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Zooals op het titelblad wordt gezegd, zijn de
-schetsen, die ,bier 'den lezer worden aangeboden,
miet anders dan zvoordrachten. t — Als zoodanig
wensch ik ze het publiek aan to bieden, want eerst,
wanneer ze goed en eenvoudig worden voorgedra-gen, zullen zij voldoen aan het doel, waarvoor ik
ze schreef. I)

Ze zijn hier en daar nogal » idealistisch e zal
1) Zooals den lezer zal blijken uit de inhoudsopgave,
werden twee van de schetsen vroeger opgenomen in tijd'schriften : „Bootsman Klabberdos" in Elzevier's Maandschrift,
-en „Ouwe Jan Hallema en zijn haat tegen den Engelschman" in Nederland.
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VOORREDE.

misschien een criticus van de nieuwere richting
zeggen, en ik zal hem dat niet tegenspreken.
Wanneer de titel er niet al te Lang door werd,
zou ik hiervoor willen nemen de woorden : »Menschen zooals er meer, en zooals er maar enkelen
zijn. c
En juist die menschen »zooals er maar enkelen
zijn :<, heb ik met een zekere voorliefde geteekend..
Op alle gebied houd ik veel van prettige, vroolijke
figuren en tafereelen. De lnarigheid en ellende «
vind ik in de werkelijkheid reeds zoo treurig om
aan te zien en te ondervinden, dat ik er heel
weinig van houd, ze nog eens netjes na te teekenen,
of te schilderen ; tenzij het noodig is, om het
rnedelijden van de menschen op te wekken, hun
oogen te openen voor een bestaand kwaad bier of
daar en, als dit het kan verhelpen, hunne beurzen,
om geld bij elkaar te brengen.

En, zal misschien een ander scherp opmerker
zeggen, hier en daar loopt er door die voordrachten
jets, dat aan een 2 preek« doet denken en waar het
lijkt, alsof de schrijver voor dominee gaat spelen.
Ook dit zal ik niet tegen spreken ; ik heb werkelijk van tijd tot tijd een neiging om »voor dominee
te spelen«, en als mij dat een enkelen keer eens,

xr

VOORREDE.

met goed gevolg mocht gelukken, zal mij dat wer-kelijk veel genoegen doen .
Over 't geheel geloof ik, dat onze tijd wel een
beetje opwekking tot »idealisme t en een paar praktische en eenvoudige preeken« kan gebruiken.
En al zijn de preeken «, die hier volgen, dan
ook min of meer novellistisch getint, toch zou ik
ze 't liefst in dezen geest beoordeeld zien. — Niet
als kunst-producten e ; daarvoor acht ik ze niet
hoog genoeg.

In de hoop, dat ze nog in menigen gezelligen
kring of Nut's avondc mogen worden voorgelezen,,
blijf ik
( 77.v Dzei.
A.

WERUMEUS BUNING.
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Het is mijn plan,
heden avond een
preek te houden tegen
de kwaadsprekendheid,
door u voor te dragen
een blijspel in twee bedrijven, onder
den titel van :
»Menschen, zooals er meer zijn.« Een blijspel in
een kleine stad.
Ik moet u echter vooraf zeggen, dat ik ter wille
van het effect, de kleuren van dit schilderij, wat
heel sterk heb genomen, zoodat ik, evenals alle
menschen, die kwaadspreken, moet beginnen met
te zeggen :
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»Voor de waarheid sta ik niet in, ...... maar
ik heb het zoo hooren vertellen.e
En nu ter take.

Ie BEDRIJF.
In een zeker klein stadje woonde eene familie,
bestaande uit : meneer, mevrouw en gene dochter.
Meneer Wentelman (zoo heette de familie) was
schatrijk en de dochter, Marie, een alleraardigst,
lief meisje. Het zal u dus niet verwonderen, dat
deze jonge dame door verscheidene heeren het hof
werd gemaakt.
Onder deze was dokter Rijnberg de eerste. Ik
noem dezen de eerste, omdat hij zeer in den smaak
viel van juffrouw Marie.
Het was een jong-mensch, dat eerst kort geleden
in Heuvelenburg (zoo heette het stadje) zich als
dokter had neergezet. Reeds op zeer jeugdigen leeftijd had hij zijne ouders verloren en was toen,
evenals zijn broeder, verder opgevoed door een oom,
die geen kinderen had.
Met dezen oom leefde hij tegenwoordig in onmin.
De reden hiervan was tot dusverre, helaas, aan de
Heuvelenburger nieuwsbronnen niet bekend.
Aangezien het echter mijn plan niet is, u in een
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zekere spanning te houden, zal ik u maar in eens
vertellen, dat deze reden niet anders was, dan dat
de dokter, jaren geleden, als student in de medicijnen, een hond van zijn oom, (waarvan deze dol
veel hield en die de neefjes daarom, voor de grap,
Tante hadden genoemd) mee naar Leiden had genomen en er eene oculaire operatie op had geprobeerd,
waardoor deze arme Tante stekeblind was geworden.
Voile, tout. — En nu gaan we verder.
De tweede aanbidder van Marie was iemand,
die de gewoonte had, in alle taken, zichzelf als
de eerste te beschouwen en het daarom ook volstrekt niet kon begrijpen, dat juffrouw Wentelman
zoo weinig notitie nam van zijne verrukkelijke
hoedanigheden, en er niet op verzot was, de echtgenoote te worden van iemand als:
Alexandre Francois van der Plas, Directeur van
de posterijen alhier.
Ofschoon de dokter en de postdirecteur beiden
tot over de ooren verliefd waren op hetzelfde voorwerp, was toch hunne verliefdheid wel eenigszins
van verschillenden aard. De dokter zou Marie zeker
gaarne nemen, ook zonder de effectentrommel van
papa, terwijl de heer v. d. Plas misschien wel de
effectentrommel zonder de dochter, maar in geen
geval, de dochter zonder de effectentrommel zou
willen hebben.
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Meneer van der Plas is iemand van eene zoogenaamd practische levensrichting : hij vereenigt
gaarne het nuttige met het aangename.
Iemand als Marie Wentelman tot vrouw te hebben zou zeker aangenaam wezen, terwijl haar te
wacnten fortuin van groot nut kon zijn, tot verbetering van zijn financieelen toestand, die min of
meer een spaansch of turksch karakter draagt. Hij
is namelijk zeer sterk in het sluiten van leeningen,
die hij eens in de verre toekomst denkt of te lossen.
Jammer maar, dat het meerendeel van de aandeelhouders in deze leeningen, zoo'n voorliefde heeft
voor het tegenwoordige. Telkens krijgt hij brieven
met dringende uitnoodiging, om toch de aflossing
niet aan zijn erfgenamen over te laten.
't Is natuurlijk, dat hij dit gedeelte van zijne cora
respondentie eenigszins onaangenaam vindt, waarom
hij dan ook besloten heeft, er een einde aan te
maken, en wel, door zich te associeeren met iemand,
wier financieelen toestand beter is dan de zijne.
In deze vennootschap, die door hem Ihuwelijk c
wordt genoemd, zal van zijne zijde worden aangebracht:
ten eerste, zijn naam; ten tweede, zijn beminnelijke persoonlijkheid, en eindelijk, ten derde, als
surprise na de wittebroodsweken, zijn nog niet afgeloste leeningen.
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Met nommer 66n, 's mans naam, zijn wij bekend,
met punt drie, 's mans leeningen, is het beter geen
kennis te maken, doch van het tweede punt, zijne
beminnelijke persoonlijkheid, wil ik u wat meer
vertellen. We zullen daartoe op een Zondagmorgen
het stedeke Heuvelenburg binnenwandelen.

't Is Zondagmorgen en heerlijk mooi weer. De
zon schijnt zoo prettig en vriendelijk, de lucht staat
zoo helder en onbewolkt, dat de Heuvelenburgers
met recht zich »een mooien dag weer c voorspellen.
De jonge dames, die het gisteravond nog niet recht
met zichzelven eens waren, welke japon ze morgen
zouden aantrekken, hebben van morgen, toen ze
uit het raam keken, dadelijk besloten, om, gekleed
in haar nieuw zomertoilet, den WelEerwaarden
Heer Bergman, hare welwillende aandacht te schenken. De ambachtslui staan in hunne hemdsmouwen,
voor de deur een pijp te rooken, met een gezicht,
alsof ze zeggen wilden . z zie zoo, we nemen 't er
vandaag eens van. « — Onderwijl is moeder de
vrouw bezig, met manlief z'n Zondagsche jas nog
eens voorzichtig of te schuieren, waarna zij zich
haasten, zelf ook in de kleeren te komen, want
het is warempel al over half-negen en om negen
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uur gaat de kerk aan. Enkele kerkgangers, die van
buiten komen, zijn reeds gepasseerd.
Een half uur later zit het grootste gedeelte van
de Heuvelenburgers onder het gehoor van Ds.
Bergman. Ze zijn in Heuvelenburg nog al kerksch.
Slechts enkelen zijn thuis gebleven, en, onder
deze, ook de man, die hier de posterijen dirigeert.
Deze rijksarnbtenaar ligt op dit oogenblik nog in
diepe rust en snurkt zoo hard, dat de meid, die
juist voor de tweede keer theewater heeft gebracht,
bij zich zelf zegt: »hoe is 't mogelijk dat 'n mins
op klaarlichten dag z66 kan slapen, als Onze Lieve
Heer zoo'n mooien dag weer geeft!c
Wij echter verwonderen ons daarover volstrekt
niet, want wij weten dat meneer v. d. Plas van
morgen om vier uur nog op de stoep stond, terwijl
hij wanhopige pogingen in het werk stelde, om met
behulp van het sleuteltje van zijn schrijfcassette de
huisdeur to openen. Gelukkig kwam juist de nachtwacht voorbij, die meneer naar binnen hielp; waarop
deze met onzekere schreden, den weg naar zijn
kamer zocht. 't Was gisteravond in de societeit
wat laat geworden.
Er werd namelijk in Heuvelenburg eenmaal in
de week societeit gehouden, en dat wel op Zater
dagavond.
De groote bovenkarner in het logement De
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Gouden Zwaan e, was het lokaal, dat de leden van
de societeit Eendracht uitgekozen hadden, om er
hunne gezellige bijeenkomsten te houden. Op andere
dagen werd dit vertrek tot verschillende doeleinden
gebruikt, zooals : het houden van verkoopingen,
kerkeraadsvergaderingen, samenkomsten van de twee
kiesvereenigingen »Burgerplichte en ) God en Oranje e
(deze natuurlijk niet op denzelfden avond) — gewone
en buitengewone vergaderingen van het RederijkersGenootschap )Steeds hoogere, — boekverkoopingen,
tevens gezellig samenzijn van het leesgezelschap:
> Wij zoeken in deez' vriendenkring, verstands- en
hartsveredelinge ...... In het kort, deze voor de
stad zoo interessante zaal, diende voor alle gelegenheden, waarbij vergaderd werd. De Zaterdagavond
echter was voor vast besproken door Eendracht.
Buiten op de deur wordt dan een stuk bordpapier gehangen, waarop met groote letters te lezen
staat : ) Societeit. c
Twee speeltafeltjes met fiches worden in slagorde
geplaatst, alsmede nog een ronde tafel voor het
leggen van een allegaartje.
Tegen zeven uur steekt kastelein Arends eigenhandig de petroleumlampen aan, en zet al vast in
het buffet het halfje St. Julien klaar voor den
burgemeester, terwij1 Willem, de knecht, na zich in
een groote, lange lakensche jas gestoken te hebben,
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de lange pijp voor den dag haalt, die gemerkt is:
»J. A. F.« en toebehoort aan den ouwen gepensionneerden ontvanger Jozef Antonius Femelink.
Ongeveer zeven uur, half acht, komen de heeren
opdagen.
's Winters is het eerste punt van samenkomst
bij de kachel, 's zomers bij het raam, dat uitziet
op de Langstraat.
Na eerst wat over koetjes en kalfjes gesproken
to hebben, gaat men dan al heel gauw over tot
het leggen van een kaartje. Aan het tafeltje rechts
plaatsen zich: de burgemeester, de notaris, meneer
Femelink en Van der Plas.
Dit staat vast_ — Het tafeltje links is disponibel
voor andere liefhebbers, terwijl de ronde tafel in
beslag wordt genomen door eenige Heuvelenburger
losbollen, die »vingt-et-umt spelen.

Zoo ongeveer waren de voorschriften van orde
en regelmaat, die Zaterdagsavonds in Eendracht
werden in acht genomen. Gisteren echter had V. d.
Plas daarop een uitzondering gemaakt. Hij was
zoo laat gekomen, dat men aan het tafeltje rechts
maar vast met een ombertje was begonnen, en
toen hij eindelijk arriveerde, verklaarde hij tot aller
verbazing, dat hij van avond voor de variatie
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liever eens aan het allegaartje deel
wou nemen ; meteen nam hij tus- 4ISP
schen de Heuvelenburger losbollen plaats, speelde )vingt-et
-un c tot heden nacht vier uur en
dronk daarbij veel meer, dan voor
zijn gezondheid direct noodzakelijk was.
Hoe was 't mogelijk ! ? Anders
ging meneer v. d. Plas precies om
elf uur naar huis. Hij permitteerde
zich niet de geringste uitspatting,
want — volgens zijn zeggen, »kan men in
zoo'n kleine plaats geen vinger in de asch
steken, of het is dadelijk overal bekende ... 8,
Als hij zich eens wilde ontspannen, ging hij voor
een dag of wat op reis. — Voor »zaken c natuurlijk.
Er was zeker iets bijzonders gebeurd, waardoor
de solide postdirecteur zoo van de streek was.
Ja, er was ook iets bijzonders gebeurd. Wat
dat was, zal ik u vertellen.
Gister was hij bij toeval een oogenblik met Marie
Wentelman alleen in de kamer geweest. Aangezien
hij 's morgens juist eenige zeer dringende brieven
had ontvangen, besloot hij nu in godsnaam de
kogel maar door de kerk to jagen en begon een
toepasselijk gesprek over het ongezellige van een
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mensch alleen en het pleizierige van twee te zamen,
klom toen langzamerhand op tot sympathie en
liefde, — was juist op het punt, met eene hartroerende declaratie te eindigen, toen Marie hem
plotseling in de rede viel, in eens het gesprek op
iets anders bracht en, bijna onmiddellijk daarop,
onder ' een zeer gezocht voorwendsel de kamer
verliet.
Nu we dat alles weten, verwondert het ons niet,
dat meneer 'v. d. Plas, nu hij eindelijk is opgestaan, met zoo'n ontevreden, onpleizierig gezocht,
achter zijn ontbijt zit, dat de meid bij zichzelf
zegt : z wat is ie leelijk van morgen.«
Met bevende handen opent hij eenige brieven, —
die echter geen van alle bijzonder in zijn smaak
schijnen te vallen.
Achtereenvolgens verdwijnen ze ineengefrommeld
in zijn kamerjapon.
Hij geeuwt, rekt zich eens uit, en gevoelt zich
heel onpleizierig ... en zkatterig.«
»TR« zegt hij, geeuwende: »Die beroerde beren.... , .. .. En dat nu zoo'n aap van een
dokter, mij die partij voor den neus weg moet
kapen.... Als die vent er maar niet was, dan
kreeg ik haar wel, en dan... en dan...! was ik
uit mijn beren.. .;- maar zoolang die kerel er nog
is . . . . Daar ligt dat boek ook nog, dat die medicijn-
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verknoeier mij geleend heeft. — Weg Satan !.. . . c
En meteen slingert hij het bewuste boek naar
een hoek van de kamer, met een woede, alsof hij
den eigenaar zelf onderhanden had.
Doch ziet! wat valt daar uit ?
Het is een brief.
Van der Plas raapt hem op. — Het is een brief
aan Dr. Rijnberg.
Omdat toch niemand hem ziet, neemt hij de
vrijheid, eens even te kijken, wat er in staat.
2. Beste Willem ht leest hij : ' Eerst heden heb ik
t ij d... .«
Jawel, zegt V. d. Plas, dat's het gewone praatje,
maar .... he, wat's dat daar verder .... ?
ilk heb nog eens met Oom over u gesproken,
om hem tot eene verzoening met u te bewegen,
maar het zal nog wel eenigen tijd moeten duren,
voor het zoover is, want de ouwe heer kan u nog
steeds niet vergeven.. .. c
He ? wat! ? Aat gij in uwe jeugdige onbezonnenheid, onze jonge Tante hebt geschaakt, misleid,
verblind, en haar voor altoos ongelukkig hebt gemaakt.....«
» Wel, goeie hemel!c roept V. d. Plas uit, zou
dat dan de reden wezen, waarom onze vrome
dokter ruzie heeft met zijn Oom ?... c
Maar, dat kan toch haast niet....
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Ja, het staat er toch. — In goeie, duidelijke
Hollandsche woorden :
»Onze jonge Tante, — geschaakt, misleid, verblind en haar voor altoos ongelukkig hebt gem a akt. «
't Is een brief van zijn broer. — Wel, verbazend
zoo'n huichelaar .... wie had dat ooit gedacht !...
Maar, — dat's mooi, prachtig!. .. 0 .. zoo ..
mijn beste dokter, wat zal ik je nu gauw van de
baan knikkeren !
Dadelijk met dit nieuwtje naar de Stadscourant,
om deze zaak wereldkundig te maken.
Maar — voorzichtig!
Van der Plas gaat nu in de andere kamer, om
zijn toilet te maken. — Aangezien dit zeer lang
duurt en alleen voor een kapper zeer interessant
is, zullen wij hem afwachten in het bureau van
de Stadscourant.

Dit bureau wordt gehouden in een huis, dat
aan de Noord-kant staat van het pleintje, dat de
Heuvelenburgers met een zekeren trots de »markt c
noemen. — Van hier kan men met behulp van
een spionnetje, in eens al de straten van Heuvelenburg overzien. — Van buiten echter kan men
niet merken, wat daar binnen gebeurt, want de
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dichte horretjes en zware gordijnen, die voor de
ramen hangen, laten geen onbescheiden blikken
door.
Achter een van die ramen zit in dat oogenblik
een dame, die blijkbaar de vijftig al achter den
rug heeft. — Haar geheele uiterliik is scherp : haar
neus is puntig, haar kin spits ; de trekken in haar
gelaat zijn diep en scherp geteekend. — Scherp is
zoowel haar gehoor, als haar gezicht, zoodat niets
in Heuvelenburg haar ontgaat. — 't Is een weduwe,
die helaas geen kinderen heeft, want bij gebrek
aan deze houdt zij nu een moederlijk toezicht over
al de Heuvelenburgers en Heuvelenburgerinnen. —
Dctt is de Stadscourant.
De weduwe Babbering (zoo heet dit vrouwelijk
nieuwsblad) zit onder het genot van een kop koffie,
een liefdadige kous te breien.
Tegenover haar, aan de andere zijde van de tafel,
zit een dikke, vette poes, met half-gesloten oogen,
zich in het voorjaarszonnetje te koesteren.
Mevrouw is in afwachting van de bezoeken, die
zij heden met den Zondag zal krijgen. — Het duurt
dan ook niet lang, of er komt iemand opdagen,
en wel: onze vriend v. d. Plas.
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Under het maken van een sierlijke buiging komt
hij binnen.
›)Wel, mevrouw, hoe maakt u het ? hoe vaart u ?
— Ofschoon ik het ijselijk druk heb tegenwoordig,
kon ik toch niet nalaten, eens even en passant
hier binnen to wippen.«
»0, daar doet u goed aan, meneer v. d. Plas....
't Is allerliefst. — Neem plaats. — En hoe maakt
u het ?«
»Dank u, mevrouw, heel wel, heel wel. Eigenlijk
wel niet zooals het behoort, ... een beetje hoofdpijn,
— denkelijk door de verandering van het weer, ..
maar het is toch niet van belange .... zegt V. d.
Plas, die een razende hoofdpijn heeft ....; Awe
hebben vandaag een mooien dag weer — vervoigt
hij, terwij1 hij zijn rechterhandschoen uittrekt.
»Een allerliefsten dag beaamt mevrouw. »Ik ben
vandaag zonder stoof naar de kerk geweest ....
Was u er ook ?e
»Pardon, mevrouw.... Ik had van morgen pressante ambtsbezigheden ...... Wat was de tekst ? e
»Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt;
— een mooie stof, die uitnemend door dominee
Bergman behandeld wend. Ik zag menigeen zitten,
waarvan ik bij mezelf dacht: dat is nu net wat
voor jou, neem die les ter harte. — Daar heb je
Us. mevrouw Stennes. Lieve hemel, wat heeft dat
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mensch altoos den mond vol over een ander, en wat
valt er op haar zelf niet veel aan to merken ! Ze
is zoo gierig, zoo gierig.... 0, meneer ! daar weet
u geen tweede voorbeeld van ! Ze telt 's middags
de meid de aardappelen v66r. — Ik heb het zelf
van een meisje dat er twee jaar gewoond heeft. .... ..
Nu, en daar heb je mevrouw Wentelman . . . . A
propos, meneer v. d. Plas, . . . van de Wentelmans
gesproken . . . ik heb zoo iets gehoord, alsof . . . .
ja, ja, ja, ... daar zal wel wat van aan wezen . . . . . . «
» Wel, mevrouw, hoe komen de menschen er aan ... «
j`-a. — ja, meneer V. d. Plas... ja, me dunkt
toch ..... «
»Neen, waarlijk mevrouw, heusch, er is niets
van aan. c
» Dat heb ik ook gezegd, meneer,c begon mevrouw
nu in eens. »Ik kon me niet begijpen, dat iema.nd
als u, gecharmeerd kon wezen van een meisje als
Marie Wentelman . . . . Onder ons gezegd, 't is eigenlijk een trotsch en coquet nest ; als ze me tegen
komt, krijg ik ternauwernood een groet. — Zoo'n
nuf ! . . . . Ik geloof, dat de nieuwe dokter er nog
al werk van maakt . . . . Kent u den dokter ? c
»Wel zeker, mevrouw. — U toch zeker ook ? —
1-lij zal hier toch wel een visite gemaakt hebben ? c
»Tot dusverre nog flies«
»Maar dat vind ik dan toch zeer onbeleefd ! . . . .
2
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Mon Dieu ? .... Est-il possible ! .... Hoe is 't
mogelijk !e
z jaa.... beleefd is het niet.... Och, ik ben
er niet op gesteld, dat begrijpt u. — Ofschoon het
van die kleine beleefdheden zijn, niet waar ? — die
een wel opgevoed jongmensch in acht dient to
nemen.... Zeg er eens, meneer v. d. Plas, wat
is het toch eigenlijk voor een man, die dokter ?e
(Zie zoo, dacht V. d. Plas : daar hebben we den
dokter..... Nu zullen we hem eens even.. . . .
Maar.. . voorzichtig 0
)De dokter, mevrouw ? — Och.... het is geen
kwaad mensch. . . .; al heeft hij weinig manieren , .. .
't is geen kwaad mensch. e . . . .
>ja, maar ik bedoel meer zijn afkomst, ziin
familie.... waar hij vroeger geweest is. (K
»Waar hij vroeger.... geweest is.. , . ? Ja, de
naam van die plaats is me ontschoten c, zei V. d.
Plas, die dien naam nooit geweten had.... Het
moet ergens in Brabant.... of neen, het kan ook
ergens anders geweest zijn.... Er woonde daar
een oom van hem.e
2. Zoo ! een oom ? ... Men zott zeggen, waarom
blijft die man niet op zoo'n plaats waar hij relaties
heeft. .. c
»Jac, zei V. d. Plas op een geheimzinnigen toon,
zdaar wordt verschillend over gesproken.... c
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Zoo ? weet u er meer van ? . . . . Ja, ik heb ook
al gehoord, dat hij met dien ooaa op geen al te
besten voet staat.. . Zou hij daar iets gehad hebben ? c
1 Och, dat wil ik nog zoo dadelijk niet zeggen «,
beweerde V. d. Plas, die het vaste plan had, zoo
meteen heel veel te zeggen. >diet zijn maar )des
on-dit's« — losse praatjes — misschien is er in het
geheele verhaal geen woord waarheid. De menschen
praten zoo veel. c
»Er schijnt dan Loch iets met den dokter gebeurd te wezen«, dacht mevrouw, die absoluut
meer van de zaak wou weten.
»Ja, het schijnt wel . . . . « zei V. d. Plas ) dat
er . . . . dat er jets.... «
`Vat wordt er eigenlijk verteld ?« vroeg mevrouw,
die brandde van nieuw3gierigheid.
Van der Plas bekeek de kleur van zijn handschoenen, en deed alsof hij ijselijk met de zaak
verlegen was.
›)Ja, mevrouw . . . . ik heb me eigenlijk verpraat ,
ik had . er niet over moeten spreken. Het is mij
onder strenge belofte van geheimhouding verteld
en dan komt er nog bij : ik sta met den dokter
op een heelen goeien voet, al behoort hij ook juist
niet tot mijn intiemste vrienden, en dus . . . . ik
zou om den dood niet graag iets kwaads van hem
willen vertellen . . .
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»0! maar u kunt er op aan, ik spreek nergens van....
c
›)Ja maar.... als....
»Maar u kent mij toch wel als iernand, die men
iets kan toevertrouwen....«
»Dat's waar <, zei V. d. Plas, die volkomen van
haar babbelzucht overtuigd was.... Dat's waar,
mevrouw, en daarom zie ik er dan ook Been bezwaar in . . . . , maar het blijft onder ons, niet waar ?
»Natuurlijk.... ik zwijg als het grafc, beloofde
mevrouw, legde haar liefdadige kous voor een
oogenblik neer, en schoof haar stoel wat dichter
bij, one toch vooral niets to verliezen.

»Zooals u zeker ook wel weetc, begon V. d. Plas,
»is dokter Rijnberg door dien oom geheel opgevoed
en die man zou hem ook wel verder geholpen
hebben, als er niet iets tusschenbeiden was gekomen. c
»Zeker de een of andere lompheid, een onbeleefdheid of zoo iets — was de gissing van mevrouw.
»Nu.... een onbeleefdheid kan men het eigenlijk
niet noemen.... Ms het gerucht waarheid spreekt,
is de zaak veel erger, — maar zooals ik zeg, ik
sta niet voor de waarheid in,.... dus.... c
»Jawel, jawel, goed. — Verder maar !.... e
V. d. Plas vervolgde:
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»Als neef en ook als dokter, kwam hij bijna
dagelijks bij zijn oom aan huis, en genoot daar
alle mogelijke vriendschap. — Nu schijnt z'n Tante
nogal vrij wat jonger te zijn geweest, dan zijn oom;
anders komt mij ten minste de geheele zaak onverklaarbaar voor.
)0 hemel!c riep mevrouw in eens, en sloeg haar
oogen zolderwaarts. »Ik begrijp alles! — Maar ga
door meneer. Het is infaam !
»Op een goeien dag, of, eigenlijk voor den oom
al een heelen slechten dag, komt de ouwe beer
thuis om te dineeren, doch vindt niet alleen niets
klaar voor een diner, maar ook mevrouw . .«
»Was nergens te vinden vulde de scherpzinnige
weduwe aan. »Met de Noorderzon vertrokken....
Welzeker, guns. ... ik begrijp alles.
»Hoe of de zaak zich nu verder heeft toegedragen,
weet ik niet preciese zei V. d. Plas. »De persoon,
van wien ik het heb, wist nog veel meer bijzonderheden, maar.. . . och. ik vergeet die dingen zoo
gauw. Die praatjes gaan bij mij het eene oor in,
het andere uit. Alleen herinner ik mij wel, dat
hij zei, onlangs een brief gelezen te hebben,waarin
een broer van den dokter schreef, dat hun jonge
Tante voor haar geheele leven diep ongelukkig was. t
»Nu ja, natuurlijk« zei mevrouw ; z natuurlijk,
het berouw, toen de dokter haar in den steek liet .

22

MENSCHEN, ZOOALS ER MEER ZIJN.

Och ja, ik begrijp alles,. . . . het knagend berouw .. .
Wat ijselijk naar voor zoo'n ouwen man, — en dan
van zoo'n jongen, aan wien hij alles gedaan heeft.
't Is net jets, om krankzinnig te worden Foei,
't is verschrikkelijk ! . . . . Maar . . . . eigenlijk, goed
beschouwd, is die ouwe oom zelf ook wel eenigszins. Wat doet hij met zoo'n piepjong schepsel
te trouwen ? .... Er zijn er immers wel van een
meer passenden leeftijd. . . . «
(Hierbij dacht de weduwe Babbering misschien
wel aan zichzelf.)
>AVie had dat gedacht van onzen dokter ! ... .
Ja • . en nu moet ik u toch zeggen.... ik had
er een beetje idee op ; dat moet ik openhartig bekennen . . . . Ik zei het laatst nog tegen Koosje
van der Knip, die juist bij mij op de thee was,
toen hij bier voorbijging — zonder te
groeten, dat spreekt van zelf — zooveel
schijnt hij niet te weten . Wat
het is «, zei ik tegen Koosje, A weet
ik niet, mar die man heeft jets
in zijn gezicht, dat mij niet bevalt.. . En daar heb je 't nu al.«
1Dat's te zeggen, mevrouw.
U moet hem daarom nog niet
veroordeelen. Het is volstrekt
niet zeker.
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»Nu ja.... t
»Alles kan laster wezen.c
»Hm.... Jets moet er toch gebeurd wezen ; van
niets komt zoo'n gerucht niet in de wereld.c

Van der Plas stond op, om te vertrekken.
»Wat bent u toch haastig van morgen t — zei
mevrouw, die zoo graag nog wat meer wilde weten.
Zijn u geen nadere bijzonderheden bekend ?t
»Niets mevrouw, — maar zult u er heusch niet
over spreken ?c.
Maar meneer v. d. Plas! wat denkt u van mij ?
Geen woord !«
»Ziet u, het is best mogelijk, dat er niets van
aan is. e
»Hoor eens, meneer, — het verhaal kan misschien niet geheel waar zijn,.. .. maar het spreekwoord zegt niet ten onrechte : geen koe wordt
bont genoemd, of er is oak wel een vlekje aan.t

Toen Van der Plas vertrokken was, nam de
weduwe Babbering dadelijk het vaste besluit, om
na het eten even bij de familie Wentelman in te
wippen, want zij begreep, dat het haar christelijke
plicht was, mevrouw Wentelman even, met een
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enkelen wenk te waarschuwen voor het gevaar,
dat haar dochter liep, wanneer iemand als dokter
Rijnberg haar het hof maakte.
Ze kon dat best, zoo ongemerkt doen, zonder
dat er nu juist verder over behoefde gesproken te
worden.
Tevens schreef zij een briefje aan haar intieme
vriendin, juffrouw Koosje van der Knip, om heden
avond op de thee te komen. Ze zou anders gaarne
zelf naar juffrouw v. d. Knip zijn gegaan, maar
Zondagsavonds verliet ze ongaarne haar bureau,
omdat er dan zooveel te kijken viel.

Toen V. d. Plas bij rnevrouw Babbering de
deur uitging, zag hij in de verte meneer Femelink,
den man, met wien hij alle Zaterdag-avonden,
behalve gisteren, een kaartje legde, — en die op
Eendracht rookte uit de large pijp, gemerkt J. A. F.
't Was een oud Ivrij-gezel,« die een bij zonder
lijmerige manier van praten had.
Hij is een zwaar concurrent van de Wed. Babbering en heeft op deze veel v6Or, omdat hij iederen
middag in de Gouden Zwaan zijn glaasje jenever
met suiker gebruikt en daar veel hoort, wat mevrouw eerst later gewaar wordt, want tot haar
spijt, is in Heuvelenburg de emancipatie van de
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vrouw nog niet zoo ver gevorderd, dat een dame
in een koffiehuis haar morgendrank kan gebruiken.
Meneer Femelink is niet groot. Het is een
klein manneke. Hij draagt altoos een grijzen
hoed en op zijn neus een gouden bril.
Op zijn gezicht ligt altoos een lief, zoet glimlacbje. In al zijn bewegingen, in al zijn doen
heeft hij iets vrouwelijks, zoodat de jonge dokter
Rijnberg, dadelijk na eene eerste kennismaking,
van hem getuigde »dat die vent bet vervelendste
ouwe wijf was, dat hij nog ooit had ontmoet.e

Van der Plas ging dadelijk regelrecbt op den
ouwen beer Femelink los, om zijne excuses to
maken, dat hij gisteravond geen deel had genomen aan het vaste partijtje.
)0, wel neen, meneer v. d. Plas, wel neen, dat
neem ik u volstrekt niet kwalijk,« is het antwoord
van Femelink, op zijn gewonen lijmerigen toon.
1Het verwonderde mij eerst wel, dat u gisteravond
zoo van onze vaste gewoonte afweek, maar, dacht
ik bij mijzelf »och, onze vriend V. d. Plas is
misschien een, beetje van de streek ; hij heeft het
een en ander in zijn hoofd, — of misschien wel, —
in zijn hart! Hm?« (zegt Femelink, terwiji hij een
snuifje neemt en V. d. Plas schalks aanziet.)
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»Wel, meneer, hoe komt u er aan ?(<
»Nu ja, ik zeg het ook maar zoo, pour le grail,
zie je, — ik meen het niet. — Maar, dat is toch
zeker : we hebben allerliefste meisjes hier in Heuvelenburg. Ik heb er al weer verscheidene gezien
van morgen cp mijn wandeling. Ik ben al wel een
beetje oud, maar ik zie toch graag nog wel eens
wat jongs. Het verwondert me, V. d. Plas, dat je
jongelingshart nog niet gebroken is, bij het gezicht
van al die ongevleugelde engeltjes.c
»ja meneerc (antwoordt het jongelingshart). »Het
is zoo moeielijk voor mij ...... wanneer ik met
iemand van hier.... ik.... dan, enfin.... u begrijpt. .. . ik zou voor altoos met mijn familie gebrouilleerd raken....«
vIk begrijp je, — wel zeker, wel zeker.... En
dat zou misschien slechte financieele gevolgen hebben... . niet waar ?( (zegt Femelink, die al lang
begrepen had, dat de familie van den postdirecteur
even arm was als deze zelf.)
» ..... Ja, een mensch kan nooit to voorzichtig
wezen....; ik geef je volkomen gelijk. Maar als
je nu bij wijze van voorbeeld (laat ons een eindje
opwandelen) als je nu b.v. zoo bij wijze van
spreken, eens de jonge juffrouw Wentelman....
Hm ? Dan zou veel van het financieele bezwaar
wegvallen, en dan.... maar ik geloof, dat onze
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vriend de dokter daarmee gaat strijken.. . Hm,
dunk je ook niet ?«
Apossible, 't is mogelijk, meneer. 1k heb er niets
tegen. «
Ja, wat zal ik je zeggen, mijn beste vriend
v. d. Plas, — tegen en tegen zijn twee. — 1k
heb niets tegen den dokter, maar ik vind hem
wat te geleerd. — Hij verbeeldt zich, dat hij dadelijk aan iemands neus kan zien, hoe het van
binnen bij hem gesteld is. — Hij heeft mij nog geen
enkelen keer behoorlijk uit laten praten, als ik
hem eens een geregeld versla g wou geven van
mijn inwendigheid... . Want ik heb een zeer subtiele inwendigheid... ik meen, dat ik al eens met
een enkel woord daarover met u..... . e
0, ja, zeker, bepaald, u hebt me dat al meer
dan eens verteldc (haastte V. d. Plas zich, hem te
verzekeren, want als Jozef Antonius over zijn inwendigheden begon, dan had hij in de eerste twee
uur nog niet afgedaan.)...
1)Zoo, ja, hm, ja... ik herinner me ook wel,
dat ik u wel eens het een en ander er van heb
verteld.. . en dan zult u weten, dat het een zeer
interessant geval is. De kwestie is deze, dat mijn
ingewanden ...... e
>ja juist meneer, jawel, ik weet het. Maar, en.. .
wat zegt de dokter er van ?c
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qa, zie je, dat is nu juist het ongelukkige van
de historie. — Die Rijnberg wil er nooit iets van
hooren ; hij wil me nooit behoorlijk de zaken laten
vertellen. — Dat rnannetje is altoos zoo kort aangebonden, dat hij je nooit uit laat spreken. —
Hoe vindt jij hem ?»
»Och, wat zal ik u zeggen, 't is iemand die
veel goeds heeft, maar . . . . e
1 Hm ? je bedoelt, dat hij een beetje pedant is ?(
2 Ja, hij is wel een beetje pedant, maar, och,
dat ziet men tegenwoordig zoo veel bij de jongelui, 't is anders een perfect best mensch,
maar . . . eh . . .
• • • »Maar ? . . . Hm ? wat zeg je... Is er een
steekje aan los ? t
D M ais non, volstrekt niet, meneer. Dat zal ik
volstrekt niet zeggen... Och.. . (schouder-mimiek) I)
.. de menschen praten zooveel . . . <<
»Dat 's to zeggen, ..... maar wat bedoel je dan ?(<
»Och meneer, ik spreek er liever niet over. —
Ik ben met dokter Rijnberg heel wel, en dus . . . «
1) Met dat woord „schouder-mimiek" bedoel ik, dat de
beer v. d. Plas bier, even als boven bij het uitspreken
van het woordje „maar" eene zeer welsprekende beweging
maakt door het ophalen van zijn sehouders en het vertoonen van cen welsprekend, doch tevens kwaadaardig
grimlachje.
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»Maar mijn beste vriend V. d. Plas. Je kent
mij toch genoeg, om te weten, dat ik niet iemand
ben, die alles oververtel.«
»Natuurlijk meneer, dat weet ik wel, maar,...
»Zeg me eens: zijn er dames mee gemoeid?e vroeg
Femelink, die, bij benadering, achter het geheim
trachtte te komen. »Hm ? .... jawel... ik zie het
aan je gezicht... Het praatje heefb_betrekking op
een vrouw ... Die dochteren Eva's !.. Och, m'n
beste vriend, als ik je daar wat van wou vertellen.. .. dan ben ik nog in geen acht dagen
uitgepraat.... Maar zeg nu eens.... van wie heb
jij het ?c
»Meneer Femelink, ik heb beloofd....«
»Nu ja, dat begrijp ik nu wel,... maar zeg me
nu alleen maar: heb je het gehoord van een heer,
of van een dame ?c
»Meneer Femelink, u drijft me in het nauw....
Nu dan, ik heb het niet van een heer... Maar
nu zeg ik ook verder niets; 't is waarlijk al bij
twee, ik moet naar het kantoor.... Bonjour, meneer Femelink, (au revoir !it

Toen de postdirecteur verdwenen was, bleef
Jozef Antonius midden op de straat staan, nam
eerst een snuifje,... legde toen den wijsvinger van
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zijn rechterhand tegen dien van zijn linker, en
maakte de volgende conclusie:
1Hij heeft het niet van een heer, ergo, hij heeft
het van een dame. — Wie van onze dames is het
best op de hoogte van de Heuvelenburger toestanden ? Natuurlijk, mijn intieme vriendin, mevrouw
Babbering... -- Daar zullen we van avond een
theevisite gaan maken.«
Nadat hij dit besluit genomen had, wandelde hij
verder, om eerst nog wat >jongs c te zien en daarna
zijn sneeuwballetje in de Gouden Zwaan te gebruiken.
Met ieder van de Heuvelenburgers, die hij daar
ontmoette, maakte hij een praatje en bracht telkens
het gesprek op den dokter, maar werd er niet wijzer door; niemand wist iets ten nadeele van den
dokter te vertellen, zoodat hij zijn ongeduld moest
beteugelen tot het uur, waarop de Heuvelenburgers
gewoon waren thee te drinken.
Toen stapte hij regelrecht naar het huffs met de
dichte horretjes en zware gordijnen, de residentie
van de weduwe Babbering.

Mevrouw zit op haar gewone plaats, en is al
met de thee begonnen.
Tegenover haar, aan het andere raam waar van
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morgen de poes zat to snorren, zien we nu juffrouw Koosje v. d. Knip.
't Is een spichtige dame van een onzekeren leeftijd ; nog steeds a prendre, maar (volgens mijn bescheiden meening) niet &siren
»Guns !« zegt mevrouw, sterwiji ze uit het raam
kijkt, »daar komt waarlijk Jozef Femelink !c
»Is 't toch waar ?« zegt juffrouw v. d. Knip.
»ja, warempel, hij belt aan. — Zou hij het al
weten, mevrouw ?«
Uit deze vraag van juffrouw v. d. Knip blijkt
duidelijk, dat zij het w e,1 weet. En dit is zeer natuurlijk, want mevrouw is met haar zoo intiem,
dat zij voor juftrouw v. d. Knip geen geheimen
heeft. — Mevrouw Babbering zegt altoos, dat ze
haar vriendin even goed een geheim kan toevertrouwen, als zichzelf. — En daarin heeft ze volkomen gelijk.

Femelink komt binnen.
»Mevrouw Babbering, hoe vaart u, hoe maakt
het. — Ik maakte zoo mijn gewone namiddagwandeling, en hier voorbij komende dacht ik zoo bij
mezelf: »Komaan, laat ik eens even bij mijn vriendin
inkijken, die zulke lekkere thee kan schenken ..;
en zoo kom ik dan om 'n kopje solliciteeren . . .
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Heere, juffrouw v. d. Knip, zit u daar ook ?
hoe gaat het ? 't Is waarlijk al zoo donker, dat
ik u......
»Och ja, we zitten 'n beetje te schemeren,e is het
antwoord van het lieftallige vrouwenpaar. »Maar
ik zal dadelijk de lamp opsteken,e voegt mevrouw
er bij.
Wel neen, mevrouw, zegt Femelink, terwijl hij
gaat zitten, 3)doe dat niet, volstrekt niet. 1k ben
een dol liefhebber van schemeren, vooral wanneer
ik mij in zulk aangenaarn gezelschap bevind. Bij
dit laatste kijkt hij de dames zoet glimlachende aan,
terwijl hij een snuifje neemt en mevrouw voorstelt,
ook eens mee te doen. Mevrouw zegt, dat ze weleens 'n heel klein beetje wil probeeren, omdat ze
zoo verstopt is in het hoofd. Ze neemt daarop viif
korreltjes tusschen duim en winger en strijkt die
onder tegen haar grooten news, met dat gevolg,
dat ze allerakeligst begint te niezen.
)Probatum,e zegt Jozef Femelink, zprobatum, er
is geen beter middel. Zie zoo, dat frischt op. Zult
u ook niet eens even, juffrouw v. d. Knip ?«
3)0ch, foei, ik zou niet durven, voor niet nog
zoo veel,« antwoordt de schuchtere maagd, terwijl
ze eene afwerende beweging met haar lange, magere
handen maakt.
De poes is door bet niezen van mevrouw wakker
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geworden, en strijkt Femelink langs de beenen.
»Zoo poes, ben jij daar ook ? Wat is het toch
'n allerliefst beest, mevrouw.e
Och ja, 't is 'n heele gezelligheid,e beaamt mevrouw, die nu weer 'n beetje op haar verhaal komt,
de poes tot belooning voor zijn lieftalligheden een
schoteltje met melk geeft, en de opmerking maakt,
dat de dagen al zooveel langer beginnen te worden,
waarop juffrouw v. d. Knip zegt, dat het waar is,
dat ze dit niet tegen wil spreken, maar dat het
's avonds toch nog erg koud kan wezen.
A Ja, juffrouw, daar hebt u wel gelijk in,« brengt
Femelink nu in het midden, terwijl hij zijn kopje
thee uitdrinkt — zoo, om dezen tijd van het jaar
kan het 's avonds nog fijntjes koud wezen, en
daarom ben ik er ook nog niet zoo gauw bij om mijn
winterkleeren uit te trekken. Als een ieder dat
deed, zouden de heeren doctoren niet zooveel te
doen hebben. Ik had van morgen dokter Rijnberg
bij me, maar die man had het weer z66 druk, z66
druk, dat hij mij den tijd niet gaf, behoorlijk te
vertellen, wat mij eigenlijk mankeerde.e
»Zoo.... heeft die het zoo druk,« zegt mevrouw,
terwijl ze Femelink een kopje thee inschenkt en op
'n eigenaardige wijze juffr. v. d. Knip aankijkt.
»'t Is te hopen voor hem, dat het altoos zoo
blijft,« merkt deze op en zegt dat op een toon,
3

34

MENSCHEN7 ZOOALS ER MEER 2IJN.

waaruit duidelijk blijkt, dat zij van gevoelen is,
dat het niet zoo zal blijven, zoodat Femelink haar
dan ook vraagt, of ze denkt, dat dokter Rijnberg
het hier niet aan den gang zal krijgen.
)Och, dat weet ik zoo niet,« is haar antwoord,
terwijl ze haar schouders ophaalt.
)Als dokter is hij misschien een heel knap
mensch,« zegt mevrouw, terwijl ze een bijzonderen
nadruk op het woord dokter legt.
Ak geloof toch niet, dat ik hem zou nemen,
als me wat mankeerde, c zei juffr. v. d. Knip.
1-1e! waarom niet, juffrouw,« vraagt Femelink,
terwijl hij zijn bril afveegt.
lOch, men kan zoo alles niet zeggen, e en dit
zeggende kijkt juffr. v. d. Knip naar mevrouw, die
daarop aan Femelink zegt, dat ze het eigenlijk
niet mag vertellen.
»Maar mijn beste, lieve dames, het blijft immers
onder ons. Wat zou ik er nu aan hebben om dat
weer over te vertellen ?« vraagt Jozef Antonius.
' )Ziet u, het is me onder belofte van geheimhouding verteld, en daarom. ..... enfin, u spreekt
er niet weer over.«
Wel, heerenee, mevrouw, « belooft Femelink nog
eens. zIk hang zulke dingen niet aan de groote
klok,« zegt hij, en brengt meteen zijn hand achter
het linkeroor om mevrouw toch vooral goed te

MENSCHEN, ZOOALS

tk

ME g R ZI JN.

35

kunnen verstaan; want deze begint nu op 'n
zachteren toon, alsof ze bang is beluisterd te worden,
aan Femelink te vertellen, hoe de dokter met z'n
broer door een oom is opgevoed, waarop Femelink
zegt, dat hij dit al wist, doch nu volgt er :n omslachtig verhaal, hoe die oom 'n huishoudster had,
'n piepjong schepsel, dat niets van de huishouding
wist, maar door den oom alleen om haar mooie
gezichtje genomen was, dat oom later met die
huishoudster is getrouwd, dat neef de dokter er
toen dagelijks aan huis kwam, en
q a, 1
zegt mevrouw eindelijk, nnen kan alles zoo niet
vertellen, maar ik zal u alleen maar zeggen, en
dat heb ik van iemand, die het wel weet, ik zal
u alleen maar zeggen, dat de broer van den dokter
hem verweten heeft, dat hij z'n 'Tante voor altoos
ongelukkig heeft gemaakt.«
Z000000«.. . . . zegt Femelink op een gerekten
toon, v was d a t de reden, waarom de dokter ruzie
had met z'n oom. Zoo, z0000 !«
1-lij is met z'n Tante naar een badplaats gevlucht,« vertelt juffr. v. d. Knip, die nu ook graag
eens aan het woord wou komen — Den de oom
heeft zich die zaak zoo aangettokken, dat hij nooit
c
meer recht goed
qa,« valt mevrouw haar hier in de rede, »de
persoon van wie ik het heb, zei wel niet precies,
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dat z'n oom gek was, maar ik kon toch duidelijk
merken, dat hij zoo iets bedoelde.«
z Wel, heeremijntijd,« zei Jozef Femelink, die vol
verbazing alles had aangehoord — »wie had dat
ooit gedacht! Nu begrijp ik, waarom die . man
altoos zoo onrustig is en gejaagd, dat hij me nooit
uit laat praten. 't Is natuurlijk ! Die historie zit
hem altoos in het hoofd. Wel, wel, en de oom
krankzinnig ..... « Femelink had dadelijk wel met
dit nieuwtje' de stad in willen gaan, doch fatsoenshalve moest hij nog wel een beetje blijven
zitten. De dokter bleef natuurlijk steeds het onderwerp van het gesprek.
z'k Heb het altoos wel gedacht," betuigde Femelink, »dat die man iets op z'n geweten had. En
dat nu iemand met zoo'n achterstalligheid nog het
hof durft maken aan zoo'n engelachtig schepseltje
als die juffrouw Wentelman. 't Is schande.«
»Me dunkt, het zou niet kwaad wezen mevrouw
Wentelman met een enkel woord to waarschuwen,«
dacht juffr. v. d. Knip.
zDat is reeds gebeurd,« zei mevrouw op eene
wijze, waaruit men duidelijk kon opmaken, dat zij
in dezen de waarschuwende engel was geweest.
» Wat ijselijk naar voor zoo'n vrouw, als die
Tante, wanneer ze eens tot inkeer komt,« was de
opmerking van juffr. v. d. Knip.
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z't Is net iets, om de handen aan jezelf te slaan, €
meende mevrouw. »Trouwens, wie weet, wat er
gebeurd is! Wie weet, wat ze ingenomen heeft,
toen de dokter haar liet zitten. t
z Vergiftiging, « viel Femelink hierop in, z wel
zeker, dames, best mogelijk, vergif, wel zeker,
dames, best mogelijk, vergif, wel zeker, best mogelijk. Als ik alles wou vertellen, wat ik daarvan
weet; daar hadt je b.v ......
En nu begon Femelink eenige aandoenlijke verhalen van vergiftiging, en bracht die in toepassing
op de zaak in kwestie, waarbij ook de dames
hunne inzichten ten beste gaven, totdat het eindelijk zoo laat was, dat hij begreep nu met fatsoen te kunnen vertrekken.
Toen liep hij zoo gauw mogelijk naar de Gouden
Zwaan, en vertelde daar aan ieder, die het maar
hooren wou (telkens onder belofte van geheimhouding), dat dokter Rijnberg indertijd met z'n
tante aan den haal was gegaan, en haar later
weer had laten zitten, dat Tante toen door vergif
zich van kant had willen maken, en eindelijk, dat
de oom tengevolge van al deze ongelukken totaal
krankzinnig was geworden.

IIe BEDRIJF.
In een stadje, zoo klein als Heuvelenburg,
waar gewoonlijk weinig voorvalt, dat de moeite
waard is om te bespreken, is men recht in
zijn schik, als er zich eene gelegenheid voordoet, om een van de stadgenooten over den hekel
te halen.
Het verwondert ons dus volstrekt niet, dat binnen een dag of wat iedereen weet, waarom de
dokter ruzie heeft met zijn oom. Was dokter Rijnberg in de stad geweest, hij zou het zeker al heel
gauw hebben kunnen merken ; doch volgens zeggen van de menschen, waarboven hij woonde, was
hij al sinds Zondagnamiddag op reis. Een dokter
uit een naburig dorp nam de praktijk waar.
Zooals we reeds weten, had mevrouw Babbering
dadelijk gezorgd, dat ook de familie Wentelman
niet onkundig bleef omtrent hetgeen er van haar
toekomstigen schoonzoon werd verteld. Ik zeg:
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Aaar toekomstigen schoonzoon«, want de zaak
tusschen den dokter en Marie was al verder gevorderd dan men in Heuvelenburg dacht. Rijnberg
was juist op reis om vrede te sluiten met zijn oom
en vroegeren voogd, opdat deze officieel aanzoek
zou kunnen doen bij de familie Wentelman.
Marie had hem al eens gevraagd, waarom zijn
oom dan toch zoo boos op hem was, doch daarop
had hij lachende geantwoord :
zDat wil ik je nu niet eens zeggen, want als ik
dat zei, dan zou ik misschien in het geheel niet
meer in je blauwe oogen mogen kijken. t
Ja, dat was al, wat zij er van wist, en nu
kwam dat malle praatje.
Toen de weduwe Babbering haar waarschuwende
stem bij de familie had laten hooren, wou meneer
er niets van gelooven, want hij hield veel van dokter
Rijnberg, in tegenstelling van mevrouw, die niet
erg met den dokter was ingenomen en zei: z dat er
toch wel iets van aan zou wezen, al was dan ook
misschien het heele verhaal niet juist.« Mevrouw
had liever gezien, dat Marie wat voorkomender
was geweest tegenover meneer van der Plas.
Ten einde u duidelijk te maken, waarom zij liever V. d. Plas dan Rijnberg tot schoonzoon had,
zal ik u met de familie Wentelman wat trader bekend maken,
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Meneer Wentelman is iemand, die van onderen
of begonnen is. Op dezelfde plaats, waar nu het
groote, prachtige huis van de familie staat, zag
men een twintig jaar geleden een grooten kruidenierswinkel. Boven de deur las men toen : Jacob
Wentelman, in koffie, thee en kruidenierswaren.
Die Jacob Wentelman was de vader van den WelEdelGeb. Heer H. J. Wentelman, industrieel in
ruste, wethouder hier ter stede, enz. enz.
Wentelman junior was iemand met een gezond
verstand, die veel hield van werken, en door de
fortuin geholpen werd. Zoo was hij geworden,
wat hij nu is, namelijk: een man in bonis. Zijn
grootste trots bestaat daarin, dat hij als smidsjongen begonnen is en aan den blaasbalg heeft
getrokken ; dat is zijn stokpaardje. Tot vervelens
toe vertelt hij dat aan ieder, die het maar hooren
wil, tot bittere spijt van mevrouw, wier streven
het juist is, dat verleden in de diepste vergetelheid
to begraven. Ze heeft een onweerstaanbare neiging
tot voornaamheid. In de luchtkasteelen, die zij
zich bouwt, geeft zij voortdurend partijen, waarop
alleen graven en baronnen worden geinviteerd.
Haar dochter fungeert daarbij als de echtgenoote van een graaf, met een onmogelijk aantal
kwartieren in zijn wapen, terwijl manlief een wandelende staalkaart is van binnen — en buiten-
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landsche ridderorden. Doch telkens als zij weer
zoo'n mooi paleis heeft gebouwd, komt Hendrik
Wentelman op zijn stokpaardje aanrijden, en galoppeert dwars door alle graven en baronnen heen,
die van schrik uit elkaar stuiven, want het heele
kasteel stort ineen, en verandert in een kruidenierswinkel, waar de oude Jacob Wentelman juist
bezig is een onsje koffie of te wegen, of — in eene
smederij, waar Wentelman junior, nog gekleed in
den staatsierok met de ridderorden, met tergende
tevredenheid aan een reusachtigen blaasbalg trekt.
Al hare welsprekendheid heeft zij uitgeput om
Wentelman te bewegen, toch ergens anders te
gaan woven, dan bier, waar zoovelen zijn vader
nog achter de toonbank hebben gekend. Doch tevergeefs. — Zij is nu in den laatsten tijd begonnen met te vertellen, dat ze iederen dag zwakker
wordt, omdat de lucht bier voor haar niet deugt,
doch deze bewering vindt geen steun bij dokter
Rijnberg, die zegt, dat de lucht bier voor mevrouw
heel goed is, als ze er maar wat meer gebruik
van maakt, door wat meer te wandelen.
Dit is de reden, waarom zij niet houdt van den
dokter, maar wel van den postdirecteur V. d. Plas,
die altoos zegt: ) Mevrouw ! 't is voor uw gezondheid dringend noodzakelijk om te verhuizen. c
Daarbij komt nog, dat V. d. Plas haar telken s
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verhalen doet, hoe hij met graven gedineerd en
gesoupeerd, hoe hij met baronnen gejaagd en gereden heeft, terwij1 hij z'n vrienden in zijn album
allen den titel van jonkheer geeft.
Iemand met zulke voorname kennissen zou zij
gaarne tot schoonzoon hebben, en daarom heeft zij
wel oor voor de geruchten, die er omtrent dokter
Rijnberg loopen , terwijl daarentegen haar dochter
Marie er natuurlijk hoegenaamd niets van gelooft.
— Maar Mama e, zegt Marie op zekeren Zondagmorgen, acht dagen na het begin van ons verhaal , Igelooft U er dan jets van ? van al die
leugenachtige verhalen ?c
— 2Maar kind e, zegt mevrouw, z denk je nu,
dat zoo'n verhaal in de wereld zou komen, als er
niet jets van dien awl gebeurd was. Het mag nu
een beetje overdreven zijn, maar dat hij 't een of
ander gehad heeft, daarvan ben ik heilig overtuigd.c
z Nu, en ik houd vol, dat er niets van aan is,«
zegt Marie, die zoo zenuwachtig is, dat ze telkens
op het punt staat van in tranen nit to barsten.
Och ja, de liefde is blind c, beweert mevrouw.
A 1k ben altoos tegen dien dokter geweest. Waarom
zei hij altijd, dat het bier zoo gezond voor mij is,
ofschoon ik zelf voel, dat ik van dag tot dag
zwakker word ? Natuurlijk, omdat hij ruese had
op jou, en ons daarom liever bier wou houden.
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Neen, hoor eens, die Rijnberg is iemand, dien ik
tot alles in staat acht, wanneer hij het een of
ander op het oog heeft.«
— 1 Ja, op zoo'n manier kan men altoos wel
iemands handelingen ...... C
— »Och kind, je weet niet betel- c, zegt mevrouw,
en sluit hiermee alle verdere redeneering over dit
onderwerp af. ) Als je maar wat meer in de wereld
was geweest, dan hadt je niet zoo dadelijk den
eersten, den besten, die je vroeg, geaccepteerd.
Iemand als jij, had nog een heel andere partij
kunnen doen. Daar heb je bijv. meneer v. d.
Plas. ...«
— ) Och, u praat altoos over dien V. d. Plas, en
dat vind ik nu de vervelendste man, die er loopt. c
— 2. Waarom c ?
— »Omdat hij altoos van die flauwe complimentjes verkoopt. c
— »Dat komt, door dat meneer v. d. Plas
vroeger in andere kringen heeft verkeerd, dan bij
ons bier in Heuvelenburg, waar men aan dien
conversatietoon nog niet gewoon is. Als je maar
wat langer met V. d. Plas geconverseerd hebt, zul
je hem wel aardig vinden. c
— ilk geloof toch niet, dat ik ooit van dien
man zou kunnen houden ; hij heeft zoo iets onaangenaams in zijn gezicht.«
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— »Dat zou mettertijd wel komen, als je hem
eerst maar wat beter kent.c
— »Van Rijnberg heb ik dadelijk veel gehouden.t
— »Dat's wel mogelijk«, zegt mevrouw, 2 maar
ik houd toch vol, dat V. d. Plas 'n veel beter man
voor je zou wezen, dan zoo iemand als die dokter.
— »1k heb liever 'n man, waar ik dadelijk van
houd, dan iemand, waarvan het nog moet blijkent
— is het antwoord van Marie, die niet in eene
stemming verkeert om de raadgevingen van mama
era ter harte te nemen.
Mevrouw haalt de schouders op.
— z Och, ja,c zegt ze zuchtende, »dat ben ik
wel gewoon. Naar mij wordt bier nooit geluisterd,
van mij wordt geen notitie genomen. 1k, met m'n
ziekelijk gestel, ik ben maar 'n last voor het huis;
maar eens, als ik in het graf lig ...... c
Marie komt naar haar moeder toe, valt haar om
den hals, en kust haar bleeke wangen.
— »Mama, beste mama, hoe kunt u zoo iets
zeggen, dat weet u immers wel beter; ik houd
zooveel van u, en papa meent het ook zoo goed.c
Juist op dit oogenblik komt meneer Wentelman binnen. Hij is gewoonlijk vrij luidruchtig en
kort in zijn spreken.
— »Wat deksel, wat is hier te doen, wat scheelt
er aan, Kee?t
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— s Och, Wentelman,« antwoordt mevrouw, die
zich nu nog veel zwakker gevoelt dan straks. s Hoe
kun je nog vragen, wat me scheelt ?«
— s Nu ja, ik weet wel, dat je niet bent, zooals
het behoort, maar ik houd het meest voor zenuwachtigheid. Je moet straks eens 'n flinke wandeling doen.«
— » 1k wandelen ? c zucht mevrouw, 1 als ik van
bier naar de andere kamer loop, ben ik doodmoe.«
—
Z En toch is beweging goed voor je, beter
dan al die rommel in dat mandje. Wat heb je daar
nu weer voor goed ?,« vraagt Wentelman, terwijl
hij een fleschje uit het sleutelmandje neemt.
— sDat heeft V. d. Plas mij gegeven. Zijn mama
heeft het indertijd ook gebruikt.«
Mijnheer houdt het fleschje tegen het licht en
kijkt er door.
— »Och, wat ! Aftreksel van snijboonen met
water. Gooi dat goed het raam uit.«
Mevrouw zegt niets, maar slaakt een diepen zucht.
— 24 Het zal je misschien nog wel eens berouwen,« vervolgt zij, na een korte pauze, »dat je van
mijn ziekte zoo weinig notitie hebt genomen. c
— s Maar, mijn beste Kee, ik neem er wel degelijk
notitie van. Ik wou, dat ik er wat aan kon doen. c
— sDat meen je toch niet, anders zou je mijn
raad wel opvolgen. 4/
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— »Neen, hoor eens, Kee, daar wil ik niets
van weten. Als de dokter zegt, dat het noodig is,
d an gaan we dadelijk verhuizen, al is het morgen
de dag, maar anders — neen — Ik ben aan deze
plaats en aan dit huis gehecht.c
— »Ik kan het me niet begrijpen,« betuigt mevrouw.
— »Stand bier vroeger niet grootvaders winkel ?c
vraagt Marie, die weer voor het raam is gaan zitten.
—
1 Och, kind, waarom praat je toch altijd van
grootvaders winkel ?« zegt mevrouvv.
— Maar als het nu toch zoo in het gesprek te
pas komt ?«
— )Dan kun je immers zeggen, dat grootpapa
in koloniale waren deed. Verleden 's avonds, toen
meneer v. d. Plas hier was, liet je 't oak nog
ontvallen, dat ...... C
— »En waarom mag ze dat nu niet zeggen,«
vraagt Wentelman, die nu op zijn stokpaardje
komt, »waarom mag ze niet zeggen, dat grootvader
'n winkel had ? Ik schaam me er niet voor, dat
ik van onderen of begonnen ben. Wat ik heb, en
wat ik ben, dat heb ik aan mezelf te danken. Ik
schaam me niet, dat ik smidsjongen ben geweest,
en aan den blaasbalg getrokken heb.c
— »Och, ja, jij altoos met je blaasbalg,c zuchtte
mevrouw.
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— »Ja zeker ! 1k met m'n blaasbalg, dat is de
bron geweest ..... C
Wentelman zou nog veel nieer over dit onderwerp gezegd hebben, als er niet iemand de
stoep op was gekomen.
D He, c zegt mevrouw, »daar is meneer v. d.
—
Plas. «
— »Zoo, komt die kwast hier zijn lichaam weer
eens in tweeen vouwen,« bromt meneer.
— »Die kwast, zooals je hem gelieft te noemen
kan je misschien nog een grooten dienst bewijzen.
Als hij door z'n neef aan het ministerie eens bewerken kon, dat je de Eikekroon ..... «
— »Och, ik geef om die dingen niet,« zegt
meneer. »Als ik nog eens zoo'n ding kreeg.. . .
Nu ja,« zegt hij, schouderophalende, »de menschen
zijn nu eens zoo gek om er naar te kijken.«
—, 1 Ja, je zoudt toch wel heel graag... . C
Hierin heeft Mevrouw groot gelijk. Wentelman zou heel graag ridder van de Eikekroon
worden, al gaf hij niet om zoo'n ding. Dat begreep V. d. Plas ook, en daarom had dit practische jongemensch Wentelman voorgespiegeld, hoe
hij door meneer Dinges, die een neef van hem
was, nog weleens kon bewerken, dat meneer, wegens industrieele verdienste, de Eikekroon kreeg.
Hij begreep, dat het een groote satisfactie zou
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wezen voor Papa Wentelman, als hij vertellen kon,
dat hij, thans ridder van de Eikekroon, eens ridder
van den Ilaasbalg was geweest.
Van der Plas wist bij ieder de corde sensible
te treffen, behalve bij juffr. Marie, die dadelijk de
kamer heeft verlaten,. toen ze Van der Plas zag
aankomen.
Deze komt met een boek onder zijn arm binnen,
en begint met, zooals Wentelman zegt, zijn lichaam
in tweeen te vouwen, eerst voor mevrouw en dan
voor meneer.
— 2.Mevrouw van Wentelman, ik kon niet nalaten eens even naar uwe gezondheid te informeeren. Ik heb het wel ijselijk druk tegenwoordig,
met die nieuwe dienstregeling, maar ik kon het
toch niet over mijn hart krijgen, U zoo te negligeeren, van niet even en passant.... c
— 0, meneer v. d. Plas, U bent wel beleefd,
ik bedank U zeer voor uwe belangstelling. Ja, ik
lijd nog steeds aan die.... c
— zWaarlijk, U ziet er souffrant uit. Ik vermoei
u toch niet. Ik blijf maar een oogenblik. En hebt
U nog steeds dat pijnlijke gevoel? Juist dezelfde
symptomen als bij mama. 0, mevrouw, U kunt U
niet voorstellen, hoe ze daaraan heeft gesouffreerd,
Horrible mevrouw, verschrikkelijk. En dan kwam
daarbij nog 'n voortdurende pijn in het hoofd,
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vooral met de weersverandering. Trouwens dat is
bij ons 'n familiekwaal. Al de Van der Plassen
hebben hoofdpijn als het weer verandert. Daar
hebt U bij voorbeeld de Baronesse van Donkerhoven, 'n nicht van papa... .«
— »Zoo, is dat 'n nicht van U?e vraagt mevrouw belangstellend.
— » ja, Mevrouw, 'n voile nicht van mijn overleden papa, en buitendien is onze familie altoos
zeer gelieerd geweest met de van Donkerhovens,
we waren altoos zeer intiem met elkander. De jonge
van Donkerhoven b.v., die nu overleden is, was 'n
zeer intieme kennis van mij. Het was m'n vaste
vis-à-vis op de casinos, toen ik nog in den Haag
geplaatst was. «
— »Daar halt U zeker meer amusementen, dan
hier ?c vraagt Mevrouw.
— z Ja, mevrouw ik heb daar 'n allergenoegelijksten tijd doorgebracht. Geen avond ging er
voorbij, of ik werd bij de een of andere familie
gevraagd. In de societeit had ik m'n vaste partijtje
met den jongen van Donkerhoven en twee jongelui
van de Fransche ambasade. U moet weten onze
familie is van Fransche origine; eigenlijk heeten
wij de la Place. Mijn overgrootvader was een baron
De la Place. Langzamerhand is dat veranderd in
Vaan der Plaas. En zoo kwam ik ook in kennis
4
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met die heeren van de Fransche ambassade. De
een was 'n comte de Ferriêres, en de andere 'n
chevalier de ..... Ja, hoe heette hij ook ...... «
zegt v. d. Plas, die zoo gauw geen naam bedenken
kan, want hij heeft nooit iemand van de Fransche
ambassade gekend; terwijl de intimiteit tusschen
hem en den jongen van Donkerhoven ook zoo heel
groot niet was, aangezien deze heel weinig notitie
nam van den neef van zijn stiefmoeder, die
vroeger daar aan huffs als kinderjuffrouw had gefungeerd.
Het discours wordt op deze wijze nog eenigen
tijd voortgezet, waarbij het Mevrouw hoe langer
hoe meer begint te spijten, dat Wentelman alleen
maar Wentelman heet, terwijl de bezitter van dezen
eenvoudigen naam zich schrikkelijk verveelt, en
eindelijk de kans waarneemt om het gesprek op
jets anders te brengen, door te zeggen:
— z Wat wordt er tegenwoordig veel over onzen
dokter gepraat.«
Ja«, zegt V. d. Plas, en zet 'n vroom gezicht, »dat is 'n treurige zaak.«
— »Zoudt U denken, dat alles waar is, wat ze
van hem vertellen ?1 vraagt Wentelman.
— » ja«, zegt V. d. Plas nog eens, terwijl hij
zijn schouders ophaalt en een bedenkelijk gezicht
zet. Dja, wat zal ik u zeggen, gelooven kan ik het
-
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}mast niet en toch ..... men vertelt zooveel bijzonderheden, dat er toch wel iels .....
— »O,« valt mevrouw hem in de cede, »ids is
er gebeurd, dat 's bepaald zeker, ze vertellen zoo
iets niet zonder aanleiding, van niets komt zoo'n
gerucht niet in de wereld. «
— »En loch geloof ik het niet,« zegt Wentelman.
,,Als er zoo iets gebeurd was, zouien ze dat bier
in Heuvelenburg wel eerder geweten hebben.«
— »Wel zeker,e betuigt V. d. Plas, die nu in
eens in vuur schijnt te komen. »Wel zeker, daar
hebt U gelijk in, en daarom zal ik het ook altoos
blijven tegenspreken. Want al behoort Rijnberg ook
juist niet tot m'n intiemsten, 't is toch iemand,
voor wien ik respect heb, en daarom, och, lieve
hemel, wat wordt er niet veel gepraat in de wereld. Als men al die zon-dit's e wou gelooven! Neen!
Dat is zeker, zoolang ik geen bewijzen heb, zal ik
het in het publiek altoos blijven tegenspreken. Zoo
onder ons, zoo in het vertrouwelijke kunnen we er
weleens over praten, maar in het publiek spreek ik
het sterk tegen, al is de schijn ook tegen hem.«
Wat is die V. d. Plas toch een edel mensch,
denkt mevrouw bij zichzelf. Hij weet, dat de dokter
hem bij Marie in den weg stond, en toch spreekt
hij hem nog voor.
Het edele mensch staat op, doch v6Or te ver-
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trekken geeft hij eerst nog het boek, dat hij mee
heeft gebracht, aan Wentelman.
— v Meneer van Wentelman, de dokter heeft mij,
v66r dat hij op refs ging, verzocht, dit boek na
lezing aan u te geven; maar ik heb het tegenwoordig zoo ijseiijk druk met verschillende pressante
affaires, dat ik nog geen tijd heb kunnen vinden,
om het in te kijken, zoodat... . «
— » O, maar er is immers geen haast bij , leest
U het eerst.c
—
z Wel, neen, waarlijk niet ; ik geloof, dat het
beter zal zijn, dat ik het later van U krijg, want
het zal minstens nog wel 'n veertien dagen duren,
v6Or ik.... e
— »Enfin, zooals U wilt's — zegt Wentelman,
terwijl hij het boek op de tafel legt, en daarna
V. d. Plas uitgeleide doet, die hem in de gang nog
eens vertelt, dat hij het zoo druk heeft tegenwoordig, dat hij het boek van den dokter niet eens
open heeft gehad, ofschoon het anders, volgens
het zeggen van Rijnberg, 'n heel interessant boek
moet wezen.
Dit laatste gezegde van V. d. Plas wordt gehoord door Mevrouw, die onwillekeurig dat interessante boek eens in handen neemt, en ...... Is
het toeval? Neen, het is geen toeval, dat zij denzelfden brief vindt, die heden voor acht dagen ook
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gevonden werd. De man, die hem toen vond, heeft
hem nu laten vinden.
Nadat Wentelman V. d. Plas heeft uitgelaten,
gaat hij nog even naar z'n studeerkamer, om een
paar brieven dicht to maken, die op de post
moeten, en komt daarna weder binnen.
Mevrouw ligt niet meer in den grooten fauteuil,
ze verkeert min of meer in 'n opgewekte stemming.
Met den gevonden brief in de handen, komt ze
naar Wentelman toe:
— 2,Jij gelooft het nog niet van den dokter,
niet waar?e
— »Neen, en ik zal het ook nooit gelooven,
voor ik bewijzen zie.c
— » En die heb ik gevonden,c zegt mevrouw,
terwijl ze Wentelman den brief voor houdt.
— »Wat is dat voor 'n brief ?c
— »Dien heb ik in het boek van den dokter
gevonden. c
— vEn heb je dien brief gelezen ?c
— »1k heb het gedaan, omdat ik begreep, dat
het geluk van mijn kind.... c
-- z Dat wist je toch niet vooruit ?c
— z Nu, enfin, dat doet er niet toe,c zegt mevrouw, z ik weet nu wat er in staat, en dat alles
waar is, wat ze van dokter Rijnberg vertellen.
Hier lees maar !....
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- Keen, ik lees geen brieven, die 'n ander toebehooren.
— »Dan zal ik je het interessante gedeelte voorlezen. 't Is je plicht als vader er naar te luisteren,e
en meteen begint mevrouw te lezen :
A)om kan u nog ma ar niet vergeven, dat
gij onze jonge Tante hebt geschaakt, misleid,
verblind en haar voor altoos ongelukkig hebt
gemaakt.e
Zij wil nog verder lezen, doch Wentelman rukt
haar den brief uit de hand en.. .. ja, 't is waar,
zie daar stag het, hij leest het met eigen oogen:
>>dat gij onze jonge Tante hebt geschaakt,
misleid, verblind en haar voor altoos ongelukkig hebt gemaakt.e
Hoe is 't mogelijk,e roept hij Ddat ik
mij z6o in dien man kon bedriegen. Wie had gedacht, dat achter zoo'n gunstig uiterlijk zoo'n
zwarte ziel kon verborgen wezen.e
Wentelman is woedend. Als in dit oogenblik
dokter Rijnberg binnen gekomen was, zou hij hem
de deur uitgesmeten hebben; doch gelukkig is het
niet de dokter, die binnenkomt, maar wel Jozef
Antonius Femelink niet z'n snuifdoos in de eene
en 'n groote krant in de andere hand.
- )Ik had al een paar keer gebeld,e begint hij
op z'n gewonen, zoeten toon, Imaar er kwam
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niemand. De meisjes zijn zeker uit, denk ik bij
mezelf. Ik zal maar zoo vrij wezen, onaangediend
binnen te komen, te meer omdat ik 'n zeer pressante zaak te vertellen heb.«
— z'N pressante zaak ?« vraagt Mevrouw.
— »Ja, 'n heel pressante zaak, verbeeldt je, die
gekke oom van den dokter is bier gearriveerd.«
— »Is die man dan werkelijk gek ?« vraagt
Wentelman.
— »Maar m'n beste vriend Wentelman, weet jij
dat dan nog niet ? Stapelgek, soms bij het dolle af.c
— »Nu ja, dat vertellen ze wel, maar.
g
— »Amice,« zegt Femelink met nadruk, ) ik heb
het nu uit de eerste hand. Verbeeld je, ik kom
zoo even voorbij juffrouw Steenhuis, de hospita van
den dokter, en daar word ik binnen geroepen, door
de juffrouw in eigen persoon, die me vertelt dat
er zoo even een oud beer gekomen was, die steeds
malle gezichten trok, en naar z'n beenen greep.
Die man had verteld, dat ie de oom was van
dokter Rijnberg, en toen was ie meteen, zonder
zich aan iemand te storen, naar boven geloopen,
ofschoon de juffrouw zei, dat de dokter niet thuis
was, en — daar zit ie nou.«
— »Maar dat bewijst nog niet, dat ie gek is,«
beweert Wentelman.
— »Stil maar, ongeloovige Thomas,« zegt Feme-
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link, terwijl hij bij de tafel gaat zitten, en de courant ontvouwt, die hij mee heeft gebracht ; lik
heb nog meer bewijzen. Zooals je wel weet, heb
ik nog al 'n sterk geheugen, en zoodoende viel
het mij straks in, dat ik, nog zoo lang niet geleden,
iets in de courant had gelezen. 't, Is van den 23 sten
van de vorige maand. e Femelink veegt eerst voorzichtig zijn bril af, neemt daarna een snuifje, en
begint dan te lezen :
»Naar men verneemt, wordt hier sinds de laatste
acht dagen vermist, de persoon van J. titteltjes K.
Men vreest voor zelfmoord, aangezien deze J.....
K. in den laatsten tijd niet al te wel bij het hoofd
was, naar men zegt, ten gevolge van huiselijke
oneenigheden. «
»Tim, wat zeg je nu ?e vraagt Femelink, terwijl
hij de courant neerlegt en over z'n bril Wentelman
vriendelijk lachend aankijkt. »'t Is klaar als de
zon, dat 's de man, die op 't oogenblik bij juffrouw
Steenhuis zit. e
— »Dat zie ik nog niet in,1 zegt Wentelman.
iln de courant staat J .... K. en Rynberg begint
met R «
— zEn als nu de oom de broer van de moeder
is,« vraagt de scherpzinnige Jozef Antonius, zkan
dat niet ? e

— » He !e roept mevrouw in eens, terwijl ze naar
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het raam loopt, dat op de Langstraat uitziet: Izie
eens even, meneer Femelink, zou dat hem wezen ?e
Ja, het was hem. Daar komt hij aan, de man
in kwestie. 't Is 'n oud man met zilvergrijze harem
Hij is zeker al dicht bij de zeventig, als hij al niet
ouder is. Onder het loopen steunt hij op 'n stok
met zilveren knop, en dien steun heeft hij wel noodig
want de ouwe heer is niet vlug meer ter been;
van tijd tot tijd blijft hij staan, tast naar z'n onderdanen en trekt dan 'n allerpijnlijkst gezicht.
— »Men kan het hem wel aanzien, dat hij verdriet heeft in z'n leven,« zegt mevrouw Wentelman, die voor het eene raam staat.
— »Och, wat, 't is iemand, die aan rheumatiek
lijdt,e zegt Wentelman, die met Femelink voor het
andere raam staat to kijken.
— z Rheumatismus t zegt deze, lwel zeker, best
rnogelijk. Rheumatismus in de beenen en 'n beetje
rheumatiek in de hersens op den koop toe.e
— »Goeie Hemel,/ roept mevrouw, »hij komt
hier heen.e
— » Ja, warempel, hij komt de stoep op,1 zegt
Femelink.
— »je zult hem toch niet ontvangen, Wentelman, « vraagt mevrouw.
I, Wel zeker, waarom niet ?.t
— »Omdat hij gek is.e

—
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-- »Och, wat ; malligheid. En al is ie ook gek,
dan zal hij me dadelijk nog niet opeten. e
— » Enfin,« zegt mevrouw, zje moet wezen wat je
doet, maar ik begeer hier niet in de kamer te blijven. e
— z Zou het in dezen niet verstandig wezen,(‹
vraagt Femelink, als ik door de achterdeur naar
buiten ging, en even naar den burgemeester liep,
om eh . . . . c
En meteen loopt hij vast naar de deur van de
kamer, doch wordt tegengehouden door mevrouw :
— zDoe me het genoegen, meneer Femelink, en
blijf hier, dan kunnen wij samen bier achter in de
suite gaan; als er dan wat gebeurt, zijn we bij de
hand. c
— »Hoe kun je nu toch zoo bang wezen, Kee,e
zegt Wentelman. Doch mevrouw laat zich niet van
haar id6e afbrengen en verdwijnt met Femelink,
die geen kans meer ziet om weg te komen, in de
suite achter de voorkamer.
— ›) Als je ons noodig hebt, geef je maar het
een of andere sein, e is haar laatste woord, terwijl
ze de schuifdeuren achter zich sluit.
Nadat de ouwe heer is aangediend, komt hij de
kamer binnenstrompelen, en maakt zich bekend
als de oom van dokter Rijnberg.
— , Ai ! mijn beenen,e roept hij, terwiji hij gaat
zitten, en daarbij een gezicht trekt, dat de grootste
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pijnen uitdrukt. Ai! Ooe! U moet weten, ik heb
de meeste last met weersverandering. e
— z Ja, mijnheer, dat 's een lastige kwaal,t zegt
Wentelman, die nu duidelijk merkt, dat de zonderHive mimiek van den ouwen man een gevolg is
van rheumatismus.
zal maar in eens met de deur in huis
—
vallen,t begint Oom Rijnberg, die nu weer 'n beetje
op zijn verhaal komt. U mdet weten, dat ik niet
alleen voogd over m'n neef ben geweest, maar ik
heb hem ook heelemaal opgevoed van jongs of aan,
net als z'n broer, die een paar jaar jonger is, en
bij mij inwoont. Neef Willem, die hier is, was
de oudste. Och, Heere, 't was nog maar zoo'n kleine
dreumes, niet grooter als zoo, toen ie na den dood
van z'n moeder, die weduwe was, bij mij aan huis
kwam. En ik heb heel veel pleizier van hem beleefd, tot dat eindelijk .... t
Hier houdt Oom even op. Er begint iets treurigs
te komen in zijn stem.
Daar zal je 't hebben, denkt Wentelman.
— z tot dat eindelijk, die jongen, aan Wien ik
alles had ten koste gelegd, mij het grootste verdriet
aandeed.. . t
— z Ja, mijnheer, ik weet er van,t zegt Wentelman, die het beter vindt, den ouwen man over dit
onderwerp niet uit te laten wijden,
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— z Zoo weet U er van ? Nu, dan behoef ik het
niet te vertellen. Ik heb hem in dien tijd niet
weer willen zien. — Het schepseltje was zoo aan
me gehecht, al was ze ook nog wat jong, en . . . .
En dat hij nu juist dat arme wezen uit moest
kiezen . . . . (‹
— >ja, meneer, 't is beneden'alle critiek,« betuigt
Wentelman.
— Hadik
er maar idee
,.
op gehad, e
vervolgt de
ouwe heer,
z dan had ik
maatregelen
kunnen nemen. Ik had
wel gemerkt,
dat neef Willem, altoos en
eeuwig Tante
in de oogen
zat te kijken,
maar nooit
had ik gedacht, dat...
Maar enfin, c
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begint Oom nu in eens op 'n heel anderen toon,
»wat gebeurd is, dat is gebeurd, er is niets meer
aan to veranderen. 't Is toch eigenlijk ook maar
'n malligheid van de jeugd, en dus... .. En enfin,
ik zal maar in eens met de deur in huis vallen:
Ik hoop, dat U er net zoo over denkt, als ik, en
er niets tegen zult hebben, dat m'n neef met uw
dochter trouwt ? e
— )Wat, meneer!« roept Wentelman, »dacht je,
dat ik m'n dochter«. . . . ... en meteen stuift hij
op met zoo'n vaart, dat zijn stoel onderste boven
rolt, en in zijn val terecht komt tegen een tafeltje
met porselein, op welk geraas plotseling de schuifdeuren van de suite opengaan en de volgende
personen zichtbaar worden ; nameliik : eerst mevrouw Wentelman, die de keukenmeid gewapend
met een kamerbezem als voorhoede gebruikt, en
daarna de breedgeschouderde tuinman Jan Willems,
die den heer Jozef Antonius Femelink tot schild
verstrekt.
— »Goeie Hemel,« roept de ouwe heer Rijnberg,
ben ik hier misschien verkeerd ?«
— »Neen, meneer,« repliceert Wentelman, »U
bent hier nier verkeerd, U bent hier bij de familie
Wentelman, waar uw neef vroeger druk aan huis
kwam, maar waar hij nooit weer een voet over
den drempel zal zetten.c
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— » En waarom niet,« vraagt Rijnberg senior,
die van dit tooneel niets schijnt to begrijpen.
— ) Omdat ik zoo iemand niet in m'n huis wil
hebben.«
— v Maar wat heeft ie dan gedaan ?«
— v Wat hij gedaan heeft ? Maar m'n goeie hemel,
meneer, wat heb je me dan zoo even verteld ?«
— 3 Wel, dat hij op de oogen van m'n hond
een operatic heeft geprobeerd, waardoor het beest
blind is geworden. (‹
— ›)En U sprak van z'n tante. cc
— D Ja, m'n hond heet Tante.f<
— z Heeeeremijntijd, / zegt Jozef Antonius op
zeer gerekten toon, terwijl hij van achter den tuinman komt, »'t is maar een hond ! «
— >> 't Is maar 'n hond ! « riepen allen in koor.
D We dachten, dat het uw vrouw was, « zegt
—
Wentelrnan, die lacht, dat hem de tranen over de
wangen rollen.
— 1 Hoe is 't mogelijk, 1 roept Oom, die zijn
rheumatiek vergeet, en nu ook deelt in de algemeene hilariteit, »ik ben nooit van m'n leven getrouwd geweest ! Hoe kola jelui er aan ? c
Hoe kwamen ze er aan ! Ja, dat wisten ze zelf
niet. Wentelman vertelt, dat hij het niet heeft
willen gelooven, voor hij den brief gelezen had,
dien hij nu aan den ouwen Rijnberg laat zien.
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— »'t Is waar,« zegt Oom, terwijl hij den brief
leest, »geschaakt en voor altoos ongelukkiggemaakt.
»Op 'n dag, dat ik nit was, heeft ie den hond
mee naar Leiden genomen, en er daar z'n malle
dokterskunsten op geprobeerd, waardoor het arme
dier stekeblind is geworden. Dat arme schepsel ! «
-- »Maar hoe komt die hond aan zoo'n raren
naam ?« vraagt Wentelman.
— »Dat's ook het werk van m'n neef, die indertijd m'n ouwe hond, de moeder van deze, den
naam van »Tante heeft gegeven, omdat ik zooveel
van het beest hield.«
— )We1, wel, wat kan men zich toch vergissen, zegt Femelink. )1VIaar — ik heb het meer
zoo zien gebeuren. Ja, daar zou ik heel wat van
kunnen vertellen.»
— h En we meenden, dat U niet wel bij het
hoofd was,c zegt Mevrouw, die haar voorhoede
met den tuinman weg heeft gezonden.
— En ik dacht, dat ik in een dolhuis verzeild
was, betuigt Oom Rijnberg, die nu vraagt, hoe
die brief van neef Jan aan neef Willem hier to
recht gekomen was.
»Hij lag in 'n boek van het Leesgezelschap, e
antwoordt Mevrouw, »dat ons namens uw neef door
meneer V. d. Plas, den postdirecteur, werd gebracht.«
— z Door wien zegt U ? « vraagt Rijnberg.
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— v Door V. d.
Plas, den postdirecteur. c
-- » H6, is die
bier directeur van
de posterijen, en
zou die het gedaan
hebben ? e
— p Kent U
hem ?« vraagt mevrouw.
— Neen, hem
niet ; maar lang
geleden, toen ik
nog in den Haag
woonde, heb ik
z'n vader wel gekend, die naastons
woonde. Is hij niet
uit den Haag.«
— Juist, c zegt mevrouw, hij is uit den Haag.
Nog al van 'n goede familie, niet waar ? e
— Hm, j a — z'n vader was 'n heel fatsoenlijk
man; maar er zijn meer families van dien naam.
Zooals het spreekwoord zegt, er zijn meer hondjes,
die Blom heeten.e
— »De baronesse eh, hoe is 't ook veer.....

MENSCHEN, ZOOALS ER MEER ZIJN.

65

van Donkerhoven, dat is geloof ik 'n nicht van z'n
vader ?« zegt mevrouw.
-- »Wel zeker, mevrouw, »roept de ouwe heer uit,
»ja, dan is 't toch dezelfde. Ja, daar is heel wat over
to doen geweest, in de familie Donkerhoven.«
— 1116, hoe dat zoo ?«
— »Wel, dat laat zich wel eenigszins hooren: de
familie was er natuurlijk sterk tegen, dat de baron
trouwde met de nicht van 'n slager.«
— »De nicht van 'n slager.«
— »Wel ja, wrist U dan niet, dat de ouwe Sander v. d. Plas indertijd varkensslager was ?«
Neen, dat wist mevrouw niet. Als ze dat geweten had

5
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De week, die op dezen Zondag volgde, bereidde
den Heer Alexandre Francois v. d. Plas twee verrassingen.
De eerste was, dat hij dokter Rijnberg met Marie
Wentelman gearmd door Heuvelenburg zag wandelen. De tweede werd hem bereid door Jozef Femelink, die Zaterdagavond op »Eendracht c op zijn
gewonen, lieven, zoeten toon aan v. d. Plas vroeg:
of het waar was, dat z'n papa, toen hij nog leefde,
de gewoonte had de varkens zelf to slachten ?c
Deze twee verrassingen vond de postdirecteur
zeer onaangenaani.

Het gordijn vali.

DE VRIJAADJE VAN EEN GRONINGER

KOFKAPITEIN.

Mijn naam is Pieter Jan Klaassens Klemker en
ik was kaptein van het Groninger kofschip 2.De
vrouw Alberdina.c
Wel, wij hadden het erg gezellig aan boord.
Mijn equipage, zooals ze aan boord van een oorlogsschip zeggen, bestond uit mijzelf, mijn ouwen
dikken stuurman, een zoogenaamd zwaar matroos,
en dan hadden we nog zoo'n rooien foeks van
een jongen aan boord om het eten te koken, maar
dat hij bijna iederen middag liet aanbranden, omdat hij altoos en eeuwig met den hond zat te
spelen, dien we aan boord hadden.
Dat was zoo'n jonge hond met erg lange beenen,
dien we Jonge Luutje genoemd hadden, orndat hij
afkomstig was van den veldwachter uit Krammer-
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ziel, die ook Luutje heette, die ook zoo hoog op
z'n beenen stond, en dien we niet erg graag
mochten lijden.
Wij hoorden eigenlijk t'huis in Krammerziel,
zoo'n klein plaatsje op de Groninger kust, waar
het 's winters altoos vol ligt met koffen en tjalken,
en mijn vaartuig was ook nog zoo'n ouwerwetsche
Groninger kof van een goeie vijftig last, met een
groen geschilderde roef, achter op het dek, waarin
het yolk logeerde, en dan de zware lange roerpen,
achter over de kajuit heen, waarin ik mijn logies,
en mijn negotie had,. ... want zoo'n kofkapitein
heeft achter in zijn kajuit altoos nog zoo'n lading
en negotie op z'n eigen hand.
Als ik uit Engeland kwam, had ik altoos' de
kajuit heelemaal vol met allerhande steengoed en
Engelsch aardewerk, en als ik uit Noorwegen kwam,
zat ik stikvol met Noorsche ansjovis — In den
beginne toen ik kaptein was, wou ik daar niks
van weten, want toen was ik nog niet getrouwd,
en ik had aan mijn gewone verdiensten als kaptein
ruim mijn brood, maar later toen ik vrouw en
kinderen kreeg.... och, dan weet je wel hoe het
gaat, dan schrap je alles bij elkaar om maar wat
to verdienen.
Mijn ouwe stuurman, die dikzak, heeft mij er
later dikmaals om uitgelachen, als ik daar achter
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in mijn kleine kajuit, midden tusschen al mijn
Engelsche serviezen en theepotten zat, en mij haast
niet kon verroeren zonder een »malheur a te krijgen.
zDat komt er nou van,c zei hij dan, lik heb
het altoos wel gezegd kapitein. Je moest niet
trouwen... Dat komt er nou van, als je jezelf in
het huwelijk begeeft... dan ben je geen heer en
meester meer in je kajuit, en je zit de heele reis
tusschen de Engelsche theepotten en Noorsche ansjovis. Menschen ben rare schepsels.«
Nu, daar lachte ik dan gewoonlijk om, want ik
had het er graag' voor over: ik had een beste
vrouw en aardige jongens.... en dus.... dat was
me wel wat waard, maar ik moest er altoos om
lachen, als mijn »ouwe Stuur« weer zoo'n uitval
deed, en dan dacht ik nog dikwijls terug aan den
tijd toen ik voor 't eerst kennis kreeg aan mijn
vrouw, en hoe mijn dikke stuurman mij toen in
het vaarwater zat, omdat hij zoo bang was, dat
ik zou gaan trouwen. — Dat wou hij met alle
geweld tegenhouden.
IHoor eens kaptein,t zei hij tegen me op zekeren dag, toen hij het in den neus kreeg, dat ik
verkeering begon te krijgen: )Hoor eens kaptein,
ik heb bet best bier aan boord, en als ik 's avonds
in mijn kooi lig en ik rook mijn pijp tabak, dan
denk ik wel eens: ik heb bet bier heel wat beter,
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(Ian ik het vroeger wel beleefd heb, — maar toch
als je daar mee begint, als je vrouwvolk aan boord
h3alt... dan mo' je inij niet kwalijk nemen, maar
dan ga ik weg.«
Heere Stuur !« zei ik, ' waarom ?c
zKaptein« zei hij > daar heb ik al zbOveel ellende
mee beleefd,. . .. dat.... daar wil ik het negende
hoofdstuk niet van bij wonen
Als zoo'n vrouw nou aan den wal bleef, dan is 't
wat anders, dan is 't wel pleizierig dat je 's winters
achter je eigen kachel kunt gaan zitten ..... maar
zoo'n vrouw blijft niet aan den wal, dat doer_ ze
niet, ze willen mee aan boord, en dan is je ellende
niet te overzien, dan heb je den heelen dag illustraties in het want van linnengoed en vrouwenkleeren die te drogen hangen, en ieder matroos of
jongen heeft een kind in z'n han gen om op te
passen. Wie mag dat nou graag zien, als hij aan
boord van een schip is. — En als het daar nog
maar bij bleef... maar dat duurt geen anderhalven dag, of zij zijn heelemaal baas aan boord
Heere beware kaptein, wees toch voorzichtig
1k heb een kapiteinsvrouw gekend, die sloot haar
man op 'n goeien dag, op, in de kajuit, en toen
ging ze zelf aan het roer staan, met den zuidwester
van den kaptein op d'r hoofd, en toen zei ze tegen
den stuurman: Nou ben ik kaptein hier aan boord,
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en hij, hij heeft niks meer te vertellen.... Ja. —
zoo bennen zulke vrouwen !«
»Nou Stuur,« zei ik tegen hem, noo zijn ze
toch niet allemaal.«
))Kaptein« zei Stuur, »ik heb je gewaarschouwd.
Nou mo' je zelf maar weten, wat je doet.(‹
En meteen ging hij naar voren, en liet zich
zakken door het luikje van het vooronder dat daar is. Daar kon hij net
door heen, maar we waren wel eens
bang, dat hij er nooit weer uit zou kunnen komen, vanwege zijn dikte; maar
dat ging toch altoos goed.
't Was eigenlijk heelemaal een rare
ouwe kerel, die Stuur.... Al mocht ik
.,-.) hem ook graag lijen, omdat er
zoo'n goedhartige natuur in zat.
Hij had alles voor 'n ander over.
Hij was eigenlijk mijn oom van
moederskant, maar hij had in zijn
jonge jaren niet al te best willen
deugen; een beetje los van natuur.
Hij was overal geweest, de heele
wereld rond, en hij had op allerhande
schepen gevaren, op Amerikanen en op Chinezen,
en de lieve hemel weet, op wat al meer. Ze zeiden
zelfs, dat hij in Nieusv-York, in een DKoffie-sjantant,«

74

DE VRIJAADJE VAN EEN GRONINGER KOFKAPITEIN.

zooals ze zoo'n ding noemen, de horlepiep gedanst
had; maar dat, zei hij altoos.... daar was niks van
aan. En dat wil ik ook wel gelooven, want daar
was hij veul te dik voor, maar dit is toch zeker....
op een goeien dag kwam hij in eens bij ons in
Krammerziel uit de lucht vallen. Geen mensch wist
waar hij vandaan kwam. En hij was zoo arm als
een Japanneesch dubbeltje. Hij liep in z'n hemdsmouwen, zonder een pijjakker of iets, om zijn fatsoen
op te houden, en hij had een harmonica onder z'n
arm. Daar had hij op gespeeld om de reis te betalen.
Nu, ik was toen zoo'n jonge kerel van een goeie
wintig jaar, en ik zou net mijn eerste reis maken
als kapitein, met d-)e vrouw Alberdina«. — Dat
had m'n familie voor me gekocht.
Maar ik was nog wel een beetje jong, en daarom
zei m'n familie: »Nu moet z'n oom — die moet
maar stuurman bij hem worden, want die weet
meer van de navigatie dan hij.... Dan zijn ze
allebei bezorgd, en dan kunnen ze op elkaar wat
toezien.«
Want dat was waar, hij was knap in de navigatie, daar was hij mij in vooruit. Alleen bij de
jenever en de victualie (de etenswaren) daar was
hij niet bij te vertrouwen. Als er een van 't yolk
wat hebben wou van dit of van dat, — dan zei
hij altoos dadelijk maar »Hier, daar he' je den
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heelen rommel, vreet op maar, wat kan mij 't
schelen. Er is genoeg aan boord.«
Nu ja, dat was w el waar, er was genoeg aan
boord, maar dat kan toch niet zoo op den duur...
en dus, daar moest ik altijd een oogje op houden.
Overigens konden we het best met elkaar vinden,
en hij kon zich er best in schikken, dat ik boven
hem stond, al was hij dan ook eigenlijk mijn oom
van moederskant.
Och «, zei hij dan gewoonlijk, »dat is zoo
's werelds beloop. Je moet met de wereldsche zaken
net doen, alsof je een stuk vleesch voor je hebt.
Waar het beste vleesch zit, daar mo' je maar in
snijen, en de beenen moet je laten liggen, want
als je er op bijt, dan gaan je tanden kapot... Je
moet het maar nemen zooals je 't krijgen kunt..
Zoolang als ik geen afkeer van de jenever heb,
kan 't me niks schelen. Over honderd jaar ben
we allemaal doodot
Ja, 't was heelemaal zoo'n soort van een philosoof, zooals ze wel eens zeggen, maar goedhartig
was hij . , dat's zeker, en ik kon het best met
hem vinden... Alleen, zooals ik al zei, toen ik de
trouwerij in m'n hoofd kreeg, — toen was het
heelemaal mis!
Het was toen winterdag, en we lagen met ons
kofke, met De vrouw Alberdina, in Krammerziel.
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We waren met een lading hout uit Noorwegen
gekomen, maar door de strenge vorst waren we
vastgevroren en we konden niet lossen.
Nu, toen maakten we natuurlijk maar pleizier,
zooveel als we konden, en we liepen den heelen
dag op 't ijs 1 op scheuvels e, zooals we in Groningen zeggen ..... en toen, had ik dan keniiis
gekregen aan een aardig wichtje »Trientjec heette ze.
Het was op een Zondag-achtermiddag, toen we
op »schaatsen c liepen, dat ik kennis aan haar
kreeg . . . .
We hadden eerst op 't ijs elkaar al eens aangekeken . . . en dan lachte ik zoo eens eventjes
tegen d'r . . . . en zij lachte dan ook wel eens
even terug, maar verder kwam het toch niet....
Maar, . . . langzamerhand .. toen het een beetje
donker werd.. . . Nu, .. dan krijg je een beetje
sneer . . . moed . . . zal ik maar zeggen . . . . ; en
toen schoof ik haar dan zoo zachtjes op zij... .
Ze reed nog al stevig op .. .. maar . . . . toen
begon ze toch ook al een beetje .. te krassen, . .
wat tegen te houden, wat langzamer . . . en ze
keek zoo'n beetje schuchter links of . . . terwijl ik
er aan kwam . . .
»Goeien avond < .. zei ik...
Ze keek me aan, . . . maar ze zei niks. . . .
Maar .. ze lachte met haar oogen.
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»Twee is mooier, als een c, zei ik.
»Zoo c., zei ze op z'n Groningsch, Aocht joe dat?c
)Jac, zei ik, en meteen .. draaide ik met zoo'n
schuinen slier v6Or haar langs, ... ik hield tegelijkertijd mijn hand op de rug, zij lei op, en....,
mooi zoo hoor, daar gingen we heen met ons
beiden. Klaar was het. ..... En het duurde niet
lang of zij wilt dat ik kaptein was van De vrcuw
Alberdina ... en ... dat ik Pieter heette ... en ...
»Hou heisst doe? vroeg ik ... »Trientjec zei ze....
>Zoo ?c . zei ik .. hm .. Trientje... Een aardige
naam ... Trientje.. ... Zoo? zei ze.... Ja, zei
ik .. en toen ik haar 's avonds naar huis bracht
. . . toen zei ik. »Doe bisse een aordig wichtje,
Trientjec . . . »Zoo ?c zei ze... en ik... ik zei niks I).
Ja,.... mooi was bet, maar den volgenden morgen, toen kreeg ik dan die preek van mijn ouwen
stuurman. Die had ons zien zitten boven op de
bovenkamer van Het Ouwe Rechthuis. Zoo heette
dat logement, en daar was muziek, dien avond....
Daar zat Stuur gewoonlijk 's avonds beneden in

i) 1k

zie geen kans, dit tafereeltje en enkele meer, die

in deze schets voorkomen, goed door woorden terug te
geven. — De voordrager dient zich hier goed in te denken
en ze dan door mimiek en den toon van zijn stem terug
te geven.
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de koffiekamer., of in de >jachtweidee zooals ze
dat no,:men, in den hoek van den haard, zwaar
under den grog.... en bezig allerhande sterke
stukjes te vertellen. Hij kon je histories vertellen, daar werd het je groen en geel van voor je
oogen.... en net toen ik binnenkwam met m'n
juffertje, was hij ook weer midden in een verhaal,
van een land waar allemaal menscheneters woonden, en waar ze de menschen net als scharretjes
voor de deur hingen te drogen.
z Ja menschen,e zei Stuur, ,de wereld is daar
heel anders dan hier, daar heb je heelemaal geen
begrip van. Zou je nou wel willen gelooven, dat
die zelfde kaptein, die daar nou met dat aardige
zachte wichtje binnenkomt.... (goeien avond kaptein).... zou je nou wel willen gelooven, dat die
zelfde kaptein ook van dat gedroogde menschenvleesch gegeten heeft....?e
z Och heerink!e zei Trientje, »is dat waar kapHeb ie menschenvleisch.... eten ?e I)
tein
)0ch,e zei ik, z hoor toch niet naar dien mallen
dikken kerel.... Je bent dronken stuurman....
zei ga toch naar boord, in plaats dat je
de menschen hier allerhande leugens zit te vertellen....
1) In het Groningsch dialect zegt men niet „gegeten",
maar „eten." — Men laat het „ge" altoos weg.
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»Kijk«, zei ik tegen Trientje, dat zegt hij alleen
maar om jou bang voor mij te maken.... omdat
hij bang is.... dat ik ... eh.... trouwen... .
wil.... zie je.... Watte ? .... c
Hm.... Daar zei ze niks op, maar toen kreeg
ze in eens een kleur tot over de ooren en ze keek
voor zich.... z Zoo ?«.... zei ze.... z Zoo ?s ....
Haha.... en ik zei ook eerst niks.... Maar
ik heb 'n boel pleizier gehad dien avond....
Maar nou had je den volgenden dag dien dikken
kerel moeten hooren !
Ik vroeg hem: z Wat waren dat nou gistr'avond
voor aardigheden, om daar te vertellen dat ik menschenvleesch gegeten heb....? Hoe kom je er
aan ! ? .... Op zoo'n manier, stuurman, wil ik je
niet meer aan boord hebben.c
zKaptein,« zei Stuur, z het was voor je eigen
best.... want die verkeering.... die deugt niet
voor je.c
zZoo,« zei ik, »en waarom niet ?«
zNou.... ik heb er gisteravond, zoo nog eens
naar gehoord, wat dat voor 'n vrouwspersoon
was.... c
2.Hoor eens, Stuur, c zei ik, ')als je nou kwaad
van dat meisje spreekt.... dan geef ik je er een
vlak voor je dikke wafel, hoor.«

80 DE VRIJAADJE VAN EEN GRONINGER KOFKAPITEIN.

1Neen Kaptein, hou je zelf maar bedaard . . . .
van het meisje zelf zal ik niks zeggen,, maar ik heb
daar gister zoo 't een en ander van gehoord uit
wat voor 'n familie. . . . uit wat voor 'n nest, zal
ik maar zeggen.... dat ze of komstig is . . . . en
dan heb ik gehoord. . . . dat Haar vader . . . . die
moet erg aan den drank wezen . . . .
»Zoo ?e zei ik. »En Naar moeder zeker ook ?c
»Neen,c zei Stuur, ) die moet het nu meer verdoen.... Zoo heb ik ten minste gehoord .. . . Die
moet het meer verdoen in de koffieboonen en de
zoetigheid . . . . e
Zoo ?,: zei ik, 2. Stuur ?c . . . . Hm ? .... En wil
ik je nou eens wat vertellen. Haar moeder...
die is al een kleine twintig jaar dood, en al die
leugenachtige vertelsels. . . . dat geeft je niks... .
en je hoeft je zelf voor mij Been moeite te geven . . . .
1k zal zelf wel uit mijn oogen kijken . . . . c
z Nou Kaptein.c zei Stuur, je moeten het zelf
weten . . . . maar het is maar, omdat het hier in
den winter zoo'n gevaarlijke plaats is. . . . Ze ben'
er hier allemaal op uit, om je voor het altaar te
sleepen . . . . Allemaal trouwerij.. . . Dat vrouwvolk
is heelemaal gek, hier in de plaats . . . . c
) Zoo ?c zei ik, »ze zullen jou toch wel met rust
laten, zou 'k zeggen. Zoo'n dikken ouwen kerel
willen ze toch niet hebben . . . . e

6

82 DE VRIJAADJE VAN EEN GRONINGER KOFKAPITEIN.

z Hm !.... dat mo' je nog niet zeggen Kaptein .... Die juffrouw uit het logement Het ouwe
Rechthuis, dat's een weduwe, die is al twee keer
getrouwd geweest, en nou ben ik er sekuur van,
nou heeft ze het op mij verzien... . En ik mag
wel erg op mijn tellen passen .... of ze krijgt me
nog eens to pakken ook, op 'n keer. «
»Zoo, Stuur ? En waar merk je dat nou aan,
dat ze je hebben wil ?t
zKaptein, dat kan ik bespeuren aan den jenevergrog, dien ze voor me klaar maakt. Dien maakt
ze hoe langer hoe sterker.q
z Zoo,« zei ik, »en is dat dan een bewijs van
trouwlustigheid ?
»Kaptein, dat's eerst een bewijs van een stille
toegenegenheid, en later.... dan gaat het rechtstreeks over in de liefde.c
»Nou,« zei ik, zdan mag je wel oppassen.c
z .... Ja, dat mag ik ook wel. Ze is nou al
z6Over heen, dat ik voor tweederde jenever, en denderde water heb.... Nou, dat lust ik nou wel....
Maar als het nou heelemaal jenever wordt.... dan
loopt het den verkeerden kant uit, dan moet ik weg. c
»Wel, Stuur,c zei ik, Iwaarom ? Wat wil je nou
beter hebben dan 'n vrouw, die je een goeien
jenevergrog klaar maakt ....?(
...»Hm.... nu.... ja.... jawel; maar....
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als ik naderhand met haar getrouwd ben, dan
geeft ze me niks als schoon water te drinken... .
Met geen spier jenever d'r in; dat begrijp je toch
wel.... Ik zou je danken. . . . neen, ik zal oppassen .. .. q
Nou Stuur, ik zal ook voorzichtig wezen.. ..«
)0ooch! kaptein!.... praat me d'r niet van, je
loopen d'r zoo sekuur in, als een vink, dien ze z'n
oogen uitgebrand hebben.... Maar als je wat
ouder bent .... dan zal je er nog genoeg berouw
van hebben . • • . Nou, je moeten het zelf weten . . . . «
En meteen ging Stuur weer naar voren, en liet
zich weer door het luikje van het vooronder naar
beneden zakken.
Toen hij er nog zoowat half uit was, keek hij
me nog even aan en schudde met z'n hoofd....
Toen liet hij zich heelemaal zakken, en er was
niks meer van hem te zien.
Zie zoo, dacht ik, nou ga ik m'n koers, en ik
wil eens zien, of het juffertje vanavond ook thuis
is. Misschien is ze wel alleen, en dan kan ik in
eens de zaak tot een zuiver uiteinde brengen, zooals de schoolmeester .zeit.
Nu, ik van boord. Toen ik een eindje van het
schip of was (wij lagen in de haven) keek ik nog
eens even om, of > Stuur c mij bij geval ook achterna liep, want, hij was in staat, om me bij de
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jas vast te houden en nog 'n heele parlementatie
te houden, als hij het in den neus had waar ik
heen ging.
Ik draaide me om, keek eens?... Neen, niks
te zien; maar, toen ik een eindje verder was, keek
ik nog er eens om, en... . jawel hoor, toen zag ik
hem uit het luikje van het vooronder weer naar
boven spartelen.... Ik denk, nou, vO6rdat hij er
heelemaal uit is, draai ik hier het straatje in, want
vanwege z'n dikte duurde het altoos nog een poosje,
voordat hij zich uit de nauwte naar boven gewerkt
had. Maar, net toen ik den hoek om zou slaan,
en ik nog eens even omkeek.... daar zie ik hem
met z'n gezicht, boven de verschansing uitkomen . . . .
en mij achterna kijken, met z'n mond en z'n oogen
wijd open.... Hij had me in de gaten... .!
Ik er van door ...
Onderweg kwam koopman Krietsma mij nog
tegen, van het houtstek, waar ik in het voorjaar,
als het water open was, een lading hout voor zou
halen uit Noorwegen.
Het leek wel, of hij een praatje met me wou
maken, want hij kwam naar mij toe.
Koopman,c zei ik tegen hem, »'k heb het erg
haastig op 't oogenblik, maar... . ik kom vanavond nog bij je aan.... e
)0, dat's nikse zei hij, vga maar door, kap-
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tein. Er is niks geen haast bij.... wat ik je to
zeggen heb ...... c
A3este zei ik, en ik.... weg.. ..
›)De stuurman is aan boord« riep ik hem nog
achterna.
Heel goed. .. dan ga ik
Halloo-oo« zei hij.
er nog even been, hoor!.... c
Zie zoo, dacht ik, nou zit Stuur meteen vast.
Nou kan hij niet weg.... En ik liep zoo hard
als ik kon verder, want ik had dan een bizonder
erge haast .....
1k zal het je maar zeggen:
Trientje«, zoo heette immers het meisje....
die had me verteld, dat bet wel vezen konc, dat
'r vader Donderdagavond niet thuis was, want dan
was het raadsvergadering, en vader was lid van
den raad... en dus... .. dan moest ik vooral
niet komen....
En toen ging ik er natuurlijk juist Donderdagavond heen.... En.... dat wist zij ook wel....
0 !. . . zulke vrouwen ben zoo slim!
Nu... dat plaatske waar ze woonde, >een boerenplaatskec, zooals we in Groningen zeggen....
dat lag zoo'n beetje onder den diek, dicht bij
Krammerziel.... Ze hadden ook een heelen dikken bond, had ze me gezegd, en daar moest ik
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een beetje voorzichtig mee wezen.
zei ze....
z Och,c zei ik, ' daar ben ik niet bang veur.e
Maar, ik had toch maar 'n stok meegenomen,
want tegen zoo'n hond mo'je toch altoos een beetje
gewapend wezen.. . Maar toen ik er kwam....
was d'er van den heelen hond niks te zien, en
later merkte ik wel, dat ze hem expres bij zich
binnen had gehouden 0 ! oo. ze wist wel dat
ik kwam .....
z En
toch.
toen ik het bruggetje overging,
dat over de gracht lag, — er was zoo'n gracht
om heen, om het huis.. Toen ik het bruggetje
overging... toen was t'er dan toch in eens, een
lawaai van wonder en geweld, beneden me aan
den kant van het ijs in de gracht, want daar hadden
ze een heele hoop van die eenden en ganzen en
zulk gesnor. Die werden wakker, en dat was me
in eens een ge...kwak-kwak... en een gesnater
van wonder en geweld.
z Hou je falie toch dicht, akelige beesten, dacht
ik,e ik had ze wel met mijn stok willen gooien•
3)Wat gaat dat een ander aan, als ik hier kom....
Maar, daar was natuurlijk niks aan te doen, en
ik ging maar door. Ik denk, 't kan me ook niks
schelen . en. .. ik naar binnen...
In de gang ?... Niks te zien... Ik denk, ik
ga maar door, en zoo kwam ik dan voor een deur
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van een kamer . . . ; en, dat west ik wel : daar
was ze . . .
Ik dee de deur. . . efkes open...
't Was zoo'n heel klein beetje in 't schemerdonker . . . Ik kon maar amper meer zien. . .
Het wichtje zat alleen in de keuken . . . .
', Jong, dacht ik, nou mo'k 't maar wagen.. . .
Ik deed de deur nog wat verder open...
Pst ! . . . » Goeien avond, c zei
ik... en . . . »Ben je alleen ?(‹
zei ik.
»Jac zei ze »wat wou n' ie ?e
»Nou« zei ik »niks. Ik wou
maar een beetje praten . . . . «

En meteen ging ik naar binnen.
>Nader is d'er uit, he ? .. .
»Jac zei ze.
»En de anderen ook, he ?c
»ja c zei ze »wat zol dat ?«
» Nou, niks c zei ik, — maar toen
kreeg ik een stoel, en ik ging zitten.
Nu, ze zei niks, maar ze deed net alsof ze me
niet zag, en ze keek maar steeds voor zich naar
beneden .. .
't Was er erg stil. . . zoo. . . in de kamer. . .
Ik hoestte eens even . . . ahem...
Toen keek ze op : »Heere, zit ie daor ?c

88 DE VRIJAADJE VAN EEN GRONINGER KOFKAPITEIN.

»Ja, c zei ik, »wat zol dat ?,e
» . . . Eh . . . Nou . . . niks, e zei ze, en toen keek
ze weer v66r zich... »Wil ie 'n kop vol koffie ?«
»Nou, c zei ik, 1 dat wil ik graag hebben. e En
toen schonk ze mij een kop vol koffie in.
» Lust joe ook 'n beetje sukker d'er ien, e vroeg
ze me.
» Non — graag, e zei ik... En . . . toen ze me
de koffie toeschoof. . . toen keek ik haar aan . . .
2. Wat kiek ie mie aan ? e zei ze.
»Nou,« zei ik, 2 mag dat niet ?« .. .
» Och, wat ! malle jonge .. zei ze... en toen
lachte ze . . . . en toen.... keek ze weer voor zich
neer . . . .
Nou, ik dee de koffie in het schoteltje, want de
koffie was erg beet . . . en toen n am ik het schoteltje en ik poestte 1) er in, voordat ik dronk . . . .
En zoo ondertijd dat ik poestte, keek ik zoo'n
beetje lachend over het schoteltje heen naar haar
toe . . . . maar ze keek maar steeds v66r zich...
Trientje ! zei ik in eens, en ik zette het schoteltje op tafel.
» Wat wil ie toch ?« zei ze zachtjes, maar ze
keek nog niet op.
»Wat ik wil ? c zei ik, en in eens stond ik op.
I) „Ik poestte er in" =z ik blies er in.
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1Wat ik wil ? -- 1k wil... di' een doetje geven C 1)
en toen kwam ik in eens aan den anderen kant
van de tafel. De tang viel om ...
>A3lief mi toch af, malle kerel, c zei ze, maar ze
lachte d'er bij.
,Hoolac zei ik, ›)ie motten neit zoo balsturig
wezen. Je hebben mij toch liever as 'n ouwen
schoorsteenveger. Watte?c
»Och.... wat wil ie toch ?«.... zei ze zachtjes,
Iblief mi toch of.... c en ze wou m'n hand wegstooten... maar dat ging zoo 'makkelijk niet, want
toen greep ik ook haar andere hand, en toen ...
nou, ze hield haar kopke eerst heelemaal naar beneden, met haar gezicht van me af, maar dat duurde
niet lang . . . of toen zag ik, dat ze even opkeek,
en dat ze lachte... en toen... nou! daar hoef
ik je nou verder niks van to vertellen, hoe dat
afliep... Dat ging best, en dat duurde niet lang,
of we waren het heelemaal eens
Maar, terwij1 wij daar zoo zaten met ons beiden, en er niks van bespeurden, dat het hoe langer hoe donkerder werd in de kamer, daar gaat
me in eens de deur open en daar komt me waarachtig, die dikke stuurman van me binnen.
1) „Ik wil di' een doetje geven" = ik wil u een kus
geven.
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» Och heerink « zei Trientje, » wat is dat ? c
» Stuurman c zei ik » wat mo' je hier ? « Ik was
dan toch zoo woedend op dien kerel. z Wat mo'
je hier ? c
v Kaptein « zei Stuur. »Daar is koopman Krietsma
aan boord en die moet je noodzakelijk en noodwendig spreken, «
»Niks van waar c zei ik »hij heeft me net nog
verteld, dat er niks geen haast bij was. c
» Is van idee veranderd kaptein, d'er is nou wel
haast bij.«
, Wil de stuurman niet een oogenblikje gaan zitten c vroeg Trientje. Och, het was zoo'n zacht
wichtje ! . . . . »Stuurman veil misschien wel een
kopje koffie hebben ? «
» Neen« zei ik »hij heeft veel liever een glas jenever. c
»Nom( zei ze » dat hebben we ja ook wel.« I)
» Nee, nee, nee, c zei ik » dat mo' je hem nu niet
geven, want dan blijft hij den heelen avond hier
zitten . . . . c
Ja, ik zag het wel, hij schoof al naar het vuur
toe . . . . Maar . . . . ik keek hem eens aan . . . .
» Stuur c zei ik » dat hoeft niet, hoor . . . . c
1) Het woord „ja" beteekent hier in het Groningsch dialect : „irnnaers".
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»Kaptein c zei hij »ik wil wel weggaan, maar nu
moe"k je toch eerst even afzonderlijk spreken....«
»Nou, zei ik, dat kan wel gebeuren c en ik ging
met hem naar buiten.
»Wat ha' je nou?c vroeg ik.
» ....Hm ..... Niks c zei hij.
» Niks ? — wat doe je dan bier ?«
»Kaptein, zei hij, gaat nou met naar boord....
Wees toch voorzichtig, zulke vrouwen ben' zulke
adders. c
2 Stuurman c zei ik »nou ken je binnenkomen, en
je kunt je glas jenever uitdrinken, maar als je dan
niet gauw volbrast, dan zal 'k je de deur uit helpen, c
»Nou stil maar kaptein, goed ..... 1k zal wel
weggaan, maar als je naderhand in de ellende
komt, dan mo' je 't zelf maar weten....«
En meteen ging hij naar binnen.
x Drink uit asjeblieft» zei ik »en een beetje gaauw
ook. . . . c
»Och« zei Trientje »stuurman kan ja wel een
beetje.... c
»Nee,« zei ik »laat hem nou maar weggaan.c
» Nou c zei Stuur »'t is niet anders, ik had anders
zoo'n idee, dat ik nog.... c
» Wat had je dan willen doen ?c zei ik.
» Kaptein, als ik je hier op het bruggetje nog
geatterpeerd had, dan had ik je de slip van de jas
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afgetrokken, dan mos' je van nood wel weer terug. c
1 D 'r uit ! c zei ik. A Dadelijk d'r uit ? e
»Heb je nou ooit zoo'n mal schip van 'n kerel
gezien € zei ik tegen Trientje, toen hij weg was.
»Och c zei Trientje, hij is toch wel van 'n' goeie
natuur geloof ik. c
» Dat is hij c zei ik, 1. maar . . . . ik weet er den . . . .
die nog van 'n veel betere natuur is . . . c
»Och wat !« zei Trientje »begunst doe al weer . .
Neen kaptein.. . . och.. . . wat ben ie toch lastig .. . . c
Maar, daar meende ze niks van, en dat duurde
niet lang of Trientje zei tegen me, zoo heel zachtjes : ›) jao mien jong, ik mag di' ook zoo geern
lieden c , en dat meende ze innig en oprecht, en
toen ik 's avonds aan boord kwam . . . . toen . . . .
wou ik alle oogenblikken weer terug, want dan
speet het me, dat ik niet nog een beetje langer
was blijven zitten . . . . Maar ik moest wel weg,
want Trientje had gezegd . . . . z straks komt vader
terug. 't Is al over tien. Ik zal joe nog even over
het brukje bren gen. t
Het bruggetje, zie je, dat over de gracht lag,
om het plaatske been.
Nou, dat dee ze, en de bond ging ook met . .
Maar we hadden nog al lang werk om er over
been to komen, over het bruggetje — want ieder
oogenblik, dan bleef ik nog even staan. Trientje c
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,ts.!
zei ik dan hik heb nog wat vergetene maar eindelijk zei ze. hNee mien jong, nou
mo' je weg heur, 'k geleuf dat vaoder d'r aankomt. e . . .
Zoo!e zei ik.... en.... Pst !.... ik weg. —
Maar,.... toen ik een eindje weg was, keek ik
nog eens even om, en.... daar stond ze nog op
het brukje.... en keek me achterna.... en de
zwarte hond naast haar
1k wou nog weer even terug.... maar toen zij,
lachende weg,.... naar de deur toe. De hand
er achteraan... Weg hoor... de deur dicht en...
Uit was het ! .. en ik liep de gracht langs naar
den weg naar Krammerziel.... De eenden in de
gracht begonnen ook weer : kwak, kwak, kwak ! ....
Ja, denk ik, kwak nou maar toe, nou kan 't me
ja...
mks meer schelen.... Maar onderweg..

94

DE VRI JAADJE VAN EEN GRONINGER KOFKAPITEIN.

toen bleef ik dan toch alle oogenblikken staan,....
en dan .kon ik het licht van het boerenplaatske door
de takken van de boomen zien schemeren....
Bij dat lichtje, dacht ik dan, kijk, daar is ze
nou op die hoogte....
Ja, ik weet niet, hoe lang of het wel duurde,
voor ik weer aan boord was.... En ik deed den
heelen nacht geen oog dicht.. . .
'Vat is 'n mensch toch 'n raar schepsel !

Den volgenden morgen was ik al voor dag en
voor dauw in ,de kleeren.
Toen mijn ouwe Stuur met een slaperig gezicht,
uit de 'roef te voorschijn kwam, stond ik al achter
op bij het roer mijn pijp te rooken.
Stuur keek me raar aan.
IVIaar kaptein h< zei hij 2, ben je nou al aan
dek....?
»Jae, zei ik ik kon niet al te best . .. . «
Hm ... ja e zei hij dat is nou al het begin
van de ellende. ... Nou kun je al niet meer slapen.
Als ik je nou een goeie raad schuldig ben, dan
zou ik een beetje Berenburger bitter nemen met jenever, op de nuchtere maag, want anders lust je
den heelen dag geen eten --<<
Stuurman«, zei ik.
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»Kaptein«, zei Stuur, daar hoef' je niks voor te
schamen . . . Koning Salomo was een knappe kerel .. .
maar toen het vrouwvolk hem te pakken kreeg....
toen zag hij er uit als een ezel zonder ooren. ...
toen zat hij er onder, en hij deed net wat ze hebben wouen. — Dat is nou niet anders. ... Maar,
dat mo 'k zeggen kaptein, het is een aardig wichtje,
en vriendelijk is zij ook.
» Stuur !c zei ik. Dat deed me nou zoo'n pleizier,
dat hij dat zei. »Stuur,« zei ik »willen we allebei
een beetje Berenburger nemen ?cc
»Nou kaptein« zei Stuur »orn je gezelschap te
houden. c
En een poosje later zaten we met ons beiden in
de kajuit.
»Och kaptein c zei Stuur »nou de moord een
keer z66 ver gevorderd is, zal ik maar in de zaak
berusten «. — En meteen dronk hij zijn derde glaasje
Berenburger nit.
Hij lustte het op alle tijden van den dag.

Maar — de z zaak e was nog niet in orde, want
toen de ouwe boer, de vader van Trientje, er achter
kwam, was hij er eerst erg tegen.
»Jonge, jonge I zei hij »zoo'n schipper, zoo'n zee-
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man. ... dat liekt mi niks tou. .. . 'k ben er arg
tegen . .. . 'k ben er bot arg tegen .... I)
»Och wat vaoderc zei Trientje. 't Is ja zoo'n
guie jong', en een aordige jong is 't ook.c
v Jao, jao... mien wichtje, tegen de Kaptein
zelf heb ik niks, dat's een oppassende jonge
man.... daor wil ik niks van zeggen.. .. Maor
zoo'n schipper, zoo'n zeeman .... ! Dat hebben we
in onze familie nooit 'had. . ..! altoos van de landbouwende stand... . Kiek Trientje. . .. als doe
nou eens mit zoo'n Kaptein 'trouwd bisse . . . . , en
het is winterdag.. .. of laot in den harfst, en het
waait hard, en we zitten hier bi 't vuur — en we
heuren, hou 't boeten 2) waait — dat de pannen
van het dak ofvlijgen, en dat misschien 't waoter
hier over de diek heen slagt.... en als je dan
hier met een paor schaopkes van kiender bi 't vuur
zitten en doe heurse hou 't waait boeten, en du
denkst dan bi di zulf .... : Och heerink waor zol
mien man nou wezen mit zi'n schip.... dan krigse
iedere keer een rilling deur dien leden, als du heurst,
dat er weer zoo'n rukwiend aankomt....
»Och heerink vaoder c zei Trientje v ie maoken
mi ja bang.c
1) „Bot arg" = „Heel erg".
2) „Boeten" = „Buiten".
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»Nee, mien wichtje, ik maok di neit bang, maor
ik vertel het maor, zooals het wezen zal ......
En als 't er dan een dag of wat laoter ien de krant
staot: »Van het Kofschip De vrouw Alberdina heeft
men sedert den z66 veelsten niets meer vernomen.c
Och vaoder, stil toch,e zei Trientje »ie maken
mi ja zoo bang.... Hei, foi.... dat zol ja aokelik
wezen.... Maor ik hol' toch zoo veul van hem,,
vaoder. c
qao mien wichtje, dat wil 'k wel 'leuven, maor
als er dat nou eens ien de krant kwam...
qao, vaoder, dat zol arg wezen. Dan geloof ik,
dat ik ook neit lang meer leven zol.... «
En de tranen kwamen in d'r oogen.
Nou mien wichtje zei de boer zoo ver is 't
ja nog neit.... e
2. Nee vaoder, maor ie maoken mi zoo bang....
Maor ik wil hem toch hebben vaoder.. . ; daor
helpt niks aan.... ; want als er nou eens ien de
krant kwam, dat Pieter met een ander 'trouwd
was.... dan zol 't nog veul arger wezen, ... c
»Nou mien wichtje zei de oude man, »dan mot
't maor wezen, dunkt mi, heur.... En zoolang
als ik er ben.... is 't er hier altoos plaots in de
honk van de heerd veur mien lutje, beste Trientje. . .
Kom maor hier mien wichtje.... Vaoder is wel
7
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eens een beetje hard, maor hij meint het toch goud
mit di. . . . Zie zoo, nou, stil maor, heur • . . 't Komt
in orde heur . . . . Stil maor. . . . t
Toen was het in orde, en een dag of wat later
lag mijn schip in de haven met alle vlaggen in
top. Alles wat maar kleur had, en van vlaggedoek
was, hadden we naar boven geheschen, en mijn
yolk trakteerde ik op alles, wat ze maar hebben
wouen : chocola en jenever . . . . en krentestoet. . . .
en ik weet niet, wat al meer. Die kleine rooie kajuitsjongen van me, die rooie foeks, die at zoo veel
dat hij een dag of wat onbekwaam was om to
werken, en mijn ouwe Stuur was natuurlijk ook
een dag of wat onder water, en liep met zijn pet
scheef op het hoofd door Krammerziel. De heele
boel was in de war.

Het duurde nu eerst nog wat, voordat het aan
het trouwen toe was, en in lien tijd was ik natuurlijk den halven dag en nog 'n boel meer, bij
den ouwen boer aan huis, op het plaatske onder
den diek.
Trientje zei eens tegen me : 3)Je mossen dei olle
stuurman toch ook eens mitnemen.c
»Da 's best« zei ik, en ik dacht bij mezelf, dan
kan hij met den ouwen boer wat zitten praten, en
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dan hebben Trientje en ik wat meer vrijaf. — Ja,
een mensch moet een beetje slim wezen in de wereld,
ander5 kom je er niet. ...
Nu dat ging eerst best en ze zaten rustig met
hun beiden bij het vuur. z Stuur« zat natuurlijk
weer allerlei sterke stukjes te vertellen, en de ouwe
boer deed niks, als maar met open mond en ooren
er naar luisteren.
Maar, langzamerhand, toen Stuur een paar zklokjese op had, begon hij wat al te los van den
tongriem te worden, en hij begon zulke rare verhalen te doen uit den tijd, dat hij aan boord van
zoo'n, opiumschoener gediend had in de Chineesche zee.
Hij was eerst in Hong-Kong gekomen met een
Amerikaanschen driemaster, maar daar had hij ruzie
gekregen met den kaptein, die zijn vrouw aan
boord had.
z Die kaptein e zei Stuur z die was zoo jaloersch
als een Afrikaansche neger, en ik kreeg ruzie met
hem, omdat hij zei, dat ik altoos naar het achtereind van het schip zag, waar zijn vrouw was, in
de kajuit. — Nou, om hem een beetje gerust te
stellen, zei ik tegen hem : ik zal dat leelijke wijf
van jou wel met rust laten , daar hoef je niet bang
voor te wezen. Och, dat zei ik maar, om hem
gerust te stellen, want in de wezenlijkheid was het

I00 DE VRIJAADJE VAN FEN GRMINGER KOFKAPITEIN.

geen onknappe vrouw. — Maar toen werd hij dan
toch zoo nijdig als een spin, en dat liep hoe
langer hoe hooger, zoodat ik in 't laatst tegen
hero zei : zik ga d'r van deur hoor, ik wil met
jou eerappelschillerij hier aan boord niks weer to
doen hebben«, en toen kwam ik dan terecht op
zoo'n opium schoener. — Maar die Kaptein ... —
dat heb ik later gehoord — die hebben ze naderhand op de thuisreis overboord moeten zetten;
die man is van jaloerschigheid gestorven. Hij werd
hoe langer hoe nijdiger, en hij werd zoo mager
als een velletje postpapier, en eindelijk viel hij
heelemaal van de graat, en toen was hij dood.€
» ja,« zei Stuur, daarom zeg ik altoos maar
het is heel goed, dat een zeeman trouwt, en daar
ben ik ook sterk vôbr, maar als zoo'n vrouw er
een beetje aardig uitziet, dan is het altoos beter,
dat je ze niet mee aan boord neemt.c
En meteen keek »Stuur« naar onzen kant, waar
wij met ons beiden, Trientje en ik, achter de tafel
zaten.
Trientje lachte er om, en ze vond het wel aardig,
dat Stuure dat zoo zei en tegeliikertijd naar ons
keek, want ze wist het wel dat ze er aardig uitzag, — maar ik schudde, over den rug van den
ouwen boer heen, Stuur met mijn vuist toe, want
ik begreep wel, dat hij alweer een oog op de toe-
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komst had; »geen vrouwmenschen aan boord. e —
Maar Stuur deed maar net, alsof hij mij niet
zag, en ging maar door, en begon met zijn groote
vertelsel uit de Chineesche zee.
Dat was het mooiste verhaal dat hij had. Ze
waren daar in de Chineesche zee aangevallen door
zeeroovers. Die hadden den heelen schoener uitgeplunderd en alles vermoord, maar z Stuur c hadden
ze laten leven, omdat hij zei, dat hij ook zeeroover
wou worden. — Toen hadden ze hem al zijn haar
afgeschoren en ze hadden hem een pruik op zijn
hoofd vastgeplakt met een staart achter in den
nek, en zoo had hij toen een heelen tijd aan boord
van dat vaartuig als een Chinees rondgeloopen en
geleefd.
Wat zal hij er toen mooi uitgezien hebben! —
Maar, zooals Stuur zei, het had niet heel lang
geduurd, want die staart in z'n nek begon hem
erg to vervelen, en hij kon op den duur met die
Chineezen niet best overweg en, zei Stuur, er kwam
ook weer een vrouwspersoon tusschenbeide.... En
nou wou Stuur beginnen met zijn vertelsels over
de Chineesche vrouwen, maar toen dacht ik bij
me zelf, dat het tijd werd dat hij wegging, — en
dus, ik zei tegen hem :
' Stuurman, ik wou wel, dat je nou nog even
naar het Ouwe Rechthuis won loopen. — Daar
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zit koopman Krietsma, en
daar mos'je aan zeggen, dat
ik morgen
tijdig bij hem zou
komen. En als je
dan in de herberg
vat verteren wil,
dan zal ik het
wel betalen.«
Zoo kreeg ik hem gelukkig weg,
het werd tijd ook, want toen hij wegging, schudde hij den ouwen boer zoo
hartelijk de hand, dat de ouwe man het
haast uitschreeuwde van de pijn.
Dat was altoos een teeken, dat Stuur
gevaarlijk begon te worden, — dan drukte
hij iedereen op een allerverschrikkelijkste
manier de hand, en hij begon over de Chineesche vrouwen te praten.
Hij wou Trientje ook een hand geven,
maar... flDat hoeft zei ik, en meteen schoof
ik hem de deur nit.

Den volgenden morgen zag Stuur er nog erg
bestoven uit.
»Wel Stuur,« zei ik, z hoe was het gistr'avond
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in 't Ouwe Rechthuis? — Ik heb nu toch ook
hooren zeggen, dat die juffrouw, die weduwe, het
erg op je verzien heeft...
»Nou,e zei Stuur, »'t is mogelijk, maar... gistr'avond toch niet, want de jenevergrog was me slap
genoeg, en die maakte ze anders zoo sterk als 't
maar lijen kan...
»Nou Stuur,e zei ik, »'t is nou gauw aan de
bruiloft toe; in de andere maand zullen Trientje
en ik trouwen, en als het bruiloft is, dan komt
de jufirouw uit Het Rechthuis ook, want da's familie... En dan zul jij naast haar zitten...
»Och heere, kaptein,« zei Stuur, »doe 't niet.
Zulke vrouwen ben zulke adders.«
»'t Gal toch gebeuren,e zei ik.
»Nou kaptein,e zei Stuur, »ik zal me zoo fatsoenlijk mogelijk aanstellen, maar als ik van dat
vrouwmensch last krijg, dan mo' je mij niet kwalijk
nemen.... als ik mezelf in de sekurigheid neem.e
»Wat wou je dan doen, Stuur?e
»Nou kaptein, ze heeft soms zoo'n rare manier
van kijken,... dan kijkt ze zoo'n drie streken van
het kompas, schuins in den wind op en als ze dat
doet... dan moet ik voorzichtig wezen.. ; dan
sta ik op, ik maak een Chineesch kompliment voor
het gezelschap en ik ga met den wind recht van
achteren, de kamer uit... Want als zulke vrouwen
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schuins beginnen te kijken, dan mo' je zorgen,
da' je in de ruimte komt, want dan begint het
hard te waaien.«
D Nou Stuur, e zei ik, »het zal wel terecht komen.«
En . . . het kwam ook terecht. In de daarop volgende maand vierden we onze bruiloft, en alles
liep best af.
We reden eerst naar het gemeentehuis en toen
naar de kerk.
Trientje en ik, en de ouwe boer, reden voorop
in een mooie 1 oetsewagen. Daarachter kwamen
twee wagens met familie, en achteraan kwam een
kapwagen met een ouden schimmel d'er voor.
Daar zat mijn »equipage« in : »Stuur met een wit
overhemd vOOr, en dan de matrozen, en de rooie
jongen, die aan boord het eten kookte, met den
bond naast zich, >jonge Luutje« met z'n lange
beenen. — Die moest er ook bij wezen.
D'er liep een heel oud paard voor den wagen,
— dat erg mak was , want Stuur zou de teugels
in handen hebben . . . en daar had hij niet heel
veel verstand van ... Maar hij zei : dat zou wel
terecht komen; en, zooals hij later vertelde, hij
had een heelen zwaren steen naast zich in den
wagen liggen; daar had hij een strop om heen
gemaakt met een eind touw er aan, en dat had hij
den ouden schimmel aan z'n staart vastgebonden.
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z Zie je,c zei Stuur, ,)als ik nou een mankement
krijg onderweg, of het gaat alewel een beetje
scheef, dan goof ik in eens den steen uit den wagen.
En dan lig ik meteen op een bedekte manier voor
anker. — Ik wil wel eens zien, dat zoo'n peerd
met zoo'n steen aan zijn staart er van deur gaat.«
Nu daar was geen kwestie van, want de schimmel had al werk genoeg om den wagen voort te
trekken; zoo'n zware vlint was het, die ze met
mekaar in den wagen geprakkezeerd hadden.
Zooals ik al zei, 't was allemaal zeevolk wat er
in zat, en ik was eigenlijk bang genoeg, dat ze
hun fatsoen niet zouden houden. Op de 1, uitreis c had
ik gezegd, moesten ze zich stilhouden, maar als we
weer terugreden, — dan mochten ze wel een
deuntje zingen...; als ze het niet laten konden.
Nu, — 't ging goed. — Aileen die rooie jongen,
die wou op de heenreis al beginnen, want dien
hadden ze al dadelijk 's morgens te veel jenever
met stroop laten drinken. — Maar toen hij zijn
grooten mond los wou scheuren, toen lei Stuur,
die naast hem zat, hem in eens een van de teugels om z'n hals.
z Als je je nou niet stilhoudt, jij rooie maneschijn, dan draai ik je hier in eens, in het voile
publiek, je hals dicht ... »Zulke rooien hebben
altijd wat bizonders,c zei Stuur.
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Stuur zelf hield zich best. Alleen in het laatst
van den avond kreeg hij het te kwaad met de
juffrouw uit Het Rechthuis, want die hadden we
naast hem gezet. We moesten eens zien, hoe dat
afliep.
Stuur had zich den heelen dag best gehouden,
en wezenlijk, voor zijn doen maar heel weinig gedronken, maar tegen den avond, en toen het wat
later werd, duurde het niet lang, of hij begon hoe
langer hoe pleizieriger te worden, en hij begon met
zijn hoed te zwaaien. Dien had hij den heelen
dag bij zich willen houden, omdat hij zei, dat het
zoo'n mooie zwarte kachelpijp was, en omdat het
voor den eersten keen was van z'n leven, dat hij
zoo'n ding op z'n hoofd had.
»Heere kaptein,« zei hij, »wat ben ik pleizierig
vandaag; — als ik nou in den spiegel kijk, dan
ben ik net een dome.nie....; met wittigheid voor
de borst... Maar zoo'n overhemd, kaptein, is toch
eigenlijk erg lastig, als je er niet aan gewoon
bent.... zoo'n ding.... dat kruipt steeds naar
boven. ... 't is net zoo'n golf van wittigheid. , ..«
»Och, och ja,« zei de juffrouw uit het Rechthuis
die naast hem zat, »ja. ..., dat zit den stuurman
eigenlijk niet zooals het boort.... Wil ik je eens
helpen, stuurman... ?«
»Huila,! Juffrouw !« zei Stuur. »Hou je roer
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recht... 't Is erg vrindelijk van je, maar ik wou
't maar liever houden zooals het is... Ik ben een
beetje vreesachtig van natuur, als een vrouw zoo
dicht bij mij komt... Wil je m'n hoed een beetje
op hebben juffrouw ?«
En meteen zette hij haar zijn zwarten hoed op
het hoofd.
Nu, toen werd zij natuurlijk kwaad, en ging een
heel eind van hem afzitten.
»Zie zoo,« zei Stuur, »dat's net wat ik hebben
wou... En nou, wil ik nog eens apart een glas
drinken met den kaptein ... »Dat's veur den kaptein, en dat's voor de vrouw.... Lang zullen ze
leven ! . . . Dat ze nooit ruzie met mekaar krijgen
en dat ze altoos maar denken : Over honderd jaar ben
we allemaal dood. . . Hiep, hiep, hiep, hoerah ! Kaptein, daar ga je... en daar gaat je vrouw ook !c . . .
T.Hap! zei de poes,« en meteen dronk hij twee
glazen achter mekaar nit. .
Toen stond hij op, en liep naar de juffrouw uit
Het Rechthuis. — Die wou eerst niks van hem
weten, want die was nog een beetje kwaad; maar
Stuur zei tegen haar: qe moet mij dat nou niet
kwalijk nemen, juffrouw, maar als de zon onder
is, dan word ik gewoonlijk zoo'n beetje week om
het hart... Meteen pakte hij de juffrouw om d'r
midden... Er begon een viool en een harmo-
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nica to spelen en ... Daar gingen ze heen met
hun beiden, en wij er achter aan.. !
De polka, hoor,... daar ging het heen ! Dansen
en een Leven, en een pleizier, en een lawaai.....
den heelen nacht door. 's Morgens om een uur of
zeven ging al het yolk met muziek weer naar boord
toe.... Stuur voorop; met z'n zwarten hoed boven op een stok ; daar balanceerde hij zoowat mee;
en z'n overhemd en z'n boordjes in de hand; want
die had hij nu maar afgedaan voor 't gemak.
Het duurde nog wel een dag of wat voor dat
aan boord van De vrouw Alberdina alles weer
ordentelijk in zijn werk ging.
Stuur zei: »Een mensch is net als 'n horloge,
je kunt hem niet zoo maar in eens gewelddadig
stil laten staan.«
En dat bewees hij ook, want hij liep nog wel
een dag of wat met dien zwarten hoed op z'n hoofd.
Daar had hij dan een wonderlijk pleizier in, en ze
zeiden, dat hij den dag na de bruiloft weer met
de juffrouw uit Het Rechthuis de polka had gedanst. Maar... . eindelijk kwam toch alles weer
tot rust, en in het voorjaar gingen we met de
Vrouw Alberdina weer naar zee.
In den eersten tijd bleef Trientje aan den wal,
maar, och... het duurde niet of lang, of de vrouw
moest met aan boord.
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Stuur was er eerst erg tegen, maar .... langzamerhand begon hij zich toch er in te schikken ...
en.... als Trientje aan boord was. ... dan was
Stuur heel anders als anders.
Kaptein,« zei Stuur, »het is met mij net als
met Koning Salomo. .. : tegen het vrouwvolk ben
ik niet bestand ... Vooral, wanneer er zoo iet of
wat van een zachte, van een goeiege natuur in
zit.... Niet als het van die opgeschoten, hardnekkige treurwilgen bennen...; maar als zoo'n vrouw
zoowat zacht is.... dan ben je altoos bang ....
dat je zoo 't een of ander zult zeggen of doen ....
daar ze niet tegen kunnen.... daar ze te zacht
voor bennen.... Dat he 'k nou van morgen nog
gehad.... Toen wou ik dien rooien jongen....
dien wou ik een rammeling geven.... omdat hij
weer niet bij de hand was, toen we over stag
moesten om het schoorsteentje, het huifke van de
roef of te nemen... Dat he'we nou verleden ook
nog gehad.... toen, met het overgaan van den
boom van het grootzeil, van de giek ... dat de
heele schoorsteen kapot sloeg.... En dat komt
nou.... omdat die jongen altoos en eeuwig met
dien hond zit te speulen.... en dat was nou ook
weer.... Altoos en eeuwig....
1k zeg...: Jou leelijk klein gedierte, ik zel je. ..
en toen wou ik hem er een over zijii rooien jak-
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hals geven..., en ik wou nog wat zeggen ook...
Maar toen stond net de juffrouw achterop, en...
en... eh... die keek mij aan, net als of ze zeggen wou: »och... stuurman...!«
Ja, zulke vrouwen... die hebben daar geen begrip van.... 1k zeg: ja, juffrouw, ik wou alleen
maar dien rooien jongen meneer op een vrinde_
lijke manier onder het oog brengen... dat, als hij
nou nog eens weer met den bond zit te speulen...
als we over stag moeten... dat hij dan toch....
der op rekenen kan, als dat hij ... jou... jou...
leelijke, rooie....
En meteen wou ik er hem toch nog een geven,
daar hij genoeg aan had, maar toen keek zij me
weer aan... en toen, ja... Waarachtig, het touw
viel me uit mijn hand...
Ja, als zoo'n vrouw je aankijkt, dan heb je niks
meer te vertellen.... ja.... zoo is bet. ..
— Ja, dat was nou een wonder wat de zwakke
natuur van een vrouw een mensch veranderen kan.
Stuur begon hoe langer hoe fatsoenlijker te
worden. Als Trientje aan boord was, dan vloekte
Stuur veel minder dan anders, en 's morgens begon hij ook wat meer ordentelijk zijn haren uit te
kammen. Daar deed hij anders niet veel aan....
En als die rooie kajuitsjongen van me, als die
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achteruit moest naar de kajuit, en Stuur kreeg het
in de peiling, dan riep hij hem eerst bij zich: » Korn
bier, maneschijn... Laat
me eerst je handen eens
kijken.« En als hij dan
zijn handen niet eerst
behoorlijk gewasschen
had, dan mocht hij niet
naar binnen... » Eerst
je handen wasschen !«
zei Stuur dan. »Je bent
veel te smerig, om zoo
in de kajuit te komen.. • •
der uit !c
Ja, Stuur bleef altoos
een rare ouwe kerel, die
graag jenever lustte,
eigenlijk wel wat al te
graag, maar toch, toen
er later kinderen kwamen, was er geen een,
van wien ze zooveel hielden als van »Oome stuurman,« en... dat was nu
een wonder. ..., Stuur
schaamde zich voor m'n
kinder, als hij ongelukkig weer wat veel gedronken
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had, en zich raar aangesteld had. Dan vroeg hij
mij den volgenden morgen :
»Zouen ze 't begrepen hebben, dat ik gister
avond.... een beetje nat was in den hals? ....
Zulke kinder, kaptein.... die kunnen je zoo raar
aankijken.... Raad goed, zulke kinder.... Apegoed is het. Ik ben blij dat ik ze niet heb ... c
Nu, daar meende hij, geloof ik, niet veel van,
want toen dat eene jonkje van ons (zoo'n zacht
teer kereltje...., maar een beetje zwak....) toen
dat zoo erg ziek was . . . . en toen het op een
zekeren nacht zoo erg werd, dat we dachten dat
het verkeerd zou loopen.... toen zat dan toch die
ouwe kerel 's nachts, in een hoek van de kanier,
als een kind te huilen.
Dat had ik nooit van hem gedacht.
))Kaptein« zei hij later tegen me, toen het jonkje
weer wat beter was, I kaptein, ik begin oud te
worden.... 't Wordt tijd dat ze me een slaapmuts
opzetten.... Ik wordt net een ouwe falie.... Dat
komt alleen, orndat ik tegenwoordig geen jenever
genoeg meer think.... Dan krijg je zoo'n huilerige
natuur over je.... Kijk . . . . kijk.... Kijk zoo'n
jong daar liou liggen... Och heere.... Och zoo'n
stumperke . . . ! Hoe is 't kereltje. . . ? Dag, jochie . . . !
Kent hij » Oome stuurmane nog wel. . . . Ja, he ? ....
He...? Oome heeft in zijn kiss, onder zijn ouwe
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spullen, nog zoo'n Chineesch tirelomteintje . . . dat
wil hij morgen avond metnemen. . . Daar heeft hij
misschien nog wel aardigheid in . . . . Dag, jochie . . . .
. . . Heere, kaptein . . . daar begin ik waarachtig
al weer te janken . . . Krimineel, wat word ik een
ouwe falie . . . Nou, goeien avond; het beste . . .
Over honderd jaar . . . bennen we allemaol dood .. !
Het beste . . . . adieu . . . !

Ja, er zat een goed hart in, maar ook was hij
aan boord een flinke kerel, die wat durfde en die
nooit verlegen was, als er wat gebeuren moest. Dat
hebben we gemerkt, toen onze rooie kajuitsjongen
bij zekere gelegenheid buiten boord viel.
't Was op een Zaterdagmorgen , ik herinner het
me nog, als of 't gisteren gebeurd is. — De jongen
moest naar buiten om den kluiver vast te maken,
en met, dat hij zoo naar voren wil en over den
boegspriet naar buiten kruipt, daar krijgt het zeil
hem te pakken, want dat sloeg heen en weer, en
dat slaat den jongen van den boegspriet af, maar
terwijl hij yak, pakt hij in eens een end, dat
onder den boegspriet of eigenlijk onder het kluifhout hing, en daar houdt hij z'n eigen aan vast.
Daar hing hij.
Iederen keer, met het stampen van het schip,
8
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ging de jongen onder water, en dan kwam hij met
het naar boven gaan van het schip ook weer naar
boven.
En dan zagen we zijn gezicht!
0, dat was een verschrikkelijk oogenblik. En
geen een, die naar buiten dorst, totdat in eens,
daar kwam Stuur, die achter aan 't roer gestaan
had.
»Wat 's dat ?c zei Stuur. »Dud jullie Diet ? Dan
durf ik wel.e
En meteen kroop hij met zijn dikke lichaam
naar buiten over den boegspriet heen.
»Och heerink c zei Trientje tegen me, en ze kneep
me van angst in den arm. » Nou verdrinken ze
straks allebei.«
Ja, dat was een schrikkelijk gezicht. Stuur schoof
eerst voorzichtig over den boegspriet been, en toen
liet hij zich langs het end, waar de jongen aanhing, z66 naar beneden zakken. En dat was gevaarlijk, want hij was zoo zwaar, die dikke ouwe
kerel.
»Och heerink« zei Trientje »als nou het touw
straks brekt!
Maar neen, 't ging alles goed....
Stuur hing eerst onder aan den boegspriet, en
iederen keer als de schuit zoo stampte, zagen we
hem met den jongen onder water gaan, en dan
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weer boven komen ...... Tot dat in eens.... toen
pakte Stuur den kleinen rakker beet, en toen haalde
hij zich met zijn beenen en zijn andere hand weer
naar boven. Daar kwamen ze aan met hun beiden over den boegspriet heen... en zoo naar
binnen.
)Hoerah!« zeiden we, toen ze binnen boord
waren.
Zoo'n rooie paradijsvogel« zei Stuur. 2Dat zou
je nu zeggen, dat zoo'n jongen nog te eigenwijs
is om binnen boord te blijven . . . . Alloo ! maneschijn,
gauw naar beneden, droge kleeren aan en dan de
derappels Ja, juffrouw, daar heb je
nou geen begrip van, maar, als 't nou goed was,
dan moest zoo'n jongen dadelijk een schriftuur
over z'n baadje hebben, omdat hij z'n eigen niet
beter weet vast te houden. Dadelijk moest hij
wat hebben.«
Trientje keek Stuur in de oogen.
)Daar meen je niks van« zei ze tegen hem
»Daar ben je een veul te goeie, ouwe kerel voor...
Ja, ik geloof, dat ze hem wel om den hals had
willen vallen... Zooveel hield ze van hem, in
dat oogenblik.
Wel, Stuur heeft nog een heelen tijd met me
gevaren, maar tegenwoordig is hij te oud en hij
blijft in elk geval 's winters aan den wal, en dan
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zit hij bij mij thuis in den hoek van den haard
en dan zitten de jongens boven op zijn schouder
en op zijn knieen en overal waar ze hem maar
to pakken kunnen krijgen.
»'t Is toch aardig goed, zulke kinden< zei Stuur
verleden tegen me. Ja, een mensch heeft toch
wel graag zoo op z'n ouwen dag wat lawaai en
pleizierigheid om zich heen... 't Is toch beter,
dan dat je alleen bent in de wereld.
Zoo was mijn ouwe Stuur toen, en zoo is hij
ook altoos gebleven.

-<A1114„

DE REIS VAN BOOTSMAN KLABBERDOS EN ZIJN
VRIEND DE SERGEANT-SCHRTJVER OM EEN ERFENIS
TE HALEN,

De sergeant-schrijver Hazelhoff en bootsman Klabberdos waren al van oudsher dikke vrienden, het
lag dus voor de hand, dat de bootsman den sergeant-schrijver uitnoodigde om hem op zijne reis
te vergezellen, toen er plotseling bericht kwam aan
boord van de Tromp, dat de tante van den bootsman aan eene slepende ziekte was overleden.
Jarenlang had men dit einde voorzien. Toch
kwam het nog onverwachts.
De bootsman had al dikwijls tegen den sergeant
gezegd: 1 ik heb nog een tante van mijn moeders
kant, en die heeft nog al wat geld van haar eigen,
»en als die komt te sterven, dan zal je eens een
»grap beleven, dan gaan we met z'n beiden de erfenis halen. 't Is een vrouw van een manhaftige
»natuur en ik mag haar voor mijn oogen niet zien,
2, maar als ze dood is, heeft ze niks meer te ver»tellen, en ik ben zooveul als haar eenigste erfgeznaarn, want een testament durft ze niet te maken;
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» dan is ze bang dat ze dood gaat. Dat heeft ze
» me zelf verteld indertijd.
»Zoo, zei ik toen tegen haar, dan 'hoef ik ver1 der ook geen complimenten met je to maken. Ik
»groet je.
»Och, er zat wel een goed hart in ; maar ze had
I soms van die japanneesche kuren over zich, —
»en dan zei ik altoos maar : je moest eens een
qpoosje bij ons aan boord komen.
»Zoo, zei ze, wat dan ?
Nu, dan zou ik je eens laten zien, hoe lang of een
1 eind touw is van z'n eigen, als je 't behoorlijk uitrekt.
z Neefke, zei ze dan tegen me, weet je wel dat
»je mijn erfgenaam bent ?
»Ja, zei ik, dat weet ik wel, maar daarom wil
1 ik toch zeggen wat ik wil, en als ze dat wat meer
1 deden hier, dan zou je wel anders worden. Maar je
»hebt allemaal van dat gladharige yolk om je heen ...
»Kijk, je bent eigenlijk zoo'n soort van een vrouws»persoon, dat je hadden bijtijds moeten trouwen.
S Och neefke, zei ze, met een zachte, pleizierige
stem. (Ja, dat vond ze wel aardig) — Och neefke.
>Ja, zei ik, maar dan had je een kerel moeten
)›hebben, die je iederen dag behoorlijk de almanak
2
1

liet lezen, met een bladwijzer van driestrengs je
weet wel.
»Nu, dat vond ze niks pleizierig, en, na dien
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tijd ben ik er ook niet weer geweest, maar ik
Aeb toch idee, dat ik haar erfenis krijg, omdat
ze geen testament durft te maken, omdat ze bang
»is, dat ze dan dood gaat.
Het kwam werkelijk nit, zooals de bootsman
voorspelde. Op zekeren dag kwam de
zoogenaamde I brievenfacteur« aan boord
met een brief voor bootsman Klabberdos.
z Bootsman« zei de
facteur, » daar is een
brief voor je : Den
WelEdelen Heer C.
-`1
Klabberdos. e
»Den WelEdelen
'Iota
z Heer ? — Dat's niet
z voor mij. —1k ben geen domenie. Wat
» zei je ? Zeggen ze dat tegen iedereen tegenwoordig ?
Nou, dan kan ik het ook wel wezen . . . Hm . . . Welz Edelen Heer Klabberdos, bootsman aan boord
van . . . Ja, waarachtig, het is zoo, het is voor mij . . .
2. Nou, maar dan weet ik wel wat het beduidt . . . . t
Ja, het is zoo.. . . Eh, zeg er eens jij, jongetje.
»Wil jij eens vragen of de sergeant-schrijver Hanelhoff eens bij mij wil komen ? t
A
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Het jongetje voldeed aan dit verzoek, de sergeant-schrijver verscheen, en onmiddellijk daarop
werd hem door den bootsman het overlijden van
deszelfs tante aangekondigd in de kernachtige woorden: z Sergeant, ze is dood c — en hierop besloot
men, er verder geen gras over te laten groeien maar
den zelfden morgen nog, met de parade, om acht
uur, veertien dagen verlof te vragen.
»Meneer, een woordje asjeblieft« zei bootsman
Klabberdos.
»Wat is er, bootsman ?c vroeg de eerste officier,
»Meneer, ik heb een sterfgeval in mijn familie.«
z Wel, bootsman, dat spijt me voor je.«
zDat behoef je niet te zeggen meneer, want het
was een vrouw, die lang genoeg geleefd had om
een ander zijn rantsoen te bederven, en ik ben er
niet treurig om, maar ik wou wel veertien dagen
verlof hebben, want ze moet begraven worden en
ik ben haar erfgenaam ; anders ging ik er ook
niet heen. Maar nu wou ik wel graag, als het kon,
den sergeant-schrijver Hazelhoff met me mee hebben, en als het dan mocht, dan kon hij van den
secretaris of den officier van administratie, zooveul
als een wetboek meenemen ; want ik heb altoos
gehoord, met zoo'n erfenis, daar komt altoos de
gerechtigheid bij te pas, of de advocaten of zulke
menschen, en daartegen wou ik mezeif in het sekure
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nemen... . want ik ben van zoo'n natuur, dat als
ik met de gerechtigheid te doen krijg — dan krijg
ik een gevoel over me, alsof er een zware mist
over mij komt, een dikke verstopte lucht, dat je
niet meer weet, waar je bent in de wereld. Maar
de sergeant-schrijver die is klaarder in die soort
van taken, — en daarom wou ik hem graag met
me mee hebben. €
Het valt zeer te betwijfelen, of dit argument en
deze vrees van bootsman Klabberdos voor de gerechtigheid, wel oprecht gemeend waren, en of dit
niet alleen werd aangevoerd als een middel om
den sergeant-schrijver mee te krijgen, want de heer
Johannes Hazelhoff, bijgenaamd Johannes Klankverloren (met het oog op zijn heesche stem) stond
aan boord van de Tromp niet heel gunstig bekend,
wat betreft zijne 2. soliditeit«, wanneer hij den vasten
wal bezocht. — Zooals de bootsman wel eens zei,
de sergeant had z een lastigen dronk c over zich.
z Zie je,c zei Klabberdos >hij wordt wel eens dronken als hij te veul drinkt, en dat word ik nooit.
Hij is van een opgewonden natuur. En dat's eigenlijk jammer, want in zijn hart is hij een goeie
kerel, en hij had al heel wat kunnen wezen in de
wereld, want er zit een geleerdheid in dien man
z'n hoofd, daar heb je geen begrip van. Daar is
geen taal op de wereld, of hij spreekt 'em, en als
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hij een politieke jas aanheeft, of heelemaal in burgerkleeren is, dan is . het net een domenie, zoo deftig is hij dan van z'n eigen, — en zoolang er de
drank niet in is... dan heeft hij een hooge fatsoenlijkheid over hem... een hooge fatsoenlijkheid.. . Maar de drank, die doet het 'em. — Dat
geeft altoos een rampzalig uiteinde.«
Deze beschrijving van den sergeant-schrijver, door
bootsman Klabberdos, was werkelijk zeer juist. De
heer Hazelhoff, bijgenaamd Johannes Klankverloren,
had werkelijk een zhooge fatsoenlijkheid « over hem,
zoolang hij bij zijn positieve was, maar aan den
wal zijnde, bracht de drank hem gewoonlijk tot
een rampzalig uiteinde.
Dezen keer echter zou het beter afloopen.
2. Hoor eens sergeant zei de bootsman tegen hem
nou gaan we met z'n beiden het binnenland in,
en we komen straks in communicatie met allerhande
soort van menschen, en dus, nou wou ik graag dat
we dezen keer, ons heelemaal aanstelden als burgers
van den wal, en als menschen die een zekere titelatuur hebben in de wereld.. .. WelEdelen Heer
Klabberdos.« Wablief! e
>13ootsman«, zei de sergeant, z dat vind ik een
uitstekend idee, maar dan zou ik toch voorstellen,
dat we eerst behoorlijk een burgerkleedij aannemen. . . 41
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»In politiek ? Dat's goed. Daar heb ik niets op
tegen. Maar ik kan er toch mijn pet wel bij ophouden? — Die zit me gemakkelijker.«
»Dat moet jij weten,« zei de sergeant, »maar ik
zet er een hoed bij op.e
En zoo kwam het, dat men den volgenden dag
den sergeant en den bootsman in Amsterdam een
kleeding-magazijn zag binnenstappen.
»Zie je,« had de sergeant gezegd, »daar kom je
nou binnen, en je zegt tegen zoo'n kerel: kleed
me aan, — geef me een gekleed costuum, zoo
noemen ze dat. — Nu, dat doet hij, en dan kom
je er heelemaal gepolitoerd weer uit.c
»Nou, .1 zei de bootsman, »die grap moeten we
eens hebben, — maar dan moet jij je maar eerst
laten behandelen, — dan ga ik op een stoel zitten,
om er naar to kijken, hoe of het je lijkt.c
»Zie je,« zei de bootsman later, »ronduit gezegd,
ik had er eigenlijk niet veel zin in, want ik heb
het liefst maar m'n eigen spullen aan, maar...
als 't noodig mocht wezen, nu dan kon ik er ook
wel toe reseleveeren.c
Nu, we kwamen daar binnen, — en daar komen
dadelijk zoo'n stuk of wat van die magere, witte
kerels op ons af.
Wat is het toch raar yolk, zulke kleermakers!
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Dat draaide om ons heen en dat was dadelijk een
getrek en een geplooi... Ik zeg: huila! vast wat...
Hij eerst. .. Geef me een stoel en blijf me van
m'n lichaam af. Als 'k wat noodig heb, zal ik 't
je wel zeggen.
En toen begonnen ze dan met den sergeant. Nu,
ik moet zeggen, dat deden ze netjes. In minder
dan geen tijd was het heelemaal een meneer van
den wal, met een blauw zijden doek om z'n hals,
met Witte stippeltjes er op. Dat mag ik nou niet
erg graag lijen, maar de sergeant zei: »dat hoort
er bij, dat dragen ze allemaal aan den wal, als er
wat fatsoen in zit. c
»Nou,« zeg ik, »dan moet ik ook maar onder
het mes.c
»Geef mij nu ook eens zoo'n spulletje,« zei ik
tegen die kerels.
Maar toen keken ze mij aan en ze zeiden tegen
me : »u zijt nogal zwaar, nog al breed van gebouw.«
Ik zeg. .. eh.... ja. .. Wou je zeggen, dat ik
nogal dik ben van m'n eigen ? — Ja, dat is zoo.
— Ik geloof, dat ik op mezelf net zooveel weeg,
als jullie allemaal met elkaar.
Nou, maar, toen begon de ellende. Daar begonnen ze me van alles aan te passen en over hoop
te halen. — En och heere, het was me allemaal
te klein... Maar eindelijk, ja, het lukte toch en
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ze wisten het dan
toch zoo te prakkezeeren, dat ik een soort van
lichaam had, maar
zwarte kleedij
ik had een gevoel over me, alsof de
dokter me een verband aangelegd had, zoo
stijf zat het me allemaal aan mijn lichaam ik
stond te blazen van de benauwdheid.
En toen eindelijk, daar zetten ze me waarachtig
voor een grooten Spiegel, waar je je-zelf heelemaal in
bekijken kon, van boven tot beneden En daar
zetten ze me voor, en daar zie ik mezelf.. . En
nu kan ik je toch verklaren, dat ik kreeg een
schrik over mijn heele lichaam, toen ik mezelf zag.
» Het staat u goed, c< zeiden de kleermakers.
(ik zag dat de ke»Ik zeg: »staat u goed ?«
rels me stonden uit te lachen) ik zeg: z staat
u goed ?« En meteen wil ik den voorste er een
voor z'n wafel geven, maar met dat ik zoo mijn
handen uitsla.. . daar, krak! zegt de jas, en de
heele boel scheurt van mijn lichaam af.
aan mijn
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1Betalen :P c zeg ik. »Ja, dat zal 'k doen, maar
mezelf weer zoo op laten tuigen... Neen, dat
nooit. Ik trek m'n ouwe spullen weer aan... en,
eh... sergeant, zeg ik, we gaan naar den Zeedijk,
daar woont zoo'n soort van een uitdrager, daar
heb ik vroeger in mijn onnoozele jaren mijn plunjes wel eens aan verkocht, als ik geld te kort kwam,
en daar zullen we een goeien ouwen duffelschen
pijjakker koopen van een koopvaardij man en dan
moet ik er zoo'n zwarte karpoetse-muts bij hebben.
Dat's warm en plezierig, en dan kan ik mezelf
ten minste verroeren, want in die magere kleedij,
die ze hier verkoopen, daar heb je een gevoel over
je alsof je cellulair gevangen zit(
Het gebeurde, zooals de bootsman verlangde, en
alles liep zeer genoegelijk af, doch aangezien men
nu toch een keer in Amsterdam was, besloot men
er eerst een paar dagen te blijven, want de sergeant berekende, dat men met de begrafenis van
de overledene tante wel op hen zou wachten.
t Maar, zooals de bootsman vertelde, wiens woorden ik nu verder dikwijls gebruiken zal, »de sersant had z'n eigen daarin verrekend,c want toen
we in het dorp kwamen waar ze gewoond had,
began net de klok te luiden, omdat er een begraven werd. — Ik vroeg aan zoo'n soort van een
diender, (een veldwachter noemen ze dat in zoo'n
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negerii) ik zeg: »weet jij ook, waar bier juffrouw
Van Drummelen woont ?« — Want ze was verhuisd, sinds ik haar de laatste keer de waarheid
gezegd had.
»Daar gaat ze net heen,« zei de veldwachter.
»Wat!« zeg ik, » is ze dan niet overleden ?«
»Dat's te hopen,« zei de veldwachter, »want
anders kunnen ze er straks last mee krijgen , ze had
altoos een vlugge natuur over zich.e
Nu, dat kon ik den man niet tegenspreken. Ms
je hem lust, zei ik, dan kun je straks een borrel
bij me komen drinken, — en meteen begreep ik
natuurlijk, dat ze net bezig waren het ouwe mensch
te begraven. Hoor eens, zei ik tegen den sersant, nou
de zaak toch al zoo ver been is, moeten we den boel
bier maar rustig afwachten en gaan bier zoo lang
zitten tot dat alles in orde is. Want ik heb een hekel
aan zulke begrafenissen vanwege de zwartigheid en
bet gehuil, dat er altoos bij moet wezen. En ik zei
tegen den sersant, nou gaan we straks maar in
eens naar den notaris, die me dien brief geschreven heeft.
Nu, dat deden we. De veldwachter kreeg een
borrel, en die wees ons den weg.
»Sersante, zei ik, »beb je non het wetboek bij
je ? Want nou komt het er op aan.«
1k had hem opzettelijk dien morgen niks te drin9
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ken gegeven, opdat hij een helder hoofd zou houden. — En dat was goed ook, want we kwamen
al dadelijk in een groote moeielijkheid.
We schelden aan, en we kwamen op het kantoor, en ik zei tegen zoo'n winderig meneertje,
dat aan een lessenaar stond.: » Ik ben de WelEdele
Heer Klabberdos.« Wablief? — En toen zei ik
het nog eens een keer. Maar toen hij naar eene
andere kamer en toen kwam er een andere meneer
te voorschijn. Dat was de eigenlijke notaris.
I Bent u meneer Kiabberdos ?e zei hij.
ja,e zeg ik, 3> dat ben ik. Ik ben Klabberdos.e
En toen keken ze me weer eens aan. Ik zeg:
vgeloof jullie 't niet ?« — Maar toen begon de
sersant het in de gaten te krijgen.
)Bootsman«, zei hij, »je moet je.... Ja, toen
kwam er zoo'n vreemd woord uit.... ordentelijkheid of zoo wat... . iden.... il Ja, ik weet niet
meer wat het was.... Je moet bewijzen,« zei de
sersant, dat je wezenlijk.... e
Ik zeg: »Wat ! ? Moet ik bewijzen, dat ik .... e
Daar had ik nog nooit van gehoord.... z Moet
ik bewijzen, dat ik bootsman Kiabberdos ben ? e
Ja, dat heb ik nou altoos met die gerechtigheid;

i) „Identificeeren,"
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als je daarmee in aanraking komt, dan is het alsof er
een mist voor mijn oogen komt.
1k zeg tegen dien man: » aan boord kennen ze
me allemaal !«
»Ja,« zei hij, »maar hier kennen we u niet.«
» Ja, maar dat kan i k nu toch niet helpen....
En je hebt me nog wel z.00'n mooien brief geschreven.... Dat kon je toch niet doen, als je
me niet kende.t
» Hebt u dien brief bij u ?« vroeg de notaris.
»Nou,e zeg ik, »dat geloof ik niet. Heb jij 'em
sersant ? e
»Neen,« zei hij, »maar ik weet wat anders.»
)) wat dan ? e vroeg ik.
»Bootsman,e zei hij, »stroop je mouw eens een
einde op.«
Dat deed ik, en toen kwamen de twee eerste
letters van mijn naam voor den dag, met een anker
er naast, en dan nog zoo 't een en ander (dat had ik
indertijd met blauwe letters er in laten maken) —
en toen haalde dan de sersant ook nog onze verlofpassen voor den dag, en toen begon de zaak
langzamerhand in orde te komen en begonnen ze
te gelooven, dat ik het wezenlijk was.
»Nou,c zei ik tegen den notaris, toen we een
beetje op een vriendschappelijken voet begonnen
te komen »dat's nou dan toch de eerste keer van
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mijn leven, dat ze niet willen gelooven, dat i k
bootsman Klabberdos ben.«
Maar die notaris, dat moet ik zeggen, dat was
een aardige man. — Hij vertelde mij, dat er in
den laatsten tijd bij mijn tante aan huis zoo'n
klein schepseltje gewoond had, dat nog al arm was
van haar eigen en ook geen ouders had.
»Zoo e, zei ik »en heeft ze niet gezegd, dat die
wat hebben moest, als ze dood ging ?«
»Ja«, zei de notaris, »ze heeft er wel over gesproken, en, — de kleine heeft het ook wel verdiend, want ze had daar aan huis heel wat to
verduren, maar de stomper kon antlers nergens
been.... en .... ik geloof wezenlijk ook dat ze
van het ouwe mensch hield. — Maar, er is geen
testament en dus.... e
»Nou ja,« zeg ik, maar dat is immers net zoo
veel als niks — ik ben niet van zoo'n natuur, dat
ik het onderste uit de kan wil hebben.... Kennen we dat nu niet z66 beschrijven, dat zij de
helft krijgt bij voorbeeld. Of mag dat niet ? —
Wat zeg jij sersant ? Kijk nou eens even in de
wet, daar staat zeker wel wat van in.... «
>> Maar meneer Klabberdos!« zei de notaris. En
die kerel keek me zoo raar . aan.
-NV. el ja«, zei ik, »dat meen ik.«
7 Maar meneer Klabberdos, dat zou ik nu niet
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doen. Als u haar naderhand eens wat gaf, een
kleinigheid, dan is dat al mooi genoeg, u kan het
zelf toch ook wel gebruiken.«
1Nou, dat kan ik ook wel,/ zeg ik, nnaar als
ik er mee wacht tot ik weer aan boord ben, dan
ben ik bang, dat er niet veel van komt, want de
sersant en ik zijn beide nog al van een innemende
natuur; wat zeg jij sersant ?/
Nu, daar kon hij niet veel tegen zeggen, en
dus, toen werd het allemaal beschreven, net alsof
mijn tante dat zoo verordineerd had, want ik wou
daar geen rampzaligheid over hebben, als ze er
achter kwamen, dat ik 'm dat gelapt had. — En
daar is ze, geloof ik, ook niks van to weten gekomen; ik heb er ten minste nooit wat van gehoord,
en een dag of w at later gingen we weer op reis ;
ik had het geld in m'n zak, en de sersant, die
veel houdt van een aardigheidje, had de paraplu
van mijn tante in zijn handen; en den omslagdoek
van het ouwe mensch, daar hadden we nog
enkele dingen ingepakt, die we wel mee wouen
nemen.
z Sersant, e zei ik, ) wat zullen we nu doen ? We
hebben nog zes dagen verlof?«
2, Amsterdam«, zei de sersant dadelijk, »Amsterdam. Dat's de beste plaats die er is, als je op een
fatsoenlijke manier je geld wilt besteden.«
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Nu, dat deden we, en we hebben een boel pleizier gehad, — en voortdurend, . . . . in een hooge
fatsoenlijkheid !
We zijn in een comedie geweest, daar was het
allemaal zij en fluweel, en daar zaten we op een
plaats, waar ze allemaal handschoenen aan hadden ,
en volop aan alle kanten met dames en heeren,
de een al mooier dan de ander.
1 Jongens, c zei ik tegen den sersant, z mag dat
nu wel, dat we hier zitten ? c
z Waarom niet, c zei de sersant, »we betalen er
immers voor. c
vNu, c zeg ik, zdat is waar.... en.. . . ik wou
dat toch ook wel eens zien, hoe dat in zoo'n heerenhuis in zijn werk ging.
Dat was eerst een heele beweging en drukte,
om iedereen op zijn plaats te krijgen, want dat
had ik wel in de peiling, een ieder had zijn eigen
plaats, waarop hij zitten moest, of hij wou of niet.
Dat ging zoo precies in zijn werk, alsof je aan
boord van een oorlogsschip was, en als ze dan
zaten, dan begonnen ze tegen elkaar te knikken
en te buigen, net alsof er gedanst moest worden.
Ik zei tegen den sersant : 2, wat mot dat ?c
z Stil, c zei de sersant, 2. dat hoort zoo. (<
D Zoo, c zeg ik, 2. maar moeten wij dat dan ook
doen ? c
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»Neen,« zei hij, D blijf nu maar stil zitten, maar.. .
eh .... , trek je handschoenen aan, bootsman. c
Nou, ik had een paar handschoenen, die had
de sersant voor me gekocht, maar ik had ze weer
uitgedaan, want ik had het al warm genoeg....
Maar ik trok ze maar weer aan, want dat begreep
ik nu ook wel, dat was hier voor de fatsoenlijkheid. Al die menschen hadden een zekere Dfluweelachtigheid« over zich. Vooral die dames! Wel,
wel! — Nou, zeg ik tegen den sersant, als ik hier
iederen avond zat, dan geloof ik, dat ik gauw getrouwd zou wezen. Er zat een meneer naast me,
die had er ook erg veel pleizier in, die zat ze nu
geregeld een voor een te bekijken met zoo'n verrekijker, een benokkel, zooals ze hem noemen . ...
1k zeg tegen hem, zoo zachtjes, ik zeg, meneer,
wees voorzichtig, ze heeft gezien dat je naar haar
keek e . . . . Maar dat kon hem niks schelen, want
dan lachte hij, en begon hij aan zijn bakkebaarden
te trekken. . . .
Ilc houd er voor c, zeg ik tegen den sersant, Ddat is
zeker een, net als wij, die een extra dag heeft
vandaag, want naar zijn manier van doen, zou ik
wel haast zeggen, dat hij een haarsnijdersknecht is
van zijn ambacht. Hij heeft zoo'n gepolitoerde
eigenaardigheid over zich; een boel vet in zijn
haar en hij is heelemaal zoo wit van voren. Dat
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hebben zulke haarsnijders
altoos.
D Neen c zei de
sersant,»st!—hou
74 je toch stil, dat
-,..„
,
is er een van de
\ allereerste grootheid.«
v Zoo ?« zei ik.
»Nou, dan heb ik niks gezegd. Ik dacht
.,,---",

,-.-

,--r-4"

het maar zoo bij mn eigen.

Nu, maar toen zaten we daar dan
een poosje en — daar begon me de
muziek to spelen ... O-oe.... wat was
dat mooi! . . .. Jonge, jonge, jong.... Dat
was
nou, als of er een engel uit den hemel
is
kwam, met zijn heele familie, om op een
groot orgel te spelen.... Dat was in alle
0' tonen en op allerlei manier, en ieder kreeg
zijn beurt.

Dat was soms in eens een spektakel van wonder
en geweld, en dan vloog en piepte en kraste alles
door elkaar.
»Ze zijn in de war e zei ik tegen den sersant.
Nou dat's geen wonder, er zijn er zoo veel te
gelijk, maar neen,.... dan in eens begonnen er
een stuk of wat alleen te spelen, en dan hielden

DE RE'S VAN BOOtSMAN KLABBERDOS.

137

de anderen op en veegden zich den mond af,
maar dan had je er den bij ... jonge jong, .. dat
was toch zoo mooi...!
z Ik wou dat die kerel den heelen avond alleen
speelde, c zei ik tegen den sersant, )daar zou je nou
wezenlijk . de tranen bij in de oogen krijgen.c
1Wat is dit nou eigenlijk, sersant ?c vroeg ik.«
flDat,c zei de sersant, »is zooveel als de oevertuur, dat wil zeggen, dat ze meteen begonnen zullen. c
2 Zoo ?e zei ik, »maar ik vind dit eigenlijk al
mooi genoeg. Ik begeer niet meer.«
)Stile zeide de sersant, »daar gaat het gordijn
op le
Mensch, mensch! Wat je toen zag — nu dat zal
ik van mijn levensdagen niet meer zien. Daar zag
je nu een heel dorp op z'n Zondags, en alle menschen in d'r beste kleedij. Erg bont, met wit en
groen en geel en rood . . .. maar de sersant die
zei, dat het was een dorp in Italie, en daar bennen
ze nogal kleurig van natuur, dat is zoo.
En zingen ? Ja, het was heelemaal Italiaansch.
Dat heele dorp was aan het zingen, en allemaal
te gelijk, totdat eindelijk — toen kwamen er een
paar naar voren, die konden het beter dan de
anderen, dat kon je wel merken, want de anderen
begonnen zich langzamerhand stil te houden, en
het duurde niet lang, of ze bleven heelemaal alleen
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over, want de rest van het yolk trok allemaal weg
achter de huizen, die je er zag.
Wat's dat nou ?« zei ik tegen den sersant, »wat
moeten die twee nou ? c
qa, nou begon de sersant me dat uit te leggen.
Kijk, zei hij, dat moet je nu zoo begrijpen : die
twee, dat kun je wel merken, die hebben het op
mekaar verzien. c
2. Ja, c zei ik, dat zie ik wel, ze maken een
lawaai alsof Jeruzalem in brand staat. c
A Ja, c zei de sersant ) dat is van wege de opgewondenheid, want nu merken ze, dat ze allebei
er precies gelijk over denken.«
le Nou, c zei ik, z maar d an is de zaak immers
in orde.«
»Neen, c zei de sersant, z dat niet, want we zijn
pas in het begin van het stuk. Nu komt zoo
meteen de koningin of zoo een, en die wil dien
jongen officier hebben ; zie je, die eene dat's een
officier. c
z Zoo, e zei ik, Aat zou je niet zeggen, hij heeft
zooveel van die strikkerij ocri z'n hals, 't lijkt
meer op een dansmeester of zoo wat, of zoo een
van de kermis . . . Maar ah, wacht, daar komt de
koningin aan « . . • •
A Ja, c zei de sersant, Aat is ze. Ze staa t te luisteren, wat die anderen zeggen.«
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1 Ja, c zeg ik, 3) dat geloof ik ook....; 't is een
knappe vrouw. Ik voor mij, zou zeggen, ik had
haar liever, dan dat schrale vrouwspersoontje,
waarmee die officier aan het diverteeren is. Die
koningin, die zou mij erg lijken, dat's een flinke,
stevige vrouw. Ik mag ze wel zoo . . . stil ! huila !
wat's dat nou voor een spektakel ? Daar begint de
koningin ook te zingen. Nou begrijp ik toch niet,
dat die anderen daar niks van merken. Ze kijken
geen eens om, wie er is. c
) Ze hooren het niet c, zei de sersant.
Ik zeg : 1, Wat ? En ik hoor het hier ! c
zja, c zei de sersant 1 maar dat verbeeldt zich
maar zoo.
Nou, vooruit dan maar, c zei ik. » Maar ik wou
toch maar, dat de zaak een beetje meer tot klarigheid kwam, want dat lawaai van ieder op z'n
eigen gelegenheid, begint me eigenlijk hard te vervelen . Ik hoor liever de heele muziek. c
Nu, dat duurde niet lang, of het kwam ook
zoover. Ze kregen de koningin in de peiling, en
toen begonnen ze drie aan drie tegen mekaar en
dan weer twee aan twee, en toen kwam er in
eens een heele optocht van dames en heeren op
het tooneel.
)bat's het gevolg van de koningin c, zei de sersant.
) Zoo c, zei ik, »maar het zijn anders dezelfde ge-
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zichten van straks, door met cten andere kleedij. e
diht verbeeldt zich zoo e, zei de sersant.
DAlla, vooruit dan maar weer e, zei ik. En. . .
nou... daar begonnen ze allemaal weer te zingen,
en de muziek maakte ook lawaai, en die schrale
juffrouw die.. . . eh. .. . die viel van haar eigen,
zal ik maar zeggen. Plat op den grond, met het
haar los. En toen ging de koningin weg, met
den anderen optocht, en ze namen den officier mes..
Zie zoo, c zei ik, »de koningin die wint het,
die heeft den officier te pakken. e
»Neen,e zei de sersant, zdaar komt niks van in,
want de officier wil niks van de koningin weten. <
»Zoo ?e zei ik, D d at verwondert me, dat kan ik
me niet begrijpen . . .. Maar afijn. e
Nu, toen viel het gordijn, en de menschen die
in de komedie zaten, begonnen mekaar weer te
bekijken.

Sersant,« zei ik, »nou wou ik er toch wel
eens uit.e
Z. Dat zal niet gemakkelijk gaan.e zei de sersant.
) Neen c, zei ik dat zie ik ook wel. e
Zie je, we zaten net in het midden, en aan weerskanten op dezelfde rib had je overal dames met ecn
erge uitvoerigheid van kleedij, zoodat je er niet
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voor langs kon, zonder averij te maken aan de
een of ander, vooral als je wat dik bent van je
eigen, zooals dat met mij de kwalieficatie is, want ik
ben nog al dik van m'n eigen, dat's waar — en
toen ik opstond en een beweging maakte of ik er
nit wou, zag ik dan ook wel, dat die dametjes
rechts en links van mij, dadelijk den schrik op
haar lijf kregen: s oe! o je! daar komt hij !«
Ik zeg, »nou stil maar, er zal geen moord gebeuren« ....
En toen ging ik dan maar weer zitten, maar ik
zei tegen den sersant: 2. dat's een keer, maar dat
overkomt me niet weer, boor, dat ik tusschen al
dat vrouwvolk wil zitten, het lijken wel luchtballons met al die opgeblazenheid om zich heen. 't Is
net een porseleinkast, zoo voorzichtig moet je bier
wezen. «
Nou afijn, gelukkig ging het gordijn al gauw
weer naar bcven, en daar had je nou 't paleis van
de koningin en daar was een heele feestelijkheid
van dansen en springen.
Sersante, zei ik, »ik wou dat ze dat den heelen
avond deden.« Dat was nu nog eens aardig om
te zien... Maar ze waren erg onverschillig in de
kleedij, dat moet ik zeggen. Nou, daar kan ik nou
wel tegen, dat's niks; maar ik zei toch tegen den sersant : het verwondert me, dat ze dat bier zoo toelaten.
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»Waarom ?e zei de sersant.
»Nou, voor al die dames en heeren hier. Dar's
toch allemaal van de allereerste grootheid, en die
kijken er toch ook naar.t
»Dat hoort zoo e, zei de sersant.
»Nou e, zei ik, »vooruit dat maar, ik kan er wel
tegen. e
Nou, maar toen verder :
Nou had je daar v6Or op het tooneel, daar zat
de officier, maar die wou van de heele vroolijkheid
niks weten. Die zat er bij alsof het hem niet aanging.
Ik zeg tegen den sersant : » wat scheelt dien kerel ?<<
»Hij treurt om zijne beminde,e zei de sersant.
»Wat!?« zeg ik. »Die schrale juffrouw ? Ik kan
het me niet begrijpen. Daar is nou bij al dat jonge
volkje, dat daar aan het springen is, geen een, of
ik had haar liever, dan die magere langwerpigheid,
die daar straks van haar eigen viel.e
»Ja,e zei de sersant — »en dat zul je nu toch
zien, daar trouwt hij mee.e
Nou, en het kwam uit ook. Toen we om half
twaalf de komedie uitgingen, waren ze goed en wel
getrouwd en de koningin zong het hardst mee op
de bruiloft.
»Zulke vrouwen zijn toch veranderlijk,« zei ik
tegen den sersant.
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zja,t zei hij, z dat's te zeggen, maar ze heeft er
nou een van haar eigene —, dat was die eene
lange, die op het laatst naast haar stond; eene
vroegere minnaar, onverwachts uit den strijd teruggekeerd. — Dat staat in de explicatie.
z Zoo,e zeg ik, nou dat moet dan maar zoo wezen. Maar nou wou ik toch wel wat te drinken
hebben. e
xja,e zei de sersant, xik ben ook erg droog in
mijn keel. e
z Dat komt van de warme lucht in zoo'n zaal,e
zei ik.
En toen keken we elkaar aan en ik kneep mijn
linkeroog dicht en we begonnen allebei te lachen.
zNu,« zeg ik, toen we wat te pakken hadden en
er mee bezig waren, >> het is mooi zoo'n komedie,
maar wat moeten we nu morgen doen ?<(
A Morgen moeten we ons portret laten maken,e
zei de sersant.
»Neen,« zei ik, dat doen ik niet.e
z Waarom niet ?e zei de sersant.
»Omdat ik altoos ruzie krijg met die kerels, want
die gooien met je om, alsof je een stuk oud bout
bent. Dan moet je je hoofd z66 draaien, en dan
z66, en het eind van de historie is toch, dat je op
zoo'n portret er uit ziet als een koe op z'n Zondagsch.e
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Nou, maar daar was niks aan te doen, de sersant moest z'n zin hebben en den volgenden dag
stapten we naar zoo'n portrettenkerel.
» Hoeveel neem je voor de twaalf? e vroeg ik
hem dadelijk.
))Z66veel,« zei die. — ), Nou, zeg ik, vooruit dan
maar. Maak er dan maar vier-en-twintig van den
sersant, dat komt op hetzelfde neer, e
»Neen,« zei de sersant, »jij moet er ook op. e
1k zeg : »ik doen het niet,e zeg ik.
»Komaan, e zei de sersant... » je bent toch niet
bang, bootsman ? voor zoo'n portrettenmaker ? e
7Neen, e zeg ik, dat ben ik ook niet, zeg ik, en
als je dat van mij denkt, dan zal het ook dadelijk
wezen. — Alloo, kerel, begin maar.«
En ik ging op een stoel zitten, met mijn handen
in mijn zak en mijn beenen lankuit.
»Neen,« zei hij, »nu moet ik eerst de plaat repareeren . . . . « I)
Ik zeg, w a t repareeren ? — Repareer jij je
spullen, vO6r dat de menschen bij je komen e . . . .
Ik zeg tegen den sersant, ), daar begint het spul
al . . . Die kerels hebben altijd wat bijzonders« .. .
Nu maar, daar was niks aan te doen. — We moesten

i) „Prepareeren."
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eerst een heelen tijd wachten, en eindelijk, daar
kwam hij.
»Zie zoo, e zei hij tegen ons, » als de heeren nu
maar plaats willen nemene . . . .
Ik zeg tegen den kerel: » Ik zit immers al ? !e
» ja, maar, u moet een beetje anders gaan zitten.«
Ik zeg, 3) z66 zit ik altoos . . . .
Wou je nou hebben dat ik bier
m'n eigen heelemaal anders liet
portretteeren, dan ik eigenlijk
ben ?e
»Ja meneer, maar ziet u c ...
Ik zeg, »nou komaan, als
ik nou toch in de ellende
Jr...,
ben, dan moet ik me er ook
,.q.,
maar heelemaal in begeven . • •
Hoe wou je not'. dat ik zitten ging ?e
En toen begon de kerel met me te draaien en
aan m'n jas te trekken . . . .
Ik zeg, »ben jij vroeger kleermaker van je ambacht geweest ?« . . . .
»Neen meneer,« zei hij, » maar. . . ziet u e . . .
Ik zeg »ja . . . ziet u . . dat is altoos maar, ziet
u . . ziet u. . . maar nou wou ik, dat je nou toch
maar eens begon.«
»Nu meneer, zooals u verkiest, maar nu moet ik
u toch nog iets vragene . . , .
A

10
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» Zoo, c zeg ik, » wat dan ? e
»Ik zou zoo graag willen, dat u . . . . dat . . . uit
uw mond deed . . . . e
2, Wat,« zeg ik?.. , z De tabak ? Neen, zei ik, dat
doen ik niet . . . . Ik ben in mijn heele leven, misschien nog geen kwartier geweest, dat ik geen
tabak in mijn mond had en dat doen ik nou ook
niet.... Neen, zeg ik, daar komt niks van in . . .
En als je nu niet gauw begint, dan loop ik weg.(<
Nou, toen begon hij, maar daar had je de ellende
aan den gang.
Dan stond hij achter zijn kiekkast, met zijn
hand aan dat ding, dat er vooraan zit.
2, Nu, meneer,« zei hij dan, een oogenblikje, als
't u blieft. c
En dan keek hij mij strak in mijn gezicht.
Nou, dat op zichzelf, dat maakte me al onpleizierig... z Opgepast nu« zei hij, en dan begon hij in
zich zelf te tellen . . . . »Eel), twee, drie, vier, vijf. . . . e
Maar och heere, ik kon zoo lang niet stil zitten . . . en dan onwillekeurig dan werkte ik met
die tabak in mijn mond.
En dan kwam de kerel weer terug . . . , en haalde
zijn schouders op : » ja meneer . . . u hebt niet stilgezeten . . . . Het moet nog een keen«
Nou, dat begon me te vervelen. — Ik zeg, laat
mij nou eens zoo'n ding zien, wat je gemaakt
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hebt. . . Want ik dacht bij me zelf: de kerel houdt
me misschien voor den gek . . . Ik zeg, het behoeft
zoo mooi niet te wezen, ik weet van m'n eigen
wel, da t ik er niet uitzie als een glad geschoren
jonge juffrouw . . . . Geef eens bier.
Nou, dat deed hij, en toen hield hij zoo zijn
hand er achter .... En toen, ja, dat moet ik zeggen, de kerel had gelijk .... Daar had ik nou op
dat portret z0000'n gezicht ; net alsof ik de geheele Groote Kerk in mijn mond had. Dat kwam
van de tabak .. ..
Ik nam bet ding in eens uit de kerel z'n handen en gooide het in griezelementjes op den grond.
Ik zeg, »je ken van me krijgen zooveel geld, als
je van mij hebben wil, maar die portertatie van
mij krijg je niet. Ze zouen er, me al mijn leven
om uitlachen c . . . .
En toen heeft dan de sersant z'n eigen een keer
of wat laten porterteeren. Die had er een erge
schik in ... Eerst ging hij op een stoel zitten, met
een deftig gezicht. En toen ging hij er naast staan,
met een boek in zijn hand. En toen kwam hij
boven op een stellaadje te zitten, dat zooveel als
een rots moest verbeelden, en toen ging hij als een
Fransch edelman bij een hek staan met een geweer onder zijn arm en zoo'n soort van een weitasch over z'n schouder.
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»Zie je« zei de sersant, met een erg deftig gezicht. »Nu ben ik een Fransch edelman, die van
de jacht huiswaarts keert. 1
»Hoor eens« zeg ik tegen hem, » dat wil ik nu
graag gelooven, maar nou heb ik er toch genoeg
van, 't is me bier to warm en ik heb dorst. Wat
zullen we nou doen ? «
»Nu moeten we een rijtuig nemen, « zei de sersant.
» Zoo ? e zeg ik, » waarvoor dat ? c
,,> Dan maken we een wandelrit door Amsterdam,«
zei de sersant.
» Zoo, « zeg ik, »nou dat moet dan
,
maar wezen ,« en dat deden we
ook. — En toen reden we
dan met een groote vigelant,
die open was van boven, 1)
door Amsterdam, maar wat
er toen verder gebeurd is, dat
weet ik niet precies meer.
Alleen weet ik, dat we den
volgenden dag weer aan boord
,̀ kwamen, en ik had van de
heele erfenis niks meer over
dan Brie dubbeltjes en een
kwartje, dat niet echt was van z'n
I) De bootsman bedoelt een landauer
of zoo jets.

DE REIS VAN BOOTSMAN KLABBEkDOS.

149

eigen .... Dat zeien ze later. Och, zie je, we
waren een beetje luidruchtig geweest dien avond . . .
meer zal ik er maar niet van zeggen.
Aileen had de sersant — die had nog den omslagdoek van mijn tante — dien had hij bewaard
en dien had hij om, toen we aan boord kwamen,
en ik had de paraplu van het ouwe mensch in
m'n handen . . . . Die heb ik voor een aardigheid
bewaard.
Maar toen we weer goed en wel aan boord
zaten, en ik mijn ouwe spullen weer aanhad, zei
ik tegen den sersant :
1,Ik ben toch eigenlijk blij,« zei ik, dat ik maar
weer aan boord ben,c zei ik.
Een goeie gezondheid en een voile maag, — hou
je roer recht en haal geen verkeerde streken op je
kompas.
Het beste, tot weerziens !

DE KOMEDIE VAN »OLLE BOER TAMMEe
EN ) MAO NJ E JEUT st.
Een Groninger dorpsvertelling.

Wat ik u ga vertellen, gebeurde in
een klein boerendorpke ten platten lande
in de provincie Groningen, zoowat een half uur,
drie kwartier gaans van Krammerziel, een klein
plaatsje op de Groninger kust, waarvan ik al eens
meer wat verteld heb.
Krammerziel was heelemaal een zeeplaats, waar
het altoos vol lag met koffen, tjalken en smakken,
maar Krietwert, zoo heette het dorpje, was heelemaal een boerendorp, waar ze niets van de zee
afwisten, dan alleen, dat hij van tijd tot tijd, achter
op het strand »achter den diek,c wel eens 't een
en ander aanspoelde, dat eigenlijk behoorde tot
de officieele strandvonderij, maar dat ook wel eens
in particuliere handen terecht kwam, — die er
dan een wrijfpaal van maakten voor koeien in
het land, of een bruggetje, een yonder zooals
ze het noemen, of jets anders van dien aard.
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In vroegere jaren, lang geleden, hadden ze ook
wel eens last gehad van een doorbraak van den
zeedijk, maar dat was nu al lang geleden, en tegenwoordig lagen de polders binnen den dijk zoo
sekuur en veilig, als men het maar wenschen kon,
en menigeen was door die polders een man in
bonis geworden, die voor een ton of anderhalf nog
niet opstond.
En — onder dezen behoorde vooral ook »olle
boer Tamme,« zooals hij gewoonlijk genoemd werd.
ja, die zat er warmpjes in , zeker !
En toch zeiden ze, dat zijn zoon Eppe, die op
een plaats woonde, een kwartiertje van boer Tamme
van daan, er tegenwoordig »tot over de ooren inzat. « — Dat's te zeggen: in de schulden namelijk.
— Ze zeiden, dat hij al meer dan eens den deurwaarder in huis had gehad. En dat's meestal geen
goed teeken, als die heeren bij je aankloppen ... .
En toch . . . wou boer Tamme hem niet helpen.
»Kijk,« zei boer Tamme, »het heeft mij zooveel
moeite gekost om de dubbeltjes bij elkaar te krijgen, dat ik nu niet zoo gauw een halven cent of
een stuiver uitgeef, als het nog niet precies noodig is. c
Het ligt voor de hand, dat boer Tamme dit zei
in het Groninger dialect, doch om verschillende
redenen, geloof ik, dat het beter is, dit dialect niet
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altoos te gebruiken, omdat niet iedereen het verstaat en ik zelf het ook niet zoo goed meer ken
en versta, als in vroegere jaren,
Toch zal het soms noodig wezen, om het een
of andere gezegde of tafereel beter te doen uitkomen, zooals b.v. nu op 't oogenblik, als boer Tamme
tegen zijn zoon Eppe zegt:
»Doe krigze niks meer, mien jonkje, ik geef die
niks meer. . .. ze hollen di veur de gek, mien
jonkje. . . . Al dat gespikkeleer met dei vremde
papieren . . .. dat's allemaol bedrog, als je d'er
gein verstand van hebt. . .. Geloof dat van dien
olle vaoder, dei toch wezenlijk . . .. zoo veul van
di holt, mien jong, . . .. al geft ie ook gein geld
meer. ... «
Ja, bij dit laatste gezegde kreeg boer Tamme
wezenlijk de tranen in de oogen, en hij draaide
zich haastig om en liet Eppe alleen staan.
Ik zal u zeggen, wat de kwestie was. Kijk, zooals ik reeds zei, was Krietwert maar een eenvoudig
dorpke, waar de menschen niet veel wisten van
hetgeen er in de buitenwereld omging, doch in
den laatsten tijd was er in ons dorp een geest van
verlichting en vooruitgang gekomen door de komst
van een zekeren meneer Bruils, die er een soort
van kassierskantoor had opgericht en nu iederen
avond met de boeren in de herberg van kastelein
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Veninga zat te praten en te redeneeren, door linnen en wollen heen ! . ...
»Zie, meneeren, c zei meneer Bruils dan gewoonlijk.
(Hij was een jonge man met hoog blond Naar;
een groote pruik met haar, die hij dan in het vuur
van zijn redeneering, soms zoo in eens in de hoogte
kon strijken.)
Zie, meneeren,« zei hij dan, »er is geld te verdienen, wanneer we onzen gezichtskring uitbreiden,
wanneer wij niet ons blijven bewegen in onzen
kleinen voorvaderlijken kring, wanneer wij onzen
geest losmaken van een zekere bekrompenheid en
kortzichtigheid, wanneer wij met onze kapitalen
woekeren, door er de wereld mee in te gaan en
vreemde streken en velden, die nog woest zijn en
braak liggen, te ontwikkelen en te ontginnen, —
wanneer wij de fakkel, de toorts der beschaving
en verlichting hoog houden, — wanneer wij ons
zelven en de wereld weldoen, door mee te werken
aan het groote werk : ontgin de wereld, en ontgin u zelf! c
De meeste boeren hoorden meneer Bruils bedaard
aan en zeiden met een knipoogje tegen elkaar :
)Een slimme kerel . . . . Lao we oppassen . . . . —
»Geeft mi nog veur 'n stuver ! c zeiden ze dan tegen kastelein Veninga, en als ze dan hun zooveelste borreltje te pakken hadden, dronken ze het in
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stille verzuchting leeg, keken in het
vuur en zeiden niets.
74 Maar toch was er wel een enkele
die in de kaars vloog, en onder
deze, helaas! ook jonge Eppe, de
zoon van boer Tamme.
Het duurde niet lang, of
meneer Bruils en Eppe waren
dikke vrinden, en — ja,
hoe het nu verder precies ging, weet
ik niet, want ik ben op financieel
gebied ook niet erg thuis, — maar
dat weet ik wel, dat Eppe hoe langer hoe
meer achteruitging, terwijl meneer Bruils voortdurend geld van hem kwam vragen, voor
effecten op prolongatie, of zoo iets. . 1k weet
niet precies, hoe het in elkaar zat... . Als hij nu
nog maar z66 of z66 veel gaf, dan kon alles nog
terechtkomen..
Dat was het gewone praatje.
En niet alleen dat, — maar Eppe raakte ook
aan den drank; hij zat den halven dag en soms
nog 's avonds laat bij meneer Bruils, die in den
laatsten tijd ook begonnen was, met hem les to
geven in de welsprekendheid.
0, dat had boer Tamme eens, heel uit de verte,
bijgewoond.. . . ; op een zomerschen avond, toen
bij meneer Bruils cle ramen opgeschoven waren en
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open stonden, — terwijl in de kamer het licht
opgestoken was, zoodat men van buiten duidelijk
kon zien, wat daar binnen gebeurde....
Jonge Eppe stond in een hoek van de kamer
en was blijkbaar bezig met iets voor te dragen,
terwijl meneers Bruils met zijn blonden krullebol,
recht op zijn gemak, in een grooten armstoel, en met
een sigaar in zijn mond, er naar zat te luisteren . • • •
»Neen, meneer Riengs ....
(Zoo was de familienaam van boer Tamme en
zijn zoon). . . .
»Neen, meneer Riengs, z66 moet u dat niet
doen.... In de eerste plaats moet u mij aankijken... .«
Jao, meneer Bruils,. ... maor.. . eh. . dat
ken'k neit al te best. ... ie kieken mi zoo aan.. . c
>ja, maar daar moe-je aan gewennen.... Als
je in de een of andere vergadering optreedt, kijken
alle nienschen je aan.... ; dus, daar moet je niet
bang voor wezen. ...
2. Zie je ? je begint z056:... . qa meneer de
Voorzitter. Zie je, nu ben ik de Voorzitter. .. .
In een vergadering spreek je altoos tegen den
Voorzitter, — al wat je te zeggen hebt, dat zeg
je aan den Voorzitter; ... de Voorzitter... . die
is het postkantoor van de parlernentaire welsprekendheid... . (4‹
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»Hm ? . .. . Hou zee ie dat ? ... dat begriep ik
nou eigenlijk neit al te best.. .. e
2.Nu, dat hoeft ook niet.... begin nu maar
weer eens. c
En nu begon Eppe net als een schooljongen zijn
les op te zeggen, en met een iet of wat beverige
stem : . .. »Hum. .. . Jao, .... meneer de Veurx titter . . . . ik . . . . eh . . . . Hum.... Joa.... Wat
» mo'k nou verder zeggen ? .... C
»Nu, wat je zeggen wilt.... bijvoorbeeld....:
ik vind, dat deze zaak ten eenenmale verkeerd is
ingezien en behandeld.... Behoudens de diepe
hoogachting, die ik gevoel voor het geachte....
lid.... uit Peteisburg, zal ik nu b.v. maar zeggen,.... hoop ik, dat hij mij ten goede zal houden,
wanneer ik hem met de meest mogelijke bescheidenheid onder het oog breng. . . dat... de. .. . dat
hij een ezel is, b.v., of. .. . enfin, zoo iets van dien
aard, dat minder aangenaam is om te hooren. . ..
Enfin.... Nu, begint u nu nog eens.. . . e
z ....Hm... .hm. . . .hm. . . . Jao,.... maor....
dat ken 'k zoo neit....«
En Eppe begon weer van voren of aan. — Maar
och, het lukte niet,.. . . en iederen keer kwam
meneer Bruils weer:
Neen meneer Riengs, z66 niet.... u moet meer
zwaaien met de rechterhand, ... Z66 zie je? --
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Flink weg, z66 . . . . Net zooals ik dat nu doe . . . .
Z66 . . . . Maar wacht, drinkt u eerst nog eens . . . .
Een beetje couragewater, dat zal helpen . . • . c
ja, dat hielp, — en nu zag boer Tamme, die
daar buiten in de duisternis, achter een boom, duidelijk alles zag, wat er voorviel — nu zag boer
Tamme, hoe zijn jongen, eerst naar de tafel liep,
het eene glas na het andere leegdronk en dan weer
in een hoek van de kamer zijn voordracht begon . . . ;
tot groot genoegen van twee dames, die achter in
de kamer, om een hoek van de deur kwamen gluren
en blijkbaar moeite hadden om zich in te houden . . . .
0 ! ze hadden zoo'n pleizier !
Boer Tamme had die wijven wel willen aanvliegen . . . . En die kerel, die Bruils, die daar zijn kind
stond voor den gek te houden . . . . die kerel?....
Dien had hij kunnen vermoorden in dit oogenblik. . .
Maar hij bedwong zijn hartstocht . . . . , hij liep naar
huis, zoo gauw hij kon. Hij kon immers in dezen niets
doen. Als hij daar tusschenbeide was gekomen,
dan had hij immers zijn kind verlaagd tot een kwajongen . . . . Dat kon niet, dat moest niet. . . .
Toch, in dit oogenblik ontstond voor 't eerst in
zijn gemoed het bittere gevoel van wraak , . . . Hij
zou zich op dien Hollandschen windzak, die zijn jongen voor den gek stond te houden . . . . hij zou zich
op dien kerel wreken . . . al moest het hem geld
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kosten, veel geld — »doezend, nee, honderd doezend
gulden, om dei kerel in de kniep te kriegen.....)
In dit oogenblik ontstond in zijn gemoed en in zijn
hoofd, het eerste begin van het plan, dat aanleiding
gaf tot dat, wat bij ons in Krietwert nog altoos bekend staat, onder den naam van:
»De Kemedie van olle boer Tamme en Maonje
Jeut.c I)
Nu moet ik beginnen, met u te vertellen, wie
dat was: »Moanje Jeut«.
Ja, hoe hij eigenlijk heette, dat weet ik zelf niet
meer; — ik meen baast dat zijn eigenlijke naam
was: Manuel Gansinga of zoo iets; zeker weet ik
het niet. — Ik heb hem nooit anders gekend, dan
onder den naam van 2. Moa4je Jeute, omdat hij
een Israeliet was van zijn geloof.
Hij deed zoowat in allerhande zaken en artikelen,
ofschoon zijn hoofdartikel was : . .. schapen....!
Toch, meestal ging hij 's morgens maar zoo op
avontuur uit.
's Morgens, met het krieken van den dag, zag
men den beer Manuel, met een zak op zijn rug,
het dorp uitgaan, meestal onder het neurien of het
fluiten van een vroolijk deuntje ....
»Zie je c, zei Manuel, »als ik 's morgens uitga en
1) 7eut,

het Groningsch voor „food".
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ik weet, daar zit wat.... dan ga ik er heen, en
als ik niks weet,.... nou dan loop ik net zoolang,
totdat ik wat vind, — want er zit altoos wat, —
hier of daar. c
En, overal was onze Emmanuel welkom, want
hij had altoos een grap of wat nieuws....
»Wel, Maonje vroegen ze dan: 1Is 't er wat
neis ?c (Is er wat nieuws ?)
'Of er wat nieuws is ? — Zeker. — Er is altoos
wat nieuws, want de wereld draait immers iederen
morgen weer met de andere zij naar buiten .....
Maar als je me vraagt, of er wat nieuws is ? —
Ja, d'er is wat. . .. Er is een rijke boer, die een arme
kerel een groot stuk vleesch geeft voor niks....
Dat 's wat nieuws.«.—
Ja, ze konden van Maonje Jeut alles verdragen,
al zei hij ook soms wel eens iets, dat voor hen
minder aangenaam was. ...; en al had hij soms
ook een merkwaardige manier, om het een of ander
to krijgen, waar hij zin in had....
Maonje hield b. v. veel van een klontje suiker
in de koffie, en.... dat kreeg hij niet overal.
Daar was b. v. dene boerin, die hem, volgens
zijn dunken, in dit opzicht, meer dan eens onbillijk
had behandeld, want, als hij daar op het koffie-uur
kwam, kreeg hij wel een kop koffie, maar nooit
een klontje, terwijl hij het aan moest zien, dat de
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vrouw zelf zich twee groote, reusachtige brokken
suiker in haar kommetje deed
Dat was
hem te sterk, en hij besloot, _haar dit betaald te
zetten ...... Op het oogenblik, dat hij zijn hand
uitstrekte naar zijn kopje, deed hij, alsof hij zich
vergiste .....
Och«, zei hij INeem niet kwalijk vrouw
Maolders, dat is zeker uw kopje« . . . . En meteen stak
hij bij ongeluk... zijn twee vingers er in!
I Wel, doe smerige jeut, «zei de boerin .
'drink
doe 't nou zOlf maor op, dat lus ik neit meer . . . «
Toen lustte de boerin het niet meer en Maonje
had een heerlijk kopje koffie met veel suiker.
Och, het spijt mij, vrouw Maolders t, zei Maonje,
maar het smaakt toch goed. . . . c
Ja, Maonje was slim. Dat zeien ze allemaal,
en je moest met hem oppassen, zeien ze.
»Nah,c zei Maonje, »'t is wel mogelijk, dat ik slim
ben.... Als je een vrouw hebt met acht
kinderen en je hebt geen -geld, dan moet
ogtr
je wel slim wezen.... Als ik een Christen
was met een groot fortuin. . . ., nu, dan
kon ik wel eens dom wezen voor een
keer ...... , maar - als je een
Jood bent, zeggen de menschen
al in de verte : pas op, het is
een Jood! Net alsof er onder

A
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de Christen ook geen joden zijn!.... Nah, gezond
zul je blijven !«
Ja, onze Manuel was niet vrij te pleiten van
een zekere verbittering tegen zijn dorpsgenooten, als
hij merkte, dat ze hem en zijn geloofsgenooten als
een minder soort van menschen beschouwden ....;
daar kwam zijn trots en een recht geplaatst gevoel
van eigenwaarde tegen op.
En geen wonder! Het is toch wezenlijk niet pleizierig, ook zelfs door den minsten en domsten boerenarbeider als een soort van mindere beschouwd
te worden.
1Nu!« zei Maonje, z waarom is een Jood zooveel
minder dan een Christen! ?
>Aran wie heb jullie je Bijbel ? Van ons.
1Waar haalt de dominee zijn geleerdheid van
z daan ? Waar studeert hij in, als hij jong is ? —
In het Hebreeuwsch, in onze taal.
z En de psalms, die jullie zingt, zijn van een
jood gemaakt.«
0! als jongen reeds had Manuel gevochten tegen
deze overheersching, en bij zekere gelegenheid had
dit hem bijna het leven gekost, want een groote
boerenlummel had hem 1 order c, zooals ze dat
noemden; en was op het punt hem met een stuk
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hout op zijn hoofd te slaan, toen hij nog juist
bijtijds door iemand was gered die de bende uit
elkaar dreef. En ziet, die iemand was niemand
anders dan boer Tamme, die toen natuurlijk heel
wat jonger was dan nu, want het was nu al een
heele tijd geleden.
Toch, van dat oogenblik was er een socrt van
vriendschap ontsta an tusschen boer Tamme en
Maonje Jeut, — en als Maonje in latere jaren geld
noodig had voor 't een of ander, voor de een of
andere negotie — kon hij het altoos bij boer Tamme
lcrijgen .....
Want, — Maonje Jeut deed op zijn manier wel
eens groote zaken, en ze zeien, dat hij misschien
wel rijk had kunnen wezen, als hij niet telkens
weer verloren had, wat hij met 't een of ander
had verdiend, door een nieuwe speculatie, die dan
mislukte.
Toch scheen hij op zekeren dag gelukkiger geweest te zijn, want ziet, daar kwam in eens bij
ons in het dorp het gerucht, dat Maonje Jeut door
een voordeelige speculatie in schapen en een daarop
volgend gelukkig lot in de loterij of een prijs op
een premie-aandeel of zoo iets, in eens rijk was
geworden.
De menschen wisten echter niet, wat daartoe
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aanleiding had gegeven, wat de werkelijke oorzaak
was van dezen rijkdom. 1k zal het u vertellen. Op
zekeren dag was Maonje Jeut bij boer Tamme gekomen en had hem verteld, wat hij toevallig bij
meneer Bruils op het kantoor gehoord had, toen
deze in een kamer daarnaast met zijn klerk druk
aan het redeneeren was. »Zie je,» had meneer
Bruils tegen zijn factotum gezegd, als we nu tegenwoordig maar wat geld in hadden hadden,
konden we van dat jonge kalf alles te pakken
krijgen, want hij zit tegenwoordig zoo in de klem,
dat we voor een appel en een ei alles van hem
zouden kunnen koopen en dan zou de ouwe later
moeten opdokken, om het terug te krijgen ....
Hm? Wat zeg je daarvan ?c — 1 Een aardig plannetje,« had het factotum geantwoord, z als we maar
geld hadden, en dat.... hebben we niet.e
Verder had Manuel niet gehoord, doch dit was
voldoende, om boer Tamme in te lichten omtrent
de plannen, die meneer Bruils had met zijn zoon,
en dit bracht hem op het denkbeeld, om meneer
Bruils in de val te lokken, door Manuel, den Israeliet, voor eenigen tijd tot kapitalist te promoveeren . .. .., in de hoop, dat meneer Bruils op dat
aas los zou komen. Doch van dat alles wisten
de menschen niets.
't Eenige wat ze zagen, was, dat de beer Ma-

EN ))mAoNJE

jEtyrA

167

nuel Gansinga, den volgenden Sabbath met zijne
heele familie, sierlijk uitgedost en in een kostbare
kleedij, een wandeling deed door het dorp. Gammeltje, de vrouw van Maonje, met een mooie omslagdoek en vuurroode linten aan den hoed ; al de
kinderen, tot zelfs kleine Levi incluis, in een nieuw
pak, en Maonje zelf, met een nieuwe, grijsgeruite
overjas, en een mooien, spiksplinternieuwen hoed
op zijn hoofd ; — terwijl 's avonds bij hem aan
huis verbazend veel lampen en lichten werden ontstoken, met de ramen gedeeltelijk open, zoodat men
ze duidelijk daar binnen aan tafel kon zien zitten : —
Maonje met een groot, wit servet onder de kin en
druk aan het smullen, terwijl kleine Levi op zijn
knie zat en naar het scheen, ook bezig was, zich
danig te goed te doen aan een grooten koek of
podding, die voor hem stond.
D Gek yolk, zulke jeuden, c zeiden de menschen,
die er naar keken . . . Dgek yolk : als ze wat hebben, dan gaon ze daodelijk aan 't eten en drinken . . . c
Als Manuel dat gehoord heb, zou hij misschien
gezegd hebben .. . : 1,dat doen de Christenen ook
wel eens... c
Verder zeiden de menschen, dat het op die maMaar,
nier zeker wel gauw op zou wezen,
teen, dat was toch niet het geval.
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Manuel hield een geruimen tijd deze manier van
leven vol, en deed niet anders, dan dat hij van
tijd tot tijd eens op reis ging naar Groningen, naar
de stad.
Dit bracht meneer Bruils, den kassier, op het
denkbeeld, dat hij daar zaken deed met het een of
ander kantoor, en naar aanleiding daarvan, besloot
meneer Bruils natuurlijk, ook eens een bezoek te
brengen bij ))Meneer Gansinga c, zooals Maonje
Jeut nu genoemd werd.
Zooals wij eerst later hoorden, moet dit onderhoud tusschen meneer Bruils en meneer Gansinga
nogal min of meer van komischen a.ard zijn geweest.
Meneer Bruils begon met hoegenaamd geen cornplimenten te maken en Maonje nogal van uit de
hoogte toe te spreken.
Maar daarvan was de heer Gansinga nu niet
gediend. Hij bleef midden in de kamer op zijn
stoel zitten en vroeg:
Wie heb ik het genoegen van te zien ? Gammeltje, geef meneer een stoel. c
Nu, daar keek meneer Bruils eerst wel een beetje
raar van op, maar, aangezien het hier het doen
van zaken betrof, wist hij er zich al gauw in te
schikken en begon met meneer Gansinga, een al-
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lervriendelijkst gesprek over verschillende financieele
onderwerpen, totdat hij eindelijk terecht kwam,
waar hij wezen wou en zijn vriend Gansinga vertelde, dat hij een paar alleraardigste aandeelen in
Amerikaansche sporen voor hem had, of in die of
die mijn-onderneming , — die kon hij ook wel
krijgen.
A ch,« zei Maonje, Idat's lief van je, meneer
Bruils. . . . Maar kom een beetje dichter bij me
zitten en praat een beetje harder, want ik ben een
beetje doof op mijn linkeroor... . e
En naar asnleiding hiervan kwam meneer Bruils
wat dichter bij schuiven en plaatste zich aan zijn
rechterzij.
Maar het lukte nog niet.
zProbeer het eens aan den anderen kant, meneer
Bruils.... , het zijn van die vreemde namen, zie
je, die ik nog nooit gehoord heb.e
Maonje keek zoo onnoozel uit zijn oogen, dat
meneer Bruils werkelijk met zijn stoel weer naar
den anderen kant verhuisde, maar toen onze Manuel toen nog maar steeds zijn hand achter het
oor hield en hem toeriep om harder to praten....
7)Nog een beetje harder, asjeblieft , harder!«. .. .
toen werd meneer Bruils woedend, begreep, dat hij
voor den gek gehouden werd en riep zijn vriend
Gansinga toe, dat hij een ) onbeschaamde jood c was.
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2 Och, meneer Bruils, zei Maonje, )clat's niks
geen nieuws, dat moist ik al lang.. .. ; maar gaat
nu toch bedaard zitten. .. Waarom zou je nu jezelf
zoo driftig maken, en probeeren, om mij beet te
nemen met je Afrikaansche papieren ...... Ze zeggen immers wel eens, dat twee joden weten, wat
een bril kost, — en ik geloof, — dat er bier —
twee bij elkaar zijn. — — Als je nu stil bent en
bedaard, dan kunnen we misschien zaken met
elkaar doen !c
ja, dit bracht meneer Bruils weer tot bedaren
en het duurde niet lang, of hij kwam voor den
dag met zijn plannen met jongen boer Eppe, —
waarvoor hij joist nu, zoo uitstekend wat geld zou
kunnen gebruiken.
Hoe nu verder alles in zijn werk is gegaan,
zullen we het best te weten komen, wanneer we
achtereenvolgens eenige tafereelen laten zien, die
hiermede in verband stonden, —4. en, in de eerste
plaats, ten huize van meneer Bruils, — dienzelfden
avond nog, toen hij 's middags zijn vriend, meneer
Gansinga, had gesproken.
Jonge Eppe stond met een treurig gezicht tegenover meneer Bruils, die hem dien middag een
boodschap had gezonden, dat er weer geld moest
wezen
Eppe was vrij wat uit zijn humeur.
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1e zeeen mi altoos, dat er zoo veul geld mit

dei pepieren te maoken was. En nou krieg ik niks. —
Ik mot aaltoos maor betaolen.c
»Ja, mijn goeie vriend, dat is altoos zoo met de
speculatie : dat kan mee- en tegenvallen. — Maar
als we nu maar volhouden, kan alles nog terecht
komen , en nog heel goed ook. c
2, Jao, maor ik heb gein geld meer, en vaoder
wil ook niks meer geven. C
) Nu ja, maar je zult toch wel bij den een of
ander nog wat kunnen krijgen of opnemen. — Ik
weet onder anderen iem and, die tegenwoordig wel
graag zijn geld aan iem and als u, tegen een goeie
interest zou willen leenen.c
Zoo . . . , en wel is dat den ? 1) c
1Meneer Mozes Manuel Gansinga. c
I Maonje Jeut ? — Mo 'k den van zoo'n jeut geld
leinen ? c
1 Jaaa, meneer Riengs, kijk ereens hier, als men
zaken wil doen, dient men daarover heen te stappen . . . Dat is juist het mooie van het vak. —
Het maakt alle menschen gelijk . . : Meneer Gansinga was een maand geleden een arme, smerige
jood, maar nu . . . , nu hij zich . . . nu hij met een
helderen blik, en doorzicht in zaken, zich zelven
j) Wel is dat den = wie is dat dan ?
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den eerepalm der overwinning heeft weten te geven ...... nu is hij een Heer geworden en verdient
onze achting en eerbied.... Geld is de groote
motor van onze eeuw.... Geld is dat, wat wij
noodig hebben; en vooral u, in dit oogenblik....
En ik zou u dus raden maar toe te happen, als
er wat te krijgen is. c
Nu, dat deed Eppe dan ook, en nog menig keer
na dezen, zoodat het langzamerhand al een heel
sommetje werd ; en ziet ! daar korrt meneer Bruils,
op zekeren dag hem in eens de tijding brengen,
dat zijn vriend Gansinga zijn geld terug wou hebben.
0! meneer Bruils had zijn plannetje zoo mooi
in elkander gezet en uitgedacht, want ziet, wat
gebeurde nu verder...?
Telkens, als meneer Gansinga zijn geld terug wou
hebben, had dit ten gevolge, dat jonge boer Eppe
het een of ander aan den heer Gansinga verkocht.
Dat's te zeggen, door bemiddeling van den heer
Bruils, teekende Eppe een stuk papier, waarbij hij
verklaarde dit of dat aan Manuel Gansinga te hebben z overgedragen c. — En zoo, langzamerhand
werd Manuel Gansinga eigenaar van een groot
deel van de losse en vaste goederen van jonge boer
Eppe, zoodat eindelijk, op zekeren dag, meneer
Bruils tegen zijn vriend Gansinga zei:
z Nu geloof ik, dat voor ons de tijd gekomen is,

Blz. 184, Net: Domenic ze kriege niks meer.
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om onze schapen te gaan scheren, en mij dunkt,
dat bet nu mijn vriend Gansinga is, die de schaar
in de hand zal moeten nemen. — Zie je! nu ben
jij straks de man, die de kat de bel aanbindt, de
onverbiddelijke, onvermurwbare en hardvochtige
schuldeischer, en ik — ben de zachte, weldoende
middelaar. — Wat zal dat straks een mooie komedic worden !c
lOch ja, meneer Bruils dat zal het zeker zei
Manuel, en hij zei dat met een zeer eigenaardig
glimlachje en keek hierbij meneer Bruils aan met
zulk een zonderlinge uitdrukking in zijn gelaat, dat
deze er niets van begreep en voor een oogenblik
dacht, dat zijn vriend Gansinga met deze verdeeling
van den arbeid niet recht tevreden was, zoodat hij,
bij wijze van verontschuldiging, tegen hem zei :
» ja, zie je, dat begrijp je wel, ik dien in dezen
achter de schermen te blijven, want natuurlijk, als
ze er achter kwamen, dat ik de helft kreeg van de
winst, dan kon ik hier mijn biezen wel pakken, en
dat zou toch jammer wezen, want wie weet, hoeveel taken we hier nog samen kunnen doen.... .
Maar van jou kunnen ze 't best begrij pen .....
Het ligt immers voor de hand, dat jij zoo iets
doet, om er wat mee te verdienen... c
Natuurlijk, meneer Bruils c zei Manuel dadelijk,
terwijl hij hem in de rede viel 2 natuurlijk, meneer
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Bruils, je hoeft er niet meer over te praten . . . . ;
dat spreekt immers van zelf: een Jood.... is een
Jood, en u — bent een Christen . . . ! Ach j a, als
ik een Chisten was . . . , dan was ik misschien net
als u, maar nu ben ik een Jood. — Och j a, dat
is niet anders ! t
En hierbij keek 1 Maonje Jeut, e meneer Bruils
weer op een zeer eigenaardige manier aan, zoodat
meneer Bruils later wel eens bij zichzelf bedacht,
hoe dom hij was geweest, dat hij toen, in dat
oogenblik, nog niet begreep, dat zijn vriend Gansinga bezig was, hem een poets te bakken, en dat
hij aan dezen z smerigen jood, c zooals hij hem later
noemde, te danken had, dat hij later op een alles
behalve eervolle wijze met zijn lieve moeder en dito
echtgenoote, ons kleine dorpke Krietwert moest
verlaten.
Want ziet, wat gebeurde nu verder ? Meneer
Bruils begon jongen boer Eppe hoe langer hoe
sterker de duimschroeven aan te zetten en vertelde,
dat zijn vriend Gansinga onverbiddelijk was, dat
hij zijn geld terug wou hebben, of dat hij anders
beslag zou laten leggen op al de goederen, waarvan hij, bij gebreke van betaling, het eigendomsrecht had verkregen.
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Die arme Eppe. ...! Och, het zag er bij hem
thuis ook zoo treurig uit; zijn kleine jongen Amtje
Tammec, Kleine Tamme, zooals ze hem noemden,
in tegenstelling met zijn grootvader, naar wien hij
genoemd was, was zoo bitter ziek.
Het kereltje was ziek geworden, juist op denzelfden dag, toen Eppe 's avonds zoo zonderling
thuis was gekomen ; schrikkelijk opgewonden, en
blijkbaar onder den invloed van 't geen hij gedronken had.
Hij zwaaide met zijn armen heen en weer, en
maakte de zonderlingste gebaren; die blijkbaar de
gesticulaties moesten verbeelden van iemand, die
een aanspraak hield.
Die aanspraak zat hem blijkbaar altoos in zijn
hoofd. — Iederen keer, als Eppe te veel kreeg, begon hij weer te repeteeren, wat meneer Bruils indertijd, nu al maanden geleden, hem geleerd had
en voorgepreekt.
jawel.... meneer de v-v-voorzitter.
....
ik be-be-begrijp.... heel gggoed ... wat je bedat ik wat. . veel gedronken heb..
doelt.. .
eh... . daar kon je wel eens gelijk
. . En .
aan hebben .... meneer de presendent. c
ja,. dit laatste voegde hij er met groote
scherpzinnigheid aan toe. — Een verschijnsel, dat
meer voorkomt bij dronkaards, en, — dikwijls een
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komisch effect teweegbrengt, — tenzij de omstanders niet in een stemming verkeeren, om gauw te
kunnen lachen.
En dat was in dit oogenblik het geval met
Stientje, het arme vrouwtje van Eppe.
Och heerink, Eppe «, zei ze )wat scheelt di'
toch, mien jong? -- Zichtst doe dan neit, hou zeik
ons lutje Tamme is ? c
Wat is 'r. ... he ? wat is er ..... Lutje Tamme
zeik! ? .... Wat is er? ....
Het was, of dat den jongen boer in eens tot bezinning bracht.. ..; hij waggelde naar een stoel,
die tegen den muur stond, ging daarop zitten, bleef
zijn vrouw een oogenblik met groote, wezenlooze
oogen aanstaren en bracht toen eindelijk met groote
moeite de woorden uit:
)Geef mi' een kop koffie.«
Zijn vrouw begreep hem. — Gelukkig is in een
boerenhuisbouding bijna altoos water aan de kook.
In een ommezientje was er een kop sterke koffie
gezet. — Eppe dronk ze uit, en begon langzamerhand bij te komen.
Hij liep naar het bedje van zijn kind, dat in
een zware, hevige koorts, met open mond, hijgende,
en met hoogroode wangen, zijn vader, als 't ware
met halfgebroken oogen aanstaarde.
12
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Men zegt wel eens, dat de Voorzienigheid alles
ten goede beschikt en veel van het onheil, dat ons
overkomt, later dikwijls een zegen blijkt te zijn.
— In hoeverre dit nu waar is, ja of neen, dat weet
ik niet, dat wil ik buiten kwestie laten ; doch dit
is zeker, dat de ziekte van dit kleine kereltje in
dit geval voor zijn vader wel degelijk een zegen werd.
Het was, of het gezicht van dat kind, in Eppe
in eens een ommekeer teweeg bracht, alsof hij nu,
in dit oogenblik, als 't ware in eens gevoelde, hoe
hij in de laatste maanden zijn vrouw en zijn kindje
verwaarloosd had ter wille van zijn ijdelheid.
Want och, het was immers niet anders dan ijdelheid geweest, wat hem had doen luisteren naar de
raadgevingen van meneer Bruils. Hij stelde zich
voor, een groot man te worden ! Groot kapitalist,
en een volksredenaar ! Iemand, waartegen de menschen zouden opzien als een man van gewicht en
beteekenis.
Arme Eppe ! — Hij was vroeger zoo gelukkig
geweest en hij had het zoo goed in de wereld.
Zijn vader had hem dadelijk een mooie groote
plaats gekocht en alles netjes voor hem in orde
laten brengen. Waarvoor een ander ; misschien
jaren lang had moeten werken, — dat was voor
hem als 't ware op een presenteerblaadje thuisgebracht.
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En nu?! Alles had hij verspeeld en verpand.
Van morgen had meneer Bruils hem gezegd, dat
zijn vriend Gansinga niet meer tegen te houden
was, dat hij in een paar dagen den deurwaarder
zou kunnen verwachten.
En nu kwam daarbij nog de ziekte van zijn
kleinen jongen. Zooals zijn vrouw hem vertelde,
was de dokter er straks geweest en had gezegd,
dat hij in elk geval van avond nog weer terugkwam, omdat hij den toestand ernstig, zeer ernstig
nzag....
Hij zou zijn zlutje Tamme,« zijn aardig kereltje
misschien dezen nacht nog moeten verliezen. ...
Och en hij hield zooveel van dat ventje.... Als
het van nacht eens stierf, hoeveel berouw zou hij
dan hebben, wanneer hij bedacht, hoeveel tijd hij
besteed had aan al zijn malligheden ..... ; een tijd,
dien hij had kunnen doorbrengen bij zijn vrouw
en zijn klein kereltje, waarvan hij zoo zielsveel
hield....!
En, — al werd het kind ook beter, wat stond
hem dan te wachten ....; hij kende zijn vader;
als die den keer neen had gezegd, was er niet veel

i

meer aan te doen ......
Hij zou met vrouw en kind zijn plaats moeten
verlaten....
Zou zijn vader het zoover laten komen ? .... .
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Maar, . . . . 0, . . . . al deze overdenkingen verdwenen
geheel bij de vrees voor het verlies van zijn kind . . . .
Dien geheelen nacht bleef hij waken, met zijn
vrouw, met Stientje.... Het was een angstige nacht,
een toestand van hopen en vreezen, — terwijl zij
daar samen zaten bij het bedje van hun kind. En
soms kon Eppe het niet langer uithouden, dan liep
hij naar buiten, om wat frissche lucht te krijgen . . . .
maar och, het duurde niet lang of hij kwam weer
terug en ging weer naast Stientje voor het bedje
zitten van hun kereltje — hun beste kereltje.
Het duurde den geheelen nacht, doch Goddank !
ging het toch nog goed . . . . : toen de morgen aanbrak, en het een beetje licht begon te worden zag
kleine Tamme hen met een paar oogen aan, die
wel nog altoos groote zwakheid teekenden, maar
die toch helderder en kalmer stonden dan gisteravond. . . .
Het kleine kereltje keek, naar het scheen, eenigszins verwonderd op; want het was een heele tijd
geleden, dat hij z zijn vader en moeder c zoo bij
zijn bedje had zien zitten, als nu het geval was.
Eppe had Stientje's hand in de zijne, en straks
had hij gezegd :
»Doe mosse neit kwaod op mi' wezen, Stientje... ,
ik heb er 'n arge spiet van. c
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2. Stil maor, mien jong« zei Stientje, zik begriep
't wel.... Stil, kiek...! 't lu' jong dut de oogen
weer open.... jao, nou is 't toch wat beter zo 'k
zeggen.... Wille een beetje drinken, mien kereltje,
Tamme ? .... Jao? Och, mien lutje, beste schaopke ... !
Ja, het kereltje was werkelijk een boel beter, al
duurde het ook nog een heelen tijd, voor hij weer
bij zijn vader op de knie kon zitten.

Het was een dag of vier na den boven beschreven angstigen nacht, dat meneer Bruils en zijn
vriend Gansinga zich op weg begaven naar de
plaats van jongen boer Eppe.
Meneer Bruils had eerst nog een sierlijken brief
geschreven aan den ouden heer, boer Tamme c
zooals hij hem noemde.
»WelEdele Heed c zoo luidde deze brief. 1Tot
»mijn leedwezen ben ik verplicht, mij tot u to wen' den, betreffende eene zeer onaangename zaak. ' Zooals u zeker bekend zal zijn, werd door uw zoom
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BEppe in den laatsten tijd nog al gespeculeerd in
A merikaansche sporen.
a bewonderde hierbij dikwijls zijn helderen
»blik en scherp doorzicht in zaken, die mij dik) wijls versteld deden staan, en die ik toeschrijf
aan een aangeboren familietrek.
»Ik rekende hierbij eenigszins op het groote ka»pitaal, dat te zijner beschikking stond en dat
»hem in staat zou stellen, het vol te houden, wan) neer dit noodig mocht blijken.
»Ik kende uw zoon, als te behooren tot de eerste
Aapitalisten en grondbezitters uit deze provincie, —
»die de geldmarkt zouden kunnen dwingen, die
met de macht, den motor van deze eeuw, met
»uw kapitaal, met uwe uitgestrekte landerijen en
veel vermogenden veestapel ..... c
Ilt zal dezen brief maar niet vervolgen; het was
eene opeenstapeling van volzinnen, om boer Tamme
te bewegen, over de brug te komen en de ' acceptaties, c of andere stukken tegen veel geld van zijn
vriend Gansinga terug te koopen.
Hij noemde echter in dezen brief den heer Gansinga niet zijn Ivriend,c maar een slimme, inhalige
Israeliet, die ook hem, den beer Bruils, te slim
was geweest en nu misbruik maakte van stukken
of pandbrieven, die men hem te goeder trouw,
alleen voor den vorm, had afgestaan.
I>

I
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Boer Tamme beantwoordde dezen brief niet. —
Hij vouwde hem bedaard in tweeen, glimlachte
eens bij zich zelf, en zei tegen Eppe, die bij hem
zat, toen de brief arriveerde :
z En wat volt doe nou, mien jonkje ?«
z Vaoder, ik mot geld hebben.«
»Doe krigse niks.«
dDan verkoopen ze mien plaots, vaoder.«
qao, dat's dien eigen schuld. €
Jao vaoder, maor ik heb d'er nou zoo'n spiet
van.«
1 Jao, dat wil 'k wel 'looven, maor nou is 't te laot.«
1 Och vaoder, help mi toch. c
»NNNee ! a
»'t Zel neit weer gebeuren, vaoder. 1k heb 't
A Stientje beloofd. Och, heerink, vaoder, help mi toch.«
3, NNNee ! c zei boer Tamme. NNee ! c
En wat ze ook deden, er was niets aan te doen.
>.)'t 011e mensch, c de vrouw van boer Tamme, de
moeder van Eppe, kwam er ook nog bij.
z Och, Tamme, duch't maor . . . « 1)
) Nee . . . ik geef niks . . . Dei schuld maokt, mot
zien schuld ook maor betaolen.«
Neen, er was niets aan te doen, hij bleef even
hardvochtig. — Eppe mos eerst nog 'n beetje
I) „duch't maor" = „doe het maar."
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meer »leergeld
zich zOlf. 4

e

betaolen, dat docht hij zoo bij

Er werd in dien tijd in het dorp druk over gepraat, want het werd natuurlijk al gauw bekend,
dat de deurwaarder bij Eppe aan huffs was geweest
en dat, als het geld niet betaald werd, de heele
boedel dan en dan zou verkocht warden.
Men sprak er eigenlijk schande van, dat boer
Tamme het zoo ver liet komen ; ze zeiden, dat
het eigenlijk schande was, dat hij zoo gierig was.
Zelfs de dominee kwam er bij te pas, en hield
een toespraak tot boer Tamme . . . . »dat hij toch
tegenover zijn zoon, eenige »lankmoedigheid mochte
bezitten,« maar boer Tamme zei op alles niets
anders, dan : »Neen, domenie, ze kriegen niks meer.«
»Maar, boer Riengs, e zei dominee, er staat
toch geschreven : gij zult uwe ziele bezitten in
lankmoedigheid. e
1Jao, domenie, dat staot er ook...; gij zult uwe
ziele bezitten in lankmoedigheid, en ik . . . mien
geld ook. — Dat stait in mien Bibel.«
0 ! dominee kon zich het heelemaal niet van
hem begrijpen, want boer Tamme was anders
altoos klaar, om naar hem te hooren en wat te
geven, als het een goeie zaak betrof.
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Doch hij scheen nu ten eenenmale Iverhard in
zijne gierigheid en hardheid van harte. t Er waren
er zelfs, die zeiden, dat ze hem soms, bij dergelijke gelegenheden, in zichzelf hadden zien glimlachen, alsof hij er plezier in had.
Neen er was geen een in die dagen, die iets
vermoedde van de komedie, die boer Tamme en
Maonje Jeut met elkaar hadden afgesproken en
die nu weldra aan het licht zou komen.

Ook Maonje zelf, verkeerde in die dagen in een
groote spanning. — Hij begreep, dat nu weldra
het goeie leventje voor hem uit zou wezen, — dat
hij weldra weer als vroeger, met een zak op zijn
rug, 's morgens op avontuur de deur uit zou gaan.
Voor een enkel oogenblik was hem de gedachte
door het hoofd gegaan, dat hij met de papieren,
die hij in handen had, misschien voor altoos zich
zelven zoo'n leventje zou kunnen verzekeren, —
wanneer hij doodeenvoudig ontkende, dat het ouwe
boer Tamme was geweest, die hem het geld voor
de geheele manoeuvre had verschaft.
Ach God ! waarom zou hij het niet doen ?. ...
Ze zeien immers toch, dat een jood niet to vertrouwen was.. . Nab, waarom zou hij het dan ook
niet doen ? .. c
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Maar dan kwam hem de gedaante van zijn ouden
vader weer voor den geest en hij hoorde den ouwen
man weer diezelfde woorden zeggen, die hem altoos
waren bijgebleven :
»Manuel, wees slim en voorzichtig in den handel . . . Je behoeft niet te zeggen, wat je niet kwijt
wilt wezen, je kunt goochem zijn... Want dat's
een ander ook .. Maar als ze je vertrouwen... .
maak dan, dat ze van je zeggen kunnen, dat je
een eerlijke Jood bent..; ook tegenover een Gojim,
een Christen... Wees daar trotsch op; en je zult
gezegend blijven, zoolang als dat je leeft.c

En met die gedachte in zijn hoofd ging Manuel
Junior, de Joodsche idealist, — want dat was hij,
al was het ook een Maonje Jeutc — welgemoed
het einde van zijn weelderig leven te gemoet, terwijl hij, met meneer Bruils, naar het huis ging
van jongen boer Eppe, waar nog een laatste conferentie zou plaats hebben.
Boer Tamme had, schijnbaar met veel moeite,
zich laten overhalen, om met meneer Bruils en zijn
vriend Manuel Gansinga, voor 't laatst nog eens
samen te komen ten huize van Eppe, en in tegenwoordigheid van den notaris, die de zaak in handen had.
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Het zag er dien middag bij Eppe aan huffs wel
bitter treurig uit.
Stientje zat met roodgeschreide oogen achter het
koffieblad, met kleinen Tamme, die nog erg bleek
zag, op haar schoot.
Eppe zat aan den eenen kant van het vuur en
keek treurig in de vlam, terwiji zijn vader tegenover hem zat en, helaas, nog altoos even hardvochtig uit zijn oogen keek.
Straks had Stientje, met een zekere vrouwelijke
slimheid, den kleinen jongen op grootvaders knie
willen zetten, in de stille hoop, dat het gezicht van
het arme, bleeke ventje het hart van den hardvochtigen ouden man misschien weeker zou kunnen maken.
Doch helaas, neen.
2.Hol."t lu jong maor bi die 1), had boer Tamme
gezegd. 2Ie huiven mi 't hart neit weik te maoken 2). — Ik ken dei kunsten wel. — 't Is joe
om mien geld te doun, en dat krieg ie neit.e
0, Stientje begreep niets van den ouden man.
— Ze had hem vroeger nooit zoo gekend. — En
— hij scheen zich er werkelijk niets van aan te

I) Houd den kleinen jongen maar bij je.
2) Je behoeft mij het hart niet week te maken.
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trekken. Straks had ze duidelijk gezien, dat hij
glimlachende in het vuur keek, op een oogenblik
dat de oude man dacht, dat niemand naar hem zag.
Hoe was 't mogelijk ! — Was dan die ouwe
vader in eens zoo veranderd, dat hij van een teerhartigen ouwen man, in eens een barribal, een
stijve, gierige ouwe boer was geworden.
Neen, — dat was niet mogelijk, —; zooals
Stientje later vertelde, ze had toen toch al heel
gauw begrepen, dat vader het in zijn hart zoo kwaad
niet meende, want toen 2 Lutje Tamme een oogenblik later uit zich zelf naar grootvader toe was
gekomen, en zijn kleine handje in de groote, vereelte hand van grootvader had gelegd, toen kon
de ouwe man zich niet meer goed houden, en hij
had het kleine kereltje op zijn knie genomen ... .
Stientje had duidelijk gezien, dat de ouwe man
in dat oogenblik de tranen in zijn oogen had gekregen ... .
Toch had hij zich weer heelemaal verhard, —
zal ik maar zeggen, — toen kort daarop, eerst de
notaris met zijn klerk, en daarop de heer Bruils
met zijn vriend Gansinga binnen waren gekomen.

Zooals gewoonlijk, was meneer Bruils weer be-
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gonnen, met een groote toespraak te houden, eerst
tot boer Tamme, dien hij zijn plichten als vader
op het hart drukte, en daarop tot zijn vriend Gansinga, dien hij trachtte over te halen, om nog
eenige »lankmoedigheid te bezitten en geduld te
oefenen met zijn vriend, den heer Eppe Riengs
Junior. t
Dit laatste was natuurlijk niets anders dan een
afgesproken )komedie-spel c tusschen meneer Bruils
en vriend Gansinga.
Deze schudde dan ook maar steeds het hoofd,
doch keek daarbij tevens van tijd tot tijd naar
olle boer Tamme, alsof hij van dezen 't een of
andere teeken verwachtte.
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Maar neen, er kwam nog niets.
Nu begon meneer Bruils in zijn spreken meer
aandoenlijk te worden .... Hij begon, met een
bevende stem, te spreken » over het onschuldige
kind, dat zich nu op den schoot van de moeder
vermeide en niet bewust was, welk onheil zijn
grootvader door zijne to ver gaande gestrengheid,
door zijne hardheid van harte, door zijn steenen
gemoed.. .. fc
Doch verder kwam hij niet. Boer Tamme stond
in eens op van zijn stoel, en richtte zich in zijn
voile lengte op.
Hij zei niets, maar zag bleek en kneep zijn lippen op elkaar, als deed hij zijn best en alle moeite,
om zijn opkomenden toorn te bedwingen. ... Doch
eindelijk kon hij zich niet langer inhouden.
Hij keek meneer Bruils recht in zijn gezicht.
»Doe, I) Smeerla p!e zei hij tegen hem. —
Dat was al, wat hij tegen hem zei, maar hij keek
hem aan met een paar oogen, waarvoor meneer
Bruils terugdeinsde en de zijne — neersloeg; want
hij gevoelde, dat er iets verschrikkelijks voor hem
in aantocht was.
Hij zag zijn vriend Gansinga, »zijn vriendl opstaan, en aan boer Tamme een -paar br;efjes over
1) Doe = jij.
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geven, die blijkbaar — 0 ! hij herkende zijn schrift
— van hem afkomstig waren.
Hij wilt nog niet hoe, maar hij gevoelde, dat
hij hier in een leelijke strik was geloopen.
Doch het zou niet lang duren, of het zou hem
helder worden, waar bet geld van 1Maonje Jeut e
van daan was gekomen ; helaas van niemand anders,
dan van boer Tamme, die nu den notaris verzocht,
een paar van die briefjes voor te lezen....; waarin de heer Bruils aan zijn vriend Gansinga schreef,
hoe ze hun »zaakje e verder zouden drijven en hoe
hij verder z66 of z66 veel noodig had om het jeugdige kalf verder in den put te helpen... en hoe ze
den ouwe later zouen laten opdokken . . . . c
Er zou nog heel wat meer te lezen zijn geweest,
doch meneer Bruils, die niet gauw verlegen was,
streek zijn kuif op, viel den notaris in de rede en
zei, dat hij geen lust had, zich bier verder voor
al zijn goedheid te laten beschimpen.
Hij stond op en ging onmiddellijk heen, — doch
niet, zonder dat zijn vriend Gansinga, die nu weer
1Maonje Jeut c was geworden, met een diepe buiging de deur voor hem opende en tegen hem zei:
)Dag Christen!«
Jonge Eppe, die onder dit alles, als 't ware versteend had staan kijken, wou hem achterna en
hem te lijve, doch boer Tamme hield hem tegen :
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1Stil Eppe,t zei de ouwe boer ,laot dei kerel,
dei grashipper maor weggaon. ...; dei he' we nou
neit meer neudig.... Doe bisse bie horn in de
leer 'west om te leeren, dat een boer een boer is,
en dat hij een dom beist wordt, als hij zuk zOlf
as een meneer aanstelt, — veur dat hij 't nog is....
En, mien jonkje, dat hefse ook nog van hem 'leerd,
dat dien olle vaoder... (half snikkende)... toch
nog altoos... dien beste vrund is.... Is 't neit
zoo Eppe.... Nou stil maar heur... • 't Is alles
veurbie... en in orde. Waor is Lutje Tamme ?
Op Grootvaoders knei komen?... Kom maar hier,
kereltje. He, he, he.... Wat is 't een harde, olle
kerel, he...? Kom doe ook hier, olle Jeut...
Nee, nee, doe bisse een beste jeut.... En mien
Lutje Tamme is weer grootvaoders jonkje. Is 't
neit zoo ? Geeft mi nou allemaol de hand. Malle
olle kerel he —
Ja, hier kreeg de ouwe man de tranen in de
oogen, hij had zich al zoo lang moeten inhouden...
En nu ? Ja, nu kreeg hij het werkelijk te kwaad;
ja .... hij snikte het bij na uit, de arme, ouwe ziel.
En wat er nu verder gebeurde? Nu ik geloof,
dat er na dien tijd geen gelukkiger huisgezin geweest is, dan dat van Jonge Eppe met Stientje en
Lutje Tamme,... die weer net als vroeger, den
heelen tijd bij grootvader op de plaats was, net
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als Maonje Jeut, die na die historie, meer nog
dan vroeger, op alle tijden van den dag welkom
was, bij iedereen, bij jong en bij oud . . . ; al liep
hij ook weer, net als van ouds, in zijn ouwe, smerige plunje en met den zak op den rug door het
dorp heen, of er buiten, om op avontuur het land
in to gaan.
Hij wou van boer Tamme geen cent hebben
voor het grapje, dat hij met hem had uitgehaald.
) Och « zei Maonje z de rijkdom . . . . is goed, als
je 't zelf verdiend hebt, — en — wie weet ! misschien, krijg ik het ook nog wel eens . . . ; maar .. .
gegeven brood, dat smaakt niet, als je 't niet hard
noodig hebt.... ja-h-! ! . . . dat komt misschien, omdat ik een Jood ben, en geen Christen. Haan...dul ! 1)
Gezond zul je blijven ! —
1) De Joodsche uitroep van „Handel!"

\J.
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Het wereldsche geluk! Ja, dat is een
punt waarover al heel wat geredeneerd
is, en waarover de meeste menschen
het lang niet eens zijn.
De een zegt bij zich zelf: 3)Ja, als
ik nu b.v. eens dit of dat had, dan was
ik er uit.e
Maar een ander zegt weer : z Neen, zie je,
weet je, wat ik nu graag zou hebben ?« .
En dan volgt er 't een of ander, wat die
meneer of dame denkt, dat nog aan zijn of
haar geluk ontbreekt, doch meestal is het iets van
Zelden zal men iemand hoouitwendigen card.
ren zeggen : dat ik mij wat gelukkiger
gevoelde e, terwijl dit laatste toch eigenlijk het punt
is, waarop alles neerkomt.
1k geloof, dat het geluk van den mensch meer
gelegen is in het gemoed van hem zelf, hoe hij
zich zelven gevoelt, dan wel in zijn tijdelijke uit-
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wendige omstandigheden, omdat deze op den dour
voor alle menschen hetzelfde gaan worden, wat
betreft hun invloed op het geluk van den persoon,
die er in verkeert.
Het is een zekere waarheid, dat geldgebrek veel
zorgen geeft en menigeen bittere oogenblikken bezorgt. — Toch heb ik nooit kunnen merken dat
menschen, die wel geld hadden, zich zoo veel gelukkiger gevoelden of er altoos zoo veel pleizieriger
uitzagen.
Och, zij hadden weer andere zorgen, of, sours
verveelden zij zich zoo schrikkelijk, dat het akelig
was, om te zien.
Alle genot is betrekkelijk. — Iemand, die maar
een heel enkelen keer 's winters met zijn vrouw of
kinderen naar de komedie kan gaan, amuseert zich
dien avond bijna zeker, en nog dagen later hebben
ze er pleizier van : lwat was dat aardig, en toen,
toen hij dat zei.. . . wat was dat mooi! En dan
dat derde bedrijf, als hij binnenkomt, en tot haar
zegt : Ienfin . . . . dit of dat. . . c 0 ! dat is lets,
daar teert men dagen en weken op, ter wijl daarentegen misschien de een of andere abonnde dien
zelfden avond heeft zitten geeuwen en rekken, en
zegt: 2,11ê, wat begint mij die boel te vervelen! t
En zoo gaat het met de meeste dingen : wat
men gemakkelijk kan krijgen en als 't ware maar
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voor 't grijpen heeft, — dat waardeert men niet
meer, zoodat men eigenlijk hem, die alles kan
krijgen, wat hij hebben wil, als den ongelukkigsten
mensch van de wereld zou moeten beschouwen.
Doch — men begrijpe mij bier niet verkeerd.
:r. • Er zijn, helaas, in onze maatschappij, menschen,
die werkelijk honger lijden ; honger in den volsten
zin van het woord.
Iemand, die dat nooit ondervonden heeft, weet
niet wat het is. — Neen, ik geloof, dat wij met
t lkaar, zooals we bier zijn, ons daarvan heelemaal
Been voorstelling kunnen maken.... Daarbij houdt
alle redeneering over het al of niet gelukkig zijn
op, en ik geloof, dat de gedachte daaraan, dat er
werkelijk menschelijke wezens zijn, die honger
lijden,.. .. ons, niet-hongerlijders moet stemmen
tot een gevoel van geluk, — dat wij 's winters bij
de kachel kunnen gaan zitten en met een eenvoudigen gezonden kost onze maag hebben kunnen
vullen.
Ik wil hiermede dit zeggen : mijne overdenking
en beschouwing heeft betrekking op menschen, die
in hunne onmiddellijke levensbehoeften kunnen voorzien, en nu is de vraag, — of meer gemak en
weelde, meer genoegens en uitspanning, meer aanzien, voornaamheid of bevrediging van eerzucht
werkelijk veel bijbrengen tot het prettige gevoel,
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dat de mensch noodig heeft, als hij zich gelukkig
zal gevoelen.
Doch hier moet ik al weer een zijsprong maken
en er op wijzen, dat we hier rekening moeten
houden, met het hoogere of lagere standpunt, dat
de mensch, Wiens geluk wij beschouwen, inneemt,
wat betreft zijn vzedelijke e gemoedstoestand. Laten
wij het zoo maar noemen, — of, wat betreft zijn
geweten ; zoo zouden wij het ook kunnen noemen.
Laten wij dit door voorbeelden ophelderen.
1k heb menschen gekend, aan Wien ik werkelijk
nooit heb kunnen merken, dat ze er een geweten
op nahielden en die met het grootste genoegen
zich hadden vetgemest met hetgeen een ander toekwam. Doch met die soort van menschen hebben wij bier niet to doen.
Over het geheel genomen, geloof ik, dat men
deze menschen eigenlijk moet beschouwen, als
menschelijke wezens van een lagere soort, die meer
eigenaardig onder de verstandige dieren moeten
worden gerangschikt.
Nemen we b.v. een koe, of een bond, of een
paard —; ook deze irnmers zullen zonder eenig
gewetensbezwaar het voedsel opeten, dat voor een
ander bestemd is, en men zal nooit aan hen kunnen merken, dat zij minder gerust slapen of minder genoegelijk op de mat gaan liggen of op het
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stroo, of wat anders hun legerstede mocht wezen.
Jets dergelijks merkt men ook op bij sommige
menschelijke diersoorten : )gladde, gare men schen,«
die werkelijk bet leven heel gemakkelijk opnemen,
net als een koe, of een paard, of een ander onschuldig dier.
Naar aanleiding van deze beschouwing, zou ik._
dan ook werkelijk, het genus Ischurk of schobbejak,c uit een zoologisch of misschien psythologisch,
oogpunt, onder de lagere diersoorten willen opnemen, waarvoor men hokken of stallen in gereedheid.
dient te hebben....
Van de onderhavige )philosophische« schets,
sluit ik hen dan ook geheel uit.
Ik heb bier alleen het oog op d i e menschen,,
die bet werkelijk goed meenen en wier hart en
gemoed gevoelig en vatbaar zijn voor den indruk
van goed en kwaad, en dan kom ik tot het besluit : — dat het geluk van zulke menschen slechts
voor een deel of hankelijk is van hunne uitwendige
omstandigheden, zoodat zij dan ook verkeerd doen,
met hun Neil alleen in deze te zoeken.
Dit is alleen raadzaam voor honden, paarden,
koeien, of in 't algemeen : dieren en lagere menschsoorten. — Deze doen verstandig, het oog alleen
op den trog of schotel gericht te honden.
Laat ik u mijn betoog ophelderen, door een paar
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voorbeelden uit het dagelijksch leven, en wel, door
u voor to dragen een kleine schets onder den titel
van :
,)Twee slimme, — of, zoogenaamde gare vogels.
TWEE SLIMME OF ZOOGENAAMDE G.A.RE ft VOGELS.

Ja, wat kunnen twee menschen toch ontzettend
veel van elkaar verschillen !
Daar heb je b.v. mijn vrind Petrus, en dan dien
anderen, dien we gewoonlijk meneer Dinges noemen en die vroeger ook tot onzen vriendenkring
behoorde, maar.... langzamerhand. als 't ware,
van ons, »vervreemdc is; misschien wel, omdat
hij altoos zoo 3)slim« en zoo.. . . ,voorzichtig« is... .
Als je hem b.v. vraagt : z-wel, wat dunkt je van
,dit of van dat ?i .
Dan kijkt hij je eerst een oogenblik aan, of,
als hij een sigaar in zijn mond heeft, neemt hij
haar er kijkt heel aandachtig naar de asch
van de sigaar, of blaast heel langzaam een paar
blauwe rookwolkjes uit, en dan eindelijk, na veel
drukken en peinzen, zegt hij :
»Eh... Ja . . wat zal ik je daar al van zeggen .. .
Het is zoo moeielijk, om in zoo'n zaak . in
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eens. .. je opinie te zeggen ... Zie je, als we de
zaak z66 beschouwen... dan geloof ik, dat we
dan moeten komen... tot... d i t.. .
(En bier volgt dan opinie nummer edn).
2 Maar ... als ik er nu verder over nadenk...
clan moet ik toch ook weer... zeggen ... (hier een
lange pauze, waarin hij op nieuw de asch van zijn
sigaar bekijkt).. ., dat er wel iets v66r is, om de
historie van dien kant te bekijken... (Volgt opinie nummer twee). En dus...
Ja Den dus«, ... ja, dan weet je nog niets, en
wanneer men naderhand, als het zoo te pas komt,
zich op zijn opinie beroept, en zegt:
zJa, maar je hebt immers zelf ook dit of dat...
gezegd... t
Wel, dan komt hij in eens uit den hoek en zegt :
IJaaa... maar neem me nu niet kwalijk, .. .
maar dat heb ik niet gezegd . . . Kijk er eens hier . . . c
En dan bewijst hij je zonneklaar, dat hij juist
het tegenovergestelde gezegd heeft, — van hetgeen
men dacht, dat hij bedoelde.. . 0 ! het is zoo'n
slimme vogel!
En, — het is hem ook goed gegaan in de wereld...
Hij heeft zich altoos heel leuk en kalm gehouden, hij vergaloppeerde zich nooit, hij wist altoos
precies, wat hij wou en waar hij heen stuurde...
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Hij heeft een rijk huwelijk gedaan, met een
knappe, mooie, nogal groote vrouw, die net al&
altoos uiterst voorzichtig, vriendelijk en beleefd is...
»Meneer, het is ons recht aangenaam geweest,
hier te zien... t — Dat zegt ze zoo honigzoet
en zoo lief, dat het ijs er van zou smelten.
Toch — kwamen wij betrekkelijk weinig bij
meneer Dinges aan huffs, het is er zoo koud, zoo,
Je voelt zoo in eens, dat hier alles.. »bevroren is... Alles wat ze doen, wordt met de
passer afgemeten. Als die menschen je b.v. een
glas wijn inschenken... dan word je er koud van,
als je 't ziet...
Dan schenken ze zoo'n glaasje iets meer dan
half vol,... en dan zoo »voorzichtigt dat je
er de kramp van in je vingers krijgt en geneigd
bent om te zeggen :
»Och heere, laat ik het toch doen.c
En al vertel je dan straks ook de grootste grail
iets, waarvan een ander met zijn stoel onderste boven zou rollen, — dan kijkt zij je altoos
nog met datzelfde vriendelijke, smeltende glimlachje aan, alsof ze....
Lieve hemel ! dat is om de hel in je lijf te
!
krijgen
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En toch, niettegenstaande dat, als we meneer
Dinges zien rijden in zijn equipage... (twee keurige,
deftige paarden, een vos en een schimmel, die maar
steeds met hun koppen op en neer gaan ... en een
deftigen koetsier met een dito palfrenier naast
zich. ..).. . als we hem daar zien zitten, den garen
vogel, hij links, zij rechts, en beiden vriendelijk,
maar deftig glimlachende tegen ieder, die hen
groet . . . . dan, ...dan zeggen we toch :
) Wat een slirnme vogel is hij toch, wat heeft
hij zich netjes naar boven gewerkt. . . !c
Maar zooals ik reeds zei, wij komen weinig bij
hem aan huis, hij is van ons vervreemd, wij vertrouwen hem niet, hij
is ons to slim.
En dat is jammer, want
werkelijk, deze meneer Dinges
is niet zoo kwaad, als ge misschien zoudt kunnen denken.
Ge zoudt u zeer vergissen,
wanneer ge dacht, dat hij , -'L
een slecht mensch is. — Dit is vols trekt niet het geval. — Integendeel, hij heeft tal van
goede eigenschappen. — Het is alleen maar zoo
ongelukkig, dat hij al heel vroeg in zijn leven,
tot het besluit is gekomen, dat de grootste levens-
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wijsheid ddarin bestaat, dat men 1voorzichtige zij;
langzaam en behoedzaam streve naar dat, wat
men op het oog heeft, en zich vrijware voor alle
soorten van stoffelijk gebrek.
Schijnbaar, zou men zeggen, heeft meneer Dinges gelijk en heeft hij ook werkelijk gekregen, wat
hij wou
Hij is rijk, hij is gezien, en ieder die hem kent,
zegt: het is een van de eerste burgers van onze
stad, en iemand, waarop niets hoegenaamd te zeggen is. . ..
Toch ja,... in den laatsten tijd zijn er menschen, die willen zeggen, dat deze zelfde deftige
meneer Dinges aan den drank is.
Maar, dat wordt natuurlijk dadelijk tegengesproken. .. , hij gebruikt immers nooit jets. Op de societeit nooit meer dan zoo'n klein halfje citroen...
En toch zou hij ... Ja, als men hem aanziet, . ..
dan zou men haast zeggen... Zijn gezicht begint
zoo'n zonderlinge kleur te krijgen...
En ze zeggen dat het komt, doordat hij zich
bedrinkt, omdat het 's avonds bij hem aan huis,
zoo vervelend is.
De gare vogel, die inwendig goed was van hart,
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heeft zich vergist in zijn levensopvatting, en nu...
zoo zegt men... pakt hij 'em 's avonds en bedrinkt
zich in stilte en op zijn eentje, als zijn vrouw
naar bed is.

Eerst zitten ze 's avonds met hun beiden in de
prachtig gemeubileerde groote voorkamer... veer
te groot, om gezellig te wezen.
Daar zitten ze. — Hij aan de eene zij van de
tafel en zij aan den anderen kant, achter het theeblad.
Er zit ook een kind achter de tafel. — Dat is.
hun kind....
Dat kind zit stil en is zoet, maar zegt.... niets,
Er is niemand, die wat zegt.... Men hoort
alleen.... de mooie pendule op den schoorsteenmantel ..... I sjoek-sjoel“.. . . . ›)sjoek-sjoek a....
1 sjoek-sjoek c . . . .
Overigens is alles.... stil!
....Meneer... . geeuwt.... en.. .. kijkt .. .._
slaperig. ... naar de pendule....
1 Zei je iets ? s . . . . vraagt hij aan mevrouw .. .
. . . . z Neen, lieve . . . . ik zei . . . . niets . . . . zeif
jij wat?e....
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(Gapende). .
Neen
maar ik dacht....
jij
,dat
wat zeit
En meneer kijkt weer naar de pendule.
• • • • 't Is bijna tijd..
Eindelijk
Ja....
't is tijd.
Men. ... soupeert. .
De knecht komt binnen. 1Joseph«, een deftige
knecht, met een deftigen Franschen naam . . . .
4Joseph n .
Men soupeert, en daarna . . . . gaat mevrouw naar
bed.
Mevrouw met het kind.
»Dag lieve, je blijft niet lang, niet waar ?,<
Meneer blijft nog een oogenblik zitten.. • Even7tjes
een oogenblik maar.. . .
je blijft niet lang, lieve, niet waar?
»Neen, eventjes maar.e
Mevrouw gaat heen,.. . en nu... . komt Joseph,
•de bediende.
.
Meneer kijkt om. — Joseph schuift met zijn
gewone deftigheid een blaadje op de tafel, met een
karaf cognac.
Meneer schenkt zich deftig een glaasje in, en
•(als Joseph de kamer uit is) drinkt hij het haastig
suit
dan nog een, en nog een
Dan gaat hij .... of neen .
hij sluipt op
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zijn teenen naar
het buffet ......
neemt er een bierglas uit, — schenkt
het vol — heelemaal vol, — en
dan ...... . . bedrinkt hij zich
zelf. . . .
Als hij straks,
wankelende, de
trap opgaat,
geholpen
door
Joseph — (Ian hikt
hij en dan lacht
hij zoo akelig,
— de arme gare
vogel....
>Joseph !.. . . Joseph !«.
Ze zeggen . . . . dat ik — zoo'n gare....vogel
ben, .. . zeggen ze.
En hoor hem nu, als hij dat zegt, met een echt
dronkeman's geluid en, met een akelige hik, half
krankzinnig lachen, als hij verder de breede trap
op naar boven struikelt en waggelt.
IV

• • •
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Ids dat waar, Joseph ? ... Is ... dat. . . waar?...
Joseph.. .. Joseph"....
Arme gare vogel!.... We verlaten hem, en
gaan over tot mijn vriend Petrus, dien we soms
ook wel eens een q.aren vogel" noemen,. . . maar
in een heel andere beteekenis.

Wij zeiden wel eens tegen elkaar, hoe is het
mogelijk, dat die man, bij zoo veel zorg, toch nog
altoos zoo vroolijk kan wezen !
Want, Petrus had veel zorg, hij was al vroeg
getrouwd, en . .. . zonder fortuin. We wisten, dat
hij nacht en dag moest werken, om den mond
boven water te houden.
En toch was hij altoos vroolijk, — behalve in
dene periode van zijn leven. Toen was er een tijd,
waarin Petrus blijkbaar gedrukt ging onder een
zorg, die hem bijna te zwaar was geworden... .
Hij had een kind, dat al lang lijdende was, en
— naar het zuiden moest.... 't Was het eenige,
wat het arme kereltje nog kon redden, maar . . . .
Petrus had geen geld om dat te betalen, — het
kon niet, en er scheen niemand te zijn, die hem
kon of wilde helpen ....
.. ..Ja,.... er was toch iemand, maar dat was
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er een, die voor die hulp iets terug wou hebben ,
die Petrus wilde helpen ten koste van zijn eerlijkheid.
Het was een zekere vrind, of, laten we liever
zeggen »kennis", een zekere meneer Gladhuid, lid
van een uitgestrekte familie, . . . . en die in die
dagen naar Petrus toekwam met de mooiste »proposities", zooals hij gewoon was dat te zeggen. —
Doch Petrus wilde niet. — Natuurlijk tot groote
verontwaardiging van meneer Gladhuid.
) Wel !" zei hij, >Klie man — dat is nu de onz handigste en de meest onverstandige man, dien
Dik nog ooit in mijn leven heb ontmoet. . . Ik heb
»hem indertijd willen gebruiken voor iets, waar
D voor ik hem noodig had . . . En ik heb hem de
»prachtigste proposities gemaakt....
»En waarachtig meneer, hij wou niet, .... hij
A wou niet. — En hij heeft het anders hard noodig,
I want hij is zoo arm als de mieren en hij heeft
))een huis vol kinderen. . . . Maar daar vertelt hij
»me, vlak in mijn gezicht : . . .Meneer. . . wat je
» daar vOOr hebt.... die onderneming, — dat is
D een oneerlijke zaak, dat is.... profiteeren van de
), zwakheid van de menschen, . . . . dat's vuil.
» Lieve hemel c, zei ik, 2, m'n goeie man, als wij
»het niet doen, dan doet het een ander.«
Maar neen, daar was niets aan te doen.
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» Nu«, zei ik tegen hem (het was 's avonds)
»bedenk je nog eens van nacht, dan kom ik morgen
»voormiddag weer terug.
»Zie je, dat was een kleine slimheid van me . . .;
»ik wrist, dat hij het geld juist op 't oogenblik hard
»noodig had.
»Er was een kind van hem ziek, en dat kostte
» veel geld.
»Ik denk, man, waarom neem je mijn offerte niet
aan, wat steekt daar nu in ? ! ik doe zulke dingen
»alle dag. Profiteeren van de zwakheid van de
»menschen ? — Ja, dat doen we allemaal. Laat ieder
»uit zijn oogen kijken en op zijn tellen passen. —
»Dat doe ik ook.
»Maar jawel. — Daar kom ik den volgenden
» morgen bij hem . . . (De kerel zag er akelig bleek
uit. ; ik kon zien, dat hij 's nachts niet veel
»geslapen had) . . . .
»Wel? vroeg ik, hoe staat het er nu mee ?«
»Meneer, zei hij, ik kan uw verzoek — niet
»aannemen. — En ik moet u vriendelijk verzoeken,
»op deze zaak niet weer terug te komen.«
»En meteen staat hij op, en maakt een beweging,
»of ik maar zoo vriendelijk wou wezen, om de deur
»uit te gaan. — Jawel, waarachtig,. hij zette mij
»bijna de deur uit. . . .

En meteen staat hij op, en maakt een beweging, „of ik maar zoo
vriendelijk wil zijn de deur uit to gaan."
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2. Heb ik nu ooit van mijn leven c, zei ik tegen
mijn vrouw, toen ik thuis kwam, ) heb je nu ooit
"van je leven, zoo'n schandaleuze ondankbaarheid
2, gezien ? ! — Die man vermoordt zijn eigen kind . . .
))Ja., in zoo'n geval, dan mag je zoo kieschkeurig
" niet wezen . . . . Mijn lieve hemel, dan verdien je
>>nooit geld . . . Als je zoo schrikkelijk »teergevoelig e
" bent . . . dat's dwaasheid. 42

Ja dat was voor onzen vrind Petrus een treurige
tijd geweest . . . .
" O ! ,e zei hij later, " let had maar een haartje
gescheeld, of die ouwe duitendief had me in zijn
net gekregen . . . . Als men arm is, is het soms een
toer, om eerlijk to blijven !
Hij kwam bij me, juist in dien tijd, toen onze
kleine Johannes zoo aan het sukkelen was met
zijn borst . . . .
1k dacht : " Wat moet je nu'doen ? — 1k begreep,
dat ik het kind misschien zou kunnen redden,
wanneer ik het aanbod van dien ouwen schavuit
aan wou nemen, — en mij zelven maakte tot een
even grooten deugniet als hij zelf. . . Maar ik kon
er niet toe besluiten . . . .
Dien nacht waa,kte ik bij mijn kind.
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Ik zat alleen op. — Mijn vrouw was naar bed
gegaan. — Ze was op het punt van zelf ook ziek
te worden, omdat ze zich zoo had afgetobd bij
het ziekbed van onzen kleinen jongen . . . .
Och, we hielden zoo veel van hem en het zou ons
zoo hard vallen, van hem te moeten scheiden . . . .
En dien nacht, dien heelen nacht, zat ik naast
het ledikantje van mijn kleinen jongen . . . .
Het kind zag zoo bleek en zoo ingevallen, maar
het keek me soms zoo verstandig aan, met zijn
groote, vriendelijke oogen . . . .
Wat moet ik nu doen ? zei ik tegen mezelf. . . .
Moet ik dat kind redden, ten koste van mijn eerlijkheid, ja of neen ? . . . Wat moet ik doen ?
En dan keek mij dat kind weer aan, en straks
had hij mij gevraagd :
1Paatje, zou ik weer beter worden, paatje ?(
2Ja mijn kind, ja, mijn jongen, hoor, jij wordt
weer beter, hoor.... Zeker .... !
0, dat gaat je door je hart, als zoo'n kind je
dat vraagt. . . . Ja dat was een verschrikkelijke
nacht voor me. . . .
. , .
Allerhande gedachten vlogen me door het hoofd.. .
1k had niet moeten trouwen, hadden ze me gezegd, toen ik hulp kwam vragen bij een van mijn
familieleden . . . .
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Ja 't was misschien wel waar, ik had mijn vrouw
al ten huwelijk gevraagd, voordat ik overlegd had,
of het wel verstandig was, dat ik haar vroeg; —
maar daar was nu eenmaal niets aan to veranderen
en — tot dusverre hadden we ons immers ook best
kunnen redden, zonder hulp.
...Maar.... dit.... was een bijzonder geval....
Ziekte.... daar kan niemand tegen. . . .
En .... we wilden onzen jongen zoo gaarne
houden. .. .
En nu ja, ik zou hem misschien kunnen behouden, ik zou nem kunnen redden, — als ik het aanbod
van dien kerel, van dien schobbejak aannam.

Maar dat kon ik niet, ik kon mezelven niet
maken tot een oneerlijk mensch; dat was me onm ogelijk.
Maar, zei ik dan weer tegen mezelf, je moet het
toch doen.... Het is niet anders dan ijdelheid
van je, dat je dat niet wilt doen, dat je dat niet
voor je kind over hebt.. . .
Maar, neen, dacht ik dan weer, neen, het is
geen ijdelheid van me, want ik zou immers alles
willen doen, — ik zou me tot alles willen ver
nederen. .. . alleen dat, dat kon ik niet. . ..
En toch.... j a, ik weet niet, waartoe het ge
komen zou zijn — daar durf ik niet aan denken . . . ,
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Maar Goddank ! het hoefde niet ; zoover is het niet
gekomen . . . . Ons kereltje is weer beter geworden . . .. Er zijn menschen geweest die ons geholpen
hebben .... 0 ! de wereld is nog zoo slecht niet,
als men soms in zoo'n bui van neerslachtigheid
wel zou willen gelooven . . ..
Den volgenden morgen trok ik er weer op uit,
en ik vond iemand, die nog wel een beetje fiducie
in me had. .. . 0 ! de wereld is nog zoo slecht
niet; het is niet waar, dat alle menschen gevoelloos zijn en onbereid, om iemand te helpen; dat
is een groote leugen ; ik heb het ondervonden, dat
er ook wd degelijk goede menschen zijn in de
wereld.
En nu tegenwoordig .... ?
. . . . is onze kleine jongen weer heelemaal klaar.
Kijk ! daar komt hij net aan . . . . Ja, je kunt het
hem nog wel een beetje aanzien, — en hij mag
nog niet te veel werken, niet waar ? ....
Kom eens hier, vent. . . . Ah, hij komt zijn
Fransche les opzeggen . . . .
Nu vooruit maar, ik luister. . . . Ja, ik heb het
boek in mijn hand . .. . D raime, to aimes, it aime,
nous aimons, vous aimez . .. . Ja, goed hoor, netjes.
Ja, dat's het beste werkwoord, dat er is in cue
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wereld is.... J'aime.... to aimes... .. it aime....
nous aimons.... vous aimez. ...
Zie zoo, nu gaan we naar boven, daar zit mama
met de thee op ons te wachten....
Het kan je niet schelen, niet waar, dat je een
beetje in een rommel komt, want het is een heel
huis vol, en we hebben juist van avond een groot
feest. . ..
Mijn oudste dochter is jarig. — Ja, dat is nu
al een heele dame ? Vijftien jaar !
Straks hebben we, te harer eere, een Isoiree
musicale et littdrairet.
Dan krijgen we eerst een groote orchest-ouverture
op de piano, en dan zul je mijn vrind hier, dezen
kleinen meneer, dien zul je boven op een stoel
zien klimmen, om een stuk voor te dragen, uit de:
3)Ab-del-kader« !
Ja, dat lapt hij hem wat netjes, en in de pauze,
dan drinken wij chocola, met warme krentenbroodjes;
niet waar, jongen ?
Ja, er is nog wel pleizier te vinden in de wereld,
maar.. .. je moet er zoowat den slag van hebben
om het te pakken te krijgen. ... en in dat opzicht . . . . ja, dan geloof ik, dat ik .. . . een allemachtige gare vogel ben .... Daar heb je misschien
wel gelijk in. ja.. . . dat 's waar.
Entrez, s'il vous plait . . . . entrez 1
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En hiermede, met dit gezegde van mijn vriend
Petrus, nemen we afscheid, ook van dezen, ik geloof wel, den besten en den gelukkigsten .... garen
vogel.. . .;
. . .. Doch laat mij, ten slotte, bier nog bijvoegen, een klein, hoogst eenvoudig rijmpje van een
paar regels, dat ik indertijd, onzen ouwen dominee,
eens op de catechisatie heb hooren zeggen, en dat
ik den ouden man nog altoos, met zijn ouwe stem
boor voordragen :
„Het gaat noch bond, noch dier, noch mensch
Voortdurend naar zijn wensch;
Dan gaat het weer eens bijster goed
En dan weer, — is 't een dag van tegenspoed.
Doch is men zich maar van geen kwaad bewust,
Dan is er altoos Een, of Jets, dat u de tranen van de
wangen kust.
Dat zei onze ouwe dominee, en dat geloof ik ook.

OUWE JAN HALLEMA EN ZIJN HAAT
TEGEN DEN ENGELSCHMAN.
Een paar tafereelen uit het zeegat van
Hilligermond.

Wel, dat Hilligermond is een klein plaatsje, dat
ergens op onze vaderlandsche kust, in en tusschen
de duinen ligt.
Gij behoeft de kaart niet te krijgen, om het op
te zoeken, want ge zult het toch niet vinden.
Toch zie ik het nog altoos in mijne verbeelding
liggen, met zijn korten, stompen toren, dien men,
als men uit zee kwam, eventjes tusschen de duinen
uit zag komen.
Dat grijze, stompe torentje moest men dan inëën
houden met een hooge baak op een van de buitenste duinen ; dan was men veilig voor de Robbeplaat.
De Robbeplaat is een bank, die vlak voor het
zeegat ligt en die het binnenkomen nog al lastig
ma akt. Op den westelijken kant van de Robbeplaat
is al menig schip gebleven.
Als het een storm waait van het Zuidwesten, en
vooral, wanneer de wind uitschiet naar het Noord-
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westen, zooals meestal gebeurt, dan is het daar op
de westzij van die Robbeplaat een lawaai en een
Leven van wonder en geweld. Dan breken de hemelhooge zeeen, die diep uit de Noordzee aan komen
rollen, hun kracht op die onnoozele bank, die er
geen weet van heeft, en ieder jaar, wel een beetje
afschuurt aan die zij, en zich als 't ware verplaatst,
maar toch grootendeels blijft wat zij is, namelijk :
een natuurlijke beschermer van de ree van Hilligermond, waar anders geen schip bij stormweer het
achter zijn ankers zou kunnen houden. »Zoo zie
je, dat alles weer zijn goeie zij heeft in de wereld;<,
zooals een ouwe visscherman u zou zeggen, wanneer hij u een beschrijving zou geven van zijn
geliefkoosd Hilligermond.
Heel druk is het nu bij ons op de ree gewoonlijk niet (zou hij verder vertellen), want de meeste
schepen blijven op zijn hoogst een paar dagen liggen en gaan dan verder naar binnen de sluis door
en het Kanaal op, — het Westerkana al, zooals
we zeggen; dat's genoemd naar onzen burgemeester, — die heette Wester.. . . een heele dikke
zware man ; zijn portret hangt nog bij ons in het
gemeentehuis ; een goeie kerel.
Hilligermond is niet groot, en wij kennen malkander allemaal vrij goed ....
Toch wordt er over het geheel niet veel kwaad
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gesproken, en dat komt misschien, omdat we dicht
bij het water wonen en de meeste menschen daarbuiten hun kost verdienen met de visscherij, loodsen, of wat er anders zoo voor de hand komt ... .
Soms blijven ze wel een dag of wat weg, of anders
komen ze 's avonds laat thuis, erg vermoeid, op,
en af, met een honger als zeven, en meer lust om
dadelijk onder de dekens te kruipen, dan om nog
een uur of wat zoek te brengen met het verketteren van zijn naasten evenmensch.
Wat betreft godsdienst, zijn ze bij ons over 't
algemeen nog al aan den conservatieven kant, zooals ze tegenwoordig zeggen, nu ze overal van die
hokjes voor gemaakt hebben met mooie namen;
niet waar ?
Nou, bij ons gaat het nog altoos zoo wat op de
ouderwetsche manier. — We hebben een besten,
ouwen dominee, waarvan we allemaal veel houden
en die altoos bij je thuis komt, als je verdriet hebt
in de wereld. — En als hij dan een oogenblikje
met je heeft zitten praten, — dan is het gek, maar
dan is het alsof het in eens veel beter is.
Die ouwe dominee, dat is een beste en daar mag
geen mensch kwaad van spreken.... 1k geloof niet,
dat hij het heel breed heeft in de wereld. — Nou,
wij ook niet; en, dat 's gemakkelijker; dan kun
je malkander beter begrijpen.. . .

'5
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Maar hij heeft wel wat voor een ander over;
dat is zeker.
Verleden winter nog, toen er een schip op de
Robbeplaat zat, wou hij waarachtig op z'n ouwen
dag nog mee in de reddingboot, om de menschen
te redden en er of te halen, . . . . maar dat wouen
wij niet hebben :
»Neen, domenie e zeiden we, ) daar heb jij geen
verstand van. — 's Zondags ben jij baas op de
preekstoel, en dan zitten wij er onder, maar hier
kunnen we je niet gebruiken:.... geen domenies aan
boord, en vooral niet, wanneer het stormweer is. e
Zie je, daar zat bij ons nog wel een beetje van
de ouwe natuur in.. .. Tegenwoordig is dat vrij
wel afgedaan, maar in vroegere jaren ging het bij
zoo'n strandpartij wel eens raar in zijn werk.
Deze dominee z'n vader had daar altoos tegen
gepreekt, maar daar wilden ze niet graag van hooren, en daarom zat nog altijd het spreekwoord er
in D dat de domenie met stormweer binnen moest
blijven ;« in die dingen moest hij z'n neus niet
steken, dat was z'n werk niet, de dominee op de
preekstoel, en wii naar buiten.
Ja, het gebeurt nog al eens een keer, dat we
daar buiten wat te doen hebben, er gaat geen winter voorbij, of we hooren 's nachts kanonschoten;
schoten van een vaartuig, dat in nood verkeert .. .
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Nou, dan is het natuurlijk dadelijk algemeene
opstand; de reddingboot wordt klaargemaakt en
we doen wat we kunnen, — al verdienen we er
ook niets aan, want als een schip in nood verkeert,
dan moet je hem helpen, al is er ook je ergste
vijand aan boord. Dat leeren we van jongs of
aan. Onverschilli g, van wat voor natie; want zie
je, dat maakt anders bij ons nog
wel eens een verschil....
Van de Engelschen b. v. houen
we niet erg; dat zit er bij ons nog
in, geloof ik, van jaren herwaarts,
toen de Engelschman, in den
Franschen tijd b. v. menigeen
ongelukkig heeft gemaakt, want
toen pakten ze maar weg, wat ze
krijgen konden, en dat doen ze
tegenwoordig nog, als er ergens een
gat open is.... Er is menigeen bij
ons, die met haarlui gevochten heeft,
als ze probeerden om hem z'n netten
af te snijden....
Maar daar is er geen een, die je daar zooveel van
weet te vertellen, als ouwe Jan Hallema, een ouwe
loods, die bij ons in Hilligermond algemeen bekend
is onder den naam van ouwe Jane en die sommigen va,n jullie misschien ook wel zullen kennen.
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Ja, dat was waar, 1 ouwe Jan Hallema« kon daar
heel wat van vertellen en 't is misschien ook wel
het beste, dat ik hem in dezen verder het woord
geef. Vooraf moet ik echter nog zeggen, dat ouwe
Jan, zooals we weten, evenals zijne plaats- en gewestgenooten, op het punt van godsdienst een weinig aan den behoudenden kant was, maar, zooals
we ook weten, hij zou er nooit iemand mee lastig
vallen. Over het geheel was hij het toonbeeld van
een goedhartigen, blijmoedigen ouwen kerel.
D Wel ! t zei Jan, waarom zou een mensch altoos
zwart kijken in de wereld. Onze Lieve Heer heeft
ons bier gestuurd, opdat we pleizier zouden hebben in ons leven, en niet dat we elkaar altoos in
de narigheid zouden brengen. We moeten elkaar
een beetje helpen, en als het noodig is, malkander het kwade vergeven, want iedereen heeft zoo
zijn eigenaardigheid en een droogte, waar hij niet
over been kan .. . . Dat heb ik ook, en bij mij
zit het vast op den Engelschman. — Ik ben nu
straks al bijna veertig jaar loods in het zeegat van
Hilligermond en ik heb al honderden schepen naar
binnen gebracht, maar daar is toch altijd nog wine
natie, waarmee ik niet overweg kan, en dat zijn
die Engelschen ; die mag ik niet. — Zoo'n Engelschman, die denkt altoos, dat Onze Lieve Heer de heele
wereld voor haarlui alleen geschapen heeft.,., en
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daar is niks van aan, want wij hebben allemaal
recht op een stukje er van....
Watblief? Is dat niet waar ? — -Maar zoo'n Engelschman, die kan je zoo brutaal in je gezicht
kijken, en dat mag ik niet graag. Ik mag ze niet,
dat yolk. — Ja, ik weet wel, dat het verkeerd is,
want er zijn natuurlijk ook goeie menschen onder,
even zoo wel als onder ons; en knappe zeelui zijn
het ook, maar. ... Dat is nou de droogte, waar
ik niet overheen kan komen : mijn haat tegen
den Engelschman . . . .
Wil ik je eens wat vertellen ? Die haat, die zit
bij ons in de familie : mijn vader, die mocht ze
niet en mijn grootvader ook niet; het zit bij ons
in het bloed; wij hebben allemaal een hekel aan
den Engelschman.
En mijn vader, die had er wel reden voor, dat's
zeker. Dat zal ik je eens vertellen.
Het was in den Franschen tijd, toen de Bataviersche Republiek, of hoe noemden ze dat ding? . . .
in oorlog was met den Engelschman.
Mijn vader was toen kaptein van een mooie,
flinke galjoot, zde Elizabeth Johanna.« Hij was genoemd naar mijn moeder. Wij waren toen welgestelde menschen en mijn moeder, die ging Zondags
met een mooie omslagdoek naar de kerk. Wij waren heelemaal in goeden doen. — Maar toen kwam
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de oorlog. Vader was naar zee met »de Elizabeth
Johanna«, en hij moest eigenlijk al lang binnen
wezen, maar hij kwam niet. Er gingen weken en
weken voorbij, en er kwam geen bericht, totdat
eindelijk.... Ja, daar kwam het: vader was met
zijn schip door den Engelschman gevangen genomen.
Hij bleef een heelen tijd weg, en toen hij eindelijk terugkwam . .. . lag moeder op het kerkhof,
en wij waren met z'n vijven in het armhuis: we
waren doodarm.
Het was op een Woensdagavond, dat vader
terugkwam. Hij zag er oud en vervallen uit.
Hij nam ons allemaal mee naar het kerkhof,
waar moeder begraven lag. Er stond niets anders
op haar graf, dan een onnoozel zwart stukje hout,
een paaltje met haar naam er op.. .. Daar lag
ze, en daar stonden we allemaal omheen, en we
keken er naar, maar we zeiden niets. .. . totdat
eindelijk... toen konden we 't niet meer uithouden en we begonnen to schreien.
1Stil maar, kinder, c zei vader. »'t Is nou voorbij,
hoor ; vader is nou weer terug. ... Maar die dale,
die daar ligt. . . die... die komt nooit weer terug,
en dat's de schuld van den Engelschman. — Engelschman.. .. Engelschman :. . . . satan, satan !

Hij nam ons allemaal mee naar het kerkhof waar moeder
begraven lag.
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En de ouwe man schudde met zijn vuist en
keek naar dien kant, waar de duinen lagen, net
alsof D den Engelschman cc daar over die duinen
heenkeek. Hij haatte den Engelschman.

Hij had toen nog een klein beetje geld over, en
daarvoor kocht hij toen zoo'n klein vaartuigje ;
zoo'n zschooierscheepje«, zooals we dat wel eens
noemen. Met dat vaartuig gingen we dan naar
buiten om wat te verdienen , zoo'n dit of zoo'n
dat, wat er voor de hand was, schulpvisscherij of
z66 wat. En als het smerig weer was, dan gingen
we ook naar buiten, om te kijken of er hier of
daar ook een schip in nood was, dat we dan konden assisteeren met loodsen of wat hij hebben wou ;
en waarmee we dan nog eens een aardig duitje
konden verdienen. Voor niks doet een mensch dat
niet, dat hij met vuil weer naar buiten gaat. Niet
waar ? Dat begrijp je wel.
Maar als er dan ergens een Engelschman aan
den grond zat, en vader kreeg hem in 't vizier....
Dan begonnen den ouwen paai z'n oogen te glinsteren ; en dan zei hij : A Jan ! daar zit een Engelschman, die zellen we snijen ! 41 En dan liet hij
hem zitten tot aan het uiterste toe, tot het water
hem aan de lippen kwam ; om dat nu zoo maar
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eens te zeggen.... En dan nam hij wel eens meer,
dan hem eigenlijk toekwam....
Ja, wat zul je daar al van zeggen ?.... Een
mensch is een mensch, en als hij den haat in zijn
binnenste heeft, dan zoekt hij z'n inwendigheid
naar buiten te brengen. Mijn oude man vloekte
anders nooit, rnaar als hij den Engelschman in
de verte zag, dan zei hij altoos eerst zachtjes bij
zichzelf:
„Haat en verdoemenis
Aan al wat Engelsch is."

Zie je, dat gaf hem een beetje lucht, en dan
kon hij z'n eigen weer beter besturen.
Domenie Klapperman, (dat was onze domenie)
die zei dikmaals tegen vader, dat hij zich daarin
op een andere manier wat beteugelen moest, maar
dan zei vader :
zja, domenie, hoor 'es, ge kunt wel 'n boel praten, en een mensch moet zichzelven ook in de zachtmoedigheid houden, dat's waar; maar gij, domenie,
gij hebt nooit op een Engelschman gevangen gezeten. — Wees zacht gelijk een lam, zegt de Schrift,
maar met zoo'n Engelschman.... dan.... h'm...
dat's wat anders; dan gaat het niet door."
Daar was met vader niets aan te doen, die haat
is hem bijgebleven tot aan zijn dood toe. — Toen,
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zelfs in 't laatste oogenblik, had hij nog een visioen
van de Engelsche natie in z'n hoofd.
Hij is gestorven met zijn hand aan het roer van
ons ouwe vaartuig.
Het was in den zomer van het jaar achttienhonderd en zOOveel. — We stuurden tegen het vallen
van den avond met ons vaartuig naar binnen.
Vader was in den laatsten tijd niks frisch geweest.
Hij had z'n eigen Zaterdag niet laten scheren, en
het was of z'n haar in de laatste week of wat, nog
veel grijzer en witter was geworden, dan het al
was.... Hij zag er niks best uit. — 's Middags
had hij een heelen tijd beneden in het z vooronder e
van ons vaartuig gezeten, en toen had hij zitten
kijken op een schilderijtje van de zElizabeth Johanna e, het schip waar hij kapitein van geweest
was. Dat hadden we altoos nog beneden bij ons
in het vooronder hangen. Het schilderijtje, bedoel
ik. — Daar had de ouwe man dan den heelen tijd
op zitten kijken, met tranen in de oogen.... en
hij trilde soms ook, 't was of hij al een beetje
simpel begon to worden. 'k Geloof, dat hij toen
de koorts al had, in dat oogenblik, — maar.. ..
tegen den avond werd het weer wat beter, en hij
nam het roer weer in handen.
't Was tegen het vallen van den avond ; och ik
zie het nog zoo goed, alsof het gisteren gebeurd is.
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Het begon al een beetje donker te worden ; we
hadden een' mooien dag weer gehad, de lucht was
in het Westen nog heelemaal roodachtig van het
ondergaan van de zon We hadden een v zuchtjec<
van het Zuidwesten, het was bijna bladstil en we
gingen nog maar eventjes door het water, we dreven,
als 't ware, met den v66rvloed naar binnen, en we
waren nu zoo wat dwars van de Robbeplaat, we
konden den toren van Hilligermond al uit de
duinen zien komen.
't Was heelemaal zacht en stillekes op het water.
Mooi weertje. — Vader zat aan het roer, en ik zat
vooruit op het luikje van het vooronder, aardappels
te schillen ; ik keek zoo over het water heen, naar
die rooiigheid aan de lucht in het Westen.. . . en... .
daar hoor ik op eens, dat de oude man mij roept... .
op zoo'n eigenaardige manier naar mij roept. — 1k
schrikte er van : »Wat is er vader ! ?c ....
»Jan. .. . Jan ! .... Kom 'es hier, jongen 1 c
Ja, vader, wat is er ?«
2 Kijk jongen, kijk, daar komt een Engelschman !.... War ! c
z Waar, vader ?g
2Daar, jongen, kijk, kijk dan .... zie je hem
niet ? Hij heeft z'n smerige vlag naar boven gehaald. . . . c
Wel nee, vader, ik zie niks

c
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)Jawel, jongen, eh.... eh.... nee, nou is het
-al weer weg....«
zVader, wil ik het roer een beetje overnemen ?«
1, Nee, jongen, nee... . heila, hui.... daar komt
hij weer aan.... zie je 't nou, Jan ? Non kun je
Loch wel zien, dat het een Engelschman is; domenie
Klapperman zit boven op de ra ... . Jawel, domenie.... Haat, en verdoe..me...nis... aan al
wat.... Hela, ho.... Hoor maar.... daar komen
ze weer aan — en de vrouw is er ook bij.. • •
Nou zingen ze een psalm in de kerk.... pst.. • •
stil nou !.... het orgel speult al.... Huila.... •
daar he'je'em weer ..... den Engelschman ...
Heila.... hou me vast, jongen.... ze willen me
krijgen
Neem het roer maar over, kereltje.... Vader is
een beetje.... 1k ben niet al to best, Jan.... Dat
gaat verkeerd Janneman.... Huila.... hei.. • •
hui ... c
Toen zakte hij in eens in elkaar, ik nam het
roer van hem over, en toen.... Nou, toen was 't
nit.... Toen ik met het vaartuig binnen kwam, was
ik alleen aan boord, want vader.... was overleden.
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't Was een goeie ouwe kerel, maar die haat
tegen den Engelschman zat hem dwars in z'n lever,
en ik.... ja, 't is gek, niet waar ? maar ik heb
precies hetzelfde. — 1k ben nou zelf al een ouwe
en rheumatiek- achtige kerel.. . . (1k heb soms een
argen last van 't rheumatiek).. . . maar die haat,
die afkeer van den Engelschman, die is mij bijgebleven, zoolang als ik gevaren heb ; al zal ik dan
ook niet zeggen, dat er knappe zeelui zijn onder
haarlui; daar zal ik geen kwaad van spreken. Maar
toch, als ik een malheur krijg met d'n een of
ander, is het altoos en eeuwig met een van de
Engelsche natie, en . .. . is dat nu een toeval of
zouen we daarin wat anders moeten zien ?. . . .
Dicht bij de plaats waar mijn vader toen gestorven
is, met de hand aan het roer van zijn vaartuig en
met een visioen van den Engelschman in zijn
hoofd.... dicht er bij, vlak er bij, heb ik in 't jaar
achttienhonderd en zooveel het grootste malheur
gehad, dat me nog ooit overkomen is. — Dat was
met een Engelsche bark, die al veel to dicht onder
den wal zat, toen ik er aan boord kwam.

't Was dik, vuil weer van het Zuidwesten ; ik
had het dadelijk wel in de peiling, toen ik aan
boord kwam, dat het een kwaje nacht zou wor.
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den . . . ., maar in zoo'n geval heb ik mij er altoos
goed bij bevonden, als ik tegen me zelf zei : je
moet maar doen, wat je met een menschelijk verstand het beste acht om te doen, en verder moet
je het maar aan het Albestuur overlaten . . . . Een
mensch is maar 'n mensch.
's Avonds om zeven uur raakten we vast, dicht
bij de tweede ton. — Nu, we maakten dadelijk
allerhande noodseinen voor een sleepboot of het een
of ander, wat ons er of kon halen, maar of we al
kanonschoten losten, het gaf niet veel, er kwam niets,
en ze konden misschien ook niet makkelijk bij ons
komen, en — ja, natuurlijk — de zee en de wind
sloegen ons hoe langer hoe meer de bank op . . . .
totdat eindelijk . . . . rang! . . . daar zat hij . . Voor
goed hoor . . . ., zoo vast als een huis, — met zijn
kop naar boven en het achterschip heelemaal in
het water. . . .
En toen begonnen natuurlijk de zeeen dwars
over het schip heeti te slaan en tegen het tuig aan,. . .
zoodat . . . . we begonnen bang te worden, dat hij
heelemaal over zij zou slaan (het schip); en dan
waren wij natuurlijk weg.
We probeerden dus, of we bij het groote want
konden komen, om den grooten mast te kappen
en zoo het groot-tuig weg te krijgen . ...

--,
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't Was niet gemakkelijk, want
het achterschip zat bijna heelemaal
onder water en we konden er niet
gemakkelijk bij.
'Foch lukte het. — Met een paar
groote bijlen hakten we er van
raak'em op los en eindelijk, toen

er weer zoo'n groote, zware zee aankwam, gingen in eens de groote mast, met
al zijn tuig en de heele santemekroe, de
heele rommel, in eens overboord, het water en
de lucht in ! Weg er mee !
Nu, dat lichtte hem heel wat; en dat was noodig, want de schuit lag al bijna heelemaal over
zij . . . . Het lichtte wat . . .. maar, toen een poosje
later de vloed meer doorkwam, schoof hij tegelijk
ook weer hooger de bank op . . . . en, omdat er
met den vloed ook meer zee kwam, lichtten de
zeeen de ouwe kast zoo heelemaal naar boven en
dan, in eens . . . . rang! . . .. dan lieten ze hem
weer vallen. ...
Dat gaf iederen keer een schok, een dreunende
schok, een bons van geweld, en je hoorde alles
kraken en steunen; ieder oogenblik dachten we :
daar gaat de heele rommel .... Maar, goddank,
neen, het ging goed, hij sloeg niet uit elkaar, het
was zeker een sterk schip geweest in zijn tijd . . .
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Maar met het wassen van het water, en omdat de
schuit langzamerhand er meer onder raakte en de
zeeen maar steeds dwars over het dek heen spoelden,
duurde het niet lang of we zaten met elkaar boven
in het want in het v66rtuig ; omdat dat altoos het
meeste naar boven stond; het achtereind van het
schip wees naar beneden • .. .

's Avonds elf uur was het, toen we met ons
twaalven in het fokkewant zaten. — Er waren
negen man aan boord, ik was tien en dan had
de kaptein ook zijn vrouw aan boord, met een
jonkje van een jaar of zes, zeven . . . . Die vrouw
hadden we vastgebonden in het want, met een
eind touw dwars onder haar armen door, en haar
voeten hadden we ook vastgebonden. Maar haar
jonkje. . . . dat wou ze niet loslaten, en daar namen
we toen ook nog zoo maar een eindje touw er
omheen. — Toen hingen ze sekuur met hun beiden.
Zoo hielden we het den heelen nacht uit, totdat
het den volgenden morgen licht begon te worden;
toen kwamen ze met de reddingboot naar buiten,
om ons er of te halen. Maar 's nachts waren er
een paar weggeslagen ; de kaptein was ook weg,
ten minste we zagen hem niet meer. En voordat
we in de reddingboot waren, hadden we eerst
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nog een groote ellende met dat jonkje, met dien
kleinen Engelschman ; want zijn moeder, die dicht
bij mij in het want hing, begon voorover te hangen, en toen hij natuurlijk ook.
Nu, dat was 'n heele toer om het schepsel te
helpen, maar het lukte toch, en toen.... ja, toen
heb ik waarachtig een heelen tijd dien kleinen
Engelschman boven op mijn nek gehad ; boven op
mijn nek, meneer, en aan iederen kant een been; en
de jongen hield me in m'n haren vast, zoo'n rakker !
Wat of je toch al overkomen kan ! En ik heb
anders zoo'n hekel aan dat yolk, aan die Engelsche natie. — Maar je kunt zoo'n schaap toch
ook niet laten verzuipen, niet waar?. . . ,
Die vrouw, die heb ik later nog een heelen tijd
bij mij aan huffs gehad, want ze was heelemaal
van haar zelve, toen we aan den wal kwamen. —
Maar toen ze weer bijkwam en haar oogen weer
opengingen, was het eerste wat ze deed, dat ze
me in eens ruggelier vierkant om den hals viel.
Raar yolk, zulke Engelschen !
1k zeg: huila, vast wat ! denk er om, ik ben
getrouwd, daar zit moeder, boor : ze begint al
mooi scheef te kijken.
Nou, maar daar was geen gevaar bij, dat begrijp ,je wel.
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Maar, die vrouw, ja, die is er een heelen tijd
nog niks frisch van geweest en mijn horloge ook
niet, want dat is net als een mensch : een mensch
en een horloge kunnen er geen van beiden best
tegen, om lang onder water to zitten. — Maar
die zaak kwam goed weer in orde, want een poos later
kreeg ik van die kapteinsvrouw een mooi gouden
horloge, dat ik altoos nog draag en dat zooveul is
als een )reepertietia-horloge, < maar ik noem hem
gewoonlijk maar : » mijn ouwe repieter. e — En het
is ook een Engelschman, maar hij gaat best; zoo
sekuur als de beste stadsklok. — Daarom zeg ik
wel eens tegen mijn vrouw : Zie je, met die natie
is het zoodanig gesteld, dat wanneer als dat het
een vrouw is, of als ze jong bennen, of wanneer
als dat het een uurwerk is, zal ik maar zeggen —
dan mag ik ze wel — maar anders . . . dan kan
ik ze voor mijn oogen niet zien en ik zeg maar,
als dat het casueel was, dat mijn ouwe vader in
zijn laatste oogenblikken dat visioen in zijn hoofd
had, net precies bij diezelfde plaats, waar ons later
met dezelfde natie onder dezelfde Engelsche vlag
dat malheur moest overkomen. — Zou hij dat toen
al gezien hebben ? — 1k zeg maar, dat het casueel
was , meer zeg ik niet.
Laat vallen je anker , we zijn er. Goeien avond,
het beste !(
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Tot zoover het verhaal van z ouwe Jan. t —
Zooals ik, geloof ik, al wel eens meer gezegd heb,
was hij niet heelemaal vrij to pleiten van een beetje
bijgeloovigheid, doch wanneer wij daar nu over
been stappen, dan geloof ik, dat gij het met mij
eens zult zijn, dat hij, niettegenstaande zijn z haat
tegen den Engelschmane nog zoo kwaad niet was.
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