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VOORBERICHT .
Bij het begin van het vijf de leer] aar is het kind langzamerhand in de romantische levensperiode gekomen,
waarin het verlangen naar het onbekende het steeds
meer gaat beheersen en waarin zijn gedachten gaarne
een vlucht nemen, die de grenzen van ons land zowel als
die van zijn levers van alledag overschrijdt .
Wij zijn in dit boekje aan dat verlangen tegemoet gekomen, maar meenden goed to doers, de fantasie op de
werkelijkheid to richten en trachtten daarom een levendige beschrijving to geven van de refs, waarover zo vele
leerlingen reeds hebben horen spreken en die sommigen
van hen misschien eens zullen makers, terwijl we in een
der volgende deeltjes een poging ondernamen, om hun
een zuivere indruk to geven van het levers in het schone
eilandenrijk, dat door een historie van meer dan drie
eeuwen met ons land verbonden is geweest . Door de
deskundige medewerking van de heer A . C . Laf eber
bleek dit mogelijk to zijn .
Het gevoel en de verbeelding van het grootste deel der
leerlingen zijn op deze leef tij d hun uitdrukkingsmogelijkheden zowel als hun leestechnische vaardigheid ver
vooruit . Daarom hebben wij dit deeltje in eenvoudige
stijl geschreven, maar hebben niet geaarzeld, om jets
dieper op de dingen in to gaan dan gewoonlijk in dit
leer] aar het geval is . Zo hebben wij dit boekje leerzaam,
maar door een intensief meeleven met de aan de leerlingen bekende Gerdientj es-f iguur tevens boeiend willen
makers . Wij hopen in onze opzet geslaagd to zijn .
ANNE DE VRIES .

1 . Afscheid van hey vaderland .
Gerdientje had zo naar deze refs verlangd, dat
zij de dagen en later de urea geteld had, die haar
nog scheidden van het ogenblik van vertrek .
's Avonds, op het knusse kamertj e in het boswachtershuis, had ze bijna niet kunnen inslapen
van verlangen naar al de wonderlijke dingen, die
ze zou zien . En nu was het dan zo ver. De grote
refs was begonnen en de vaderlandse kust verdween
langzaam nit het gezicht . Maar nu moest ze al
maar zuchten tegen een naar gevoel van verlatenheid, dat haar begon to beklemmen . Vreemd, dat
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je je verlaten kon voelen, terwijl je aan de hand
van je vader liep to wandelen, al was het dan
over het dek van een oceaanreus .
De eerste uren had ze dat niet gevoeld . Het
vertrek van de Javakade, toen ze Opa en Grootmoe en Jaap al maar kleiner zag worden, was
wel naar geweest en ze had toen ook eventjes gehuild . Maar er waren zoveel verschillende schepen
en bootjes to zien op het IJ, dat ze spoedig over
haar verdriet heen was . Toen kwam de vaart door
het Noordzeekanaal en dat was net een plezierreisje
geweest. bog stak het schip boven de dijken uit en
in de polder zag je de boeren aan het werk . Daarna
kwamen de sluizen van IJmuiden - de grootste
van de wereld, vertelde Vader - en char was
het een vrolijke luidruchtige boel van mensen op
de kant, die hier nog even naar toe gekomen waren
voor een laatste groet . Maar voor Gerdientj e en
haar ouders was er niemand en daarom gingen
ze maar naar beneden, om de kof f ers uit to pakken .
Ze hadden twee hutten, naast elkaar, door een
deur met elkaar verbonden . Boven de deuren naar
de gang stond op een kaartj e hun naam : Fam.
Eggink . In elke but waren twee bedden boven
elkaar . Verder was er een taf eltj e en een stoel
en een wasbak, die helemaal in de wand kon verdwijnen, en een rond raam, de patrijspoort, waardoor je de golven kon zien . En ook een kast, waar
Gerdientje haar kleren in op moest bergen .
Ze deed het netjes, de jurken op een hangertje,
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het ondergoed op stapeltjes op de plank . En terwijl
ze daarmee bezig was, voelde ze, dat het schip
weer ging varen . Maar toen kwam er iemand door
de gang lopen, die bonsde op de deuren en riep
„Sloepenrol ! . . . Sloepenrol, dames en heren ! . . .
Sloepenrol ! . . ."

Gerdientje moist niet, moat ze er van denken
moest . Maar Vader keek op een kaartje, dat in
een kastj e boven zijn bed lag en zei : „Sloep 6
aan bakboord is onze boot . her is je zwemvest,
Moeder, dit is voor Gerdientje en dit voor wim.
Vlug, laten we eens proberen om de eersten to
zijn!"
Ads hij het niet zo opgewekt gezegd had, zou
Gerdientj e geschrokken zijn. „Een zwemvest,"
dacht ze, „waar is dat voor nodig 2 ". . . Intussen
bond Moeder haar al zo'n vreemd ding op het
7

lijf. Het bestond uit twee platte harde kussentjes,
met brede ;banden aan elkaar verbonden . Als je
zo'n ding aan had, bleef je drijven, ook al kon je
niet zwemmen . Wim vond het prachtig dat hij
ook kussentj es om kreeg . Hij wou zien hoe het
stood, in het spiegeltje boven de wastafel, maar
rolde van het bed op de grond, toen hij zich to
ver overboog.

Hij huilde niet, hij had zich heel geen pijn gedaan . waar een zwemvest al niet goed voor was!
Vader nam hem op de arm en liep haastig met
Moeder en (erdientj e achter zich aan naar het
dek met de reddingboten . Daar gingen ze staan
aan bakboord bij sloep zes . Er stood nog niemand,
maar langzamerhand kwamen ook de andere passagiers opdagen, allemaal uitgedost als zij . Sommigen hadden in hun haast vergeten, eerst op het
8

kaartje to kijken, en wisten dus niet hij welke sloep
hun plaats was . Die moesten weer terug naar hun
hut, om dat alsnog to weten to komen . Maar binnen
bet kwartier had toch ieder zijn plaats gevonden .
Bij Gerdientjes sloep hield een van de stuurlieden appel : hij las de namen op van een lijstje
en controleerde, of alien er waren .
„De beer G . Eggink," zei hij .
„Present, " antwoordde Vader.
„Mevrouw Eggink
Bosman."
„Present !"
„Gerdientje Eggink ."
„Present," antwoordde Gerdientje.
„Wim Eggink . . ."
„Sent !" riep Wimpje van Vaders arm en toen
moesten ze allemaal lachen .
„Nu weet u dus, waar u zich in geval van nood
onmiddellijk moet opstellen," zei de officier . ,,TT
kunt nu weer gaan. "
Maar ze brachten alleen even de zwemvesten
weg en keerden toen weer terug naar bet wandeldek . En toen kwam dat nare gevoel in Gerdientjes
hart. Want nil pas was bet ernst geworden, nu
ze de wijde zee waren opgevaren . De monsen waren
stil geworden. De moesten konden er niet toe komen
om naar beneden to gaan . Ze stonden of wandelden
op bet dek en keken telkens naar de horizon, naar
de blinkende duintoppen . De vuurtoren was niet
groter dan een potloodj e . De rode daken van een
paar huizen waren nog to zien, als de zon er op
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scheen. Toen die achter de wolken kroop, kon
Gerdientj e ze niet meer vinden .
Iemand zei : „Dag Holland, tot weerziens Holland ! . . ." En toen kroop dat gevoel van eenzaamheid zo hoog op in haar keel, dat ze op haar
tanden moest bijten om niet nog weer een deuntj e
to huilen . Vader merkte het zeker, want die
kneep haar hand stiff in de zijne . Maar hlj
was ook stil en Moeder niet minder . De enige,
die van de weemoed om het afscheid niets
scheen to voelen, was kleine Wim, die aan Moeders
hand achter Gerdientj e aandrentelde . Die babbelde
maar met zijn hoge stemmetje, dat het klonk over
het dek : „Mamma, Wimmie Opa toe 2 . . . Wimmie
knijntj es voeren, j a Mamma 2 . . ."
En even later : „Mamma, mamma, water ! . . .
Wimmie pootjebaden! . . ." En hij wilde zijn
moeder meetrekken naar de reling, die kleine
gevaarlijke domoor ! Hij herkende de zee natuurlijk van de vacantie aan het strand en zou misschien
in staat zijn, om pardoes van het hoge schip of
in de bruisende golven to springen ! . . . Er mocht
wel voortdurend op hem gepast worden !
De medepassagiers lachten en wezen elkaar op
dat aardige kereltj e, dat zo onbevangen liep to
babbelen, en Gerdientj e was er trots op, dat ze
zo'n aardig broertje had . Wat een mensen liepen
er aan dek, wel een paar honderd misschien! Elfhonderd konden met de Johan van Oldenbarnevelt
vervoerd worden . Stel je toch eens voor : elf honderd
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mensen . . . Zoveel inwoners telde het dorp, waar
Gerdientj e drie jaar gewoond had, niet eens . Nu
ja, van die elf honderd behoorden wel vierhonderd
tot de bemanning van het schip en die hadden hens
geen tijd, om op het dek road to drentelen, - de
kapitein zou ze aan zien komen ! En vol was de
Johan van Oldenbarnevelt ook nog lang niet . Over
een week zouden er nog een paar honderd passagiers
bijkomen . Die reisden met de trein naar Genua en
scheepten zich daar pas in . Dat maakte de duur van
de rein een dag of vijf korter voor hen en ze maakten
geen kennis met de Golf van Biskaj e . Dat was ook
wat waard, want daar kon het geducht spoken,
had Gerdientje al gehoord . Ze zag er wel een beetje
tegenop. Maar het zou toch ook wel leuk wezen,
om later aan Jaap to kunnen vertellen, dat ze een
echte storm had beleef d ! . . .
Och ja, Jaap ! . . . Waar zou die nu zijn . . .
Die was zeker al' weer thuis en misschien was
die ook wel een beetje verdrietig. . . Ze waren
zulke goede kameraden geweest !
Wat was dat 2 . . . Neen natuurlijk, het kon immers niet ! Als ze nu toch niet meende, dat ze
Jaap daar aan zag komen ! Het leek haast net
zo'n jongen, net zo groot, net zo'n blonde kuif
en ook zo'n vrolijke snoet . Hij liep bij een groepje
van twee heren, twee dames en een meisj e, Het
meisje keek bedrukt, maar het gezicht van de
jongen straalde van genoegen . Die scheen het best
naar zijn zin to hebben!
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op dat ogenblik bleef Vader verrast staan en
wees naar hetzelf de groepj e .
„Neen maar ! " riep hij blij, „die meneer ken
ik ! . . . Dat is Laanders, Jan Laanders, mijn vroegere buurj ongen ! . . . Wel, gaat die ook naar Indonesia 2 . . . He, Laanders, ouwe joiiigen !"
Een der harm keek verwonderd op en kwam
toen snel met uitgestoken hand op Gerdientj es
ouders toe .
„Wat een verrassing !'' riep hij uit . „Refs jij
ook met daze boot ? . . . Man, wat vied ik dat
fijn! . . ." Hij klopte Vader op de schouder, schudde
hem door elkaar en toen pas had hij oog voor
de anderen . Hij gaf Moeder een hand, stelde z jn
vrouw voor en toen de f amilie Laurens .
„Dit is bun dochter Hanneke," zei hij, „en dat
is mijn zoon. Jij bent Gerdientje zeker . Ja, hoe
weet ik dat non, he? . . . Kom jongelni, sta niet
zo to gapen ! Geef elkaar de vijf en zeg maar
aangename kennismaking ! . . ."
Non, zo plechtig deden ze natuurlijk niet, dat
lieten ze aan de grote mensen over . Hanneke zei
„Zeg, wat heb jij een leuke mantel aan !" En Gerdientje vroeg aan de jongen : „Zeg, hoe beet je
eigenlijk 2"
„Joop," zei de ander . „Joop Laanders ."
„Dat scheelt ook niet veal," liet Gerdientje zich
ontvallen .
„Wat scheelt niet veal?"
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„Nou, ik heb een vriendj e, dat Jaap beet . Daar
lijk iii wel een beetje op ."
„o, zo mag je mij ook noemen, boor ! " zei de
jongeri. „Maar telkens als je bet doet, noem ik
iou Katrient j e."
Dan zou ze wel oppassen, verzekerde Gerdientje,
want dat vond ze niets geen leuke naam . Kameraadschappelijk stak zij haar arm door die van Hanneke..
Wat f ijn, dat ze zo gauw al weer een vriendinnetje had gevonden, dacht ze .
En die jongen scheen ook wel leuk to zijn .
Weg was ineens dat nare gevoel van eenzaamheid. Nu behoef de ze niet meer tegen de lange
refs op to zien.
„Zullen we een eindje gaan lopen?" stelde
Hanneke voor.
De anderen warm er, direct voor to vinden .
Maar Hannekes vader had de vraag ook gehoord
,,Ho-ho, wacht eens even," hield hij tegen . ,,Dat
wil zo maar samen op stag gaan ! Waar voert
de refs been, als ik vragen mag ?"
Tja, char hadden ze nog niet aan gedacht. Ze
moisten weg noch steg op de boot, alles was nog zo
vreemd . Er warm wel zeven dekken, je kon gemakkelijk verdwalen.
„En verdwalen op een boot is een vervelende
geschiedenis," merkte meneer Laurens op . „Als
een van de bedienden je vindt, brengt hij je naar
de kapitein en die deponeert je met een kaartje
13

om je hats bij de gevonden voorwerpen . Eens in
de week worden die op de grote taf el in de eetsalon tentoongesteld en dan kunnen de eigenaars. ."
Maar hier werd hij in de rede gevallen door een
drievoudig gejoel . Toen gaf hij de kinderen de
keuze tussen twee mogelijkheden : overal op hun
weg kiezelsteentjes strooien net als in het sprookje
of op het dek blijven waar ze warm . En omdat
ze niet moisten waar ze zo gauw een zak vol steentj es
vandaan zouden balm, kozen ze het laatste . -een
trapje op, geen trapje af, dat moesten ze beloven .
Morgen zouden ze wel eens een grotere ontdekkingstocht waken .
„Zullen we eens helemaal naar voren lopen ~"
vroeg Hanneke . „Moeder zei, dat er een speelplaats op de boot is, waar waar, dat weet ik niet ."
„0, kijk hier eens," riep (erdientje . „Wat een
prachtige kamer is dat ! Zouden
we daar in mogen 2"
„Dat is de muzieksalon,"
moist Joop al . „En hiernaast is
de leessalon, en daarnaast is
nog al een salon, zie je wel
Wat een boel mensen zitten
daar ! Zouden die nu al woe
.. „
zl~ n 2
Boem ! . . . klonk het opeens
viak achter hen.
Verschrikt keken ze om.
Boem-boem ! . . . Boem-boem !
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dreunde het weer. Een Javaanse bediende liep
lachend achter hen aan . Doordat hij blootsvoets
was, hadden ze hem niet horen komen . In de
ene hand droeg hij een koperen gong, in de
andere hand een stokj e met dik-omwoelde knop .
Om de paar seconden gaf hij een paar f erme
tikken op de gong en aan zijn gezicht kon je wel
zien, dat hij het een leak werkj e vond .
„wat zou dat betekenen 2" vroeg Joop verbaasd .
Blijkbaar verstond de Javaan hem .
„Makan, sinj o ! Lekker eten, ja?" grinnikte hij .
Dat was dus zoveel als de etensbel, begrepen
ze. Voor verder onderzoek was nu geen tijd meer .
Jammer, ze waren net van plan om de muzieksalon eens op hun gemak to gaan bekijken . Zulke
prachtige wandschilderingen als daar to zien
waren !
Nu ja, er was geen haast bij . Morgen kwani
er weer een dag ! . . .
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2.

Een ontdekkingsreis .

Wie was de volgende morgen het eerst aan
dek ~? . . . Gerdientj e ! Ze had heerlijk geslapen, de
hele nacht aan een stuk door, en toen ze wakker
werd en door de patrijspoort de zoo op de golven
zag glanzen, kon ze het in bed niet meer uithouden . Ze liet zich voorzichtig nit het hoge bed
zakken en begon zich to wassen en aan to kleden .
Wim sliep nog, de duim in zijn mondj e . Maar
toen ze haar tanden stood to poetsen, kwam moeder, in nachtpon, zachtjes bij haar binnen.
„Kind," f luisterde ze, „ben j e er nu al ? . . . .
Wat moet je toch zo vroeg ?"
Gerdientj'e wees lachend met de tandenborstel
naar boven . Ze kon moeilijk praten met de mood
vol schnim . Maar Moeder begreep haar wel .
„Naar het dek 2 . . . Non, red je zelf dan maar, ik
ga nog een uurtj e slapen . wees voorzichtig en
doe je mantel aan, het kan wel f ris zijn boven .
En zachtjes hoor, dat j e Wim niet wakker maakt ."
En Moeder verdween weer . Gerdientj e kleedde
zich verder aan en grog zachtjes de but nit . Wat
zou ze doen 2 Meteen naar het dek 2
. Ze had zo'n
leeg gevoel in haar maag. Zou er niet reeds een
boterham voor haar to krijgen zijn 2 . . . Ze kon
best eens gaan kijken, ze moist de weg wel naar
de eetsalon voor de kinderen : deze gang door, de
16

trap op en dan weer een gang, dan was ze er .
Ja boor, de linnenj uff rouw, die bier voor de kinderen zorgde, zag haar al . Er was nog bijna
niemand antlers in de salon .
„Kom maar gauw," zei ze . „Heb je al trek . . .
Ga bier maar zitten, dan zal ik je wet laten
brengen . Een kopje thee of een glas melk, wet
wil jeL . ."
En dear zat ze dan parmantig aan een tafeltje
alleen to ontbijten en ze mocht zich zelf bedienen
van alles, wet een Javaanse bediende voor haar
neerzette . Het smaakte allemaal veel lekkerder
dan thuis . Of zou dat van de zeelucht komen, die
haar hongerig maakte 2 Ze at een beschuit met
jam en twee brood] es met kaas en een krentenbol .
De suikertjes, die ze bij haar tweede kopje thee
kreeg, stopte ze in haar zak . Die kon ze fijn aan
dek opknabbelen.
Een f rinse wind woei haar in bet gezicht, toen
ze boven kwam . Er waren nog beast geen mensen
en een matrons was er bezig om bet dek to zwabberen. Gerdientj e bleef maar een beet] e uit zijn
buurt. Ze liep near de reling en zag nets dan
water, zo ver ze kijken kon . Een pear meeuwen
kwamen aanwieken, vlogen een pool krijsend
boven bet schip en zetten dan bun refs voort,
tot ze verdwenen in de nevelige verte .
„Het is net, alsof de boot stil ligt," dacht Gerdientj e, Maar dat was maar schijn natuurlijk . Want
toen ze Tangs de reling near beneden keek, zag ze
Jaap en Gerd. VII.

2
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het opgestuwde water in vliegende vaart langs de
karat van het schip stromen. En ergens onder in
het schip zoemden de twee geweldige motoren, die
de reuzenk racht opwekten, welke de Johan van
Oldenbarnevelt voortdreef . Hoe dat precies gebeurde moist Gerdientj e niet . Daar zou ze zich
maar niet druk over makers ook . Joop scheen er
al wel een beetje verstand van to hebben . Best
mogelijk, hij was een jaar ouder dan zij, dat hij er
op school al lets van geleerd had .
„Hoe hard gaan we non, meneer2" vroeg ze aan
de matrons, die net met de zwabber in de hand
langs haar liep .
De man zette zijn muts op het andere nor,
verschoof zijn pruim en zei : „Meneer a . . . Alleen
de ouwe is meneer . Tegen mij zeg je maar gewoon
Heirs hoor, jongedame, dat is al lnooi genoeg .
Hoe hard of we gaan 2 Non, la 's kijke, dat zal
wel een achttien tot twintig knope weze . . . Ja,
dat begrijp je niet, he? . . . Dat is zeemanstaal.
Een knoop, dat is 1855 meter . Non, dan reken je
't zelf maar nit . . ."
Dat was niet moeilijk . Maar moat een snelheid
was dat ! . . .
„En hebben we zo de hele nacht doorgevaren ?"
vroeg Gerdientje verbaasd .
„Nee," grijnsde Heirs . „Van twaalf tot vier
hebben we de boot op z'n karat gelegd en toen
heft-ie ook een dutje gedaan . . ."
18

„Maar hoe ver zijn we dan al $" vroeg (er~
dientje lachend.
„Nou," zei Hem, terwijl hij zich ernstig achter
zijn oor krabde, „al een heel eind van huffs
boor ! . . . Zie je dat witte daar in de verte 2 . . . Dat
is 't kasteel van Sinterklaas in Spanj e . Hij heb
een wit kasteel, dat moist je toch 2 Dat kleurt zo
mooi bij zijn baard, zie je . En as je . . . "
„Laat je maar niks wijs waken, boor C er.dientje," zei een vrolijke stem achter hen . „Dat
zijn de krijtrotsen van Dover en niks antlers ."
En daar stond Joop, met een half brood] e nog
in zijn hand . Hanneke kwam vlak achter hem
aan . Die geeuwde nog . Hemn hield haar de zwabber voor haar gezicht en dreigde, dat hij haar
wel eens even op zou f rissen . Maar toen ze hem
met bun drieen besprongen om hem de zwabber
to ontf utselen, maakte hij gauw, dat hij wegkwam.
„Zeg, hebben jullie ook zo f ijn gemaf t 2" vroeg
Joop. „'k Had net bet gevoel of ik weer een
baby was en thuis in de wieg lag . 'k Zou best
zeeman willen zijn ! "
„Baby-zeeman dan zeker ! " spotte Hanneke .
„Maar zeg eens, ik dacht dat j e vader . . ."
„Vader komt zo," zei Joop . „Hij beef t beloof d,
dat hij ons bet schip zou laten zien . Maar hij
beef t zich moat verlaat ; zijn boordeknoopj e was
zoek, moet je weten . We hebben de hele but af ge19

zocht . En waar was bet . . . In zijn portemonnee !
Daar had hij het gisteravond in gestopt, om zeker to
zijn, dat hij het niet verliezen zou! . . . Wat een
goed geheugen beef t die vader van mij, he 2 . . . 0,
daar is Pa al!"
„MV rgen, jongelui ! " groette meneer Laanders
monter . „Klaar voor de tocht . . . Jullie wilden
immers zo graag de schuit van top tot teen bekijken 2 . . . Maar aan de top waag ik me niet,
boor! Aan trapjesklimmen heb ik een hekel .
Gerdientjes vader moet jullie straks maar naar
de boven-etages brengen, ik ga alleen maar trapjes af!"
„Komt u bier dan niet meer terug 2" vroeg
Hanneke ondeugend . „Als je een trapje of gaat,
moet j e bet later toch weer op ook 2"
Meneer Laanders lachte geheimzinnig .
„Neen wijsneus, dat heb je nu eens lekker mis !
lalleen trapjes af . Wat jullie
Ik ga met julie
daarna doet, moet je zelf weten, mij krij g je geen
enkele trap op . Ik laat me net zo lief door de
kapitein weer naar boven brengen . . ."
„Ik zie bet al," zei Gerdientj e . „De kapitein
met u op zijn rug! . . . Oef, wat een karwei ! . . ."
„De eerste trap, jongelui ! " kondigde meneer
Laanders aan. „Volg me maar !"
Twee lange rijen hutten vertoonden zich aan
bun oog, toen ze op bet lager gelegen dek kwamen .
Hutten en bier en daar een badkamer, veel bijzonders konden ze er niet meer in zien .
20

„Neen maar, daar is een winkel !" ontdekte
Gerdientje opeens . „Kijk toch eens, Hanneke, wat
prachtige poppen, en zulke mooie kleedjes . . .''
„o zeg, meccano-dozen staan er ook!" zag Joop .
„En f oto-toestellen en postzegelalbums en . . ."
„En nog een heleboel meer," vulde zijn vader
aan, „maar flu hebben we beslist gees tijd om to
winkelen . Zie je die meneer in zijn witte jas daar
staan? wie zou dat wezen? . . ."
„Ik ruik het al!" zei Gerdientje, „de kapper!"
Het was zo, je rook de geur van de kapperszaak, die zich achter de winkel beyond : vier salons
voor dames en nog een aparte herensalon . De
kapper stond in de deur en had het nog niet druk .
Hij maakte een diepe buiging voor Joop en
nodigde hem vriendelijk uit om binnen to treden .
„wat zal het zijn, Jonker? Scheren, onduleren,
manicures 1 . . . "
Maar Joop vond dat zijn baard nog wel een
dagje groeien kon en dat zijn kuif mooi genoeg
zat . En manicures, dat was immers zo iets als
nagels knippen? Dat kon hij toch zeker zelf
welt? . . .
„Een van de dames dan?" hield de kapper
vol. „Altijd durende permanent? . . . watergolf,
wassmg ? . . . "
De meisjes proestten het uit .
„Neen kapper," zei meneer Laanders, „aan ons
is vandaag niets to verdienen . Kom jongelui, we
?aan vender . Trap no . 2 is aan de beurt ."
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Op bet dek waar ze nu belandden, waren ze
gauw uitgekeken. her beyond zich de wasserij,
waar gedurende de refs bet vuile goed van passagiers en bemanning gewassen, gedroogd en
gestreken zou worden . Een aardig mandj e vol
moest dat samen opleveren, vond Gerdientj e
wekelijks zo'n duizend stel onderkleren, dan nog
honderden lakens, slopen en servetten, en over
een paar weken kwam daar ook bet bovengoed
bij . Want na Port-Said gingen alle mensen witte
kleren dragen. Het werd dan to warm voor de
Hollandse klederdracht .
Verder maar weer, natuurlijk omlaag, dit was
nn al de derde trap . Een heerlijke baklucht kwam
bun tegemoet. In de bakkerij, die zich her beyond,
stond zeker jets lekkers in de oven . Daarnaast
was de keuken, waar- wel tien koks, allemaal net
een ronde wine muts op, aan bet werk waren .
Meneer Laanders vertelde aan de kinderen, dat
hij de vorige dag de hofmeester, die zoveell als
de bans van de koks was, had gesproken .
„Ik vroeg, of hij wel voldoende proviand had
ingeslagen . Weet je, wat ik toen to horen kreeg . .
Och meneer, al was Holle-bolle-Gijs in eigen
persoon aan boord ! . . . En toen liet hij mij een
paar lange lijsten zien van de voorraad. Het was
haast niet to geloven : 70 koeien, 65 kalveren,
60 varkens en 60 lammeren zijn er op de Johan
van Oldenbarnevelt . Niet als passagiers, boor,
maar netjes in helften en hwarten verdeeld en
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secuur in de koelkamers opgeborgen . Vender is
er ingeladen : 6000 kg boter, 130 000 eieren, 16 000
kg groenten en 50 000 kilo aardappels . Jongen,
dacht ik, ik wou, dat ik groenteboer was en een
paar van zulke klanten had ! . . . In ieder geval
behoeven jullie dus niet je boterham to laten staan,
uit vrees dat de anderen niet genoeg zullen krijgen ! . . . Maar kom, nu nog even bij de motoren
kijken en dan gaan we met een vaartj e terug
naar bet wandeldek. Ik denk, dat de kof fie en
de limonade al op ons staan to wachten ."
Vol bewondering keek bet drietal naar de g-weldige Dieselmotoren, waarin zo'n ontzaglijke
kracht huisde . Glimmende stalen stangen bewogen
zich in razend snel tempo op en neer . Buizen en
kranen, manometers en thermometers en wentelende wielen, alles blonk als een spiegel . Je kon
wel zien, dat aan bet onderhoud van de machines
de uiterste zorg wend besteed .
Zijn me antlers een paar gulzige knapen,
boor!" vertelde meneer Laanders, „Op iedere refs
gaan er zo'n 4000 ton olie door bun keelgat ! "
„Ik word later ook machinist!" verklaarde
Joop geestdrif tig .
Zijn vader lachte maar eens . Hij kende Jopie,
die had zich al zoveel voorgenomen ! . . .
„Nu moeten we nog even dat kleine kamertje
daarginds gaan bekijken," zei bij, „en dan moeten
we maar zien, hoe we weer boven komen . Amat
staat al to wachten. Volg me maar ."
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Meneer Laanders ging de kinderen voor een
klein hokj e in, met een houten bank aan de achterzijde en een klein lampje aan de zoldering . Een
Javaanse bediende scheen er de wacht bij to
houden .
„Toean mane naik "*) hoorden ze hem zeggen .
Wat dat betekende, moisten ze niet . Ze kenden
nog geen woord Maleis .
„Wat is hier non to kijken Q" vroeg Joop . Maar
C erdientje begreep het al en had de grootste
schik om zijn domheid . Amat stapte bij hen in
het hokje, sloot met een hek de toegang af, drukte
op een knopje en . . . zjzz, ging het opeens. Met
een vaartje ging het hele geval loodrecht naar
boven.
„De lift!" begreep Joop toen eindelijk .
Met een lichte schok stond de lift stil . Ze stapten nit en waar warm ze v . . . Op het wandeldek,
dat ze een uur geleden verlaten hadden .
„Heb ik woord gehouden Q" vroeg Joops vader .
Pat had hjj .
Ze warm geen trapje opgegaan .

*)
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Wil meneer naar boven?

3.

Naar her sportdek .

De limonade smaakte heerlijk . En er was veel
to vertellen, het meest over de laatste tien seconden
van de ontdekkingstocht . Hanneke had het naar
gevonden in de lift, Gerdientj e een beet] e eng,
maar Joop was in de wolken.
„Ik had zo wel honderd kilometer omhoog willen
vliegen ! " snoef de hij . „Ik word later vliegenier,
Moeder!"
„Jongen,'' schrok zijn moeder, „waarom wil je
het zo hoog zoeken ? Wat zeg jij er van, Vader ?"
Vader stak er Pen beetje de draak mee .
„wat word je nu, Joop ~?" spotte hij . „Machinist
in een vliegma,chine Q"
„Nee," zei Joop, „ik wil zelf op de knopjes
drukken."
„0 ja," lachte Vader, „je denkt zeker dat het
net gaat als in de lift . Druk-op-de-knop en rrrrt,
daar gaat ie ! Amat zou wel een goeie vliegenier
zijn, denk je ook niet ?"
„Ik wil Amat vragen, of hij het mij ook leren
wil met die lift," vertelde Joop .
„Maar eerst gaan we trapjes klimmen," zei
Gerdientjes vader, terwijl hij oprees uit zijn stoel .
,,Of zijn jullie to moe Q"
Het drietal sprong onmi ddellijk overeind . Wat
zou er nu weer to ontdekken zijn a . . .
Eerst kwamen ze in de eetsalon, waar de Ja25

vaanse bedienden al bezig warm om de taf els to
dekken voor de lunch . Een linnenjuf f rouw hield
toezicht .
Toen gingen ze nog een trap op en kwamen
op het bovenste dek . Dat kenden ze al van de
sloepenrol . Aan weerszijden van het schip, aan
bakboord en aan stuurboord, hingen acht reddingboten. In elk van die boten konden in geval van
nood 81 mensen een plaats vinden . Er was drinkwater en proviand in, zodat de schipbreukelingen
niet van honger en dorst zouden omkomen .
„Maar we moeten toch maar hopen," zei Qerdientj es Vader, „dat die boten nooit dienst behoeven to doen."
Ze gingen verder. Aan de voorzijde van het
dek beyond zich de werkkamer van de scheeps-
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drukker, the de berichten, welke telegraf isch
werden opgevangen, drukte en liet verspreiden
onder de passagiers, zodat the evengoed als ears
land hun krantje konden lezen, al was het dan
wat kleiner. Daarnaast was een ruim gymnastieklokaal met brug en ringers en andere toestellen .
Gerdientje kon hear ogee
En daar weer mast
een royaal zwembad ! Er
haast niet geloven !
dreven rubber-paardj es in het water, er was een
verende springplank wear je f ijn of kon duiken,
maar zwemmers waren er niet . Ze hadden nog
geen behoefto om zich to verf rissen . Maar dat zou
met een pear dagen wel anders worden, voorspelde
Vader. Joop had reeds nu wel zo zijn jasje uit
willen trekken, maar dat ging niet door . Er stond
eerst nog wet anders op het programme .
„Nu breng ik jullie naar het achterdek,' zei
Vader. „En dan ga ik weer naar beneden."
„Dan gaan wij` toch mee 2" vroeg Gerdientje .
Haar vader glimlachte .
„Ik denk het niet," zei hij . „Ik vermoed, dat
jullie het niet eens merken, als ik wegga ."
Dat was uitgesloten, meenden ze alle drie . Ze
hadden hun ogen toch niet in de zak ! Maar wet
was dat nu toch voor een geluid, dat ze op het
achterdek hoorden Het was daar een geschreeuw
en een lawaai, dat het klonk over de zee .
„Goed zo, twee nul ! . . , Gooi op!" hoorden ze
roepen.
De speelplaats ! begrepen ze .
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„Kom," zei Vader, „ik zal j e even bij de sportleider brengen . Pat is een heel aardige meneer, je
zult het best met hem kunnen vinden . 0, dear komt
hij al ! . . . Kunt u nog een pear kwieke jongelui
in uw clubje gebruiken, meneer Van Debben?"
„Ik kom er nog net een pear to kort," was
het antwoord . „Doers jullie mee?"
„Graag !" klonk het uit drie monden tegelijk .
„Mag ik den jullie namen even wet en ~? Jij
bent . . ."
,,Gerdientje, meneer ."
„Leuke naam ! En jij, jorikman?"
„Joop, meneer."
„Joop ? Non, ik ga niet voor jon op de loop.
En jij, jongedam&?"
„Hanneke, meneer ."
„Mooi, en ik ben Van Debben . En ik hoop, dat
we samen een prettige tijd zullen hebben . Wear
lack je om? Om mijn manier van praten? . . .
Ja, dat ken ik ook niet helpers, ik ken sours het
rijmen niet laten . . . Hou op to gichelen, anders
krijg je een pats ! 't Is mijn schuld niet, dat ik
afstam van Vader Cats ! . . ."
En toen schaterde het hele stel our die rare
leuke meneer en hij lachte zelf ook mee .
„Sluit je maar gauw aan," zei hij, nu weer
gewoon . „Ga maar bij dat gindse groepje . Zie
je die lange slungel wel ? . . . Die heef t de ballen . "
Hij bleef nog een poosj e met Gerdientj es vader
staan praten en toen the even later wegging, keek
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geen van de kinderen op of mm Of ze burs ogee in
de zak hadden? . . . Joop en Hanneke waren al
druk bezig met de bal . En Gerdientje stondd verbaasd de jongen aan to staren, die meneer Van
Debben ,,de lange slungel " had genoemd. Ze kon
haar ogen nauwelijks geoven, maar hij was bet
wel : de slungel van bet strand ! En even dacht
ze : dat ik die engerd nu bier moet aantreffen ! . . .
Maar meteen onderdrukte ze die geclaehte . Zo
moeht ze niet denken. Een aardige jongen was
bet nu eenmaal niet, maar ze moest toch maar
proberen, om goede vrienden met hem to blijven . . .
Opeens herkende de jongen haar ook .
,,He, heb ik j ou. deze zomer niet aan bet strand
gezien 6 vroeg hij . ,,Toen j e dat boerenj ochie bij
je had? . . ."
,,Ja," zei G-erdientje, ,,dat j ochie, waar j ij zo
bang voor was! . . ."
Dat kon ze toch niet laten . En de prik wend

goed gevoeld. De slungel keerde zich met een
hoge kleur van haar of en begon druk aan bet
spel mee to doers . Na een poosje viel bet Gerdientje op, dat hij nog niet veel veranderdd was .
,,Lange Jan, achteruit ! . . . Lange Jan, niet
duwen! . . . Eerlijk spelen, lange Jan! . . ."
Al die uitdrukkingen golden hem . Maar hij
trok er zich bitter weiriig van aan . Hij was toch
de grootste! Die ukken konden tegen hem immers
toch iaiets beginners !
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4.

In Engeland .

Die middag om twee uur voer de Johan van 01denbairnevelt langzaam de haven van Southampton
binnen .
De kinderen hadden hun spel gestaakt en
stonden, tegen de reling geleund, vol belangstelling
naar hat drukke havengedoe to kijken . Motorboten
en stoomsehepen, zeilj achten en marinevaartuigen
voeren of en aan .
In daze haven werden de producten nit letterlijk
alle lariden van de wereld aarigevoerd . Langs de
kaden stonden grote pakhuizen, waarin de goederen
werden opgeslagen, tot ze door andere schepen
wear verder vervoerd zouden worden naar de plaats
van hun besteniming.
Wat hier alto gelost en geladen ward ?
Specerijen nit Aziatische landen, kostbaar boat
uit de Russische wonders, de wol van millioenen
schapen nit Australia, Egyptische katoen, walvistraan nit hat Znidpoolgebied, ijzererts uit Spanje,
locomotieven uit Engeland en nog veal meer . Dat
vertelde Hannekes vader, die bij de j ongehii was
komen staan en die de refs naar Indonesia al
voor de vierde keer maakte, zodat hij met recht
ears bevaren man genoemd kon worden .
}Iij wees naar een voorbijvarend schip .
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„Dat is een Griek," zei bij . „Ik zie bet aan
de vlag . En char ligt een Japanner, char een
Italiaan en ginds komt een Bus aan !"
Dwars door bet wriemelende scheepsverkeer
zoeht de Johan van Oldenbarnevelt zijn weg,
tot het schip op zijn vaste plaats aan de kade
kon meren. Een vol etmaal zou de boot bier
blijven liggen .
Wel de helft van de passagiers stroomde van
boord, toen de loopplank werd uitgelegd. Sommigen gingen met de bus naar Londen, anderen
maakten van de gelegenheid gebruik, om een
bezoek to brengen aan bet s,chone eiland Wight,
maar de meesten wilden slechts een bezoek aan
de stall brengen en daehten voor bet diner veer
op bet schip terug to zijn .
Moeder wilde liever wat rust houden, ze moest
altijd erg aan een zeereis wennen . Kleine Wim
bleef bij haar. Gerdientje en Vader gingen met
de bus de stall in, maakten een wandeling door
een der mooie parken en dronken daarna gezellig
een kopje thee voor bet raam van een grote
lunchroom . Vader had een paar ansichtkaarten gekocht en er was toevallig een bij van bet plein waar
ze zaten . Ook de lunchroom stond er op . Die kaart
mocht Gerdientje hebben, om aan Jaap to sturen .
Ze leende Vaders vulpen, toen die klaar was .
Intussen ging Vader even postzegels balm op
bet postkantoor, dat char dichtbij was .
En char zat Gerdientje dan alleen voor bet
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raam, met uitzicht op het drukke verkeer in die
grote Engelse stall, en schreef
Eeste Jaap,
Zie je het kruisj e wel aan de voorzijde van de
kaart2 Daar zit ik aan jou to schrijven . De boot
ligt in de haven en weet je,. wie ook met ons
reist 2 Die lange bleekneus, waar jij ruzie mee
had aan het strand . Toevallig, he? Het is f ijn op
de boot, maar ik hoop, dat het niet gaat stormen .
Zeg, als jij nu naar Genua schrijft, dan haalt
j ouw brief mijn boot nog wel in . Doe j e het 2
Ik heb nog veel meer to vertellen, maar er kan
niet meer op . Later krijg je een lange brief .
Hartelijke groeten voor jullie allemaal . Gerdientje .
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Juist was ze klaar, toen Vader terug kwam .
Ze postten de kaarten, kochten een zakje Engelse
drop voor Moeder en wim en daarna bracht de
bus ze vlug terug naar de haven . Ze waren net
op tijd, want nauwelijks hadden ze voet aan boord
genet, toen het begon to regenen . Een gure wind
dreef de mensen naar de salons, waar ze de tijd
doorbrachten met praten en lezen of met een
gezelschapsspelletje .
De volgende morgen was het weer nog niet veel
beter . Grauwe wolken dreven snel langs de hemel
en toen Gerdjentj a aan dek kwam, knoopte ze
huiverend haar mantel dicht voor de wind . Ze
maakte een praatj a met Hem, the weer aan het
zwabberen was en vroeg : „Zou het gaan stormen,
Rein, wat denk je°"
Nog maar kort geleden had ze op school een
verhaal gelezen van een schip dat naar Amerika
voer en op de oceaan door een hevige storm was
overvallen . Drie dagen aaneen had het toen gestormd
in dat verhaal dan -- ; de masten van het
schip waren afgeknapt of het lucifershoutjes
waren, het roer was gebroken en alle mensen aan
boord waren zwaar zeeziek geweest . Brr, zb jets
zou ze toch niet graag willen meemaken .
Hemn scheen er gelukkig niet zo'n zwaar hoof d
in to hebben .
„Kom kom, zus, niet zo somber!" zei hij
luchtig . „Stormen2 Een beetje schommelebootje
wordt het wel, daar mot je maar op rekenen,
Jaap en Gerd. VII .

3
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meid! . . . Het wordt non menens, zie je. Pat
stukkie over de Noordzee was maar een aanlopie, nou gaan we straks de oceaan op en daar
zal wel een beet] e deining staan. Maar stormen,
nee, dat geloof ik niet ."
Maar Hannekes vader had het weerbericht
gehoord en vertelde, dat het niet veel goeds voor^
spelde. En tegen het uur, dat de boot vertrekken
moest, nam de wind nog toe in kracht en kletterde
de regen weer neer. Maar evengoed maakte de
Johan van Oldenbarnevelt zich los van de trade,
liet zich, de haven uitslepen en zette koers de
oceaan op, Toen Gerdientje na de lunch weer
op het dek kwam, zag ze de boeg van het schip
telkens langzaam een eindje omhoog gaan en dan
even langzaam weer dalen . En ze voelde het wel :
daar was nu de deining, waar Hemn van gesproken had . Als het maar niet erger werd . . ,
haar hart] e was zo klein ! . . . Kom, ze moest maar
eens even op het sportdek gaan kijken . Hanneke
was daar zeker ook . . .
Hanneke was er en Joop en lange Jan en nog
meer kinderen, maar ze zaten allemaal om meneer
Van Debben en ze spraken ook al over de storm .
Van de spannende wedstrijd in het ringwerpen,
die Meneer gisteren in het vooruitzicht had gesteld, zoli wel nets komen .
Geen van de kinderen scheen lust in spelen
to hebben .
Een paar zagen al wat wit om de news, een rneisje
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zat met het hoofd in de handen en voelde zich ergg
naar, maar lange Jan snoef de : „Ha f ijn, last maar
komen, hoor, the storm ! . . . Ik geef er niks our !
Meisjes zijn zo gauw bang ! Ik ben ook al eens,
over het IJselmeer gekomen en ik heb van zeeziekte niets gemerkt !"
„Jochie, jochie, blaas nou niet zo hoog van
de toren ! " waarschuwde meneer Van Debben .
„Ventjes die zo prates, liggen sours het eerst in,
de lappenmand! . . ."
„Maar ik niet ! " bluf to de lange . „Als je er,
maar niet bang voor bent, dan krijg je het ook ;
niet
Hij haalde een doosj e cigarettes uit zijn zak,,
stak heel eigenwijs op en blies een dikke rookwolk naar Gerdientje, die haar hoofd haastig
terugtrok .
,, ag dat van je vader V' vroeg meneer.
„Ja hoor," zei lange Jan . „Hij heeft ze
zelf gegeven ."
Hij wandelde al rokend wat heen en weer, maar,
de cigaret seheen here toch niet to smaken . Eves
later zag Gerdientje hem in een stoel zitten en;
het beet] e kleur dat hij nog had, was geheel nit
zijn gezicht geweken .
„Voel je je niet goed 2" vroeg ze .
De lange maakte een bevend gebaar in de richting van zijn hoofd .
„Ik voe - voel me . . . zo . . zo draaierig,"
kreunde hij za.chtj es . „Ik geloof dat ik . . , dat
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i . . . 0, wat ben ik akelig 11k wil naar . . , naar
bed . . ."
En als een kleine jongen liet hij zich door
meneer naar zijn but brengen.

Die avond, voor (erdientje naar bed grog,
kwam ze bij Vader en Moeder in de but voor
de bijbellezing. Bij het eten was daar geen gelegenheid voor. Ze aten niet samen : Gerdientj e
at in de kindersalon en Vader en Moeder in de
eetsalon voor de volwassenen . Daar konden ze
alleen maar zacht bidden en vaak moesten ze
dat doers tussen het gepraat van de andere mensen door. Daarom kwamen ze flu 's morgens en
's avonds even bij elkaar om to lezen en to
bidden .
Wimp j e sliep al, even rustig als bij Opa in
het boswachtershuis . Moeder lag ook reeds in bed .
De zeeziekte had ook haar reeds to pakken en
ze voelde zich erg naar . (erdientj e zat bij haar
en hield haar hand vast . En terwijl het schip
duidelijk voelbaar op en neer grog op de defining
van de oceaan en de naderende storm langs de
patrijspoort gierde, las Vader het volgende gedeelte van Psalm 107 :
„Die met schepen ter zee of varen, handel doende
op grote wateren,
die zien de werken des Heren, en zijn wonderwerken in de diepte.
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Als Hij spreekt, zo doet Hij een stormwind
opstaan, die zijn golven omhoog verhef t .
Zij rijzen op tot de hemel, zij dalen neder tot
in de of gronden ; hun ziel versmelt van angst ;
zij dansen en waggelen als een dronken man,
en al hun wijsheid wordt verslonden.
Doch roepende tot de Here in de benallwdheid
die zij hadden, zo voerde Hij ze uit hun angsten ;
Hij doet de storm bedaren, zodat de golven
zwijgen.
Dan zijn zij verblijd, omdat het stil wordt en
omdat Hij ze tot de begeerde haven heef t geleid . . ."
Voor Moeders bed geknield, deden ze then hun
avondgebed . Vader vroeg, of de Here hen alien
bewaren wilde in de nacht en of Hij hen rustig
wilde doen slapen . En then Gerdientje zich nitkleedde en in haar bedj e wipte, was zij helemaal
niet bang . Zij moist wel : in Gods hand waren ze
alien volkomen veilig. Hij geleidde hen, ook op
deze refs. En rustig liet zij zich door het schip
in slaap wiegen.
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5.

De storm .

Gerdientje droomde : ze was met een heleboel
andere kinderen in de lif tkooi gekropen en ze
hadden het allemaal vreselijk benauwd in the
kleine ruimte. Amat zei, dat ze er uit moesten,
maar ze lagers over en door elkaar en ze konden
geen van alien opstaan. „Wacht, ik zal jullie wel
krijgen !" zei hij toen grijnzend . Hij drukte beurtelings op een rood en een wit knopje : de liftkooi
vloog omhoog en smakte dan weer naar benders .
En dat bleef zo maar doorgaan .
„Schei toch uit, Amat !" glide lange Jan . „Ik
voel mij zo naar, ik houd het niet langer uit ! ". . .
Toen deed Amat piotseling het deurtj e open en
ze buitelden over elkander heen het dek op . Hu,
wat : heide dat dek,! „Hbu je vast!" riep iemand,
„antlers rol je in zee!':' . . . Gerdientje sloeg haar
armen uit om zich aan de reling vast to klampen . . . Bons! sloeg ze tegen een stang . . .
„Au!" riep ze hardop .
Meteen wend ze wakker .
„Waar ben ik?" vroeg zij zich zelf verbijsterd
af. „Au, wat doet mijn hand zeer!" . . .
„0, ik hg in bed," besefte ze toen . „Ik heb
liggen dromen natuuriijk . . ."
,,Is er wat, Ger 2" hoorde ze Moeder uit de
andere hut. „Bonsde jjj zo2"
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„Ja Moeder, ik stootte mijn hand . Ik heb toch
zo naar gedroomd ! Is Vader al op 6"
„Ja, Vader is al gaan ontbijten . Ik blijf nog
een pons je liggen. Zou jij dat ook niet doenQ Ben
je niet zeeziek 2 "
Zeeziek2 . . . Gerdientje voelde zich zo gezond
als een visje . Kom, ze zou flu meteen maar opstaan en zich eens f ris gaan wassen .
Kordaat wipte ze haar benen over de rand van
het bed . Nu nog een zetj e, en . . . f loep ! daar lag
ze, languit op de vloer, met haar beentj es in de
lucht. Het was een tuimeling van belang !
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Ze keek verward our zich been. wat was dat
nou ? . . . Hoe kon ze zo stumperig doers? . . .
„Het stormt, kind ! " zei Moeder, diep zuchtend .
„Je moet je stevig vasthouden, antlers blijf je
niet op de been ."
Met enige moeite krabbelde G-erdientj e weer
overeind .
„Zie-zo, ik sta ! " constateerde ze voldaan .
Voetje voor voetje vooruitschuifelend bereikte
ze de wastafel . En terwijl zij zich met een hand
aan de rand vasthield, zag ze zowaar kans, our
met de andere hand haar gezicht en hats wat oat
to makers. Zeep kwam er ditmaal niet aan to
pas. Het moest vandaag dan maar bij een kattenwasje blijven, vond ze. Moeder zag bet toch niet . . .
Maar Vader zag bet wel . Die was inmiddels in
de deuropening verschenen en stood glimlachend
toe to zien .
„Flink zo, meid!" hoorde Gerdientje zich prijzen .
„Jij laat je tenminste niet kennen . Als je klaar
bent, breng ik je naar de eetsalon . Funk eten is
de beste remedie tegen zeeziekte, heb ik altijd
borers zeggen . . . Toe Moeder, zou jij . ook niet
een hapje nemen Een sinaasappel sours 2 . . , Of
liever een kopje thee met een beschuit?"
Moeder kreunde zachtjes .
„Nee, nee, ik lust nets
. Laat mij maarr stil
lggen . . .
Dank zij Vaders hulp bij bet aankleden
alleen
zou zij bet nooit klaargespeeld hebben
stood
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Gerdientje tiers minuten later met Vader op het
dek.
„waar zijn al de andere passagiers 2" vroeg ze
verwonderd.
Er was geen sterveling op het hele dek to zien
en zo vroeg was het toch ook niet meer.
„0, daar liggen er een paar !" merkte ze dan
toch. „Op de dekstoelen van de veranda!"
Maar wat warm die mensen bleek ! En wat
keken ze lodderig uit hun ogee ! warm the flu
allemaal zeeziek L . . Ze begreep er niets van,
zelf voelde ze zich kip-lekker . En ze vond
het wat fijn, om zo knusjes hand in hand met
Vader over het dek to mogen lopen . wandelen
kon je het niet noemen, want het woei nog zo
hard, dat ze moeite hadden om tegen de wind
op to tornen .
Maar o, wat was de zee prachtig ! . . . Zo ver
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ze kijkell kon, was de zee een schuimende kokende
massa. Bergketens van water kwamen bruisend
aanrollen en wierpen zich met bulderend geraas
tegen bet schip . Het was net, of ze in de boot
een vijand zagen, die ze aan wilden vallen. Maar
iedere keer stuitten ze op de harde tegenstand van
de stalen wanders, waarna ze zich ziedend en
grommend terugtrokken, om zich voor een nieuwe
aanval gereed to makers . De boeg van bet schip
scheen telkens door een onzichtbare kracht opgetild
to worden en daalde dan weer met een dreunende
smak op de kolkende schuiromassa . Gerdientj e
voelde zich heel klein worden bij dat machtige
schouwspel . Zij moest aan de psalm denken, die
Vader de vorige avond gelezen had . Hoe was bet
ook weer 2 . . . Zij rijzen op naar de hemel, zij
dalen neder tot in de of gronden . . .
„Ben je ook bang?" vroeg Vader.
„Nee boor!" zei Gerdientje . „U ~"
„Ik ook niet," lachte Vader. ;, 'k Geloof trouwens
dat bet ergste al voorbJi' is . Maar wacht, daar
komt de eerste stuurman juist aan, we kunnen
hem wel even vragen wat bij van bet weer denkt ."
„Moge, meneer Bggink," groette de stuurman
vriendelijk . ,,He he, er zijn dus toch nog mensen
met zeebenen onder de passagiers !" merkte bij
lachend op .
„Vind je 't geen f ijn weertj e, zus ? Begrijp
jij, hoe je makkers nu nog in bun mandj e kunnen blijven liggen ~?"
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Gerdientje lachte maar eens .
Ze zag amper kans om op de been to blijven . . .
Als ze haar body niet funk schuin tegen de
wind in zette, ging ze zo tegen bet dek . Om dit
flu „fijn weertje" to noemen . . .
„Wa.t denkt u," vroeg Vader nu, „zou de
storm nog lang aanhouden2"
„De - storm 2 2" deed de ander heel verwonderd.
„Kom kom, dit kan men nu toch geen storm
meer noemen! Vannacht, ja, toen leek bet er een
beet] e op . Maar dit noemen wij, zeelui, hoogstens
een • flinke bries, boor ! En u zult zien, vanmiddag
wordt bet prachtig weer, zodra we de Golf van
Biskaje maar voorbij zijn ."
Fluitend, of er geen vuiltj e aan de lucht was,
liep de stuurman door .
. . ,,Nu, ik hoop voor Moeder en voor al de anderen
dat hij gelijk krijgt, " zei Vader, „ want zeeziekte
is toch een naar ding. Kom, ga jij nu eten, dan
ga ik eens zien, hoe Moeder bet maakt en of
ik Wim al aan kan kleden . Als Moeder hoort,
dat er beter weer op komst is, staat zij misschien
van blij dschap wel op!"
Na bet ontbijt haastte Gerdientje zich naar bet
speeldek, dat ook al leeg en verlaten scheen to
zijn . Neen, toch niet, een jongen liep er in zijn
eentje wat road to scharrelen .
„Ha Jopie ! " riep Gerdientje blij-verrast .
„Ha Gerretj e ! " klonk bet even blij terug . „Fijn,
dat je er bent, zeg! Ik liep me danig to vervelen .
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Snap jij, waar al die anderen uithangen` "
„Nou, hangers zullen ze wel niet ! " meende (erdientj e . „Ik denk eerder, dat ze liggen ! "
„Dat is een goeie grap !" zei Joop . „Maar snap
iii dan, hoe ze dat uithouden~ Ik kreeg het benauwd in mijn hut ; ik was blij, dat ik er uit kon .
Ik merkte wel, dat de boot erg schommelde, maar
wat zou dat 2 . . . En moet j e horen, zeg ! Jan, j e
weet wel, the magere lange, die z'n but is naast
de mijne . Toen ik er voorbij kwam, klopte ik op
zijn deur en vroeg, of hij er al uit was . . ."
„En toen6" vroeg (erdientje belangstellend.
„wel, eerst zei hij geen boe of ba. Ik klopte
nog eens . . . Schiet op, lelijkert ! schreeuwde hij
toen. Ik ben zo ziek als een zoute haring ! . . .
Als een zoute haring, hoe vind je dat V' . . .
„Han ik wat voor je doers?" vroeg ik. „Zal
ik een cigaretj e voor je halen, jongetje? . . . Of
een glaasj a zeewater ?"
,,He, wat ben je ook een plaaggeest ! " riep
(erdientj e . „wat zei hij ?"
„wat hij zei ? . . . Moet j e horen ! Hij schreeuwde
Och vent, drink zelf zeewater ! Slurp voor mijn
part die hele akelige zee leeg, dan heb ik er
geen last meer van ! . . . Nou, toen ben ik maar
doorgelopen . . ."
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6.

Griezehverhalen.

De stuurman had bet gelukkig bij bet rechte
eind gehad. Toen 's middags kaap Finisterre gepasseerd was, begon bet weer spoedig op to klaren.
Het bleef nog wel een beetje waaien en de zee was
nog niet helemaal tot rust gekomen, maar daar
bleek de Johan van Oldenbarnevelt zich weinig
van aan to trekken . Je kon je weer rustig over
bet schip bewegen, zonder je elk ogenblik aan
jets vast to moeten grijpen .
(eleidelijk wend bet nu voller aan dek en
natuurlijk was de storm bet onderwerp van de
dag. Er waren passagiers, the krasse staaltj es
moisten to vertellen van reizen, the zij vroeger
gemaakt hadden . Toen had bet toch zo erg gestormd ! Daarbij vergeleken had er vannacht slechts
een flinke bries gestaan. En van zeeziekte had de
vertellen natuurlijk nooit last gehad . . .
„Zeeziekte ?" hoorde Gerthentje een jonge man
zeggen. „Niets dan inbeeldjng, meneer ! Ik zeg
altijd maar : je moet er niet aan toegeven ! Zorg,
dat je op de been blij f t . . . "
„Die is goed ! " dacht (erdjentj e . „Toen ik bier
vanmorgen met Vader liep, lag the meneer zo
plat als een scholletje in een dekstoel . Hij zag zo
wit als een doek en bij keek -- als een schelvis
op bet droge ! . . . Zou bij dat hens al weer vergeten zjjn g . . . "
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Kom, ze zou maar niet langer naar dat gepraat
luisteren . Ze ging eens boven kijken , of de andere
kinderen weer present warm . Ja hoor, hat speeldek bleak weer behoorlijk bezet to zijn. Maar veal
lust om to spelen was er nog niet . De meeste
kinderen zagen er nog erg pips uit .
„Moat je die bleekgezichten zien ! " spotte meneer
Van Debben . „Dat zijn nu wereldreizigers ! Bij
hat eerste hat baste zeetj a liggen ze al plat op
hun rug!" . . .
„Zouden we nog maar storm krijgen, meneer?"
vroeg lange Jan met een bedrukt gezicht .
„Ja, hoorr eens," antwoordde meneer, „je ziet
mij Loch n .et voor een weerprofeet aan? Hoe kan
ik flu wezen, walk weer hat in de Middellandse
zee en in, de • Rode zee en in de Indisehe Oceaan
zah, wezen 't Is nu mooi weer, wees daar maar
blij om. Straks doen wij een leuk spelletje .
„Neen, geen spelletje, vertellen!" riep er een.
„Ja, ja meneer, vertellen ! Pat hebt u gisteren
beloof d ! " widen een paar anderen .
„Nou, vooruit dan maar ! " stemde meneer toe.
„Wat zal hat wezen, kindertjes : Roodkapje of
Klein-Duimp j e CV" . . .
Een hoongelach uit twintig kelen klonk hem
tegen.
„0 ja, zijn jullie daar al to groot voor ?" vroeg
meneer. „Nou, dan zal ik jullie eens vertellen,
hoe dat land er nit ziet, waar jullie naar toe
gaan, dat Indonesia . Ja, en nil moat je niet denken,
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dat ik je flu toch sprookj es ga zitten vertellen,
al klinkt bet misschien wat wonderlijk, wat ik ga
zeggen . Jullie gaat er nu met zoveel hoop naar
toe, maar daar zal je nog wat to wachten staan .
Lach nou maar niet, je zal er ook nog wel eens
huilen ! . . . Luister maar eens, wat mij op Java
overkomen is, toen ik er eens bij een vriend van
mij logeerde . . . Die woonde al jaren in Indonesia.
Op een keer, toen mijn boot in Tandjong-Priok
lag - zo beet de haven van Djakarta, moat je
weten, - ontmoette ik hem op bet station .
„Man, kom een poosje bij mij logeren," zei bij .
„Dan zie je nog eens wat antlers als zee en lucht
en vervelende kinderen ." Eh - nee, nee, daar
bedoelde bij jullie niet mee natuurlijk, dat waren
andere kinderen . . .
Nu goad, ik had er best zin in en ging dus
meteen met hem mee naar . . . ja, hoe heette die
plaats ook wear 2
. 't Was in de buurt van
Bandoeng . . . 0 ja, ik weet bet al wear! Lagternom was bet
. ."
,,Is bet waar gebeurd, meneer 2" vroeg Hanneke
een beet] e argwanend .
„Ja, boor eens," zei meneer, met een guitige
tinteling in zijn ogee . „Ik ban er zelf bij geweest
en jij hebt nog nooit een voet op Java genet . Val
me nou niet iedere keer in de rede, want dan
rack ik de draad van mijn verhaal kwijt . Welnu
dan, ik reisde met mijn vriend naar Lagter-Niom
en daar kwamen we tegen de middag aan . Mijn
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vriend narn nijj mee naar zijn huffs
en een kwartier later zaten wjj aan
tafel . Er werd mij een bordd soep
voorgezet, ik plonsde mijn lepel er
in en daar schrok 1k inij toch!
Twaalf mieren dreven er in die
soep, het leek ons zwembassin wel
op een warme dag ! Maar ik moet
zeggen : het smaakte heerlijk . De
soep bedoel 1k natuurlijk . De badgasten heb ik er eerst uitgevist . . .
Na het eten gingen wij in de
voorkamer zitten, om op ons gemak
een sigaartje to roken. 't was ecu
piek-fijne Havana, herinner ik m
nog. Zou wel wat voor jou geweest
zijn, Jan! Of steek j e liever ecu
cigaret op . . . Nee, ook niet Nou,
het lijkt me ook beter, dat je daar
nog een paar jaar mee wacht. Waar
was ik 6L . . 0 j a, in de voorkamer met nitjn sigaar. Nou, ik bukte me even
om n4jn schoenveter vast to waken en kiats! kreeg ik me daar toch een tik in mijn nek!
,,Help!" gilde ik . 1k dacht minstens, dat ik
door een koppensneller was aangevallen .
,,Man, mask toch niet zo 'n kabaal," zei mijn
vriend. .,,Er viel alleen maar een tjitjak van het
plafond! Lieve beestjes zijn dat, die j e in alle
Indische huizen aan de muren en de plafonds
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aantref t . 't Zijn heel nuttige diertj es, ze verdelgen
ontzettend veel muskieten ."
„Maar daarom hoef t dat griezelige beest toch
niet op mijn nek to springen," zei ik . „Ik zal me
maar even gaan wassen ."
hoed, ik ging naar de badkamer en schrobde
me net zo lang, tot ik brandschoon was . Toen zou
ik mijn jasje weer aantrekken en zitten me daar
niet twee grote torren in mijn moues 2 . . . Ze kropen
heel langzaam langs mijn blote arm naar boven . . ."
„Hu !" griezelden de meisjes onwillekeurig .
Meneer gaf de jongens een knipoogje .
„Ik kon het daar in huffs niet meer uithouden,"
zei hij . „Ik sleepte mijn stoel naar buiten en
achter in de tuin, op een schaduwrijk plekj e
onder een paar struiken, ging ik lekker zitten
slapen. Achter me was bet oerwoud . Ik droomde,
dat er een schone bosnimf kwam, the haar koele
slanke arm lief kozend om me been legde . Toen
werd ik glimlachend wakker en wat was er gebeurd L .0
•, kinderen, de rillingen lopen me nog
over de rug, als ik er aan denk ! Een grote slang
had zich op mijn borst to slapen gelegd, met een
stevige kronkel om mijn teals been . Ik sprong
natuurlijk op, schudde bet beest van me of en
rende bet huffs binnen. „Ik wil weg ! " riep ik,
„ik blijf her geen uur langer!" . . . Maar mijn
vriend stood net klaar met twee geweren, die
won me mee op jacht hebben . Nu jaag ik geweldig graag•, dus dat mouest ik dan nog maar meeJaap en Gerd. VII . -- 4
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makers. Hij nam me mee het bos in en zette me
op post aan de never van een rivier .
„Let op," zei hij, „aan de overkant komen tegen
de. avond allerlei dieren drinkers . Zie je dat dijkj e
langs de rivier 2 Daar moeten ze over . Je kan ze
prachtig schieten, als ze over dat dijkje komen ."
Nou, daar stood ik en ik wachtte, en ik wachtte,
en net, toen ik haast geen geduld meer had, daar
zie ik aan de overkant de kop van een tijger over
het dijkj a loeren . Ik leg aan en geef vuur en
weg is de kop . Die ligt er, denk ik, want, al zeg
ik het zelf, ik ben een eerste klas schutter . Maar
net heb ik mijn geweer opnieuw geladen, of daar
zie ik op ongeveer dezelf de plaats de tijgerkop
weer boven het dijkje komen . Nog een schot er
op en weg is hij weer. „Nou zal hij toch wel
genoeg hebben," denk ik . Ik laad voor de derde
keer en net alsof hij daar op gewacht heeft, daar
verschijnt de tijgerkop opnieuw .
„Dat is een taaie," denk ik en ik jaag hem
nog een kogel door zijn hersens . Laat het beest
nu voor de vierde keer nog weer terugkomen!
Kortom, jongens, zes kogels waren nodig, toen
bleef het dijkje eindelijk leeg .
,,Nou zal hij er toch wel liggen," dacht ik . Ik
zocht mijn vriend op, wij voeren met een boot] e
naar de overkant, ik beklom het dijkj e en wat
zag ikv . . . wat denk j e, jongens?" . . .
„Niks," zei lange Jan . „De tijger was toch nog
weggelopen, u had hem aldoor misgeschoten . . ."
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„Wat !" riep meneer Van Debben verontwaardigd. „Dank je, dat ik zes keer een tijger misschiet Q . . . Ik zal je wat anders vertellen : gears
enkele keer had ik misgeschoten . . . "
„Dus hij lag erg" vroeg Joop in spanning .
„Hij lag er 2" zei meneer minachtend . „Hij lag
er Q . . . Zes tijgers lagers er, mijn jongen, zes
tijgers naast elkaar op een rijtje, alle zes met
een kogel precies door de kop ! "
Toen schaterden ze hat allemaal nit . Neen, dat
geloof den ze niet !
„0 neen2" riep meneer . „En dat ik op de
terugweg naar Lagter-Niom nog een leeuw geschoten heb, geloof j e zeker ook niet '?"
„Neen !" riepen ze. „Want leeuwen zijn er niet
in Indonesia !"
„U zit ons een beet] e voor hat lap j e to houden,"
lachte Gerdientje . „Bent u al vaak in Indonesia
geweest 2"
„0, al wel tiers keer," antwoordde meneer. „En
nu in alle ernst gesproken : ik vind hat een
prachtland ! Het mag er dan wat warm zijn, en
er kruipen inderdaad wat griezelige diertj es rond,
maar 't is toch een heerlijk land . En je mag bl j
wezen, dat je er hears gaat. Weten jullie al waar
j e komt to worsen 2"
„Wij gaan naar Makasser, op hat eiland Celebes," zei Joop . „Mijn vader is leraar . Ik word
dat later ook."
Hanneke moest er om lachen .
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,,Jij wordt later nog al wat !" zei ze . „Machinist,
piloot, leraar . . . Nog meer soms2"
„Je kan kleine meisj es ook nooit wat vertellen,
he Joop 2" lachte meneer . „En waar ga jij naar
toe, Hanneke ?"
„Mijn vader is planter," vertelde Hanneke .
„Hij heeft een theetuin in de buurt van Soekaboemi, op Java . Die tuin ligt hoog in de bergen .
't Is bij ons heel niet warm ."
„Fijn voor jou," vond meneer . „Dan kom ik
aeens een kopje thee bij jullie dri nkers, tenmlnste
.als er niet teveel tijgers zijn . En jouw vader,
E erdientje2 Die is ook planter, nieti?"
Gerdientj e zette een paar grote ogen op . Hoe
kwam meneer er bij 2 Wat zou Vader een pret
hebben, als zij hem dat vertelde . Lachend schudde
ze het hoofd .
„Wat gaat hij dan doers in dat verre land V'
wilde meneer weten .
„Vader is zendeling," zei Gerdientje . „Hij gaat
de mensen van de Here Jezus vertellen ."
„Zie, een zaaier ging nit om to zaaien," zei
meneer Van Debben. „Eigenlijk is jouw vader
this ook planter."
Gerdientje keek hem vragend aan .
„Denk eens aan de gelijkenis van de zaaier !"
help meneer haar op weg . „Jouw vader gaat
immers ook nit om to zaaien ! "
Nu ging Gerdientje een licht op .
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7.

Een wandeling door Algiers .

Nachts was de Johan van Oldenbarnevelt
langs Portugal gevaren. Toen Gerdientj e 's ochtends om zes uur op het dek kwam, zag zij nog
juist een klein stukje Portugal van heel dichtbij .
De boot voer toen op nog geen kilometer of stand
langs kaap Sint Vincent heen .
Na twaalf uur viel er meer to zien, aan stuurboord towel als aan bakboord, want nu passeerde
men de straat van Gibraltar . Steil en hoog reel
de grijze rots van Gibraltar uit zee op . Lange
Jan had de verrekijker van zijn vader veroverd
en liet Gerdientje er door zien . Boven op de rots
kon ze duidelijk de witte huizen onderscheiden,
maar ze zag ook jets antlers : grote kanonnen, met
de lopen dreigend naar zee gericht . Engelse kanonnen warm het, want dit uiterste punt] e van
Spanje was een Engelse vesting !
Terwijl de Johan van Oldenbarnevelt pal oostwaarts koerste, kwam de avond . Overglansd door
de laatste stralen van de ondergaande ton tekenden
zich de hoge, met eeuwige sneeuw bedekte toppers
van de Sierra Nevada nog af . De volgende morgen
was de trust van Spanj e niet meer to zien maar
niet lang daarna doemde voor de boeg reeds de
trust van Noord-Af rika uit de ochtendnevels op
en om elf uur kwam de boot bij Algiers aan .
'S
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Gerdientj es moeder verlangde er nu ook naar,
om weer eens vaste grond onder de voeten to
hebben en samen met de ouders van Hanneke
en Joop werd besloten, om een flinke wandeling
to waken . Hannekes vader was al vies keer in
Algiers geweest en moist er dus goed de weg.
„Een bezoek aan de Kasbah zullen de jongelui
Wel aardig vinden," zei hij . „Voor een westerling
is daar heel moat interessants to zien ."
„De Kasbah, moat is dat, meneer ` " vroeg Gerdientj e .
„Een vieze kast natuurlijk !" riep Joop~ die ook
eens geestig wou wezen .
Maar meneer vertelde, dat met dat woord de
Arabische wijk van Algiers werd bedoeld en
Gerdientj a nam zich vo r, om ogen en oren goed
de kost to geven. Ze w 1s de vorige dag aann een
brief voor Jaap begonnen ; van de storm had ze
verteld en van haar nieuwe vriendj es en nu zou
ze er bij kunnen schrijven, dat ze in Af rika was
geweest. Daar zou ook wel iets van to vertellen
zijn !
En daarin vergiste zij zich niet . Want nauwelijks
aan de wal gekomen, voelde zij zich verplaatst
in een geheel vreemde wereld . Alles was anders
dan in Nederland, bet rook er zelf s anders.
Aan mensen met bruine gezichten was ze al
gewend geraakt ; aan boord waren immers wel
honderdvijftig Javaanse bedienden . Maar bier zag
ze mensen met een veel donkerder huidskleur .
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En wat droegen die rare kleren ! De meesten
hadden een lang wit gewaad om bet lijf en een
helrode ronde muts op bet hoof d . Een fez, zei
Vader . Het waren allemaal Algerijnse kooplui . In
een bijna onbegrijpelijk taaltj e boden ze tassen,
vulpennen en dergelijke artikelen aan . Maar bet
gezelschap had aan the dingen geen behoefte en
wandelde verder de stad in .
wat een mooie brede lanen waren bier ! Boulevards heetten die. Ze droegen allemaal France
namen en dat was ook geen wonder, want Algiers
hoorde bij Frankrijk, vertelde Vader . En zo liepen
ze, stil genietind, over de Boulevard de . la Republique en over de Place du Gouvernement . 1} Ze
zagen prachtige hotels en paleizen, ze kwamen voorbij een grote kathedraal en bleven even stilstaan bij
bet monument voor de in de oorlog gesneuvelde
Algerijnse soldaten.
Het was een hele wandeling naar de Kasbah,
maar wat ze daar zagen, loonde de moeite wel.
Europeanen wQonden bier niet . Allerlei volk&typen liepen er door elkaar : Negers, Arabieren,
Moren en Joden . Het was een mengelmoes van
mensenrassen.
De straatjes waren smal en kronkelig . In
open winkels lagen allerlei vruchten to koop . Ook
bloemenwinkels waren er, met bloemen zo prachtig als Gerdientje in Holland nooit gezien had.
Maar wat zagen de huizen er armoedig uit ! Som1)

Regeringsplein .
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mige woningen zou je beter holen in de muur
kunnen noemen. Gerdientje gluurde door een
openstaande deur naar binnen en ze zag een sombere kale ruimte, waarin geen zonnestraaltje door
kon dringen. Toen verwonderde het haar niet
meer, dat de mensen bijna allemaal op straat
waren. Ze leunden tegen een muur of zaten op
de stenen, ze aten en dronken op straat en ze
deden er voor een deel hun werk. In een stille
hoek lag er hier en daar een te slapen. Kleine
meisjes stonden voor een primitief weeftoestel.
Ze waren op blote voeten
en kleren hadden ze
bijna niet aan. Gerdientj e
schatte ze op nog geen
zes jaar. Maar rap gingen
haar bruine handjes langs
de draden heen en weer
en ofschoon ze zo misschien al uren bezig
waren, toch lachten hun
gitzwarte oogjes de wandelaars vrolijk toe.
"Kijk," zei ·Vader,
"daar komen Arabische
vrouwen aan.!"
Wat waren die vreemd
gekleed!
Van haar gezicht kon
je alleen de ogen en het
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voorhoofd zien . De rest van het gelaat was bedekt met een dikke wollen doek, een zogenaamde
sluier.
„Zo 'n stof doek voor je toet zou jou ooh wel
leuk staan, Gerdientj e ! ' plaagde Joop.
Gerdientje lachte en keek de vrouwen na . Ze
schreden statig verder door de drukte . ,,Nu,
ieder z'n smaak," dacht ze . „Ik ben blij, dat
ik niet zo uitgedost over straat hoef to lopen .
En dat in die warmte, pff ! . . ." Vader troko
haar plotseling opzij voor een ezelkarretje, dat
haar bijna omver zou rijden. De donkere Algerijn
the op het wagentje zat, grijnsde tegen haar,
zodat zijn hagelwitte tanden bloot kwamen en
dreigde haar lachend met de zweep . Toen wrong
het karretje zich weer verder door de wriemelende drukte .
Voor een winkeltj e stood een groepj e Morez
met elkander to redetwisten. Hun handers maakten
zulke dreigende gebaren en hun stemmen gilden
zo erb.armelijk, dat je niet anders kon denken,
of ze moesten wel de grootste ruzie hebben . Een
drietal straat] oggies met niet veel meer dan wat
vodden en lappen om het lijf stood dapper mee
to krijsen,
„Dat wordt bakkeleien," zei Joop gnuivend .
„Let op, dadelijk vliegen ze elkaar in de Karen !"
De meisj es kropen dicht tegen Vader en Moeder
aan, maar meneer Laurens stelde ze gerust :
,,Maak je maar niet bezorgd, er gebeurt niets,"
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verzekerde hij . „Die mensen voeren een doodgewoon gesprek . Het gaat wel een beet] e luidruchtig
toe, maar zo is hun manier van converseren flu
eenmaal !"
„Ik zou hier toch niet graag willen wonen,"
dacht ' Gerdient j e. Neen hoor, het klimaat van
Algiers mocht dan heerlijk wezen en de .Algerijnse
dadels erg lekker en goedkoop - meneer Laurens
had een grote zak vol gekocht - maar ze ging
toch veel liever met de Johan van Oldenbarnevelt
nog een eindje vender.
„Het wordt tijd om terug to keren," zei meneer
Laurens . „Mogelijk zien we in de haven de dubbeltjssdthkers nog aan het werk . Joop kan immers
zo goed zwemmen Misschien wil hij het ook
eetis proberen . . ."
Nu, Joop kon vrij behoorlijk zwemmen, maar
wat hij na terugkomst aan boord die bruine kerels
zag doer, deed hij voor geen rijksdaalder na,
laat stann voor een dubbeltje . Drommen passagiers sloegen van het wandeldek of de prestaties
van een zestal waterkunstenaars gale . Donkey
tekenden de bijna naakte lijven zich in het helderblauwe water of . Zwemmen konden die lui ! En
duiken ! . . .
Een van de passagiers wierp een dubbeltje in
het water, opzettelijk op enige of stand van de
zwemmers . Gerdientj e zag het blinkende geldstukj e
zig-zaggend naar omlaag gaan . Het was echter
nog geen meter onder de oppervlakte, of een der
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duikers had het al to pakken . Nog meer passagiers
waagden er een dubbeltje aan, maar geen enkel
geldstukj e bereikte de zeebodem . Het was een
spannend gezicht .
„Komaan, Joop," zei meneer Laurens, „last
je niet kennen ! In een kwartier tij ds kan je gemakkelijk een golden verdienen !"
Maar Joop dacht er niet over !

0
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8.

Van Genua tot Port-Said .

Onder een dreigend verduisterde hemel werd
het anker gelicht . Even later f litsten bliksemstralen langs het grauwe uitspansel en begon het
to regenen, dat het goot . Lange Jan vluchtte naar
zijn but en kroop maar vast in bed, want de
anderen behoef den het niet to zien, als hij weer
zeeziek zou worden . Maar het bleek gelukkig een
overbodige voorzorg to zijn, want de bui duurde
niet langer dan een uur en onder een stralende
zon kon de refs voortgezet worden .
Genua was het eerstvolgende reisdoel . Na twee
dagen varen meerde de boot er aan de kale . her
scheepten zich de overlandreizigers in . Zij hadden
Nederland pas de vorige dag verlaten, de expres
had ze in een dag en een nacht naar Genua gebracht. Slechts hun kof f ers hadden de zeereis
gemaakt . wat lachten ze in hun vuistj e, toen ze
de „oude" passagiers hoorden vertellen van de
storm in de Golf van Biskaje ! Dat waren zij toch
maar fijn misgelopen ! . . .
her kwam ook de post aan boord, die met
dezelf de trein was meegekomen . Ook voor Gerdient j e was er een brief. Het adres luidde : Jongejuf f r. G. Eggink
a/b Johan van Oldenbarnevelt
Genua (Jtalie)
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En ze behoef de naar het of zendersadres niet
to kijken, om to weten, dat die brief van Jaap
kwam, haar vriendj e nit Nederland, want ze had
hem reeds herkend aan zijn handsehrift . Het was
een leuke brief . Jaap schreef over zijn duiven,
die een prijs hadden gewonnen bij een wedstrijd,
en over de koeien, die 's nachts op stal moesten,
flu het al een paar nachten een beet] e gevroren had
en hij vertelde nog veel meer kleine nieuwtjes . En
terwijl Gerdientj e 'as, begon ze erg terug to verlangen naar al die lieve mensen, die ze had moeten
verlaten . Maar ze hield zich funk. Het had nu
eenmaal niet antlers gekund en eens zou zij ze
misschien alien weer terugzien . Zij postte gauw
de brief aan Jaap, die zij gedurende de refs naar
Genua of gemaakt had en achter op de envelop
berichtte ze de goede ontvangst van de brief uit
Holland.
Nu ging de refs recht op Port-Said aan . Gerdientj e zocht die plaats in haar atlas op en ze
vond die in de Zuid-oostelijke hoek van de Middellandse Zee . Daar begon het Suez-kanaal, waar
Vader haar al van verteld had, een kanaal van
honderd twee en zestig kilometer lengte, dat de
verbinding tussen de Middellandse en de Rode
Zee tot stand had gebracht.
De refs door de Middellandse Zee was prachtig .
Het weer liet nets to wensen over, zodat de
passagiers iedere dag volop konden genieten van
de zon en de zee en de mooie vergezichten . Vooral
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in de vroege morgenuren was het heerlijk aan
dek. De zoo stood dan nog laag aan de Oosterkim .
Na negen uur begon de warmee al een beetje
drukkend to worden .
Heirs, met wie de kinderen iedere dag een praatj e
gingen makers, verklaarde dat warmer worden
op zijn mauler.
„Kijk maar es," zei hij, toen ze op een avond
het eilandj e Stromboli voorbijvoeren met de gelijknamige vulkaan daarop . Hij wees naar de top
van de berg, die in de schemering oplichtte met
een vurige glans, terwijl ze de gloeiende lava
langs de helling zagen vloeien . ,,As het onder de
grond zo heet is, dan is het toch niks geen
wonder, dat de lucht ook warmer wordy" . . .
„Natuurlijk niet !" riep Joop . „Daarom is het
dus zo drukkend vanavond ! "
Maar de anderen lachten hem uit .
„Ben jij nou de zoon van een leraarV' vroeg
Hanneke plagend. „Heb je niet eens gezien, dat
de zoo bier 's middags veel hoger staat dan in
Holland"
En toen de boot de volgende dag de Straal
van Messing gepasseerd was en de Etna op het
eiland Sicilie in zicht kwam, met een flauwe
rookpluim boven zijn blinkende top, riepen de
kinderen : „Pas op, Joop, nu wordt het weer
warmer, hoor ! Zou je niet in de ijskast kruipen !"
Maar zijn vader zei : „Niks hoor, ik moet jullie
allemaal bij me hebben en Jopie vooral, want
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die heeft nog heel wat to leren 1'' En toen grog
hij vertellen van de ontzaglijke uitbarsting van
deze vulkaan in het jaar 1908, waardoor de hele
omgeving onder de lava bedolven werd en die
gepaard grog met een aardbeving, waardoor in
de grote stad Messing, aan de voet van de berg,
de meeste huizen warm ingestort . Toen de kinderen dat hoorden, keken ze de berg met andere
ogee aan en Gerdientje verklaarde, dat zij nooit
dicht bij die vulkaan zou gaan wonen . Want hij
stood daar nu wel heel mooi en vriendelijk to
wuiven met dat rookpluimpje boven zijn kale top,
maar je kon toch maar nooit weten, wanneer hij
weer zo lelijk zou gaan doen.
De volgende dag was het land verdwenen en
zagen de kinderen niets antlers dan blauwe zee
en blauwe lucht. Maar ze verveelden zich niet .
Ze keken naar al de schepen, die zij op detie
drukbevaren zee voorbijvoeren, grote en kleine .
Leuk was het, als een schip op niet to grote
of stand voorbijvoer . Dan groetten de beide schepen
elkaar met de vlag en de passagiers wuif dean
elkaar wederzijds een goede refs toe .
De kinderen leenden een boek uit de bibliotheek .
Ze luisterden naar het concert, dat iedere morgen
en avond gegeven werd in de muzieksalon . Of
ze doken in het zwembad en hadden daar de
grootste pret .
Op een avond voer de boot voorbij Kreta en de
zoo legde een rose weerschijn over de besneeuwde
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bergtoppen . Het was het laatste wat de passagiers
van Europa zagen . Vier dagen na het vertrek
uit Genoa kwam de boot voor Port-Said aan .
Het was nog vroeg in de morgen, de meeste
passagiers waren amper nit hun bed. Tedereen
haastte zich, om zo gauw mogelijk aan wal to
kunnen gaan. Er moest echter nog even worden
gewacht, tot de gnarantaine-dokter toestemming
tot ontscheping had gegeven . Zo'n dokter eontroleert altijd eerst, of er ook lijders aan besmettelijke ziekten aan boord zijn. Maar vervelend
was het wachten allerminst, want er viel aan dek
genoeg to beleven .
Voor de rooksalon hadden een paar Arabische
kooplui in een ommezien een uitstalling gemaakt
van shawls, zij den kleedj es, halskettingen en meer
dergelijke artikelen . Het was vermakelijk, om de
gesprekken the hier gevoerd werden, aan to horen .
Allerlei talen werden dooreen gehaspeld : Frans,
Engels, Hollands en • Turks.
„Fif tien florin ! Mooi sj aal ! Niet dour!" stond
een Arabier luidkeels to roepen .
Een van de dames had wel zin in het werkelijk
mooie' sj aaltj e . Maar
vijf tien golden ! Dat kon
Bruin niet trekken ! . . .
„Twee golden," bond ze kalmweg.
De man keek uiterst verontwaardigd . Het leek
wel, alsof hij woedend wilde uitvallen. Maar toes
de dame zich omkeerde, bedacht hij zich . Er kwam
zelf s een vriendelijke grijns op zijn bruin gezicht .
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„Ajo, trie koelden dan !" besliste hij . En zonder
op antwoord to wachten, wierp hij de dame de
shawl toe . Die was wat in haar schik met het
„koopje" !
Op het middendek was de goochelaar bezig om
zijn kunsten to vertonen. Men geloof de zijn eigen
ogen niet, als men hem bezig zag .
Onder een stortvloed van woorden haalde hij
van onder zijn wijde kleed een kuikentje tevoorschijn en zette dat op de planken vloer. 't Was
hens een echt, springlevend kuikentje . Dan
een greep met de benige vingers, een gebaar of
het diertje in tweeen werd gebroken, en ziedaar -, flu stonden er twee bibberende kuikentj es
op het dek. Ook the werden stuk voor stuk in
tweeen gebroken en het waren er vier geworden .
„Onbegrijpelijk ! . . . Hoe is 't mogelijk !" riepen
de toeschouwers.
Met een brede haal van zijn arm veegde de
goochelaar vervolgens het dek schoon . Weg waren
tegelijk al de kuikentj es ! Waar ze zo gauw gebleven waren, was een raadsel.
Gerdientje, Hanneke en Joop stonden met wijdopen mond de kunsten van de man gale to slaan .
Zo iets wonderlijks hadden ze nog nooit gezien .
,,Ha-ha!" grinnikte de goochelaar . „weg vogeltjes ! Ik weet wel . Deze jonge graaf . . ." en hij
stapte druk gebarend op Joop toe, „vogeltj e wil
meenemen !" . . .
Hij greep naar Joops blouse en haalde triomJaap en Gerd . VII. - 5
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fantelijk een van de kuikentjes uit liens borstzak
to voorschijn .
Joop keek, of hij water zag branden . Hoe kon
dat nu 2 Had dat beestj e hens in zijn blouse geNog drie andere omstanders moesten een kuikentje „teruggeven ."
„Danke, danke," grijnsde de goochelaar . „Ik
wel weet . Hollanda's eerlijk menses. En nu
wie
beef een koelden2"
Een der passagiers was zo goad, de man een
zilveren gulden to lanes . Druk redenerend wierp
hij bet geldstuk in de lucht, ving bet wear op,
wierp bet nog eens omhoog en
wag was de
gulden .
4nderzoekend keek hij de kring rond .
„Wie lief bier 2" vroeg hij, schijnbaar erg
verontwaardigd . „Ik politie haal2 . . . Neen., ik
wel weet."
Met twee stappen was hij bij Hannekes vader .
„Meneer de baron koelden in hoed gestopt, ja?"
Meteen greep hij de hoed en -- haalde er under
daverend gelach van de o m standers de gulden uit
De kinderen zouden nog wel uren naar de man
hebben kunnen kijken, maar bun vaders vonden,
dat bet nu welletj es was .
,,We wares immers van plan om aan land to
gaan," bracht meneer Laurens in herinnering .
,,In Port-Said is ook heel wat to zien ."
M
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9.

In de stad der bedelaars .

Toen ze op de kale stonden, stelde Hannekes
vader voor, om gezamenlijk een grote taxi to
huren en daarmee een rondritj e door de stad to
waken.
„Kunnen we niet to voet gaan 2 " zei meneer
Laanders . „Ik zou best een f ikse wandeling willen
."
oaken
Meneer Laurens ried bet sterk af .
s,Ik spreek uit ondervinding," voegde hij er
nadrukkelijk aan toe . „Ik denk, dat u mij straks
gelijk zult geven. Trouwens, als we bet rondritje
door de Arabische wijk achter de rug hebben,
kunnen we nog gaan wandelen . De dames willen
natuurlijk graag een poosj e winkelen in de Rue
de Commerce *) en als we daarna to voet near
de haven terugkeren, komen we mooi op tijd weer
aan boord ."
Zo moest bet den maar gebeuren . Een taxi
was gauw gevonden, bet gezelschap stapte in en
dear ging bet . De stad deed de kinderen aan
Algiers denken, maar bet was bier toch weer
antlers . Vuile straten en bedompte huisjes waren
bier aok en in de vieze winkeltj es lagers dezelf de
waren uitgestald, the ze in Algiers gezien hadden .
Het straatverkeer was her eveneens wriemelend
') de drukste winkelstraat van Port-Said .
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druk en gesluierde vrouwen met donkerglanzende
ogee en beringde oren ontbraken evenmin .
Ze zagen ook Bedouinen . Die hoorden eigenlijk
in de woestijn thuis . Met hun lange geweren en
kromme zwaarden zagen ze er maar gevaarlijk
uit. Ergens in een stille hoek zat een hele groep
zo maar plat op de grond . Allen rookten nit een
grote Turkse pijp en nieuwsgierig namen hun
sluwe ogen het blanke gezelschap op .
„Wat hebben die lui vreemde kieren aan !"
f luisterde Hanneke Gerdientje in het oor . „'t Lijkt
wel, of ze alleen maar een paar beddelakens om
hun lijf hebben !" . . .
„Ik won, dat de chauffeur maar wat harder
reed ! " f luisterde Gerdientj e terug . „Ik vertrouw
die baardmensen niet ! "
Het viel de kinderen al gauw op, dat het hier
nog rommeliger en armoediger was dan in Algiers .
En dat het bedelvolk hier brutaler was .
Zo lang de auto met een behoorlijk vaartje
reed, hadden ze van bedelarij geen last gehad
Maar nauwelijks had de chauffeur in een nauw
straatj e vaart geminderd, of er sprongen een
paar haveloos geklede bedelj oggies op de treeplank. Wat ze in hun Koeterwaals taaltje nitkrijsten, verstonden de inzittenden natuurlijk niet,
maar hun uitgestoken handen spraken een duidelijke taal .
De beide meisj es drukten zich angstig tegen
hun ouders aan . Gerdientj es vader haalde een
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paar dubbeltj es uit zijn vestzak en gaf er elk
van de bengels een. En hij dacht ze daarmee
tevreden gesteld to hebben, maar hij had het ver
mis, want het volgende ogenblik stonden er zes
schreeuwlelijkerds op de treeplank en maakten zes
bruine handers het gebaar van : geef ! geef !
Daar was natuurlijk geen beginners aan, maar
tine raakten ze dat stelletje brutale rekels kwijt . . .
Een durf de zelf s al een dreigend gebaar naar
liannekes moeder to makers .
Toen greep de chauffeur in . Met een geduchte
zwaai van zijn linkerarm maaide hij twee bengels
tegelijk van de treeplank en meteen gaf hij vol
gas. De auto schoot met een ruk vooruit, de vier
overgebleven rekels maakten verschrikt een hoge
sprung om niet under de wielen terecht to komen .
Joelend en krijsend renders ze nog even de auto
achterna . De chauffeur reed echter door zonder
op of om to zlen .
De dames slaakten een zucht van verlichting .
,,Laten we hier maar gauw vandaan gaan, "
gong Gerdientj es moeder aan . „Ik had toch
medelijden met die ventjes ! . . . Hadden we ze niet
beter allemaal een dubbeltj ee kunnen geven a?"
,,Vast en zeker niet," zei Hannekes vader . „U
}debt toch gezien, welk resultant die twee dubbeltj es
van uw man hadden 2 . . . Zes dubbeltj es zouden
tot gevolg gehad hebben, dat we door een leger
van die gasten omringd warm geworden en dan
was er geen doorkomen aan geweest ! "
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Volgens afspraak stopte de auto aan het begin
van de Rue de Commerce . Het gezelschap stapte
uit . her zouden ze gees last hebben van bedelarij,
hier was voldoende politietoezicht . De dames
konden er even rustig winkelen als in de Kalverstraat in Amsterdam . Ze raakten bijna niet uitgekeken op al het moois, dat hier to koop was .
Kostbare tapijten lagers er uitgestald - heel
wat goedkoper dan in Holland, - prachtige shawls
en bloedkoralen en struisveren, rozenolie en mooie
zeeschelpen en nog veel meer . De dames waren
van plan om niet veel geld uit to geven, maar
then ze eenmaal bezig waren, vergaten ze dat .
En the lekkere Egyptische cigarettes, die je hier
zo goedkoop kon krijgen, waren straks nergens
meer to koop . Daar moesten de heren dus maar
wat van inslaan.
Then ze terugwandelden naar de boot mochten
de jongelui als pakj esdragers dienst doers . Joop
kreeg zo 'n stapel to dragen, dat hij er nauwelijks
overheen kijken kon . Zijn kin rustte op de bovenste
dons . Als hij links of rechts wilde kijken, moest
zijn hele lichaam een kwart-draai in de bedoelde
richting makers .
De meisjes maakten er een ondeugend spelletje
van.
„Joop, kijk eens naar links!" riep Hanneke.
En then hij moeizaam een kwartdraai gemaakt
had, vroeg ze : „Zag je daar de koning van Egypte
niet op zijn kameel2"
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„Flauw boor!" vond Joop .
„Nee Joop, naar rechts moet j e kijken !" riep
Gerdientj e.
Hij deed bet nog ook .
„Stood daar de Sultan van Turkije niet voor
het raam 2" kreeg hij nu to horen .
Toen had hij ze door . Ze konden voor zijn part
ook nog de maan op een weegschaal zien liggen,
hij keek er niet meer naar om !
Maar toen ze op de trade warm gekomen, nam
zijn vader een paar pakjes van hem over .
„Nu moet je toch hens even kijken," zei hi'J,
terwijl hij , naar een hoog standbeeld wees.
Daar stood, meer dap levensgroot in steep gebeeldhouwd, de
f orse figuur van de man, die
het Suez-kanaal gegraven had
Ferdinand de Lessees . Met een
blik van wolgevallen scheen hij
peer to zien op bet drukke havengedoe . Het was immers aan hem
to danken, dat bier zo
veel schepen lagen ! . . .
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10.

Door de Rode Zee .

Van de vaart door bet Suez-kanaal zouden de
jongelui later niet veel kunnen vertellen . Want
bet was reeds na bet avondeten, toen de Johan
van Oldenbarnevelt bet anker lichtte . Joop had
nog gezien, dat even tevoren een „vreemde man"
aan boord gekomen was . Dat was de loods . Maar
toen de boot bet kanaal opvoer, waxen de jeugdige
passagiers zelf reeds „onder zeil" gegaan.
De volgende morgen tegen twaalven passeerde
de boot bet eindpunt van bet kanaal bij de stall
Suez en liep de Golf in, the naar die stall genoemd
is . Meneer Laanders verzamelde de jongelui op
bet wandeldek en wees ze op een kaart van Azie
de historische plekken, waar ze in de loop van
de dag langs zouden varen. Even voorbij Suez
maakte hij ze attent op een mooi groen plekje,
dat donkey tegen de kale zanderige kust of stale .
„0, dat is nu zeker een oase 2 " vermoedde Gerdientje.
„Inderdaad," bevestigde meneer Laanders . „En
weet je, hoe de bron genoemd wordt, the dat
plekje tot een oase maakt 2 De Mozesbron . Want
bier beef t, volgens de overlevering, Mozes een
stuk bout in bet water geworpen, waardoor bet
van bitter zoet wend . Veel mensen menen ook,
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dat bier vlakbij de doortocht van de Israelieten
door de Rode Zee heeft plaats gehad ."
,,Maar bier is de Rode Zee toch nog niet,
Vader2" merkte Joop gevat op .
Meneer Laanders schetste op een blaadj e pa
pier met een paar lijnen een kaartje van de Rode
Zee met omgeving.

,, Zie je 't?" wees hij . „Dit is allemaal Rode
Zee . Maar die twee u .itlopers in bet Noorden heeft
men later aparte namen gegeven. Links is de
Golf van Suez, waar wij nu varen, en rechts de
Golf van Akaba . Ret driehoekige land daartussen
is bet schiereiland Sinai . Over een paar uur, als
we de Golf van Suez uitvaren, zul je de berg
Sinai duidelijk kunnen zien . De mensen bier
noemen die berg de Djebel Moesa ."
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Tegen zonsondergang stonden de meeste passagiers bij de reling van het schip en alien staarden
zwijgend naar het indrukwekkende schouwspel,
dat zich aan hun oog vertoonde .
In het Noorden verhief zich het trotse sombere
Sinai-gebergte . Een van de toppers stale hoog
boven de andere uit . Zijn kruin doorboorde de
wolken . Zijn hellingen glansden met een zachtrose
gloed in de laatste stralen van de zon . Dat 'was
de berg Horeb .
Van deze berg of had eens de stem des Almachtigen geklonken : „Ik ben de Here uw God . . .
Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht
hebben . . ."
En achter die berg strekte zich de dorre woestijn
uit, waarin het yolk Israel veertig jaren had
rondgezworven.
'De zon was nu geheel ondergegaan, maar de
toppers van de bergen straalden nog in het laatste
licht . Toen vervaagden geleidelijk ook the gianzen .
De Sinai hulde zich in nachtelijk duister . . .
De volgende dag was het Zondag.
Gerdientjes Vader leidde de kerkdienst aan
boord. Meer dan tweehonderd mensen waren bijeen
in de muzieksalon, en hoorden er midden in de
Rode Zee het woord van God verkondigen .
Meneer Eggink grog voor in gebed, las daarna
Exodus 13 : 17 tot 22, over de uittocht nit
Egypte, en vervolgens Johannes 3 : 16 : „want
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alto lief beef t God de wergild gehad, dat Hij
zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
iegelijk, die in Hem geloof t, niet verderve, maar
bet eeuwige levee hebbe ."
Toen vertelde hij op eenvoudige wijze de
wonderbare geschiedenis van bet yolk Israel .
Hoe bet door de wrede Pharao was verdrukt en
hoe bet door God was verlost uit bet diensthuis,
omdat bet zijn yolk was, dat Hij nooit zou verlaten, ook al zondigde bet veel tegen Hem .
Hoe Hij bet droogvoets door de zee had geleid,
waarin Pharao met al zijn heir verdronken was
en hoe Hij bet, na een lange, lange refs bet heerlijke land Kaman had bi nnengebracht .
Met gespannen aandacht luisterden alien naar
deze les in Bijbelse Geschiedenis voor groten en
kleinen. Wat kon the meneer boeiend vertellen ! . .
En 't was alles waar gebeurd 1 . . . 0 zeker, heel
lang geleden reeds, maar gisteren nog hadden ze
alien met eigen ogee de berg Horeb gezien, waar
God met zijn yolk een verbond had gesloten en
waar Mozes de twee stenen tafelen met de wet
uit Gods eigen hand had ontvangen . . .
Gerdientjes vader was echter nog niet uitgesproken.
„Ja, dat alles is heel lang geleden," zei hij .
„Maar God is nog dezelf de in lief de en barmhartigheid . Liever dan ons to straf f en voor onze
zonden, beeft Hij zijn eigen Zoon gegeven, die
ons nit bet diensthuis der zonde wil verlossen .
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Jezus Christus is op aarde gekomen en heeft door
Zijn lijden en sterven de straf, the wij verdiend
hadden, op Zich genomen . wie in Hem gelooft,
ontvangt vergeving van zonden .
Ook wij zijn alien op refs en wij gaan een onbekende verte tegen . Maar wie Hem als leidsman
aanneemt op zijn levensreis, the kan geen kwaad
overkomen . Voor the staat de weg open naar bet

beloof de land, waar eenmaal alien zullen binnengaan die Hem lief gehad hebben,
bet hemelse
Kanaan bier boven . . ."
Drie plaatsen van Gerdientj e of zat , lange Jan
met wijdopen mood to luisteren . Hij hield zo veel
van vertellen en hij hoorde dit verhaal voor bet
eerst van zijn leven . Hij begreep bet niet allemaal
goed en van wat Gerdientjes vader daarna nog
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gezegd had, snapte hij helemaal niets . Over wie
grog dat toch Q . . . Wie was dat geweest, die Jezus,
die zo goed en vriendelijk was voor de mensen
en die ook nu nog voor je zorgen kon~ . . .
Die middag, toen Gerdientje in de bibliotheek
een brief zat to schrijven aan haar grootouders,
draaide lange Jan besluiteloos eii een beet] e verlegen om haar been . Eindelijk waagde hij bet
om haar aan to spreken.

„He zeg," zei hij, „waar haalt je vader die
mooie verhalen vandaan ?"
„Verhalen~" vroeg Gerdientje verwonderd . „0,
die hij vanmorgen verteld heeft . . . Uit de Bijbel
natuurlijk ."
„De Bijbel `?" zei lange Jan . „Wacht es, dat
is een boek, he?"
„Ja, " zei Gerdientje, „bet mooiste boek van
de wereld." En ze dacht : „Weet hij dat nog niet
eens 2 . . . En hij is nog wel een paar jaar ouder
dan ik ! . . . Wat een domoor is hij toch !" . ,
Maar toen zij hem aankeek, schaamde zij zich
voor die gedachte . Hij keek zo verlegen, hij kon
bet immers niet helpers . Hij was zeker op een
school geweest, waar niet uit de Bijbel werd . verteld.
„Dan weet j e ook nog niets van de Here Jezus ?"
vroeg ze .
„Nee," zei Jan . „Ik had nog nooit van Hens
gehoord . Zeg eh . . . ik won je wat vragen . . ."
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„Zeg het maar," zei Gerdientje . Ze vond Jam
toch wel een aardige jongen .
„Kan ik zo 'n boek, zo 'n Bijbel niet eens van
je vader lenen 2 Ik wou er wel eens wat meer
van weten, zie jet"
„Natuurlijk, ' zei Gerdientje blij . „Ik zal het
Vader wel even vragen, hoor !" En ze rende weg
om haar Vader to zoeken .
Maar Vader zei : „weet je wat, Gerdientje
Je moest hem je kinderbijbel maar geven . De
Bijbel is nog wel wat moeilijk voor hem."
Gerdientj es gezicht betrok even . Haar mooie
nieuwe kinderbijbel, die ze voor haar vertrek van
Opa en Grootmoe gekregen had? . . . Dat ging
haar toch een beet] e aan het hart . . .
,,Of zou de Here Jezus dat niet goed vinden '!"
vroeg haar vader met een glimlach .
Gerdientje keek verrast op . De Here Jezus L . .
Toen begonnen haar ogee to glinsteren . Nu kon
ze tonen, dat ze ook wat voor de Here Jezus
over had.
„Natuurlijk Vader, ik doe het !" riep ze. En
ze bracht lange Jan het dikke boek, dat zorgvuldig in bruin papier was ingekaft .
„Maar je moet er zuinig op zijn, hoor!" liet
ze hem beloven.
„Reken maar !" zei Jan. „Jo, wat een kei van
een boek ! En wat een mooie platen ! . . . Is dat
non de Bijbel2"
„Nee," zei Gerdientje, „maar hier staan al de
flu
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verhalen uit de Bijbel in, snap jet De Bijbel
zelf krijg je later wel, daar staat nog veel meer in ."
Die hele middag liet Jan zich niet meer zien
op het dek . Hij zat in een hoekj e van de bibliotheek gebogen over het dikke boek met de vingers
in zijn oren . . .
Iaar 's avonds, toen Gerdientj e al een paar
uur sliep, had haar vader een lang gesprek met
de ouders van de jongen . Ja, hun zoon had hun
verteld van het boek, dat hij van Gerdientj e had
geleend. Hij had er uren in zitten lezen en was
haast niet naar bed to krijgen geweest . Zij hadden
er niets op tegen, hoor ! Och, zij waren nu eenmaal geen kerkse mensen. Ze hadden niet eens
een Bijbel in huffs . Jan moest hun zo flu en dan
maar eens een stukj e voorlezen, dan leerden zij
er ook nog wat van .
Het gesprek duurde heel lang . Gerdientj es
vader had veel to zeggen . Hij was immers een
zaaler !
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11 .

Een natte en een droge wedstrijd .

+yen paar dagen later werd wimpje ziek . Hij
at haast niet, zijn wangetjes warm bleek en hij
wilde maar het liefst naar zijn bedje . Op Moeders
verzoek ging Gerdientj e naar de dokter, om to
vragen of hij even wilde komen. Hij kwam dadelijk
met haar mee en na het onderzoek kon hij Gerdientj es ouders volkomen gerust stellen . wim had
nets bijzonders . Als zoveel kleintj es aan boord
had hij last van de Rode-Zeehitte . Over een
paar dagen zou hij wel weer opknappen, verwachtte de dokter.
Het was inderdaad benauwend warm. De thermometer wees boven de negentig graders . Alle
passagiers warm flu in het wit gekleed en in de
salons draaiden de ventilatoren op voile kracht.
Grote hoeveelheden ijsjes en ijskoude dranken
werden rondgedeeld, om het verhitte lichaam wat
afkoeling to bezorgen . Alle passagiers warm blij,
toen na een paar dagen de hitte wat dragelijker
werd, nadat het schip door Straat Bab el Mandeb
in de Golf van Aden gekomen was . Bab el Mandeb
betekende „poort der tranen" en Gerdientj e vond
die naam wel erg toepasselijk, want wat was het
daar een troosteloos uitzicht . Een hele dag zag
ze nets antlers dan kale sombere bergketens op
het Af rikaanse vasteland . Je kon je haast niet
Jaap en Gerd . VII . 6
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voorstellen, dat daar nog mensen woonden . Het
land zag er woest en onherbergzaam nit . Het
scheen er ontzettend droog to zijn . En aan de
andere kant was 't al net zo .
,,In Aden, ' zei Hannekes vader, „regent het
sours in jaren niet . "
Gelukkig nam de hitte nog meer of en toen
men voorbij Kaap Guardaf ui in de Indische
Oceaan gekomen was, bracht een frisse zeewind
de zo zeer gewenste verkoeling . De boot koerste
flu in rechte lijn op het eiland Ceylon aan . Volle
vijf dagen duurde de „oversteek" zeker wel . Al
the dagen zou men alleen maar lucht en water
zien ! Om de passagiers wat of leiding to bezorgen,
werd door meneer Van Debben een feestje georganiseerd .
Het begon met een watergeveeht . In het zwembad had men aan weerszijden van het waterbassin
een stevige houten schraag geplaatst en op the
beide schragen een dikke ronde balk gelegd . Op
deze balk, die door Amat duchtig met zeep was
ingesmeerd, gingen de eerste twee strijders miter
to paard tegenover elkaar zitten. Ieder had een
rolrond kussen van ongeveer een meter lengte
gekregen en toen klonk het commando : „Val
aan ! " Je mocht elkaar raken waar j e maar wilde,
want al kwamen de klappen ook nag zo hard
aan, het deed hens geen pijn .
De vader van lange Jan had aan meneer Laurens
gevraagd, of die met hem de strijd durf de aan82

binden. Zo lets moest j e net tegen Hannekes
vader zeggen ! Natuurlijk had hij de uitdaging
aanvaard.
Oef, wat gaven the twee elkaar er van langs !
Pats ! Tsjoek ! . . . Klats ! . . . Het regende slagen
over en weer . Hannekes vader was wel een hoof d
kleiner dan zijn tegenstander en daar maakte de
ander funk gebruik van . Het gevecht werd steeds
feller. Blijkbaar had het geen pijnlijke gevolgen,
want de beide kampvechters hadden zelf de grootste
sehik . De toesehouwers vuurden ze lachend aan
,,Toe maar ! Harder ! . . . Nog een mep !'' . . .
wel vijf minuten duurde de strijd en flog dacht
geen van de twee aan „overgave .'' Toen deed
Jans vader echter lets doms . Hij keek even om
naar zijn vrouw, die schuin aehter hem stood .
Heel even slechts, maar meneer Laurens zag zijn
kans sehoon . Met volle kracht raakte hij zijn
tegenstander precies in de hals . Boem ! . . . klonk
het dreunend .
En daar ging de ander ! Vlug wierp hid zijn
kussen weg, om zich met beide handen aan de
balk to kunnen vastgrijpen . Meneer Laurens aarzelde geen seconde : een tweede slag volgde, flog
harder dan zo even. Nu verloor Jans vader zijn
evenwicht en tuimelde tot groot plezier van de
omstanders hals over kop in het bassin. bog
spatte het water op, toen dat lange lichaam volkomen kopje onder ging, bet volgend ogenblik
kwam hij weer boven, proestend en blazend. Nie83

mand behoef de een hand nit to steken om hem
to redden, want hij kon zwemmen als een otter .
Aan de karat gekomen, schudde hij de overwinnaar
hartelijk de hand .
„En bedankt voor 't lesj e,'' zei hij er lachend bij .
Het duurde wel een uur, eer alle zes paren,
die zich voor de wedstrijd hadden opgegeven, een
beurt hadden gehad. Het laatste gevecht verliep
al heel vermakelijk. Het ging tussen de eerste
stuurman en de heer Laanders . Nauwelijks op de
balk gezeten, gaven the twee elkaar precies tegelijk
zo'n hevige klap, dat ze meteen allebei in het
water rolden, de een links, de antler rechts van
de balk . Toen zwommen ze samen heel gezellig
een rondj e door het zwembad .
voor de of wisseling werd daarna op het wandeldek een „droge" wedstrijd gehouden door
kinderen van tiers tot veertien jaar. „Beschuit
eten," heette het heel simpel . Ja, ja, maar daar
kwam wat bij kijken ! Het ging er om,, wie het
vlugst twee beschuiten kon opeten en dan nog
kans zag, om een versje to zingers . De meeste
kinderen hadden gedacht, dat daar al heel weinig
kunst aan zou zijn. Ze lustten immers heel graag
een paar beschuitjes ! Lekker met boter besmeerd,
Iief st met nog wat er op, en met een glas melk
er bij . . , ja, zo zou je er wel zes willen hebben .
Maar nu kregen ze er twee droog to verorberen
en wat viel dat bitter tegen ! Hanneke bracht
het met veel moeite niet verder dan een beschuit.
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Lange Jan had overmoedig gevraagd, of hij er
drie mocht hebben, omdat hij zo 'n honger had .
Maar toen hij aan de tweede bezig was, stond
het jeugdige publiek zich tranen to lachen om de
rare gezichten, die hij trok . Want zijn kaken
gingen zo moeizaam op en neer, of hij kiezelsteentjes moest fijnmalen . Hij kreeg ze alle twee
op, maar toen kon hij geen geluid meer voortbrengen.
(erdientje en Joop warm de laatste twee
deelnemers . Och, die arme (erdientje ! Ze kreeg
nog geen halve beschuit naar binnen ! Neen, dan
Joop ! Zijn beschuiten warm in een ommezien
opgepeuzeld .
„Waar laat hij ze2 ' vroegen de toescholiwers
zich af.
„Die beef t natuurlijk in geen drie dagen eten
gehad !'' meende een antler .
En toen zong Joop nog nit voile borst : Wie
gaat mee, gaat mee, over zee, bond j e roer recht ! "
Onbetwist trail hij als kampioen-beschuiteter
nit bet strijdperk .
Voor de voigende dag warm weer andere wedstrrjden georganiseerd . Gerdientje won een eerste
prijs met zaklopen : een aardig schoudertasje . En
Wim, nauwelijks hersteld van zijn ziekte, deed
mee aan een hardloopwedstrijd voor kinderer
beneden de vier jaar. Ads nummer een holde hij
over de eindstreep en werd onder daverend gejuich tot kampioen-hardloper uitgeroepen . Eel
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mooie fel-gekleurde bal was de prijs, die aan hem
werd uitgereikt. wim was er zo mee in zijn schik,
dat de bal 's avonds mee naar bed moest .
De laatste wedstrij d was de merkwaardigste
van alle : een hardkruipwedstrijd voor baby's beneden het jaar. Ze werden enkele meters van de

lokkende armen der moeders op bet dek genet
en toen die moeders maar aan bet roepen en
vleien : „Kom dan, schatj e ! . . . Kom gauw bij
Mammie, Loesj e ! . . . Toe dan, honnepon ! . . . Kom
dan gauw, mijn snoesj e ! " . . .

Maar de mededingers keken bij al die herrie
verdwaasd om zich been en moisten eigenlijk niet,
moat er van hen verlangd werd. Een kroop een
eindj e en ging toen op zijn duim zitten zuigen .
Een antler snelde op moeder af, maar halverwege
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bedacht hij zich en kroop met een vaartj e de
andere kant op . Een derde ging ook midden in
de baan zitten rasters, keek road tot hij zijn moeder
zag, mompelde jets van „mammammam" en kroop
onder laid gejubel met een vaartje over de eindstreep .
De volgende dag beleef de wim zijn grote avontuur . Hij stood met zijn mooie bal in de hand
naast Moeder en (erdientj e bij de reling naar

de vliegende vissen to kijken, die bier in menigte
to zien waren . Een hele troep van the slanke
vissen sprong sours uit bet water op en zweef de
met een sierlijke bong door de lucht, our een eind
sours wel tiers meter - verder weer onder to
duiken. Kleine Wim vond ze bijzonder interessant .
„Mammie, kijk toch es ! " riep hij telkens . „vogies
uit bet water!"
Hij danste van plezier . Hij zwaaide met zijn
handje, our weer een nieuwe school aan to wijzen .
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Toen vloog de bal plotseling uit zijn vingertjes
en stuitte tegen de reling . Een greep van Moeder,
een schreeuw van Gerdientj e en . . . weg was de
mooie bal . Hij was van Moeders vingers teruggestuit, over de reling been gesprongen en in zee
gevallen . Even later zag Wim hem achter de boot
in bet kielzog drijven, glanzend met zijn mooie
kleuren in de zon .
Hij barstte in tranen uit en riep : „Ho boot ! . . .
Boot moet stilstaan ! . . . Wimmie wil bal terug ! ". . .
Maar de kapitein zou er niet aan denken, om
voor zo 'n kleinigheid bet reuzenschip to laten
stoppers en terug to doers varen .
Wimpie begreep dat niet . Hij wilde met alle
geweld zijn mooie bal terug en schreeuwde zo
hard, dat alle andere kinderen kwamen aanhollen,
om to zien, wat daar wel aan de hand zou zijn .
Wim smeekte ze, om hem to helpers : Toe Joop,
haal bal ! Toe Hannie, toe Jan, lange Jan!" . . .
De bal was nog slechts heel in de verte to zien
als een kleurig stipje in de grote Indische Oceaan .
Maar lange Jan had ineens een plan . Nu bleek
welk een goed hart die lange slungel eigenlijk
had . Hij hurkte voor Wimpie neer en praatte
„Zal Jan de bal weer ophalen, ja 2 Zal Jan er
met een bootje heenvaren en weer hard terug
komen roeien 2 . . . Ga dan maar fijn met Mammie
in de stoel zitten, boor Wim ! Jan is zo terug en
hij brengt de bal voor j e mee ! " . . .
Niemand begreep, wat hij van plan was . Maar
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Jan had beneden in de winkel precies zo 'n bal
zien liggen en the ging hij kopen .
De prijs viel hem niet mee, maar hij aarzelde
niet . Hij kon dat kleine jo niet zo zien huilen .
In zijn but hield hij de bal even onder de kraan
en rende terug naar het wandeldek.
„Kijk eens aan, ' riep hij . „Heb ik dat niet
gauw gedaan, Wimpie 2 Kijk eens, de bal is flog
flat!"

Het mannetje kraaide van plezier . Hij greep
zijn bal, hij greep Jan om de hals en gaf hem
een zoen op zijn Wang . Met een rood gezicht liet
lange Jan zich die lief kozing welgevallen, maar
hij vond het toch wel f ijn, dat wimpie zo geweldig blij was .
Op hetzelf de ogenblik rolde de bal weer uit
Wimpie's handen . Gerdientje greep hem en bract
hem terug .
„Pas op," zei ze . „wees er flu voorzichtig
mee ! "
Maar Wim maakte zich flu geen zorgen meer .
„Bal in zee, Jan haalt hem wel weer. !" zei
hij . ,,He Jan?"
Maar dat beloof de Jan niet !
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12 . Van Ceylon naar Sumatra .

Een paar dagen na bet ongeluk met de bat
bereikte de Johan van Oldenbarnevelt Colombo,
de havenstad van Ceylon .
„Het Indisch paradijs" wordt Ceylon vaak
genoemd," vertelde Hannekes vader. „Omdat de
natuur er zo prachtig is, het klimaat zo heerlijk
en de plantengroei zo weelderig. Wat mij betref t
zon de boot hier best een paar dagen mogen
blijven liggen . We zouden dan een uitstapje naar
de hoof dstad Kandy kunnen waken of op
olifanten kunnen gaan jagen, en „en passant"
een paar theetuinen bezoeken . Een vriend van
mij, the verleden jaar een reisj e over het eiland
gemaakt heeft, noemde bet een ware lusthof !"
„volgens de Mohammedanen van Ceylon is
hier inderdaad het paradijs geweest," vertelde
hij verder . „Boven op een berg, de Adamspiek
geheten, kunnen zij je nog de plaats wijzen, waar
Adam voor bet eerst zijn voet beef t gezet, toen
hij nit de Hof van Eden verdreven was . En bet
meertj e, dat daar gevonden wordt, dankt zijn
ontstaan, - volgens hen dan ! -- aan de tranen,
die Adam toen geschreid heeft !" . . .
„Oei, oei !" zei Joop, „die zwom dus in zijn
tranen ! . . . Ik kan wel zien, dat jij van Adam
of stamt, Hanneke ! "
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Want Hanneke had juist een deuntje lopen
huilen, omdat zij op het sportdek een bal erg
ongelukkig tegen haar news gekregen had . . .
„Och, loop rood!" zei Hanneke.
„Graag ! " zei Joop . „Maar door het Indisch
paradij s dan ! "
Maar daar zou geen tijd voor wezen, meende
meneer Laurens, want de boot bleef hier maar
een paar uur liggen. Wel zouden ze met z'n
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alien even een kijkje in de stall kunnen gaan
nemen. Misschien weer in een auto 2 . . .
Er stonden auto's genoeg bij de haven, merkten
ze, toen ze aan land gegaan warm . Maar ze
zagen ook een groot aantal vreemdsoortige karretjes, die ze nog nergens antlers gezien hadden .
„Riksja's," noemde meneer Laurens ze .
Het waxen hoge twee-wielige open wagentj es,
waar je hoogstens met z'n tweeen in kon zitten .
„Het lijken wel Indische bokkenwagentjes !"
meende Gerdientj e.
,,Maar met rare bokken er voor!" grapte Joop .
„Moet je daar eens kijken!"
Daar kwam juist een riksja in voile vaart
naderbij . Een beer en een klein meisje zagen er
in. En een man met een donkere huidskleur liep
in snelle draf tussen de trekbomen en zette bij
de haven zijn vrachtje neer . Hij had maar weinig
kleren aan en bet tweet droop van zijn lichaam .
her hield men er dus geen trekdieren, maar
trekmensen op na ! Het was toch niet best, als
je op zo 'n manier aan de kost moest komen,
dacht Gerdientje . En haar vader scheen er ook
zo over to denken .
„Ik geef de voorkeur aan een auto," zei bij .
Ze maakten in een open wagers een ritje in de
omgeving van de stall en ze genoten er alien van .
Ze reden door een bos met eeuwenoude bomen,
ze zagen klapperplantages en kaneeltuinen en
movers met welgevalien de geuren van orchi92

deeen en andere tropische gewassen in. Na
een uurtj e bracht de chauffeur ze terug in de
stall . Gerdientje vermaakte zich met bet lezen
van de straatnamen . Opeens riep ze : „ Kijk eens,
die straat h'eet Wolvendaal-street ! . . . Wat gek
is dat ! Het eerste stuk lijkt wel Hollands, maar
bet laatste stuk is Engels ! "
„Goed opgemerkt ! " zei meneer Laurens . „Stop
chauffeur ! flier n:oeten we even kijken . . . Ceylon
was vroeger een gollandse kolonie, Gerdientje,
en daar is nog wEl iets meer van overgebleven
dan alleen de naam van deze straat ."
En toen bracht hij de jongelui in een audHollandse kerk, waar nog verscheidene graf monumenten en wapenschilden uit de tijd van de
Oost-Indische Compagnie to zien waren .
Het laatste deel van de tocht werd to voet
of gelegd en het gezelschap kon rustic wandelen,
want ze werden bier niet, zoals in Port-Said, door
bedelaars aangeklampt . Ze ontmoetten vertegenwoordigers van allerlei donkey-gekleurde mensenrassen, maar geen viel de vreemdelingen lastig .
Ergens op een hoek was een slangenbezweerder
bezig zijn kostje to verdienen . De man speelde
een eentonig deuntje op een fluit, waarna een
gevaarlijk uitziende slang nit een kistje omhoog
kronkelde, zijn gif tige kop naar de man toestak
en op de maat van de muziek been en weer
begon to wiegen .
„Griezelig, boor!" vonden de meisj es . Veel
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liever bekeken ze de mooie uitstallingen van de
wink els . Prachtige, uit ivoor gesneden beeldjes
waren er to zien en vooral veal olif antj es. (been
echte natuurlijk, maar van glanzend gitzwart
bout gemaakt.
„Ebbenhout," zei Gerdientj es vader . „Dat bout
heb je ook in de Molukken . "
Meneer Laurens kocht een paar mooie exemplaren voor een vriend in Holland . Over een
paar waken zouden ze op een schoorsteenmantel
in een villa in Zeist to pronk staan .
„Maar nu is bet hoog tijd, om naar de boot
terug to keren," vond meneer Laanders . „Ik zou
niet graag to laat willen komen ."
„Zou de boot niet wachten2" vroeg Joop .
„Vast niet ! " verzekerde zijn vader. „Hij zou
heel rustig zonder ons naar Indonesia varen ."
Maar ze kwamen nog op tijd aan boord en even
later stoomden ze de haven wear uit, met Sabang,
op de Noordpunt van Sumatra, als doel . Nog drie
dagen, dan hoopte men voet op Indonesische
bodem to zetten . Het einde van de refs kwam in
zicht! . . . En hoe goad en gezellig bet was aan
boord, nu begon toch ieder daarnaar uit to zien .
Toen dan ook, vroeg in de morgen, de Johan
van Oldenbarnevelt de prachtige baai van Sabang
binnenvoer, was bijna ieder aan dek .
Hoe dichter men de kust naderde, hoe f racier
bet uitzicht ward . De beboste berghellingen
staken donkergroen of tegen de hel-blauwe lucht.
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Het water van de baai flonkerde in bet gouden
zonlicht. Duizenden palmbomen hieven hun
kruinen hoog in de lucht .
Dit was de poort van Indonesia .
Met ongeduld verbeidden de kinderen hat ogenblik, waarop ze aan land zouden kunnen gaan .

Nu waken ze immers in hat land waar tie
voortaan zouden woven! Zou 't er ook zo beet
zijn als in de Rode Zee 2 Dan hielden ze 't er
geen twee waken uit !
Om acht uur meerde de boot aan de trade en om
kwart over acht wandelde Gerdientj e voor bet
eerst van haar leven met Vader en Moeder en
wimm en al de anderen op een Indische pasar. 1)
Het was wel een heel andere markt dan in
Holland. Het ging er veal rustiger toe . Sirih
kauwende vrouwen zaten stil bij hun uitstallinkj e

1) markt .
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op de grond gehurkt . Ze droegen alien een veelkleurige sarong 1) en een helderwitte kaba ja . 2 )
Ze verkochten rijst en main, pisang en gedroogde
vin, kippers, tabak, groenten, zout, olie en nog
veel meer . Allen, waar je elders voor in de
winkels moest wezen, scheen je hier op de markt
to kunnen kopen . A1 deze artikelen lagers op
matters op de grond uitgestald . Maar er stonden
ook enkele kramen, waar andersoortige waren
verkocht werden, zoals zeep, eau de cologne,
tandpasta, baadj es, broekj es, messen en schoenen .
„Waar ruikt het her toch naar ~" vroeg
Gerdientj e met opgetrokken neusj e . „Ik vind het
maar een benauwd luchtje, hoor !"
„Dat is het echte Indische pasargeurtje," zei
haar vader . „Daar zul je dun aan moeten wennen .
Het zal wel van die vin en die vruchten komen,
waar de tropische hitte op inwerkt . "
„Tropische hitte 2 " viel meneer Laanders hem
in de rede . „Ik merk niks van die beruchte
tropische hitte . Ik loop mezelf al een hele pons
of to vragen, of ik nu hens in Indonesia ban .
'k Heb hat zomers in Holland wel eens warmer
gehad!"
„Dat geloof ik best," zei meneer Laurens .
„Maar toen had u ook Hollandse kleren aan, nietwaarL . . En u moat niet vergeten, dat hat nu
nog vroeg in de ochtend is . Straks, na tienen,
zal ' de warmee wel wat drukkender worden .
i) rok .
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2 ) baadje of jakje .

Maar, laat ik u niet ontmoedigen, het valt hens
wel mee. Over een half jaartje bent u er helemaal aan gewend. En u weet immers mijn adres . .
Mocht u ooit last van de warmte krijgen, kom
dan een paar weken bij mij logeren . Mijn theeonderneming ligt hoog in de bergen ; ik verzeker
u, dat u daar een koude news kunt halen !"
„En nu stel ik voor, dat wij er een poosje bij
gaan zitten," zei Gerdientjes vader . „Nee, malle
Joop, niet hier op de grond ! . . . Ginds is een
restaurant, waar we rustig op een stoel plants
kunnen nemen en een koele dronk kunnen krijgen .
Volg me maar, jongelui!"
Vijf minuten later zaten alien op de veranda
van „De Koepel ", elk met een groot glas lekker
koude limonade voor zich .
Meneer Laurens hief zijn glas op .
,,We zijn er, vrienden !" zei hij vergenoegd.
Ik wens u alien een gezegend verblijf in dit
heerlijke land!" . . .
„Ja, heerlijk land!" zei Wimpie . „Lekke limmenade, Mammie!"
Toen moesten ze allemaal lachen.

Jaaap en Gerd . VII. 7
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13 . Hey einddoel nadert .

Alle passagiers waren in opgewekte stemming
aan boord teruggekeerd. Je kon wel van hun
gezichten oflezen, wat ze dachten : de refs zit er
bijna op ! Nog twee „haltes'' en we zijn er . Laat
the ouwe Johan er flu maar een schepje op doers .
Hoe gauwer . het gaat, hoe Never ! . . . En ook
(erdientj e, hoe prettig de refs ook geweest was,
begon er naar to verlangen, om weer echt thuis
to zijn, om met Vader en Moeder en wim aan
taf el to zitten, om in haar eigen bed to liggen
en als altijd naar school to gaan .
Maar de ouwe Johan was wel wijzer, the haastte
zich volstrekt niet . Die moist terdege, dat hij flu.
het lastigste stuk van de hele refs voor de boeg
had.
Eerst Tangs de Oostkust van Sumatra, dan
door Straat Malakka naar Singapore, -- het
klonk zo simpel, maar het was hens geen peulschilletje ! Want dit traject was bezaaid met
bankers, rif f en en koraaleilandj es en het krioelde
er van Chinese jonken . 1) En van Singapore naar
Djakarta ging het dwars door de Riouw-archipel
en dan door de bochtige straat Bangka, -- reken
maar dat er heel moat stuurmanskunst voor nodig
1) zeilvaartuigen .
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was om de boot veilig langs alle gevaarlijke plekken to loodsen .
Maar op de commandobrug hield men de ogee
wijd open en twaalf uur na hat vertrek van
Sabang meerde de Johan van Oldenbarnevelt
aan de kale van Belawan, de haven van Medan.
Het oponthoud duurde slechts kort . Enige passagiers, the naar Deli moesten, verlieten hier hat
schip en verder warden er alleen wat goederen,
gelost . Op de terugreis zou de boot hier wel
langer blijven liggen . Deli is immers een van de
rijkste cultuurgebieden van Indonesia . Daar komt
de beroemde Delitabak vandaan, the vooral als
omblad voor sigaren wordt gebruikt . Maar behalve tabak levert daze streak ook nog rubber,
sisal en palmolie .
Achttien uur later bracht een loods de boot
veilig in de haven van Singapore . wat was hat
daar een drukte ! Grote en kleine schepen, inlandse prauwen, Chinese jonken, alles krioelde
dooreen ! Je kon wel zien, dat Singapore een
wereldhaven was !
Er was slechts enkele urea tjjd voor een uitstapje naar de wal en hat zou wel smoorheet
zijn in de straten . Daarom besloten de meeste
passagiers, om maar op hat schip to blijven . De
kinderen keken naar de duikers, the ook hier
wear als snoeken op de dubbeltj es of schoten en
ze in hun mood bewaarden . Tot vlak bij de haven,
hadden de kinderen heel wat haaien zien zwem99

men, maar daar schenen de duikers geen angst
voor to hebben . Toch was er een man bij met
anderhalf been, die dapper meezwom, en Heirs
vertelde, dat het ontbrekende deel hem een jaar
geleden tot de knie toe door een haai was af gehapt . Toen Gerdientj e dat hoorde, wilde zij
niet meer naar de waterkunstenaars kijken en
zij was blij, toen de boot weer vertrok . Het
laatste traject van de reis ving aan .

De passagiers begonnen reeds hun kof f ers to
pakken . Ook Gerdientj e pakte vast in wat ze
niet meer nodig zou hebben, maar ze vluchtte
spoedig weer naar boven, want als ze even bezig
was, droop het zweet op haar handers . De avond
bracht gelukkig verkoeling en de kinderen werden
vroeg naar bed gestuurd, want de volgende
morgen al heel vroeg zou de reis ten erode zijn .
De zon was juist boven de Oosterkim ver1 00

schenen, toen de Johan van Oldenbarnevelt
langzaam op de haven van Priok aankoerste .
Daar lag bet nu, bet eiland Java, de parel van
Indonesia. De groene kustvlakte, met bier en
daar blinkend-witte zandstroken, tekende zich
scherp of boven bet blauw van de zee . In de
verte verhieven zich de machtige bergruggen van
Salak en Gedeh, in ochtendnevels gehuld .
Nader en nader kwam bet land . De witte
huizen van Tandj ong Priok warden steeds duidelijker zichtbaar . Men kon al zien, dat er mensen
op de kale -liepen, familieleden en kemiissen `an
de passagiers, die de naderende reizigers .kwamen
verwelkomen. Opeens brak bet stemmenrumoer
aan beide kanten los . Zowel van de boot als van
de kale klonk geroep en gelach, er ward gewuif d
en gezwaaid met hoeden en zakdoeken, nu men
elkaar begon to herkennen.
„Mammie, daar staat Vader ! . . . Neen maar,
ban jij bet, Jan2 Ha, die Koos! . . . waar is je
.
vrouw? . . . Ja, alles oke, boor!"
Verward klonken de uitroepen door elkaar .
Even later maakte de Johan van Oldenbarnevelt aan de kale vast, de loopbrug ward uitgelegd
en meteen ontstond er een groot gedrang . De
of balers wilden allemaal tegelijk aan boord . En
op bet dek ward omhelsd, er warden handen gedrukt en bier en daar ward geschreid, maar
meest tranen van vreugde over bet wederzien .
Glimlachend stood de kapitein bet zenuwachtig
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drukke gedoe aan to zien. Maar hij kreeg het
zelf ook druk met hand] esgeven . Veel passagiers
kwamen de bekwame zeeman, the vier weken
lang hun leidsman was geweest, voor zijn goede
zorgen bedanken.
Meneer Van ijebben kreeg natuurlijk ook heel
wat complimentjes to horen, vooral van de
jeugdige passagiers . En het meest over zijn mooie
verhalen .
„Tk weet flog een prachtverhaal," zei hij met
een of f en gezicht. „Als jullie vandaag flog aan
boord blijft, zal ik het vertellen . Het gaat over
een krokodillenj acht, die ik meegemaakt heb .
Toen ben ik toch geschrokken ! Moet je horen,
zeg . . ."
Maar die vlieger ging niet op . Voor geen enkel
verhaal, hoe mooi en spannend ook, zouden ze
flu flog aan boord willen blijven .
Meneer keek, of hij uiterst teleurgesteld was .
„Nu, dan bewaar ik het maar voor de volgende
keen," zei hij . „Laten we zeggen, over vijf of zes
jaar . . .
Met Hanneke had hij toen flog even een apartje .
„Dat . blijft dus of gesproken, he?" f luisterde hij
haar toe . „Zorg dat er een lekker kopje thee
voor me klaar staat ."
Lange Jan liep met grote passers over het dek,
van stuurboord naar bakboord vice-versa . Die
vond het zijn plicht, om van iedereen of scheid to
nemen en liep dus iedereen in de weg . Een groot
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boek in een bruin kaf t held hij onder zijn arm
geklemd en toen hij Gerdientj a zag, stevende hij
op haar of en wilde haar het boek met een malle
buiging overhandigen .
„Hartelijk dank voor het lenen," zei hij . „Ik
heb nog nooit zo 'n mooi boek gelezen!" . . .
„Maar jo, wat moet ik daar nu nog mee ! "
riep Gerdientj e . „De hele boel is immers al
ingepaakt !"
„Ja, ik had het je eerder moeten geven," zei
Jan verlegen . „Maar zie je, ik wou er zo graag
gisteravond op bed nog in lezen en toen dacht
1k . . . Maar zeg, wij komen immers ook in
Bandoeng to wonen, net als juflie? . . . Zal ik het
bij me houden en het je daar komen brengen 6 . . .
J&? . . . Fijn zeg, dan heb ik het nog een
poosje !' . . .
En hij schudde Gerdientje de hand, alsof haar
arm een pompzwengel was .
„Bedankt, hoor!" zei hij . „En tot kijk in
Bandoeng, zullen we maar zeggen!"
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14 .

Tabeh Gerdientje!

Gerdientjes ouders hadden tussen de andere
passagiers aan de reling gestaan, toen de boot
de haven van Priok binnenvoer . Naar kennissen
behoef den zij niet uit to zien, meenden zij . Wie
zou er kunnen zijn, om hen to verwelkomen2 . . .
Voor zijn verlof had Gerdientjes vader op NieuwGuinea gearbeid . Nu zou hij met zijn gezin naar
Bandoeng reizen, om daar voorlopig zendeling
Jakobsen to vervangen, die op het punt stond
met verlof naar Holland to vertrekken . Als die
over acht maanden terug kwam, zouden ze verder
zien . Vermoedelijk zou Gerdientjes vader dan
naar de Molukken moeten gaan . Het was hem
goed, waar zijn Zender hem ook heenzond . Overal
moest het zaad van Gods Woord gezaaid worden,
dat was de opdracht, die hij van zijn Meester
had ontvangen.
Maar toen de loopbrug uitgelegd was en de
stroom of halers zich aan boord begaf, greep
Gerdientjes moeder haar man bij de arm .
„Wat is dat 2" riep ze . „Neen, ik zal me
natuurlijk wel vergist hebben . . . Maar ik meende
toch hens, dat ik Sapoeri zag, die tussen de
mensen naar boven kwam ! " . . .
„Kom, kom, " meende Vader, „dat lijkt me
uitgesloten! Natuurlijk heb je . . ."
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„Maar zie eens," viel hij meteen zichzelf in de
rede, „Dat is in ieder geval Jakobsen ! . . . Neen
maar, is the toch gekomen ? . . . 1k had gedacht,
dat hij ons in Bandoeng van de trein zou komen
halen. Kom, laten we hem gauw tegemoet gaan,
antlers loopt hij ons overal to zoeken . . ."
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„Hier zijn we, meneer Jakobsen !" riep hij even
cater zo hard hij kon . „Meneer Jakobsen ! . . .
her op aan ! "
Met uitgestoken hand kwamen ze naar elkaar toe .
„wat is dat aardig van u, zeg !" begon Gerdientj es vader. „Maar . . . wat zie ik nu R . . . Neen
maar, is bet mogelijk2 . . . Sapoeri, ben jij bier . . .
Dan had mijn vrouw bet dus toch goed gezien !
Jongen, hoe kom jij helemaal van Nieuw-Guinea
bier in Priok verzeild ' Daar ben ik verbazend
nieuwsgieri gb naar ! Hebt u hem meegebracht f
Jakobsen . . . Maar laten we eerst een wat rustiger plekj e zoeken, een mens kan bier zijn eigen
woorden haast niet verstaan . . . In de schrijf salon
is bet misschien niet zo druk . Volg me maar."
Toen ze daar een rustig hoekje gevonden hadden, kwam ook Gerdientj e binnen, op zoek naar
haar ouders . Sapoeri straalde van genoegen, toen
hij .haar een hand gaf . Dat was dus bet dochtertj e
van de Toean 1) en de Njonja, 2) waar hij al zoveel
vann gehoord had! . . . En toen tilde hij, o zo
voorzichtig, kleine Wim van de grond, de lieve
sinjo 3) die hij zo dikwijls op de arm had gedragen en die nu al zo goed lopen en praten kon .
Maar kleine Wim, helemaal van streek door bet
drukke geroezemoes van al the stemmen, zette bet
op een huilen . Natuurlijk kende hij the vreemde
brume jongen niet meer, die hem met zJijn donkere ogee zo nieuwsgierig aankeek .
1 ) meneer .
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2)

mevrouw,

3 ) j ongen.

Meneer Jakobsen vertelde .
Hij was naar Priok gekomen, om zijn grote
koffers al vast naar de boot to brengen . Volgende
week zou hij vertrekken . En Sapoeri, die was
twee weken geleden in Bandoeng uit de lucht
komen vallen, nu ja, bij wijze van spreken dan .
Met een vliegtuig was hij van Biak bij Nieuw(uinea naar Bandoeng gebracht, om zich daar
onder geneeskundige behandeling to stellen, omdat
hij door een dolle hond gebeten was . De dokter
op Biak had hem de eerste hulp verleend en hem
toen op transport gesteld naar Java . Want alleen
in Bandoeng, in het instituut Pasteur, beschikten
de dokters over middelen, die het uitbreken van
de dodelijke hondsdolheid konden voorkomen . En
zo was hij bij zendeling Jakobsen in huffs gekomen. Toen hij hoorde, dat de Toean naar Djakarta
zou gaan, om zijn vroegere Toean en Njonja van
de boot to halen, was hij niet to houden geweest .
Man, toen ik voor de grap zei, dat hij niet meekon,
toen had je hem moeten zien ! . . . Ik was een
ogenblik bang, dat het gif van the dolle hond
toch nog begon to werken . . . He Sapoeri '?"
Sapoeri lachte, met al zijn blanke tanden bloot .
„Ik was zo verrlangend naar wim en naar
Gerrdientj e ! " zei hij in prachtig Nederlands .
„wim, kom nu eens op mijn arm"
En ja hoor, wim had zijn bangheid overwonnen
en liet zich rustig door Sapoeri optillen.
„Draag hem meteen maar aan wal," zei Vader,
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„want bet wordt hoog tijd voor ons, om de boot
to verlaten . Als we de trein naar Bandoeng nog
willen balm, moeten we vlug opschieten !"
„Daar is het nu lekker al to laat voor ! " hoorde
hij een bekende stem achter zich zeggen . ,,De trein
vertrekt over een kwartier, die haalt u dus niet
meer ! " Lachend keek meneer Laurens de kring
rond . Hij was joist de salon binnengekomen en
had bet laatste gedeelte van bet gesprek gehoord .
„Ik dacht wel, dat het zo gaan zoo," vervolgde
hij, „daarom heb ik telef onisch al een kamer voor
u besproken in Hotel des Indes . Wij logeren
daar vandaag ook . Morgenvroeg reizen we dan
samen in de richting Bandoeng."
Voor Vader antwoord geven kon, kwamen Joops
ouders en mevrouw Laurens de salon binnen .
„0, daar zijn ze ! " riep meneer Laanders verheugd . ,,We lopen jullie overal to zoeken . We
dachten al, dat jullie van boord zouden zijn
gegaan zonder ons to
. 0, maar je hebt bezoek,
zie ik?"
Vader stelde de beer Jakobsen en Sapoeri aan
zijn kennissen voor. Daarna nam de familie
Laanders of scheid . Zij zoo de refs met de Johan
van Oldenbarnevelt voortzetten tot Soerabaja .
Vandaar konden J oop en zijn ouders met een
boot van de K.P.M, doorreizen naar Makassar .
Het zoo nog wel twee weken dorm, eer ook zij
bun plaats van bestemming bereikten .
Het afscheid was bijzonder hartelijk . Men had
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samen zo 'n gezellige tijd doorgemaakt . Ook de
kinderen hadden het uitstekend met elkaar kunnen vinden . Nu scheidden zich hun wegen .
Misschien . . . voor immer 2
„Ik hoop, dat God jullie verder op je levensweg
zal geleiden," zei Gerdientjes vader ernstig .
„Gerretje !" zei Joop .
„Jopie ! " zei Gerdientj e .
„Het ga je goed, meld!"
„Hou je taai, jo ! "
En ondanks die gekscherende toon, voelde
Joop, dat hij lets moest wegslikken . Hij keerde
zich schielijk om. Dat hoef den de anderen niet
to zien . . . Hij, als jongen, kon zich toch zeker
wel goed houden ? . . .
In de douaneloods moesten de pas aangekomenen
hun kof f ers openmaken om to laten zien, dat zij
geen smokkelwaar bij zich hadden . Toen dat
achter de rug was, stapte het gezelschap in twee
gereedstaande taxi's . Gerdientj e en Hanneke
kropen achter in de tweede auto en daar zaten
ze, arm in arm . Fijn, dat ze nog een hele dag
bij elkaar ware n! Ze warm echte dikke vriendinnen geworden op die lange refs .
De taxi's vertrokken . In snelle vaart ging het
over de brede Priokweg op Djakarta aan . Gerdientje had nog even gelegenheid, om met haar
zakdoek to wuiven . Zou hij het nog kunnen zien 2
bog op de Johan van Oldenbarnevelt stond,
1 09

tegen de reling geleund, een jongen met een
blonde kuif de in zonlicht badende Priokweg of
to turen.
Wat voelde hij zich nu eenzaam ! . . .
Plotseling verhelderde zijn blik .
hit een van de wegrij dende auto's werd een
arm omhooggestoken . Een witte zakdoek waif de.
Naar hem, dat moist Joop zeker .
„Tabeh, (-erdientje!" zei hij zacht .
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ONS
MOOIE NEDERLANDS
Een serie leesboeken voor de Lagere School door ANNE
DE VRIES . Geiil. door T jeerd Bottema.
Deeltje 1--6 voor het 2e-4e lrj . 3e dr, p.d . I
Deeltje 7--8 voor het
5e hi . 6e dr. p.d, f
Deeltje 9--10 voor het
6e lrj . 5e dr, p .d. f
Deeltje 11--12 voor het
7e lrj . 3e dr, p .d. I

1.05
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1.25

Deze serie leesboeken behoort, zoals de naam reeds aangeeft, bij de t a a 1 methode ONS MOOIE NEDERLANDS
en vormt daarmee een geheel. Dezelfde „belangstellingssferen" die daarin voorkomen, worden ook hier aan de orde
gesteld .
Er zijn geen twee andere schoolvakken aan to wijzen, die zo
nauw verband houden als de vakken lezen en taal . Van dit
nauwe verband moeten we profijt trekken . We willen de
leerlingen zo intens doen leven in een bepaalde sfeer, dat
de tot die sfeer behorende begrippen voor hen gaan leven
en de daarin gebruikelijke termen en uitdrukkingen hen
„aanspreken", zodat de taal van die sfeer ongemerkt hun
eigendom wordt. Zo benaderen we het best het natuurlijke,
onopzettelijke en concrete taalonderwijs, dat het leven zelf
biedt en wordt het begrij pen van de leesstof bevorderd .
In de boekhandel verkrijgbaar!
G . B. van Goor Zonen's U.M. N .V.
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Serie leesboekjes voor de christelijke school, 'door
ANNE DE VRIES.
Geillustreerd door Tjeerd Bottema.
Deeltje 1.
Deeltje 2.
Deeltje 3.
Deeltje 4.
Deelfje 5.
Deeltje6.
Deeltje 7.
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Deeltje 10.

Gerdlent,Je vIncIt een vrlendJe
voor het 2e leerj. Negende druk
ToeD moeder dek was
voor het 2e leerj. Negende druk ,
De wonderalee
voor het 3e leerj. Negende druk
Tusen bo8 en boerderU
voor het ,3e ~eerj. Achtste druk
Ben -herf8t vol avontmen
voor h~t 4e' leerj. Zevende druk

De wijcJe wereld
voor het 4e leerj. Zevende druk
De grote rels
voor het 5e leerj. Derde
druk
Jaap wordt groter
voor het 5e leerj.
In bet warme land
voor het 6e leerj. Tweede druk
Bet leven Is 110 IDOOl
voor het 6e leerj.

