, de Tampions die ze toch meegenomen hadden
mochten worden opgestoken, maar Jobje had er
niets Been plezier in. En toen ze schuchter een
liedje begonnen deed hij ook niet mee, ze kwamen
zoo stil thuis als bij een begrafenis. In de stad
was het rumoerig en druk: den laatsten avond van
de kermis. Jan zei dat dat toch heel wat plezieriger
was, en Liezebet wou er wel erns Tangs rijden om
de draaimolens te zien, maar Jobje zei, dat je
daar toch ook ziek van worden kon, en dat hij net
een gevoel had of hij in zoo'n schuitjesdraaimolen gezeten had.
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„We zullen juffrouw Goris thuisbrengen met
het rijtuig, he Moe?" zei Vader, maar juffrouw
Goris vond dat ze dat eindje best loopen kon;
het was voor Jobje beter dat die maar hoe eer
hoe liever in zijn bed kwam, niet Job? En Jobje
knikte van ja, hoewel hij gehoopt had dat ze toch
zouden omrijden naar de Van Swindenstraat,
dan zag hij misschien de kermis ook nog, maar
hij durfde het niet zeggen, want hij was nog fang
niet beter, en hij lag ook zoo best in zijn hoekje;
zoo'n klein beetje ziek zijn was toch wel een beetje
fijn ook, vooral nu hij begon te voelen dat
zijn maag weer in orde kwam en dat hij niet
zoo heel erg vergiftigd was dat hij er van dood
zou gaan . . . .
Ze brachten juffrouw Goris thuis, maar daar
ze terug over Waterberg waren gegaan, keerden
ze ook een anderen weg door de stad, en passeerden de kermis niet. Jobje was den volgenden
dag weer heelemaal op orde, maar aan de zwarte
bessen kon hij niet denken zonder zich weer
onpasselijk te gevoelen. En dan was er nog jets,
dat hij nooit vergat: de zwarte bessen hadden at
zijn verwachtingen op verhalen van avontuur,
reisverhalen van Arend Schot, waarom voor hem
de heele uitgaansdag op touw gezet was, in rook
doen vervliegen . . . .
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Moeder had zich met het rijden best geamuseerd, maar ze had twee onaangename herinneringen aan haar uitgaan, die aan den twin met
zwarte bessen en aan het „huisie" onder het
middagmaal.

IX.
VUUR!
„Menschen, zitten jelui hier zoo bedaard, terwiji de halve stad of brandt?"
Het was Zaterdag tegen zes uur, en ze zaten
aan den middagdisch. Jobje had net zijn aardappels fijn gemaakt en de postelein er door heen
gewerkt, want hij hield niet erg van postelein,
en op deze manier was het vlugger op. Toen
juffrouw Krip, zonder goeiendag of goeienavond
zoo maar met haar vreeselijke boodschap kwam
binnenvallen, hield Jobje zijn vork, met het prakje
aardappelen en postelein er aan, stijf in zijn hand
in de hoogte, en bleef haar met groote, verschrikte
oogen zitten aanstaren.
„Wat zeg je, de halve stad, wat is er aan de
hand?" vroeg Vader. Geer stiet, onder de tafel,
Jan en Jobje tegelijk aan, en fluisterde: „Allemaal
onzin, zeg!"
Maar juffrouw Krip had half verstaan en zei
kattig terug: „Onzin? Ga dan maar eens kijken
op den Dijk bij Schreutelkamp, daar kan je de
vlammen zien, ze zeggen dat het „de Korenschoof " is!"
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„Goeie genade, -I ct Korenschoof ?" riep Moeder
uit. „Het zal je gebeuren!"
Jobje dacht nu niet meer dat het allemaal onzin
was. De Korenschoof, dat was die groote broodfabriek, op den Dwarssingel, " . . . kon die in
brand staan? En terwijl hij met ontzette oogen
naar juffrouw Krip zat te kijken, gingen zijn
gedachten maar al over een ding dat de Meester
den vorigen dag op school had verteld, en zijn
lippen prevelden: „Hamburg, Hamburg," daar
was indertijd ook zoo'n groote brand geweest,
en de halve stad was afgebrand, en de menschen
liepen door de straten omdat ze geen huis meer
hadden. En Jobje dacht, dat hij, met z'n Moeder
en Vader en de broers, straks ook zoo door de
stad zou loopen terwiji hun huis, hun veilige huis,
daar stond te branden . . . . Vreeselijk, vreeselijk!
Met zag hij Geer opstaan, en hoorde hem
zeggen: „Ik ga eens kijken!" maar Vader zei:
„Hier, eerst rustig afeten . . . ."
ff
„Och, wie kan dat nou, rustig afeten als . . . .
„We moeten toch eerst danken zeker?" vroeg
Moeder. Wat moest juffrouw Krip wel van ze
denken, dat ze heidenen waren? En dat voor
een Roomsche juffrouw! Ze vouwden de handen
samen, en het was of ze dankten. Maar Jobje
kon het niet, al zijn gedachten waren bij den
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brand, dien hij nog nooit gezien had; hij had
wel vaak de brandklok hooren luiden, en in de
verte lets van een brand gehoord, maar zoo dicht
in de buurt . . . . neen, dat was hem vreemd. Maar
de brandklok, de brandklok op den Waterweg,
hier vlakbij, waarom luidde die dan niet? waarom
niet? En zonder het te weten formuleerde hij de
vraag, en allemaal keken ze ineens naar Jobje.
He ja, waarom luidde de brandklok op den Waterweg niet?
„Ik denk," zei juffrouw Krip, „omdat de wind
niet hierheen is, dat we hem niet hooren, maar
dat hij wel luidt . . . ."
„Gelukkig," dacht Jobje, „als de wind niet
hierheen is, dan is er voor ons nog niet zooveel
gevaar, dan kan ons huis niet zoo gauw of branden," maar nu stonden ze allemaal op om te
gaan kijken, en nu Jobje begreep dat het erge er
toch was, al was het dan misschien niet naast de
deur, voelde hij in eens een steek in zijn bulk als
van kramp, en hij moest gauw even weg, naar
het huiske in den gang. „Moeder ik kom zoo . . . ."
zeide hij, trachtend zich goed te houden voor de
anderen, „ik kom wel op den Dijk!"
Aileen in huis, want Geer en Jan liepen met
de anderen mee, voelde hij zijn angst en zijn
buikkramp verergeren, en in stilte bad hij, bad
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hij onophoudelijk: „O Heer, wil ons bewaren,
o Heer, wil ons bewaren, om Jezus will" En nu
hoorde hij plotseling ook het gelui van de brandklok. Op eens bedacht hij, hoe de jongens wel
eens, spelende, tegen den hardsteenen paal waren
opgeklauterd, de eer was dan aan dengenen,
dien het gelukte met de hand of met een Steen
een enkelen aarzelenden klank uit de bel te halen;
gelukte het, dan liepen ze hard weg, en riepen
soms: „Brand, brand!" maar niemand liep er in,
de menschen begrepen wel, dat er niets was,
anders zou immers de bel wel dOOrluiden. Een
anderen keer had een van de bengels, bovenop
geklommen, een touw aan de bel vastgebonden,
en op het onophoudelijk trekken waren er soms
lui op los gekomen, die wilden weten waar de
brand was omdat ze zelf moesten helpen blusschen
als het bij geval in hun wijk was, en die waren
dan, ziende dat ze er door een paar bengels ingeloopen waren, heel erg nijdig geweest, en de jongen bovenop den paal had de grap hard te verantwoorden gehad. Nu begreep Jobje niet hoe hij
ooit aan zulke dingen had kunnen meedoen, nu er
in Ernst brand was, die de halve stad bedreigde .. .
Onderwiji deed hij zijn jas aan, en liep naar den
Dijk; er stond een zwarte drom menschen te
kijken naar iets dat over de schutting van Boer
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van Ravenswaay te zien was, maar Jobje zag niets
voor Vader hem opbeurde, zoodat hij over de
schutting kon zien. Toen schrikte hij, want de
lucht was rood als van de zon die ondergaat, maar
toch heel anders, want er waren vlammen ook
bij, het was wel w6zenlijk vuur, dat hij zag, en
dat vuur verteerde een huffs, een fabriek een
ding dat de menschen zoo noodig hadden, en
nog wel een broodfabriek . . . . misschien zou
er morgen geen brood te krijgen zijn; misschien
verbrandde al het graan dat er in de pakhuizen
was, net als in Hamburg, net als in Hamburg . . . .
„O Vader," vroeg hij in zijn angst, „kan dat nu
niet gebluscht worden?"
„Welzeker jongen, geloof maar dat ze er al
hard mee bezig zijn, over een uur is het uit. Ja,
dat kan je begrijpen dat ze het zoo maar zullen
laten branden!"
„Als ik groot ben ga ik ook aan de brandweer,"
zei Geer, „dan hoef ik niet te dienen . . . ."
„Ik niet," zei Jobje, „ik ben bang voor brand!"
„Bang? waarvoor zou je bang zijn?"
„Nou, als de heele stad dan Bens of brandt,
en ons huis ook?"
„We zijn toch verzekerd, is 't niet, Vader?"
„Welzeker, jongen," zei Vader, „maak je maar
niets ongerust, hoor!"
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Verzekerd, dacht Jobje, kon je huis dan niet
of branden? Wie kon daar nu wat tegen doen?
Was de Korenschoof soms niet verzekerd? En
waarom dan niet? Als het toch zoo makkelijk
was je te verzekeren . . . .
„Maar al ben je nog zoo goed verzekerd," zei
iemand, „hoop maar dat je dat nooit overkomt . . . .
je bent je eigen boeltje toch kwijt, en al krijg je
alles terug, de narigheid spaart niemand je . . . ."
Jobje begon er iets van te begrijpen; je kreeg
dus alles terug, van wie, dat kwam er niet op
aan, je kreeg het, maar de narigheid, dat begreep
hij, die kon niemand je besparen. Je zou het voor
je oogen zien verteren door die schrikkelijke
vlammen, wier gloed hij nu op een afstand zien
kon, je zou de brandlucht ruiken en je zou zeker
weten dat je dien nacht niet in je eigen bed zou
slapen, en wie weet hoe lang het duren zou, eer
je weer een ander had . . . .
„Kijk eens, kijk eens . . . ." hoorde hij stemmen.
„Vader, wat is het? Geer, kan je wat zien?"
„Ik zie alleen dat de vlammen erger worden,"
zei Geer. „Moeder, moet Jobje niet naar huis? ....
kijk hem eens bleek zien . . . ."
„Ja . . . . kom Jobje, jongen, we worden koud
bier, 't is nog geen zomer, we gaan naar huis. Ga
je mee, jongens?"
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Maar de jongens wilden nog blijven kijken,
misschien werd het nog erger. Jobje ging met
Moeder mee. Hij beefde en kreeg het werkelijk
koud. „Moeder," zei hij met trillende stem, „zou
daar nu niets tegen to doen zijn?"
„Ze doên- het toch, ze zijn bezig met spuiten,
buurman Vries zei immers dat er al twee stoomspuiten bij waren, en dan de gewone . . . . reken
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maar dat de brandweer zijn best doet . . . .
„En als het nu niet helpt, wat dan?"
„Maar zeker helpt het jongen . . . ."
„Hamburg is toch ook . . . ." Hij tilde weer.
„Jongen, jij moet naar bed, jij hebt de koorts
van angst. Kleed je gauw uit, allo!"
„Nee moeder, asjeblieft niet," schrikte Jobje.
Naar bed gaan, zich uitkleeden, dat beteekende
de belemmering van een vlucht als het noodig
was, en het zeu noodig zijn als het zoo voortging; Jobje was over het lot van de stad, al deed
de brandweer nog zoo haar best, in het geheel
niet gerust. Angstig keek hij nog eens om; waar
ze in het eerst, gaande naar den Dijk, in het geheel
niets gezien hadden, teekende nu de brand tegen
de donkerende avondlucht een rossige gloed, . . . .
neen, het minderde niet, het was veel erger geworden dan straks. „O nee, hoef ik niet naar bed?"
vroeg hij nog eens.
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„Ga dan maar met je goed aan een beetje liggen," zei Moeder; ze zag hoe bleek Jobje was, en
voelde hoe zijn kleine hand trilde in de hare.
Ja, dat leek Jobje wel. Stil en rustig liggen in de
veilige donkerte van de bedstee, waar je niets
zou kunnen zien van de rooie lucht, en waar je
ook het onheilspellend luiden van de brandklok
niet hooren zou. En dan, als er iets gebeurde,
gauw in je gewone goed de straat op . . . . ja, maar
waarheen, waarheen ? Natuurlijk, waar het niet
brandde, waar geen gevaar was, zoo'n plekje moest
er toch wel zijn, dat hadden de Joden ook toen
Jeruzalem verwoest werd, hoe heette het ook
weer? hier zou toch ook wel zoo'n veilige wijkplaats wezen? en al moesten ze nog zoo ver loopen,
het vreeselijke moest te ontvlieden zijn!
Jobje liet zich stil in het groote bed stoppen,
Moeder dekte hem toe, en zei dat hij zich omkeeren moest, en op zijn andere zij gaan liggen;
eigenlijk deed ze dat omdat hij van uit het bed
kijk had op het bovenlicht van de kamerdeur,
waar je de rossige lucht net doorheen schemeren
zag; dat hoefde Jobje niet te zien. „Moeder, ga
je niet weg?" vroeg hij met bevende stem uit
het bed.
„Neen hoor, ik blijf nog een poosje bij je zitten!"
„De heele tijd!" bleef hij zeuren.

1 89
„floor eens, nou moet je niet zoo kinderachtig
zijn!"
„Moe, was Grootmoeder er nog maar, he?"
„Waarom Jobje?"
„Grootmoeder zou vast bij me gebleven zijn . .
Maar misschien zou ze ook bang geweest zijn,
ja, dat zou ze zeker . . . . je mocht nooit voor
Grootmoeder, toen ze nog leefde, aan de lucifers
komen. Moet je brand maken? vroeg ze altijd;
zij had als meisje eens gediend in een huffs waar
brand geweest was, akelig, hoor, als je het Opoe
hoorde vertellen; 's avonds, toen ze wegging,
was er nog niks te doen, en den volgenden dag
toen ze komen zou om haar dienst te doen, net
als altijd om half acht, toen lag de heele boel in de
asch; haar kastje was ook verbrand, en haar kleeren die ze er had, 't was nog we! niet veel omdat ze
niet voor den nacht diende, maar toch, haar schorten en haar klompen, die waren verbrand, en wat
het ergste was . . . . twee kinderen van haar menschen . . . . je moest er niet aandenken, zei Grootmoeder dan, die waren in den rook gestikt; Grootmoeder had de lijkjes gezien . . . . Rook hij hier
niet wat? Ja, net of het beddegoed smeulde, het
kon toch niet? of was het misschien koren dat
brandde en brandende overwaaide . . . . maar dan
kon het andere huizen ook in brand steken. Geluk-
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kig lagen er tegenwoordig allemaal pannen op, dat
was heel anders vroeger, en daardoor was die
brand in Hamburg ook zoo vreeselijk aangekomen.
Maar Boer van Ravenswaay, die had een dak
met stroo gedekt, dat stond wel fijn op een boerderij, en het was warm ook, had hij wel eens gehoord, warmer dan een pannendak, maar Job
was toch blij dat hun huis een pannendak had.
Toch, rook hij nu iets? Op eens liet hij allebei
z'n beenen buiten het bed glijden, kijk, daar had
hij z'n pantoffeltjes aangehouden in bed, gek,
dat deed hij nooit, maar Moeder had het zeker
goedgevonden; nu kon hij ook rustig in den
donker door het huis loopen, want Licht Wilde
hij nu niet aansteken, dat was te gevaarlijk. Maar
opeens week hij verschrikt zijwaarts, door het
bovenlicht zag hij opeens den rooden brandgloed,
veel erger dan te voren, er sloegen vlammen
doorheen . . . . 0 God! kon hij daarbij nu alleen
in huis blijven? want hij hoorde of zag niemand
meer, blijkbaar waren ze weer op den Dijk gaan
kijken, of . . . . misschien . . . . waren ze wel
gevlucht . . . . en dat zOnder hem, was het dan al
zoo erg? Hij kon niet denken een oogenblik . . . .
Moeder weg, Moeder weg ? Dat beteekende
zooiets als van God verlaten te zijn ? Straks,
straks . . . . dan zouden de vlarnmen tot pier
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genaderd zijn, en dan moest hij alleen wegvluchten, en waarheen, ja, waarheen dan? Hij dacht
aan juffrouw Krip, die om den hoek van de straat
op een bovenhuis woonde, zou die . . . . och, allemaal onzin, en vaag voelde hij het malle ervan,
dat hij nu in nood nog aan haar spreekwoord
dacht, maar de werkelijkheid was veel verschrikkelijker, zoo verschrikkelijk dat hij op eenmaal,
weer het oplaaiende van den brand ziende, in
schrei-snikken uitbarstte, en met z'n bloote hoofd
de straat opliep. Daar zag hij dat het nog veel
erger was dan het vierkante st ukj e van het bovenglas hem gezegd had: zoover hij zien kon zag hij
de lucht roodgloeiend, en ja, de vlammen zag hij
ook, hoop sloegen ze boven de huizen uit; er
brandden zeker nu al meer huizen daar ginds,
vast niet meer zoo ver weg. De menschen stonden
in angstigpratende groepen bij elkaar, naastaan
en verderop, zeker allemaal klaar om als het
noodig was to vluchten . . . . Gunst, daar lachte
er een.... Wie kon er nu lachen? Was dat
Liezebet niet? Ja, ze zag hem ook.... Kijk, daar
he je Jobje met z'n bloote hoofd en op z'n pantoffeltjes! spotte ze, en weer hoorde Job haar
lachen. 0, Goddank, daar zag hij Moeder ook . . . •
„Maar Job, wat doe jij nou hier, hoe kom je
uit je bed?"
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„Moeder," huilde Jobje, „ga nou mee, het is
zoo akelig in huis.... waarom laten jelui me
nou allemaal alleen liggen in dat pare huis?"
„Jongen, we gaan mee, hoor, we kunnen er
toch niks aan doen, het moet maar branden tot
het end . . . ."
„Kan het niet meer gebluscht worden,
Moeder?
„Ik weet het niet; Vader is er heen om eens
to kijken . . . ."
„En Jan, en Geer?"
„Die zijn ook even mee . . . ."
„He!" even klonk er een toon van spijt in
zijn stem, maar opeens bedacht hij dat hij toch
niet zou gedurfd hebben van angst. „Moeder,
komt het nou niet hierheen?"
„Wat, jongen?"
„De brand Moeder, zou ons huis nou niet
of branden?"
„Welneen, Job, hoe kOm je er toch bij?"
„En kijk dan eens, het is veel dichter bij dan
van avond!"
„Dat lijkt zoo omdat het nou donkey is . . . .
Maar erg is het wel. Ik herinner me niet dat er
wel eens meer zoo'n brand geweest is, of het
moest zijn van de Willemskazerne, ja, dat moet
toen ook vreeselijk gebrand hebben, maar ik
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was toen óók nog zoo klein, veel weet ik er niet
meer van!"
„Was u toen 66k zoo bang?"
„Nou, ik geloof: niet zoo bang als jij; ik ben
tenminste niet in mijn bed gaan liggen . . ."
„Maar bang was u toch ook?" Jobje voelde
zijn vrees een weinig wijken en tegelijk trachtte
hij ze door de overeenkomst met Moeder in
soortgelijke omstandigheden te rechtvaardigen.
Liezebet vertelde dat Naar Mevrouw ook op bed
lei; die kreeg van den schrik altijd hoofdpijn,
vertelde ze. 0, er waren dus nog meer menschen,
en nog wel groote, die ervan in bed waren gaan
liggen, dat was dus zoo vreemd niet. Jobje had
een grooten angst voor alles wat vuur was; had
hij niet, een jaar tevoren, toen hij met de broertjes naar het groote vuurwerk op Koninginnedag had mogen kijken, staan huilen van angst
bij het knallen van die dingen in de lucht? had
hij niet staan trappelen om naar huis te gaan,
toen alles zoo donderde en bulderde? en toen
had Vader hem nog wel op de schouders genomen en gevraagd of hij nu beter zien kon.
Jan had gezegd dat het flauw was, en Geer had
gevraagd of hij niet wat in zijn broek deed onderhand, maar Job kon het niet helpen dat hij zoo
vreeselijk bang was . . . . of kwam het misschien
13
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daarvan dat hij te midden van de luidruchtige
schreeuwende menigte allerhand onheil voelde,
dat — hij wist niet van waar — komen kon? Met
dat al, hij wist nu wel dat vuurwerk niet gevaarlijk was, dat er allerlei voorzorgen genomen werden om er Been brand mee te stichten, maar zoo'n
brand als deze, die een geheele fabriek, en wie
weet wat nog meer, in laaienden gloed zette, had
hij nog nooit bijgewoond. Hij hoorde de menschen
over den brand praten: mensch i je kon vanavond
op den toren zien of het klaarlichten dag was, en
de groote brandklok had ook geluid, hoorde je
hem 'leg niet? Die Bing alleen maar als er gevaar
voor de stad was, en gevaar voor de stad, dat beteekende toch, gevaar voor de menschen, en dat
was toch wel iets om voor weg te willen vluchten!
Weer thuis, met niet meer die roode gloed in
zijn verschrikte oogen, voelde Jobje zich wat
veiliger; goed deed hem het zien van de oude
vertrouwde meubelen in het goede, rustige lamplicht; alles stand er als altijd, op de tafel nog de
gebruikte borden, en zijn vork met het prakje
eten: aardappels met postelein. Meester had hen
wel eens jets verteld van den ondergang door
de uitbarsting van een vuurspuwenden berg, van
een paar steden, Wier namen hij zich nu niet
herinneren kon; daar waren de menschen ook
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zoo uit hunne huizen gevlucht en hadden alles
achtergelaten, na duizenden jaren was dat alles
onder de lava teruggevonden, en daaruit hadden
ze kunnen zien wat er toen in dien tijd alzoo gebruikt werd. Stel je voor, dat ze later ook zijn
vork vonden met wat er aan zat! Maar dat kon
niet, hier zou alles verbranden, en niet bedolven
worden onder asch of lava, hier zou het dus nog
veel erger zijn. Of .... ?
„Moe," vroeg hij opeens, „wat zou nou erger
zijn, verbranden of onder dat goed van zoo'n
vuurspuwenden berg begraven to worden?"
„Liefst geen van beiden, he Moe?" zei Liezebet
lachend. „Waar haalt zoo'n jongen het vandaan!"
„Jongen, ga nu gauw naar bed, kleed je maar
viug uit, dan krijg je nog een glaasje melk, gauw
op je knieen, en dan je oogen toe; morgen is het
Zondag, dan ziet alles er weer anders uit."
Jobje ontkleedde zich; tersluiks wierp hij een
blik op het bovenlicht, maar de vlammen waren
nu zeker lager gekomen, want hij zag niemendal,
dat stelde hem weer een weinig gerust, ofschoon
je maar niet weten kon wat het in den nacht
werd . . . ."
„Moeder," fluisterde hij bij het in bed stappen,
„als het nu soms erger wordt, zal u mij dan heusch
roepen?"
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„Heusch hoor, maar het wOrdt niet erger,
Jobje.... geloof je Moeder dan niet?"
„Wat blijven Vader en de jongens lang uit, he?"
„Ja, ze zullen er misschien niet zoo gemakkelijk
door mogen van de politie . . . ."
„Vader is er bij; ze loopen in geen zeven slooten
tegelijk."
„Nacht Moeder, als de Lieve Heer ons nu
maar bewaart, he Moe?"
„Geloof je dat dan niet?"
,,O ja, Moe, maar ik ben thch bang . . . ."
„Bid dan dat de Heer je bewaart . . . ."
„Moe, als ik nou morgenochtend wakker word,
is het dan uit?"
„Welzeker, Job, ga nu maar rustig slapen."
Jobje legde zich eerst als altijd op zijn rechterzij, keerde zich dan weer op de linker, maar
kon toen weer het beangstigend rood van het bovenlicht zien. Meteen zag hij dat Moeder aan
de tafel rustig zat to stoppen. Liezebet was
zeker al naar boven, maar Vader en de jongens
waren nog niet tbuis; Moe keek naar het bed en
naar de klok, en vroeg dan: „Slaap je, Job?"
„Nee Moe, ik kan niet goed slapen..... als
Vader nu maar thuis was, he?"
„Vader komt zóó, het is nog vroeg genoeg;
nog geen tien uur."
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„Moeder, mag ik opstaan en dan een beetje
lezen?"
„Jongen, wat verzin je . . . . ga. gauw slapen,
hood" Jobje hoorde dat Moeders stem wat
dreigend klonk; hij legde zich weer op de rechterzij, deed zijn oogen dicht en nam zich voor
rustig Vaders thuiskomst of te wachten; dan zou
hij ten minste weten hoe het ermee stond. Maar
nu merkte hij hoe moeilijk wachten is, of liever:
hij merkte het niet, want na een korte poos hoorde
Moeder hem rustiger ademen; Jobje was ingeslapen.
Den volgenden morgen scheen de zon. Jobje
was wakker, en lag in het blijde licht te kijken;
verwonderd dat al zijn angst geweken was, en
dat de groote brand nu niet meer zoo afschuwelijk
leek; ja, toen hij bedacht hoe verschrikkelijk
bang hij geweest was, moest hij zelf er een beetje
om glimlachen. De schoenen van Vader en de
jongens stonden netjes langs den muur, Jan sliep
naast hem als een roos, het was alles zoo gewoon
als andere Zondagmorgens. Als ze straks naar
de Kerk gingen, zou hij wel eens naar de Korenschoof gaan kijken.... als hij mocht voor Moe!
Nu stond hij stil op, en kleedde zich aan;
Jobje voelde jets in zich als van een feest; hij wist
niet dat het de bevrijding was van den angst
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van gisterenavond. En toen hij in den morgen
met Vader ging kijken — alleen mocht hij niet
voor moe — en Jan naast hem liep to vertellen
van het werken van de mannen van de brandspuit, en van de stoomspuiten, toen was er in zijn
hart een gevoel van dankbare blijdschap dat er
zulke menschen waren, die dat alles kOnden,
en dat alles durfden, en hij keek eens naar den
hoogen toren van de Jakobskerk op, die gisterenavond door de viammen van den brand zoo hel
verlicht was geweest . . . . wat was het vreemd
dat die toren daar nu zoo gewoon stond in den.
zonneschijn . . . . en de straten waren zoo vriendelijk, en de menschen zoo als altijd; het scheen
hem toe dat de brand in zijn gedachten al meer
achteruit week . . . .
Maar toen ze van den overkant van den Singel
op de rookende puinhoopen keken, op de zwartgeblakerde en verbrande balken, de krom verwrongen machines en de hier en daar nog oplekkende vlammen, waarover een brandspuit
nog altijd zijn witte waterpluim stierde, en vooral
toen hij de huizen naast de fabriek zag, waar je
voor de politie niet voorbij mocht, woningen
waaruit al het huisraad, weggedragen, op de straat
stond, toen rilde hij, greep Vader bij de hand en
fluisterde: „Wat is vuur toch iets vreeselijks,
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he Vader?" Vader stak juist een sigaar op, het
lucifervlammetje vrat de tabak weg, en bleef in
de sigaar huizen; gek, dat dat nu 66k vuur was,
en dat vonden de menschen nu lekker; jobje kon
er met zijn verstand niet bij . . . .

x.
JOBJE DROOMT EN DICHT.
Jobje zat aan de tafel met de hand onder het
hoofd.
Hij dacht er over na, waarom Mader zoo balsturig en Moeder zoo stil was. Alles sedert gisteren, toen die vreemde mijnheer met dat papier
er geweest was. Het ging over geld natuurlijk.
Moeder had geen geld op het oogenblik, want
hij kon ook al geen nieuw pak krijgen en het was
toch heusch wel noodig, maar Moeder had gezegd:
„Wees maar blij dat je nog niet zonder goed hoeft
to loopen, d'r zijn er genoeg . . . ."
Zonder goed, dat was natuurlijk heelemaal
nonsens; dat bedoelde Moeder niet echt, zonder
goed, dat mOcht niet eens; daar zou je de politie
eens over hooren. Die vrouw van Van Heuvelen,
die krankzinnig was geworden en op een dag
zonder bloes over de straat was gekomen, wat
was die niet gauw ingepikt! Ja, maar die was ook
krankzinnig. Nou, in elk geval zou dat niet
mogen; verbeeld je, zonder goed! Moeder bedoelde natuurlijk: met zijn ouwe goed, of met
heel weinig goed; dat zou wel koud zijn, nu in
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het begin van November. „Er zijn er genoeg."
Zou dat nu heusch waar zijn dat er menschen
over de straat liepen zonder goed aan d'r lijf ?
Wie dan wel, bijvoorbeeld ? Jobje peinsde er
over, maar kon niemand bedenken zoo arm dat
hij zonder kleeren over de straat zou moeten
gaan. Ja, maar ze zouden er tech wel zijn! Want
er waren heel wat menschen die geen vast
werk hadden, zooals Vader, en als er dan veel
kinderen waren, die moesten toch ook allemaal
eten; dan zouden ze wel niet genoeg hebben om
voor andere dingen zooals kleeren, veel geld
uit te geven. Maar Vader had wel vast werk, en
er was tech geen geld om een nieuw pak voor
hem te koopen. Dat was allemaal aan winterprovisie opgegaan, zei Moeder; hij moest maar
wachten tot het volgend jaar, en wie weet of
Vader nog niet eens een meevallertje had, een
extra-verhuizing of zoo lets! Dan kon je weer
eens verder zien. Jobje begreep wel dat er niks
aan te doen was, hij moest maar wachten
Moeder had vanmiddag voor haar linnenkast
staan kijken; daar was haar laadje met geld,
Moeders spaarpotje, waarom nam Moeder daar
nu niet uit? Daar was toch geld genoeg in voor
zijn pak, dacht Jobje. Maar hij durfde het niet
zeggen, toen Moeder het laadje opendeed . . . .
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neen, hij zweeg maar; eigenlijk was zijn pak nog
zoo slecht niet; het werd alleen wat dun voor den.
winter. Kreeg Vader nog maar eens een verhuizing, want dan schoot er sours nog wel eens een
oud pak van een student over, daar kon Moeder
dan best een goed pak voor een van hen van maken; een vorigen keer had Geer een beste blauwe
broek ervan gehad. Geer versleet zooveel op de
Ambachtsschool, daar had hij best een broek
me6r voor noodig. Maar hij leerde er ook goed,
want had hij niet voor Jobje een kleine lessenaar
gemaakt, waar die al zijn boeken voor school in
bergen kon? Later maak ik een echte lessenaar
voor je, had hij beloofd, en dat vond Jobje fijn.
Want dan kon hij er alles in bewaren en afsluiten,
want anderen mochten niet alles zien wat hij
schreef en maakte . . . . alleen Moeder, die mocht
het zien, Moeder kon zoo goed luisteren, en ze
lachte hem niet uit, zooals Liezebet en Jan, maar
die mochten er ook nooit iets van hooren. Jobje
had, toen hij tien jaar werd, van den ouden menheer Plaat, dat was de vader van zijn overleden
vader, een boekje met verzen gekregen van Hironimus van Alphen, en hij had er met fijne krullen in geschreven: Aan mijn geliefden kleinzoon
Jobje Plaat, op zijn tienden verjaardag . . . . dat
was Jobje's liefste bezit, our de mooie verzen die
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er instonden. En onlangs, toen hij weer een boek
vroeg in den kruidenierswinkel, had hij het vers
van Jantje die eens pruimen zag hangen, opgezegd,
en toen had Juffrouw Schreutelkamp, de oudste,
gevraagd of hij zooveel van verzen hield, en toen
had ze hem ook een boek met verzen gegeven,
prachtige verzen, van Ten Kate: De tol en de
bal, bijvoorbeeld, en dat kende hij nu heelemaal
uit zijn hoofd, en hij had het molten opzeggen op
school, en de meester had gezegd dat het knap
was, en gevraagd of hij het nu ook begreep. Nu,
dat wist hij niet precies, maar hij had maar ja
gezegd, want anders stond het zoo lomp . . . .
En nu had hij voor een week of wat in de kraut
een advertentie gevonden, en daar stonden al de
verzen van Ten Kate in, die hij gemaakt had,
Jobje had het uitgeknipt, en in zijn eentje zat hij
nu sours te dichten, net als Ten Kate, en over
dezelfde dingen, want met dezelfde titels; hij
hoopte er naderhand geld voor Moeder mee te
verdienen, want dichters verdienen veel geld, had
hij gehoord, want het was heel moeilijk gedichten
te maken, en wat zoo moeilijk was, daar verdiende je natuurlijk veel geld mee.... En nou
had hij er al vier af, allemaal op de titels die hij
in de advertentie gevonden had, en het rijmde
heel mooi vond hij.
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Maar vandaag wou het niet lukken, want hij
dacht al maar aan Moeder, en aan de reden van
Moeder's stille doen, waarom Vader zoo verstoord
was weggegaan, en aan de mogelijkheid one daar
een gedicht op te maken. ARMOEDE, dacht
hij, dat was toch wel een onderwerp . . . . Wat
is 't toch hard, arm, daarbij ziek te wezen, wat
heeft een mensch toch bij zijn smart, Van anderen
veel te vreezen . . . . Kijk, dat rijmde al . ,. . . dat
was aardig ..... Hoe zou Moeder dat vinden?
Zou hij het Naar eens laten lezen?
Moeder was de wasch aan het vouwen nu, het
was rustig in hui s; Jan was een boodschap gaan
doen voor Liezebet, Geer was naar de Ambachtsschool want die had niet vrij op Woensdagmiddag
zooals zij, Jan en Job; het kon nu best even . . . .
Hij kreeg zijn verzenschrift uit zijn lessenaartje,
en ging zachtjes, op z'n teenen naar boven.
Moeder was daar bezig.
„Moe," zei- hij zacht, „heb u veel te doen?"
„Hoezoo, Job? in een huishouden is altijd veel
te doen."
„Kan ik U helpen, banden uithalen misschien?"
„En dat vind je zoo vervelend?"
„U zegt altijd, dat vervelende dingen toch ook
moeten gedaan worden . . . ."
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„Dat is ook zoo; maar deze keer hoeft het niet,
hoor!"
„Moe, wat scheelt er aan?"
„Niks . . . . niks bijzonders jongen . . . ."
,,Moe.... ik heb een vers gemaakt . . . . wil
U 't eens hooren?"
f
„Ja, laat maar eens hooren . . . .)
„Het heet ARMOEDE . . . . Luistert U dan
maar . . . ."
„Hoe kom je daar aan?"
„Uit mijn hoofd, moe . . . . Wat is 't toch hard,
arm, daarbij ziek te wezen. Wat heeft een mensch
toch, bij zijn smart, van anderen veel te
vreezen."
„Nou verder .... ?,,
„Vender heb ik het nog niet.... het is nog
niet af, ziet u . . . ."
„Dan had je moeten zeggen: ik ben bezig een
vers te maken, wat heb ik nou aan zoo'n paar
regels . . . ."
„Maar 't kan toch wel een vers worden, moe?"
„O ja, alles kan. Maar voor je dan met je verzen
pronken wil, moet je ze eerst afmaken voortaan . . .
Is je schoolwerk ook zoo af ?"
„Nee Moe, heusch niet, ik ben heelemaal
klaar . . . . Moe, wat scheelt er toch aan?"
„Jongen, ik heb zorgen, daar jij nets aan ver-
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anderen kunt; vandaag staat mijn hoofd in het
geheel niet naar verzen!"
„Moe, als ik er nou eens geld voor kreeg, dan
zou ik u kunnen helpen . . . ."
„Stel je maar niet voor dat je voor verzen zooveel geld zou kunnen krijgen dat je er de belasting
van betalen kunt . . . ."
„Wat is dat toch, belasting?"
„Geld dat je aan den Staat betalen moet; daar
krijg je dan van allerlei voor, de bestrating, de
verlichting, de politie en zoo . . . ."
„Die hebben we toch niet noodig . . . ."
„Hebben we die niet noodig? „Wie moet ons
dan beschermen als er roovers komen of inbrekers?"
Jobje zweeg en dacht even na. „Die komen
bij ons toch niet," zei hij dan. „We zijn zdf
arm . . . . zijn we niet?"
„Nou, rijk zijn we zeker niet. Maar tusschen
arm en inbreker zijn is toch nog wel verschil.
Waarom denk je dat we arm zijn?"
„Omdat U de belasting niet betalen kunt . . . ."
„Misschien brengt Vader wel geld mee; mogelijk dat hij het weet to leenen."
„Als hij het nou niet leent, Moe, wat gebeurt
er dan?"
„Dan krijg je een dwangbevel, en dan wordt
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de boel opgeschreven en als je dan niet betaalt,
verkocht . . . ."
„Welke boel, Moe?"
„Alles kind, alles wat we in huis hebben; nou
ja, een heel klein beetje van wat je per se noodig
hebt, dat mag je houen . . . ."
„Zouen ze mijn lessenaar dan ook verkoopen?"
vroeg Job angstig.
„Nee," zei Moeder glimlachend door de opkomende tranen heen, „welnee, wat is dat nou
waard?"
„Als ik groot ben verdien ik genoeg om voor
de belasting to zorgen . . . ."
„Ja, maar wat helpt dat nou?"
„Waarom vraagt u niet aan God om hulp . . . .?"
Moeder zag Jobje aan met een droevigen lach.
„Denk je dat God een zakje met geld uit den
hemel zal laten vallen?"
„Ik weet het niet, Moe, maar helpen kan God
zeker als U het maar vraagt."
„Jou verzen kunnen ons in elk geval niet helpen . . . . Misschien wordt je er nog eens een beroemd man door!"
„Zou u denken, Moeder? Dat zou toch heerlijk
zijn, niet?"
„Je koopt er alleen zoo weinig voor . . . ." De
winkelbel ging; er was yolk.
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Dien nacht droomde Jobje dat het erg gesneeuwd had; de straat lag vol sneeuw en de
grachten vol ijs, er werd druk schaatsen gereden.
Maar Jobje mocht niet alleen op het ijs, want dat
vertrouwde Moeder niet; hij moest dan maar
zijn schaatsen onder binden en in de straat wat
heen en weer krabbelen, dan kon hij meteen een
oogje op den winkel houden, want Moeder moest
dien avond naar juffrouw Goris. Job reed heen en
weer op de gladde sneeuwbaan, het was fijn, en
hij kon het in zijn droom zoo goed als groote
menschen op de echte ijsbaan. Maar opeens,
daar viel hij, gelukkig deed hij zich geen pijn, en
wat het wonderlijkste was, onder zijn hand lag
op de gladde sneeuwbaan een kwartje.... Job
jubelde . . . . een kwartje! dat was een schat, een
rijkdom ..... en kijk, een eindje verder lag er
weer een, en daar weer een! Zou niemand het
gezien hebben? Hij keek rond maar niemand zag
iets van den rijkdom die zich daar ineens aan hem
opdeed. Fijn, dan mocht hij het ook houden, er
waren geen andere jongens bij hem, en niemand
wist er iets van! Nu dacht hij aan Moeder, en wat
Moeder er mee zou kunnen doen, belasting betalen natuurlijk! Voortglijdende op zijn schaatsen
keek hij aldoor naar nieuwe vondsten uit, bier
lag nog een dubbeltje, daar een kwartje en een
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eindje verder zag hij al maar geldstukken, guldens
nu ook, en halve guldens die je anders heel weinig
zag; die waren aan den loop onttrokken, had
Vader gezegd. En nu vond hij ze hier maar zoo
bij bosjes. Iemand moest wel een zak vol uitgestrooid hebben, of . . . . in zijn broekzak een gat
gehad hebben! Wat was het een schat! Hij woelde
met zijn hand door het zilver in zijn zak, en wou
wel Bens weten hoeveel hij nu bezat; zou het genoeg zijn om Moeder to helpen aan het geld
voor de belasting? Of er politie was kon hem wel
niet zoo heel veel schelen, en om verlichting gaf
hij ook niet, maar Moeder moest er toch maar
voor betalen, en hij zou niet graag willen dat ze
zijn lessenaartje voor die ellendige belasting verkochten. Wat ben ik rijk, wat ben ik rijk! dacht
Job blijde, en met die blijde gedachte werd hij ook
den volgenden morgen wakker! Hij wreef zijn
oogen uit, en dacht aan Moe's zorgen. Geen noodi
kwam het besef daar doorheen, Been nood! hij
had immers geld, hoeveel wel? Hij stak de hand
uit naar het jasje dat over den stoel hing, dat had
hij met schaatsenrijden aan gehad! hoeveel zou
er nu wel in het zakje zitten? Maar de vreugde
zonk als een steep in hem weg, toen de droom
week voor het besef van de werkelijkheid: dat hij
net zoo arm was als gisteren en eergisteren, dat hij
(4
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Moeder niet kon helpen, want dat de rijkdom van
de gevonden geldstukken een Broom-rijkdom was,
en dat hij niet betalen kon voor Moeder....
Jobje had wel kunnen huilen, en hij was boos
vanwege zijn Broom, op Wien? dat wist hij niet,
misschien op zichzelf, en hij knarste op zijn
tanden van woede en verdriet. Nu maar niets
vertellen aan Moeder, dan begon ze er weer opnieuw over to piekeren. Hij was den geheelen Bag
stil, en Moeder kreeg haast Been woorden van
hem los. Aileen, tegen den avond kon hij toch
niet Langer zwijgen over zijn verdriet dat hem
eerst zoo gelukkig had gemaakt, maar toen hij zijn
hart uitgestort had, zakte het langzamerhand;
Moeder was er nog al getroost over; het zou wel
terecht komen, dacht ze, de deurwaarder had al
niets meer van zich laten hooren, wie weet.
Den volgenden nacht droomde hij weer: hij
wandelde in een grooten tuin van allerlei wonderlijke boomen, ze waren wit, net als in den
winter de bloemen op de ruiten, het waren net
sprookjesboomen vol sierlijke kanten en slingers,
een land vol wonderen en schoonheid, waarin hij
heel alleen liep.
Er waren ook schoenen voor hem, daar kon
hij maar in gaan staan, en dan begonnen die
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schoenen te rijden, net of er een machientje in
zat, en met een kleine beweging kon Jobje ze
ook weer laten stilstaan. Heele einden kon hij er
mee afrijden. Maar wat het mooiste was, hij kon
er mee omhoog gaan, net als de vogels en toch
weer anders; Job steeg er mee recht omhoog, en
als hij dan hoop genoeg was kon hij net gaan
zooals hij wilde, hij behoefde zijn rechterbeen of
zijn linkerbeen maar vooruit te zetten, en die
waren net als een roer dat het schip stuurt; Jobje
kon over de wereld reizen zooals hij verkoos. En
in een oogenblik bezag hij al de landen waarnaar
zijn verlangen en zijn verbeelding uitgingen; het
was eenvoudig heerlijk!
Hij zweefde boven de Bergen van Zweden, en
zag het hout, net als de meester het verteld had,
van de berghelling in de snelstroomende wateren
van een rivier werpen en wegvoeren, hij zag op
de hellingen de kleine magere koeien hun voedsel
zamelen, hij zag prachtige bloemen daar boven
groeien, maar op eens, toen hij van die bloemen
plukken wilde, stak hij de hand zeker te ver uit
om zijn evenwicht te bewaren, zoodat hij wankelde en vie!.... o, wat viel hij diep, en het
duurde we! minuten lang eer hij neerkwam, het
was een verschrikkelijke val, als ik nu eerst maar
beneden ben, dacht hij onderhand, dan is het
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niet zoo erg meer; toen vie! hij neer en werd wakker; met bonzend hart lag hij in zijn bed, en merkte
dat hij gedroomd had. Meteen dacht hij weer
aan den droom van den vorigen nacht en aan de
schrikkelijke teleurstelling van al de hem in den
droom in de hand gevallen geldstukken, die
alleen droom-geldstukken waren gebleken. Toen
hij Moeder zijn nieuwen droom vertelde, keek
ze hem een beetje verschrikt aan, en zei: „Je moet
niet zoo droomen, dat is niet goed, ga je misschien
op je rug liggen slapen 's avonds? Dat moet je
niet doen, daar ga je zoo van droomen en
anders moet je het maar eens aan den dokter
zeggen misschien weet die er wat voor . . . ."
Job vond het nog al raar dat je zooiets aan den
dokter vertellen zou; droomen was toch Been
ziekte; ja, op zijn rug liggen deed hij nog al eens,
maar niet expres; als hij liggen ging, sliep hij
altijd op zijn rechterzij, maar vaak werd hij wakker, dan lag hij op zijn rug, sours ook maakte
Jan hem wakker, en zei: Job, je maakt zoo'n
lawaai, wat heb je toch? maar meestal wist Job er
dan niets van.
Jan Wilde meestal van Job's droom-verhalen
niets hooren, maar Geer wel, en als hij 's avonds
uit de Ambachtsschool thuiskwam, en hij had
nog een halfuurtje voor het boterham-eten, dan
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kropen ze samen in een hoekje en moest
Job al zijn droom-avonturen opbiechten. Hij had
nog een andere vertrouweling voor die verhalen;
zijn vrindje Bernard, die in de buurt woonde en
de zoon van een kleermaker was, ruilde met Job
uit: droom-verhalen voor andere uit boeken,
maar Bernard vond die verhalen van Job altijd
mooier dan de zijne. Aileen, Bernard kon ze
beter vertellen; in den schemeravond liepen de
twee jongens vaak, met de armen om elkaars rug
of schouders, in de straat heen en weer, en Job
werd niet moe van het luisteren naar Bernard's
zachte stem, als die verhaalde van den strijd
tusschen de witgezichten en de Indianen uit de
boeken van Cooper en Aimard; sours ook verhalen van de Heiligen, want Bernard was
Roomsch, en deze hadden nog bovendien de
bekoring van het nooit begrepene, want de
Roomsche kerk stond zoover van Job's denken
en weten of als de tijd der heiligen van het heden.
Hij durfde er ook niets van thuis te vertellen, en
hield zelfs het feit van de kennis dezer verhalen
voor Moeder geheim. Er begon langzamerhand
meet in zijn Leven te komen waarvan hij Moeder
niet zou hebben willen vertellen. Zoo de verhalen die sommige jongens elkander deden als er
een vroeg: „Zeg weet jij waar de kleine kinder-

214

tjes vandaan komen?" En op die vragen gaven
ze soms antwoorden in verhalen die Job deden
blozen, en die hij met Been mogelijkheid aan
Moeder zou hebben kunnen oververtellen. Maar
ze brachten hem toch van streek; ze lieten hem
niet met rust, en op zijn bed lag hij er soms aan
te denken, wat er toch geheimzinnigs aan kon
zijn, dat de groote menschen de jongens van dat
al niet op de hoogte brachten. Zoo scheen er in
den schemeravond veel geheimzinnigs te gebeuren
tusschen paartjes die op den Ezeldijk in het
Bras lagen of daar eenvoudig liepen te wandelen;
er werd tusschen de jongens van de school nooit
anders dan smoezelend en fluisterend over gesproken. Eens waagde hij het er Bernard naar te
vragen. „Weet je dat nog niet?" zei die verwonderd; hij was een jaar ouder dan Job. En in plaats
van de Indianenverhalen en de verhalen van de
Heiligen, had Job toen een verhaal te hooren gekregen, waarvan hij zulk een afschuw had dat hij
een tijdlang weigerde om 's avonds weer met Bernard te gaan wandelen; het was schandelijk om
zoo over groote menschen te spreken; wat daar
verteld werd gold zijn Moeder ook, en hij weigerde eenvoudig zulke dingen te gelooven. Maar
Job zweeg er over; hij Wilde niet eens aan Moeder
zeggen waarom hij niet als naar gewoonte met
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zijn vrindje in den avond ging wandelen, en het
duurde een heelen tijd eer hij daarover heen was.
Het was Kerstfeest geweest, en Oude jaar en
Nieuwjaar, en toen kwam er een boodschap van
Jansen de kleermaker, of Jobje den volgenden
dag 's avonds bij Bernard kwam spelen, want die
was jarig, nu dertien jaar geworden. Job kleurde
ervan, want hij voelde dat hij Bernard in den
laatsten tijd verwaarloosd had; het was toch wel
lief van hem dat hij Job nu weer liet vragen: als
hij nu voor Moeder maar een klein cadeautje
koopen mocht. Al de ergernis die Job om Bernard's verhalen gevoeld had, week nu weg;bovendien had Job sedert dien zooveel gehoord dat hij
had gevoeld Bernard onrecht aangedaan to hebben;
er was we! wat van aan in elk geval, al wist Job
het rechte er nog niet van. ja, hij zou graag gaan;
mocht het, Moe? En mocht hij dan ook wat koopen voor Bernard, op een verjaardag kon je toch
niet met leege handen komen, mocht hij voor
Bernard zoo'n houten hoepel koopen die ze toch
in den winkel hadden?
Het mocht voor moe; behalve dat van den
hoepel; Job moest niet denken dat wat in den
winkel ping, nu ook voor niemendal gekregen
was; dat was allemaal geld. Job moest dan maar
het mooie boek geven dat hij zelf op zijn laatsten
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verjaardag gekregen had, dat had hij ook, net als
Moeder de hoepel. Neen, dat was nu niet naar
Job's zin, dat begreep Moeder wel, maar dan
moest hij ook niet van die malle vragen doen!
Ten slotte kreeg hij van Vader twee kwartjes;
daar kocht hij een kleine verfdoos voor, die zou
hij Bernard geven; Bernard hield erg veel van
kleuren. En toen hij met de nieuwe verfdoos op
visite ging, was hij de wereld to rijk. Het mooiste
was dat Bernard heelemaal niet boos was omdat
hij zoolang was weggebleven, hij zei er niets van
en was met zijn verfdoos danig in zijn schik. Dien
avond zaten ze weer net als de oude vriendjes bij
elkaar. En Bernard wist meteen een nieuw plan
voor den zomer, als ze vacantie hadden; dan
zouden ze een optocht houden van allemaal jongens uit de straat, met mooie pakken aan, die ze
maken moesten van vloeipapier in allerlei kleuren, net als de studenten, die hadden verleden
jaar ook zoo'n optocht gehad, allemaal ridders,
en watergeuzen . . . .
Watergeuzen? dacht Job, maar dan kon Bernard immers niet mee doen, want Watergeuzen
waren Protestant, en Bernard was Roomsch . . . .
Maar hij zeide er niets van, Bernard zou dan wel
eens weer kunnen kwaad worden en denken dat
Job hem niet wou laten meedoen! Job vond het
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idee prachtig, als er maar jongens genoeg waren
die er voor wilden opsparen, want het zou veel
geld kosten, dat stond vast: iedereen moest voor
zijn eigen kostuum zorgen, maar ze zouden
elkaar helpen, want de andere jongens zouden er
wel eens niets van kunnen weten, en misschien
ook wel geen pakje kunnen maken . . .
Na dien verjaardagavond waren ze weer vaak
bij elkaar; avonden achtereen zaten ze te knippen
en te plakken; Bernard had thuis wel, gezien hoe
het moest en Job had den smaak er van te pakken;
ze maakten niet alleen hun eigen pakjes, maar
ook nog een paar anderen voor jongens die het
niet zelf konden doen omdat ze geen geld hadden
of er niets van begrepen, maar zich toch wel wilden aankleeden als Geuzen of als volgers van.
Graaf van Nassau. Job zelf had zich de hoofdrol van Graaf voorbehouden, ofschoon Jan zei dat
hij daar veel te klein voor was. Nu, dan mocht
Jan zelf Prins Maurits zijn, of een hoofdman van.
de Watergeuzen, en de zachte stille Bernard verbeeldde den woesten Lumey of Van der Marck.
De rest had de keus. In de zomervacantie zou
het feest plaats hebben; Moeder zou dan de zorg
voor de proviand der troepen op zich nemen
want meteen was Job dan van school af, en dat
was een goede gelegenheid om daar tegelijk een
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soort afscheidsfeest van te maken; na de -vacantie
zou Job gaan werken; er was besloten dat hij
voorloopig bij een schilder in de leer zou komen.
Job maakte zich daarover een beetje ongerust,
want hij was zijn droom om schoolmeester, en
dan later dokter of professor te worden, nog niet
vergeten. Maar hij zou zich maar geen zorgen
maken voor den tijd, en September was nog
Lang; het was nog geen Paschen geweest. Job zat
in de hoogste klas, al meer dan een jaar, en hij
kon er best af, had Meester gezegd, als Moeder
het zoo wou. Moeder wou het zoo, en Job's voornemens stonden nog niet zoo vast dat hij tegen
het leerlingschap bij den schilder bezwaren
maakte. Maar toen de tijd voor de zomervacantie
naderde, begon hij er toch tegen op te zien, en
toen Meester vroeg of hij nu niet examen moest
doen, had hij ja gezegd, zonder precies te weten
wat er van hem verlangd werd. Examen doen,
dan moest hij precies alles weten wat hij op school
geleerd had; nu, dat wist hij wel., en tegen het
examen zag hij niet op.
Op een goeden dag tegen het begin van de
vacantie kwam meneer, de hoofdmeneer, in de
klas, en las op wie er over zouden gaan. En hij
las ook: Job Plaat, die doet examen voor de Normaalles . . . . hij moest dan op Donderdag 15 Juli
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des avonds om half zeven aan de school komen

voor dien tijd moest hij dan maar een brief je
van Vader meebrengen ten bewijze dat die het
goedvond; Job schrikte, want hij wist wel dat
Vader het malle grootschigheid vond en schilder
een heel fatsoenlijk vak voor een jongen. Nu zou
hij het toch moeten vragen om dat examen....
Het viel nog al mee: Examen mocht hij doen, zei
Vader, maar aan studie voor schoolmeester was
hij nog niet toe; dat was vers twee.
„En als ik er dan door kom, Vader?" vroeg
Job.
„Dan mag je . . . . je papieren pakkie gebruiken," zei Vader met een spotlachje. Dat heb ik al
vast, dacht Jobje, later zullen we wel verder
zien.
Hij nam in elk vrij oogenblik zijn sommen boekje van Wisselink ter hand; die sommen
waren deksels moeilijk, heel lastige vraagstukken,
maar met veel repeteeren bracht hij er misschien
wel wat van terecht. Je kreeg vijf sommen, had
hij gehoord, een paar van meetkunde, hoogte
van een kegel bijvoorbeeld, en hoe je die herekenen moest, of liever den inhoud ervan, ja, dat
wist Jobje niet precies, hoewel Meester het uitgelegd had, maar toen had hij erbij gezegd: ja, dat
is ook eigenlijk niets voor jelui, en toen had Job
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het glad vergeten . . . . Maar de procentsrekeningen, van kapitaal en zoo, die kende hij we!:
alleen de uitgestelde procentsrekeningen die waren
moeilijk . . . . ! Maar hij hoopte op zijn goed gesternte, en als de rest goed was, zou hij alleen op
die sommen wel niet stralen . . . . zakken noemden
ze stralen . . . . Neen, stralen zou hij wel niet.
De dagen gingen voorbij als alle andere; het
werd Paschen, en het werd Pinksteren, en de
jongens begonnen naar hun pakjes te vragen; ze
hadden er geld voor gegeven, en Job zou ze klaarmaken. Jobje had ze in een groote doos, geplakt
en genaaid, met paarse insnijdingen in de gele
mouwen en blauwe rozetten op oranje jassen, en
allemaal een baret op, het zou prachtig worden!
Moeder verkocht al maar vellen vloeipapier, en
er waren al moeders geweest, die er een standje
over waren komen maken, ze moesten al maar
geld aan de jongens geven, en ze zagen er nooit
wat van komen; wanneer of dat feest nou eindelijk
gebeuren zou. „Mensch, denk je dat ik me daarmee bemoei? 1k heb wel wat anders te doen!"
bitste Moeder . . . . „En de jongen, die moet werken voor z'n examen!" voegde ze er aan toe, in stilte
een beetje hoovaardig dat ze dit van haar kleine
Jobje zeggen kon. Want examen doen was nog
al niet deftig1 De mare dat Jobje examen ging

221
doen verspreidde zich in heel de buurt. De jongens
kwamen in opstand. Want als Jobje examen ging
doen, wat zou er dan van den optocht komen . . .?
ze waren al hun centen kwijt. Zoo kwam het dat
op een dag de een na den ander kwam vragen of
hij z'n pakje nou eens Tien mocht, en toen ze
die allemaal gezien en bewonderd hadden, wouen
ze ook niet Langer wachten met ze aan te trekken,
zoo voorzichtig en langzaam als dit dan gaan kon
met vederlichte en erg scheurbare pakjes.Maar Job
kon niet verhinderen dat er menig scheurtje in
kwam. Bernard en hij besloten op een goeien dag
dat het feest dan maar niet moest wachten tot de
zomervacantie, maar den volgenden Zaterdag
zou plaats hebben. Dat was ook nog vOcir den
examendag, en hij vond het eigenlijk maar veiliger het nu te doen, want je weet nooit wat er op
zoo'n examen kan gebeuren, en als hij nu eens
zakte, dan kon Moeder wel eens razend zijn, en
als het feest dan eens niet kon doorgaan . . .
Jobje voelde zich in zekeren zin voor het feest
van de buurtjongens verantwoordelijk; hij had
met Bernard het plan opgezet, en de jongens er
toe aangemoedigd; hij had hun centen ontvangen
en hun costuums gemaakt; als alles goed ging zou
hij er de eer van hebben ook. En waarom zou het
niet goed gaan? Job had alles goed overdacht, hoe

222
de optocht in elkaar moest zitten en hoe ze Den
Brie! in zouden nemen; ja, dat moest er ook bij;
het klopte wel niet precies op de geschiedenis,
want Jan van Nassau was de hoofdpersoon, en die
was niet bij de inneming van Den Brie! geweest,
maar ten slotte deed er dat niets toe, het was
allebei Vaderlandsche geschiedenis, en Bernard
had ook gevonden dat het best kon.
Toch was Job er niet heel gerust op dat er niet
eens iemand aanmerking zou kunnen maken; als
ze dan widen: Job Plaat heeft het zoo gewild, dan
zouden ze hem er om uitiachen. Nou ja, lachen
deed geen zeer; het moest maar. En op dien
Zaterdag na Pinksteren, een week daarna zoowat,
stond Jobje op met geen andere gedachten dan
aan bet feest van dien middag; de jongens zouden
zich bij hem komen kleeden, en uit hun Winkel
zouden ze allemaal weggaan; dan zouden ze alle
buurtstraten om waar de deelnemers woonden, en
ten slotte in de Nieuwe Kruisstraat zouden ze,
bij de poort van het buiten van Mevrouw Verheul, dat daar een achter-uitgang had, de voorstelling geven van de inneming van Den Briel.
De oude meid van Mevrouw Verheul was een
achternicht van zijn vader; die had gezegd dat de
jongens als ze ook bij haar in de buurt kwamen,
door haar zouden worden getracteerd; Job had
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dit als een groote geheime verrassing zelfs poor
Bernard verzwegen. Het was een mooie optocht.
Al de ridders in hun fijne pakjes, met hun baretten en degens, die ook had Jobje gemaakt, van
zilver- en goudpapier op hout; ze waren net echt,
maar niet zoo zwaar natuurlijk . . . en ze stapten
er zoo ferm op af, want ze hadden een paar trommelaars en een met een mondharmonica, dat was
hun muziek, en Jobje, die zich toch wat onwennig
voelde in zijn rol van Graaf Jan, had een zwarte
snor aangeplakt zoodat zelfs zijn Moeder hem niet
herkende, maar dat ding kleefde zoo naar op zijn
bovenlip, dat hij den snor er af haalde en vroeg
of Bernard hem eens wou hebben. Nou, toen zag
Bernard er zeer krijgshaftig uit, zoodat Job er
bijna spijt van had, maar het nare gevoel was hij
kwijt. Straat aan straat bleven de menschen staan
om te kijken; het was bijna net echt. En toen ze
in de buurt van de Kruisstraat kwamen, waar een
school was, kwamen al de werksters — het was
Zaterdag — aan de deuren staan en riepen
Hoera! waarop de hoofdmannen deftig bogen.
Natuurlijk kun je niet ook hoera gaan roepen,
of iets anders om te bedanken, dat doen ridders
en zeegeuzen niet.
Vlak bij de beroemde poort was een stuk bleekveld, daar mochten ze eerst hun kampement op-
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slaan, en toen ze daar gezeten waren, kwam nicht
Betje met een groote kan melk en een schaal vol
kleine broodjes met allemaal lekkere dingen er
op, 1) en zei dat de Watergeuzen nou eerst maar
Bens goed eten moesten, want dat er in de stad
ook niet zooveel zou zijn . . . . Nou, dat lieten de
ridders en de watergeuzen zich Been twee keer
zeggen; ze hadden ook al een heelen tocht gemaakt, en nog een heel karwei voor den boeg;
stel je voor: eventjes een stad innemen!
Daar begonnen ze na den maaltijd aan; een
groote paal werd als rammei gebruikt, maar nicht
Betje begon vrees te koesteren voor haar poortdeur, of liever voor die van Mevrouw, en tegen
haar autoriteit kon die van Graaf Jan niet op; het
slot der voorstelling liep verkeerd; de stad werd
niet ingenomen, maar het beleg opgeheven. Gelukkig veranderde de Vaderlandsche Geschiedenis
er niet door. Jobje was iets vroeger thuis dan hij
gedacht had, maar nu veranderde er jets in de
geschiedenis van Jobje, want hij vond Moeder
ziek te bed, en kreeg van Vader de opdracht den
Winkel wear te nemen tot Moeder hersteld zou
zijn; nu, dat kon Jobje wel, maar plezierig vond
hij het niet. Vader zei evenwel, dat niet plezierige
1) Sandwiches
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ook gedaan moeten worden. Hij ging des Maandags niet naar school, en studeerde thuis die
week, terwiji hij in den winkel hielp, vraagstukjes
van Wisselink. Zoo kwam hij door zijn examen
met glans, zei Meneer.

IS

XI.
HET NIEUWE LEVEN.
Jobje had zich het Leven na het examen heel
anders voorgesteld; hij zou van school af zijn, en
heel wat anders doen dan altijd leeren . . . .
Maar inplaats daarvan begon het van voren af
aan: iederen avond les, van vijven tot zeven, en
Zaterdags bijna den heelen dag. 0 verdag, de
andere dagen van de week, kon je dan je werk
maken, maar altijd op school, in de klas, die je
dacht verlaten te hebben. De jongens scholden
hem kwek-kwek, en deden niet weer vrindschappelijk, de meesters en de juffrouwen behandelden
de kweekelingen alsof ze groote jongens voor hadden, en niet aanstaande mede-onderwijzers. Daar
had je juffrouw Blom, nou, dat was wel de vervelendste van de heele school, ze stond in de
achtste klas, en gaf Handwerkeri en Zang. Het
was in het geheel Been aardige juffrouw, een
echte zuurmuil, zeiden de andere onderwijzers, en
de kinderen bauwden het na. Je moest altijd door
de achtste klas om naar de negende te komen,
waar Job meestal zat te werken, maar omdat hij
ook vaak beneden geroepen werd om voor de
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de klas te staan, — want dat moest hij ook leeren,
zei Meneer — liep hij nog al eens heen en weer.
Daar moest je juffrouw Blom over hooren, als ze
het op haar heupen had, net of ze tegen kinderen
van de eerste aan het opspelen was . . . . Ben je
daar nou al weer? Heb je niks anders te doen dan
heen en weer te wandelen? Ik zal er eens met
meneer over spreken; die jongens komen ternauwernood de broek uit, of ze hebben een beweging van wat-ben-je-me . . . . hier, haal maar
eens een glaasie water voor me . . . . Ja, en dan kon
je nog niets zeggen en je haalde maar netjes een
glas water voor haar, in je hart dacht je: stik!maar
nooit zei iemand lets. Als er zang was, mocht hij
niet gaan zitten werken, maar moest meedoen aan
de derde stem, net of hij nog onder haar bevelen
stond, en als hij niet tong, dan was het: „Plaat, ik
hoor jou niet, ben je al zoo wijs dat je er niets van
behoeft te kennen, of ga je soms zelf zangles
geven? Ja, je doet het allicht beter dan juffrouw
Blom, jongen, ga je gang maar, hoor, zoo zal je
wel een flink onderwijzer worden . . . . Kom, doe
je mond eens open; anders ben je zoo bleu niet...."
Dan stond Jobje met een hoofd als vuur tusschen
de anderen in, en vervloekte in stilte die heibei,
en hoe meer ze zei, hoe minder Job antwoord
geven kon. En de meisjes lachten maar, zaten al
15*
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maar te gichelen en „kwek-kwek" te smoezelen . . . . wacht maar, hij zou ze wel eens krijgen,
die Marie Noppe ook, die vroeger altijd de mooiste blauwe _pen van hem kreeg, en Jansje ten
Oever, die nog wel bij hem in de buurt woonde .. .
Veel liever stond hij beneden in de eerste klas om
juffrouw Chemin te helpen; daar mocht hij een
heelen morgen op de kleintjes passen, en voor de
rest had hij ook daar zijn werk. Dat was het vervelende, dat de klas op de binnenplaats uitkwam
en daar waren altijd steekneuzen, die van de
andere huizen wel eens wilden toekijken hoe het
nu op zoo'n school toeging, die waren hun eigen
tijd vergeten, en hadden altijd op de kweekelingen wat aan te merken. Er was er al een bij
Meneer geweest, om te zeggen dat de nieuwe
kweekeling de kinderen zoo sloeg, stel je voor:
hij had er net drie dagen gestaan, en van slaan was
Been sprake, want dat mocht niet, zei Meneer,
en Job had het ook heusch niet gedaan. Toch
hielden ze maar vol: jawel, die nieuwe kweekeling met dat bruine pakkie aan, met die lange
broek, die had bet gedaan. Nou, toen begon
Meneer het óók te gelooven, en hij had een week
niet mogen beneden staan. Dat was verschrikkelijk voor hem. Want toen moest Job, zoo groot
als hij was, weer in de hoogste klasse, en de kame-
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raden waren pesterig omdat hij nu bOven hen
stond, en riepen hem den heelen dag na: Plaatje
in de broek, Plaatje in de broek! het was heelemaal
niet aardig. Aan die lange broek had hij toch al
geweldig het land; niet als hij beneden bij de
kleintjes stond; neen, dan was het wel goed,
want dan hadden ze meer ontzag voor hem; hij
was dan de Meester, en ze durfden niets te doen.
Maar als het twaalf uur was, en hij moest naar
huffs, dan lachten ze hem allemaal uit, en gewoonlijk bleef hij maar liefst heel erg Lang in de gang
staan, dan waren de meesten weg, als hij eindelijk ook Bing . . . . Job vond zich voor zijn dertien
jaren veel te jong en te klein om in de lange broek
te loopen, maar Moeder had gezegd, en Vader
was het daar mee eens, dat je voor de klas toch
niet in een korte broek staan kon. Nu dat was wel
waar, Welke meester zag je nou ooit in een kort
broekje voor de klas staan? maar vervelend was
het toch! Enfin, hij was er nu al aan gewend; het
was al een half jaar dat hij de lessen volgde van
de verschillende leeraren van de Normaalschool.
Het was iederen avond leeren, leeren, zelfs
Moeder zei wel eens: Jongen, ben je nou nooit
klaar? maar werkelijk, hij was nooit klaar, van
lezen kwam maar heel zelden jets, en voor dichten
had hij geen tijd, geen oogenblik. Er was een Les,
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die op Zaterdagmiddag, die hij fijn vond; dan
mochten ze voor Meester Rielen altijd mooie
boeken lezen en mooie verzen opzeggen, en dat
kon Job heel goed; hij voelde het altijd zoo goed,
en zoo was hij degeen die het best „de Weeklacht
van den Negerslaaf " reciteeren kon. Job vond het
wat fijn, toen op den verjaardag van mijnheer
van die gave verteld werd, en hij uitgenoodigd
werd dat vers op te zeggen toen er 's middags
theevisite was van al de onderwijzeressen en
onderwijzers, waarbij Job met de andere kweekelingen ook tegenwoordig mocht wezen. Maar
toen mijnheer Rielen plagend zei: „Dat is nou
onze poeet in den dop!" had hij wel achter een
stoel willen wegkruipen, hoe kwam meneer Rielen
daar nu aan? Hij heeft het later wel begrepen,
want moeder was bij meneer Rielen geweest om
te vragen hoe Job het maakte, en toen was Meneer
Rielen heel tevreden geweest. Gelukkig dat Moeder
meneer Wagensveld niet gevraagd had, de leeraar
die rekenen en wiskunde onderwees, want daar
was Job nog altijd geen bol in, en ook over Job's
vorderingen in den zang was die maar matig
tevreden. Maar dat kwam ten eerste door juffrouw Blom, met haar stekelige opmerkingen, en
ten tweede van de vroegte. Want dat was Zaterdagsmorgens, die zangles, en wel om half acht,
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nou, dat beteekende om zeven uur uit huis, dus
om zes uur op, en dan in den winter; het was geen
pleiziertje. Hij was nog ternauwernood goed wakker, als hij geroepen werd om mee to zingen.
En nu was het nog betrekkelijk goed weer; een
beetje mistig, maar niet koud. De straat zag er
wel heel somber uit zoo, op zoo'n vroegen morgen
met mot; alles zoo glad en vochtig, maar je kon
er geen paraplu voor opsteken, zoo erg was het
niet. En hij had ook een hekel aan een paraplu;
het stond zoo oudemannetjesachtig! Aanstappen
maar, dan bleef hij toch wel droog: het meeste
viel er naast, moet je maar denken. Jongen, aanstappen diende toch wel, het was bijna half acht,
en als je om dien tijd niet binnen was, liet Waag je
gerust buiten staan tot half negen, dan begon
het rekenen en eindigde de zang.
Haastig hing Job zijn jas aan een der kapstokken
in de lange, ongezellige gang, en stapte het lokaal
binnen toen ze net aan het bidden waren. Hij
bleef even in de houding van eerbied staan; dat
was ze zoo geleerd, wachtte tot de leeraar Amen
zei, en wilde toen naar zijn bank gaan. Maar . . . .
„Ho jongetje, dat gaat z(56 maar niet.... Waar
kom jij zoo laat van daan?"
„Ik vond het juist zoo erg vroeg, meneer . . . ."
zei Jobje in oprechtheid, hetgeen Waag intusschen
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voor een mislukte geestigheid aanzag. Misschien
omdat er een paar begonnen te lachen.
„Ja, wie wat leeren wil, moet er vroeg bij zijn,"
kreeg Job nuchter te hooren, „je hebt een aanteekening voor je onbehoorlijk gedrag . . . ." en
toen Job zich 'Verweren wilde, overtuigd dat hij
in elk geval niets onbehoorlijks bedoeld had,
snauwde Meneer hem tegen: „En houd je mond
nu maar, we beginnen."
Job zweeg, maar gloeide inwendig van woede.
Wat een schoft! dacht hij, wat een nare vent!
Job had hem heel behoorlijk geantwoord, en nu
een aanteekening . . . . Dat beteekende: bij de
minste of geringste kleinigheid een briefje naar
huis! Job zat in zichzelf te grommen en te mopperen, toen hij ineens de jongens naast hem hoorde
inzetten. Gunst, wat nou . . . . Nou wist hij niet
eens wat ze zongen . . . . Halt! meneer tikte af,
en er viel een plotselinge stilte. „Job Plaat, ben
je nog niet wakker? is het je misschien nog te
vroeg?" vroeg - Meneer.
„Ik zing de rusten," gaf Job onvervaard ten
antwoord, en uit het lachen dat rondom opging
begreep hij weer jets mals gezegd te hebben, wat
hem deed omzien en meelachen. „Ja," zei Meneer
Wagensveld toen, „dat begrijp ik, maar weet je
wat je doet, ventje, ga jij maar weer naar huis,
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dan kun je net zooveel rusten zingen als je wilt,
hood Dag Plaat!"
Weggestuurd, weggestuurd . . . .
„Meneer . . . ." stotterde hij, „ik deed toch
niks . . . ."
„Juist, en daarom stuur ik je weg. We komen
hier niet om niks te doen, begrepen?" Nu zag Job
de strakke, nietszeggende gezichten van de anderen om zich heen, die uit vrees voor den slecht
gemutsten leeraar zich muisstil hielden en Job
niet eens durfden aanzien . . . . „Lafaards!" gromde hij, nam zijn tasch met boeken en ging de
deur uit. Op straat was er niets veranderd; alleen
regende het flink, en in het water van de gracht
spette het water met belletjes op. Een zolderschuit dreef er doorheen, lui door een schippersknecht geboomd. Hij had een plotseling verlangen
om als die man in den regen te varen, niet achtende op wat men van hem op de les verlangen
kon, al maar door te varen, desnoods een zak
over het hoofd, de singel uit, de gracht uit, buiten
de stad, waar niemand hem kende, de wereld in,
die hij niet kende . . . . wat zou dat heerlijk wezen!
Maar dat was een heerlijkheid als van zijn droomen, leven en werken moest je, die knecht werkte
ook, had ook een baas die hem commandeerde,
och, dat was ook zoo erg niet, maar dat ze een
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jongen opzettelijk zoo verkeerd verstonden en
hem voor Vader en Moeder, en voor alien thuis
zoo zonder noodzaak vernederden, dat was het
erge! Maar hij zou het ze later als hij groot was,
wel betaald zetten! Vondel schreef ook hekeldichten en hij was er beroemd door; hij zou ook
eens schrijven, en dan zou hij al die meneeren
met hun praats voorgoed aan de kaak stellen.
De schuit was weg, en Job stond nog te peinzen
over de toekomst, toen het heden alweer zijn
aandacht vroeg: de les was uit, en de kameraden
stormden langs hem heen. Een hield hem staande:
„Ben je niet naar huis. Nou, hij meent het, hoor!"
„'t Is toch om negen uur weer les?" gromde
Job.
„Je bent toch weggestuurd?"
„Toch niet voor Aardrijkskunde?" vroeg Job.
„Och jO . . . . dat doers ze toch allemaal . . . .
wie er uitgestuurd wordt, mag bij de anderen
ook niet terugkomen of met een brief je van
thuis . . . ."
„Da's gemeen . . . ." borst Job uit. „Nou,
maar ik probe& het toch . . . ." Het was de moed
der wanhoop die het hem zeggen deed, niet het
verlangen naar de les die men voornemens was
hem te weigeren. Misschien slipte hij er door . . . .
Maar zijn ervaring leerde anders. Bij Meneer
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Schuit kwam hij wel hinnen, maar die wist er
blijkbaar alles van. „Ben jij vanmorgen bij Meneer
Wagensveld niet weggestuurd?"
„Ja meneer," fluisterde Job.
„Ja jongen, het spijt me," zei Meneer Schuit,
„maar dan mag je ook bij mij niet op de les
komen; en bij niemand van de heeren, dan
moet je eerst een brief je van je ouders meebrengen . . . . Dag Plaat!"
Daar ging hij weer, en nu naar huis, zijn hart
vol wrok en nijd. Daar had hij nu zijn les goed
voor geleerd. Hij had zitten zwoegen over al. de
Departementen van Frankrijk, en de vulkanen
van Java, en hij wist dat er niet een mankeeren
zou . . . . Het hoefde niet, weggestuurd! 0, als
hij maar niet weer naar die les terug hoefde!
misschien wist Moeder er wat op, als hij maar
privaatles kon krijgen of zoo jets.... Maar vertellen moest hij het nu we!....
Moeder hoorde het verhaal met een donker gezicht aan. Maar ze viel hem niet in de rede, en
toen hij uitgepraat was zei ze: „En is dat alles?"
„Heusch alles, Moe."
„Heb jij er wel de rechte lust in om onderwijzer to worden?"
„Ik heb er wel lust in als ik maar niet naar die
vervelende les hoefde . . . ."
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„Naar wat dan?"
„Privaatles, Moe,.... maar dat is zoo duur!"
voegde hij er zelf aan toe. Moeder zweeg. Ze keek
Job eens aan, en zei dan: „Je kent die meneer
Swenker wel, die je aan de toonbank nog al eens
aan een glas spuitwater hebt geholpen?"
„Ja Moe . . . ."
„Nou, die was er van morgen ook weer.... en toen
kwam het gesprek op jou, en toen vroeg hij . . . ."
„Ja Moe . . . ."
„Hij vroeg.... of jij misschien geen lust zou
hebben . . . . om bij hun op het kantoor te komen . . . . Een-vijftig in de week kon je om te
beginnen verdienen . . . ."
„Op kantoor .... ?"
De toon waarop Jobje de vraag deed, bewees
wel dat de lust in den kantoorarbeid niet razend
groot was, spijts de veeleischende Normaalles.
„Ja," zei Moe, die Jobje wel verstond al zeide
hij nog zoo weinig. „Het eene niet, en het andere
niet, we zijn op de wereld om te werken, jij net
zoo goed als ik en je vader, en als je bier geen zin
in hebt, dan ga je naar de les terug, en je houdt
voortaan je brutale mond . . . . Ik dacht het nu
al heel goed met je te maken!"
Job keek Moeder aan met teleurstelling in zijn
oogen. Dat nu Moeder hem ook al veroordeelde,
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hem een onvriendelijk standje gaf, dat hij wist
niet verdiend te hebben. Plotseling dacht hij
aan Grootmoeder, en wat er een ,dag vOOr haar
dood gebeurd was; bijna net zoo jets: ook een
veroordeeling zonder dat er schuld was .... .
als nu Moeder ook eens gauw stierf ! Een scheut
van schrik schoot door zijn beenen; och neen,
dat was immers zoo maar ineens een gedachte van
hem; er was geen enkele reden waarom hij dat
denken moest. Neen, die was er ook niet, maar
hij dacht er toch maar aan. Die vervelende les
ook, die was er de schuld van! Ja, en Moeder
had hem nog wel een weg gewezen om die vervelende les te ontgaan. Maar . . . . op kantoor,
op kantoor, dat beteekende den heelen dag met
een penhouder in de hand zitten, later boekhouden leeren en ..... maar was zijn al zoo
vroeg gestorven vader geen boekhouder geweest?
En dat had hij indertijd nog wel zoo belangrijk
gevonden . . . . Waarom ook niet? En die meneer
Swenker, die had wel eens jets verteld over klerken die van hun bureau naar Amerika gegaan
waren . . . . dat was toch maar fijn, als hij later
ook eens naar Amerika zou kunnen . . . . Engelsch
leeren.... nu ja, dat zou hij wel willen . . . .
„Moe," zei hij eindelijk, „wanner komt meneer
Swenker terug?"
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„Terug? Ik weet niet of hij terugkomt . . . .
ze zijn niet om jongens verlegen . . . . Als je er
zin in hebt, dan zou ik maar eens naar zijn huis
gaan . . . . hij woont op den Oostersingel, het
nummer moet je maar eens vragen; je hebt een
Hollandschen mond . . . ."
„En zou ik dan niet meer naar les hoeven?"
„Niet naar de Normaalles in elk geval . . . ."
„Ik zal van avond even naar meneer Swenker
gaan . . . ."
Job moest de volgende week maar eens even
op het kantoor komen; dan zou meneer Swenker
met den chef over Job gesproken hebben; dat
vie! Job wel even tegen, want als hij nu eens niet
werd aangenomen, dan zou hij misschien toch
weer naar de les . . . . ?
Neen dat hoefde voor Moeder toch niet . . . .
En Maandags ging Job met bevend hart naar
het groote kantoor, waar de chef hem van allerlei
vroeg, of hij wel eens een kleine kas gehouden
had, en of hij een paard inspannen kon, stel je
voor! en of hij wat wist van lijnkoeken en of hij
haver van rogge kon onderscheiden . . . . Maar
hemel, wat leeren jelui dan toch? Moet je misschien de kinderen op school wijsheid leeren? . ...
Jobje beefde toen hij bekennen moest van dat
alles niets to weten. Maar hij werd niettemin
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aangenomen . . . . hij kon immers al die dingen
leeren? Ja, dat kon hij; nu, dan zou men het met
hem maar eens probeeren, want probeeren was
het met allemaal . . . .
Job ging vol goeden moed huiswaarts. Nu kon
hij in elk geval aan Moeder zeggen dat hij aangenomen was. Aangenomen, dat was wel wat heel
anders dan weggestuurd. Dien middag ging hij
naar Meneer Winkels, waar hij op school was,
en vertelde hem van de verandering in zijn leven,
en dat hij nu niet meer op les zou komen. Meneer
keek er even vreemd van op. „Ik hoop," zei hij,
„dat je er nooit spijt van hebben zult. Je hebt
een goed hoofd, en schoolmeester is een mooi
yak .... Ik had er je graag in zien klaarkomen.
Boekhouden is ook goed, maar je werkt met dood
materiaal, weet je? Nou, er is niks aan to doen;
schrijf in elk geval even een brief je aan meneer
Wagensveld en aan meneer Schuit, en bedank
hen voor de lessen . . . . Ja, want je kunt niet
dankbaar genoeg zijn voor alles wat je weet....
Dag jongen, dag Job . . . . doe m'n groeten aan je
Moeder . . . ."
Jobje gaf Meneer Winkels een hand, en hij
voelde iets als weemoed, nu hij de bekende gang
doorliep, waar hij nu allicht nooit meer inkomen
zou. Buiten, deze trap zou hij wel nooit meer
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opspringen, ze zouden niet meer, als er les was
Maandagsmiddags, van die trap een kasteel maken
dat ze verdedigen moesten, ach, wat was dat
alles.... wat leek dat alles lang geleden, nu het
voor goed scheen voorbij te gaan . . . . wat zou
hij het graag weer terug hebben; hoe vaak was
hij hier niet gelukkig vandaan gegaan, als het
Sinterklaas -was, hij en Jan elk met een zak vol
speculaas, gestopt tusschen de blouse om met
de heele „klaasj es" thuis te komen . . . . ook dat
voorbij. Voortaan zou het werken zijn, voortaan
zou hij te denken hebben over haver en rogge
en lijnkoeken, en over de kleine kas. Op eens
doorschoot hem de gedachte aan Bernard; die
zat óók op een kantoor, maar een veel prettiger, dacht hij; een kantoor van de spoorwegen,
waar hij vrachten moest boeken; later zou hij
daar ladingmeester worden of zoo iets, en misschien wel de heele wereld doorreizen, wat was
dat fijn . . . . en hij, Jobje, zou zitten piekeren
over graan en lijnkoeken, altijd maar door, den
eenen dag na den anderen . . . . wat stom, wat
stom, dat hij niet op de Normaalles gebleven, en
schoolmeester geworden was ....
Maar dat was nu beslist: gedane taken nemen
geen keer, en Jobje begreep: dat het met zijn
jeugd gedaan was. Het werd nu werken en geen
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spelen; hij begon mee te verdienen, net als Geer,
die nu ook bij een baas was gekomen. En Moeder
zou het, ook daardoor, misschien wat gemakkelijker krijgen; misschien ' ou ze nu voortaan de
belasting geregeld kunnen betalen, en nooit
meer zorg hoeven te hebben over hetgeen ze
nog achter was . . . . Dat was toch ook wel fijn!
Gek, dat alles zoo veranderen kon; verleden
jaar zat hij nog te knippen aan zijn papieren
pakjes, en te plakken aan het zilver van de houten
degentjes; nu hij er aan dacht moest hij er zelf
om glimlachen . . . . Het was toch zoo mooi! Hij
zuchtte, en dacht: Alles weg, alles weg, wie
wist wat er het volgende jaar wezen zou.... Je
zou er bijna angstig om worden. Gelukkig maar
dat je het niet wist!
Den volgenden morgen ging hij vroegtijdig
naar zijn nieuwe kantoor. Ze moesten er wel heel
vroeg beginnen, de knechts kwamen ook vroeg.
„Hou je jas maar aan," zei Meneer Sjoerd, „we
moeten dadelijk samen weg met de tilbury."
Job wist niet wat een tilbury was, maar toen werd
een klein, aardig wagentje voorgereden, waarin
hij naast meneer mocht zitten. Hij had tot taak
op het paard te passen als meneer in de boerderijen aan het onderhandelen was. Als een prins
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zat hij naast den patroon die de leidsels hield, en
bijna juichend reed hij den nieuwen morgen in
en de landen voorbij. Heerlijk, heerlijk! juichte
het in hem, dit was toch óók heerlijk! Dit was
werken, maar het was voor Jobje het nieuwe
leven. De zon rees hoop aan den hemel, en het
werd warm. Job zou wel altijd hebben willen
rijden Tangs de welige weiden, vol graan en roode
bloemen, klaprozen tusschen het koren en in de
aardappelvelden . . . . , ze waren al een heel eind
van de stad af, het was heerlijk the), Jobje had
nooit geweten dat het leven zoo vol heerlijkheid kon zijn!

