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„Paul,” stamelde Egbert, ,,als je later thuis komt.... ga dan naar papa en vraag hem vergiffenis. Zeg hem, dat ik
bij mama ben — dat hij niet bedroefd moot zijn — Bartje ook niet —" (blz. 170).

EERSTE HOOFDSTUK.

Voor het schoolgebouw van den beer Lantier te
Amsterdam heerschte eene groote drukte. De klok
had juist twaalf geslagen en de leerlingen stormden
naar buiten, als een woeste stroom, in weerwil van
de vermaningen van den ondermeester zich toch
stil en ordelijk to gedragen.
Hijzelf een bleeke, magere jonge man, die zomer
en winter tot in het holle van den nacht voortstudeerde, om het toch verder in het leven to brengen
on eenmaal bij machte to zijn een lief meisje nit
zijn. geboortedorp, dat beloofd had geduldig op
hem to wachten, een onbekommerd bestaan to
verzekeren, nam het voor eenmaal zoo streng niet
op met het in den wind slaan zijner raadgevingen ,
want hij -vvist daartoe to goed welk een groote dag
het was in het kinderleven, die eerste van het
nieuwe schooljaar. Hart on zinnen waren dan nog
bij de afgeloopen vacantie, met al hare ontspanningen
en vreugden, en de knapen hadden elkander in
het oneindige te vertellen van al wat hun in die
welien van rust overkomen was.
Zij hadden ook heel wat to zeggen over de
NOORDPOOL-EXPEDITIE.

1

2
nieuwelingen, de »groenen". Elk der oudere leerlingen gaf zijn gelaatkennis ten beste, en meer dan
een, die bij deze gelegenheid »gewogen maar te
licht bevonden" werd.
»Kom mede, Egbert," zeide eindelijk een der
jongens, een omstreeks dertienjarige knaap, met
groote lichtgrijze oogen en schrander gelaat, tot
een zijner makkers, die lusteloos naar het gewoel
en gekrioel stond te kijken, je weet dat je vader
niet van wachten weten wil."
De toegesprokene, die even donker van tinten was
als zijn vriend blond mocht heeten, schoof zijne
boeken bij een onder den arm en antwoordde :
›dk weet eigenlijk ook niet waarom ik bleef staan.
Laat ons maar gaan, Paul, het is toch alle jaar
hetzelfde."
>dim !" hernam de ander lachend, terwiji beiden
zich op weg begaven langs de verder zoo stille
gracht : »Je schijnt al evenmin plezier in je leven
te hebben als ik."
Alezier?" herhaalde Egbert knorrig: »Ja, in de
vacantie was het prettig genoeg ; papa zond mij
naar Zandvoort, waar wij den heelen dag aan zee
doorbrachten en van allerlei verzonnen en uitvoerden ; maar eergisteren kwam ik thuis, waar het
altijd even doodsch en somber is, en al dadelijk
begon de huishoudster te brommen over de manier,
waarop ik mijn kleeren toegetakeld had, alsof men
daar naar om kon zien bij het stoeien aan het
strand. Die Bartje is een echte spin, al meent zij
het in haar hart ook goed met mij ; en jij, hoe heb
jij het gemaakt?"
»Maar zoo zoo!" gaf Paul met een zucht ten
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antwoord : >>Jij moogt nog van geluk spreken, want
je bent eenig zoontje ; maar wij zijn met ons achten,
en dan komt er natuurlijk van geen Zandvoort in.
Wij gingen een paar maal naar het Tolhuis en
daarmee hield de pret op. Elken morgen moest ik,
even geregeld als een klok, zitten werken, en daar
viel niet mee te spotten, want papa overhoorde de
lessen en keek de schriften na. Ik geloof waarlijk
dat hij een professor van mij maken wil."
»Dus vind-je het nog zoo naar niet, dat de school
begint ?"
,Dat zeg ik niet. Ik had toch mijne middagen
en avonden. vrij, en nu zijn wij weer voor een heel
jaar ingespannen."
,Ik zeg je, dat het niet om uit te houden is,"
verklaarde Egbert, en als om zijne ontevredenheid
lucht te geven, raapte hij een steen op en wierp
dien met kracht in het water : »En als er nog maar
wat pret met de »groenen" te maken was geweest!
Maar ze zien er allemaal even schaapachtig uit ,
ik heb niet eens lust ze te plagen. Verleden jaar
hadden wij ten minste Jonas, die zich verdedigde
als een tijger ; daar zat nog wat in."
»Ja, en die allerlei kattenkwaad tegen de meesters
bedacht, zoodat hij van school werd gezonden.
Jammer genoeg !"
Konden wij maar eens iets beginnen, iets nieuws,
iets anders dan de vorige jaren !" zuchtte Egbert.
,Als iemand mij op een goeden inval bracht ,
,

hadikerljmnwgdvore,"spak
Paul. , 'Leg eens, Bert, we moesten met ons beiden
eens iets flinks verzinnen. Wij zijn geen van twee
laffe jongens en ook lang niet dom, als het op het
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bedenken van een guitenstreek aankomt. Het gaat
toch niet aan daar maar weer, dag in dag uit, naar
school te trekken, altijd dezelfde meesters en speelplaats te zien, precies op tijd thuis te komen, en
dan alweer te gaan leeren voor den volgenden
morgen."
»Dat zeg ik ook ; ik vind schoolgaan een groote
gekheid !" beaamde Egbert.
»Nu, men moet toch wel iets leeren," meende zijn
kameraad, die gewoonlijk minder ver ging dan hij :
»Hoe zou dat anders gebeuren ?"
»Als ik er over te beslissen had, heel anders,"
verklaarde de ander : »Dan verbrandde ik alle
boeken ; maar nam de kinderen mee naar allerlei
interessante dingen, waar zij evenveel uit leeren
zouden. 1k liet ze ook reizen en veel van de wereld
zien ; wat vrij wat beter is dan al die domme atlassen
en blinde kaarten, waar men zich suf op kijkt."
»Ja, reizen !" herhaalde Paul, wiens oogen begonnen te schitteren : »Daar zou ik ook dadelijk
klaar voor staan. Jammer genoeg dat het zooveel
geld kost. Papa vertelde nog verleden week, dat
men gerust op vijftien gulden daags per persoon
kon rekenen, als men op reis was."
»Gekheid !" zeide Egbert : »Dat is goed en wel
als men met dames is, die altijd moeten rijden en
van allerlei koopen ; maar voor twee flinke jongens
zou dat heel anders zijn ; die zouden zelfs geen
trein behoeven te nemen. Een voetreis kost niets
dan wat eten ; en wij, bij voorbeeld, hebben onze
fietsen, waar men ook een heel eind mede komt.
Hadden ze het ons maar eens laten probeeren in
de vacantie!"
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»Daarvoor zou het nog niet te laat zijn," sprak
Paul nadenkend : »Op een Zaterdag-middag kon
het best gebeuren. Dan waren wij den volgenden
avond laat weer thuis en konden wij toch een heel
eindje komen."
»Neen, dat gaat niet," zeide Egbert verdrietig :
»Je weet hoe papa op regel en orde is gesteld ;
men moet den eenen dag precies doorbrengen als
den ander ; nooit mag ik aan tafel ontbreken. Van
zoo iets zou hij niet willen hooren. De vacantie-tijd
is meer dan genoeg in zijn oog. En dan, ik zou
het ook maar half prettig vinden naar den Haag
of Utrecht te gaan ; daar valt toch niets te kijken,
dat ik al niet heb gezien. Wat ik zou willen, zou
zijn een heel grootsch plan ten uitvoer te brengen."
»Wat dan, bij voorbeeld ?"
»Ja, naar Armenie te gaan, om de menschen daar
tegen de Turken te helpen verdedigen, of naar
Zuid-Afrika en meevechten tegen die schandelijke
Engelschen ; en zoo dapper zijn, dat papa trotsch
op mij werd en het mij wel moest vergeven, dat
ik zoo iets gedaan had."
»Fen heerlijk plan ; maar naar Zuid-Afrika, dat
gaat niet," mompelde Paul nadenkend : »Daarvoor
moet men eene lange zeereis maken, en dat kost
je de haren van het hoof d. Neen, als ik zoo iets
moest bedenken, dan koos ik veel liever de Noordpool. Zie je, wat ze ook praten, ze zijn daar, met
al hunne ontdekkingen, nog niet veel verder gekomen, en er valt nog heel wat te doen. Verbeeld
je eens, dat wij het daar verder brachten dan die
Nanssen ! Wat zou men ons vieren, bij onze thuiskomst !"
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»Jongens !" riep Egbert, op eens tintelend van
geestdrift : »Dat zou wat zijn, en wij zouden vrij
wat meer leeren door zulk een tocht dan door jaren
van die vervelende lessen op school. Maar hoe
komt men er ? Dan moet men toch ook over zee."
»0 ! maar een klein eindje, over de. Sand ; dat
heeft niets to beteekenen," hernam Paul: »Zie je,
ik hoorde er papa eens over spreken met een paar
vrienden en zij waren het er allen over eens dat
er veel to veel drukte werd gemaakt van zulke
tochten. Als men maar eenvoudig het land doortrok
tot naar het hoogste Noorden, dan zou het veel
beter gaan. Een Amerikaan had daarover geschreyen, en ik geloof zeker dat hij gelijk had. Maar
wij behoeven daar niet eens over to denken, want
wij hebben geen geld en or is toch altijd jets voor
noodig."
»Gold !" herhaalde Egbert minachtend : »Als het
!"
daar alleen op aan komt
»Zou jij dat dan kunnen krijgen ?" klonk het
ongeloovig.
›>Ja .... als het jets heel grootsch was, waarvoor

wij het noodig hadden."
»Je zult mij toch niet willen wijsmaken, dat je
vader het er je voor geven zou ?"
>>Papa ? Neen, zeker niet. Maar," en bier kwam
er eene geheimzinnige uitdrukking op het gelaat
van den knaap : Ak heb een spaarpotje, waar niemand jets van afweet."
»Laat eens .gauw hooren !" sprak Paul, wiens
nieuwsgierigheid uitermate geprikkeld werd.
>>Je weet dat mama anderhalf jaar geleden stierf...."
»Ja, ja, en verder ?"
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»Zij hield vreeselijk veel van mij, en een paar
dagen voor haar dood, gaf zij mij een beursje en
zeide dat zij het geld, dat daarin • zat, voor mij had
opgespaard, om het mij later te geven, als ik groot

was, en eens het een of ander mocht noodig hebben.
Zij liet mij beloven het nooit te zullen uitgeven,
voordat zich eens eerie extra-groote gelegenheid
voordeed. 1k hield clan ook woord en raakte er
niet aan."
»Maar hoeveel was het wel?" vroeg Paul ademloos.
»Tachtig gulden," luidde het op plechtigen toon.
»Tachtig gulden !" riep Paul uit : »maar dat is
een fortuin ! Wij zouden daarmede gemakkelijk naar
Grbenland kunnen komen."
»Ja, als wij het een beetje zuinig aanlegden,
geloof ik het ook wel," hernam Egbert, nog steeds
in gepeins verzonken : »En ik geloof ook niet dat
mama het voor iets beters kon hebben bestemd.
Pat is toch wel eerie extra-gelegenheid ; denk eens
aan, als wij terugkomen met , allerlei nieuwe ontdekkingen, zijn wij op eens beroemd !"
»Maar je papa?"
»Die zou er, natuurlijk, niets van moeten weten,
of het was op eens uit met ons plan ; maar je zoudt
mij, bij voorbeeld, heel goed op een Zondag bij je
kunnen laten inviteeren, zooals zoo dikwijls is
gebeurd en je ouders zien er zoo nauw niet op,
en laten ons zeker van 's rnorgens tien uur tot
's middags vijf een tochtje op de fiets maken. Wij
hebben op die manier zeven uur voor ons om al
een heel eind ver te komen, voordat iemand iets
van ons vertrek bemerkt."
»Dat is alles goed en wel; maar wat zullen ze
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thuis zeggen, als wij niet op tijd aan tafel verschijnen ?"
»Wij zullen ze ook niet in onrust laten ; maar
kunnen vooraf een brief schrijven, dien wij ergens
op de post doen, zoodat men dadelijk weet dat ons
geen ongeluk overkomen is. Je ouders hebben
kinderen genoeg, om hen te troosten zoolang je
weg bent, en papa is toch den heelen dag met zijne
boeken bezig en Bartje zorgt zoo goed voor hem."
»Ilij zal vreeselijk boos op je zijn."
»Ja, in het begin ; maar niet als ik terugkom met
eer en roem beladen. Denk eons, hoe papa zelf
niet anders wil dan de wereld maar knapper te
maken door zijne onderzoekingen. Het is juist zijn
grootste verdriet, dat ik niet meer van leeren houd."
Alij zou op eens eene heel andere gedachte van
je krijgen," meende Paul : »Dat is zeker, en alle
groote mannen voerden in hunne jongensjaren
streken uit, waarvan de ouders in het begin versteld
stonden. Iic moet er nog eens goed over nadenken,
want zulk een plan moet flink zijn vastgezet; maar
ik heb er anders een dollen lust in, en jij ?"
Ak ?" riep Egbert uit, die meer en meer in
geestdrift over het denkbeeld geraakte : qk zou
het heerlijk vinden ! Stel je voor, mijnheer Willems,
die mij altijd voor de klasse vernedert, omdat ik
het niet ver in aardrijkskunde heb gebracht, en
me daar op eens zou vernemen dat ik een Noordpoolreiziger geworden was ! Hij zou leelijk op zijn
neus staan to kijken. En dan een heelen tijd, misschien wel een jaar, geen lessen ! Paul, wij moeten
het doen. Er helpt niets aan; wij moeten iets van
de wereld zien !"
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»Dat zeg ik ook ; maar ik zal het van avond
eens goed uitdenken. Morgen spreek ik je nader.
Nu moet ik naar huis. Tot van middag."
Zij waren aan eene dwarsstraat gekomen, waar
hunne wegen scheidden, en van hunne grootsche
plannen vervuld, zocht elk hunner zijne ouderlijke
woning op. Paul was vooraf zeker deze vol drukte
en leven to vinden ; maar Egbert wist dat hij daar
niemand aantreffen zou dan zijn vader, die meestal,
tot zelfs aan tafel, in zijn studien verdiept voortleefde,
en de oude, goedhartige vrouw, die sedert den dood
zijner moeder, voor beiden de huishouding bestierde.
Mevrouw Muller had, bij haar heengaan, alle
leven on gloed uit de statige, sombere woning
medegenomen. Zij alleen had, door haar onveranderlijk blijmoedig humour, de kunst verstaan haar
echtgenoot in den huiselijken kring tot het werkelijke leven terug to roepen, hem zelfs vroolijk to
stemmen on hem belang to doen stollen in allerlei
kleine zaken, die vroeger onopgemerkt voor hem
waren voorbijgegaan. Haar overlijden was een onherstelbare slag voor hem geweest. Hij had zich
moor dan ooit in zijne boeken verdiept, voldaan
met de wetenschap dat Bartje zijn kind als haar
oogappel liefhad en het hem dus aan niets zou laten
ontbreken. Zelf was hij altijd goed on vriendelijk
voor den moederloozen knaap ; maar van zijne
eerste jeugd of had hij de studio zoo lief gehad,
dat hij niets van jongensspelen of jongensdroomen
verstond, en Egbert to vergeefs poogde to verstrooien met het verhaal der nog zoo goed als
onbekende feiten, door hem uit de oude kronieken
en schier onleesbare handschriften ontcijferd,
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De knaap behoefde ditmaal niet eens aan te
schellen. Aan de voordeur wachtte Bartje hem al op.
»Je bent laat, van daag," zeide zij : »Het zal zoo
dadelijk half een slaan en je weet je papa is precies.
1k stond dan ook al met kloppend hart naar je
komst uit te kijken."
»Het is de eerste nieuwe schooldag," zeide Egbert
verontschuldigend.
»Daarom gaat de school nog niet later nit," klonk
het knorrig, want de oude ziel hield niet van
uitvluchten : »Ga maar een, twee, drie, je handen
wasschen en je haar opdoen. Je moet op tijd binnen zijn."
Egbert haastte zich ditmaal en verscheen klokslag half een. op den drempel van de eetkamer.
Zijn vader was juist binnengetreden en stond voor
het raam. Hij omhelsde den op hem toesnellenden
jongen zoo hartelijk, dat deze lets als wroeging in
zijn binnenste voelde ontwaken.
»Wel! hoe is het gegaan ?" vroeg de heer des
huizes, de hand op Egberts hoofd leggende: »Was
je niet blij je kameraadjes weer te zien ?"
»Heel blij, papa. Ze hadden van allerlei te vertellen."
»En de meester ? Was hij tevreden ?"
»Maar zoo half en half. Hij heeft, natuurlijk, mijn
vacantie-werk nog niet na kunnen zien ; maar hij
is altijd blij zich op het een of an der te kunnen
werpen, om het of te keuren, en mijn schrift was
niet naar zijn zin."
»Ik hoop toch dat je je best gedaan hebt?" klonk
het, op eenniaal streng.
»() ! Verbazend zelfs ; maar met mijn schrift wil
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het nog niet lukken," antwoordde de knaap : »Ik
weet niet hoe anderen het aanleggen, om altijd
even regelmatige letters te schriiven. Paul Melburg
zegt dat het er ook zoo erg niet op aankomt; want
dat de meeste groote mannen een keukenmeidenpootje hebben."
De heer Muller moest onwillekeurig glimlachen.
»Zorg maar eerst dat je een groot man wordt,"
zeide hij, »clan zal men later misschien wel over je
schrift heenstappen. 1k wilde maar dat ik je plezier
inboezemen kon in mijne eigene bezigheden, dan
had ik je dagelijks het een of ander van belang
te vertellen. Van morgen nog heb ik de juiste
woorden ontdekt van Ragnar Lodbrog's krijgszang."
»Ragnar Lodbrog ?" herhaalde de knaap : »Die
kwam immers uit het Noorden ?"
Verheugd over eene belangstelling, zooals nooit
te voren door zijn zoon aan den dag was gelegd,
haastte de vader zich te antwoorden :
»Dat zou ik denken Hij was de meest beroemde
der oude zeekoningen, of zoogenaamde Vikings.
Hij werd bij een inval in Engeland gevangen genomen en in een kelder vol slangen geworpen,
waar hij niet ophield zijn krijgslied te zingen, tot
zijne stem voor goed door den dood was verstomd.
Later, als gij volwassen zijt en geen schoolwork
meer hebt, moeten wij eons samen naar Ziveden
en Noorwegen reizen en daar die oude viken opsporen."
»Wat zijn viken, papa ?"
»De binnenlandsche wateren, of inhammen door
de zee gevormd. Het was van daar nit, dat de
Noormannen met hun vloot uittrokken,"
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»Is u zelf nooit in Zweden geweest ?"
»Nooit. 1k reisde vroeger veel in Griekenland en
Italie ; maar thans houd ik mij bij voorkeur met
de studio der oude Noordsche volken bezig, zoodat
ik, als van zelf, begin to verlangen naar een bezoek
aan hun bakermat. Leer maar flink, Egbert, dan
zullen wij later nog heel wat samen kunnen zien.
De wereld is vol belangwekkende zaken."
Zij begaven zich nu aan tafel on de hoer Muller
verzonk weer in gedachten. Hij herinnerde zich ter
nauwernood moor dat zijn lichaam behoefte aan
voedsel had on gunde zijn geest den tijd niet zich
met alledaagsche zaken bezig to houden. Men was
dan ook al spoedig met het tweede ontbijt gereed,
waarna de geleerde opstond, nogmaals Egbert
omhelsde, en zich wederom in zijn dierbaar studeervertrek terugtrok.
»lieb-je wel genoeg gehad?" vroeg Bartje, zoodra
de deur zich achter haar meester gesloten had, aan
den knaap : diet maal is zoo vreeselijk gauw afgeloopen, on als je soms nog een boterham wilt
hebben met jam....?"
»Neen, dank je," antwoordde Egbert : »ik moot
mijn geschiedenisles nog leeren. Die mijnheer Lantier
gunt iemand goon rust."
»Zoo mag je niet spreken van je meesters !"
vermaande de oude hoofdschuddend : »Dat is tegen
Gods gebod on loopt nooit goed af. In de dagen
mijner jeugd ...."
Er flikkerde een ondeugende lichtstraal in Egbert's oogen. Zijne eenige verstrooiing als hij zich
to huis beyond, was Bartje to plagen.
»Vertel mij daar eons van, Bart," zeide hij, op
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schijnloaar ernstigen toon : »Ik geloof altijd dat je
nooit jong bent geweest."
>dk niet ?" riep de huishoudster uit, de gerimpelde
handen omhoog stekende, als wilde zij den hemel
tot getuige roepen van zulk eene lastertaal. »Er
was op het heele dorp geen deerne zoo vlug ter
been als ik."
»Mensch, mensch ! Dat moet toch in de voorwereld
geweest zijn !"
Bartje wist niet goed in welk tijdperk de voorwereld to plaatsen ; maar uit het woord zelf maakte
zij op dat het heel ver in het verleden moest zijn;
zij wierp Egbert dus een donkeren blik toe on
hernam :
»Je bent een nare jongen, die iemand altijd iets
onaangenaams zegt. Nu, ik vertel je dan, jongeheer,
dat het 'nog geen veertig jaar geleden is, dat ik in
het Ginneken alle mogelijke feesten bijwoonde en
meedanste als de beste !"
»Foei, Bartje ; je was dus wereldsch in dien tijd?"
»Ja ; het was misschien niet mooi van me ; maar
een mensch wordt met de jaren wel ernstiger."
»En hoe zag je er toen wel uit ? Ilc kan me je
niet jong voorstellen, Bart. Biecht eens eerlijk op :
was je een mooi meisje ?"
»Dat zeiden ze ten minste. 1k weet het niet. Van
zulke dingen heeft men doorgaans zelf geen verstand," klonk het nederig.
»Waarom vertel je niet voort? 1k ben er toch
erg nieuwsgierig naar. Zeg eons, Bartje, heb je
nooit gedacht aan trouwen ?"
De oude ziel, die bezig was de tafel leeg to ruimen,
bleef op eens stokstijf staan.
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»Trouwen ?" herhaalde zij, terwijl er eene peinzende uitdrukking op haar gelaat kwam : »Daaraan
denkt, geloof ik, iedereen .wel eens in zijn leven,
en ik was in mijn tijd niet wijzer dan de anderen,
maar men kan de zaken niet ferceeren, Egbert,
dat zul-je later ook zien. En voor mij ging dat niet,
al heeft het mij in die dagen ook veel moeite gekost."
»Waarom niet ?" vroeg de knaap, met ongekunstelde nieuwsgierigheid.
»Ja, dat zal ik je op een anderen keer wel eens
uitleggen. Nu moet je aan je lessen."
»Och neen, lieve Bart; ik beloof je dat ik daarna
eens zoo goed leeren zal en mijn tijd Loch weer
inhaal."
»Nu dan. Het is ook maar een kort verhaal en
niets bijzonders : Ik was de jongste van een heele
menigte kinderen, en de anderen waren alien reeds
geplaatst of getrouwd, toen vader, die altijd hard
voor ons allen gewerkt had, ziek werd en niets
meer kon uitvoeren. 1k nam nu zijne zaak in
handen, een kruidenierswinkeltje, dat best ging,
als men er veel moeite voor deed en zelf met de
boodschappenmand rond wilde gaan. Er viel heel
wat to doen, ook in huis, want moeder was niet
jong meer en zoo had ik het heel druk en wist ik
van geen verveling of , maar op een goeden dag
vroeg een aardige, flinke jongen uit Breda mij ten
huwelijk. Ilc had al lang van hem gehouden, ofschoon ik niet dacht dat hij zich om mij bekommeren zou, en ziet gij, jongen, dat was de verleiding,
die tot mij kwam. Hij had zijn eigen zaak, en kon
die onmogelijk voor mij laten varen. Zij was ook
veel beter dan de onze, en nu zeide zoowel hij als
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mijn eigen hart mij, dat ik mij niet voor mijne
ouders opofferen moest, dat hun tijd voorbij was,
dat zij toch wel zonder mij aan hun eindje zouden
komen .... Kortom, het was een harde tijd ; het
duurde wel veertien dagen eer ik het met mijzelve
eens was ; want ik kon er toch de oogen niet voor
sluiten dat vader en moeder tot armoede zouden
vervallen als ik hen verliet, maar eindelijk en ten
laatste was de verzoeking voorbij en antwoordde
ik hem dat het niet ging, dat er geen zegen op
zulk een huwelijk kon rusten. Ik bleef dus ongetrouwd."
>›En was je bruidegom niet heel bedroefd ?"
»In het begin wel, geloof ik ; maar later nam hij
een ander, heel lief meisje en het is hun best gegaan
in het leven."
»Maar wilden je ouders dat wel hebben ?" vroeg
Egbert.
)*0 ! 1k heb er hun niets van gezegd, om hun
geen verdriet te doen. Ze leefden nog langen tijd
daarna en pas toen ze alle twee dood waren, ben
ik in betrekking gegaan. 1k trof het overal even
goed en heb dus Diet te klagen ; maar aan trouwen, ja daaraan denkt iedereen wel eens in zijne
jeugd!"
En Bartje dribbelde, belast en beladen met Borden en schotels, de eetkamer uit, terwiji Egbert
zijn schooltasch ging halen en met zijn leerboek
neerzat ; maar de letters dansten hem voor de
oogen. Hoe jong hij ook zijn mocht, hij besefte lets
van de grootte van het offer, zoovele jaren te voren
door die nederige ziel gebracht. Zij was trouw op
haar post gebleven, bij hare oude, gebrekkige
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ouders, en hij zelf dacht er over zijn vader to
verlaten, zijn vader die niemand anders dan hij op
aarde overhield.
Indien Paul op dit oogenblik zijn antwoord ware
komen halen, zou hij neen hebben gezegd ; maar
het schooluur naderde weer ; de lessen schenen
hem eene onduldelijke kwelling en Bartje's voor
beeld werd vergeten.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Paul had zijn zin weten te verkrijgen en Egbert
was voor den volgenden Zondag bij hem gevraagd.
Reeds om half tien stond hij in zijn fietspakje
gereed, met zijn schooltasch, bij wijze van ransel,
op den rug gebonden.
Hij zag er wonderlijk gejaagd uit en had dien
nacht ook bitter slecht geslapen ; want zijn geweten
liet hem toch geen rust. Al vroeg was hij opgestaan,
om den brief aan zijn vader te schrijven, die nu
met het geld van zijne moeder in zijn tasch geborgen zat ; aan het ontbijt kon hij niet dan met
moeite een boterham eten en het was op bijna
hartstochtelijke wijze, dat hij zijne huisgenooten
omhelsde, toen hij eindelijk vertrekken zou. Bartje
keek hem hoofdschuddend na.
»Als hij zich maar niet te veel vermoeit !" mompelde zij : »hij ziet vandaag zoo bleek."
»Het zal hem, integendeel, goed doen den heelen
dag in de buitenlucht te wezen," gal Naar meester
ten antwoord : »Dat is het eenige wat ik tegen de
scholen heb : de kinderen zitten te veel binnen en
dat deugt niets voor een jongen als Egbert. 1k
2
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ben de familie Melburg heel dankbaar voor het
genoegen, dat zij hem aandoen. Maak je maar niet
ongerust, van avond zie je hem gezonder dan ooit
weder."
Den ganschen dag bleef het doodstil in huis.
Egbert's vader zat in zijn studeervertrek, de huishoudster ging tweemaal naar de kerk en hield
zich verder met hare gewone dagtaak bezig, zoodat
er niets buitengewoons voorviel, voordat het middagmaal weer goed en wel was algeloopen en de
heer des huizes zich gereed maakte een sigaar op
te steken, om een weekblad te lezen, zijne eenige
ontspanning op .zulke rustdagen.
Er werd aan de voordeur gescheld en een oogenblik later kwam Bartje met ontsteld gelaat binnen.
»Er is een boodschap gekomen van de familie
Melburg," zeide zij : »om te vragen of de jonge
heeren misschien ook hier zijn."
»Hier ?" herhaalde de vader, zijn horloge te voorschijn halende : »Zijn ze dan nog niet thuis ? Het
is al half zeven."
»Mevrouw Melburg heeft tot kwart over zessen
met het eten gewacht. Zij moesten om vijf uur
terug zijn ; maar er was nog geen spoor van hen
to ontdekken. Och, mijnheer, als dien lieven jongen
maar geen ongeluk overkomen is !"
»Gekheid! Hij is immers niet alleen. Een der

beide fietsen zal onderweg gebroken zijn en dan
moeten zij te voet terugkeeren. Jo zult zien dat einiets anders is. Heb je het antwoord al meegegeven ?"
»Ja, ik heb beloofd, dat ik Paul dadelijk naar
huis zou zenden, als hij hier aankomen mocht ,
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maar denk toch eens aan, mijnheer, het wordt zoo
langzamerhand donker."
›>Ze hebben hunne lantarens, dus dat is niet erg,
en het zijn een paar flinke knapen. Er is in het
geheel geen gevaar bij."
Maar hoe kalm hij ook oogenschijnlijk blijven
mocht, hij was zelf maar half gerust en tegen acht
uur begaf hij zich naar de woning der Melburgs,
om to vragen of het tweetal tehuis gekomen was.
Hij vond daar alles in rep en roer. De vrouw
van den huize, eene lieve, vriendelijke ziel, die al
hare acht kinderen wel altijd onder haar vleugelen
had willen houden, liep met betraande oogen rond
en kwam hem reeds in de gang to gemoet.
qs het niet onverklaarbaar ?" vroeg zij, haar
bezoeker de hand toestekende : »Ze hadden toch
kunnen telegrafeeren ; Paul had geld genoeg bij
zich, en nog nooit liet hij ons zoo in angst. Mijn
man is naar het politie-bureau. Denk eens aan,
bijna drie uur over den tijd, en het is al heelemaal
donker."
»Ik zelf begrijp er niets van," verklaarde mijnheer Muller : »en ik zal mijn zoon geducht straffen,
indien hij schuld aan de zaak heeft gehad. Zulke
streken komen volstrekt niet to pas. Is het u ook
bekend waar zij heen zijn gereden ?"
»Den kant van Utrecht uit ; zij kennen dien weg
door en door ; dus van verdwalen is geen sprake.
1k bid u, blijf hier tot mijn man terugkeert ; hij
zal ons misschien het een of ander bericht brengen,
on zoo niet, dan kunt gij nog altijd met elkander
beraadslagen wat ons verder to doen staat, als de
kinderen niet thuis mochten komen."
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Maar de komst van den heer Melburg verspreidde
geen licht over de zaak. Bij de politic was niets
bekend en men had hem daar alleen kunnen
aanraden zijn oudsten zoon per velocipede den
Utrechtschen weg op to laten gaan, om aldaar, zoo
mogelijk, berichten in to winnen en anders to zien
of er geen spoor der beide knapen to ontdekken was.
Tegen elf uur keerde doze, een student in de
medicijnen, terug van zijn onderzoekingstocht. Hij
vond den heer Muller nog bij zijne ouders ; want
thans was ook Egbert's wader aan de grootste
bezorgdheid ten prooi.
»Geen nieuws ?" riep men hem toe, zoodra de
jongeling, geheel bezweet van den door hem gemaakten spoed, binnentrad.
»Niets. Het eenige wat ik heb kunnen vernemen
is, dat zij van morgen om elf uur op den weg zijn
gezien."
Aielot gij misschien familie to Utrecht, waar men
ze to logeeren kan hebben gevraagd ?" vroeg de
geleerde.
»Niemand, en dan zouden zij toch geseind hebben."
»Dan neem ik een rijtuig en spoor de jongens
zelf op," verklaarde de weduwnaar, opstaande :
»Ik kan die onzekerheid niet langer dragon; zoudt
gij de goedheid willen hebben aan mijne huishoudster to laten weten, dat ik mij daartoe op weg
begeven heb ? De arme oude ziel is zelf zoo aan
Egbert gehecht, dat zij anders niet zal weten wat
van onrust to beginnen. Ik behoef u wel niet to
zeggen dat, zoo ik iets ontdekken mocht, mijn eerste
bericht voor u zal zijn."
Eerst den volgenden morgen keerde hij bleek en
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ontdaan huiswaarts ; tweemaal had hij den langen
weg afgelegd, die Amsterdam van de Bisschopsstad
scheidde ; maar hij had niets vernomen of ontdekt,
dat eenig licht over het verdwijnen der knapen
kon verspreiden.
Nauwelijks echter hield het rijtuig voor de deur
stil, of Bartje kwam naar buiten snellen.
»Hij leeft, mijnheer, hij leeft !" gilde zij, terwijl
de tranen haar langs het gelaat stroomden.
»Goddank ! Hij is dus terug ?" riep de vader, het
huffs binnenstormende.
»Neen, mijnheer ; maar hij heeft een brief geschreven."
»En wat zegt hij daarin ?"
»0 ! Ik heb hem niet open durven maken, al
brandden mij de vingers ook nog zoo ! Hij was
aan uw adres !"
»Waar ligt hij ?"
»In de studeerkamer, mijnheer.
»Goed. Geef den koetsier een gulden en kom
daarna bij mij. Gij zult hooren wat hij zegt."

Hijzelf ijlde naar zijn vertrek en nam met bevende
hand den brief op, die inderdaad van geen ander
dan Egbert kon komen en het postmerk »Utrecht"
droeg. De inhoud luidde als volgt :
»Lieve.papa,
Wees niet boos op mij ; want ik ga veel leeren,
veel meer dan ik ooit op school had kunnen
doer, en ik zal over een jaar, of misschien wel
eerder, beroemd terugkomen. Wees niet bang
voor mij ; want ik heb Paul bij mij, die goed
voor mij zorgt. Wij moeten nu wel geheim
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houden waar wij heengaan , maar maak u volstrekt niet ongerust. Het is een prachtig plan
en het kan niet antlers dan goed uitkomen.
Niemand zal zoo blij zijn als u, wanneer het
eenmaal bekend wordt.
Ili omhels u hartelijk, lieve papa, en ook
Bartje, en blijf altijd
Uw u liefhebbenden noon
EGBERT."

»Mijnheer, is de jongeheer niet wel?" vroeg de
huishoudster, die haar meester, als verstomd, met
den brief in handen, vond zitten.
»0 ! hij is springlevend !" klonk het bitter.
»De Heer zij geprezen !" riep de oude uit : »clan
is de rest ook niets, en zal hij vandaag behouden
en wel thuis komen !"
»Neen, hij komt niet thuis !" hernam de vader
somber.
»Niet thuis ?" herhaalde Bartje ontsteld : »Hij
wordt toch niet naar kostschool gezonden ?"
»Daar laat hij mij de gelegenheid niet eens toe.
Lees maar."
De huishoudster tastte naar haar bril, zette dien
op en begon to lezen ; maar al spoedig zonk zij
op een stoel neer en kermde luid :
»Och, dat schaap ! dat schaap ! Zoo jong nog, en
dat al de wij de wereld in !"
»0 ! maar, ik zal hem terughalen, dien deugniet !"
riep de heer Muller uit, op eens al zijne geestkracht
voelende wederkeeren : »Zij kunnen nog niet ver
zijn gegaan, hoogstens de grenzen over. Ik ga
telegrafeeren, links en rechts !"
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»Maar ontbijt toch eerst, mij nheer !"
»Dat is van later zorg. Ik heb geen oogenblik
te verliezen !" en hij stormde reeds de voordeur nit.
Een half uur later kwam hij bij de familie Melburg aan.
»Ik heb tijding !" riep hij aanstonds bij zijn binnentreden nit : »En gij ?"
»Wij ook," snikte Paul's moeder : »maar ik ben
er nog eens zoo ongelukkig door. Die kinderen
weten niet wat zij hebben begonnen !"
»Lees dien brief toch eens !" zeide haar echtgenoot.
En de heer Muller las, met klimmenden toorn :

»Lieve ouders,
Wij gaan eene groote reis maken, ik kan u
onmogelijk zeggen waarheen ; maar de heele
stad zal voor ons vlaggen bij onze terugkomst,
en dan zult gij mij wel vergeven, dat ik u een
weinig angst aanjoeg. Egbert is een beste jongen
en zal er voor waken dat mij geen leed geschiedt.
Ik blijf altijd uw u hartelijk liefhebbende
PAUL."
»Zij zullen in elk geval niet ver gaan," verklaarde
Egbert's vader : >dk ben nogmaals naar de politic

gegaan en deze seint naar alle grensstations. 1k
zal geen geld sparen om de bengels terug te krijgen,
en ik verzeker u, dat mijn zoon geen tweede maal
dergelijke kunsten beginnen zal."
>Gij wilt hem toch niet straffen?" vroeg de goedhartige vrouw des huizes verwijtend.
»Zeer zeker zal ik dat doen en op eene wijze
die hij niet vergeet."
,
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»Dan denkt mijne vrouw er anders over," zeide
de hoer Melburg, onwillekeurig glimlachend over
haar afkeurenden blik : »Zij is reeds ten voile
bereid het vette kalf te slachten voor den Verloren
Zoom"
»Die zich zal haasten andermaal lets dergelijks uit
te halen," verklaarde hun bezoeker : »Neen, dan
denk ik er anders over. Ili ben altijd zacht geweest
tot hiertoe voor mijn jongen, misschien zelfs al te
zeer ; maar hij bezat geen moeder meer en ik wilde
daarmede rekening houden ; doch van het oogenblik
af, dat hij zich zulk eene liefderijke behandeling
niet waardig heeft getoond, zal ik eene ijzeren hand
gebruiken, om hem te leeren zijne nukken en grillen
te beteugelen. Ili neem vooreerst geen enkele nitnoodiging meer voor hem aan, en ik berg voor een
jaar zijn fiets weg."
»Maar waar kunnen zij toch heen zijn ?" kermde
de moeder.
»Ik ben overtuigd dat de Transvaal-oorlog hun
hoofd op hol heeft gebracht," zeide haar man : »Al
de jongens hier zijn er van vervuld, en zij zullen
mede hebben willen vechten."
»In dat geval komen zij niet ver. Zonder geld
steekt men de zee niet over. Intusschen hooren wij
er vandaag zeker meer van. 1k gaf last ze aan te
houden waar zij ook werden gezien, en heb ik
bericht dat dit geschied is, dan refs ik dadelijk af,
om ze terug te halen."
»Wees niet te streng voor Paul," smeekte mevrouw
Melburg.
>Dat beloof ik u, want hij is mijn kind niet. Gij
moet zelf weten wat gij met hem doet ; maar Egbert
,
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zal zijne boete niet ontkomen, al vroeg ook de
gansche wereld genade voor hem."
Hij begaf zich nu naar huffs, en ofschoon hij na
het ontbijt zijne studeerkamer opzocht, hij kon voor
ditmaal geen boek ter hand nemen. Uren achtereen
liep hij door het vertrek op en neer, steeds door
luisterende als er aan de voordeur gescheld werd,
om daarna weder zijne rustelooze wandeling te
hervatten.
Tegen twaalf uur verscheen er eindelijk een
inspecteur van politic.
»Wij hebben tijding, mijnheer," zeide deze : »maar
geen bevredigend nieuws, helaas ! De beide jongens
zijn voor het laatst aan het station te Emmerik
gezien ; zij waren per trein aangekomen uit Arnhem
en vertrokken weder verder per fiets."
De knapen hadden inmiddels nog geen berouw
gehad over hun plan. Integendeel, hun geestdrift
daarvoor scheen met het uur te klimmen. Zoolang
het hun nog mogelijk was op hunne schreden terug
to keeren, zonder dat er jets van hun voornemen
behoefde uit to breken, was Egbert's hart nog nu
en dan geslingerd geworden tusschen zijn verlangen
de wijde wereld in to gaan on de vrees zijn vader
te zullen mishagen ; maar toen zij eenmaal to Utrecht
de brieven op de bus geworpen hadden, was de
teerling geworpen en viel hem eon pak van het hart.
Of hij het wilde of niet, hij kon thans niet meer terug.
Wat Paul betreft, hij was te vroolijk on luchthartig van aard, om er veel gewetensbezwaren op
na to houden. Zijne ouders waren hem hartelijk
lief ; maar het kwam niet eens bij hem op, dat zijne
daad hen zou kunnen bedroeven. Klaagde zijn vader
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niet dikwijls over de lasten van zulk een groot gezin,
over het leven dat de kinderen maakten en waar
zijn hoofd onder duizelde ? Nu zou het voorloopig
veel rustiger om hem heen zijn ; immers Paul wist
het zelf maar al te goed, hij bezat het talent alles,
waar hij ook kwam, in rep en roer te brengen.
»Mij dunkt, nu moesten wij wat gaan eten," zeide
hij, zoodra de epistels verzonden waren.
»Heel goed ; maar wij moeten anders zuinig zijn,"
antwoordde Egbert.
»Och wat ! Je hebt eene ronde som bij je en ikzelf
draag een gulden op zak ; want ik vroeg van morgen
ook het weekgeld voor den volgenden Zondag. Wij
kunnen toch niet verhongeren. Als wij ons plan
willen doorzetten, moeten wij onze krachten bij
elkaar houden."
Zijn reisgezel zag de wijsheid dezer redeneering
in, en reed dus met hem naar eene melkinrichting,

die zij op een hoek van het Singel ontdekten. Zij
plaatsten hunne fietsen tegen den muur aan en
zetten zich neder aan een tafeltje onder het afdak.
Nog nooit hadden zij zoozeer van eene rust genoten. Zij aten als wolven en raadpleegden daarna
de fietskaart, die Paul wijselijk medegenomen had.
>Ten je moO ?" vroeg hij aan zijn makker.
Nolstrekt niet ; maar toch ...."
»Wat bedoel je ?"
»Wij moeten al onze krachten niet op eens verspillen."
»Maar als zij ons eens achterhaalden ?"
»Geen nood ! De brieven worden zoo gauw niet
bezorgd op Zondag. Wij hebben alien tijd. Laten wij
daarom rustig de stad doorloopen, en zijn wij een-

27
maal buiten, dan gaat het er weer verder van door."
Zij ontmoetten geen enkel bekend gelaat ; de rustige kerkgangers, die de beide knapen tegenkwamen,
waren te zeer in hunne vrome overdenkingen verdiept, om op de beide zwervelingen acht te slaan.
voor het overige zag men bijna geen sterveling
op straat.
»Wat is het hier stil !" mompelde Paul.
»Ja," zeide Egbert, wiens hart door een plotselingen angst werd overweldigd : »en die grijze Dom !
Is het niet als eon reus, die op eens voor ons uit
den grond zou rijzen, om ons to gebieden naar huis
te gaan ?"
»Wees niet onzinnig, Bert," antwoordde zijn makker : ,),Te bent tot hiertoe zoo flink geweest, dat ik
al begon te gelooven, dat het voor goed voorbij
was met dat dwaze gedroom van vroeger. Begin
daar, alsjeblieft, niet weer mee, of wij doer beter
maar dadelijk rechtsomkeerts te maken, ofschoon
wij er in dat geval geducht van lusten zullen. Je
begrijpt, als wij weg zijn geweest zonder jets goeds
to hebben uitgericht !"
»Maak je niet ongerust ; ik denk er niet aan terug
te keeren ; maar men kan zijne gedachten daarom
toch wel laten gaan en, zoo weinig als ik op leeren
gesteld ben, zooveel heb ik altijd van de geschiedenis gehouden. Wij zijn hier in de stad van Willebrordus," klonk het met een ontzag, als moest
Utrecht's eerste bisschop zeif uit de Oude Dompoort
te voorschijn treden."
»0 ! Als je met geleerdheid aankomt, dan zou ik je
heel wat kunnen vertellen, dat je nog niet weet," verklaarde Paul, die niet gaarne voor iemand onderdeed.

28
»Over Utrecht?" vroeg Egbert nieuwsgierig.
»Ja ; van het Sticht, ten minste," klonk het deftig.
»Och toe ; vertel mij dat dan eens. Ik heb juist
den »Schaapherder" gelezen en denk nog gedurig
aan David van Bourgondie."
»0 ! mijn verhaal is van veel vroeger !" blufte Paul.
»Nog vroeger dan de Vijftiende Eeuw ?" Egbert
begon te gelooven dat zijn makker hem voor den
gek hield ; want in lust tot studie was ook deze
lang geen voorbeeld.
>Nan het jaar 65," verzekerde Paul met groot
gewicht.
Laat dan eens hooren !" lachte Egbert.
»Je wilt me niet gelooven ; maar het is toch waar.
Ili wil je niet wijsmaken dat ik die geleerdheid uit
de boeken heb, want dat zou een laffe leugen zijn ;
maar je weet dat papa bevriend is met dokter

Schermwal, die zooveel aan oudheidkunde doet, en
verleden week kwam hij ons op een avond bezoeken
en vertelde hij ons dat hij den dag te voren naar
het kasteel de Haar was geweest."
»Waar is dat ?"
»Dicht bij het dorp Vleuten ; hadden wij maar
tijd, dan konden wij er ook heengaan ; maar dat
is voor later, als wij met roem overladen terug
zijn ; dan mogen onze ouders ons wel eens een
uitstapje daarheen gunnen."
»Is het dan zoo mooi?"
»Dat zou ik denken ! Het moet een prachtstuk
zijn !" verklaarde Paul, die altijd gaarne den meest
mogelijken gloed aan zijne verhalen bijzette, en
zich nooit zoo gestreeld voelde, als wanneer hij
een aandachtig gehoor vond: »Eenige jaren geleden
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was het nog maar een ruine, die niemand meer
bezocht ; er bleven alleen een paar afgebrokkelde
muren van over ; maar de eigenaar ...."
»Wie is dat ?" vroeg Egbert vol belangstelling.
»Baron van Zuijlen uit Belgie, die er zelf nooit
geweest was. Nu dan, hij trouwde de dochter van
een Rothschild en toen kwam hij op den inval
het slot van zijne voorouders weer op te laten
bouwen, en dat is nu gebeurd en het ziet er weer
precies zoo uit als in vroegeren tijd ; met torens
en ophaalbruggen en grachten en een ridderzaal
vol harnassen, en ik weet niet wat al meer."
»Was het dat, wat je te vertellen hadt?"
»Neen, wacht maar ! Mijnheer Schermwal verhaalde eerst van zijn bezoek aan het kasteel, en
kwam toen van zelf op de van Zuillen's neer, en
dat is eene prachtige geschiedenis. Ze heeten eigenlij k Colonna."
»A/Vat vertel je me daar ? Dat gelijkt niets op
van Zuijlen."
»Colonna is Zuijlen in het Italiaansch," verklaarde
Paul, heel trotsch over zijne meerdere wetenschap.
»De Colonna's waren Romeinen ; ze zeggen zelfs
dat ze zoo heeten, omdat een van hen den zuil,
waaraan Jezus vastgebonden wend om gegeeseld
te worden , naar Rome overbracht. Nu , onder
keizer Nero ` leeiden er twee brooders, Granus en
Anthonius Colonna; de een was senator, de andere
volkstribuin ; het waren twee brave menschen, die
gruwden van Nero's wreedheden ; maar zij hielden
zich toch rustig, tot den dag toe waarop zij vernamen dat de keizer een groot feestmaal wilde
geven, waarop hij al de leden van den Senaat ver-
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giftigen zou, waarna hij, bij wijze van vuurwerk,
de stad in brand wilde steken. Nu stonden zij vierkant tegen hun vorst op en zoodra hij dit bemerkte,
liet Nero hun weten dat, zoo zij niet binnen enkele
uren Rome verlaten hadden, zij ter dood zouden
worden gebracht. Zij vertrokken daarom als ballingen. Granus, die evenals zijn broeder zoover
mogelijk den tiran ontvluchten wilde, vergezelde
Anthonius tot de Ardennen, en liet hem toen alleen
zijn weg vervolgen met zijn gezin. Op de plek waar
hijzelf aangeland was, had hij heete waterbronnen
ontdekt en hij vond het daar zoo mooi, dat hij er
wilde blijven. Zij waren beiden vreeselijk rijk ; dus
bouwde hij daar een kasteel en woningen voor zijn
gevolg en noemde die vesting (want hij had alles
goed versterkt,) naar de waterbronnen en naar zichzelf Acqua Grants; dat was het begin van de stad
Aken, waar nog, ter eere van den stichter, een
gedenkteeken vlak bij het stadhuis is to zien."
q-loe jammer, dat wij er niet heen kunn'en !" riep
Egbert uit.
»Later, zeg ik je, later ! wij zullen nog heel wat
van de wereld zien, als wij maar eerst in het Noorden
slagen."
»En Anthonius ?" klonk het nieuwsgierig.
»Die trok verder door en kwam terecht onder
de Batavieren, en wel hier in de proincie Utrecht.
Het was hier wel erg vlak ; maar daar houden de
menschen van, die heel hun leven lang niets dan
bergen hebben gezien, zeide de dokter. Nu, hij nam
meer dan de helft van de provincie voor zich, en
kon het best vinden met de bevolking, die hem in
hunne taal van Zuijlen noemde. Hij bouwde een
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kasteel en vesting, die hij naar zichzelf Anthonia
noemde, en later ook nog het slot van Wijk bij
Duurstede ; maar Anthonia was toch zijn voornaamste woonplaats. Later, eeuwen daarna, kwamen
de Wilthen en verwoestten het, maar bouwden het
toch weer op, en noemden het Wiltenburg, en daaruit
is Utrecht verrezen."
»Dat had ik nooit gehoord. Maar het kasteel de
Haar, werd dat ook door hem gebouwd ?"
»Neen ; hij en zijne afstammelingen bouwden nog
het kasteel van Aenhalt bij Zutphen, en Culemborg
en Abcoude en Vianen en Vleuten en ik weet niet
wat al meer ; maar de Haar werd gebouwd door
den Heer van Woerden, op last van Floris V, die
daar eene versterkte plaats wilde hebben, en het
was eene Josina van Woerden, die het later ten
huwelijk meebracht aan den Heer van Zuijlen ;
Josina lag begraven in de kleine kapel, .die daar
nu ook weer is opgebouwd, en de architect Cuijpers,
dezelfde die het Rijksmu .seum heeft gebouwd, liet
het graf openen en vond daarin nog haar trouwring
terug, die nu zorgvuldig bewaard wordt, om later
als trouwring to dienen, wanneer de oudste zoon
van mijnheer van Zuijlen bruidegom zal zijn."
»Ik wilde dat ik dit alles gehoord had !" zeide
Egbert.
»Het is net zoo mooi nu ik het je vertel. Die van
Zuijlen's zijn dappere kerels geweest. Je spraakt
daar straks van David van Bourgondie ; nu, het
waren vier broeders van Zuijlen, die hem gevangen
namen en naar hun slot van Wijk bij Duurstede
voerden, waar zij den Bisschop gevangen zetten."
Egbert had nog gaarne meer gehoord ; maar
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verder strekte zich de kennis van zijn makke r niet
uit, en zij vervolgden nu een eindweegs zwijgend
hun weg, totdat hij weder vroeg :
»Iieb jij den Schaapherder ook gelezen ?"
»Zeker," antwoordde Paul : >>Ik houd het meest
van Frank."
»En ik van den ouden Ralph ; maar ik lees ook
vreeselijk graag van de Hunnenschans en den
Schaffelaar. Zeg, Paul, zouden wij onzen weg niet
daarlangs kunnen nemen ?"
>>11m ! Over Barneveld? Het is wel een omweg,'
klonk het na een oogenblik nadenkens : >, maar als
je het zoo graag wilt, dan kunnen wij het wel doen ,
wij moeten van nacht toch te Arnhem slapen, of
daar ergens in de buurt, en het zou wel aardig zijn.
Wie weet of wij niet hier of daar de schim van
Perrol met de Roode Hand zien ronddwalen."
Belden begonnen hartelijk te lachen. Zij sprongen
weer op hun rijwiel en verder ging het thans, de
richting van Amersfoort uit.
Te Barneveld gebruikten zij hun tweede maal.

Zij waren hongerig, en thans ook vermoeid, maar
poogden dit laatste te vergeten door den toren te
gaan bezichtigen, die Egbert evenwel eene groote
ontgoocheling bracht.
»Ik dacht dat hij veel hooger was," mompelde hij.
»Gekheid ! Dan was Jan van Schaffelaar immers
dadelijk morsdood geweest, en ze vingen hem nog
levend op en moesten hem afmaken. Als ik de
Koningin was, liet ik hier een groot standbeeld voor
hem zetten. De vreemdelingen moesten zien dat hier
zulk een held heeft geleefd."
»Ze zouden maar jaloersch worden. Er is geen
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enkel land, dat zulke mannen als Schaffelaar en
Beiling heeft gehad," verklaarde de knaap met eene
overtuiging, alsof hij bekend ware geweest met
alle bladzijden der wereldgeschiedenis.
»Wij moeten nu verder," zeide Paul, met ietwat
haperende stem, want hij had niets liever gedaan
dan aldaar zijne tenten voor den nacht opgeslagen.
qs het nog heel lang ?" vroeg Egbert.
>dim ! Nog al; wij moeten naar Arnhem."
>>En het begint al te schemeren, Zou het niet
mogelijk zijn hier te blijven ?"
»Neen, neen, ze komen ons anders nog op het
spoor. Zie je, later zullen onze ouders wel tevreden
zijn over alles ; maar morgen ochtend vroeg hebben
wij de poppen aan het dansen , ze hebben altijd
veel te weinig vertrouwen in onze knapheid gesteld,
en zullen zich zeker verbeelden, dat wij onmogelijk
op eigen beenen kunnen staan, zonder in zeven
slooten tegelijk to loopen. Zoodra zij onze brieven
hebben, zullen ze zelf op reis gaan, ons achterna,
en rechts en links telegrafeeren ; daarom moeten
wij zorgen dat wij tegen dien tijd uit de voeten
zijn, de grenzen over."
»Maar als wij morgen den eersten trein naar
Arnhem namen ?" opperde Egbert, die zich nog
slechts met moeite staande hield.
»Dat gaat niet, oude jongen !" antwoordde Paul
hoofdschuddend : >4e begrijpt, in zulk een klein
oord als dit zou het eene heele gebeurtenis wezen,
als twee wielrijders in de herberg kwamen slapen.
In eene groote stad als Arnhem merkt niem and
er iets van."
De beide knapen stonden nog samen to overNOORDPOOL-EXPED1TIE.
3

leggen, toen eene vriendelijke stem zich achter hen
hooren liet :
»Zijn de jongeheeren misschien verdwaald geraakt,
of kan ik ze met lets helpen ?"
Zij keerden zich om en zagen een man van omstreeks veertigjarigen leeftijd voor zich staan, wiens
ernstig en goedhartig gelaat hun aanstonds vertrouwen inboezemde.
d'as op je tellen !" fluisterde Paul zijn makker
in het oor : »Geen woord losgelaten van onze
plannen !"

I)ERDE HOOFDSTUK.

De onbekende herhaalde zijne vraag, en nu zeide
Paul vastberaden :
»Wij moesten eigenlijk nog naar Arnhem door ;
maar het wordt donker en wij zijn heel moe."
dDaar zou nog wel raad op wezen ; maar uwe
ouders zouden zich natuurlijk ongerust maken, als
gij hier bleeft," sprak de man.
»Neon, volstrekt niet," haastte Paul zich te zeggen :
»wij maken een reisje en hooren niet te Arnhem
thuis."
»Dan is het ook zoo erg niet," hernam zijn toehoorder, heimelijk denkende dat men toch al heel
zonderlinge tijden moest beleven, als vaders en
moeders hunne kinderen, reeds op dien leeftijd,
vrij lieten het land door te zwerven : »maar ik zou
u niet aanraden nog verder te gaan ; het deugt niet
zich zoo te vermoeien, en de wegen zijn eenzaam ;
men kan nooit weten wat u zoo 's avonds overkomt.
Zou het niet wijzer zijn mij te vergezellen? Dan
blijft gij tot morgen vroeg bij ons en vertrekt dan
weder geheel en al verkwikt."
»Dat is heel vriendelijk van u," zeide Egbert,
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net een smeekenden blik op Paul : qk zou het ook
heel graag aannemen, maar ...."
»Maar wie bent u ?" viel Paul hem, met zijne
meerdere levenswijsheid, in de rede.
»De chef van den Batelaar, de landkolonie van
het Leger des Hells, hier vlak bij. Wij hebben er
plaats in overvloed voor u beiden."
De knapen zagen hem nu aandachtiger aan. Van
afmatting konden zij nauwelijks meer uit de oogen
kijken ; maar zij bemerkten dat hij de waarheid
sprak ; want hij droeg de hun bekende uniform,
waarmede zij zoo dikwijls dm spot hadden gedreven.
qk wil wel," zeide Paul nog altijd aarzelend :
»maar is het heel duur bij u ? Wij moeten op de
dubbeltjes passen."
»Onze gasten betalen in den regel een vasten
prijs ; maar dan komen zij ook om eenige weken
in de buitenlucht door te brengen," gaf de Hellsofficier glimlachend ten antwoord : »Dit is een heel
ander geval. Het zal een liefdewerk zijn u te beletten
ziek te worden op uw tocht. Morgen stopt gij eene
kleinigheid, zooveel en zoo weinig als gij verkiest,
in ons busje en daarmede uit."
»Dan is de zaak in orde !" verklaarde Paul : »en
hoe eer wij onder dak zijn hoe liever."
Zij begaven zich weer op weg en hun nieuwe
tochtgenoot vertelde hun hoe het Leger des Hells,
daarin bijgestaan door eenige edele menschenvrienden, hier een uitgestrekt stuk land had aangekoeht,
om er ontslagen gevangenen te laten arbeiden en
langzamerhand weder in nuttige leden der maatschappij te herscheppen. Hijzelf was thans met de
leiding daarvan belast.
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»Ilebt gij er veel bij u ?" vroeg Egbert, die minder
lust begon te gevoelen in het vooruitzicht op zulk
gezelschap.
»Achttien, voor het oogenblik."
»En zijn zij niet gevaarlijk ?"
In het minst niet !" klonk het glimlachend. >,De
stumperds zijn ons zoo dankbaar voor onze hulp,
dat wij zelden of ooit last van hen hebben. Als er
soms een van alien ontevreden is en tegen ons
zou willen opstaan, brengen zijne kameraden hem
tot rede."
»Maar komen zij van zelf naar u toe?" vroeg
Paul, in zijne belangstelling alle vermoeienis vergetend.
»Enkelen ; maar verreweg de meesten zoeken wij
zelf op. Ziehier hoe het gaat : wij zorgen te weten
te komen op welken dag er weer gevangenen zullen
vrijkomen ; met andere woorden op welken datum
hun straftijd om zal zijn, en als wij hier een of meer
plaatsen open hebben, gaat een onzer officieren bij
de poort van hun kerker op de wacht staan, tot zij
er uitkomen. Het is ons natuurlijk niet te doen om
lieden, die slechts voor eene kleine overtreding der
wet vastgezeten hebben ; maar om hen, die jaren
achtereen achter die muren hebben doorgebracht
en geen vrienden meer overhielden. Zij treden naar
buiten, gewoonlijk als bedwelmd door de gedachte
weer vrij te zijn, en drinker met voile teugen de
frissche lucht, den zonneschijn in ; maar nauwelijks
hebben zij enkele stappen gedaan, of zij vragen zich
of waarheen zij zich begeven zullen, en in pijnlijke
onzekerheid staan zij stil. Zij hebben in die jaren
van opsluiting zoozeer naar de vrijheid gedorst,
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dat naast dat verlangen al het overige verdween,
en zij het zich nooit afvroegen, of nog wel iemand
hen welkom heeten zou, of er eon enkele baas zou
zijn, die hen op zijn werkplaats aan zou nemen.
Nu eerst beginnen zij daaraan to twijfelen en -ale niemand hen opwacht — gaan negen van de
tien dier mannen regelrecht naar de kroeg, in de
hoop daar het sombere vraagstuk op to lossen. Dat
is de eerste schrede tot nieuw verderf. Daarom dan
ook staan wij op wacht, spreken wij hen toe ; beproeven hen mee to krijgen naar onzen post on
eenmaal daar, pogen wij hen over to halen hier to
komen werken."
»Moeten zij hier hun leven lang blijven ?"
»Neon, neon ; als zij zich flink gedragen hebben
en wij voor hen durven instaan, kunnen wij ze
geplaatst krijgen bij andere lieden ; er zijn or nog
genoeg, die hun medemensch ook een handje willen
helpen. Anderen weer gaan, als zij hier flink het
landbouwersvak hebben . geleerd, maar nog to zwak
blijken om op eigen beenen to staan, naar onze
groote landkolonies in Engeland en Australia, waar
zij voor het leven geborgen zijn. Bij ons is het
slechts het begin van een nieuw bestaan."
»Zijn er ook moordenaars onder ?" vroeg Egbert
met onvaste stem.
➢ Maar een voor het oogenblik ; doch de man is
bij ons geheel en al tot inkeer gekomen en heeft
zulk een bitter berouw over zijne daad, dat niets
hem to veal is, om het verleden toch maar eenigermate to herstellen. Wij hebben goon beter workman.
Ik zal u een aardig bovenkamertje geven met u
beiden en vandaar zult gij ze van avond op onze
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bijeenkomst hooren zingen. Gij zult zelf wel te afgemat zijn om de meeting bij te wonen."
Ja, dat waren zij inderdaad. Hun geleider zag
dit en drong er dus niet op aan , maar hunne uitputting verdween reeds gedeeltelijk, toen zij den
Batelaar betraden, en de prachtige akkers, moestuinen en boomgaarden aanschouwden, te midden
waarvan de lachende woning verrees, waar zij voor
dien nacht een onderkomen zouden vinden.
Hier en daar liep een ex-gevangene rond, die het
drietal eerbiedig groette en er zoo tevreden, zoo
weinig gevaarlijk uitzag, dat Egbert zijne angsten
vergat en van lieverlede den lust voelde oprijzen
hier eens eene week achtereen te kunnen doorbrengen.
Op den drempel van het huis vertoonde zich nu
de vrouw van den kapitein, die hen verwonderd
tegemoet trad en nauwelijks vernomen had wat
de knapen daarheen voerde, of zij zeide met een
z achten, lieftalligen glimlach:
»Dan ga ik gauw wat eten voor u gereed maken ,
mijn man zal u het kamertje wel wijzen en gij
kunt dadelijk naar bed gaan, als gij dat verkiest.
Thy maal breng ik wel boven."
»Dat hebben wij getroffen !" zeide Paul, zoodra
zij zich alleen bevonden in het eenvoudige, maar
kraakzindelijke vertrek. »En geen mensch, die ooit
zal raden, dat wij hier zijn geweest!"
»Ja, wij mogen wel van geluk spreken !" gaf
Egbert toe. >dk wilde maar dat ik zoo moe niet
was ; want ik zou die vergadering met al die misdadigers wel eens bij willen wonen !"
»Een mensch kan ook niet van alles genieten,"
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hernam zijn makker wijsgeerig. Alet is al heel mooi
zoo ! Jongens, ik heb het niet aan de Heilssoldaten
verdiend ! 1k kon nooit zoo'n hallelujah-hoed tegenkomen, zonder de menschen eens in de maling te
nemen, en mijn grootste pret was als ik ongemerkt
achter zoo'n Legermeisje aansluipen kon en op eens
haar hoed voor haar neus kon stooten ; maar ik
doe het van mijn leven niet weer ; het zijn aardige,
beste menschen, en geen kwezels ook."
»Neen," beaamde zijn vriend, die reeds in bed
stapte ; ›>ik was er al op voorbereid dat de kapitein
ons midden op den weg zou doen neerknielen, met
onze fiets als boetbank ; maar het liep 'alles even
goed af. Als wij nu maar morgen vroeg weg komen,
is alles prachtig geschikt."
Toen de kapitein hun het avondeten bracht, nam
hij een stoel en bleef wachten tot beiden hun honger
gestild zouden hebben ; daarna vroeg hij :
»Gij moet morgen immers naar Arnhem ? Wilt
gij ook bijtijds geroepen worden ?"
»Ja, als dat mogelijk is, heel graag," antwoordde
Paul haastig ; »want ik was al bang, dat ik mij
verslapen zou. wij doen, dunkt mij, beter met den
trein te gaan. Het zal eene heele vermoeienis uitsparen en heel duur kan het toch niet zijn."
Alet kost maar een bagatel, per derde Masse ;
maar dan moet gij vertrekken van het station
Veenendaal—de Klomp. Langs Barneveld is een
omweg. Het treft gelukkig ; als gij met den eersten
trein gaat, kan ons wagentje u wegbrengen ; het
moet er toch een uur later zijn voor een van onze
leiders, die juist uit Arnhem overkomt. De rijwielen
kunnen bij den koetsier worden genet. 1k zal u
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dus op tijd roepen en u een kwartier later met
het ontbijt beneden wachten. En nu, jongeheeren,
zullen wij samen bidden."
De knapen waren hierop niet verdacht ; maar
hun gastheer zeide dit zoo ernstig en met zooveel
eenvoud, dat zij het als van zelf sprekende opnamen
en in bed nederknielden, terwijl de Heilsofficier
zelf in hun midden op den vloer lag en het gebed
uitsprak, een woord van dank voor de weldaden
van den dag, eene smeekbede om den zegen des
hemels op dien nacht en eindelijk ook de vurige
vraag zich voor het vervolg zoovele onverdiende
gaven waardig te mogen toonen.
Een oogenblik later wenschte hij hun wel ter
ruste en liet hij hen alleen.
dk ben blij dat ik wegga !" zeide Paul half
lachend, half in ernst : qk vrees dat ik hier nog
bekeerd zou raken. Stel je voor dat ik in een roode
Jersey thuis kwam ! Papa zou mij naar een verbeterhuis zenden."
Een kwartier daarna werden zij uit hun eersten
slaap gewekt door eene allerliefste vrouwenstem,
die in de zaal onder hen het lied zong:
»Mijn voet was moe van 't dolen
»Op zelfgekozen paan ...."
»Dat is goed voor ons," prevelde Egbert: »ik
ben ook moe, hoor !" en hij dommelde weer in,
om pas te ontwaken, Coen er den volgenden morgen
vroegtijdig luid aan hunne deur werd getikt.
Zij stonden nu, geheel verkwikt op, en het stevig
ontbijt, bestaande uit koffie, mik en eieren en honig
van den Batelaar zelf, droeg er het zijne toe bij,
om hun nieuwe krachten te verleenen.
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Paul stak zijn gulden in het busje, dat hij aan
den muur hangen zag.
»Het is een royale gift," zei hij later tot zijn vriend :
»maar de menschen waren zoo weinig inhalig, dat
wij niet minder konden doen, en in een logement
had men ons de ooren van het hoofd gevild."
Egbert was het geheel on al met hem eons ,
waren zij maar eenmaal de grenzen over, dan
zouden zij wel zuiniger zijn. Vol hartelijkheid namen
zij afscheid van de officieren, on eenige uren daarna
stapten zij to Emmerick uit den trein om, voor het
allereerst in hun leven, den vreemde in to gaan.
»En nu regelrecht op Osnabruck al!" riep Paul
uit, zoodra hij zijn fiets had bemachtigd : »Wij
kennen van daag een heel eind komen."
»Ja, dat mag ook wel," antwoordde Egbert: »want
zij weten er nu thuis alles van ; dus valt er goon
tijd to verliezen."
»Die nacht op den Batelaar heeft mij een goede
les geleerd," sprak zijn makker, onder het voortrijden : »Wij moeten, Amoral de eerste dagen, trachten
altijd zoo onder dak to komen bij kleine lieden.

Als wij in een logement gaan, moeten wij dadelijk
onzen naam en adres opgeven, en het is best
mogelijk, dat men per telegraaf ons signalement
bekend maakt. Het zou toch ellendig zijn als een
paar misdadigers terug to worden gebracht ?"
»Die schande overleefde ik niet," verklaarde Egbert : »Neon, or blijft ons thans niets moor over
dan recht op ons doel of to gaan. Papa zal het mij
alleen vergeven, als ik het er glansrijk afbreng."
»Het is een zegen, dat wij ten minste genoeg
Duitsch kennen, om ons to laten verstaan."
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»Dat is waar ook ! Ik had er nog niet eens aan
gedacht !" riep Egbert : »Wat zullen wij in Denemarken en Zweden beginnen ?"
Maar Paul liet zich zoo gauw niet uit het veld
sla an.
»Wat andere Noordpoolreizigers vOOr ons deden!"
sprak hij bedaard : »Je begrijpt tech dat die ook
niet vooraf de Noordsche talen gingen leeren. ■Tij
zullen door mimiek te kennen geven wat wij noodig
hebben."
In de nabijheid van Wesel, gingen zij een welvarende boerderij binnen, om daar te vragen om
wat melk en brood. De eigenares, eene blozende,
dikke vrouw, met een kind op de armen, weifelde
even en zeide toen :
»Ik heb joist verleden week aan mijn man gezegd
dat ik het niet meer deed. Nadat die rijwielen de
wergild in zijn gekomen, laten de lieden een mensch
niet meer met rust en ik wensch geen herberg
van mijn huis te maken ; maar de jongenheer hier,"
en zij weer op Egbert : »ziet er niet goed uit. Is
hij ziek ?"
»Neen," antwoordde de slimme Paul : »maar hij
heeft geen moeder meer, en gij weet dan komen
kinderen altijd veel te kort."
»Geen moeder meer !" herhaalde de vrouw, op
medelijdenden toon : »zoo'n bloed ! Och neon, dat
is waar, eene moeder kan door geen levend schepsel
worden vervangen. Ili heb een besten man, een
allerbeste zelfs ; maar ik zeg het zoo dikwijls : als
het wel of wee van de kinderen van hem alleen
moest afhangen, dan waren zij er slecht aan toe.
Nu, ik zal het dan nog maar voor eenmaal door
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de vingers zien, en die stakkerd zal het goed hebben
ook ; het is me toch wat te zeggen !"
Ook hier had het geluk hen gediend ; de boerin
wilde geen penning voor hare goede gaven hebben.
De lieve Heer zou het vergelden aan hare kinderen,
meende zij, als zijzelve eens van hen weggenomen
werd. Een mensch kon toch nooit weten !
»Als het overal zoo gaat," verklaarde Paul, toen
zij zich weder verwijderden, »clan zal er haast geen
rnoeite aan verbonden zijn."
»Kunnen wij Wesel niet eens zien ? 1k ben nog
nooit in eene Duitsche stad geweest," zeide Egbert.
»Wacht maar tot later," klonk het verstandige
antwoord ; »de politie zoekt ons daar mogelijk wel,
en wij zijn dan ook niet op een plezierreisje ; maar
moeten ons groote doel voor oogen houden ; anders
komen wij er nooit met je geld."
Muller zag zeer goed het wijze van deze redeneering in en gaf zich gewonnen. Zij lieten zich
dus den weg naar Halteren wijzen en voort ging
het weer, alsof zij zoo pas van huis waren gegaan.
Zij zouden echter dien dag niet zonder avonturen
ten einde brengen. Tegen schemerdonker hielden
zij halt aan den zoom van een Bosch en zetten zich
daar op het mos onder de boomen neder, om te
beraadslagen wat zij verder zouden doen.
»Mij dunkt," zeide Paul, »wij moesten het maar
zooveel mogelijk buiten logementen stellen ; die
zijn onveilig voor ons, en zoodra wij weer eene
boerenwoning zien, zullen wij er aankloppen."
»Maar als men ons daar niet opnemen wilt Van
middag had het ook al niet veel gescheeld, of men
had ons weggezonden."
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»Dan zullen wij een eindje verder gaan. Niet alle
menschen zijn verstokt van hart. Laat mij maar
altijd het woord voeren. Je weet niet hoe men de
lieden aanpakken moet."
qk wilde dat wij goed en wel onder dak waren,"
zuchtte Egbert.
»Nu al vermoeid ?" lachte zijn vriend, die niet
wilde bekennen dat dezelfde wensch reeds dringend
bij hem opgerezen was. »Neen, dat is maar verbeelding, hoor ! Wij. moeten er straks weer van
door en zullen er slechts te beter om slapen ; maar
wat is dat ?"
Een klein, geheel misvormd wezen kwam nit het
bosch, op handen en voeten, naar hen toe kruipen.
In een oogwenk waren de beide knapen overeind.
»Pas op je geld," fluisterde Paul; »zit het nog
wel in de voering van je buis ?"
»Ja, het bankpapier ten minste," klonk het zachte
antwoord. »Gelukkig ! Want wij schijnen hier niet
alleen te zijn."
»Een aalmoes, mijnheertjes," sprak het gedrochtelijke meisje, dat hen inmiddels genaderd was.
»Wij hebben geen geld," antwoordde Paul vastberaden.
»Geen geld?" herhaalde het kind, dat minstens
even oud moest wezen als zij. »Dan gaat men niet
op weg, als men er zoo rijk uitziet. 1k zal moeder
halen, dan zult gij medelijden hebben met ons."
»Je moeder ? Waar is die dan ?" vroeg Egbert,
om zich heen blikkend.
qn het bosch, bij de kar. Vader is naar de stad,
om ,ketels op te halen, die hij lappen moet."
»En hoe kom je zoo gebrekkig ?"
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»De kar is over mij heengegaan, toen ik klein
was. Geeft mij een aalmoes, mijnheertjes, wij zijn
zoo arm."
»Creel haar een paar centen en dan zoo gauw
mogelijk van hier !" fluisterde Paul, die zich reeds
gereed maakte op te stijgen.
Egbert voldeed aan zijn wensch ; maar toen ook
hij wegrijden wilde, bewees het meisje, ondanks
hare gebrekkige gestalte, de vlugheid te hebben
behouden van een kat ; zij klemde zich aan het
rijwiel vast en liet gelijktijdig een schel gefluit
hooren.
»Wel, jou heks !" riep Paul uit, verwoed op zijne
schreden terugkeerende, om zijn vriend bij te staan :
»Wil-je wel eens dadelijk loslaten ? Is het zoo dat
je ons voor onze weldaad beloont?"
»Geef acht wat je doet, Paul," smeekte Egbert:
»Zij is niet alleen !"
Als om zijne waarschuwing te bekrachtigen, vertoonden zich op eens allerlei schilderachtige, in
lompen gehulde figuren, die in allerij1 kwamen toesnellen, om te zien wat er gaande was.
»Eene Zigeunerbende !" mompelde Egbert verschrikt.
»Houd je bedaard, dan is er nog niets verloren !"
zeide Paul, en op een man met bruine gelaatskleur
en ravenzwart haar toeloopende, terwiji het kleine
meisje druk in eene onverstaanbare taal tot de
anderen sprak, richtte hij zich tot hem, met de
onverschrokken vraag wat men van hen wilde.
»Geld," antwoordde de Zigeuner kortaf.
»Zijt gij dan een troep bandieten ?"
d\Teen ; maar wij vinden nergens werk en men

Paul richtte zich tot hem met de onverschrokken vraag wat men van hem wilde.
„Geld!" antwoordde de zigeuner kortaf. (biz. 46).
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moet toch wel aan brood komen. Geef ons geld en
gij kunt rustig verder gaan."
»Gij ziet heel goed, dat wij nog te jong zijn om
zeif over geld te beschikken."
»0 ! Sehatten zullen het wel niet zijn, die gij bij
u draagt ; maar geef op wat gij hebt, daarmee zijn
wij tevreden."
»En ik zweer u dat ik geen cent bij mij heb.
Wilt gij mijn beurs zien ? Gij kunt haar houden ook."
»De ander heeft geld, de ander !" riep het gedrocht.
dlij gaf je wat hij had, jou ondankbaar wezen !"
sprak Paul met een donkeren blik.
»Allemaal praatjes !" hernam de man, die hier
de chef scheen te zijn : »Laat je makker ook zijn
beurs vertoonen, dan pas geloof ik je."
Egbert wilde zich verdedigen ; maar er hielp hier
geen stoutmoedigheid meer , de zigeuners drongen
zich al dichter en dichter om beiden heen, en een
enkele blik op hun gelaat geworpen was Paul
voldoende, om in te zien dat hij toegeven moest.
»Luister," zeide hij daarom tot den man : je
hebt ons beloofd, dat wij ongemoeid verder trekken
konden als je ons geld hadt. Blijf je daarbij ? 1k
wil op je woord rekenen. Sta je ook voor de
anderen in ?"
»En wat zouden wij anders met je beginnen ?"
klonk het met een ruwen lach : »Denk je soms dat
hier geen monden genoeg te voeden zijn ?"
dDan kun-je mij onderzoeken."
Dat geschiedde terstond ; maar tot groote teleurstelling van de bende, vond men in het geheel
niets bij hem.
»Nu de ander !" gebood de man.
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De arme Egbert moest toelaten dat men hem
zijne portemonnaie, met een rijksdaalder en een
paar dubbeltjes er in, ontnam ; maar nog harder
viol het hem, toen men hem ook zijn horloge
ontfutselde.
»Dat is geen geld !" riep hij uit, met oogen vol
tranen ; want het was nog een geschenk zijner
moeder geweest.
»Men kan er geld voor maken," antwoordde de
Zigeuner lachend. »En nu kunt gij gaan."
Zij lieten het zich geen tweemaal zeggen, en
waren een oogenblik later uit het gezicht verdwenen.
Eerst op verren afstand van het bosch vond Egbert
de kracht zijn leed te klagen.
»Je bent ook een onnoozele hals, een domoor !"
was al wat hij tot troost ontving. »Mijn horloge
heb ik wel wezen te behouden."
»Maar hoe heb je dat dan aangelegd?" vroeg de
bestolene, nog verdrietiger.
»Wel, zoodra ik zag wat dat gedrocht in het
schild voerde, maakte ik het ongemerkt los en liet
het zakken in het taschje van mijn fiets. Daar
dacht niemand aan. Met zulk yolk moet men slim
wezen."
»Het was het allerlaatste cadeau van mama!"
mompelde Egbert.
»Als wij geld krijgen voor onze ontdekkingen
zullen wij het hier in de stad laten terugkoopen ;
want je begrijpt dat het naar een uitdragerswinkel
gaat. Jammer er nu niet verder over en laat het
je alleen eene les voor de toekomst zijn ; wij konden ook niet enkel voorspoed op onzen weg verwachten. En nu naar dat huffs, daar in de verte
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toe. Je ziet er uit alsof je van jezelven moest vallen,
en wij moeten volstrekt to eten hebben. Ikzelf kom
van den honger om."
»Maar het is goon boerderij," meende Egbert.
»Dat komt er niet op aan. Als daar geen onmenschen wonen, zullen zij ons binnenlaten."
En vol moed reed hij op het huis, eene kleine
villa, toe. Hij sprong van zijn fiets on schelde aan.
»Zou ik mijnheer even mogen spreken ?" vroeg
*hij, op goed geluk af, aan de dienstbode, die open
deed.
»Ik zal eens zien, of mijnheer iemand ontvangen
wil," antwoordde het meisje, eene boerendeerne, op
ongeloovigen toon. »Ilij zit in zijn werkkamer on
dan wordt hij niet graag gestoord."
»Zeg hem, dat er twee knapen zijn, uit een vreemd
land, die door de Zigeunerbende in het bosch van
alles beroofd werden, on eon plaatsje voor den
nacht in een sch -uur vragen."

»Zijt gij bestolen ?" riep de dienstbode uit. »Och,
arme zielen ! Wacht maar even. Ik ga terstond."
Ak verwed er alles onder, dat wij hier terecht
komen !" lachte Paul. »Zoo heeft een ongeluk toch
altijd nog eene goede zijde."
Maar Egbert antwoordde niet. Hij kon zich voor
het oogenblik over niets meer verheugen, zoo zwaar
woog hem zijn verlies.
Voor het eerst, sedert zij zich op weg bevonden,
knaagde er iets als berouw aan zijn hart. Was het
wel goed van hem geweest zijn vader to verlaten ?
Zond de Hemel hem dit leed niet als eene waarschuwing toe ?
NOORDPOOL-EXPEfilTIE.

4

VIERDE HOOFDSTIJK.

Majoor von Rittersberg was een zonderling. Hij
had eenmaal als een dappere onder de dappersten
bekend gestaan, en zijne makkers, die toch ook niet
licht voor iets vervaard waren, hadden menigmaal,
tijdens den Fransch-Duitschen oorlog, verklaard niet
het tiende gedeelte to bezitten van zijn heldenmoed.
Het was alsof de anders zoo levenslustige jonge
man bij voorkeur de posten van gevaar uitkoos
en zich onkwetsbaar meende en, behalve een paar
onbeduidende sabelhouwen, bleef hij dan ook ongedeerd.
Bij het sluiten van den vrede ontving hij het
ijzeren kruis en alles beloofde hem eene prachtige
militaire carriere, toen hij, bij het africhten van een
jong paard, uit den zadel werd geworpen, en op
zoo ongelukkige wijze het linkerbeen brak, dat dit
stijf bleef en hij, de schitterende cavallerie-officier
van gisteren, voor den dienst werd afgekeurd. Tot
pleister op de wond verleende de keizer hem nog
den majoorstitel, en dat was al wat er overbleef
van zijne luchtkasteelen, die hem niet minder dan
den veldmaarschalksstaf hadden beloofd.
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Zijne vrienden wilden hem overhalen zich te Potsdam of Berlijn te vestigen, waar hij met zijne tijdgenooten voort had kunnen leven, en zoo dan al
niet hunne verdere loopbaan, dan toch hunne genoegens deelen kon ; maar hij weigerde hardnekkig.
Nu hij niet meer tot het hem zoo dierbare leger
behoorde, wilde hij ook niets meer zien van hetgeen
daarmede in betrekking stond, werd het hem eene
ondragelijke pijn in de verte trompetgeschal of
tromgeroffel te vernemen.
Hij was niet rijk, maar bezat toch voldoende
om onbezorgd te leven, en hij huurde een huisje
buiten, ver van de hoofdstad af, waar hij geheel
alleen leefde en nooit bezoek ontving.
Zijne vrienden van voorheen leerden zich gewennen hem niet meer te zien ; hun leven werd al
spoedig door andere belangen ingenomen, en als
men nog eens van hem sprak, was het alleen om
te zeggen :
»Arme kerel ! Het ongeluk verbitterde hem ; onze
oude Wilhelm is dood ; er blijft nog slechts een
knorrepot over, die in het minst niet meer op den
Rittersberg van ouds gelijkt."
Toen Egbert en Paul bij hem toegelaten werden,

zonk de moed hun in de schoenen. De oude krijgsman zag hen met zijne adelaarsoogen aan, van
onder twee wenkbrauwen, zoo zwaar geplant als
knevels, en vroeg kortaf naar hun namen.
Paul antwoordde bedremmeld. Het was hem te
moede alsof hij tegenover een rechter stond.
»Hollanders dus !" zeide de heer des huizes. »En
wat doet gij nog zoo laat op weg, als gij in een
ander land tehuis behoort?"
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>>Wij maken een fietsreisje, mijnheer."
»Ilm ! De ouders weten tegenwoordig niet wat zij
doen. Zulke kleuters op reis ! En gij werdt dus
bestolen ?"
»Ja, mijnheer," zeide Egbert, wien de tranen in
de oogen kwamen, »ze namen mij het horloge af,
dat ik van mijne moeder had gekregen."
»Dat komt er van als zuigelingen over 's Heeren
wegen dwalen !" bromde de majoor.
Er lag iets in dat woord, zoowel als in den minachtenden toon, waarop het uit werd gesproken,
dat Paul het bloed naar de slapen joeg. Hij was
dan ook over-vermoeid on daardoor nog prikkelbaarder dan gewoonlijk.
q-let is niet mooi van u ons om onze jeugd to
bespotten !" riep hij driftig uit, »wij verwijten u
immers ook niet dat gij een oude snorbaard zijt !"

Egbert rilde bij het vernemen van dien even onvoorzichtigen als ongepasten uitval. Hij had reeds
zoo vurig gehoopt, dat zij hier voor den nacht
zouden - worden opgenomen, on nu sprak het zoo
goed als vanzelf, dat men hen aan de deur zou
zetten.
Maar de oude krijgsman vergenoegde zich met
den vermetelen knaap een uitvorschenden blik toe
to werpen, en antwoordde, na verloop van eene
minuut, die den beiden zwervelingen, eene eeuw
toescheen :
zou misschien beter doen met je eens geducht
om de ooren to geven voor zulk een brutaal gezegde ; maar ik houd nu eenmaal van moed ; dus
wil ik het je vergeven, mits dat je niet op nieuw
begint want in dat geval, zoo waar ik Wilhelm

53
von Rittersberg heet, laat ik je onmiddellijk de
voordeur uitwalsen. Verneem tot je leering, jongmensch, dat zuigelingen wezens zijn, die nog niets
van de wereld hebben gezien en niets goeds verrichtten, terwijl een oude snorbaard als ik zijn bloed
voor vorst en vaderland vergoten heeft en aan de
grootheid van het rijk medewerkte. Ziedaar het
verschil."
»Vergeef mij, mijnheer," stotterde Paul. >I-let was
heel ongepast van mij, dat zie ik nu wel in."
›>Des to beter, jonge kemphaan. Bewaar je moed
voor den dag waarop je de vaderlandsche kust
tegen de Britten zult moeten verdedigen."
»Ik ben niet uit Zuid-Afrika," zeide de knaap
haastig.
»Dat zie ik heel goed je bent een stadsheertje,"
spotte zijn gastheer, »maar onthoud mijne woorden :
lang voordat je mijn leeftijd bereikt hebt, zul-je
zien dat ik gelijk had. De Engelschen willen heer
en meester worden over alle kolonien ter wereld,
en als zij zich eenmaal van den Zuid Afrikaanschen
oorlog hebben hersteld, zullen zij Nederland, onder
het een of ander voorwendsel, aanvallen om het
Indie of to nemen. Sla er dapper op los, dien dag,
mijn jongen ; de Brit verdient het, met zijn onverzadigbare hebzucht. Hij is de vijand van heel
Europa. En nu, wat wilt gij eigenlijk ?"
»Een bos stroo onder een afdak of in een schuur,
als het mogelijk is," sprak Egbert.
»Nu, gij zijt niet veeleischend," lachte de majoor,
»en ik moest uw verzoek eigenlijk naar den letter
opnemen, want ikzelf heb maanden achtereen geen
ander bed gehad en heb er mijne ijzeren gezond-
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heid aan te danken ; maar het zou wat al te ongastvrij zijn ; gij krijgt dus de logeerkamer, waar
ik twee veldbedden op zal later maken. Schel eens,
kemphaan."
Paul voldeed aan zijn verlangen, terwiji Egbert
zich met een zucht van dankbaarheid op een stoel
bij de deur liet nedervallen.
Het jonge dienstmeisje verscheen en haar meester
gaf haar last een vertrek boven in gereedheid te
brengen voor de knapen.
»Zeg ook aan je moeder, dat zij hier een blad
net brood, boter en ham binnenbrengt," ging haar
meester voort, »op hun leeftijd heeft men altijd
honger," en toen zij zich weder verwijderd had,
ging hij voort, zich tot Egbert wendende : »Dat
horloge was dus van je moeder afkomstig? Sta op,
knaap, men spreekt niet hangende op een stoel, tot
majoor von Rittersberg. In de positie ; pink op den
naad van den broek, hoofd omhoog, hielen tegen
elkander ! Zoo, nu is het beter. Antwoord mij, zal
zij heel boos zijn, denk-je, over dat verlies?"
»Was dat maar mogelijk !" zeide de knaap op
gesmoorden toon, »mama is dood."
»Dat -verandert de zaak," sprak de oude krijger,
plotseling verzacht. »Geen moeder meer, op jou
jaren, dat is hard ! De inijne beleefde nog de vreugde
mij het ijzeren kruis op de borst te zien spelden,
en zij zag er dien dag uit alsof zij liefst den lofzang van Simeon had aangeheven. Ilc heb haar en
mijn braven vader alles te danken gehad wat er
ooit van mij terecht kwam. Nu, wij moeten iets
doen om je den verloren schat to bezorgen, want
zulk een aandenken mag niet in handen blijven
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van die bende. De Zigeuners zijn al sedert weken
de plaag van de streek ; ik liet dit tot hiertoe oogluikend toe ; maar nu zullen zij met mij to doen
krijgen, en ik ben niet mak, als ik eenmaal begin.
Geef mij je adres op, dan kan ik het horloge opzenden, als het nog bij hen gevonden wordt."
Egbert aarzelde even ; maar een blik van Paul
stelde hem gerust en hij schreef zijn naam en woonplaats op, na het velletje papier en het potlood to
hebben aangenomen, hem daartoe door zijn gasthoer overhandigd. Het ergste wat gebeuren kon,
was dat zijn vader het pakje in handen kreeg, on
daardoor vernam dat zij in Duitschland geweest
waren ; maar tegen dien tijd zouden zij al weer een
heel eind verder zijn on voor geen vervolging hebben to duchten.
Het avondmaal werd nu binnen gebracht ; zij
deden er alle eer aan, en daarna bracht de majoor
zeif hen naar de voor hen in gereedheid gebrachte
kamer, een eenvoudig, maar kraakzindelijk vertrek.
»Om half zeven zal ik u laten roepen," sprak hij,
»en om zeven uur verwacht ik u beiden aan het
ontbijt. Geen minuut later, verstaat gij ? Ik eisch
stipte orde in mijn huis. Wie to laat komt, krijgt
geen eten."
Zij beloofden niet in gebreke to zullen blijven,
en hij wenschte hun kortaf goeden nacht: Daarna
haalde hij snel den sleutel van de deur ; in het volgende oogenblik hoorden zij het slot van buiten
afdraaien.
»Wij zijn gevangen," stamelde Egbert verschrikt.
»Gekheid!" lachte Paul : »dat is maar voor de
orde."
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»Maar als hij eens aan papa telegrafeerde. Hij
heeft zulke doordringende oogen, dat hij misschien
ons geheim geraden heeft."
»Het is te laat om vandaag nog te seinen, al
was hier ergens in de buurt ook een telegraafkantoor ; en morgen, zoodra wij met het ontbijt
klaar zijn, gaan wij weer op weg. Word alsjeblieft
geen wezel, alles loopt oils mee."
Zij lagen spoedig in diepe rust verzonken, en
ontwaakten pas den volgenden morgen, toen er
luid aan hunne deur werd getikt. Paul moest Egbert
schudden, uit vrees dat hij weer inslapen zou ;
maar hoeveel lust hij daartoe ook gevoeld zou
hebben, hij stond toch op en om klokslag zeven
uur stapten de beide knapen de eetkamer binnen,
die de dienstbode hun aangewezen had. De majoor
zat daar reeds, met zijn horloge in de hand.
»Goed opgepast !" riep hij hun toe : »Gaat nu
maar dadelijk zitten en eet en drinkt van al wat
gij op tafel ziet staan. Wat zijn uwe verdere
plannen ?"
»Dadelijk na het ontbijt weer verder te gaan,
mijnheer," antwoordde Paul.
»lim ! Misschien hebt gij gelijk ; wij zullen niet
lang dit mooie weder behouden. Ik voel het aan
mijn been, die mijn beste barometer is. Blijft gij
nog in Duitschland, of keert gij nu reeds naar
Holland terug?"
»Neon, wij zijn op weg naar Bremen," sprak
Paul, geheel en al Egbert's vrees voor een telegram
vergetende. Hij was al te blij zijn gastheer te ku .nnen
bewijzen dat hij geen zuigeling meer was.
»Naar Bremen ?" herhaalde de grijsaard : »Waar
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denken uwe ouders aan ? Wij beleven toch wondel-Hike tijden ! Nu, zij moeten het weten ; het gaat
mij niet aan ; maar het is eene rare wereld ! Nu,
als gij op uw terugtocht nog hierlangs wilt komen,
zijt gij mij welkom. Ik wil u voor uw vertrek nog
wat brood des levens medegeven, en wel in den
vorm van deze les : ik weet niet wat gij met uw
bestaan uit wilt voeren ; deze Celle raad echter
komt iedereen to pas : Wat gij ook voor de toekomst kiest, legt u daarop toe met hart en ziel.
Leert op dezen tocht, leert uit alles ; geen enkele
les mag hier beneden verloren gaan ; geen uur
moogt gij verspillen ; niets mag klein of onbeduidend schijnen in uwe oogen."
»Ik zou gaarne officier worden," zeide Paul, wiens
schitterende oogen zich op het wapenrek aan den
muur tegenover hem vestigden.
»Officier ?" sprak de majoor vergenoegd : »Ja,
daar zoudt ge, dunkt mij, voor geknipt zijn, on gij,
met uwe kolonieen, behoeft daarbij ook niet stil to
zitten ; maar om een flink officier to worden, moet
men eerst een goed soldaat zijn, onthoud dat wel.
Saletjonkertjes in uniform zijn ellendige wezens.
0 ! 1k heb er gekend onder mijne wapenbroeders,
die in staat zouden geweest zijn een menschenhater
met zijne natuurgenooten to verzoenen. Mannen
met leeuwenmoed en toch met eon hart zoo teer
als dat van eene vrouw ! En dan mijn grootvader!
1k zal u een feit uit zijn leven vertellen, dat u
aantoonen zal, welk een overwicht zulk een man
op zijne troepen uitoefent. Herinnert het u altoos,
om een weinig op hem to gelipien, Het was onder
Napoleon,"
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De grijsaard viel zichzelf in de rede, om met
eene zekere aandoening in de stem to zeggen :
»De vijand van mijn land en het uwe ; maar
welk een veldheer, welk een soldaat ! Ik lees tegenwoordig dat de Engelschen kristallen vingerbakjes
en dergelijke weelde-lorren met zich mede slepen ;
als ik hun opperbevelhebber was, liet ik een granaat
werpen in al dat ontuig. Ze zullen nooit overwinnen, zulke laffe modepoppen ! Neen, dan ging
Bonaparte anders to werk, met zijn ijzeren bedje,
zijne eenvoudige kapotjas on zijne soberheid ! Hij
was onze vijand ; maar ik neem nog altijd heel
diep den hoed voor zijne nagedachtenis af. Hij
verstond de groote kunst met zijne manschappen
mede to lijden, hij was een der hunnen, on daarom
vergoodden zij hem. Nu, mijn grootvader had dat
geheim ook verstaan ; hij volbracht wonderen van
dapperheid ; maar was de rechtvaardigheid en de
goedheid zelve voor zijne minderen. Nooit kreeg
hij de eene of andere versnapering, of hij deelde
haar met hen. Zoolang zijn veldflesch iets bevatte,
was er ook nog lets over voor de uitgeputten, en
zij hadden hem lief. Zonder liefde kan een bevelbobber niets van zijne troepen verwachten. Zij
waren den keizer naar Rusland gevolgd en daarop
kwam de brand van Moskou. Prins Rostopchine,
de gouverneur der stad, had zijne maatregelen goed
genomen ; het was een bandelooze aftocht ; men
had den tijd niet zich van het noodige to voorzien,
en het was winter en de zwijgende steppen grijnsden het groote leger tegen ; de sneeuw op die
onafzienbare velden beloofde het lijkkleed der ongelukkigen to zijn. Mijn grootvader hield echter
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den mood onder de zijnen en, door zijn voorbeeld
aangewakkerd, trokken zij verder, altijd verder,
Duitschland te gemoet, tot zij eindelijk op een avond
niet verder konden."
»Het is de dood, als wij hier overnachten," zeide hij.
»Maar wij kunnen geen uur meer voortgaan,"
antwoordde een onderofficier eerbiedig : »De mannen zijn halfdood van uitputting en er is geen
gehucht zelfs in het zicht."
»Konden wij ons slechts bij de overige troepen
voegen !" mompelde hun chef.
Doch mijn grootvader zag het zelf wei in, dit
was een ijdele wensch'; sedert twee dagen reeds
hadden zij de anderen uit het oog verloren. Er
bleef niets anders te doen dan toe te geven en
zijne eenige hoop bestond nog daarin dat, als men
heel dicht bij elkander, man aan man, liggen ging,
er nog wat levenswarmte in hen zou overblijven.
Zijne bevelen werden gegeven en men strekte zich
op het hard bevrozen sneenwveld nit. Den volgenden morgen ontwaakte hij, wel is waar strarn van
leden, maar toch niet koud. Hij blikte verbaasd om
zich heen, en zag zijne manschappen zielloos in
zijne nabijheid uitgestrekt liggen. Weet gij wat zij
hadden gedaan ? Zij hadden alien hunne kapotjassen
uitgetrokken en over hem uitgespreid, om het leven
van den beminden aanvoerder te redden."
Hij zweeg een poosje. Zijn stem was heesch
geworden en toen hij verder sprak hing er een
floers voor zijne oogen.
»Ziedaar het waar soldatenhart," zeide hij : »zelfverloochening tot den dood toe, zonder woorden !
Mijn grootvader oogstte het leven voor zijne goed.
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heid tegenover de kleinen in. Toen hij daarna het
vaderland bereikte, schonk hij driek wart van zijn
vermogen weg aan een tehuis voor oude en gebrekkige militairen ; zijne kinderen zijn er to armor
om geweest ; maar zij hebben het nooit betreurd
on ikzelf zal or al wat ik bezit aan nalaten. Wat
u betreft, jongens, onthoudt het altijd, of gij soldaat
wordt of niet, weest good voor hen die onder u
staan ; dat is half de overwinning."
Een uur later zeide hij hun vaarwel, na gezorgd
to hebben dat zij nog eenige stevige boterhammen
medekregen voor hun middagmaal.
»Het gaat prachtig !" verklaarde Paul, onder het
verder rijden : »Die geschiedenis met de Zigeuners
is nog onze eenige ramp geweest."
»Ja, maar die kon ook meetellen," zuchtte Egbert.
»Klaag toch niet. De majoor zal het horloge wel
terugkrijgen. Hij ziet er niet uit alsof hij gauw iets
opgeeft, on later zullen wij er nog pleizier over
hebben. Het is ten minste een avontuur geweest,
dat niemand in Holland overkomt. Of wensch je
soms naar huis terug?"
qk niet," antwoordde Muller haastig : »en als
het nu maar good weer blijft ...."
»Ja, regen zou er leelijk uitzien voor ons ; maar
hoe verder wij komen, hoe minder erg dat is. Wij
kunnen ons, des avonds, wel in eene stad ophouden,
als het al to erg gaat plassen. ZOO arm zijn wij
nog niet !"
Zij bereikten Bremen on zelfs Hamburg, zonder
dat de weersvoorspelling van den majoor zich bevestigd had. Hunne nachten hadden zij onderweg
doorgebracht in kleine herbergen ; maar hoe opti-
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mistisch Paul zich ook betoonen mocht, zelfs hij
was wel genoodzaakt te erkennen dat hun kleine
schat op dreigende wijze begon te slinken en toen
nu, den morgen na hunne aankomst in de groote
Hanse-stad, de regen in stroomen begon neer te
dalen, gevoelde ook hij zich uit het veld geslagen.
»Wij moeten hier wachten ; het gaat niet anders,"
zeide hij, met donkeren blik uit het venster van
het logementje turende, waar zij hun intrek genomen
hadden : »Als ik er maar iets op vinden kon om
wat te verdienen. Weet jij niets, Egbert ?"
»Neen, in het geheel niets. Wij zouden misschien
wel werk kunnen vinden, op den duur, maar niet
voor een of twee dagen."
»En dan dat vreeselijke weer ; men zou er geen
kat doorheen jagen !"
»Het zou niet beter gaan als de zon scheen ....
anders ...."
»Wat bedoel je ?"
»Neen, het was maar een dwaze inval."
»Laat hooren ; misschien is het nog zoo heel
gek niet."
»Je zoudt me maar uitlachen," mompelde Egbert.
qk heb volstrekt geen lust tot lachen," verzekerde
Paul : »Wij zitten in een leelijk parket ; want wij
moeten volstrekt genoeg overhouden om de zee
over te komen. Als dat niet gaat, dan komt er
niets van onze Noordpoolreis. Ik heb er al over
gedacht of ze ons niet aan zouden nemen als
scheepsjongens aan boord van het een of andere
schip, dat naar het Noorden stoomt ; maar ze zullen
er geen twee te gelijk kunnen gebruiken, dat is het
ergste. Wat was jou idee ?"
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qk kwam er maar op, omdat Bartje wel eens
zeide, dat ik er met mijn bleek gezicht precies
uitzag als een uitgehongerde Savoyard, en dat ik,
als ik met een marmotje rondging, zeker veel geld
zou ophalen."
»Daar zeg je iets !" riep Paul jubelend uit: »Wij
zullen er fortuin mede maken. 1k zing wel even
mooi als een klepperman ; maar ik ken toch eenige
aardige liedjes, die, als ik er wat mimiek bij maak,
iets nieuws voor de Duitschers zouden zijn."
»Maar de marmot?"
»Moeten wij eerst koopen. Daartoe gaan wij straks
naar de markt," klonk het beslist.
»Naar de markt ?" herhaalde Egbert ongeloovig:
»alsof daar marmotten to krijgen zouden zijn !"
»Natuurlijk ! Je weet, ik logeerde met de Paaschvacantie bij mijn oom to Apeldoorn."
»Wat heeft je oom met marmotten to maken ?"
vroeg Egbert.
»Heel veel, dat zul-je zien. Oom is erg hyp",
weet je ? Hij verbeeldt zich altijd hoofdpijn to
hebben."
»Mij dunkt dat daar geen verbeelding bij behoeft
to komen ; hij zal zelf wel het best kunnen voelen
of hij pijn heeft of niet."
»Nu, ja, het kan wel zijn dat hij zoo iets of wat
voelt ; maar ik heb papa aan mama hooren zeggen
dat het niets anders was dan verveling, nu hij zoo
rijk uit Indie gekomen is, dat hij den ganschen
dag niets meer behoeft uit to voeren. Hoe het ook
zij, gastvrij is hij gebleven, zooals alle Indischgasten, en ik zou er met Paaschen twee weken
doorbrengen ; maar, lieve help ! ik was er nog geen
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vier en twintig uren, of ik maakte al te veel leven
naar zijn zin. Hij dacht dat hij er hersenontsteking
van zou krijgen, en toen verzon tante er op mij
een paar marmotten te geven, om mij bezig te houden
in het tuinhuis. 1k noemde ze Adam en Eva."
»Maar hoe ben je er aan gekomen ?"
»Op de markt. Daar had men ze bij manden vol
en voordat ik wegging, bracht ik ze 's morgens
nog even aan den koopman terug ; want tante
wilde ze niet houden. Nu, wat men op zoo'n dorpsmarkt bij ons vindt, zal hier te Hamburg toch wel
niet ontbreken !"
>>Dan moeten wij er straks maar op uitgaan. Laat
ons maar dadelijk gaan ontbijten."
›1-let ergste is, dat wij nat zullen worden als
katten," bromde Paul.
»Nu, daar kunnen wij wel tegen," lachte Egbert,
die hoe langer zoo meer met zijn plan ingenomen
werd. >Nan nacht hebben onze kleeren weer alien
tijd te drogen. Stel je eens voor, dat wij genoeg
ophaalden om een eindje met den trein te gaan !
Dat zou ons geducht helpen."
»Ja, dat zou het zeker. Komaan, hoe eer wij er
werk van maken, hoe beter !"
En zij begaven zich naar de gelagkamer, waar
zij brood en koffie bestelden. Zij zaten op hun ontbijt te wachten, toen de waardin, eene dikke vrouw
met vuurrood gelaat, op hen toetrad en, de handen
in de zijde zettende, sprak :
›>Zouden de jongeheeren willen beginnen met mij
te betalen ?"
»Maar wij gaan nog niet weg," antwoordde Paul,
een beetje onthutst.
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»Dat kan wel zijn ; maar niemand staat mij Borg
dat gij beiden, als gij den kans schoon ziet, niet
heenfietst, en kan dan ik jelui niet achterna loopen.
Het is mij moor gebeurd en een ezel stoot zich
maar eenmaal."
»Wij zijn eerlijke jongens !" riep Egbert verontwaardigd uit, »en het is heel leelijk van je ons zoo
to verdenken. Hoeveel moot je hebben ?"
Zij hield een vuil papiertje in de hand, dat eene
rekening verbeelden moest, on reikte hem dat over.
»Daar hob-je het geld," zeide de knaap, haar een
paar groote zilverstukken toeduwende, »en nu kun
je je kamer weer aan anderen geven ook ; wij
blijven hier niet, na zulk eene behandeling."
Paul keurde dit besluit van zijn makker good,
on nadat zij hun honger gestild hadden, zonder
zich to bekommeren om de vuile bordjes of den
boter, die van zeer verdacht allooi scheen, sprongen
zij weer op hun rijwiel on zochten het drukste gedeelte van de stad op, waar zij gemakkelijk onder
dak kwamen en, wijzer geworden door de ondervinding, hun fiets in pand gaven voor hunne
eerlijkheid.
»Weet gij ook of er marmotten op de markt to
vinden zijn ?" vroeg Egbert den kastelein, wiens
goedhartig gelaat hem beviel.
»Marmotten ?" herhaalde de man verbaasd, »neon,
dat geloof ik niet. Waarvoor moeten die dienen ?"
»Voor een arm jongetje," antwoordde Paul haastig,
uit vrees dat zijn vriend zich verpraten zou.
»Marmotten!" sprak de waard nogmaals. »Wie
denkt daar ooit aan. Wij zijn hier in de zwanenstad!"
»Wat vertel je ons daar ?"
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>d-lebt gij dan ons Alster-bassin nog niet gezien?"
vroeg de man op een Loon vol trots.
»Ja, zeker ; wij kwamen gisteren avond aan, en
het scheen een groot meer, waar roeifeesten op
gegeven moesten worden, zooveel lichten flikkerden
er aan alle zijden."
»Nergens in de wereld ziet men iets half zoo
moois !" verklaarde de herbergier. »Dat zeggen nu
alle vreemdelingen ; welnu, op dat water hebben
wij niet minder dan vierhonderd zwanen, en als gij
er heen wilt gaan, zult gij zien dat men overal
nesten voor hen heeft ingericht. Zij zijn de trots
van de gansche vrijstad en niemand zou het moeten
wagen ze kwaad te doen."
»Wij zullen er stellig naar gaan kijken," beloofde
Paul, »maar dat zegt ons nog niet, waar wel marmotten te vinden zijn."
»Op de markt niet, daar kunt gij op aan ; mar
wacht eens eventjes, wij hebben hier een wildebeesten-winkel."
»Wat vertel je ons nu?"
»Ja, dat schijnt een beetje vreemd, niet waar ?
Maar het is toch zoo. Gij begrijpt, de rondreizende
menageries moeten toch voorzien worden. Als daar
een olifant sterft, kan de directeur zoo maar op
eens niet een reisje naar Afrika inaken om een
nieuwen Jumbo te gaan halen. Te Londen en hier
houdt men er daarom een magazijn van leeuwen,
tijgers, slangen en zoo al meer, op na, en het kan
best zijn, dat er ook marmotten zijn te vinden, te
meer omdat de slangen ze graag eten."
»Kunt gij het adres misschien ook voor ons opschrijven ?"
NOORDPOOL-EXPEDITIE.
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De waard voldeed aan hun wensch en onmiddellijk
daarna begaven zij zich op weg.
»Wat wij toch al beleven !" sprak Paul verrukt,
zonder zich te bekommeren om het noodweer. »Als
wij stilletjes thuis waren gebleven te Amsterdam,
dan hadden wij nog in geen jaren lets van de
wereld gezien, en nu.... van dag tot dag spreken
wij gemakkelijker Duitsch, en kennen Oberhausen,
Osnabruck, Bremen en Hamburg, terwij1 wij nog
op den koop toe naar een wilde dieren-magazijn
gaan. Wat zullen wij later veel te vertellen hebben."
Egbert antwoordde niet veel. Zijn zomerbuisje
was doorweekt en hij rilde van koude.
Maar ook hij vergat den regen, toen zij aan het
opgegeven adres aangekomen waren, om uit te
roepen
»De kastelein heeft zich vergist. Kijk eens welk
een hokkerig huisje, en maar een enkel raam, vol
vogelkooien !"
»Wij zullen toch maar even binnengaan," meende
Paul, »misschien kunnen ze ons hier op den weg
helpen."
En hij opende de bouwvallige deur, die voorzien
was van een bel, welke nog minstens anderhalve
minuut na het binnentreden bleef voortschellen. De
vogels voor het raam schenen dit schrille geluid
heerlijk te vinden ; ten minste zij stemden er aanstonds mede in en vormden een oorverdoovend
concert.
Een kleine grijsaard, met gebogen gestalte, maar
wonderbaar levendig oog, kwam uit het achterhuis
toestrompelen.
»Wat verlangen de heeren ?" vroeg hij, de beide
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knapen zoo doordringend aanziende, dat hij hun
bijna schrik aanjoeg. Hij had dan ook waarlijk
iets van een toovenaar, met zijne lange fluweeleh
kamerjapon en het donkerrood fluweelen mutsje,
dat hem diep over het voorhoofd was gedrukt.
»IVIen had ons gezegd, dat wij hier waarschijnlijk
een marmot zouden kunnen koopen," sprak Paul,
een weinig bedremmeld, »maar men moet zich zeker
vergist hebben. Kent gij dan ook misschien een
ander adres ?"
»Men heeft zich niet vergist, jongeheer," zeide
de oude glimlachend, »volstrekt niet. Behalve runderen en varkens, kunt gij ook hier zoowat alle
dieren der schepping vinden."
41m, in dit winkeltjer riep Egbert ongeloovig uit.
»Gij zijt al niet wijzer dan de wereld !" bromde
de grijsaard, dien hij blijkbaar gekwetst had met
zijne geringschatting. »Als de menschen langs een
groot huis komen, dat zoo iets of wat op een paleis
gelijkt, dan staan zij met open mond daarvoor stil,
en benijden den bewoner oin zijn rijkdom, terwijl
hij misschien Been penning meer bezit en zich te
vergeefs afvraagt, hoe hij nog tot morgen road zal
komen. Bij mij is het juist andersom ; ik houd niet
van ijdele vertooning, en daarom gelooft men dat
ik niets heb. Komt mede, heeren, en ik zal u niet
alleen marmotten laten zien ; maar u te gelijkertijd
bewijzen hoe ver een mensch het door ijver in de
wereld brengen kan. Toen ik zou oud als gij, bezat
ik niets dan een aapje, dat ik kunstjes geleerd had,
en voor de lieden liet dansen. Nu is mijne verzameling minstens een millioen waard. Ja, ja, men
kan er nog komen in de wereld ; maar dan moet
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men ook niet stil zitten, of den mooien mijnheer
willen uithangen ; dan geldt het werken, van 's morgens vroeg tot 's avonds la* maar dan is men
ook voldaan over zichzelven."
Hij gal hen daarop een weak hem te volgen,
en elkander instinctmatig bij de hand grijpende,
schreden zij eene lange, donkere gang door, kwamen toen aan een achterhuis, dat zij eveneens doorliepen, en toen eerst bereikten zij eene reusachtige
binnenplaats, waar allerlei kooien gerangschikt
stonden.
»Dit was vroeger een hofje, of zoogenaamde
werkmansstad," zeide hun gids, met trots om zich
heen blikkend. »Ik kocht het aan van de stad ; het
was de allerbeste woonplaats, die ik voor mijne
vrienden, de dieren, vinden kon. Voorzichtig nu ;
bedenkt wel, dat gij niet met hen kunt omgaan
zooals ik, dien zij alien, zonder uitzondering, kennen. Houdt u dus op een afstand ; dan zal ik u
alles laten zien."
En hij naderde een groat tijgerhok, waar een
koningstij ger in zat opgesloten.
Het dier lag in een uithoek der kooi neergehurkt
en scheen te slapen.
»Emir, kom hier !" gebood de kleine grijsaard.
De tijger gehoorzaamde niet.
»Emir !" en de doorborende oogen vestigden zich
vlammend op den weerspannige. »Kom, zeg ik u."
De woudreus keek even op ; men zag duidelijk
hoe eene rolling zijne ledematen doorliep. Toen stond
hij op en naderde hem als een lam.
De zonderlinge man was nu voldaan. Zonder van
eenige vrees te doen blijken, maar het roofdier
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nog altijd aanziende, stak hij de gerimpelde hand
door de tralies en streelde zijn kop.
Verder gaande, Het hij zich door een paar leeuwen de handen likken. Ook met panters, beren en
buffels ging hij even vertrouwelijk om.
De knapen waren nu een en al bewondering
voor hem.
»De eenige beesten, die ik nooit vertrouw, zijn
de slangen," hernam hij, blijkbaar in zijn humour
gebracht door de aandacht, waarmede zij elk zijner
woorden opvingen. Zij zijn altijd verraderlijk; maar
de Duivel heeft indertijd ook niet voor niets hunne
gedaante aangenomen. En toch zijn er oogenblikken,
dat ik met hen uitvoer wat ik wil; het is als ik
muziek maak. Ik ben zoo eenigszins een virtuoos
op de viool, al heb ik ook nooit les daarin ontvangen, on als ik begin to spelen, zijn zij in hun
element. Als gij morgen terug wilt komen, tegen
een uur of tien, zal ik u daarvan eene vertooning
geven. Er is maar een dier dat muzikaler is dan
de slang, en dat is de zeehond. Aan zijne vreugdeblijken komt geen einde, als hij mijne viool maar
van verre ziet. Zoo lok ik ze ook altijd mee als
zij verkocht worden."
»Gebeurt dat dikwijls ?"
>Neel to dikwijls naar mijn zin ; want al deze
dieren zijn mijne vrienden ; ik heb ze zacht en
handelbaar gemaakt, en telkens als or een weggaat,
is het mij al stored ik een mijner kinderen a; maar
men moot leven, on hun bezit zou anders een flood
kapitaal zijn."
>dk wilde dat ik in uwe plaats was !" riep Paul
vol geestdrift uit.
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»Ilm ! Het is geen kwaad leven , maar voordat
men het zoover gebracht heeft, moet men heel wat
arbeiden. Ik heb heel Europa doorgetrokken, eerst
met een paar dansende beren ; toen met eene kleine
menagerie, en ik heb mij geen rust gegund voor
ik het zoover gebracht had als nu. Gij moet niet
vragen hoe dikwijls ik kou en honger heb geleden ,
maar mijne dieren hebben daarvan niets bemerkt ,
hun gaf ik het altijd goed. En nu de marmotten !"
Hij bracht hen naar een schuurtje, waar minstens
honderd van die beestjes dooreen sprongen.
Egbert's keus was spoedig bepaald. De oude
leverde hun ook een klein houten hok en na voor
alles en alles slechts een Mark te hebben gegeven,
verwijderden de knapen zich, met de stellige belofte
weer te zullen komen.
»En nu ook ons geluk beproefd !" riep Paul uit,
zoodra zij zich weer op straat bevonden.
»Toch niet dadelijk ?" vroeg Egbert een beetje
verward.
»Wel neen! Wat denk-je ? Wij gaan eerst naar
het logement terug ; maar zoodra het donker begint
te worden, zetten wij ons aan het werk. Wie weet
hoe rijk wij van avond al zijn zullen !"

VIJFDE HOOFDSTUK.

Den ganschen dag hielden zij zich met het diertje
bezig. Eerst gaven zij het te eten, daarna werd er
geruimen tijd beraadslaagd hoe zij het noemen
zouden. »Adam" ging niet, nu er geen Eva bij was.
In het eind kozen zij den schoonen naam Pollux,
en nu trachtten zij het beest kunstjes te leeren, wat
in weerwil van hun onuitputtelijk geduld niet ging.
»Misschien zal de oude Meijer ons daaromtrent
morgen een goeden raad kunnen geven," zeide
Egbert ten slotte : »Hij schijnt precies te weten
hoe men met alle dieren der schepping om moet
gaan. Hij is verbazend knap."
»Ja, een leven als het zijne moet heerlijk wezen,"
beaamde Paul: »Hij bromt nu zoo wat over armoede,
die hij vroeger had ; maar dat komt er alles niets
op aan, als men zich maar niet op de schoolbanken
behoeft te vervelen. Komaan, nu gaan wij eten ;
want het wordt zoo langzamerhand tijd !"
Egbert kon niet veel door zijn keel krijgen, dien
middag ; hij gevoelde zeer goed dat er iets gedaan
moest worden om hunne reeds deerlijk aangebroken
kas weer te stijven ; maar toch maakte het voor-
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uitzicht op deze proefneming hem gejaagd, ja bijna
bang. Zijn makker, integendeel, kreeg hoe langer
hoe weer ambitie in het plan.
»Je laat mij het woord maar doen, hoor !" zeide
hij op zegevierenden toon : »Ik weet mij veel beter
te redden. En je spreekt mij niet tegen ook, of
wel ik laat je, met marmot en al, in den steek. Je
begrijpt dat, als wij de harten der menschen niet
roeren, wij even goed hier in het logement kunnen
blijven, en dan is het uit met onze heele reis."
»Neen, neen, ik zal stil toeluisteren ; maar vertel
geen leugens, Paul !"
De ander gaf slechts een onverstaanbaar antwoord, en het kistje onder den arm nemende, zeide
hij kortaf :
»Op weg nu ! Wij zullen de proof nemen."
Gelukkig voor hen had, bij het opgaan der maan,
de regen opgehouden te vallen en, als waren de
stedelingen blij nog eens ongestoord een luchtje
te kunnen scheppen, waren de straten voller dan
ooit. Paul had spoedig een gunstig hoekje gevonden,
niet ver van het Klosterthur-Station. Hij dwong
Egbert op het kistje te gaan zitten, plaatste het
kleine diertje op zijn schoot en zich met den
hoed in de hand tot de voorbijgangers keerende,
zeide hij :
q-leeren en dames, ziet hier een kleinen moederloozen knaap, die heel den weg van Holland naar
hier heeft afgelegd, om u zijn marmotje te vertoonen.
Stelt hem in staat verder te gaan en voor geen
hongerdood te moeten vreezen."
Enkele nieuwsgierigen bleven stilstaan, ofschoon
het meerendeel der voetgangers onverschillig hun
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weg vervolgden ; maar zij die bleven waren getroffen door dat fijne gezichtje met de donkere
krullen, die zoo schilderachtig daar omheen vielen.
De vermoeienis der laatste dagen had Egbert iets
lijdends geschonken en meer dan een wierp een
geldstuk in Paul's hoed, terwip zijn vriend daar
sprakeloos zat, met neergeslagen oogen en vervuld
van schaamte ; want voor het eerst gaf hij er zich
rekenschap van, dat hij een kleine bedelaar geworden was.
Zijne handen streelden bevend het marmotje, dat
in zijne amen in slaap gevallen was.
»Zouden wij niet naar huffs pan'?" fluisterde hij
eindelijk tot Paul, die maar steeds opnieuw zijn
verhaal begon.
»Geen denken aan. Het gaat goed ; maar wij
moeten nog veel meer hebben."
Nog een kwartier lang bleef hij daar staan, toen
hernam hij :
»Kom mede, Egbert; nu gaan wij naar het station.
Daar zit het heel vol net menschen. De marmot
moet in zijn hokje."
Werktuigelijk , ofschoon met loome schreden ,
volgde zijn reisgenoot hem.
Naast het stationgebouw zag men een tuin, met
eene menigte tafeltjes. Eenige honderden menschen
zaten bier bier to drinken, order de fraaie groote
gaslampen en werden door de knechts van het
restaurant bediend.
»Heeren en dames," begon Paul opnieuw : »hebt
medelijden met een .kleinen Hollandschen knaap,
die zijne moeder verloren heeft, en de wereld, met
zijn marmotje doortrekt !"
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»Scheer je weg, bedelgespuis !" riep een kellner,
die zich heel ijverig wilde betoonen.
»Och neen, laat hen begaan !" sprak de zachte
stem van eene jonge vrouw : »Zij hinderen niemand
en zij zijn, ondanks hunne armoede, zoo knapjes
gekleed. Heb-je honger, kleintje ?"
Egbert had gaarne weigerend geantwoord; maar
Paul liet hem daartoe geen tijd.
»Dat zou ik denken, mevrouw," zeide hij : »al
durft hij het ook zeif niet te bekennen ; want het
bedelen is hem nog vreemd ; hij is van zulke
ordentelijke familie."
De dame wierp een smeekenden blik op een
naast haar zittenden heer, die haar glimlachend
toevoegde :
Alij zoudt wel het heele men schdom willen voeden,
Esther ; maar het is goed voor ditmaal. Kellner,
twee broodjes met vleesch en koffie. Komaan,
kereltje, haal zeif maar stoelen."
In het volgende oogenblik waren zij aan de kleine
ronde tafel gezeten.
A-let is jammer dat ik mijn zoontje niet bij mij
heb," hernam de dame, die de vriendelijkheid zelve
scheen : »hij zou zooveel pleizier in u gehad hebben,
dunkt u ook niet, Walter ?"
Haar man riep lachend uit :
»Wees maar blij dat hij rustig ligt te slapen ;
want hij zou terstond ook een marmot hebben
willen bezitten."
»En gij hebt dus geen moeder meer, arm
kind," sprak de jonge vrouw, Egbert vol medelijden aanziende : »Maar uw vader leeft toch nog,
hoop ik ?"
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»Ja, mevrouw," antwoordde de knaap op nauw
hoorbaren toon.
»En dan dien heelen weg uit Holland te hebben
afgelegd ! Of zijt ge per spoor gekomen?"
»O ! neen, nievrouw," haastte Paul zich te zeggen;
»en mijn kameraad is dan ook heel moe, zooals u
ziet. 1k kan er beter tegen , ik heb nog eene moeder, die altijd voor mij heeft gezorgd."
»Arme kinderen !" zuehtte zij : »en zult gij nog
lang te Hamburg blijven ?"
»Nog een dag of acht, denk ik. Wij moeten eerst
geld verdienen om verder per trein te pan, want
mijn vriend zou het anders niet meer volhouden."
»Eet dan nu maar eerst eens naar hartelust,"
zeide haar man, op zijn beurt : »en vertel mij
hoeveel gij vandaag al wel opgehaald hebt."
»Ja, dat telde ik nog niet na," antwoordde Paul:
»maar zoo gij het weten wilt zal ik het doen," en
hij nam zijn hoedje en begon de geldstukken op
tafel te leggen ; »twee Mark vijf en twintig," zeide
hij eindelijk.
»Om hoe laat zijt gij begonnen ?"
»Tegen donker, mijnheer."
»En hebt gij daarvan uw logies en voeding te
betalen ?"
» ,l a, mijnheer."
»Met andere woorden, gij zoudt straks nog voort
moeten gaan ?"
Paul knikte toestemmend.
»Dat mag niet," sprak de onbekende heer beslist:
»want je makker zou het niet uithouden. Als ik aan
elk uwer nog een Mark geef, wilt gij u dan regelrecht naar bed begeven ? Kan ik daarop rekenen?"
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qk beloof het u, mijnheer," sprak Paul, met
oogen glinsterende van blijdschap : qk dank u
duizendmaal. Mijn vriend zal er weer heel en al
door opfleuren. U begrijpt, het is maar de vermoeienis en alles is ook nog zoo nieuw voor hem.
Hij heeft beter dagen gekend."
De jonge vrouw genoot van de wij ze, waarop
beiden eer deden aan hun onverwacht souper ,
want nu Egbert het vooruitzicht had naar het
logement terug te kunnen keeren, zonder langer
het medelijden der voorbijgangers te moeten opwekken, was zijn eetlust wedergekeerd. Hij bedankte
het vriendelijke echtpaar met tranen in de oogen
en haastte zich op te staan, zoodra zij met eten
gereed waren.
»Wonderlijke kinderen !" prevelde hun onbekende
gastheer, terwijl hij peinzend het zich verwijderende
tweetal nastaarde.
»Hoe bedoelt gij dat, Walter?" vroeg zijne vrouw.
qk geloof nooit dat zij tot de bedelaarsklasse
behooren. Hunne pakjes waren al meer dan eens
doornat geweest, dat kon men duidelijk zien; maar
zij waren niet versleten en van zeer goeden snit.
Daarbij hadden zij uitstekende manieren. Hebt gij
wel opgelet hoe de kleinste at ? Ik wilde dat ik
onzen jongen al zoo aan tafel kon zien zitten. Die
knaap heeft eene goede opvoeding gehad, zeg ik u,
en ik hoop maar dat wij niet verkeerd handelden
met ze zoo voort te helpen."
»En ik ben blij dat gij zoo goed voor ze waart,
lieve man," verklaarde zijne echtgenoote : qk had
geen oog toegedaan van nacht, als wij dat bleeke
ventje maar zoo stilletjes zijn weg hadden laten
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gaan. Waarom zijn wij zoo rijkelijk boven anderen
gezegend, als het niet is or goed te doen aan
degenen, die gebrek lijden of ongelukkig zijn ?"
»Ja, ja, ik ken u," klonk het lachend : »Gij ook
zijt niet tevreden. of gij moet per dag ten minste
e'en mensch blij hebben gemaakt, of liever gezegd,
zoo beet het ; want gij smokkelt er altijd nog een
paar bij. Als ik eens heel streng wilde wezen en
goed op ging tellen, zou ik minstens tot duizend
liefdedaden op een jaar komen."
»Zijn wij er ooit zelf door te kort gekomen ?"
vroeg zij zacht.
»Neen, dat moet ik toegeven ; maar gij moet toch
voorzichtig zijn dat gij geen deugnieten helpt, en
die kinderen ...."
»Kunnen toch waarlijk niet voor deugnieten doorgaan," sprak de jonge vrouw, verbaasd over zijne
ernstige uitdrukking.
»Dat hangt er van of wat gij daaronder verstaat,"
antwoordde haar man hoofdschuddend : »hoe meer
ik er over nadenk, hoe vaster ik mij ga verbeelden
dat het weggeloopen jongens zijn."
»Maar, Walter, hoe verzint gij het ?"
»Het zijn geen bedelaars van geboorte, ieg ik 'I,
maar jongeheertjes, en zulke gevallen komen meer
voor, sedert de boeken van Aymard en Verne de
hoofden der kinderen op hol brachten. Het zou mij
niet verwonderen als dit tweetal van de eene of
andere strenge kostschool weggeloopen was, en het
spijt mij nu geducht niet gevraagd te hebben waar
zij logeerden. Dan had ik morgen even bij den
commissaris van politie aan kunnen gaan."
»En dien stumperds een doodelijken schrik op
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het lijf gejaagd !" riep zijne vrouw uit. »Ik ben blij
dat daar niets van kan gebeuren."
De beide zwervelingen, die gelukkig niets vermoedden van het zwaard, dat hun boven het hoofd
gehangen had, waren nauwelijks buiten het gehoor
van hunne vriendelijke weldoeners gekomen, of Paul
riep vol geestdrift uit :
»Wel! wat zegt gij van zulk een dag ? Als het
zoo voortgaat, zullen wij er rijk bil worden. Onze
kamer kost een Mark; wij hebben nog twee Mark
voor voedsel noodig, als wij wat zuinig ziin ; dus
houden wij bijna een gulden over ; en dat in een
paar uren tijds ! Wij zullen fortuin maken ! Waarom
zeg je niets en loop je maar voor je to kijken, alsof
je naar het schavot moest ?"
Egbert wierp hem een wanhopigen blik toe.
»Ik wilde dat ik er over kon denken zooals jij,"
mompelde hij, »maar ik vind het zoo vreeselijk, dat
ik het je niet zeggen kan. 0 ! Paul, to denken dat
wij ons daar als twee bedeljongens aanstellen.
Welk eene schande !"
»Eene schande ?" herhaalde zijn makker verontwaardigd. »Wat was de eerste Rothschild anders
dan wij , toen hij met zijn bakje met lucifersdoosjes begon rond to loopen ? En nu vertelt de
heele wereld dat tot zijn eer. Later zal men er
ons nooit genoeg om weten to prijzen, dat wij
op deze manier aan den Noordpool kwamen. Het
is heel kranig on je bent een domoor, als je dat
niet inziet !"
Hij was werkelijk boos. Was het daarvoor dat hij
zich zooveel moeite had gegeven, terwijl Egbert
er maar zwijgend bijzat, en geen hand had to
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verroeren ? Het was heel ondankbaar en laf van
hem, vond hij.
»Toe, wees niet kwaad !" pleitte zijn makker.
»Misschien heb je gelijk en kan het niet anders ;
maar het schijnt zoo vreemd, zoo heel anders als
papa van mij zou verwachten ...."
»Je papa zou verwachten dat je heel zoet op
school zat," bromde Paul, »en het altijd even prettig
vondt bij hem en de oude spinnige Bartje thuis te
komen, zonder ooit iets van de wereld te zien. Als
je lust hebt, kun-je gerust terugkeeren."
»Neon, neen ; ik zou nu niet eens meer thuis
durven komen !" riep Egbert uit. »Wij moeten eerst
iets ontdekt hebben, of ze vergeven het ons nooit."
»Wees dan ook tevreden met hetgeen wij doen
moeten om zoover te geraken," sprak zijn reisgenoot
driftig, »en herinner je wat in de hut van Czaar
Peter te Zaandam geschreven staat : »Niets is den
grooten man te klein !" Als een keizer van Rusland
timmerman werd, dan kunnen wij wel voor Savoyaards spelen. Je bent zeker erg slaperig ; morgen
zal het beter gaan ; dan heb je weer nieuwen moed,
en brengen wij een bezoek aan vader Casper, die
muziek zal maken voor zijne beesten."
Dit vooruitzicht schijnt den uitgeputten knaap
weer op te vroolijken, en inderdaad, nadat hij goed
geslapen en ontbeten had, vond hij zichzelf al vrij
wat minder te beklagen en vergezelde hij Paul met
vluggen tred naar de woning van den dierentemmer.
dDie heeft het ook ver gebracht in de wereld,"
zeide hij, terwijl zij den winkel naderden.
»Dat zou ik denken !" sprak Paul op een toon
vol bewondering. »Te beginnen met een aap en te
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eindigen met een millioen ! Dat is nog eens de
moeite waard. Ik had wel in zijne schoenen willen
staan, en dan zoo heel Europa door te trekken !"
De opengaande voordeur deed de schel weder
met luid gedruisch overgaan en evenals den vorigen
dag kwam de kleine grijsaard aanstrompelen.
»Gij zijt goed op tijd," zeide hij, het tweetal
vriendelijk toeknikkende, »dat is best ! Onthoudt
het altijd, dat dit een van de middelen is om in de
wereld vooruit te komen. Ik heb in mijn 'even
menschen gekend, die altijd vijf minuten te laat
waren in alles ; ook met het geluk, dat niet op
iemand wacht, maar zonder uitstel aangegrepen
moet worden als het komt. Ik zou u daarvan heel
wat weten te vertellen. Herinnert gij u dien armen
Keizerlijken Prins ?"
»Den zoon van Napoleon III?" vroeg Egbert
nieuwsgierig.
»Juist," antwoordde vader Casper. »Een prachtige
jongen, en een hart van goud ! Als hij geleefd had,
zou men geen beter keizer gehad hebben, en was
het al lang gedaan geweest met de Fransche Republiek en al hare troebelen ; maar van kind af aan,
was hij altijd een oogenblik te laat geweest ; hij
stond er voor bekend en in plaats van hem dat af
te leeren, lachte zijne moeder er om. Helaas ! als
zij had kunnen voorzien, dat dit gebrek zijn dood
ten gevolge zou hebben, zij had er wel tegen
gewaakt !"
»Maar hoe weet gij dat alles ?" vroeg Paul
verbaasd.
>dk was in Afrika, om leeuwen te koopen, toen
hij aankwam met het Engelsche leger. Vroeger had
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hij, als kind, een mijner voorstellingen bijgewoond,
en hoorende dat ik mij in dezelfde plaats beyond
als hij, liet hij mij bij zich komen en was de vriendelijkheid zelve. Hij wilde ook mijn nieuwen aankoop zien en toen hij verder trok, gaf hij mij een
horloge als gedachtenis. . Ik heb het trouw bewaard.
1k heb van verscheidene vorsten gunstbewijzen
mogen ontvangen, maar zoo lief en goed als hij
was er geen."
»En is hij heusch gestorven doordat hij altijd te
laat kwam ?" vroeg Egbert.
»Ja. Gij weet zeker nog hoe het is gebeurd. De
prins was erg bevriend geraakt met kapitein Carey,
een van de Engelsche officiers en, ofschoon de bevelhebber streng bevel had ontvangen over zijne
veiligheid te waken, wilde hij zijn vriend niet alleen
op dien noodlottigen verkenningstocht uit laten gaan.
Hij vergezelde hem, zooals ieder particulier dat gedaan zou hebben, zonder opdracht. Carey, die niet
alleen een aartslafaard, maar ook een groote domoor
was, vergat, of wist niet, dat men in een vijandelijk

land nooit halt moet houden, dan op eene plek
vanwaar men den omtrek kan overzien. Hij had
vlak voor zich eene hoogte, die juist eene uitgezochte,
veilige plaats daartoe zou zijn geweest, en in plaats
daarvan, steeg hij af aan den voet van den heuvel,
zoodat hij niets bemerken kon van wat daarachter
voorviel. De Zoulou's kwamen dan ook ongestoord
tot vlak bij hen, en op eens snelden zij, met hunne
assagars gewapend, de hoogte af. De Engelschen
waren in een oogwenk te paard ; mar de prins
treuzelde zelfs te midden van dat gevaar, en toen
ook hij zou opstijgen, was zijn rijpaard al zoo
6
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verschrikt door de neervallende werpspiesen, dat
het aan zijne hand ontsnapte en zonder ruiter wegholde. Hij was andermaal te laat geweest, wat niets
afdoet aan het schandelijk verraad van Carey en
zijne soldaten, die zich slechts om eigen leven bekommerden en den nobelen jongeling geheel alleen
achterlieten tegenover den vijand ; maar wat wil
men ? Een Brit denkt alleen aan zichzelven ! Liever
leeft hij onteerd voort als een Carey, dan zich op
te offeren voor een ander. Komt thans mode ; ik
verspeel hier mijn tijd."
En hoofdschuddend, want hij was dieper ontroerd
dan hij wilde toonen, ging hij hen naar den achterwinkel voor, waar hij, uit een kart in den muur,
eene viool to voorschijn haalde.
Daarmede gewapend, begaf hij zich naar het hok
der slangen, dat evenals de overige kooien getralied
was ; maar tevens tot op manshoogte van glas was
voorzien.
»Waarom is hier glas voor ?" vroeg Paul. »Zijn
zij vergiftig ?"
»Neen. Als ik ze koop, laat ik ze eerst, in mijn
bijzijn, onder chloroform brengen en dan de zakjes
met gif uitnemen," antwoordde Casper, »maar ik
heb zulk een afschuw van doze duivelsche dieren,
dat ik niet zou kunnen hebben dat hun tong mij
aanraakte, als ik langs de kooi kwam."
»En houdt gij de hokken zelf schoon ?"
»Ja, ik heb al lang afgezien van bedienden. Die
maken de beesten maar woest. Ze zijn hard on ruw
met ze, uit angst. Het is een heel work ; maar ik
sta voor dag en dauw op en heb dus altijd tijd in
overvloed. Hier hebt gij de zeehonden ; ik plaatste
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ze opzettelijk naast de slangen, om ze gelijktijdig
te lagen genieten van mijne muziek. Geeft nu wel
acht ! Ze zijn in het water bezig en hebben op het
oogenblik plezier met elkander ; gij zult eens zien,
dat mijn spel voor hen boven alles gaat."
En hij nam zijn strijkstok op en begon eene
wilde, klagende melodie te spelen, eene improvisatie,
maar zoo schoon, dat Egbert, die een goed muzikaal
gehoor bezat, hem vol bewondering aanstaarde.
Paul wendde zijne blikken niet van de kooien
af. Nauwelijks hadden de eerste tonen van het lied
weerklonken, of de zeehonden staakten hun vroolijk
geplons en kropen, alien zonder uitzondering, het
water uit, om de tralies te naderen. Enkelen hunner
gingen daar zelfs tegen opstaan, om duidelijker
hunne blijdschap te kennen te geven. ook de slangen, die ineengerold lagen, ontwaakten op eens uit
hun slaap en begonnen zich langzaam te ontkronkelen. Hun afzichtelijke kop werd omhoog geheven,
zij wendden alle mogelijke moeite aan, om aan hun
hok te ontkomen.
»Zij zouden aan mijne voeten komen liggen, als zij
vrij waren," zeide de oude, voortspelende. »Vreemd
dat muziek zulk een invloed op hen heeft ; maar
dat bezat zij ook voor Saul, als de Duivel in hem
was gevaren."
»En de leeuwen en tijgers ?" vroeg Paul.
dDie bekommeren er zich niet om," klonk het
antwoord, d.ntegendeel, het maakt hen aan het
huilen. Maar nu moot gij lets anders hooren."
En hij hief zijn strijkstok op, en nog alleen voor
de zeehondenkooi plaats nemende, begon hij een lied
te zingen. De knapen geloofden hunne ooren bijna
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niet, toen de dieren met hem instemden en werkelijk
stem toonden to bezitten.
Mogen wij hier eons meer terugkomen ?" vroeg
Egbert, die een en al belangstelling was.
»Zooveel gij wilt, als gij mij maar rustig mijn
gang laat gaan en nooit mijne dieren plaagt; want
bij de minste poging daartoe zou ik u op staande
voet op straat zetten. Vergeet het nooit : wie niet
goed is voor beesten, van hem hebben ook de menschen niets to hopen. Dieren zijn afhankelijk van
onze goedheid ; dat moot ze heilig maken in
ons oog."
Dien avond begon de vertooning met het marmotje op nieuw. Egbert was een weinig met het
denkbeeld verzoend geraakt on hield zich dus
dapperder ; wat Paul betreft, hij zong er nu, om
het succes der onderneming to bevorderen, ook nog
nu en dan een Hollandsch liedje bij, on ofschoon
zij ditmaal niet op avondeten onthaald werden,
hadden zij bij hun terugkeer in het logement meer
dan ITV Mark verdiend en konden zich dus, zonder
zorgen, to goed doen aan brood met worst.
Egbert ging daarna terstond naar bed ; maar zijn
makker moest nog, zooals elken avond, met den
herbergier afrekenen, en vertrouwde hem nu toe
op welke wij ze zij zich des avonds bezighielden.
»Dat is alles goed en wel," lachte de waard.
»Maar vijf Mark, als or minstens drie of vier of
moeten, beteekent niet veel on jongens, die in den
vollen groeitijd zijn, moeten zich beter voeden dan
gij beiden doet, willen zij op den duur gezond
blijven. 1k zal je wat zeggen ; je moot morgen tegen
een uur of twaalf naar de Alte Jungfrau-Allee gaan ;
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daar wonen schatrijke menschen, en als je daar
voor hunne deuren je kunstjes vertoont, haal je
zeker meer geld op, dan zoo 's avonds op straat."
De knaap bedankte hem, na aandachtig geluisterd
te hebben naar zijne uitlegging van den weg, en
begaf zich toen op zijne beurt naar het slaapkamertje,
dat hij met Egbert deelde, zich afvragende hoe hij
zijn zooveel fijngevoeliger makker met dit nieuwe
plan verzoenen zou. Hij raadde wel dat het in diens
oogen nog vrij wat erger zou zijn hunne bedelrol,
die hem toch reeds zooveel kostte, bij klaarlichten
dag te vervullen.
»Heinrich !" riep de vrouw van den logementhouder, zoodra hun kleinen gast verdwenen was.
»Welnu ?" vroeg de herbergier.
»lieb je het avondblad al gelezen ?"
»Ja, zeker. Waarom ?"
»Zag je ook de advertentie, die daarin staat, uit
Amsterdam?"
»Neen. Wat is dat voor bijzonders ?"
Zij bracht hem op geheimzinnige wijze de courant,
en wees met den dikken vinger op eene annonce,
waarin de families Melburg en Muller opsporing
en aanhouding verzochten van hare verdwenen
zoontjes. Volgde het signalement der knapen.
»Dat zijn ze," mompelde de waard. »Dat moeten
ze zijn."
»Wat zul-je doen, Heinrich ?"
»De ouders zelf naar hunne kinderen om laten
zien," antwoordde hij met een ruwen lach. »Als ze
nog hadden gesproken van eene rijke belooning,
dan zag de zaak er anders uit! Maar zij beloven
geen cent; het zijn zeker gierigaards en daarom
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zijn de jongens stellig weggeloopen. Als ik schreef,
was ik mijn postzegel kwijt en mijn gasten erbij,
terwip we er nog een aardig stuivertje bij kunnen
verdienen, wanneer zij meer geld gaan maken."
»Maar als de moeders nu toch eens erg ongerust
waren ?" mompelde de vrouw.
»De moeder van den een is alvast dood, en wat
den ander betreft, die schijnt niet erg om de zijne
te treuren. Neen, mensch, we gooier onze eigen
glazen in, als wij ons met de zaak bemoeien en
krijgen toch maar ondank tot loon. De kinderen
waren ongelukkig thuis, dat kan niet anders, of ze
zouden niet weggeloopen zijn en nog liever in een
vreemd land met een marmot rondloopen dan bij
hunne ouders te zijn. Geef hier dat blad. Waarom
heb je het niet weggenomen ?"
»Voor de klanten, man."
»Die kunnen het er voor eenmaal wel buiten
stellen. Je begrijpt, meer dan een heeft de jongens
hier al gezien, en als zij de advertentie lazen,
mochten zij er zich eens op eigen houtje mede
willen bemoeien."
»Maar die eene moeder dan toch ?" prevelde de
vrouw, die zelf kinderen had.
De waard ging vlak voor haar staan en zag haar
strak in het gelaat.
»Maria," zeide hij ; »waag het niet er over te
schrijven of iemand anders in de zaak te halen ;
want zoo waar als ik hier sta, wij zouden er last
door krijgen met de politie, dat wij ze zoolang geherbergd hadden."
Dat was een tooverwoord ; de goedhartige vrouw,
die inderdaad een anonieme briefkaart aan het
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opgegeven adres had willen richten, ontstelde zoo
geweldig bij de gedachte aan een politiezaak
alleen, dat zij het blad aan haar man toewierp en
plechtig beloofde er zelfs niet meer aan to zullen
denken.

ZESDE HOOFDSTUK.

Het duurde lang, eerdat Paul zijn vriend tot den
voorgenomen tocht naar de Alte Jiingfrau-Allee
bewegen kon. Hij was daarmede begonnen, zoodra
zij den volgenden morgen opstonden ; maar Egbert
zat daar op den rand van zijn bed, zonder er aan
te denken zich verder te kleeden, en maar telkens
uitroepende : »Neen, dat niet ! Dat is waarlijk al
te erg !"
»Wij zullen eenvoudig Bettelstudenten zijn ; je
weet niet wat je weigert !" verklaarde Paul, die
zich flink stond te wasschen : »Wij ook zijn op eene
wetenschappelijke reis, zonder middelen te bezitten
op andere manier in onze onkosten te voorzien.
1k vind het prachtig."
»Hoe is het mogelijk ; zulk eene vernedering !"
klonk het smartelijk.
»Jongen, je hebt je roeping gemist !" spotte Paul,
knorrig wordende.
»Zoo? En wat had ik dan wel moeten worden,
volgens jou ?"
»Koster van de eene of andere kerk."
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dlezat ik daarvoor dan zulk een bijzonderen
aanleg?" zuchtte Egbert.
»Ja ; je bent er voor geknipt. Altijd even braaf
en bedaard je weg te gaan, niet verder dan de

kerk ; altijd hetzelfde plechtige gezicht opzetten en
je dood ergeren als een van de jongens der buurt
eens een guitenstreek uithaalde ! Kom, Bert, schaam
je wat, en wees een man ; wij hebben nu al zoovele hinderpalen achter den rug, dat de rest nog
maar een beuzeling is. Of men iets overdag doet,
of wel 's avonds, komt precies op hetzelfde neer.
In heel Hamburg is geen levend wezen dat ons
kent ; voor wie zouden wij ons dan schamen ? In
die rijke buurt, halen wij , zooals de logementhouder zegt, zeker wat goeds op en hoe eerder
wij het noodige reisgeld bijeen hebben, hoe eer het
uit is met onze vertooningen !"
Deze laatste belofte hielp. Egbert kleedde zich
nu haastig aan en volgde hem eenige uren later
met het marmotje.
De uitkomst loonde hunne moeite. Zij keerden
's middags met over de tiers Mark terug.
Dagelijks trokken zij nu naar de rijkste wijken,
en eene week later, terwip Paul weer nit alle macht
voor eene prachtige woning stond te zingen, kwam
er een livreiknecht op hen toe, die hen verzocht
binnen te komen bij “den kleinen jonker", die
ziek lag.
Het was een kille, regenachtige morgen en de
zachte warmte, welke hen reeds in het met heerlijke
bloemen versierde voorhuis tegenkwam, deed beiden
goed. Met ontbloot hoofd volgden zij den bediende
en werden binnengelaten in een rijk gemeubeld
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vertrek, waar een tengere, doodsbleeke knaap op
een rustbank uitgestrekt lag.
Eene nog jeugdige vrouw, met vriendelijk maar
droefgeestig gelaat, zat aan zijne zijde en gaf hun
een wenk nader to treden.
»Mijn kleine Wigbold is ongesteld," zeide zij :
»Hij kan dus zelf niet uitgaan en de drukte op
straat zien, zooals hij vroeger zoo gaarne deed.
Wilt gij daarom uw marmotje zijn kunstjes bier
voor hem laten vertoonen ?"
»De marmot is nog niet afgericht, mevrouw,"
antwoordde Paul : »maar het is een lief diertje, de
jonker kan hem gerust in de armen nemen, als hij
wil, en dan zal ik mijn liedjes voor hem zingen."
»Ja, mama, geef mij het dier," smeekte Wigbold.
Egbert voldeed terstond aan zijn verlangen en
de jonge vrouw zag hem verteederd aan.
»Je schijnt me ook niet sterk toe, ventje," zeide
zij medelijdend.
>d-lij heeft geen moeder meer," verklaarde Paul,
wel wetende dat dit feit de meeste harten stormenderhand innam.
»Geen moeder ! Hoort gij, Wigbold ? Er zijn kinderen, die nog vrij wat minder bezitten dan gij.
Wat zou mijn kleine jongen beginnen, als hij mij
niet altijd aan zijne zijde had '?"
»Ik zou doodgaan van verdriet," klonk het antwoord, terwijl de zieke knaap het vermagerde gezichtje tegen haar arm aanleunen liet : »Wij blijven
altijd bij elkaar, mama ; altijd, altijd, niet waar ?"
»Ja, altijd," sprak zij haastig en de oogen sluitende, als onder de opwelling eener hevige pijn ,
want zij bedacht hoe kort dat »altoos" zou wezen,
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tenzij God hier een wonder verrichtte en haar
dierbaar kind de gezondheid wedergaf.
Paul begon nu te zingen, zooals hij in de straten
deed, zijn lied met allerlei gebaren opluisterende.
Hij voerde zelfs een boerendansje uit, dat hij eens
voor den verjaardag van zijn vader had geleerd,
en Wigbold was verrukt.
»Ik zal hun beneden te eten laten geven," zeide
de moeder, toen het gansche repertoire doorloopen
was : »Kunnen zij nu gaan, Wigbold ? Of wilt gij
nog een van de liedjes hooren ?"
»Neen, mama, maar de marmot ...." sprak het
kind met smeekende oogen.
»Mag het diertje hier blijven, terwijl gij eet ?"
vroeg de jonge vrouw.
»0 ! zeker, mevrouw," antwoordde Egbert.
Al)an zal ik schellen en kan de knecht voor uw
maal zorgen. Als gij klaar zijt, komt gij weer boven.''
Zij verwachtten slechts wat brood en melk te
krijgen ; maar ontvingen, op last van hunne gastvrouw, de schotels, die van het ontbijt waren overgebleven. Zulk een maal hadden zij sedert hun
bezoek aan majoor von Rittersberg niet genuttigd.
Het was alsof het hun reuzenkrachten schonk , zelfs
Egbert werd er opgewekt on der.
Toen zij weder boven kwamen, hield Wigbold's
moeder een goudstukje in de hand, dat zij Paul
overhandigde met vriendelijken dank voor zijne
moeite. De knaap kleurde van blijdschap.
»Dat is te veel, mevrouw," stamelde hij : diet is
waarlijk te veel !"
»Neen, gij moogt het gerust behouden, en als gij
over eene week of zoo nog eens langs komt, schel
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dan hier aan ; indien dan mijn zoontje niet erger
is, zal hij zeker blij zijn u weer te zien."
»Mama," stamelde de kleine zieke, die het marmotje dieht tegen zich aangeklemd hield. »De dokters
zeggen immers dat, als ik sleehts levertraan wilde
innemen, ik wel herstellen zou !"
»Ja, lieveling, en je maakt me daarom zoo bedroefd met het altijd te weigeren."
»Als ik u beloof de elken dag, ochtend en avond
levertraan te nemen, zou ik dan ook een marmotje
mogen hebben?"
»0! Dadelijk! Dadelijk !" riep de moeder hoopvol
uit : »waar zijn zij te krijgen, kinderen ?"
»De jonker mag het mijne houden, als hij wil,"
zeide Egbert, in eene opwelling van edelmoedigheid, ofschoon hij reeds innig aan zijn viervoetig
makkertje was gaan hechten. »Ik weet waar ik
een ander vinden kan."
»0 ! mama, hoe heerlijk !" jubelde Wigbold. »Ik
zal mijn levertraan innemen, en nooit een enkele
maal overslaan, dat beloof ik u. Och, zeg dat het
goed is, zeg dat het mag ! Kijk eens, het beestje
ligt zoo gerust bij mij te slapen."
»Als deze lieve jongen hem werkelijk of wil
staan, heb ik er niets tegen. Maar hoeveel kost
het diertje ?"
>Niets, mevrouw ; we willen er niets voor hebben," verklaarde Egbert. »17 heeft ons al veel te
veel gegeven."
»Maar dat kan ik heusch niet van u aannemen,"
zeide de jonge vrouw hoofdschuddend.
»Doe het gerust. Wij zijn geen bedelaars ; maar
bedelstudenten !" sprak Egbert fier.
,
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voor het eerst begon Wigbold's moeder hartelijk
te lachen.
»Welzoo!" zeide zij ; »en waar gaat uwe reis heen?"
»Naar de Noordpool."
»Wat?" riep de zieke knaap, nu op eens vol belangstelling.
»Ja, wij gaan een ontdekkingstocht maken ; wij
reizen heel Zweden door, als wij maar geld genoeg
bijeen hebben om zoover te komen, en van daar
naar Lapland en zoo maar altijd verder."
»Maar, arme kinderen !" riep de jonge vrouw ,
»dat zult gij er nooit levend afbrengen ! Hebt gij
dan niemand die naar u omziet?"
»Neen, mevrouw ; maar wij zijn heel dapper,"
antwoordde Paul met schitterende ooeen.. »Wij hebben al eene lange reis achter den rug, en alles is
even goed gegaan. Wij zijn maar eens door Zigeuners
overvallen, die mijn vriend zijn horloge ontstolen ,
maar ik heb het mijne nog, dus dat is zoo erg niet
en verder ging alles best."
»Maar hebt gij ten minste warme kleeren ?"
Daar had geen van beiden nog aan gedacht, doch
Paul liet zich zoo gauw niet ontmoedigen.
»Die zullen wij hier koopen," zeide hij.
»Dat is niet noodig. 1k heb nog een paar overjassen van mijn zoon. Wacht even, ik zal ze hier
naast gaan halen."
Een oogenblik later kwam zij terug met twee
dikke winterduffels, die wel wat nauw op de borst
bleken, voor Paul vooral ; maar waarmede beiden
toch de wereld te rijk waren. Zij vertrokken, zoo
blij alsof zij het hoogste lot uit de loterij hadden
getrokken.
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Eerst nadat zij weg waren, begon de jonge vrouw
zich verwijten te maken, dat zij hen had laten gaan
zonder verdere moeite aangewend te hebben ze
van hun onzinnig voornemen of te brengen.
4-let is krankzinnigenwerk," mompelde zij bij
zichzelve, »die stumperds weten niet wat zij beginnen, en dat tegen den winter ; zij zullen omkomen
in de sneeuw. Hoe kon ik ook zoo dom zijn? Maar
ik was geheel en al vervuld van vreugde over je
belofte omtrent de levertraan."
»Maar het zijn flinke jongens," zeide de kleine
zieke. »Ik wilde dat ik met hen meekon!"
»Flinkheid helpt niet tegen honger en koude. Ik
zal het mijzelve nooit vergeven."
»Zij komen gelukkig nog terug."
»Dat is waar!" riep zij verheugd. qk zal last
geven, dat zij onmiddellijk boven worden gelaten
als zij komen."
Maar Egbert en Paul zouden niet wederkeeren.
Zoodra zij op straat gekomen waren, zeide de
laatste:
»Dat was een meesterlijke zet van je, Bert, om
het diertje cadeau te doen. Wij hebben daardoor
bewezen dat wij fatsoenlijke jongens waren. Laat
ons nu maar dadelijk naar vader Casper gaan om
er een nieuwe te koopen."
»Zou het nog wel noodig zijn ?"
»Zeker. De zaken gaan zoo goed, dat wij nu wel
genoeg voor de reis hebben ; maar wij moeten ook
eten, als wij eens in Zweden zijn en hoe meer wij
bij een hebben, hoe beter. Als het zoo voortgaat
nog een dag of tien, dan is het wat anders."
Dat vooruitzicht was al heel veel en met hun
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overjasjes op den arm, stapten zij al pratende door,
tot zij den dierenwinkel bereikten.
Hier ging de schel oorverdoovend over ; maar
ditmaal wachtten zij te vergeefs. De hun zoo welbekende, schuifelende tred van hun ouden vriend
liet zich niet hooren en Bert opende en sloot nog
eens de voordeur, om de bel andermaal over te
laten gaan.
»Ilij doet zeker een middagdutje," zei Egbert.
»Misschien is hij wel uit," antwoordde Paul.
»Neen, dan zou hij immers den winkel wel gesloten hebben. Hij is voorzichtig genoeg."
»Als hem dan maar geen ongeluk is overkomen.
Hij is al zoo oud ; hij kan wel een beroerte of zoo
iets hebben gehad. Mogelijk ligt hij ook ziek; wij
moeten in elk geval gaan kijken."
Egbert was wel een beetje bang. De smalle gang
grijnsde hem zoo donker en geheimzinnig tegen ;
maar hij wilde het niet bekennen aan Paul en
volgde hem dus sprakeloos. Ook in het achterhuis
heerschte een diepe stilte.
>Nader Casper!" riep Egbert luid. >Nader Casper,
waar zijt gij ?"
Geen antwoord. Zelfs Paul begon nu bedenkelijk te kijken.
»Wij moeten het huis doorzoeken," zeide hij, »ik
weet ook niet waar hij slaapt en misschien zit hij
wel op zolder !"
Het slaapvertrek was gemakkelijk genoeg te linden. Aarzelend keken de beide knapen naar het
bed ; maar het was netjes opgemaakt ; de grijsaard
kon dus niet ziek wezen.
Ook op zolder ontdekten zij geen spoor van hem.
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»Hij zal misschien een kou hebben gevat en doof
zijn geworden," zeide Paul, die het bangst was geweest voor de slaapkamer en nu weer een heele
held was : »Wij zullen hem achter in den tuin bij
de dieren vinden."
Zij stapten bemoedigd verder en bereikten het
voormalige hofje. De leeuwen begonnen te brullen
bij hunne nadering ; de tijgers sloegen wild met de
klauwen door de reten hunner kooi.
»Wat ze vandaag wel mag bezielen ?" mompelde
Egbert : »zoo woest zijn zij anders nooit."
»Dat komt omdat de oude er niet bij is," zeide
Paul ; maar opeens slaakte hij een doordringenden
kreet.
»Wat is er ? Wat bezielt je ?" stotterde Egbert
klappertandend.
»Daar, daar, voor ons uit !"
Egbert keek in de aangeduide richting en bleef
als aan den grond genageld staan. Op vrij grooten
afstand van hen lag een roerlooze gedaante uitgestrekt op het zand. Onwillekeurig drongen de
knapen zich tegen elkander aan.
»Zal ik de politie gaan halen ?" fluisterde Egbert
eindelijk.
»Neen, nog niet ; misschien ligt hij maar flauw ;
wij moeten hem eerst zien te helpen."
En zich geweld aandoende om hunne ontroering
te bedwingen, traden zij dichterbij, tot zij andermaal
opeens, als van den donder getroffen, stilhielden.
Anderen dan zij zouden dat, trouwens, gedaan
hebben bij het . vreeselijke schouwspel, dat thans
hunne oogen trof. Het was niet alleen de aanblik
van een lijk, die hen deed huiveren, neen, om den
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ouden dierentemmer heen lag een reusachtige slang
gekronkeld, die hem blijkbaar moest hebben doodgekneld. Hoe het dier aan zijne kooi had weten te
ontkomen, bleef den kinderen een raadsel maar
de ramp was geschied niet alleen Casper had de
slangen verfoeid, hen alleen onder al zijne roofdieren zij ook hadden den grijsaard gehaat en
hunne lange vijandschap eindelijk op hem gekoeld.
»Hij is dood !" prevelde Paul, de verglaasde oogen
en het kleurloos gelaat ziende.
»Wat moeten wij doen? 1k durf niet bij het
ondier te komen."
»Ik ook niet. De politie moet dat maar doen.
Ook geen pleziertje !"
»Misschien zal het wel gaan met muziek maar
Paul, ik moet toch een marmot hebben."
»Het hok staat gelukkig aan den anderen kant
kom maar gauw mede wij zullen het geld op de
toonbank leggen want wij moeten eerlijk zij n, al
is de oude man ook dood."
Zij ijlden weg, telkens omkijkende of de slang
hen niet achtervolgde en vijf minuten later stonden
zij weder, met een marmot op den arm, op straat.
Nu gold het nog maar een agent van politie te
vinden. Zij zochten tot zij er een hadden en vertelden hem ademloos het geval. De man keek heel
bedenkelijk. Het leed geen twijfel, of hij had vrij

wat liever met een bende dronken woestelingen te
doen gehad, en hij mompelde :
»Dat durf ik niet alleen aan. Wacht even, ik zal
een collega roepen !"
En een fluitje aan den mond brengende, floot hij
driemaal op geheel eigenaardige manier. Er was
7
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nog geen minuut verloopen of een andere agent
kwam aansnellen om den hoek van de straat. Paul
vertelde intusschen van de liefde der slangen voor
muziek.
»Dat is alles goed en wel," bromde de eerste
diender ; ›>maar men kan mij tegenover elk instrument ter wereld zetten, dat ik er nog geen zuiveren
toon uit haal. Heidaar, Johann," voegde hij zijn toeijlenden kameraad toe : »Ben jij bij toeval ook een
muzikant ?"
»Ik hoor net zoo graag trappenschuren als muziek!"
lachte de ander: »Maar je hebt me toch geen signaal
gegeven om je hier of daar een deuntje voor te
spelen, denk ik."
>diach niet !" antwoordde zijn collega knorrig.
qk heb mijn leven lang nog niet zulk een ellendig
geval bij de hand gehad."
Hij deelde hem nu, in korte woorden, het gebeurde
mee, en terwijl zijn toehoorder zich, met plotseling
zeer bedenkelijke uitdrukking, achter het oor krabde,
zei Egbert aarzelend :
:>Ik heb het wel niet ver gebracht in de muziek ,
maar zoo'n beetje vioolspelen kan ik toch wel, en
ik weet oak waar Casper's viool opgeborgen ligt.
Als ik u soms van dienst kan zijn ?"
De agenten, die veel te zeer vervuld waren van
hun naderend duel met den boa constructor, om
veel op de kinderen te letten, namen zonder argwaan en met de grootste dankbaarheid zijn voorstel aan
»Je bent een flinke kerel !" zeide Johann. »De
meesten zouden het op een loopen hebben gezet
en ons maar rustig aan ons lot hebben overgelaten."
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»Ik ga ook mee," verklaarde Paul beslist. >lk
laat mijn vriend niet alleen. Als dat ondier hem
soms aanvalt, ga ik aan zijn staart hangen en wij
zullen wel eens zien of hij dan nog voortspoken kan.
Die arme Vader Casper was geheel alleen, dat was
zijn ongeluk ; maar de marmot moet zoolang in een
kast opgesloten worden, anders verslindt het monster
dat arme beest nog."
»Hoe zijt gij beiden eigenlijk hier gekomen ?"
vroeg Johann, terwip zij den winkel betraden.
>Nader Casper was onze vriend," gaf Egbert ten
antwoord : »en wij kwamen een marmotje koopen."
»En je hebt er een weggenomen, toen je hem
doodvondt ?"
>Noor wie ziet gij ons aan, mijnheer?" riep de
knaap met vlammende oogen : »Kijk dan maar,
daarginds op de toonbank ligt het geld ; zijne erfgenamen kunnen het opstrijken. Het is heel leelijk
eerlijke jongens zoo maar te verdenken ; dat komt
zeker van al dat omgaan met boeven en bandieten !"
»Bedaar, bedaar, kleine man !" lachte de agent,
verrukt over de eerlijkheid der knapen, die toch
zoo gemakkelijk gebruik hadden kunnen maken
van het oogenblik : A -e bewijst ons waarlijk zulk
een grooten dienst, dat ik je gaarne voor eene belooning voor zal dragen, als je ons waarlijk helpen kunt."
»Neen, dat wil ik niet, mijnheer," zeide Egbert,
die zijne gegronde redenen had, om zich liefst zoo
ver mogelijk op een afstand van de justitie te
houden : »Ik doe alleen mijn plicht en wil er niets
voor hebben, als gij ons alleen maar wilt beschouwen
als eerlijk van hart.
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De vrede werd nu door een handdruk bekrachtigd, Paul liep vooruit om de viool te halen, en
daarmede gewapend bereikten zij den tuin. Hier
gekomen, zagen de mannen dat hunne kleine berichtgevers geenszins overdreven hadden. De slang
was een reusachtig dier en zij bleven elkander
besluiteloos staan aankijken ; nog nooit hadden zij
in zulk een onaangenaam geval verkeerd.
»Waar is de kooi ?" vroeg een hunner.
»O ! heelemaal aan het andere einde van den
hof," antwoordde Paul.
»Dan is de ongelukkige man den heelen tuin door
door het monster vervolgd geworden !" De agent
rilde : »Hu! Een akelig oord hier ! Hoe kan een
mensch plezier vinden in zulk een gezelschap. En
die leeuwen en tijgers gaan te keer, of zij hunne
hokken moesten vernielen."
»Het is vreemd ; want zij waren anders zoo mak,''
verzekerde Egbert.
»Ze zullen honger hebben!" riep een der mannen :
»Ja, ja, dat moet wel ; want ik zie het duidelijk aan
de kleur van het lijk, die oude is al een paar dagen
dood. Wij zijn hier ons leven geen oogenblik zeker.
Het is de leelijkste zaak, die ik nog ooit in mijn
loopbaan tegenkwam."
»Ik geloof dat ik weet waar hij het vleesch bewaarde!" mompelde Paul, na een oogenblik van
beraad : »Daar verderop, voor het raam van dat
schuurtje, zag ik eens een bot uitsteken. Wacht
maar even ! Ili loop er heen !"
Tot zijne vreugde vond hij een grooten voorraad
vleesch en beenderen. Het rook wel lang niet versch
meer, maar zoo kieskeurig zouden de uitgehongerde
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roofdieren wel niet zijn om daarop te letten. Reeds
van verre zagen zij den knaap er mede aankomen
en het was inderdaad treffend te zien, hoe zij de
klauwen zoover mogelijk naar het zoolang ontbeerde
voedsel uitstrekten. De agenten hielpen hem nu het
vleesch op veilige manier door de daartoe bestemde
luikjes naar binnen duwen ; Egbert zocht naar een
pomp en zorgde voor water, en na verloop van
tien minuten was het gehuil, althans aan de zijde
van den tuin waar het lijk lag, verstomd.
»Later zullen wij voor de andere gasten van vader
Casper zorgen," sprak Johann ; »nu is de groote
vraag : hoe krijgen wij dat gevaarlijk beest in
zijn hok ?"
>d\lijnheer," zei Egbert beschroomd, zooals hij
altijd was wanneer hij eens blijk van zijn wijsheid
moest geven : »Ik las meer dan eens in verhalen
over slangenbezweerders, dat zij die dieren vangen
door voordat zij fluit gaan spelen een bak melk
klaar te zetten, waarin zij een slaapmiddel hebben
gemengd."
»Daar zeg je wat, kerel!" riep de agent, verrukt
over den inval, uit : »in plaats van een slaapdrank
zullen wij ons veroorloven het monster een dosis
vergif toe te dienen."
»Dat zou ik niet doen," sprak zijn kameraad
hoofdschuddend : qk heb altijd hooren zeggen dat
zulke ondieren veel geld waard zijn voor de liefhebbers, en wie weet wat al ellende de erfgenamen
van den oude ons nog op den hals zouden halen,
voor het verloren gaan van dit eene beest. Ik loop
naar de eerste apotheek de beste en breng meteen
melk mede."
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»Laten wij dan nog zoolang met het voeren der
andere beesten voortgaan," zeide Paul. »De melk
zal ook nog met dat goedje moeten worden gekookt,
zoodat wij tijd genoeg voor ons hebben."
Bijgestaan door Johann, doorzochten de knapen
nu de schuur en vonden daar alles wat zij slechts
konden behoeven. Zelfs de diender was blij niet
veroordeeld te zijn daar maar werkeloos op het
vreeselijke schouwspel te blijven turen van den
grijsaard met zijn slapenden moordenaar, en zoo
togen alle drie om het ijverigst aan het werk. Egbert
verzorgde de vogels, Paul de apen, de man nam
de groote dieren voor zijne rekening, en toen de
andere agent eindelijk terugkeerde met een bak nog
lauwe melk, waarin hij eerst flink het verdoovingsmiddel had laten aftrekken, waren de anderen reeds
met hunne taak gereed,
»En nu mood gevat !" bromde Johann ; »in het
ergste geval trekken wij onzen sabel !"
De bak met melk werd een tiental meters van
het lijk op het zand neergezet, en Egbert nam,
doodsbleek maar vastberaden, de viool ter hand,
terwijl Paul vlak naast hem ging staan, als om hem
te beschermen.
Een oogenblik later weerklonken de tonen van
het »Carnaval de Venise" door den hof heen. Ademloos keek het viertal naar het monster. Aanvankelijk zagen zij niets ; maar nadat Egbert ongeveer
eene minuut had voortgespeeld, kwam er iets als
eene trilling in het gladde lichaam.
»Hij beweegt zich !" fluisterde Paul. »Ga achteruit, Bert ; ik moet voor je waken !"
En tot alle securiteit trok hij zijn zakmes ; maar
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hij beeide, ondanks zijn gewonen moed, van top
tot teen.
Nog altijd speelde Egbert voort, wel is waar nu
en dan vervaarlijk valsch van angst ; maar daar
scheen de slang zich in het minst niet door te laten
afschrikken ; er kwam meer en meer golving in
zijne leden en eindelijk en ten laatste hief hij langzaam, heel langzaam, den afschuwelijken, platten
kop op.
»Nu opgepast, hoor !" zeide een der agenten halfluid, »het begint te spannen !"
Ja, dat begon het ! De boa liet nu zijne prooi
uit zijne vreeselijke omhelzing los en ontkronkelde
zich aan den doode. Eerst kwam er nog maar een
lange hals over den grond aanschuifelen ; maar
daarna volgde ook de rest van het lichaam, terwijl
de kleine oogen met ondoorgrondelijke uitdrukking
op het dappere muzikantje gevestigd bleven.
Alij zal je verslinden !" kermde Paul, voor het
eerst lafhartig. »Loop liever weg !"
»Neen, hij doet mij niets, zoolang ik voortspeel.
Wees maar niet bang !"
Zelfs de agenten bewonderden den moed van het
kind, dat er toch zoo tenger uitzag, dat hij zich
heel stellig niet tegenover het monster had kunnen
verdedigen, en zij rilden bij de gedachte aan het
gevaar dat hij liep ; maar op eens scheen de gulzigheid van het dier zijne kunstliefde te overtreffen,
wendde het den kop of naar den voor hem toebereiden drank en gleed het daarheen.
Geen der toeschouwers sprak meer. Het was alsof
de slang argwaan koesterde ; want nog even aarzelde
hij, al vlak bij het verlokkende vocht gekomen
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zijnde. Toen, tot aller verlichting, begon hij te
drinken.
En nog altijd speelde Egbert voort, tot alles op
was, en het dier den kop loodzwaar op het zand
liet zinken en als een roerlooze massa neerviel.
Een der agenten schopte tegen hem aan ; maar
hij bewoog zich niet meer ; de drank had zijne uitwerking niet gemist.
Men haalde nu een kruiwagen en met groote,
ofschoon thans overbodige voorzorgen, werd de
slapende boa constructor daarop geladen en naar
zijn hok teruggevoerd. Hoog boven het glas ontdekte een der mannen een al te wijde ruimte tusschen twee tralies. Hij moest zich daar doorheen
hebben laten glijden. Zij herstelden dit voorloopig
door er een houten lat tusschen te plaatsen en wijdden
daarop hunne zorgen aan den doode. Het viel hun
niet moeilijk in te zien dat hij doodgekneld was.
Niet ver van de plek waar hij rustte lag nog zijn
kalotje. Geen twijfel dus, of hij was voor zijn vijand
gevlucht ; maar zijn oude, stramme beenen hadden
den ontzettenden wedstrijd met zulk een geduchten
vervolger niet kunnen volhouden.
Men droeg hem naar zijne legerstede over, in afwachting van de verdere beslissing der justitie.
Alleen aan de keel droeg hij eene onbeduidende
uiterlijke wond. Zijne trekken gaven een onmiskenbaren angst te kunnen.
»Hij kende zijn vijand en wist dat hij zonder genade zou zijn," mompelde Paul, bedroefd over het
lot van den grijsaard.
»Wij zijn hier zeker niet meer noodig ?" vroeg
Egbert, wiens krachten hem begonnen te begeven.
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»Neen, gaat maar gauw naar huis," antwoordde
een der agenten : »Je ziet zoo wit als een doek ,
arme jongen, het was dan ook haast te veel voor
een volwassen mensch. Maar gij hebt u beiden
prachtig gehouden. Blijft zoo voortaan, en ik voorspel u dat er nog iets goeds van u zal groeien. 1k
heb van mijn leven geen flinker knapen gezien."
Paul was verrukt over het compliment ; hij schudde
den beiden mannen hartelijk de hand en trok zijn
thans half bewusteloozen makker met zich mede.
Zoodra zij zich maar eenmaal op straat bevonden,
kwam Egbert weer bij.
»Laat ons gauw naar het logement terugkeeren,"
stamelde hij ; »wij hebben genoeg uitgevoerd voor
vandaag."
»Ja, wij kunnen gerust eens vacantie nemen !"
juichte Paul ; >jongens, jongens, als vader Casper
er maar mede te redden was geweest, zou ik plezier
voor tien gehad hebben. Het is doodjammer dat de
agent ons niet vermelden kon bij zijne chefs, zooals
hij doen wilde. Denk eens aan, Bert, wat het geweest zou zijn, als wij hier eene medaille hadden
opgeloopen !"
Maar zijn vriendje antwoordde niet, al zijne gedachten verwijlden bij den ouden man.
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Den daaropvolgenden morgen werd hunne gewone bezigheid hervat ; zij brachten weer een goed
handjevol geld mede, en zoo ging het voort tot den
vijfden dag na de ontdekking van vader Casper's
dood. Dien ochtend joeg er een bittere sneeuwstorm,
te kouder doordien het nog zoo vroeg in het seizoen
was en men dus geen tijd had gehad aan het winterweder gewoon te raken. De knapen stonden, ondanks
al hun moed en volharding, te klappertanden voor
een fraai heerenhuis, toen op eens eene oude dame,
in zonderlinge, lange kleeding, die haar veel deed
gelijken op een priester, de voordeur opende en
hen binnen riep.
»Wat doet gij op straat in zulk een weer?" vroeg
zij op barschen en toch goedhartigen toon.
»Wij moeten geld verdienen," antwoordde Paul,
haar met zijne groote, heldere oogen aanziende.
»lim ! Geld verdienen !" bromde de dame ; diet
is wat moois! Vaders, die hunne kinderen tot zoo
lets dwingen, moesten in de gevangenis komen !"
»Onze ouders zonden ons niet nit, mevrouw,"
zeide Egbert. >›Wij zijn op reis !"
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»Wat vertel je me daar ? Op reis? Waarheen ?"
»Naar Zweden," gaf de knaap ten antwoord, bevreesd voor haar uitroep, als zij van den Noordpool hooren zou.
»0 ! zoo, zijt gij kleine Zweden ?" sprak zij, lets
minder ruw. »Nu, komt dan naar binnen. Gij moet
u eens terdege warmen, en terwijl ge wat eet, zal
ik in mijn reisgids opzoeken, wat de overtocht daarheen wel kost, en u die som geven ; want ik wil u
niet weerzien, verstaat gij mij ? Het zou mij 's nachts
wakker houden. Twee zulke peperneuten in de
sneeuw!"
Eene onuitsprekelijke vreugde vervulde beider
hart. Zouden zij dan waarlijk nu reeds hun tocht
kunnen voortzetten, en dat nog wel zonder zich
een oogenblik te moeten bekommeren om het geld ?
Maar toch voelde Egbert iets aan zijn geweten
knagen en toen hunne gastvrouw hen in eene heerlijk verwarmde tuinkamer alleen gelaten had, om
boterhammen voor hen gereed te gaan maken,
fluisterde hij zijn makker toe :
»Zeg eens, Paul, wij kunnen dat goede mensch
toch niet bedriegen !"
De toegesprokene werd vuurrood van drift. Hij
gevoelde zeer goed dat Egbert gelijk had ; maar
hij wilde zich liever wijsmaken dat dit dwaze,
overdreven gemoedsbez w aren waren.
»Je weet ook altijd ons plezier te bederven !"
riep hij uit, even boos op zijn vriend als op zichzelven. »Onze gastvrouw heeft niet gewacht tot wij
haar antwoorden zouden, en als zij zich verbeeldt
dat wij uit Zweden zijn, dat heeft zijzelve zich in
het hoofd gehaald en kan ik het niet helpen."
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»Neen, maar wij zouden haar eerlijk de waarheld kunnen zeggen," hield Egbert aan.
>›En niet alleen ons reisgeld verspelen ; maar
buitendien nog waarschijnlijk door haar op den
trein naar Holland worden gezet, met speciale
recommandatie aan den hoofdconducteur ons niet
te laten ontsnappen ! Ziedaar wat er op zulk eene
overdreven oprechtheid volgen zou ; want zoo edelmoedig als zij mag wezen, als eene gemakkelijke
tante ziet zij er niet nit."
Neen, dat was waar. Egbert moest het wel toegeven en, evenals zoo dikwijls te voren, gaf hij zich
gewonnen aan de inzichten van zijn tochtgenoot.
Eenige oogenblikken later kw am de dame weder
binnen, met een servet, dat zij over een hoek der
tafel uitspreidde, en een bord vol boterhammen met
rookvleesch en koek. Zij zette alles even netjes en
vlug gereed en ging toen twee groote koppen
koffie . halen.
»Zulke kleine zwervers zijn misschien al gewoon
aan bierdrinken ?" vroeg zij , de wenkbrauwen
fronsende.
»Neen, wij houden het bij melk en koffie," antwoordde Paul.
»Dat is best !" en de dame zag hen vriendelijker
aan : »Bij mij hadt gij ook geed druppel drank gekregen ; ik ben een der voorvechtsters der groote
afschaffersbeweging in Duitschland en als men mij
begaan liet, stak ik alle likeurstokerijen en brouwerijen in brand. Drinkt nooit, knapen, nooit anders
dan alcoholvrije dranken. Ik zal nooit het woord
van den beroemden Nederlandschen professor Donders vergeten : >›Elke druppel drank is een druppel
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vergif." De menschen jammeren over pest ; er is
geen gevaarlijker pest dan drank, en toch maken
slechts enkelen zich daar ongerust over, spelen de
meesten met gevaar. Waar is de marmot?"
Wij lieten het kistje in het voorhuis staan, het
was zoo nat van de sneeuw," antwoordde Egbert.
»Onmiddellijk je boterham laten liggen en het
onnoozele dier binnen gehaald !" riep de zonderlinge vrouw dreigend uit : »Wat ter wereld is dat
nu weer voor eene schandelijke zelfzucht ? Eigen
lichaam verwarmen, eigen maag te good doen, niet
waar? En zoo'n hulpeloos beestje maar laten omkomen van honger en koil! Ja, zoo gaat het !"
»Wij deden het heusch enkel en alleen uit vrees
voor uwe meubels," stotterde Paul, terwip Egbert
wegsnelde.
»Voor mijne meubels ?" herhaalde de dame minachtend : »Alsof die bij mij boven levende wezens
gaan ! Ik ben niet voor niets presidente van het
Genootschap tot bescherming van dieren! Och, daar
is het marmotje al !" en hare stem werd op eons
heel zacht : »kom hier, kleine stumperd! Ik zal je
wel weer warm krijgen en je iets geven waar je
van houdt ! Nu, ik moet erkennen, mager is hij
niet ; gij schijnt toch niet al te kwaad voor hem.
te wazen. Onthoudt het ook, dat er geen laaghartiger iets bestaat dan wreed en zorgeloos te wezen
voor het zwakke. Het staat nergens in den Bijbel
geschreven, maar, even zeker alsdat ik weet dat
ik leef, ben ik overtuigd dat op den Grooten Oordeelsdag, alle mishandelde dieren tegenover hunne
folteraars zullen oprijzen, om hen bij den Opperrechter aan te klagen, en dat er geen ontferming
,
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zal zijn voor hem, die een weerlooze, hetzij clan
mensch of dier, verdrukte !"
Zij was niet tevreden, voordat ook de marmot
zich te goed had gedaan, en daarna nam zij het
diertje op haar schoot en zette zich neder om haar
uitvoerigen reisgids te bestudeeren.
»Gij neemt hier aan het Kloster Thiir-station den
trein naar Kiel," zeide zij, onder het raadplegen
van haar boek : »Daar gaat gij op de boot naar
Korsor ; de boot ligt vlak bij het station, zoodat
gij u te Kiel niet behoeft te vergissen. Te Korsor
legt zij weer achter het station aan, en spoort gij
naar Kopenhagen, waar een omnibus gereed staat,
om u kosteloos naar de stoomboot te brengen, die
naar Malmo vertrekt. Deze steekt in een uur tijds
de Sond over, en dan stapt ge in uw vaderland
aan wal en hoop ik, dat het nooit weder bij een
van u beiden op zal komen, zoolang gij niet volwassen zijt, op eigen gelegenheid het Noorden te
verlaten. Ili zal u nu het reisgeld tot Malmo geven,
met eene kleinigheid voor uw voedsel onderweg ;
maar belooft gij mij op uw eerewoord van avond
te gaan ?"
»Dat beloof ik u plechtig, mevrouw," sprak Paul.
»Dan is het goed ; de Hemel zelf zou u straffen
als gij mij bedroogt. Gij moogt geen nacht langer
hier blijven. Hamburg deugt niet voor ouderlooze
knapen. Gij vertrekt om tien uur en zult gerust
kunnen slapen aan boord. Ik kon u ook wel per
scheepsgelegenheid laten gaan ; maar dan blijft gij
veel langer onderweg, en matrozen zijn ook al geen
geschikt gezelschap voor u. Eenmaal in uw vaderland, zullen de Zweden u wel voorthelpen."
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»0 ! zeker, zeker, mevrouw !" riep Egbert, die
slechts vreesde dat zij nog meer gloeiende kolen
op zijn hoofd stapelen zou.
Zoodra zij zich weder buiten bevonden, zeide
Paul op zegevierenden toon :
»Nu zijn wij rijk en hebben wij niets meer te
duchten. Bert, ik heb een prachtig plan bedacht.
Wij moeten een viool koopen en al je speel je nu
ook zoo prachtig niet, het zal de menschen naar
het venster lokken en dan kunnen zij niet anders
of zij moeten ons en ons marmotje zien."
»Zullen wij dan nog voortgaan met die vertooningen ?" klonk het op bedenkelijken toon : »Ik
dacht nu wij geld hadden ...."
»Wij hebben nooit te veel om naar den Noordpool te komen," viel zijn makker hem in de rede :
»Je begrijpt, wij zullen sneeuwschoenen noodig
hebben, en geweren voor de ijsberen, en er komt
zeker nog van allerlei bij, waar wij niet vooruit
aan hebben gedacht."
>Ja, dan zal het wel moeten," zuchtte de knaap.
>11oor eens, Bert," zeide Paul heel ernstig : »Je
valt me erg tegen. Als men een groot doel bereiken
wil, moet men tegen geen moeite opzien, en het
zou heel ondankbaar zijn over onze vertooningen
te klagen ; want zij hebben ons tot hiertoe niets
dan geluk aangebracht. Een paar jongens, die het
koud hebben, of nat als katten zijn, kan men overal
aantreffen en die wekken geen medelijden op ,
maar laten zij een marmot of een aapje bij zich
hebben, en in hun brood trachten te voorzien, door
voor de menschen to zingen of te spelen, dan is
op eens iedereen geroerd en tot geven bereid."
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»Maar hoe zullen wij dat ooit in de oogen van
onze ouders kunnen goedmaken ?"
»Als wij thuiskornen, zeggen wij eenvoudig dat
wij onderweg voor ons eigen onderhoud zorgden.
Op welke manier blijft ons geheim, en daarmede
uit. Ze zullen den grootsten eerbied voor ons hebben, dat voorspel ik je !"
Zij gingen nu een viool koopen en keerden
daarna naar het logement terug, waar zij hunne
rijwielen schoonmaakten en in orde brachten, en
dien avond, lang voor den bepaalden tijd, stonden
zij aan het station, voorzien van reisbiljetten naar
Malmo. Daar kwam eindelijk de trein aanstoomen.
Zij zorgden dat hunne fietsen goed terecht kwamen
en klauterden toen in een waggon. Reeds floot de
locomotief, toen zij hunne weldoenster over het
perron zagen snellen, aandachtig de verschillende
coupe's bekijkende.
»Hier ! hier !" riep Paul : »En nog honderdduizendmaal dank !"
Voldaan over het feit dat hare beschermelingen
woord hadden gehouden, wuifde zij hen hartelijk toe.
;Weest vooral goed voor het dier en drinkt
nooit !" riep zij.
En voort rolde de trein, hen verder, steeds verder van het ouderlijk huis wegvoerende.
0 ! zoo de vrouw, die hen nastaarde, dit had
geweten !
Egbert dommelde al spoedig in. Paul was daartoe
veel te opgewonden. Zij zagen alleen en aangezien
hij thans de thesaurier geworden was, haalde hij
zijne schatten te voorschijn en begon na te tellen
wat hun in het geheel overbleef. Het was niet
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minder dan honderddertig Mark en nog eenige
stuivers. Zij zouden daarmede al een heel eind ver
kunnen komen, meende hij.
Hij bekeek ook een papiertje, dat de dame hem
bij het geld had gegeven ; het was zorgvuldig
dichtgevouwen en er stond op geschreven : »om
op de boot van Kiel naar Korsor bij te betalen
voor de tweede klasse anders krijgt men geen
slaapplaats."
»Een ware beschermengel !" prevelde hij.
En hij nam zijn zakboekje, waarin ook een potlood stak, en verdiepte zich in allerlei fantastiscbe
berekeningen, omtrent hetgeen zij verder wel zouden
kunnen verdienen.
Eerst te Kiel ontwaakte hij uit die gouden droomen, en schudde hij Egbert bij den arm.
»Wat ? Staan wij stil ? Moeten wij er nit?" vroeg
deze verward.
»Wij moeten aan boord gaan ! Kom, spoedig !"
Zwijgend nam zijn makker het kistje met den
marmot en ook zijn viool op en volgde hem nog
slaapdronken uit den trein maar de kille avondlucht
deed hem geheel en al ontwaken, en hij zag hoe
Paul de rijwielen in ontvangst nam en daarna vol
opgewektheid zeide
»Nu maar de overige passagiers achterna. Dan
zullen wij er van zeif wel komen."
Het was guur, donker weder, de koude motregen
joeg hun in het aangezicht en Egbert trok het
marmotje dichter onder zijn overjasje, en wierp een
somberen blik op de naargeestig flikkerende gaslantarens. Hoe spookachtig zag het er hier uit !
Daar voor hen uit, aan de kade, lagen verschillende
NOORDPOOL-EXPED1TIE.
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schepen ; maar het water moest allesbehalve stil
zijn, want de masten bewogen zich op en neer. De
passagiers, die voor hen uitliepen, versnelden den
pas, het gelaat diep in hunne mantelkragen verscholen.
»Paul," zeide Egbert eensklaps met haperende
stem : »Als wij eens naar huis terug gingen ?"
»Wat wil-je nu ?" riep doze nit, op een Loon, als
meende hij dat zijn vriend plotseling het verstand
had verloren.
»Wij zijn nu nog aan land, en wij hebben zeker
geld genoeg om terug to keeren. Later hebben wij
misschien goon penning moor, en de Noordpool is
toch wel heel ver !"
»Je hebt slaap ; dat is alles," -verklaarde Paul :
»Morgen zul-je wel anders spreken. Woes niet flauw,
Bert ; alles is even prachtig gegaan tot nu toe. Heb-je
lust voor een paar weken op water en brood gezet
en door onze schoolmakkers uitgelachen to worden ?"
»Neon, neon, dat niet !" on hij volgde hem met
gebogen hoofd over de loopplank heen.
Binnen in de boot zag het er gezelliger nit, on
eenig avondeten bracht er het zijne toe bij om den
bedroefden knaap weer mood to geven. Hij had
zich ook nauwelijks in zijne kooi uitgestrekt, of
hij sliep reeds weder en droomde dat hij tehuis
was, on dat Bartje hem heel ernstig beknorde, maar
tevens beloofde alles good to zullen maken bij zijn
vader, dien hij nog niet had weergezien.
Paul had intusschen voor hun souper betaald on
de hofmeester, een man met ongunstig gelaat, kook
hem opmerkzaam aan on vroeg :
Alebt gij enkel Duitsch geld bij u?"
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»Ja. Waarom ?" vroeg de knaap.
»Daar zult gij niet ver mee komen in Denemarken
of Zweden."
»0 ! maar ik zal het wisselen."
»Te Kopenhagen hebt gij daar den tijd niet toe,
als gij dadelijk naar MalmO doorgaat."
»Wat moet ik dan beginners ?" vroeg Paul ietwat
bedremmeld.
»Wij kunnen het wel inwisselen tegen Zweedsch
geld ; dat is ook in Denemarken geldig."
Dankbaar nam hij dit voorstel aan, weinig vermoedende dat de man niet minder dan vijf Mark
voor zijne moeite behield. Hij had nog geen begrip
van het juiste versehil tusschen Marken en Kronen.
en toen hij daarnaar vroeg, werd hem geantwoord
dat de koers alleen dit bepaalde, wat hem niet veel
wijzer maakte.
Hij ook ging nu slapen, tot het oogenblik toe
waarop men de passagiers wekken kwam, met het
bericht dat men over drie kwartier in Denemarken

zijn.
Het was nog heel vroeg in den morgen en dus
donker ; maar de oehtendstond schenkt altijd nieuwe
geestkracht en levenslust, en zelfs Egbert begon
zich te verheugen op de aankomst in het vreemde
land, dat hij vroeger nooit gedacht had te zullen zien.
»Nu aan tafel !" riep Paul vroolijk uit, zoodra
zij zich gewassehen en gekleed hadden : »Ik rammel
van den honger."
Hoe gezellig zag het er in de eetzaal uit, met al
die gekleurde glazen, die onder de stralen der fraaie
koperen hanglampen schitterden. Er stonden heerlijke broodjes gereed ; zij lieten boter, kaas en

zou

116

geurige koffie komen. De marmot kreeg wat brood
en melk, en zonder een zweem van zeeziekte te
hebben gevoeld, gingen zij na het ontbijt aan dek
om Korsor van verre te bekijken.
Veel was er niet van te zien ; het was daarbij
nog schemerdonker, maar toch bleef het alles nieuw
voor hen, en gingen zij een kwartier later blijmoedig
aan wal en evenals de andere passagiers de douanenzaal binnen. Hunne bezigheid daar was spoedig
afgeloopen en aangezien de trein reeds gereed stond,
kropen zij daarin.
»Het is hier precies Holland," zeide Egbert, toen
zij een poosje voortgestoomd waren.
»Ja, met dezelfde vlakke weilanden," antwoordde
Paul, die ook uit alle macht naar buiten zat te
kijken : »Ook al geen land voor mij. Ili houd van
bergen en rotsen en iets grootsch."
Eene vriendelijke juffrouw, die in hetzelfde cornpartiment was gezeten, knikte hen toe, opende een
zwart lederen taschje en reikte aan elk hunner een
dun boekje over. Egbert kreeg het Evangelie van
Mattheus , Paul dat van Lukas.
»Dank u wel," zeide Paul beleefd : »maar wij
kunnen het toch niet lezen."
De juffrouw raadde wat hij bedoelde. Zij nam
glimlachend de boekjes terug, schommelde nog wat
in haar taschje en schoof hun toen dezelfde boekjes
toe, ditmaal in het Duitsch.
»Dat gait beter," sprak Paul, om haar tevreden
te stollen : ,>Dank u zeer."
En zij staken de boekjes bij zich.
Het werd al lichter en lichter; maar de weg
leverde nog altijd niets belangwekkends op en met
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een zucht van verademing begroetten zij ten laatste
den uitroep der conducteurs : »Kopenhamn ! Kopenhamn !"
»Dat zal wel Kopenhagen beduiden !" zeide Paul,
en inderdaad, alle reizigers verlieten hier den trein.
Op een groot plein voor het station zagen zij
verscheidene kleine, armoedig bespannen omnibussen staan, en ontdekten daaronder ook een met
het opschrift Malmo. Zij liepen op den koetsier toe,
lieten hem hun reisbiljet zien en de man knikte
toestemmend. Hij nam de rijwielen van hen over,
laadde die boven op de impOriale en de kinderen
stegen in.
Nog drie andere passagiers kwamen in het voertuig zitten ; daarna legde de koetsier de z weep
over het paard en in sukkeldraf ging het verder
over de hobbelige keien.
»Ik vind het hier niet half zoo mooi als in Amsterdam," verklaarde Egbert, na een tijdlang zwijgend de zwarte, bouwvallige huizen te hebben bekeken, waartusschen hier en daar een fraaie winkel
verrees.
»Amsterdam ?" herhaalde een jonge man, die er
uitzag als een commis-voyageur : » Spreken de jongeheeren Duitsch?"
Paul was verheugd weer eens iemand te vinden
om mee te kunnen praten en haastte zich de vraag
bevestigend te antwoorden.
»En zijt gij hier voor het eerst? Ja? dan moet
ik u de bijzondere gebouwen eens aanwijzen."
En beiden waren spoedig in druk gesprek gewikkeld ; maar Egbert dommelde weer in.

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Deze kennismaking met den handelsreiziger bleek
den knapen zeer nuttig te zijn ; want hij legde
jaarlijks denzelfden weg at en was dus volkomen
op de hoogte van alles, wat zij op hun tocht naar
Zweden in acht moesten nemen.
>Nooreerst," zeide hij, »moet gij, zoodra gij op
de boot komt daar uw middageten gebruiken."
»Wij kunnen dat ook wel te Malmo doen," antwoordde Paul, »het is nog wat vroeg."
»Wacht clan totdat de boot een halfuurtje onderweg is," hernam zijn raadsman ; »maar eet aan
boord, of wel bet zal u berouwen. Aan het station
te Malmo is geen restaurant, hoe ongeloofelijk dat
ook moge klinken, en gaat gij de stad in, dan vindt
gij ook in het eerste kwartier nog geen koffiehuis.
Op de boot echter is alles ingericht op de uitstekende manier, die men alleen aan de groote Z weedsche kruisstations aantreft ; men betaalt per persoon anderhalve krona, wat gelijk staat met een
hollandschen gulden, en men heeft daarvoor recht
van alles te eten wat op de prachtig voorziene
tafel gereed staat : soep, vleesch, visch, wild, groenten
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en aardappelen, kreeften, poddingen, vruchten, kortom wat er maar met mogelijkheid voor het seizoen
to bedenken is. Daarbij kan men zooveel melk drinken als men wil. In geen land van Europa heb ik
iets zoo goeds of doelmatigs gevonden ; maar laat
gij dien kans voorbijgaan, dan kunt gij uren lang
te vergeefs op eene andere veel minder geschikte
gelegenheid wachten. Jammer genoeg, dat gij niet
regelrecht mee doorgaat naar Stockholm ; ik zou
u met plezier daar voortgeholpen hebben."
»Neen, dat gaat niet !" verklaarde Paul kortaf,
zonder te willen bekennen dat de reis hem te dour
was ; >›wij moeten te Malmo blijven, een paar dagen
althans, maar het spijt mij erg; want men moet
zich Loch heel vreemd voelen in een land, waar
men geen woord van de taal verstaat. Is ook het
Zweedsch heel moeielijk ?"
»Ja, heel moeielijk," antwoordde zijn nieuwe vriend
tot Paul's bittere teleurstelling. »Je zult er geen
woord van verstaan in de eerste weken , en het
ergste is nog dat de Zweden zich niet de minste
moeite willen geven om zelf een andere taal te
spreken."
»Maar hoe zal ik mij dan verstaanbaar maken?"
vroeg de knaap, wien het bang te moede werd.
»Je moet maar zooveel mogelijk door gebaren
te kennen geven wat je wenscht , ikzelf ben zoo
begonnen ; maar het is waar, ik had ook een DuitschZweedsch boekje bij mij, met samenspraken in die
beide talen over allerlei dagelijksche onderwerpen.
Daar studeerde ik maar druk in, gedurende die
eindelooze uren in den trein, en dat hielp mij zeer."
»Ik wilde dat ik ook zulk een boekje vinden
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kon," zeide Paul ; ,zou men het to Malmo verkoopen ?"
»Ilm ! dat is niet zeker en ze zouden je toch niet
verstaan ; maar neem het mijne ; het is wel alles
behalve nieuw meer ; maar ik heb het eigenlijk
gezegd niet meer noodig, en dan hebt gij het ook
voor niets."
De knaap vond geen woorden genoeg om hem
zijne erkentelijkheid to betuigen. Hoe goedhartig
waren de menschen toch ; wat hadden zij al niet
voor hem en zijne makker, een paar onbekende
jongens, van wie zij niets to verwachten hadden,
gedaan
»Wacht dan, totdat wij op de boot zijn," sprak
do reiziger vriendelijk. »Het boekje zit in mijn handkoffer ; ik kan er nu niet bij."
»Wat is dat voor een gebouw ?" vroeg Egbert,

plotseling ontwakend, en op eene grauwe, vuile
steenmassa wij tend.
>diet koninklijk paleis. Het ziet er niet erg vorstelijk uit ; maar koning Christiaan is ook arm, on
zoekt dit niet to verhelen, Het yolk heeft er hem
slechts to liever om. Hij houdt er twee adjudanten
op na, dat is alles, en toen zijne dochters, de drie
mooiste prinsesjes van Europa, nog ongetrouwd
waren, kreeg elk harer driehonderd gulden kleedinggeld. Nu, zij waren er niets ongelukkig door, on
de eene werd keizerin van Rusland, de andere zal
eenmaal koningin van Engeland worden on de
derde trouwde den zoon van den laatsten koning
van Hannover. De Deensche kroonprins is heel rijk
getrouwd, met de kleindochter van uw ouden prins
Frederik."
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»Die is al lang dood !" zeide Egbert.
»Dat kan wel zijn ; maar hij had twee dochters,
de prinses van Wied en koningin Louise van Zweden,
de laatste was de moeder van de kroonprinses van
Denemarken, en daardoor is zij zoo rijk ; maar zij
leeft daarom toch heel eenvoudig, net als de overigen. Houdt gij van spookgeschiedenissen?"
»0! vreeselijk veel !" riepen beide knapen uit.
»Dan moet gij, als gij te Stockholm komt, het
Koninklijk slot gaan zien. Het ligt prachtig, op
een hoogte aan het Zoutzee-meer en overziet de
heele stad. Nu, daar woonde ook de vroegere
koningin, prinses Louise van Oranje. Zij had
koude gevat en lag daarmede te bed ; maar de
dokters zeiden dat er hoegenaamd geen gevaar
bij was.
Nu leefde hare schoonmoeder nog, koningin
Josephine, de dochter van Eugene de Beauharnais,
en veel van hare schoondochter houdende, ging zij
haar 's avonds nog eens goedennacht wenschen met
een der prinsessen. Zij praatten heel opgewekt met
de zieke en zochten toen haar eigen vertrekken
weer op ; maar nauwelijks waren zij in de kamer,
naast die van koningin Louise, gekomen, of onder
de kristallen gaskroon zag de prinses eene onbekende
dame in witte zijde staan, die haar aankeek. Zij was
heel verbaasd, omdat zij haar nooit te voren gezien
had, en nog meer, toen de beeldschoone vrouw noch
voor haar, noch voor hare moeder boog; maar zeide
niets voordat zij eene tweede zaal bereikt hadden.
Daar gekomen vroeg zij aan de koning-weduwe :
»Wie was toch die nieuwe hofdame van Louise ?"
»Wie bedoelt gij ?" vroeg Josephine.
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»Die mooie jonge vrouw in het wit, die daar
onder de gaskroon stond."
»Waar ? Waar ?" riep hare moeder uit.
Aliernaast in de kamer."
»Dan zal Louise sterven !" mompelde de oude
vorstin verslagen. »Eike maal als er een lid van
het Koninklijke Huis sterven gaat, verschijnt diezelfde witte vrouw. Het is een felt, al heeft men
het mysterie ook nooit kunnen doorgronden."
En zoo was het ; dien nacht verergde de toestand
der zieke onverwacht, en den volgenden dag blies
zij den laatsten adem uit. Men wijst nog de kroon
aan, waar de witte dame onder gestaan heeft. Alles
is daar onveranderd gebleven."
»Dat moeten wij zien !" verklaarde Paul, terwijl
Egbert in gepeins zat verzonken.
Het duurde nu niet lang of zij bereikten nu de
boot, een prachtig vaartuig, en aangezien het weder
begon op te helderen, stapten de knapen thans vol
goeden moed het dek op. Zij hadden ook onder
het varen veel plezier ; want eerst gingen zij zich
te goed doen aan het waarlijk koninklijk maal, en
daarna toonde de handelsreiziger hun hoe aardig

de zwerm zeemeeuwen, die het schip omfladderden,
de stukjes brood wisten op te pikken, die hij voor
hen in het water wierp.
Toen ook deze vertooning afgeloopen was, haalde
hij zijn woordenboek te voorschijn, en nu gingen
zij naast hem zitten, om vol belangstelling over zijn
schouder heen te kijken, naar de volzinnen, welke
hij hun aanwees.
»Wat is »arme jongen", in het Zweedsch?" vroeg

Paul, na verloop van een oogenblik :
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»Stackars Bosse".

»Dat is gemakkelijk te onthouden ! Dan denk ik
maar aan »stakkerd". En »zonder moeder ?"
»Utan razor". Maar denk er aan, dat men dat
woord als moer uitspreekt ; want een »o" wordt
»oe" in het Zweedsch."
dk vind dat het alles behalve fatsoenlijk klinkt,"
verklaarde de knaap : Anaar enfin !"
Zij bleven langen tijd met hunne eerste Zweedsche
les bezig en Malmo lag vOOr hen, nog eer zij het
wisten. Veel schoons was er niet aan te zien, eene
naakte, schijnbaar uitgestorven stad, zonder fraaie
gebouwen.
Vol droefheid zeiden zij hun nieuwen vriend
vaarwel, die het nu druk bezig kreeg met het uitzoeken zijner kisten met monsters, welke hij de
Zweedsche douanen vertoonen moest. Zij gingen
zelf hunne rijwielen halen en in het volgende oogenblik stonden zij op de kade der doodsche havenstad
van het verre vreemde land.
»Wij doen maar beter dadelijk een hOtel op te
zoeken," zeide Egbert ; Aan zijn wij ten minste
onder dak."
»Ja, het is hier geducht koud, een wind om van
om te blazen," gaf Paul ten antwoord, en een
papiertje te voorschijn halende, waarop de handelsreiziger, op zijn verzoek, de vraag neergeschreven

had naar een heel eenvoudig hOtel, richtte hij zich
tot een politie-agent en las :
»Var god och visa v.agen till en mycket enkel
hotellet."
De man ging stokstijf in de positie staan, groette
als voor een koning en wees recht voor zich uit,
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terwip hij er eenige inlichtingen bij gat die natuurlijk voor de knapen verloren gingen.
Paul groette bij wij ze van dank en tusschen de
beide fietsen inloopende, zeide hij :
»Ik heb geen jota verstaan van wat hij zeide;
maar hij woes rechtuit, dus zullen wij wel terecht
kornen."
Dit ging echter zoo gemakkelijk niet als hij wel
dacht ; na een lange brug over te zijn gegaan en
de daaropvolgende straat te hebben afgeloopen,
kwamen zij aan een kruisweg. Waar moesten zij
nu heen ? Egbert waagde het een jongen man
staande te houden, en hem het papiertje met de
vraag te laten zien.
»Ik weet het niet," antwoordde de man schouderophalend en liep door.
»Laat ons een winkel binnengaan," opperde Paul.
weet het niet," zeide de juffrouw achter de
toonbank onverschillig, en ging voort met hare
waren te sorteeren.
»Wel ! heb ik van mijn leven !" riep Paul driftig
uit. »Is hier iedereen even koud en droog ? Ik wilde
dat ik ze eens schudden kon, met hunne onbewegelijke gezichten."
Maar het zou hem weinig gebaat hebben, al ware
hij de winkelierster ook aangevlogen, en hij verwijderde zich dus heel boos en vastbesloten door
te loopen, tot hij nogmaals een politie-agent zag.
Dezen schenen tenminste wat beleefder.
Na lang zoeken, vond hij er dan ook een, die
hem met allerlei mimiek verstaan deed, dat hij in
de tweede straat rechts een 11061 naar zijn smaak
zou vinden, maar toen zij dit huis bereikten, sloeg
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beiden de schrik om het hart, zoo donker en troosteloos zag het huis er uit. De voorgevel was letterlijk zwart en de gordijnen voor de vensters moesten
in geen jaren gewasschen zijn.
»Zouden wij hier wel binnen gaan ?" vroeg Egbert.
»Hm !" antwoordde zijn makker : »Een Amstelhotel is het zeker niet ; maar wij moeten toch ergens
onderkomen ; als het ons hier niet bevalt, zoeken
wij morgen wat anders."
Tot ,hunne groote blijdschap kende de eigenaar,
een gewezen zeeman, gebroken Duitsch. Dat was
eene uitkomst, die beiden op eens met zijne weinig
aanlokkelijke inrichting verzoende. Hij weer hun
een achterkamertje aan, eischte dat zij vooruit den
huur daarvoor zouden betalen, en liet hen voor het
overige vrij te doen en te laten wat zij verkozen.
Zij gingen nu zitten beraadslagen wat te doen.
Van eene vertooning met hun marmot, op dat uur
van den dag, scheen niet veel te verwachten te
zijn. Zij kenden trouwens de rijken buurten nog
niet en ofschoon zij flinke winkelstraten door gekomen waren, hadden zij geen wandelaars gezien.
»Het beste is Harold Olsson" (zoo heette de logementhouder) »te vragen naar de drukste plaatsen
der stad en dan zelf eens Poolshoogte te gaan
nemen," zeide Paul, die met alle geweld het denkbeeld van zich of wilde schudden, dat hier niets
voor hen te verrichten viel.
»Ga maar met hem praten," antwoordde Egbert :
»Ik blijf hier zoolang wachten. Het is hier geducht
koud ; maar toch nog altijd beter dan in die tochtige gang, waar men weggeblazen wordt door den
wind."
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Zijn makker zeide hier niet veel op. Ook zijne
vingeren tintelden en hij blies er nog op, toen hij
bij den herbergier aankwam.
»Koud, he ?" vroeg Olsson lachend : »Ja ; maar
het is nog niets bij wat ons te wachten staat. Zal
ik de kachel aanmaken?"
qs dat niet dour ?"
»Vijf stuivers daags. Ik zal je wijzen hoe je met
het vuur om moet gaan ; dan blijft de kamer tot
morgen toe warm."
»0 ! Doe het dan maar dadelijk !" riep Paul
verheugd.
Olsson ging zes blokjes hout halen en vergezelde
hem toen naar het ijskille, naakte kamertje terug.
In den hoek daarvan stond een ronde porseleinen
kachel, die bijna tot aan de zoldering raakte. Bovenaan was een vuil gordijnkoord bevestigd. Hij trok
daaraan.
»Nu is de schuif van boven open," zeide de
waard : »Als het vuur goed gebrand heeft, trekt
gij haar halverwege dicht, en blijft er later niets
dan gloeiende arch over, dan sluit gij haar geheel
en al en moeten ook de kacheldeurtjes dicht."
»Goed ! dat begrijp ik ; maar je hebt geen vuurmakers bij je."
dDie houdt men er in Zweden niet op na ; wij
redden ons wel zonder," en hij begon den bast van
de houtblokjes of te scheuren en stak dien aan ; de
blokken waren reeds reehtop door hem in de open
kachelholte gezet en zoodra de brandende bast
daartegen gelegd werd, vlamde alles vroolijk op.
Het was slechts het werk van eene halve minuut
geweest.
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dlier heb je het geld," hernam Paul, verheugd
over de gezelligheid, welke het vuur plotseling door
het vertrek verspreidde : ›Nertel mij eens, waar wij
kans zouden hebben hier in de stad iets met onze
viool en marmot te verdienen."
»Hier in de stad ?" herhaalde Olsson, zich tegenover Egbert nederzettende : »Zijt gij daarvoor gekomen ? Nu, dan kunt gij gerust weer heengaan.
Daar is geen kans op. Zoo iets gebeurt hier nooit."
»Dan is het juist wat nieuws voor de menschen,"
meende Egbert.
»Ze vragen niet naar nieuws ; ze levee maar
Heist voort in hun oude sleur," bromde de man,
terwijl hij zijn pijp begon te stoppen : »Toen ik,
als een zeventienjarige jongen, wat van de wereld
wilde zien en op zee ging, dacht mijn eigen vader
dat het mij in het hoofd geslagen was, en als ik
met mijn schip terugkwam, en van alles wilt te
vertellen, luisterde niemand naar mij ; zij gaven er
niets om. Zij bekommeren zich alleen om Zweden
en wat Zweedsch is."
»Maar wij moeten het toch probeeren."
»Doet wat gij wilt ; ik heb je gewaarschuwd. Je
helpen wil ik daarom Loch wel en als er nog eenige
kans op slagen voor je bestaat, dan is het door
van middag op de markt te gaan spelen. Is het
eenmaal donker, dan komt geen mensch meer op
straat, of hij moet zaken te doen hebben, en dan
heeft hij het te druk om te blijven staan."
»Dan gaan wij er maar dadelijk op uit," verklaarde Paul dapper : »Leg mij, als het u belieft,
den weg uit, zoodat wij niet behoeven rond te
dolen."
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Olsson deed dit heel duidelijk en een kwartier
later stonden zij in de nijpende koude op het ledige marktplein ; maar het was zooals de herbergier hun voorspeld had, niemand kwam zich om
hen heen scharen.
»Wij moeten vlak voor de huizen gaan staan,"
zeide Paul, terwijl hij Egbert te vergeefs de stramgeworden handjes poogde te verwarmen.
Maar ook voor de vensterglazen der woningen
vertoonde zich niemand, en zij hadden zeker een
uur te vergeefs gezongen en gespeeld, toen de deur
eener apotheek zich opende en eene oude dienstbode met een paar koperstukken op hen toetrad.
Paul wilde de gelegenheid niet voorbij laten gaan
en op Egbert wijzende, zeide hij :
»Stackars gosse, utan mor."
De oude vrouw keek den kleinen bleeken jongen
aan, en haar strak gelaat werd op eens verteederd.
»Komt mede !" zeide zij in het Zweedsch, en het
klonk zoo gelijk hollandsch, dat de kinderen haar
hoopvol volgden. Zij babbelde onderwiji onophoudelijk tot hen voort, en eerst toen zij eene vriendelijke voorkamer, boven den winkel, binnen getreden waren, begreep zij uit hunne gebaren dat zij
haar niet verstonden.
»Wente, wente Pi) zeide zij en verwijderde zich.
Een oogenblik daarna kwam een jonge vrouw
op hen toe, gevolgd door twee nog kleine kinderen.
»Spreekt gij Duitsch ?" vroeg zij, nadat Paul
eenige malen het woord >diolland" gezegd had.
»Ja, mevrouw," gaf hij verheugd ten antwoord ,
1)

wacht, wacht.
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»maar wij zullen wel gauw Zweedsch leeren. Wij
kwamen vandaag pas aan."
»Zoo maar geheel alleen ?" klonk het medelijdend.
»Ja, wij moeten geld verdienen om verder te
reizen."
»Arme kinderen ! En dat kleintje heeft geen
moeder meer, zegt Elvire. Nu, ik zal u koffie laten
geven ; dan wordt gij ten minste weer door en door
warm. Pat marmotje ziet er ook uit alsof het half
bevroren was. Geef het diertje eens hier."
En met de grootste goedhartigheid begon zij het
verkleumde beestje bij de porseleinen kachel te
koesteren, tot groote vreugde van haar eigen kleinen,
die niet moede werden het te bekijken en te streelen.
Er werd nu koffie en allerlei soort van gebak
binnen gebracht, en Coen de knapen geheel verzadigd
vertrokken, stopte zij Egbert nog een zilverstukje
in de hand ; maar dat was ook alles wat zij dien
dag ophaalden.
Vermoeid en ontmoedigd keerden zij huiswaarts.
Alleen de warmte in hun kamertje verspreid troostte
hen een weinig. Zij legden zich ook reeds vroegtijdig te bed, op een paar armelijke legersteden ,
houten schragen, die overdag dichtgeslagen werden
en waarop men tegen den avond een matras, een
hoofdkussen, en een paardendeken neerlegde.
Maar omstreeks middernacht ontwaakte Paul door
een ondragelijk gepik aan zijn keel.
:)Er is hier ongedierte !" riep hij uit, en in een
oogwenk was hij op.
Egbert sprong verschrikt overeind.
»Wat is er ?" riep hij uit.
Alet is vol ongedierte. Ik ving twee van die mon9
NOOHDPOOL-EXPEDITIE.
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sters tegelijk. Wat zullen wij beginnen ? Is me dat
een oord? Er valt niets te verdienen en op den
koop toe krijgt men 's nachts nog zulk bezoek."
»Ik sta er niet voor op," zeide Egbert, die weer
half ingedommeld was.
»Dan zal ik ook wel weer moeten gaan liggen,"
bromde Paul ; »maar morgen ga ik weg, dat verklaar ik je. her is het niet uit te houden."
De herbergier lachte hartelijk, toen hij den
volgenden morgen de klachten van den knaap
vernam.
»Dat is hier algemeen in Zweden," zeide hij, »voor
zoo weinig zijn wij niet vervaard. Daar moet-je bij
ons aan gewennen. Ze doen ook geen kwaad. Ze
zitten in de meubels en 's avonds klimmen zij naar
de zoldering, en daar zij het graag warm hebben
komen zij 's nachts op den adem van de menschen
af, en laten zich van het plafond naar beneden
vallen. Van daar dat zij zoo dicht bij den mond
terecht komen."
»Een mooie troost. Men zou ze nog inslikken als
men doorsliep."
»Neen, neen, zoo erg is het niet. Gij zult er van
avond al niets meer om geven."
Maar geen van beide knapen gevoelde lust die
proef te doorstaan. Zij gebruikten hun ontbijt, vroegen den weg naar Lund, als zijnde de eerste tamelijk groote stad op hunne kaart aangegeven, en
namen afscheid van Harold Olsson, ofschoon deze
waarschuwend zeide :
»Gij hebt groot ongelijk. her hadt gij tenminste
nog iemand met wien gij kondt spreken en bij mij
hadt gij wel langzamerhand Zweedsch geleerd, ter-
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wiji de boot er nog altijd was om, als het u niet
beviel, naar Duitschland terug te keeren."
Er lag veel waars in dit woord ; maar het ongedierte boezemde beiden veel te veel schrik in, om
naar de raadgeving van den ex-matroos te luisteren, en zoo bond Egbert zijn viool over den rug,
nam Paul het marmotten-huisje onder den arm en
reden beiden op hun fiets verder.
Het was reeds middag, toen zij de oude universiteitsstad bereikten, die er wel wat minder berookt, maar toch nog veel doodscher clan Mahno
uitzag. Zij reden de hobbelige straten door, tot zij
een logementje ontdekten ; maakten met eenige
moeite verstaanbaar dat zij een kamer met vuur
verlangden en rustten toen wat uit van den tocht.
»Olsson heeft gezegd dat bier studenten waren,"
zeide Paul, nadat zij om brood en koffie hadden
gevraagd : » \Vie weet of die niet heel edelmoedig
zijn. Je herinnert je nog wel de boeken van
Alexander Ver Huell. Hij is zelf student geweest,
-

dus wilt hij er alles van, en zij springer te water
om een evenmensch te redden alsof het niets was."
»We kunnen het probeeren," antwoordde Egbert,
die sedert hij door de zee van het vasteland was

gescheiden, alle vroolijkheid verloren had en zich
nog slechts voegde naar het verlangen van zijn
reisgenoot.
Tegen vier uur stonden zij op het pleintje voor
de hoogeschool. Het begon te sneeuwen, maar zij
werden daarom niet nat ; het was als een zachte
hagel, zoo droog vielen de kleine vlokken op hen
neer ; de oude kathedraal zag er nit als de prachtige, reusachtige mine van een middeleeuwsch ka-
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steel, onder een hermelijnen pelsmantel. Het was
het eerste schoone tafereel door hen aanschouwd,
sedert zij Duitschland verlaten hadden, en Egbert,
die een open oog voor zulke zaken had, werd er
door vervuld van nieuwe hoop.
Daar gingen de deuren van het gebouw open,
een gansche zwerrn jonge lieden stormde er nit en
de knaap haalde het marmotje te voorschijn, reikte
het aan Paul over en begon zelf viool te spelen•
De studenten bleven verbaasd stilstaan. Zulk eene
vertooning was hier iets ongekends.
»Fen marmot! Een marmot!" riep een hunner uit.
»Wat moet dat mormel hier ?" spotte een ander.
»Kunsten vertoonen natuurlijk !" lachte de eerste.
»Och wat, kunsten ! Het is te log om op eigen
beenen te staan."
»Dat zullen wij eens zien !" en op Paul toetredende, nam hij hem het diertje af, voordat de
knaap had kunnen vermoeden wat hij in het schild
voerde : »Kijk eens hoe sierlijk ik hem laat dansen.
Een, twee drie !" en hij wierp het arme beest in
de hoogte en ving het als een bal weer op.
»Mijnheer, ik bid u, mijnheer !" riep Egbert, op
hem toespringende : »Geef mij Pollux terug. Hij
kan niet tegen ruwe behandeling. »Och, geef hem
terug. Gij zult hem zoo verschrikken !"
›>Wat voor apentaal is dat?" schertste de student:
»Neen, neen, jongen, je krijgt het dier nog niet ;
het is veel te dik ; ik ontferm mij over zijne gezondheid ; hij moet een vermageringskuur ondergaan. Een, twee, drie, en de lucht in !"
Maar Egbert had hem bij den arm gegrepen, en
waarschijnlijk door die beweging zelf, wist hij het

,.Een, twee, drie!" en hij wierp het arme beest in de hoogte en ving het als een
bal weer op. (blz. 132.)
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arme beestje niet intijds op te vangen. Het kwam op
de harde steenen neer en bleef daar roerloos liggen.
»Ilij is dood !" schreeuwde Paul, naast het marmotje nederknielende.
Dat was te veel. voor Egbert. In zijne droefheid
wierp hij zich op den moordenaar, en tegen hem
opklauterend, begon hij hem te slaan en te krabben, als wilde hij hem het lot van zijn slachtoffer
doen deelen.
De andere studenten rukten hem van hun kameraad los en gaven hem eenige geduchte klappen.
Sidderend, maar geenszins verslagen, stond hij nu
met vlammende oogen in hun midden.
»Lafaards, groote lafaards !" riep hij hun in het
Duitsch toe, hopende dat zij hem ditmaal zouden
verstaan : »Allen tegen eon jongen en een ongelukkig klein dier ! Lafaards ! Moordenaars !"
»Wel, jou schaamtelooze bedelaar !" bulderde de
student, die het ongeluk veroorzaakt had : »Ben jij
uit den vreemde gekornen, om ons goede Zweden
te beleedigen ?"
Hij wilde den knaap verder mishandelen ; maar
een zijner makkers, een jongmensch met open, flink
gelaat, hield hem terug.
»Laat hem met rust, OM !" zeide hij beslist: »Dat
kind heeft gelijk ; hij deed ons niets, en wij hebben
hem van zijne broodwinning beroofd."
»Dat komt er niet op aan ! Wij vroegen niet om
zijn gekras. Neen, laat mij los, Erik, hij moet en
zal een les hebben !"
»Ja, ja," schreeuwden de anderen : »Ilij moet er
van luster' ; wij laten ons niet voor lafaards uitmaken door vreemdelingen rf
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Paul was reeds overeind en kwam zijn vriend te
hulp, maar dit verergerde de zaak nog slechts en
het zag er leelijk nit voor de beide kleine zwervelingen, toen op eens een doordringende stem zich
boven het nu algemeen geraas en getier verhief.
»Wat is hier te doen, heeren ? Gij wilt toch niet
zeggen, dat gij met u alien twee kinderen mishandelt ?"
De studenten stonden op eens beschaamd stil,
en een man van hooge, magere gestalte, met reeds
vergrijsde lokken, die als de manen van een leeuw
in den wind fladderden, trad in hun midden en
vroeg, op gebiedenden toon, wat er geschied was.
»Niets, professor, of zoo goed als niets, van onze
zijde ten minste !" antwoordde de hoofdschuldige:
»Die knapen, echte leelijke Moffen, stonden afschuwelijk te fiedelen op hun viool, en toen wilde ik
hun marmot laten dansen ; maar het mormel ontsnapte mij en viel dood: Dat kon ik niet verhelpen,
en toen heeft die duivelsche jongen daar mij gekrabd en ons alien voor lafaards uitgemaakt !"
»Wat gij getoond hebt te verdienen, door met
u alien tegen twee zulke kleintjes op te trekken.
Ili schaam mij over u," sprak de professor, al
strenger en strenger: »Hoeveel kost uw marmot,
mijn kind?"
»Een halve Mark, mijnheer," weende Egbert,
wiens gemoed brak, nu hij weder goedhartig behandeld werd : »Maar dat is het ergste niet ; ik
hield zooveel van het diertje. Hij was mij zulk
een troost!"
De studenten waren geheel verslagen. Tranen
overwinnen een Zweed onmiddellijk en zelfs de
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belhamel wenschte dat hij zijne noodlottige daad
had kunnen herroepen. Wat den hoogleeraar betreft,
hij zeide heel ernstig :
»Ik hoop voor Ti, Mardberg, dat gij in zult zien
hem schadevergoeding verschuldigd te zijn, al kunt
gij daarmede het diertje ook niet in het leven
terugroepen. Dergelijke dingen zijn een man onwaardig."
»Hier heb je alles wat mijne portemonnaie bevat,"
riep Mardberg uit, zijne beurs in Egbert's handen
willende leegschudden.
»Neen !" antwoordde de knaap, somber het hoofd
schuddend : »Ik neem niets van u aan ! Het is
bloedgeld."
»Gij ziet, Mardberg," hernam de professor strong:
»dat er daden zijn, die men niet goed kan maken,
al werden zij ook slechts in een oogenblik van
ondoordachtheid gepleegd. 1k hoop, voor de eer
van onze Universiteit, dat wij u nooit weder op
iets dergelijks zullen betrappen. Komt mede, kinderen, ik neem u naar mijn huis, waar gij van
den schrik zult bekomen en zien dat er nog goedhartigheid in Zweden is."
»Mag ik het marmotje mailmen ?" vroeg Egbert
met haperende stem.
»Zeker. Wij zullen het diertje samen in mijn tuin
begraven," en hij verwijderde zich, zonder den
groet der studenten te beantwoorden, terwijl Egbert en Paul hem met gebogen hoofd volgden.
Geen van beiden sprak een woord. Zij gevoelden
wel dat zij een machtigen beschermer hadden gevonden ; maar hun gemoed was te vol om zich
daarover te kunnen verheugen. De kleine bleeke
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knaap drukte het levenlooze diertje steeds vaster
tegen zich aan, en trok zijn duffel dichter om
Pollux heen, als om hem nog eene allerlaatste maal
te verwarmen. De tranen rolden onverhinderd langs
zijn gelaat en voor het eerst vond zelfs Paul geen
woorden om hem te vertroosten. Het was ook
hem te moede, alsof hij een dierbaren vriend verloren had.

NEGENDE HOOFDSTUK.

Professor graaf von Strangel had onderweg de
kinderen ongestoord aan hunne droefheid overgelaten ; eerst toen hij stilhield voor eene groote
ouderwetsche wolfing, keerde hij zich tot hen en
zeide op dien zachten, vriendelijken toon, dien
waarlijk krachtige naturen altijd tegenover zwakken
en verdrukten aanslaan :
»Welkom in mijn huis, vriendjes ; gij zult er,
hoop ik, een oogenblik van geluk smaken."
Daarbinnen heerschte eene weldadige warmte.
Ook in het voorhuis stond eene hooge porseleinen
kachel to branden en hij ging zijne beschermelingen
voor naar eene eenvoudig, doch deftig gemeubelde
woonkamer, waar hij opgewacht werd door eene
nog jonge vrouw, die hem hartelijk omhelsde.
»Wie brengt gij daar mede, Gustaaf ?" vroeg zij,
verbaasd de kleine zwervelingen aanziende.
»Twee Duitsche liedj esz angertj es," antwoordde
hij : »wier marmot de studenten in hunne onnadenkende speelschheid hebben gedood ; wij moeten
dat tegenover deze knapen goedmaken. Is het
avondeten gereed ?"
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»Ja ; over een kwartier kunnen wij beginners.
Het is goed dat gij hen medegenomen hebt, die
stakkerds !"
›diaat dan twee borden gereed zetten, lieve ; ik
ga intusschen met hen naar den tuin, om het diertje
te begraven. Komt, jongens, moed gevat. Ik zal u
helpen, en daarna zullen wij een goeden avond
samen hebben."
Hij ging in een schuur eene spade halen en liet
Paul het graf delven aan den voet van eenige
hooge struiken. Daarna kuste Egbert het doode
makkertje nog eens heel hartelijk, legde het zachtjes
in zijn hokje neder en knielde toen bij den kuil,
om het daarin neer te laten. De professor wierp
er de opgehoopte aarde weer overheen en de treurige taak was volbracht.
Zwijgend keerde het drietal naar huis terug ,
maar hier wachtte hun reeds het avondeten, en het
was zoo heerlijk toebereid, het zag er zoo gezellig
uit in de eetkamer, hunne gastvrouw was zoo
medelijdend en zorgde zoo lief het hun toch aan
niets te laten ontbreken, dat de kinderen van lieverlede hunne smart vergaten, en weer nieuwen moed
in hun binnenste voelden herleven.
>Nan waar komt gij eigenlijk ?" vroeg de professor, nadat zij zich te goed hadden gedaan aan
brood, radijs, gerookte paling en bieten, welke
spijzen in Zweden steeds het eigenlijke maal voorafgaan »om den honger op te wekken", terwijl de
soep altijd na het diner, bij wijze van dessert, op
tafel verschijnt.
»Uit Amsterdam, mijnheer," antwoordde Paul, die
meer en meer in zijn nopjes geraakte ; want hij
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bezat eene dier gelukkige naturen, die nooit lang
bij een ramp stilstaan.
»Zij -t gij dan geen kleine Duitschers ?" klonk
het verbaasd : »waarom noemden de studenten u
dan zoo ?"
»Omdat wij ons in het Duitsch trachtten te doen
verstaan ; maar wij zijn wel degelijk uit Holland."
»En hoe komt gij zoo alleen hi Zweden ? Of hebt
gij uwe ouders bij u?" hernam graaf von Strangel.
»Neen, mijnheer ; mijn vriendje heeft zelfs in het
geheel geen moeder meer ; wij moeten nog heel ver
doorreiz en."
»Zeker om uw brood te verdienen, kereltjes,"
sprak hun gastheer, die er nog wonderbaar jong
uitzag, nu zij hem bij het heldere lamplicht bekeken,
en de vroeg vergrijsde lokken achtero -ver geworpen
waren : »Dat is heel dapper van u, en gij zult zeker
ook flink door de wereld komen, als gij geen gekheden doet ; maar ik vrees dat gij een verkeerd
seizoen voor Zweden uitgekozen hebt. In den zomer
hadt gij overal onze kleine buitenhuisjes aan den
weg gevonden, bewoond door stadslieden, die al
blij zijn als de eentonigheid van hun dagelijksch
leven door iets ongewoons verbroken wordt, en u
zeker met open armen zouden hebben ontvangen,
terwijl gij nu alleen van de steden uw heil te verwachten hebt, en de lange winter voor de deur
staat. Gij kent zeker geen sterveling in dit land ?"
»Nog niet, professor ;" antwoordde Paul, meer
en meer moed vattende, nu zijn beschermer takt
genoeg bezat om niet op bijzonderheden aan te
dringen : »Er is echter wel iemand, die wij o ! zoo
graag zouden willen zien."
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»De koning zeker ?" klonk het glimlachend.
»Neen ; de moeder van professor Andree."
AATel! Gij zijt een paar aardige jongens !" riep
de geleerde lachend uit : ds de roem van mijn
wakkeren collega zoover bij u in het hart der natie
doorgedrongen, dat zelfs een paar straatmuzikantjes
nieuwsgierig naar zijne achtergelaten betrekkingen
zijn ? Nu, hij verdiende het wel, de nobele idealist,
die zijn leven zoo stoutmoedig voor de wetenschap
op het spel zette. Zijn verlies is een zware slag
voor Zweden geweest."
»Zou hij waarlijk nooit terugkomen ?" vroeg Egbert, ditmaal vol belangstelling.
Graaf von Strangel schudde verdrietig het hoofd.
»Daar is geen denken aan. Zijn dood is zoo goed
als bewezen, al vond men zijn lijk ook niet weer.
Gij begrijpt, indien er nog eenige twijfel overbleef,
zou de regeering zijn zetel aan de hoogeschool
van Stockholm niet aan een ander hebben toevertrouwd. Het was dan ook, van den aanvang af,
eene schier hopelooze onderneming , hij moest van
koude omkomen met zijne makkers, nog voordat
hij het doel zijner reis had bereikt. Wat mij het
meeste grieft in de zaak, is de gedachte dat zulk
een groote geest in de eenzaamheid moest sterven,
zonder dat iemand getuige van zijn doodsstrijd
was, iemand ten minste, die der wereld zijne laatste
gedachten had kunnen overbrengen."
»Maar zijne familie gelooft immers niet aan zijn
dood ?" vroeg mevrouw von Strangel.
»Neen ; maar dat is weer de Liefde, die aan niets
twijfelt, niets wanhoopt. Heel Zweden betreurt hem,
en in het stadje Grenna leven twee edele vrouwen
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voort, Andree's moeder en zuster, in de heilige
overtuiging, dat de dierbare Noordpoolreiziger ieder
oogenblik tehuis kan komen, dat zij weldra zijn
welbekenden stap zullen vernemen en den blij den
uitroep dat hij is geslaagd. De mogelijkheid, dat
hij zich misrekend zou hebben, komt niet eens bij
haar op, zoo onwankelbaar is beider vertrouwen
op zijne kennis en doorzicht."
»Ligt Grenna hier heel ver van daan ?" vroeg
Paul, met schitterenden blik.
»Als men met den trein gaat, niet zoo heel ver.
Het is eene kleine stad aan het Wettermeer, waar
de arme adel uit het land al sedert eeuwen gewoon
is zich terug te trekken. Men leeft daar zeer goedkoop
en het is eene prachtige landstreek."
»Zouden wij er niet op onze velocipede kunnen
komen?" vroeg Egbert.
41oudt gij er rijwielen op na ?" klonk het verbaasd : »Wij leven toch in eene zonderlinge wereld !
Nu, die komen u zeker heel goed te pas, al zult gij
er later, in het hartje van den winter, niet veel
dienst van hebben, omdat de wegen dan door sneeuw
zijn versperd ; maar voor het oogenblik kunt gij
nog heel goed daarop te Grenna komen. Ik zal u
den juisten weg opgeven ; ik heb zelfs een wandelkaart, die u daarvoor heel goed dienen kan. Wilt
gij ook, dat ik u een woordje van aanbeveling voor
de oude mevrouw Andree meegeef ?"
»0 ! Ms u dat zou willen doen !" riep Paul verrukt uit.
»Maar, Gustaaf," zeide de gravin, wier blik telkens
vol medelijden op Egbert's vermoeide trekken rustte :
»die kinderen zijn te jong voor zulk een tocht !
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Waarom wilt gij ze nog verder het land insturen?
Zij moesten naar huis."
»Dat is ook mijn oordeel, Signa," gaf Naar echtgenoot ten antwoord : »maar wat zal ik er aan doen,
als hunne ouders er anders over denken ? Ik hoop
ook van ganscher harte, vriendjes, dat gij voor
Kerstmis naar Holland terugreiz en zult. Na Nieuwj aar
begint pas onze ware winter, en die is veel te bar
voor u. Of misschien haalt gij juist met de Kerstdagen het meest op ; nu, luistert dan naar mij : als
gij niet voor dien tijd naar het ouderlijke huis teruggegaan zijt, wat nog het allerbeste is, draagt er dan
ten minste zorg voor gedurende het Kerstfeest te
Stockholm te zijn, en geld genoeg te verdienen
om onmiddellijk daarop den Continentalen trein te
nemen, die u weer naar Malmo voert. Doet gij dat
niet, dan loopt gij heel stellig eene longontsteking
en den dood op."
»Zijt gij hier wel goed onder dak ?" vroeg mevrouw
van Strange' bezorgd.
»Ja, mevrouw," verzekerde Paul : »in een klein
logement, de » Uglan."
»De Uil !" sprak de professor glimlachend : »Geen
moose naam ; maar ik weet welke herberg gij bedoelt,
en de eigenaar is niet kwaad, al zal het u heel wat
moeite kosten u door hem te doen verstaan. Nu,
ik moet zeggen, gij zijt dapper, en mijne vrouw zal
zeker wel zorg dragen u de noodige boterhammen
mede te geven, als gij hier langs komt alvorens
verder te gaan."
»0 ! zeker," beloofde zijne vriendelijke echtgenoote : »De moeder van onzen kleinen bleeken

vriend zou het mij Daarboven nooit vergeven,
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indien ik niet een beetje naar haar jongen omkeek."
»Denkt gij nog lang te Lund te blijven ?"
»Wat denkt u er van ?" vroeg Paul : »Zou er hier
wat voor ons te verdienen vallen ?"
»Ik vrees niet. Het is koud ; de menschen gaan
liever niet uit, als het niet volstrekt noodzakelijk
is, en dan zijn zij nog gehaast. Later, als er meer
sneeuw ligt, zou het wat anders zijn, dan zou er
bij de sneeuwbaan, of op het ijs, nog wel wat op
te halen zijn ; maar gij kunt daarop niet wachten.
In uw plaats ging ik morgen ochtend op weg ; gij
kunt hier aankomen voor uw reisproviand en rijdt
in eens naar Hessleholm door."
»Ja, dat zullen wij doen," antwoordde Paul, na
zijn makker met een blik geraadpleegd te hebben.
»Hoort nu verder naar wat ik u zeggen ga : te
Hessleholm is eene kleine ordentelijke herberg, de
Leeuw, »Lejonet" in het Zweedsch ; gij blijft daar
tot overmorgen ; want die kleine, daar, vooral mag
niet te veel op eens van zijne krachten vergen. Gij
zet daar uwe rijwielen neer en begeeft u naar het
station, waar een der enkele groote buffetten is, die
men op de lange lijn Stockholm-Malmo aantreft ; als
gij aan de buffetjuffrouw zegt dat ik u gezonden
heb, zal zij u stellig vergunnen in de restaurantzaal
te komen, tegen het uur waarop de treinen uit Malmo
en Stockholm in aantocht zijn. Alle reizigers stormen
dan naar binnen en blijven daar twintig minuten
stil ; zij zullen gaarne wat muziek hooren en op
reis zijn de menschen niet gierig."
Paul was opgetogen over het plan. Zij bleven ook
na afloop van het maal nog naar de belangwekkende
verhalen van hun gastheer luisteren, moesten zelf
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heel wat van Holland en hunne landgenooten vertellen, en toen men hen eindelijk naar huis liet gaan,
kregen zij elk twee kronen mede.
Den volgenden morgen meldden zij zich reeds
om negen uur bij hunne weldoeners aan, en kregen
niet alleen een heel pak eten, maar ook nog wollen
mofjes en bouffantes mede.
»En nu, goede reis !" riep de geleerde hun na :
»maar denkt aan mijne woorden ; onmiddellijk na
Kerstmis moot gij den terugtocht aannemen !"
»Duizendmaal dank !" antwoordde Paul, en voort
ging het, den besneeuwden grond over.
Te Hessleholm ging alles even goed. De naam
van professor von Strangel was een tooverstaf, die
zoowel de logementhouder van »de Leeuw", als de
buffeteigenares allervriendelijkst stemde, en dien
avond hadden zij zeven kronen opgehaald.
»Zouden wij hier niet wat stil blijven ?" vroeg
Egbert.
d3en je heel moo?"
»Neen, in het geheel niet ; maar het schijnt hier
zoo goed to gaan."
,>Zoo zal het verderop ook wel wezen, en wij
moeten geen tijd verliezen," sprak Paul, die verlangend het bezoek aan de dames Andree tegemoet
zag : »Je begrijpt, als het pas met Januari winter
wordt in dit land, kunnen wij nog net naar den
Noordpool komen, voordat de erge kou begint. Dan
bouwen wij daar eene but en leven er van de
ijsberen, die wij zullen schieten. Te Stockholm koopen
wij elk een geweer en kogels. Blijven wij onderweg
treuzelen, dan moeten wij misschien wachten tot
het voorjaar."
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»Ja, je hebt gelijk , laat ons dan maar verder
gaan, als wij eenmaal goed geslapen hebben."
Ook »de Leeuw" was rijk aan ongedierte ; maar
zij bekommerden er zich reeds niet meer om en
reden den volgenden dag naar Alfvesta, waar zij
tevergeefs in den avond voor de huizen speelden
en zongen en maar eenige koperstukken voor hunne
moeite kregen.
»Zoo moest het niet dikwijls gaan, of wij zouden
spoedig arm wezen," lachte Paul : »maar morgen
zal het beter zijn ; dan komen wij te Nassjo, en
daar staat op de kaart weer eon buffet aangegeven.

Het weer is waarlijk ook heel goed. wij hebben
over niets te klagen."
Zijne verwachtingen werden niet gelogenstraft.
Aan dit nieuwe buffet haalden zij zes kronen
op, en liet de eigenaar hen buitendien nog volop
eten van het voedsel dat de reizigers over
hadden gelaten. Den volgenden dag zouden zij te
Grenna zijn.
Zelfs Paul begon zich thans vermoeid te gevoelen ,
maar zij vergaten alles bij het vooruitzicht op hun
bezoek aan Andree's familie en zoo kwamen zij hoopvol in de kleine stad aan, zochten eene herberg op,
waschten en kamden zich daar zorgvuldig en lieten
zich toen den weg wijzen naar de woning der reeds
bejaarde weduwe.
Het was avond, toen zij daar aanschelden ; eene
dienstbode opende de deur en gelijktijdig kwam
eene nog jonge vrouw in de gang kijken.
Zoo was het altijd, als er daar gescheld werd ,
altijd nog meende men dat het de verdwenen zoon
en broeder zou wezen.
10
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>>Fru Andree ?" zeide Paul, moed vattende bij den
aanblik van dat vriendelijk gelaat.
En hij stak haar het briefje van graaf von
Strangel toe.
Zij las het glimlachend en antwoordde toen, in
vloeiend Duitsch :
»Op zulk een bezoek waren mijne moeder en ik
niet verdacht. Welkom, vriendjes, komt maar dadelijk mede."
En zij bracht hen naar eene warme achterkamer,
waar eene oude vrouw bezig was heerensokken te
breien voor haar zoon.
»Moeder," zeide zij : A.ier zijn twee kleine Hollanders, die ons door professor von Strangel worden
gezonden. Zij wilden volstrekt kennis maken met
de familie van Andree."
De oude dame zette haar bril af. Hare edele
gelaatstrekken namen eene uitdrukking van trots
en vreugde aan.
»Ziet gij wel, dat men hem overal kent en op
prijs stelt, dien nobelen jongen ?" zeide zij tot hare
dochter : >>1-Iij verdient het dan ook wel, hij die
daarginds in koude en ontberingen voortleeft, om
zijn land nieuwen roem te schenken ; maar wij
zullen zijne tehuiskomst vieren, dat beloof ik u, en
hem koesteren en te goed doen, tot er geen spoor
van al het doorstane lijden overblijft. Jammer dat
gij zijn terugkeer niet bijwoont, kereltjes ! Maar
het is heel aardig van u gekomen te zijn, en gij
blijft hier ook overnachten."
»Neen, mevrouw, ik dank u wel," zeide Egbert :
»maar wij zijn in het logement."
»Gekheid! Een van beiden kan gaan zeggen dat
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gij hier logeert ; dan is alles in orde. Denk eens
aan, van zoo ver te komen, en dan niet bij ons te
blijven, dat gaat volstrekt niet ; alleen voor het
geval dat mijn zoon plotseling kwam...."
Paul besloot de uitnoodiging vol erkentelijkheid
aan te nemen en had spoedig de rijwielen gehaald
en zijne kleine schuld in de herberg afgedaan. Hij
begreep maar al te goed dat, zoo alleen de thuiskomst van den grooten man hen van daar kon
verjagen, zij niet zouden behoeven te verhuizen
voor dien nacht. Bij zijne aankomst vond hij reeds
het avondeten gereed staan, en daarop volgden
eenige heerlijke uren voor de beide leergierige
knapen. Alle verschillende portretten van den reiziger en ook de afbeeldingen van zijn ballon werden
to voorschijn gehaald. Zij moesten de door hemz elf
vervaardigde kaarten van het Noorden zien, en
Andree's moeder vertelde hun van zijne jeugd, van
zijne onvermoeide leerzaamheid on van de wijze
waarop het groote plan voor het eerst bij hem was
opgekomen.
»Maar waarom is hij niet over land gegaan ?"
mompelde Egbert, zoodra zij zich dien avond op
hunne slaapkamer alleen bevonden, waar de dienstbode twee sofa's tot legerstede had ingericht.
»,1a, dat is juist zijne font on die der anderen
geweest," verklaarde Paul : »De wereld zal versteld staan van bewondering, als zij verneemt dat
twee jongens wijzer waren dan al die geleerde
mannen."
»Die willen alles zeker to omslachtig doen; anders
begrijp ik er niets van. 0 ! Paul, wat is het hier
heerlijk ! 1k zou er zoo gaarne altijd blijven," on
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Egbert strekte vol welbehagen zijne vermoeide
ledematen uit.
»Ik denk wel dat professor Andree dat ook gaarne
zou hebben gedaan," antwoordde zijn tochtgenoot
hoofdschuddend : »maar dan had hij zijne prachtige
plannen gerust kunnen opgeven."
»En was in leven gebleven."
»Maar nooit voldaan over zichzelf geweest. Neen,
Bert, wij moeten een voorbeeld aan hem nemen en
ons dapper toonen tot het eind toe. Als mevrouw
Andree er nog eens op terugkomt, nu ja, dan blijven
wij tot overmorgen ; maar dan zijn wij ook heel
en al uitgerust en zou ik mij schamen onzen kostbaren tijd nog langer to verknoeien."
>Jot overmorgen dus ?" hield Egbert smeekend aan.
»Ja ; maar ook geen uur langer."
De beide vrouwen drongen den volgenden ochtend
om het zeerst op hun blijven aan, en zij eindigden
met de uitnoodiging aan to nemen. Het was een
Zondag , moeder en dochter gingen naar de kerk ,
maar aangezien zij Loch niets van de preek konden
verstaan, zouden zij in dien tusschentijd het meer
eens gaan zien en de omliggende buitenplaatsen
bekijken. Alles scheen hun even lachend en schilderachtig toe, onder het lichte sneeuwkleed, dat
het donkere groen der dennenboomen zoo prachtig
uitkomen deed, en vroolijk praatten zij voort over
al hetgeen zij reeds sedert hun vertrek nit Holland
hadden doorleefd, toen zij eindelijk, dicht bij eene
eenzaam liggende villa gekomen, stil bleven staan.
q-loor je niet schreeuwen, Bert ?" vroeg Paul.
>4a, duidelijk. Hoor ! Daar klinkt het weer ? Een
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vreeselijke gil !" mompelde de knaap verbleekend.
Het was een ruim, maar oud en verveloos landhuis,
van den weg gescheiden door een even breeden
als diepen twin vol vruchtboomen. En wederom
verhief zich het hulpgeschrei, nog angstiger en
dringender dan te voren.
»Ik zie niets," zeide Egbert : »maar wij moeten
er heen !"
En nog voordat Paul daar eveneens toe had
kunnen besluiten, was hij het hek al binnen gesneld. Zijn makker volgde onmiddellijk zijn voorbeeld, en op hetzelfde oogenblik zagen zij een
ontzettend schouwspel. De deur der woning werd
opengerukt en daaruit snelde een jonge vrouw in
het zwarte verpleegsterscostuum, achtervolgd door
een man, die alleen in een nachtgewaad gehuld,
een lang vleeschmes zwaaide en, met al de kenteekenen van waanzin op het gelaat, haar zocht
in te halen.
»Iljalp ! hjalp !" gilde de ongelukkige.
»Wat zullen wij doen?" mompelde Paul, doodsbleek van ontroering.
»Door de heesters heensluipen als wij kunnen,
en hem van achteren aangrijpen," riep Egbert
onversaagd, want zoodra hij anderen in nood zag
verkeeren., verdween steeds al zijne besluiteloosheid.
»Goed, maar hoe ?"
»Trek je buffs uit dan binden wij het hem over
het hoofd."
Zijn raad werd zonder aarzelen opgevolgd en
voort snelden de knapen, langs een pad, dat bijna
geheel door lage dennen was omzet. Een gewoon
toeschouwer zou niettemin zeer goed hunne nade-
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ring hebben bespeurd ; maar de beide personen,
die door den tuin voortrenden, hadden geen oog
voor hen. De eene was ten prooi aan eene onbeschrijfelijke ontzetting, aan grooter angst dan de
somberste nachtmerrie kan inboezemen, terwijl haar
vervolger, onder den spoorslag van vervolgingswaanzin, slechts naar het bloed der ongelukkige
dorstte.
Helaas ! hoe moedig de kinderen ook mochten
zijn, hoe weinig zij zich ook bekommerden om
eigen gevaar, hun werd de voldoening niet gegund
de arme jonge vrouw to redden. Juist waren zij
op slechts een twaalf passen afstands van beiden
gekomen, toen zij struikelde over een op het pad
liggenden tak ; wel viel zij niet ter aarde en wilde
zij aanstonds weder voortijlen ; maar dat eene
oogenblik van oponthoud was haar reeds noodlottig geweest. Haar vijand had haar ingehaald,
greep haar met de linkerhand vast en deed met
de rechter het ijzingwekkende wapen in hare borst
verdwijnen.
Maar op hetzelfde oogenblik gevoelde hij zich
als geblinddoekt en verstikt. Egbert was op zijn
rug gesprongen, had hem Paul's buisje over het
hoofd gegooid en riep nu luidkeels uit :
»Je riem, Paul, je riem, anders ontkomt hij ons
toch !"
dk heb vrij wat beter !" antwoordde Paul, een
stevig touw uit den zak halende : »O ! zoo, wil je
nu ook aan het worgen gaan, jou monster ? Nu,
dan begin ik met je handen ! Bert, houd het buis
stevig vast, hoe benauwder hij het heeft, hoe minder hij kan beginnen."
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Dit bleek waar te zijn ; want de waanzinnige
poogde zijn hoofd te bevrijden en brulde daarbij
op vreeselijke manier. Doch Paul was de handigheid zelve in het werk dat hem nu wachtte. Hij
had vroeger zoo dikwijls de kunst der Gebroeders
Davenport nagebootst. In een oogwenk was een
der polsen van zijn tegenstander gebonden ; hij
wierp nu ook een lazzo om den anderen arm en
trok hem met ge weld naar zich toe. Daarna, toen
de handen roerloos waren gemaakt, sneed hij met
zijn zakmes het overblijvende stuk touw of en bond
dat over het buis om rond den hals.
»Jag frire !" schreeuwde de krankzinnige.
»Dat wil ik *el gelooven," bromde Paul, die
evenals Egbert nu reeds aardig het Zweedsch begon te verstaan : »in zoo'n costuum ; maar bevries
gerust ; daar is niets aan verloren ! 0 ! wil je nog
wegloopen ook ? Neen, man, dan moet ook mijn
riem er aan, en mag je hier blijven staan als de
Vrouw van Lot. Een rnooi beeld om den tuin op te
luisteren ben je niet !"

Egbert was intusschen, zoodra het buisje vastzat, van den rug van den moordenaar gegleden
en bij diens slachtoffer neergeknield. Hij trok met
alle, kracht het mes uit de wonde ; maar riep bedroefd uit :
»Zij is dood, Paul ; och ! hoe vreeselijk dat wij
te laat gekomen zijn !"
Zijn vriend voegde zich bij hem en bleef, geheel
verslagen, staan turen op dat zacht gelaat met de
blonde lokken en de wijdgeopende blauwe oogen.
»Wat zullen wij doen ?" prevelde hij.
»Naar binnen gaan, natuurlijk ! Hoe vreemd dat
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niemand daar in huis lets van dit alles heeft bemerkt ! Zouden zij alleen geweest zijn ?"
Als om hierop het antwoord te geven, werd het
tuinhek andermaal geopend en stormden drie mannen op hen toe, die geheel onthutst bij de doode
bleven stilstaan, terwiji een hunner weeklagend
uitriep :
»Te laat ! Ili ben te laat geweest! Freule Ellen,
de liefste, de beste van alien, een engel, is vermoord!
0 ! hoe zal ik het mijzelven ooit vergeven ? En
Loch holde ik naar de stad. Mijn oude beenen hadden vleugelen gekregen. Dat de meiden dan ook
juist naar de kerk moesten zijn !"
»Ja, maar de dames hadden het hoofd verloren,"
merkte een der andere mannen op : »Of wel een
der freules zou om hulp gegaan zijn ; hier waart
gij veel meer noodig dan vrouwen."
»Ze wilden elkander niet verlaten. Ze zijn zoo
aan elkaar gehecht," hernam degeen, die het eerst
gesproken had en de oude knecht der familie bleek
te zijn :
»Ziet gij, ze zijn niet rijk en freule Ellen had
bedacht, dat zij heel goed zenuwlijders. bij zich aan
huis konden nemen ; dan zou zij ze verzorgen. Deze
jonge man is een student, die door nicotine-vergiftiging aan het malen geraakte, en wel eens een
aanval van woede had ; maar zooals vandaag nog
nooit. Och, och, dat ik dat nog moest beleven !"
»Wij zullen hem naar huis terugvoeren ! Deze
twee knapen hier schijnen hem verder onschadelijk
te hebben gemaakt. Ze zijn ook niet voor een
beetje vervaard. Kunt gij het lijk overdragen?"

»Ja, als die jongeheeren mij helpen. Och, die
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engel, die arme engel ! Onze arme mevrouw ! Of
zij dat overleven zal ?"
Egbert en Paul waren terstond aan zijn zijde en
terwijI de twee andere manners de voeten van den
krankzinnige bevrijdden en hem tusschen zich in
medetrokken, ondanks al zijn tegenspartelen, namen
zij voorzichtig met den knecht het ontzielde lichaam
der jonge vrouw op en droegen haar de woning
binnen, waar zij haar op een sofa in de tuinkamer
uitstrekten.
»Nu moeten wij de barones gaan zoeken," zeide
de bediende : »Komt mede, jongens ; gij alleen kunt
haar vertellen hoe het is geschied."
Maar de beroofde moeder zon eerst dagen later
den slag vernemen, die haar getroffen had. De ramp
was veel grooter nog dan men aanvankelijk vermoedde.
Toen zij zich op weg begeven hadden om haar
op te sporen, vonden zij de oude vrouw in haar
bloed badende in de keuken uitgestrekt en op slechts
enkele schreden van haar af, haar jongste dochter,
die eveneens een messteek had ontvangen, terwip
zij hare moeder zocht te verdedigen. Beiden leefden
nog ; maar hadden het bewustzijn verloren.
De knapen hielpen haar te bed brengen en Coen
dit geschied was, zeide de knecht :
»Ik verlaat het huis niet meer, zoolang die onmensch er nog is, maar gij kunt ons een grooten
dienst bewijzen. Gaat een dokter halen, ik weet
geen raad hiervoor."
Paul knikte toestemmend en trok Egbert mede.
Eerst echter moest hij zijn buffs terug hebben. Hij
zocht dus zoolang, tot hij de kamer vond waar de
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twee andere mannen met den waanzinnigen bezig
waren. Zij hadden hem op zijn ijzeren veldbed
geworpen en in een dwangbuis gesloten, dat daar
reeds voorhanden moest zijn geweest ; maar deze
voorzorg scheen overbodig ; de aanval was voorbij
en de student was thans heel kalm en herhaalde
slechts, blijkbaar ten prooi aan de grootste verslagenheid :
»Wat heb ik gedaan ? Arme Ellen, zij was juist
altijd zoo goed voor mij !"
Een uur later keerden de knapen, nog geheel en
al onder den indruk van het gebeurde, terug bij
de dames Andree, die nu ook tehuis waren.
»Wat is u overkomen ?" riep de zuster van den
Noordpoolreiziger bij hun binnentreden uit: »Gij
zijt beiden zoo bleek en dat kleintje hier ziet er
uit alsof hij flauw moest vallen."
Zij vertelden haar alles, en de twee vrouwen
luisterden vol ontsteltenis toe.
»Dat is barones von Duben !" mompelde Andree's
moeder : »Och, die ongelukkige !"
»Ja, het is vreeselijk !" sprak hare dochter : »Gij
moet weten, kinderen, dat Triherrinnan von Duben,
die al haar fortuin verloor, geen grooter schat op
aarde bezat dan haar dochter Ellen. Zij leefden
vroeger van het pensioen van den baron ; maar
het wakkere jonge meisje wilde zorgen, dat het
haar moeder aan niets ontbreken zou als dit middel
van bestaan met den dood van haar vader ophield.
Zij legde daarom in korten tijd met het grootste
succes haar examen als verpleegster of en begaf
zich toen naar Amerika, waar zij steeds onder de
rijkste families werkzaam was. Verleden jaar keerde
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zij terug, want de oude baron was gestorven, en
zij kocht nu van het door haar opgespaarde geld
dit huis voor haar moeder en kwam zich bij haar
en hare zuster vestigen. Zij wilden zenuwlijders
bij zich nemen, om daarmede in haar dagelijksch
brood to voorzien. Natuurlijk hadden zij vrouwelijke zieken bedoeld ; maar zij vonden dezen niet
zoo spoedig en Coen eene achtenswaardige familie
haar smeekte zich to willen belasten met hun zoon,
die in een stille, landelijke omgeving stellig herstellen zou, lieten zij zich, in hare armoede, verleiden door de prachtige som, welke haar voor die
taak werd beloofd. Arme zielen ! Maar Ellen von.
Duben stierf als eon martelares ; zij werd het slachtoffer harer groote kinderliefde en zij was heel haar
leven een heilige. De Heer zal haar met open amen
in Zijn hemel hebben opgenomen."
Heel de dag werd door die sombere gebeurtenis
bewolkt, ook al mochten zij later vernemen, dat de
barones en haar jongste dochter in leven zouden
blijven. Zelfs de lof, den knapen voor hun moedig
gedrag toegezwaaid, was niet bij machte hen op
to vroolijken.
Den volgenden morgen, na afloop van het ontbijt,
vertrokken zij, voorzien van allerlei lekkers voor
hun tocht; de oude vrouw omhelsde beiden met de
grootste hartelijkheid, on hare laatste woorden waren :
»Gij moet hier volstrekt aankomen op uwe terugreis. Dan zal mijn zoon er zeker wezen, en , dan
ziet gij den grooten Andree ; want groot is hij ; ja,
dat moet zelfs zijne moeder toegeven ; maar goed
is hij ook, ziet gij, zoo goed als haast niemand op
aarde, on goedheid gaat boven grootheid ; vergeet

156
dat nooit in uw leven, kinderen. De menschen
hebben ons lief om onze grootheid ; maar God
vraagt naar onze goedheid alleen. Hij zegene u
en zende Zijne engelen voor u uit om uw pad
effen to maken."
Andree's zuster vergezelde hen tot aan de voordeur, wierp hun nog van verre een laatste kushand
toe, en daarop werd ook dit vriendelijk visioen aan
hun oog onttrokken, gingen zij verder alleen de
wijde wereld in.

TIENDE 1100FDSTUK.

Zonder hindernissen bereikten zij dien avond eene
kleine stad aan het Wettermeer, Hastholmen geheeten ; maar of zij daar al liedjes zongen en speelden,
zij verdienden er niets ; geen stuk brood zelfs werd
hun toegeworpen, en hun eenige troost was het
vuur, dat zij in hunne kamer hadden laten aanleggen.
Armer dan zij gekomen waren, vertrokken zij dus
weer, en al hun voorspoed scheen hen ook den
volgenden dag te hebben verlaten ; want niet alleen
sneeuwde het zoo hard, dat zij verdwaald zouden
zijn geraakt, indien niet overal een dubbele rij
doode boompjes geplant waren in den grond, om
den weg aan te blijven geven; maar niet ver van
Vadstena brak Paul's rijwiel, zoodat zij nu wel
gedwongen waren te voet verder te gaan.
»Daar had ik niet op gerekend," bromde de knaap:
»maar er valt niets aan te veranderen. Gelukkig dat
wij er haast zijn. Te Vadstena zal men de fiets wel
weer kunnen maken. Anderssen zou niet over die
stad geschreven hebben, als het een heidensch
oord was."
>>1-fij vertelde alleen van het klooster daar, en
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nonnetjes zullen ons niet helper'," zuchtte Egbert.
»Wees toch niet altijd de Ridder met het Lange
Gezicht !" riep Paul uit, die zelf den moed in de
schoenen voelde zinken ; want hij had zeer goed
gezien dat het hier geen klein defect gold : >diet
zal alles wel weer losloopen."
Zijn makker zeide niets meer ; hij was verkleumd
van koude en beiden stapten voort, zonder dat hun
versnelde pas hen ook maar eenigszins warmer
maakte. Met een zucht van dankbaarheid kregen
zij dan ook ten laatste de torens van het oude slot
in het oog, dat de eenige schoonheid uitmaakt dier
eens machtige, maar sedert eeuwen door de wereld
vergeten plaats.
Zij zochten een logement op, aten daar en toen
zij een weinig ontdooid waren, beduidden zij den
eigenaar, dat zij iemand noodig hadden, om hun
rijwiel to repareeren.
»Dien vindt gij hier niet," antwoordde de man,
toen hij hen eindelijk verstond.
»Jawel, jawel !" riep Paul : »Er moet hier toch
wel zoo iemand wezen."
De kastelein haalde de schouders op en ging aan
zijn eigen bezigheden.
»Wij moeten zelf maar zoeken," besloot Paul, en
met de gebroken fiets tusschen hen in, liepen zij
de stad door. Zij keken aandachtig rond ; maar
ontdekten niets anders, dan ten laatste de smidse
van een hoefsmid.
her beproefden zij, ten einde raad, hun geluk.
»Daar heb ik geen verstand van," was het eenig
antwoord hun door den smid gegeven.
De Zweden zijn weinig spraakzaam zoolang zij
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iemand niet kennen, en het laconisme, waarmede men
hun telkens elke hoop ontnam, bracht Paul bijna
tot vertwijfeling ; hij stampte van drift op den grond
en riep uit in zijne gebroken taal van het land :
»Maar waar moeten wij dan heen ? Waar ?"
»Versta irate !" zeide de hoefsmid.
»Je verstaat me niet, domoor !" schreeuwde de
wanhopige knaap : »Waar maken rijwiel?"
»Jelui bent zeker francillons !" sprak de man :
»Gaat dan maar daarginds naar dat groote gebouw.
De dokter zal jelui wel te woord staan."
Zij gehoorzaamden op goed geluk of , schelden
aan en vroegen om den Aokter." Heel aanlokkelijk
zag het reusachtige huis er anders niet uit ; want
het was aan alle vensters van tralies voorzien en
zij hadden het, op hun voorbijtocht, voor eene gevangenis gehouden.
Nadat zij minstens twintig minuten in eene spreekkamer hadden, gewacht, zagen zij een nog jongen
man, met forsche, strenge trekkers binnentreden, die
hen doordringend aanzag en toen vroeg :
»Wat verlangt gij van mij ? 1k heb maar weinig
tijd tot mijne beschikking."
»Spreekt u Duitsch, mijnheer ?" vroeg Paul.
Zoodra de geneesheer deze vraag bevestigend
had beantwoord, legde hij hem het ongeval uit,
dat hun was overkomen ; maar veel troost ontving
hij daarom niet.
»Dan raad ik u aan den trein naar Stockholm
te nemen," zeide de geneesheer beslist : »In heel
Vadstena zult gij niemand vinden, die op de hoogte
is van zulk werk. De stad leeft van deze inrichting ,
als mijne vijftienhonderd krankzinnigen er niet meer
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waren, zou alles hier stilstaan, en gij begrijpt dat
zij zich van geen rijwielen bedienen. Het spijt mij
voor u ; maar ik weet er niets anders op."
»Maar voordat wij Stockholm bereiken, komen
wij toch zeker nog wel aan eene andere redelijke
stad ?" hield de knaap vol.
Ja ; te Motala zal men u misschien helpen. Neemt
dan den trein daarheen."
»Zouden wij dat eind niet te voet kunnen afleggen ?"
»In de sneeuw ? En dat met tier. graden kori?
Onmogelijk ! Gij zoudt er nooit levend aankomen.
Weest verstandig en zet dat maar dadelijk uit het
hoofd. 1k, die ijzersterk en een volwassen man ben,
zou het er niet op wagen ; hoeveel te minder dan
gij, die bovendien niet gewoon zijt aan ons klimaat!
Goede reis dus, jongelui, daar gaat de schel weer,
die mij naar mijne patienten roept."
»Wij zullen hier eerst ons geluk beproeven," zeide
Paul, toen zij het krankzinnigengesticht verlaten
hadden : »Wij moeten toch in elk geval uitrusten
van onzen tocht en om in pikdonker eene vreemde
plaats te bereiken, waar wij heg noch -steg kennen,
dat is ook niet alles. her hebben wij ten minste
al vast een logies voor den nacht."
Vadstena bracht hun in geen enkel opzicht geluk
aan. Zij hadden slechts vijf stuivers gebeurd, dien
avond, ofschoon zij bijna drie uren in de koude en
sneeuw hun uiterste krachten inspanden, om toch
het muzikaal gehoor te streelen der inwoners van
het doodsche stadje.
»Dan maar naar Motala !" riep Paul, ten einde
raad : »Daar zal het misschien beter gaan."
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Zij vroegen den waard van hun hotel om een
spoorboekje en zagen, dat zij den volgenden morgen
reeds om half zeven op den trein moesten zijn.
»Zooveel te beter !" verklaarde Egbert, die zich
vast voorgenomen had zich nooit weder door zijn
vriend bij Don Quichotte te laten vergelijken : »Dan
zijn wij daar vroeg, en heeft men alien tijd de velo
te herstellen."
Maar het was nog heel donker en koud, toen de
waard den volgenden morgen aan hunne deur tikte,
en slaapdronken stonden de nog lang niet uitgeruste
knapen op. Zij kleedden zich met half gesloten oogen,
werden eerst volkomen wakker aan het ontbijt, dat
zij in haast nog nuttigden en liepen toen door den
ijzigen wind naar het station, waar slechts enkele
reizigers met bonten mutsen, dicht over de ooren
getrokken, op en neer liepen.
De aankomst van den trein word met vreugde
door hen begroet. Zij sprongen in een waggon,
waar een enkele passagier was gezeten, en Paul
riep vol blijdschap uit :
»Wat is het hier heerlijk warm ! Ili zou wel den
heelen dag willen blijven zitten op die manier."
»Paul," vroeg Egbert fluisterend en moeite aanwendende om zijne bezorgdheid te verbergen :
»hebben onze biljetten veel gekost?"
»Twee kronen voor ieder," klonk het op een toon
van verveling : »Het is een leelijke hap in onze kas,
vooral nadat de twee laatste dagen zoo ellendig
slecht zijn geweest , maar de zon kan ook niet altoos
schijnen."
»Hoeveelhouden wij nog over ? Zou het wel genoeg
zijn voor den Noordpool ?"
11
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»Neen, nu niet ; maar ik verwacht het beste van
Stockholm. Daar zullen wij geld verdienen als water.
Hoeveel ik nog heb ? Ja, dat wilde ik eigenlijk juist
eens nazien. Wij hebben nu goed den tijd."
De uitslag van het onderzoek stelde beiden boven
verwachting tevreden, en toen het geld weer opgeborgen was en zij niets meer te doen hadden, dat
hun wat afleiding kon schenken, vielen langzamerhand hunne oogen dicht en waren beiden spoedig
daarop in diepen slaap verzonken.
De man in den tegenovergestelden hoek van de
coupe, die hen al een tijd lang had aangestaard,
vertrok nu het gelaat tot een somberen grijnslach;
heel langzaam en onhoorbaar kwam hij al nader
en nader bij den kleinen kashouder, zijne hand
strekte zich uit en nog altijd bleven beide kinderen voortdroomen van den Noordpool en professor
Andree en prachtige kerstboomen met flikkerende
lichtj es.
Een half uur later, deed het stilstaan van den
trein hen opschrikken.
>41otala ?" vroeg Paul opkijkende.
»Neen, nog niet," antwoordde zijn onbekende
medepassagier, het portier openende om uit te stijgen : »Goede refs !"
Zij waren nu geheel alleen en strekten zich in
hunne voile lengte nit, om op nieuw een dutje te
doen, en toen zij ten slotte Motala bereikten, was
het helder daglicht geworden en liepen zij met
nieuwen moed de stad in. Als gewoonlijk zochten
zij naar eene herberg, vroegen om eene kamer en
vuur en bestelden een sober maal ; maar als ge-

woonlijk ook vroeg de logementhouder eerst naar
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geld. Zoo'n paar kleine landloopers te vertrouwen,
dat ging niet, voor iemand, die leven en menschen kende.
Paul greep naar zijn beurs. Hoe vreemd ! Zij zat
niet op de gewone plaats. Hij tastte in al zijne
zakken en toen ook naar zijn zakboekje, waarin
hij zijn papieren geld geborgen had ; want Zweden
is zoo arm aan zilveren of gouden munt, dat men
reeds van drie gulden of papier krijgt. Hij kon in
het eerst niet aan zijn ongeluk gelooven ; maar
toen hem in het eind geen twijfel meer overbleef,
zonk hij op een ' stoel neer en stotterde :
d3estolen ! Ili ben bestolen !"
»Wat bedoel je ?" vroeg Egbert verbleekend.
»Alles is weg. Wij bezitten niets meer. Die vreemde
kerel in den trein moet het gedaan hebben. Waarom
beef je zoo ? Bert, oftwe jongen, ga niet huilen.
Wij zullen bier geld verdienen en komen er toch
wel ; maar beef zoo niet."
»Maar de herbergier zal ons voor oplichters
houden !" stamelde zijn makker vol wanhoop.
>Nolstrekt niet ; laat mij maar begaan !"
En hij deed zijn best den waard, zoo goed en
zoo kwaad als hij kon, het gebeurde aan het verstand te brengen.
»Ja, dat kennen wij !" spotte deze ongeloovig :
qpraatjes, jongen, allemaal praatjes !"
»Dat is leelijk van u !" riep Paul uit : Alier hebt
gij de velocipede van mijn vriend ; gij kunt haar
bewaren in pand."
De man bekeek het rijwiel, oordeelde dat de ruil
zeker niet onvoordeelig voor hem zou zijn en
bracht het rijwiel weg, waarna hij er toe overging
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hunne kamer in orde te brengen en voor hun eten
te zorgen.
»Maar nu moeten wij ook gelukkiger zijn," sprak
Paul: »eerst brengen wij mijn fiets weg, en daarna
gaan wij terug naar het station. 1k heb gezien dat
daar ook een buffet was ; misschien halen wij daar
wel het noodige op."
Egbert zeide niets meer ; hij had op eens alle
hoop verloren ; maar wilde Paul niet verder ontmoedigen en volgde hem een uur later met gebogen
hoofd door de straten, waar zij eindelijk een smid
ontdekten, die beloofde dat het rijwiel dien avond
klaar zou zijn.
q-loeveel zal het kosten ?" klonk het hem ietwat
haperend tegen.
>Jim ! Het is eene heele reparatie ! Vijf kronen ;
geen cent minder."
Paul durfde zijn makker niet meer aanzien. Vijf
kronen en dan de rekening in de herberg nog !
Waar zouden zij ooit die som van daan halen ?
Gelukkig voor hem zweeg ook de andere knaap.
Zij waagden het niet langer elkander hunne zorgen
toe te vertrouwen.
Aan het station kregen zij weer wat moed. De
buffetjuffrouw had medelijden met Egbert's ingevallen gezichtje on stond hun toe daar to blijven,
om den trein uit Stockholm op te wachten, die
binnen het half uur werd verwacht.
»Maar er zijn niet veel reizigers in dit seizoen
van het jaar, deze kanten uit," zeide zij.
Er waren er zeer zeker ook niet veel, toen de
deuren der zaal opengingen om de passagiers binnen to laten ; slechts een kroon werd door de
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kinderen opgehaald ; doch zij mochten de »kliekjes"
opeten en kregen vergunning dien dag nog tweemaal weder to keeren.
Om negen uur dien avond, hadden zij joist vijf
kronen bijeen. Zij konden nu hunne fiets of gaan
halen, wat reeds heel veel was ; maar hoe zouden
zij den volgenden morgen doen met den herbergier?
»Wij kunnen hier niet blijven hangen," zeide
Egbert : »De juffrouw van het buffet zou ons ook
moede worden."
4a, en wij moeten naar Stockholm," antwoordde
Paul, die al zijn heil van de hoofdstad ver wachtte:
»maar stil, daar bedenk ik iets !"
»Wat dan ?" riep Egbert, verbaasd over de blijde
uitdrukking, welke zijn gelaat plotseling had aangenomen.
»Pat komt er niet op aan. Je zult het zelf wel zien."
En hij -Rep door tot aan een goudsmidswinkel,
dien hij vastberaden binnentrad. Hier gekomen,
maakte hij zijn horloge van zijn stalen ketting los
en legde het op de toonbank, met de woorden :
»Wij werden in den trein bestolen en moeten
toch verder. Wil u mijn horloge koopen, mijnheer?"
De goudsmid zag den knaap eene seconde uitvorschend aan ; maar het eerlijke open oog stelde
hem blijkbaar gerust, want hij nam een vergrootglas, om het uurwerk aandachtig to bekijken en
zeide toen bedaard :
»Acht kronen."
De spotprijs werd aangenomen en zegevierend
riep Paul uit, zoodra hij zich weer op straat beyond:
»Zie je wel, Bert, dat er altijd nog redding
overblijft !"
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»Maar je mooie horloge !" mompelde de toegesprokene verslagen.
»Dat komt er niet op aan. Er zijn er nog genoeg
te koopen in de wereld. Voortaan zal de zon ons
tot uurwerk dienen."
Ondanks hun tegenspoed van dien dag, sliepen
beiden als rozen, en zij waren er niet weinig trotsch
op den wantrouwenden herbergier den volgenden
morgen te kunnen betalen en toch nog geld op
zak to houden voor alle uitgaven der twee eerstvolgende dagen.
Zij bereikten dan ook zonder al te veel moeite
Linkoping, waar zij slechts 95 Ore ontvingen, en
den dag daarop gingen zij naar Norrkoping op
reis ; maar nu geschiedde er iets, waarop zij in het
geheel niet verdacht waren geweest : de smid was
of wel onbekwaam geweest in zijn vak, of had zich
te weinig moeite gegeven voor zijne arme jonge
klanten ; hoe het ook zij, Paul's rijwiel brak weer
op de oude plek, toen zij nog slechts een uur op
weg waren, en of zij het wilden of niet, zij moesten
nu weder loopen.
Het ongeluk had plaats op een eindeloos sneeuwveld. Nergens in den omtrek ontdekten zij ook maar
eene scharnele arbeiderswoning ; maar zij wilden
beiden moedig zijn, al vroegen zij zich ook te vergeefs af, hoe zij deze nieuwe uitgaaf zouden bestrijden, en zij stapten zwijgend verder, het oog
strak voor zich uitgericht, in de hoop toch iets te
ontdekken, dat hen weder aan de bewoonde wereld
herinnerde.
»Daar ginds zie ik een huffs !" riep Egbert, na
verloop van drie kwartier uit.
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»Wij zullen er binnengaan," antwoordde Paul :
»mijn voeten zijn bevroren, en wij moeten wat
warms drinken, willen wij bij het leven blijven."
Het was eene armzalige boerenhut ; maar koffie
en brood konden zij er toch verkrijgen, mits zij er
slechts voor betalen wilden, een kwartje per persoon. Er viel niet te weifelen ; al had men hun ook
meer gevraagd, zij zouden het gegeven hebben,
om zich wat te kunnen ontdooien.
Uitgeput en halfdood van de koude, kwamen zij
laat in den middag te Norrkoping aan, en toen zij
eindelijk een herberg gevonden hadden, en wat
hadden gegeten, waren zij buiten staat nog uit
te gaan.
»Morgen .... morgen !" zeide zelfs Paul, zich gekleed en al op bed werpende.
Den volgenden dag ontwaakten zij wel stram
van leder' , maar toch weer moedig, immers ook
hier stond op hunne kaart weer een buffet vermeld.
Helaas ! de kastelein daarvan liet zich niet door
hunne smeekbeden verteederen.
»Weg met dat bedelaarsgespuis !" riep hij kortaf
zijn bediende toe.
Zij gingen nu de straten op, en speelden en
zongen ; maar slechts een vijftal koperstukken vielen
hun dien ganschen dag ten deel.
»Wat zullen wij beginnen ?" prevelde Paul, ten
einde raad : qk heb geen geld genoeg om de fiets
of te halen."
»Morgen zal het misschien beter gaan," troostte
Egbert.
Maar den dag daarop ging het nog slechter, en
toen zij met vier ongelukkige stuivers thuisgekomen
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waren, zette Paul zich tegenover zijn vriend neder,
en zeide op kloeken toon :
»Luister eens, Bert, het helpt niet of wij hier al
langer blijven. De zaken gaan slecht."
»Ja, maar onze schulden ?"
»Wij kunnen nog juist betalen, wat wij hier in
het logement hebben verteerd. Het maken van het
rijwiel niet ; of wij al hoog of laag springen, dat
gaat nu eenmaal niet. Als wij nu eens naar den
smid gingen en beide fietsen verkochten ? Wat
dunkt je daarvan ?"
»Als het niet anders kan .... Het is zeker, wij
moeten eerlijk blijven en zonder een cent op zak,
gaat toch ook niet ; maar, Paul, als wij dan ten
minste voor die som naar Stockholm spoorden ?"
Dat ware zeker heel verstandig geweest ; maar
helaas ! het was een veel te wijs plan, om de goed-

keuring weg te kunnen dragen van den overmoedigen knaap, die zich steeds tot alles in staat achtte,
zoodra hij slechts weer eenig geld bezat.
»Neen ! Neen !" riep hij uit : »Waar denk-je aan?
Dan zijn wij op eens weder alles kwijt ! Wij moeten
wat overhouden als wij aankomen, en de sneeuw
heeft nu opgehouden ; het is prachtig weer. Waarvoor hebben wij flinke beenen ontvangen, als het
niet is om ze te gebruiken ?"
»Maar het is nog een lange weg," sprak Egbert
aarzelend.
»Aan alles komt eon eind, en wij zullen telkens

hier of daar overnachten. Van sporen komt niets in!"
De smid trok een bedenkelijk gezicht, toen hij
den volgenden dag het voorstel aanhoorde. De
rijwielen waren lang niet nieuw meer, verklaarde
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hij ; maar als zij er zich dan tot elken prijs van
wilden ontdoen, welnu, dan zou hij er vijf en
twintig kronen per 'stuk voor geven, geen penning
meer, en dan mochten zij nog van geluk spreken ;
want dan schonk hij hun de reparatie kwijt.
Vijftig kronen kwam hun, in de gegeven omstandigheden, als een schat voor. Zij namen het
aanbod aan en andermaal begaven zij zich op weg,
ditmaal voorzien van een paar broodjes, die zij
nog in het voorbijgaan bij een bakker kochten.
Zij liepen door tot de eerstvolgende stad, waar
zij overnachtten. Van spelen op straat was thans
geen sprake meer ; zij gevoelden zich daartoe veel
te uitgeput en koud. Zelfs Paul begon het te betreuren, dat zij maar niet met den trein waren
medegegaan ; maar hun kans daarop was nu verkeken.
Van dien dag of begon hunne ware ellende pas;
de sneeuw viel weder onophoudelijk voort ; Zweden,
dat groote land, dat slechts evenveel inwoners als
het kleine Nederland telt, heeft bijna geen huizen
op zijne onafzienbare velden staan, zoodat zij zich
al heel gelukkig moesten rekenen, wanneer zij eens
een hutje ontdekten, waar zij zich verwarmen konden. Den derden dag ook kwamen zij door een
dichtbeplant woud, waar zij zich door een beer
van reusachtigen omvang achtervolgd zagen, en
slechts door eene pijlsnelle vlucht hun leven konden
redden. Afgetobd door koude en den doorstanen
angst, durfden zij zich tegen schemerdonker niet
verder wagon dan eene kleine boerderij, waar zij
als groote gunst een slaapplaatsje in de schuur
verkregen, en den volgenden dag zwierven zij weer
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verder, met gebogen hoofd, zich sprakeloos afvragende of zij wel ooit zouden aankomen in de
hoofdstad. Den volgenden dag zeide Egbert, op
eens stilstaande :
qk kan niet verder, Paul, er is niets aan te doen ;
ik sleep mij al sedert een uur voort om jou pleizier
te doen alleen ; maar het gaat niet meer."
»Kom, kerel !" sprak zijn vriend, die zijn plotselingen angst onder scherts poogde te verbergen :
»je bent geen jongejuffrouw ; je hebt er nog nooit
zoo goed uitgezien. Moed gehouden ; wij zijn zoo
straks te Sodertelge , en daar nemen wij morgen
den trein, dan zijn wij in een uur te Stockholm."
»Al zag ik de stad ook voor mij liggen, ik kan
niet meer," klonk het somber : »mijn beenen zijn
zwaar als lood."
»De mijne ook ! Maar daar valt niet aan te
denken ; kom, geef mij den arm, en voorwaarts
marsch !"
Maar welke inspanning Egbert zich ook getroostte,
het ging niet meer, het was met zijne krachten
gedaan, en hij eindigde met op de sneeuw neer te
zinken.
d'aul," stamelde hij nog, terwijl zijn gelaat een
akelige blauwe kleur aannam : »Ga jij verder. Laat
mij hier gerust achter. Je moogt niet sterven van
Icor' om mijnentwil ; maar als je later thuiskomt....
ga dan naar papa .... en vraag hem om vergiffenis.
Zeg hem dat ik bij mama ben .... dat hij niet bedroefd moet zijn .... Bartje ook niet."
Hij had de oogen reeds gesloten en lag daar
verder roerloos. Paul begon hem uit al zijne macht
met sneeuw te wrijven ; maar zijn pogingen waren
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to vergeefs, de arme jongen had het bewustzijn
verloren.
»Je verlaten doe ik toch niet," snikte zijn vriend :
>Nan koil laat ik je niet sterven. Wacht maar, ik
zal bij je gaan liggen tot je weer warm wordt," en
hij strekte zich naast zijn reismakker uit en blies
op zijne handen en bedekte hem met zijn eigen
duffel, tot ook hem eene zonderlinge machteloosheid overviel, en hij onbemerkt in slaap verzonk.
Een half uur later reed een met vossen bespannen rijtuig dien weg over. Een grijsaard in jachtcostuum, op wiens prachtige gelaatstrekken de
uitdrukking van een gebieder lag, boog zich tot
zijn metgezel, een man in de voile kracht van het
leven over, en vroeg haastig :
4--leb ik mij vergist, of lagen daar twee kinderen
in de sneeuw ?"
»Ik heb ze niet gezien, Sire," klonk het antwoord.
»Laat terstond ophouden ; want als het zoo is,
dan beteekent dat, in dit weer, hun dood."
DQ adjudant gehoorzaamde en zoodra het rijtuig
stilhield, sprong koning Oscar II er zelf uit. Hij
scheen een reus naast zijn tochtgenoot, die toch
een man van middelbare lengte was, en met groote
passen naderde hij de plek waar de kleine Noordpoolreizigers rustten.
Hij bukte zich over hen heen, betastte ze en riep
toen verheiigd uit :
»Zij leven nog, Goddank ! Wij zullen ze naar het
rijtuig overdragen. En ik, die mij straks nog durfde
beklagen dat de jacht zoo weinig had opgeleverd
van daag !"
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Dien avond lagen de beide knapen in het Sophialazaret te Stockholm. Paul was reeds den volgenden
dag genoegzaam hersteld, om zich naar het paleis
te begeven ; want de koning had gelast dat zij tot
hem zouden komen, zoodra zij daartoe in staat
zouden zijn, en thans vigil de waarheid niet meer
te verbloemen. Oscar II liet hem een gansch verhoor ondergaan, en eindigde met op lachenden
toon te zeggen :
»Ik heb ten minste twee wakkere knapen gered.
Alleen hoop ik, dat gij zult begrijpen dat er van
uwe voorgenomen ontdekkingsreis niets inkomt.
Gij zoudt daarginds in het Noorden geen jagers
vinden om u uit de sneeuw te helpen. Neen, kereltje,
wacht daarmede tot gij volwassen zij t, en dan, zoo
ik nog leef, moogt gij eerst tot mij komen, en zal
ik u goeden raad medegeven. Nu echter eene andere
zaak, die van nog grooter belang is. De dokter
meldt mij dat uw vriend eene longontsteking heeft.
Al mag er voor het oogenblik schijnbaar niet veel
gevaar bij zijn, het is eene verraderlijke ziekte, die
eene noodlottige Wending nemen kan. Zijn vader
moet dus nog heden gewaarschuwd worden."
qk zal hem telegrafeeren, als Uwe Majesteit dat
wil," antwoordde Paul bedroefd : »Maar hij zal zoo
boos op hem zijn. 1k ken hem ; hij is zoo streng."
»Dat zal hij niet wezen, als hij zijn eenig kind
zwaar ziek wedervindt," hernam de koning: »Maar
al ware dat ook zoo, gij hebt beiden wel eene les
verdiend voor uwe onbezonnenheid, en een man
onttrekt zich "moll aan zijne rechtmatige boete.
Kan ik er op rekenen, dat gij het doen zult zoodra
gij het paleis verlaat ?"
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»Ja, Sire," sprak Paul op gesmoorden toon.
»Nog lets ; gij zijt nu hersteld ; maar ziet er toch
alles behalve sterk uit, en gij zult zeker ook gaarne
uw vriend gezelschap houden, niet waar ?"
»Maar het zal zoo duur wezen, MajestOt...."
»Bekommer u daarover niet ; gij zijt mijne gasten
in het hospitaal door de koningin gesticht. Gij blijft
er dus, en nu tot morgen ; want elken dag op
ditzelfde uur, moet gij mij komen vertellen hoe
uw vriendje het maakt."
Mevrouw Melburg was zeer verouderd sedert
Paul's vertrek ; er kwam nooit meer een lack over
haar vroeger zoo vroolijke trekken, en als zij zich
in de eenzaamheid beyond, zooals dien middag het
geval was, stonden hare oogen vol tranen.
Zoo trof Egbert's vader haar aan, toen hij, met
een telegram in de handen, onverwacht bij haar
binnentrad.
»Uw zoon leeft," sprak hij, zonder er zelfs aan
to denken haar to begroeten.
Met eon kreet ontrukte zij hem het papier en las:
»Egbert ziek Sophia-lazaret Stockholm. Koning
zeer goed voor ons. Vergiffenis. — Paul."
»0 ! die lieve, lieve jongen !" riep de moeder
jubelend.
»Gij oordeelt er al heel licht over !" bromde de
vader met bewolkt gelaat : »Zij lieten ons een marteling doorstaan en gij vindt geen woord tegen
hen aan te voeren ? Ik reis van avond of en ben
er overmorgen ; maar ik verzeker u, dat Egbert
niet spoedig weder vergeten zal wat hij heeft
gedaan."
Maar mevrouw Melburg was te gelukkig om niet-
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grootmoedig to zijn. Zij greep zijne handen in de
hare en zeide :
»Zoo straks, als mijn man tehuiskomt, zal ik voor
Paul moeten pleiten, dat weet ik ; maar Egbert
heeft geen moeder meer, laat mij het daarom voor
hem in hare plaats doen. Mijnheer Muller, ik weet
niet of gij God al gedankt hebt voor het wedervinden van uw' kind ; maar zeg ten minste : »En
vergeef ons onze schulden, zooals ook wij vergeven
aan onze schuldenaren !"
De strenge man barstte in tranen nit ; zijn toorn
was gebroken ; de herinnering aan zijne vrouw
had hun kind vrijgepleit.
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