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EEN ZEEOFFICIEIt- ORANJEMAN
uit den Franschen Tijd

Een Zeeofficier Oranjeman.
-

I.
Wat ik u ga vertellen, gebeurde grootendeels weer
in het kleine dorpje Krietwert, een goed uur van
Krammerziel.
Het was in den zoogenaamden Franschen tijd en in
het begin van deze eeuw. Ons arme vaderland zat
nu heelemaal onder de plak van den alles. overheerschenden Franschen Keizer. Toch begon er iet of
wat verandering te komen: ofschoon het nog altoos
zooveel mogelijk geheim werd gehouden, begonnen er
geruchten te loopen, dat de groote Napoleon in Rusland
tegenspoed begon te ondervinden .. .

4

EEN ZEEOFFICIER ORANJEMAN
-

In het kleine dorpje echter, achter in de provincie
Groningen, wist men daarvan nog niets, en de ouwe
heer, die op het kleine buiten woonde dicht bij Krietwert,
zat, zooals gewoonlijk, 's avonds weer vrij somber bij
het groote vuur in den haard, in de achterkamer, die
uitzag op den zeedijk, die, op een kleinen afstand
van daar, het land beschermde tegen de golven van
de Noordzee of de Wester-Hems.
De ouwe heer, of, zooals hij ook wel genoemd werd,
omdat hij vroeger zeeofficier en kommandant van een
oorlogsschip was geweest, „de ouwe overste," was niet
altoos zoo somber en treurig geweest, als nu in deze
dagen. Hij was vroolijk en vol levenslust, en kon
lachen, zoo hartelijk en vroolijk, als maar weinigen
het hem na konden doen, doch, helaas, die tijd was
voorbij, de trekken van zijn gelaat waren verouderd,
hij liep krom en voorovergebogen, hij was een o u w e
m an geworden ... Het is mijn plan u te vertellen,
hoe dat langzamerhand was gekomen.
Veel, zeer veel had hij in de laatste jaren beleefd.
Evenals de meeste zeeofficieren, was hij altoos vol=
bloed Oranjeman geweest en was dat ook g e b 1 e v e n,
welke aanbiedingen men hem ook had gedaan, om in
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dienst te blijven en het nieuwe gouvernement te dienen.
„ Waarachtig niet," zei hij, „nooit van mijn leven! Ik
heb aan onzen Prins mijn eed van getrouwheid gedaan
en dieii zal ik houën, zoolang er nog Oranje genoeg op
de wereld is, om deze regeering van Fransche lawaaischoppers door elkander te gooien, al zijn ze ook voor het
oogenblik de baas. --'- En dat zijn ze, dat valt niet te ontkennen ; maar ik ben ook de baas van mij zelf, en ik heb
geen lust om door den een of anderen opgeblazen vrij heidsman gekommandeerd te worden ... Ik zou je danken ..."
Het was werkelijk vermakelijk, den ouwen overste zijne
denkbeelden omtrent zijne vijanden, de vrijheidsmannen, de
Patriotten, te hooren ontwikkelen: „Vrijheid, gelijkheid
en broederschap ! " zei hij dan. ,,Jawel, goeie morgen!.. .
Vrijheid!... Hm... Ja..., maar als je geen ja en
am e n zegt op wat die windzakken je vertellen, dan zetten
ze je achter de tralies; net als een kip die vetgemest
moet worden; en aan 't eind dan draaien ze je ook net
als een kip de kop om, of ze hakken hem er af. . .
En gelijkheid en broederschap, dat moet je
aan de dominees overlaten ... Op de preekstoel
altoos ... ; want het begint pas in den hemel, of als
ze je onder de modder stoppen. Dan ben je allemaal
precies gelijk, dat's zeker. Maar eerder niet."
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Al was dus de ouwe overste, zooals uit het boven
blijkt, wat wij zouden noemen ultra-conser--stande
vatief en anti-revolutionnair en al spotte hij met de
zoogenaamde gelijkheid en broederschap van de Patriotten,
toch bracht hij zelf in menig opzicht de leer van gelijk-

Hij zette zijn paard aan.

heid en broederschap in onmiddellijke toepassing op
het dagelijksche leven.
Toen hij indertijd, nu al eenige jaren geleden, met
de oude Groninger boeren -sjees, waarmee hij altoos
reed, terugkwam van een naburige jaarmarkt, zag hij

UIT DEN FRANSCHEN TIJD.
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in de verte, op den eenzamen weg, een gevecht van
een paar landloopers, die bezig waren een arme boeren
haar jongen aan te vallen, om haar te-vrouwmet
berooven van het beetje geld, dat zij van de markt
thuis hoopte te brengen.
Hij zette zijn paard aan, reed er heen, verloste de
vrouw uit de handen van de twee landloopers, die hij
van raak' em met de zweep, behandelde, zette toen de
vrouw met haar kleinen jongen op de sjees, trok haar
zijn jas aan, omdat ze het arme mensch zelfs bij deze
nogal felle kou, bijna alle kleeren van het lijf hadden
gescheurd, en aangezien hij aan een overjas, of iets
van dien aard, nooit deed was hij nu genoodzaakt
in zijn hemdsrnouwen boven op de Open sjees, naast
haar plaats te nemen, en kwam aldus in victorie het
dorp binnenrijden.
Geen wonder dus, dat men hier in de buurt overal
veel van den ouden overste hield. Maar hij had zijn
eigenaardigheden, dat is waar.
Zoo bijvoorbeeld was hij eens op een allerzonderlingste
wijze teruggekomen van de veemarkt te Krammerziel.
Hij had namelijk de gewoonte, om alles, waartoe
hij zich zelven bekwaam achtte, ook zelf ten uitvoer
te brengen, en aangezien hij altoos veel pleizier had
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gehad in het landbouwbedrijf, ging hij gewoonlijk ook
zelf naar de veemarkt, om zijn inkoopen te doen.
Nu had hij te Krarnnlerziel een paar jonge biggetjes
gekocht en reed daarmee, terwijl hij ze vóór zich in
de bak van de sjees had liggen, naar huis.
Onderweg werd echter het paard kreupel en aangezien hij veel van den ouwen bles hield, besloot hij niet
verder te rijden, maar hem en de sjees, in het eerste
dorp, waar hij doorreed, achter te laten en verder naar
huis te wandelen, want dat was niet zoo heel ver.
Doch nu de biggetjes? Men bood hem natuurlijk

aan, om deze dieren voor hem thuis te brengen. Doch
daar wilde hij niet van weten.
„Waarachtig niet," zei hij, „wat zou dat voor gekheid
wezen.... Die jongelui zal ik zelf wel meenemen...."
En aangezien hij toevallig juist een ouwe uniformjas aan had, nog een overblijfsel uit zijn vroegere
carrière, en aan welke jas, zooals toen in 't laatst van
de vorige eeuw gebruikelijk was, verbazend lange
slippen en reusachtig groote zakken waren, stopte hij
bedaard in ieder van deze zakken een van de kleine
biggetjes en kwam zoo, laat in den avond, recht ver
zijn koop, waarmee hij erg in zijn-genod,mt
schik was, heel pleizierig naar huis wandelen.
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Jonges, longes, dat 's nu toch eigenlijk wel wat
al te erg," zei dan zijn vrouw wel eens tot hem.
„ Wat zullen ze om je gelachen hebben !"
„Dat 's altoos beter, vrouw, dan dat ze om je huilen.... En nu weet ik zeker, dat ik mijn eigen
varkens heb, want dit is een bizonder mooi soort en
als ik ze door den een of anderen lummel thuis had
laten brengen, was er kans geweest, dat hij ze ver
tegen een paar andere, want ook de domste-ruildha
boer is nog slim, als hij met een paar mooie varkens
in aanraking komt.... En dit is mooi soortje, dat
kan ik je verzekeren.... Geef me nou m'n pijp eens
aan, Willem; dan gaan we bij het vuur zitten, en
dan moet ik zeker maar weer eens wat vertellen,
niet waar jongens?"
„Ja, vader, vertel u nog eens een beetje."
Ja, daar was de ouwe overste ook sterk in, en zijn
jongens kwamen dan allen om het groote vuur zitten,
terwijl moeder, met een glimlach op het gelaat, achter
de tafel ging zitten en haar breiwerk nam, om . voor
den zóóveelsten keer hetzelfde verhaal te hooren.
Toch was het wel de moeite waard, dat verhaal
telkens weer te hooren, wanneer het betrof de wijze,
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waarop de ouwe overste de marine had moeten verlaten, den dienst ter zee, waarvoor hij alles had
over gehad.
Met ijver en ambitie was hij altoos blijven dienen;
en vooral in die dagen, in die treurige dagen van
onze laatste oorlogen tegen Engeland, kort voor den
Franschen tijd, was dat niet gemakkelijk. Wij hadden
een slecht materieel, slecht gebouwde en uitgeruste
schepen, en een dikwijls oproerige, ontevreden, slecht
betaalde beinanning.
„Maar juist nu," zoo zei de ouwe overste later

tot zijn jongens, „juist nu, in dezen tijd, moest onze
eerste stand een voorbeeld geven van plichtsvervulling
en goede trouw! 0 ... zijn plicht te doen, als
alles mooi en goed gaat en in orde is, ... ja, dat is
geen kunst, maar juist nu, in dezen belabberden toestand, nu onze schepen half opgegeten werden, niet
door den houtwurm, maar door de schavuiten, die
's Lands werven bestalen en de arme kerels gemeen
eten en slechte waar in de maag stopten en ze daarover wel eens op de poot speelden, ... n u was er
nog eens aardigheid aan, om te toonen dat er onder
dat zoodje ook nog eerlijke kerels waren, die hun
vaderland lief hadden en, onder opzien naar den Groo-
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ten Admiraal in den hemel tegen zich, zelf zeiden
„ik zal, als een eerlijk burger van den Staat, doen,
wat mijne hand vindt om te doen; en daarmee uit."
En, zie je, den Engelschman ... Als we konden,
sloegen we hem op z'n kop ... en als we moesten wijken,
als we moesten bukken, dan hebben we dat altoos
op een fatsoenlijke manier weten te doen. W eggeloopen
zijn we nooit.... Waarachtig niet...
Zoo praatte en redeneerde dan de ouwe overste, als
hij met z'n jongens bij het vuur zat. Maar dan . .
dale kwam hij aan het laatste gedeelte van zijn maritieme loopbaan, en dan begon zijn stem iet of wat
treurig te worden. . .
In het voorjaar van 1796 (het was eigenlijk nog
winterdag) was hij met een klein fregat, dat hij toen
kommandeerde, uit Oost-Indië naar Nederland gekomen.
Met veel moeite en overleg, dikwijls niet zonder
allerhande soorten van list en beleid, en na ettelijke
keeren slaags geweest te zijn met den Engelschman,
was liet hem gelukt, boven Engeland en Schotland om,
te Bergen in Noorwegen binnen te vallen, en van
daar vervolgde hij, na zijn schip wat hersteld te heb
reis naar Holland.

-ben,d
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Geholpen door den mist en eene dikwijls dikke, verstopte lucht, kwam hij tot boven Texel in de Noordzee,
doch nog een heel eind uit den wal, buiten het gezicht van de kust, maar ontdekte toen in de richting
van den wal een paar schepen, die blijkbaar op hem
kruisten, want ze stuurden dadelijk op hem af.
-

Een paar schepen die blijkbaar op hem kruisten.

Hij maakté zich reeds gereed voor het gevecht en
het volk stond klaar in de batterij, toen in eens op deze
schepen de Hollandsche driekleur naar boven ging.
Doch ziet, wat dat was,

begreep eigenlijk nie-

mand.... Het was, ... ja ... wel een Hollandsche
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driekleurige vlag, doch (zooals ze later hoorden) was
dat de nieuwe vlag van de Bataafsche Republiek, met
de maagd van de vrijheid, een vrouwe-figuur met een
bos pijlen in haar hand, in het midden.
Zooals de ouwe overste zei: in het midden van
dat ding, van die vlag, hadden ze een soort van een
oud wijf of een dikke boerenmeid geteekend, met
rooie wangen, lang haar en een hoop brandhout in d'r
handen en met een leelijk kijkend gedierte, een soort
van dikke jachthond, beneden aan haar voeten of beenen, dat de Nederlandsche of Bataafsche Leeuw moest
verbeelden, terwijl de juffrouw zelf, zooals ik later
hoorde, de Maagd der Vrijheid verbeeldde, en dat
bosje brandhout, dat ze in d'r handen had, dat noemden ze een bundel pijlen."
„Lieve genade," zei ik tegen mijn eerste luitenant,
„nu geloof ik, dat ze heelem a al gek zijn roet elkaar."
Maar jawel, dat duurde niet lang, of ik kreeg order,
om bij te draaien ... ; en er kwam een sloep bij ons
aan boord

ook . al met zoo'n lawaaivlag achterop

en daar zaten een paar van die pruikemakers achterin,
met de noodige vertooning van bandeliers en linten
en strikken op d'r lijf.
En die kwamen mij nota bene vertellen, dat de
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P r i n s, onze - Prins ! ... vertrokken was ... het land
uit ... naar Engeland!

..

.

Goeie God, ik dacht dat mijn hart stil stond opdat
oogenblik ; ... ik had er nog niets van gehoord. Onze
goeie prins. . . w e g! Voor altoos weg misschien! 0 .. .
dat was treurig nieuws...
,,En wat kom jelui hier doen?" vroeg ik eindelijk.
Wat ze hier kwamen doen? --- Ze kwamen mij mijn
kommandement afnemen.
En waarom ? ... Omdat ze dachten, dat ik, wanneer ik hoorde, dat de prins naar Engeland was gevlucht, ik met mijn schip ook naar Engeland
zou gaan.... En dat ik dus mijn schip, het oorlogschip
van mijn eigen land, in handen zou spelen van den
vijand.... Verbeeld je, zoo iets!
Neen, zei ik, dat zou j u 11 1 e misschien doen, die
het land open gezet hebt voor die kaal geplukte
Fransche pruikenmakers met d'r lawaai van vrijheid op
d'r lijf.... Die kerels heb jelui naar binnen gehaald....
Maar i k?.. . Dacht j e, dat ik mijn schip o ver zou
geven aan die Engelsche roodrokken, die zeeroovers,
die ons al meer dan honderd jaar lang op het groote
water het licht probeeren uit te blazen; die gemeene
Engelsche kerels, die overal klaar zijn, ors hun be-
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geerige handen in de vuile modder te steken, als ze
er maar wat uit kunnen halen, om hun eigen zak te
smeren ? .. .
Neen, waarachtig niet.... Ik zou ze misschien wil
gebruiken, om ons, onze goeie prins terug te be--len
zorgen.... Ja, dat is mogelijk, daar heb ik wat voor
over; ... maar mijn schip d' er aan over te geven ..
Neen...
... at ... nooit!
Haha ... die heeren Representanten van het Gouvernement of van het Comité, of hoe ze dat noemden...
stonden maar te buigen, en één er van stond maar
dapper op te schrijven, al wat• ik zei.
Ja, dat wist ik wel: ze zouën me achter de tralies
zetten, en dat zou allemaal naderhand tegen mij aangevoerd kunnen worden ... Maar dat kon me niet
schelen; ik wou ze de waarheid zeggen.
Verstandig was het zeker niet ... ja, dat's mogelijk; maar als een mensch het hartelijk goed meent,
dan kan hij ook wel eens een keer, minder verstandig
wezen ... Slim en glad ben ik nooit geweest, en ik
hoop, dat jullie het ook nooit zult worden.
Enfin — ik moest mijn kommandennent overgeven.
Midden in zee ... ! Zelfs met die twee andere schepen
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er bij, vertrouwden ze mij nog niet ... Zoo bang waren
ze voor me.
Wel, ik begon met mijn papieren op te halen, maar
zie, juist terwijl we daarmee bezig zijn, hooren we
boven op het dek een groot lawaai: een geschreeuw
en een gebulk, en kanonnen, die van hun plaats ge
worden en kogels en andere rommel, die over-hald
het dek gerold worden.
Wel hemelsche genade," zeg ik, „wat's dat voor
een opstootje ! ?"
Maar daar sla ik mijn oog op den Franschen lawaai-

schopper, die mijn kommandeinent over moest neven
het was eigelijk geen Franschman, maar toch zoo'n
halfslachtige, die in Parijs den vrij heidl-dans had geleerd ;

doch die kerel zag zoo bleek als een doek.
„ Ah, mon citoyen !" zeide hij;die kerels praten

allemaal zoon halfslachtig Fransch of Hollandsch.
,,Ah, citoyen,

burger —! dat is uw skuld: kij

hebbe die volk in een oproer gebrakt."
,,Wel, lieve genade," zei ik, „ben je gek! ?"
En meteen vloog ik naar het dek, met een paar
geladen pistolen,
had liggen

die ik in die dagen altoos klaar

in mijn handen... .
Ik kwam aan dek, en ... jawel, hoor,... daar had
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je de poppen aan het dansen ... ; de heele boel in
rep en roer.
„ Aha ! " . riepen ze. ,,daar heb j e den ouwe! Hoerah !
voor den ouwe."
„Overste. ! " riepen ze mij toe, „wij willen niet onder
die kerels dienen, we willen naar den Prins toe, die
in Engeland is; we willen hem helpen."
„Jongens," zei ik toen tegen de kerels die naar mij
toekwamen, „wil ik jelui eens zeggen, waar jelui naar
toegaat, welken weg of jelui opgaat ? ... Jullie gaat
regelrecht naar het eind van de nok van die ra. .
Ik z i e jelui al hangen met elkaar, de een naast
den ander, met de tong uit de mond."
„Wat dacht je ... Dat wij tegen die kerels opgewassen waren op het oogenblik ? ... En dat we den
Prins daarmee hielpen, dat we ons net als een bosje
visch aan de ra te drogen lieten hangen ?
„Ja, overste ; maar ze h e b b e n ons nog niet,
we willen er voor vechten, we laten ons zóó maar
niet inpalmen ... Dan kunnen ze ons eerst in den
grond schieten."
„In den grond schieten ?" zei ik tegen hen. „En
door wie? Door je eigen kornuiten!... Kijkjongens, als die schepen daar..., als dat allemaal Franz O? RAARS.

2
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schen waren, dan deed ik met jullie mee, maar daar
aan boord is ook van ons eigen volk; en tegen mijn
eigen volk ... daartegen vecht ik niet ... Ik wil
alleen bidden, dat er eens een tijd mag komen, dat ze
weer verstandig mogen zijn met elkaar...
E n n u... Aan je werk, allemaal! Zoolang als ik
kommandant ben van dit schip, zul jelui gehoorzamen
aan de macht, die langs een wettigen weg over jullie
gesteld wordt.... De Prins heeft, helaas, het land
moeten verlaten ... En nu zijn die andere ellendige
kerels de baas ... D'r is niks aan te doen... .

En, die nu niet onmiddellijk aan zijn werk gaat en
vooruit ... (Ik zag, er bleven nog zoo'n paar hangen;
die niet recht wisten wat ze doen zouden)... Die niet
onmiddellijk vooruit gaat ... dien schiet ik vierkant voor
z'n raap!
En toen hield ik ze in eens mijn geladen pistolen
voor den . neus."
He?... Wat zeg je ? ... Nou, toen was het uit, want
daar moesten ze niets van hebben.
„Zie je wel, pomadepot," zei ik tegen die Fransche
kerel, die beneden was blijven zitten -- in de kajuit „zie je wel, dat ik ze niet opgeruid heb ? Maar als ik
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jou nu een verstandige raad zal geven: wees jij dan
bijzonder goed voor mijn jongens, want het is een goed
slag van volk, maar er zit van allerhande tuig door
heen; er zijn ook onder, die niet mak zijn ... En die
zouden jou wel eens een snuiter op je neus kunnen

„Die niet onmiddellijk vooruit gaat .....

zetten of je een kop kleiner maken; want d a t heb je
wel kunnen merken, ze zien jou en je kornuiten liever
n i e t dan wel ; het zijn o o k menschen die van d'r vader
houden en er hee 1 wat voor over hebben, maar-land
het is toch een heel ander soort van patriotten dan
jullie met elkaar."
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Wel, daar werd die kerel zoo furieus nijdig om -- dat
ik dat zei dat hij vertelde, dat hij mij om die woorden, en om mijn geheele gedrag bij deze gelegenheid,
onmiddellijk zou laten arresteeren.
,,u, in 's hemelsnaam dan," zei ik, „als je daar
pleizier in hebt."
En toen werd ik van mijn eigen schip, dat ik vijf
jaren lang met eere had gekommandeerd, onder gewapend geleide gevankelijk weggebracht.
-

Er werden mij zelfs bij de valreep geeneens de gewone honneurs gegeven; maar toen ik met de sloep een
eindje van mijn schip af was, vloog het volk het want
in, en ze schreeuwden me achterna, met wuivende mutsen:
„Hiep, hiep-hiep, hoerah! voor den ouwe! Lang
leve onze ouwe kommandant! ... I Ioerah, hoerah, hoe-

rah...."
Ja, ik zag wel dat er aan boord order werd gegeven, dat ze uit het want en binnen boord moesten
komen... Maar dat deden ze niet, neen, waarachtig niet; ze schreeuwden snaar door, net zoolang, tot
dat ik opstond in de sloep en ze toewuifde met mijn
hoed... .
Jk dank je jongens, ik dank je kerels; het ga
je goed allemaal. Adieu!

UIT DEN FRA NSCHEN TIJD.
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En toen ging ik zitten en keek niet meer op of
om... Mijn arme, ouwe schip en mijnjongens!.. . Ik
heb ze nooit weer teruggezien.... Ja, dat was wel hard!
Tot zóbver ging gewoonlijk het verhaal van den
ouwen overste ... Hij had na dien tijd nog een geruimen tijd gevangen gezeten en het had niet veel gescheeld,
of men had hein wegens rebellie en hoogverraad tot
den kogel veroordeeld, snaar gelukkig was het zoover
niet gekomen en een andere regeering, die niet zoo
dol was als de eerste, toen de Prins pas weg was,
had hem zelfs aangeboden, om met een hoogeren rang
weder in dienst te komen, want er was groot gebrek
aan goede kommandanten voor de schepen ... Doch
daarvoor had hij bedankt. „ Neen, " zeide hij, ,,ik dank
je, ik hoor niet bij jelui, ik blijf liever thuis; ik
dank e.
Meer zei hij niet, hij had in dien tijd geleerd
te zwijgen. . . Veel spreken werd toen hoe langer
hoe gevaarlijker.
Het zag er toen in ons vaderland bitter treurig uit,
er heerschte de grootste wanorde, de eene regeering
verdrong de andere, telkens kwamen er weer andere
mannen aan het roer, die op hun beurt weer door
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anderen, desnoods met kracht van wapenen en soldaten
werden verjaagd en verdrongen, totdat eindelijk
daar kwam in Frankrijk Napoleon... de groot e
Napoleon!...
Toen kwam er ook hier te lande een einde aan al
dat geharrewar ... Er kwam eenheid in het Bestuur.
Napoleon, de man met den grooten, vasten en ijzeren
wil, bracht eenheid; en drukte - al de andere kleine
tirannen naar beneden. Hij hield zich niet op met
al die provinciale en stedelijke overwegingen. Hij zei:
„Daar is er maar één, die het weet, hoe het wezen
zal, en dat ben ik: c'est mol !"
En zoo kwam het, dat menigeen in den beginne,
ook hier te lande, zich verheugde over liet optreden
van Napoleon.
Zelfs ook sommige 'leden van de oude Oranje partij
waren met Napoleon ingenomen ... In de jaren 1800
en 1801 ging er namelijk een gerucht te Parijs en
ook in den Haag, dat Napoleon van plan was het
Oranjehuis te herstellen en den Erfprins, den zoon van
Willem de Vijfde, als Eersten Consul te stellen aan het
hoofd van de Bataafsche Republiek.
Doch wat d a t betreft, wie d a t dacht, had zich leelijk
-

vergist ... dat was niet de bedoeling van Napoleon ;
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zijn wil en begeerte was niet anders, dan dat er in de
Bataafsche Republiek, die nu bij hem behoorde, een
krachtige eensgezinde regeering en overheid zou zijn,
opdat hijzelf later in deze Republiek een beteren steun
en bondgenoot zou hebben in hetgeen hij van plan
was en daarvoor was het noodig, de oude Oranje-mannen
met het bestaande Bestuur te verzoenen.
En werkelijk, het gelukte hem. In 1801 kwam
er, ingevolge zijne bevelen --- (want zoover was hij
toen al de baas in ons vaderland) een nieuw Bestuur
aalt het roer, dat in de provinciale besturen en de
landsregeering ook de mannen van vóór 1795 terugriep.
Een groot getal van de ouwe Regenten namen met
gretigheid dezen kans waar, om nu weer in hun ouwe,
zachte en gemakkelijke leuningstoelen te gaan zitten en
begonnen zich weer pleizierig te gevoelen, terwijl de
gematigde Patriotten, ter wille van de zoo zeer gewenschte vrede en rust, zich er niet tegen verzetten,
dat de ouwe pruikedragers en dikbuiken weer naast
hen plaats namen.
Doch niet alle ouwe Regenten lieten zich aldus door
den komenden overheerscher misleiden. Zooals wij weten,
was het o. a. onze groote Gijsbrecht Karel van Hogendorp, die onverzoenlijk was en weigerde, om eenig ambt
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te aanvaarden, zoolang niet de Prins van Oranje aan
het hoofd stond van den Staat; al had dan ook
de Prins zijn aanhangers in het vaderland ontslagen
van hun eed van trouw, en hun vergunning gegeven,
om weder in staatsdienst te treden ...
Ook onze ouwe overste wilde van deze vrijheid niets
weten.
» N een, "

zei hij, ,,van mijn eed van trouw kan ook

zelfs Zijn Hoogheid de Prins van Oranje mij niet ontslaan .... Ik blijf trouw aan Oranje, zoolang als de
Groote Admiraal in den hemel niet tegen mij zegt:
je bent vrij. En tot dusverre zegt hij dat nog niet."
Trouwens, hij was geen Oranjegezind
egezind staat s m an,
maar hij was een Oranjegezind burger.

Zijn ge-

hechtheid aan Oranje was een stuk als 't ware van zijn
vaderlandse- -g o d s d i e n s t i g geloof
Het was zijn
innige overtuiging, dat de Voorzienigheid O r a n j e had
aangewezen van één te zijn met Nederland en het door
zijne regeering gelukkig te maken, en hij veroordeelde
dus onvoorwaardelijk Tederen anderen vorm van bestuur.
In de jaren die er verloopen waren sinds hij zijn
kommandement had moeten overgeven, had hij in liet
kleine dorpje waar hij woonde, zich meer dan eens
verdienstelijk gemaakt met menigeen te helpen, die het
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in die dagen dikwijls zoo hard te verantwoorden had,
en verder had hij zich bezig gehouden met de opvoeding van zijne kinderen; waarbij hij soms wel eens iet
of wat ruw te werk ging, maar toch van zijn methode
dikwijls goede resultaten zag.
Zoo onder anderen had hij de gewoonte, om 's morgens zijn jongens, wanneer hij, zooals hij dat op scheepsmanier noemde, „overal" kwam maken op de slaap
altoos een emmertje water mee te nemen,-kamer,
en wanneer dan een van het vijftal niet onmiddellijk er
uitwipte op het oogenblik dat hij riep: „overal jongens,
d'r uit !" dan kreeg zoo iemand vast en zeker eert flinke
hoeveelheid water over zijn hoofd.
„Zie je wel," zei hij dan, „nu ben je dadelijk frisch
en wakker.... Of moet je nog een beetje hebben ?"
Neen, dat was meestal niet noodig.
Over 't geheel was hij een groot voorstander van de
aanwending van koud water. Ook vooral op het gebied
van de zoogenaamde „appelflauwtes", zooals hij gewoon
was, sommige ' hevige zenuwaandoeningen te noemen, die
wel eens onder het vrouwenpersoneel in het dorp of
op zijn buiten voorkwamen.
Als hij zoo iets bijwoonde, was gewoonlijk zijn eerste
gezegde: „geef eens gauw even een emmertje met koud
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water," en meestal, of dikwijls tenminste, was het
hoor en van dit gezegde en de stem van den overste
al voldoende, om de zenuwen weer in liet rechte spoor
en in een toestand van rust te brengen.
Merkwaardig, hoewel misschien wel wat heel bar,

„Of moet je nog een beetje hebben ?"

was zijn manier, om zijn jongens het geloof aan spoken uit het hoofd te praten.
Gewoonlijk koos hij daarvoor uit, een donkeren, stormachtigen avond, wanneer hij met zijn jongens bij het
groote vuur zat; een groote, echt ouderwetsche haard
met groote blokken hout, die knapten erg sisten, wan-
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neer er weer een verder opgebrand was en met groote,
schitterende vonken uit elkander viel, terwijl buiten
en boven door den wijden schoorsteen, de wind al hui
bulderend zijn eigenaardige tonen liet hoorera.-lend
Hij had dan eerst dien dag, ergens buiten op den
singel, dat om het ouwe buiten heenliep, een bijzonder
gemerkt stuk hout neergelegd, op een bepaalde plaats,
die hij precies aan kon geven.
En dan begon hij te vertellen van de geschiedenis
van de witte freule; een spookhistorie om akelig
van te worden, wanneer men die hoorde vertellen zooals de ouwe overste dat kon.
„Zie je, jongens, dat was een dame, die hier vroeger woonde en waarvan ze vertellen, dat ze indertijd
haar eigen vader vergiftigd had, omdat die niet wou
hebben, dat ze met een zoon van den tuinman trouwde.
En daar had de man geen groot ongelijk aan, want
als je met elkaar trouwt, moet er niet al te veel verschil wezen van stand, want ... Ja, ik wil niet zeggen,
dat er geen uitzonderingen zijn, maar ... gewoonlijk
gaat dat toch op den duur niet goed, als de eerste
dolligheid van de verliefdheid een beetje over is; erg in
alle geval, is dat geen reden, om die ouwe heer in
eens een hapje narigheid in zijn lichaam te stoppen,
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als hij niet dadelijk ja en amen wou zeggen op die
groene verliefdheid.
Enfin, of het nu precies zoo gebeurd is, weet ik
niet, maar ze vertellen, dat die freule, nadat haar vader
gestorven was, van die zelfde poeier ook maar wat
genomen heeft; net eventjes voordat ze met den tninransjongen naar den dominee zou gaan, om zich te
laten trouwen.
En nu verte lien ze, maar j e begrijpt: dat's niets
anders dan een kletspraatje dat de freule van tijd
tot tijd, vooral, wanneer het, zooals nu, nogal donker
en stormachtig is, met een groote, witte japon aan,
of een soort van lijkkleed, over haar schouders heen,
hier, achter over den singel, langs den kant van de
gracht komt wandelen, ... omdat ze in den grafkelder
beneden, niet tot rust kan komen.
Ze vertellen, dat ze dan eerst met een breekijzer het
deksel van de doodkist openmaakt.
Ja, zie je, daar kun je al dadelijk aan merken, dat
het een kletspraatje is, van het begin tot het eind,
want hoe wou dat schepsel daar in die kist aan een
breekijzer komen... Maar enfin, ze vertellen dan, dat
je eerst duidelijk het knarsen en wringen van het
ijzer, tegen de kist aan, kunt hooren ... ; daar schijnt ze

UIT DEN FRANSCHEN TIJD.

dan eerst een erge moeite mee te hebben.
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Maar dan....

Stil eens even ! ... Hoor je daar niet wat?. .. Nu
is het toch secuur,... net alof ik wat hoor. .. S t!
S t ii n o u! ... 't Was werkelijk n e t, net alsof ik wat
hoorde vijlen....
Elm?... Neen, gekheid allemaal, hoor.
Maar dan, zie je, als ze dan eindelijk de kist open
heeft, dan v e r r ij s t ze in eens uit haar graf en dan
zie je haar als een groot, wit spook, te voor. .

sc i n komen.
h

Dan heeft ze altoos een groote zakdoek bij zich, en
daar waait ze zich mee, tegen haar gezicht aan, .. ,
terwijl ze daarbuiten in den pikdonkeren nacht over den
singel heen en weer zweeft.
En dan vertellen ze, dat je daar heel in de verte
voortdurend kleine belletjes hoort rinkelen, tieng ! tieng !
tieng! net alsof het alleenaal kleine zilveren klokjes
zijn; zooals je ze wel aan het tuig van een arreslee
hebt.... Totdat dan ineens, dan - hoor je heel in de
verte een klok luiden ... boem - b a m; een groote,
akelige, s o m b e r e klok.., heel v e r weg, maar erg
duidelijk en... somber...; net alsof er iemand begraven wordt.
En dan zweeft z ij maar steeds over dien singel heen
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heen en weer.

..

; hoe langer hoe grooter, totdat ze

eindelijk veel grooter is dan een gewoon mensch....
En dan waait ze maar steeds met die zakdoek.
Tegelijkertijd hoor je dan de wind huilen en gieren
door de boomen, ... net alsof er een soort lij k z a n g
wordt gezongen boven in de lucht.... Tot dat in
eens!... Dan is alles weer weg!
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

En weet je wel, wat ze zeggen, - dat ze dan doet?
Dan gaat ze achter dat witte hek zitten, dat daar staat
voor het stukje land, waar nu tegenwoordig onze ouwe
bles in de wei loopt.
Daar zit ze dan achter dat hek, en daar loert ze,
of er iemand voorbij komt, en net als je dan dwars
van het hek komt, dan vliegt ze o p, en d a n. . .
Ja, wat dacht je nou eigenlijk, dat er dan gebeurde? Dan? Dan gebeurt er n o g niets, want die er dan
voorbij komt, krijgt zoo'n schrik op z'n lijf, dat hij
ineens aan den haal gaat, en thuis van de narigheid
onder de dekens kruipt... Zie je, dat zijn bange, akelige
kerels, die een spokerig geweten hebben van binnen;
want als je geen kwaad gedaan hebt, behoef je ook
niet bang te wezen ... Ben jullie bang jongens? Neen,
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nietwaar? Want je begrijpt toch wel, dat het allemaal
vertelseltjes zijn, waar niets van aan is; je bent niet
bang, nietwaar? Nu, dan ga jij, Willem, met de lantaarn den singel op en jij haalt mij, juist bij dat hek
vandaan, een stuk hout, dat ik er vanmiddag neergelegd heb ."
En dan moest Willem, of hij wou of niet, de lantaarn opsteken en liet stuk hout gaan halen.
Nu, dat was een heele toer, want ieder oogenblik
dacht hij op den donkeren singel, achter den een of
anderen boom, de witte freule te zien, die op hem
stond te loeren.
„Och Deere," dacht hij dan, „dat is ze; secuur.
Ja, vader mag nu zeggen, wat hij wil, maar dat is toch
iets wits, dat daar aankomt..
Ja, ééne keer, toen kleine Frits aan de beurt was,
om het stuk hout te halen, was het werkelijk gebeurd,
dat het ventje zonder het stuk hout, en doodelijk bleek
en ontsteld, naar huis was komen loopen.
De lantaarn was hem uit de hand gevallen, en hij
verscheen in eens in de deur van de kamer waar ze
zaten..., vloog naar zijn moeder toe en kon haast niet
tot bedaren worden gebracht.
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„Hij had het spook werk e 1 ij k gezien," snikte hij;
het was naar hem toegekomen en had hem willen pakken, maar toen was hij hard weggeloopen, en. . . „ 0,
moesje, ik durf er werkelijk niet weer heen."
Toen stond de ouwe overste op en zei in eens, met
zijn lippen op elkander geklemd:
,,Jongen,wij zullen samen gaan !"
Zijn vrouw wilde hem tegenhouden: „Och, Johan,"
zeide . zij, „het ventje is te zwak en te zenuwachtig voor
die dingen ... Je kunt h e m niet zoo hard aanpakken."
„'t Is mogelijk, vrouw, dat je gelijk hebt, dat ik
den jongen eerst te bang -gemaakt heb, maar nu liet
één keer zoo ver gekomen is, moet hij er door heen.
Anders houdt het kind zijn geheele leven die schrik....
Kom mee, jongen; ik w ii liet. Wees niet bang, je
vader i►3 bij j e ... V ooruit, asjeblieft; het zal gebeuren
ik wil het en daarmee uit."
En met het bevende mannetje aan zijn hand, ging
nu de ouwe overste zelf den singel op. En ziet, juist
toen zij den hoek of bocht van de gracht omkwamen,
en vlak bij het bedoelde hek ... , daar kwam werkelijk
het witte spook te voorschijn.
Het kwam naar hen toe ... ; en een oogenblik stond
wezenlijk de ouwe overste zelf o o k te kijken, alsof hij
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het , in Keulen had hooren donderen, want hij begreep
waarachtig niet wat het was, doch ineens zag hij duidelijk, dat er een paar lompe boerenschoenen onderuit
staken.
„Aha !" dacht hij, „ik heb je in de gaten ...." Hij

zag hij duidelijk een paar lompe boeren schoenen.
*

sleed eerst, alsof hij ook bang en benauwd werd en
terug . wou gaan, zoodat het spook dadelijk onder veel
gejammer . en gegil op hen toekwam, maar toen in e e ns
.draaide hij zich om, , pakte het spook dwars door zijn
beddelakens heen, bij, de lurven en smeet den boeren.-

.

ZONDAARS.
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knecht, die achter die beddelakens verborgen was, vieri de gracht....
kant in

,,Jou leelijke, gereene hoerenlummel, daar je bent....
Ik zal jou leeren om voor spook te spelen.... Kom
er nou maar eens gauw uit, en dan zal ik je afdrogen
met mijn stok, op een manier, dat je thuis heelemail
geen droge kleeren behoeft aan te trekken .... Zie je
wel, Fritsje, d a t was het spook; maar ik kan me best
begrijpen, kleine kerel, dat. je daar bang voor geworden
bent .... ; jij bent toch een goed, best, klein kereltje
en vaders beste kleine jongen ...
Na dien tijd durfde de ouwe leer die methode niet
meer toepassen ; ten minste niet met zijn kleinen
Frits, van wien hij toch werkelijk zooveel hield, al was
hij ook de zwakste van zijn kinderen en degene die het
minst in z ij n geest, en alles durvend karakter, opgroeide.
Toch praatte hij graag met hein ; en zoo ook bij deze
gelegenheid:
„Zie je, ventje, dat begrijp je nu immers wel...
Dacht je, dat Onzen Lieven Heer, die zoo goed voor de
menschen is en de wereld zoo goed en verstandig heeft
ingericht; dacht je, dat die . nu zou willen, dat err
pokers zouden bestaan, .die onschuldige mensche ï
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op die manier het leven konden verbitteren ? Neen, mijn jongen, er zijn heel veel dingen in de
wereld, die we nog niet begrijpen kunnen, al zien we
ze ook voor ' onze oogen gebeuren en verschijnen, maar
dit blijft altoos waar: binnen in ons is er iets, dat ons
de vaste overtuiging geeft, dat we nooit bang behoeven
te wezen, wanneer we werkelijk liet go e de willen en
doen ...."
„Maar, vader, hoe komt het dan, dat nu tegen
hier in 't dorp en overal de-wordigeFansch
baas spelen en zoo lastig zijn en ons zoo plagen, en
dat die goeie Moes nu niet eens meer haar kopje thee
kan drinken, dat ze toch zoo graag lust..... En Moe&
heeft toch geen ' kwaad gedaan, niet waar, vader ?"
„Neen, mijn jongen ; jou goeie moes heeft nog nooit
wat kwaads gedaan, en een heeleboel andere menschen
in het vaderland, die nu moeten lijden en zuchten onder
het juk van den Franschen dwingeland, ook niet;
maar ons volk, en de heele wereld om ons heen, was
eigenlijk al, een heelen tijd min of meer ziek, en dan
gaat het met een volk net als met een mensch: soms
hebben ze dan een bitter drankje noodig, om weer goed
en beter te worden. ... En met dat bittere drankje,
dat de Fransche medicijnmeester voor ons klaargemaakt
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heeft, daar zijn we nu tegenwoordig meê bezig.... Ja,
zóó zal het zeker wel wezen, maar toch, als ik kans
zag om dien Franschen medicijnmeester den nek om te
draaien, dan liet ik het secuur niet."
,,Vader ! " zei kleine Frits in eens en angstig, „ik
geloof, dat ik het gezicht van die Fransche gendarme
weer voor het raam zie."
„Ja, waarachtig, jongen, je hebt gelijk; daar staat hij
al weer te spionneeren, met zijn leelijke, gemeene, valsche
tronie .... Wat moet je daar, jou leelijke Fransche
parlee-voe ? ...."
Doch natuurlijk, dit laatste zei de ouwe overste niet
hardop, maar bromde het zoowat binnensmonds, want
zoover was het toen al heen, dat ook zelfs iemand als
hij, die anders alles durfde, zooiets niet hardop tegen
een gendarme had durven zeggen.
En vooral niet in den laatsten tijd, want men begon
van Fransche zijde meer en meer de aandacht te vestigen op al wat de ouwe overste deed.
Wat daartoe de onschuldige aanleiding had gegeven,
zal ik u gaan vertellen.

II.
Nu reeds eenigen tijd geleden, was er op de ouwe
burcht of „borg" een zonderlinge en eigenaardige logeerast gekomen.
Op zekeren dag namelijk vertoonde zich bij de ouwe
ophaalbrug een vreemde, zoogenaamde bedelmonnik, die
aan de ketting trok van de groote bel of schel die er
hing, en daarop, in een eigenaardig, gebroken half
Fransch, half Hollandsch, de vraag deed, of hier niet
woonde een zekere overste Heminga, die vroeger luitenant en later kapitein ter zee was geweest.
Zoo j a, dan verzocht hij, meneer te mogen spreken.
En ziet, deze bedelmonnik bleek een kennis te
zijn van jaren geleden, toen de, toenmalige luitenant
Heminga, met een oorlogsschip in de Middellandsche
Zee schipbreuk had geleden op de Spaansche Kust en
in een naburig klooster gedurende geruimen tijd gastvrijheid en vriendschap had genoten. En vooral met
dezen monnik, die nu hier was, had hij bijzondere
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vriendschap gesloten; want deze had hem bij zekere
gelegenheid het leven gered.
De luitenant had namelijk eene uitnoodiging aangenomen, om in eene naburige plaats een stierengevecht
bij te wonen, en waarschijnlijk had hij toen het
nationaliteitsgevoel beleedigd van eene Spaansche jonge
dame, die naast hem zat en hem op zeker, treffend oogenblik toen een groote, mooie stier in het
strijdperk lag te. zieltogen, terwijl het paard van den
t o r e a d o r e met opengescheurden en opengereten buik
en ingewanden in de arena lag, doch de toreador e
zelf, zegevierend boven op het lichaam stond van den
stervenden stier, juist op dat oogenblik vroeg de jonge
dame hem: „of hij, de Hollandsche luitenant, dit niet
prachtig vond, en of men bij hem te lande, ooit
iets heerlijks! kon aanschouwen ?"

zoo

Hij, de luitenant, was toen, helaas, zoo onbeleefd
geweest, de jeugdige Spaansche schoone te antwoorden:
„dat men bij hem te lande zoo iets a f s c h u w e 1 ij k
vond en geen lust had in het noodeloos en zoo wreed
vermoorden van zulke arme dieren, die toch-ardig
niemand kwaad hadden gedaan ..."
Blijkbaar, was de dame over dit antwoord ten hoogste
verontwaardigd, keerde hem den rug toe en zeide iets
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tegen den aan haar andere zijde zittenden cavalier .. .
's Avonds laat, op zijn terugweg naar liet klooster,
werd de luitenant in de duisternis plotseling aangevallen door drie gemaskerde Spanjolen, waarvan de een
hem dadelijk een stoot tusschen de ribben gaf, en hij

eenvoudig door hen te gebieden, oogenblikkelijk heen te gaan.

zou zeker voor goed gevallen zijn, wanneer niet het
toeval gewild had, dat bewuste monnik ook langs den
zelfden weg huiswaarts keerde en hem uit de handen
van zijn aanvallers had gered ; eenvoudig door hen te
gebieden, oo enblikkeli
j'k heen te gaan.
b aan.
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En ziet, deze macht had de Spaansche priester over
zijn leeken: zij gingen werkelijk onmiddellijk heen .. .
En niet alleen dat, maar ook gedurende zijn verder
verblijf werd den Hollandschen luitenant hoegenakfad
geen overlast meer aangedaan en werd hem overal, waar
hij kwam of zich vertoonde, zelfs de grootste eerbied
bewezen...
Wel, dank zij vooral ook de goede verpleging
die hij ondervond, herstelde weldra de luitenant
van zijne wonden en nam kort daarna van zijne
geestelijke vrienden een hartelijk afscheid ... ; zeker
niet denkende, dat hij iemand van hen ooit weer
terug zou zien.
En ziet, nu stond daar plotseling voor zijne oogtin
dezelfde monnik, die hem toen gered had.
Zijn klooster was in den oorlog in Spanje verwoest
en, even als zijn andere orde-broeders zwierf hij nu
door het land, ... met. . . ja ... met verschillende
ge hei m e zendingen, want ook R o In e was nu tegen
Napoleon in het harnas gekomen. Zijn Heiligheid, Paus
Pius de Zevende, had den grooten overheerscher in den
ban gedaan en ofschoon deze in het openbaar misschien
hartelijk daarom , lachte en er den spot mede dreef,
in de werkelijkheid was dat voor den grooten Na-
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poleon een van de onaangenaamste zaken die hem konden overkomen, het verminderde zijn aanhangers, en
alle generaals, goeverneurs en spionnen kregen last, ten
strengste te letten op al, wat de Katholieke geestelijken hier of daar ten uitvoer brachten.
Toen men dus den ouwen overste weldra door het.

land zag rijden, van het eene dorp naar het andere,
niet den bedelmonnik in zijne pij, naast hem boven op
de ouwerwetsche Noorsche sjees, met de ouwe bles er
vóór, dacht men niet anders, of die twee hadden het
een of andere geheime plan, dat tegen de Franschen
gericht was.
Toch was dat niet het geval. De ouwe heer deed
niet anders dan zijn ouwen vriend van jaren herwaarts
de gastvrijheid bewijzen ; hij vond het aangenaam om

hem nu eens zoo veel genoegen te kunnen doen, als
maar mogelijk was, en daartoe behoorde ook, dat hij
hem de omstreken liet zien.
Er werden nu 's avonds bij het vuur dikwijls gezellige
bijeenkomsten gehouden, en bij deze werd ook dikwijls toegelaten de WelEerwaarde heer, Domfine Krakenius, die
hulpprediker was in het naburige Watum, een dorpje,
waar de - ouwe domfine zelf het werk niet meer af kon
en daarom den heer Krakenius (vroeger predikant
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en ziekentrooster aan boord van het schip van den
ouwen overste) als hulpprediker had ontvangen.
De ouwe overste betaalde het daarvoor noodige tractement uit zijn eigen beurs, want de heer Krakenius
was, tegelijk met zijn koormandant, van zijne
commissie ontslagen en, evenals deze, gecasseerd wegens
zijne Oranje-gezinde gevoelens.
I)omine Krakenius was nog altoos in zijne uitingen
op dit gebied even hevig als vroeger en reeds meer
dan éénen keer was hij door den Fransch-gezinden prefect
van het Departement gewaarschuwd, oin niet langer in
zijne leerredenen op zoo onbedekte wijze voor den Prins
van Oranje te ijveren en te bidden, maar integendeel
den zegen des Hemels af te smeeken voor het hoofd en
de roemzuchtige daden van Sa Majesté L'Empereur,
den grooten Keizer Napoleon, die thans de wereld
regeerde.
Domirae Krakenius was dus wel verplicht dit laatste
ook te doen; maar hij deed dit altoos op eene
manier, die voor tweeërlei uitleg vatbaar was. Hij
bad dan gewoonlijk:
„ Wil gij, o Heer, in Uwe genade en almacht, Uw
alziend oog wel richten op hem, - die thans dit land
regeert, op onzen grooten, zoo machtigen Keizer !"
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Zijne goeie vrienden en geestverwanten wisten wel,
dat onze domfine daarmee bedoelde: „dat het Onzen
Lieven Heer mocht behagen, ook eens te kijken naar
den leelijken Napoleon, bijgenaamd de kleine „groenrok" ; of het nog haast geen tijd werd, om dien eens een
goeie knip voor den neus te geven." Want hij haatte
den kleinen groen-rok even hard, als zijn vroegere chef
en kommandant, de ouwe overste, het deed.
Doch niet alleen op staatkundig terrein, ook op
theologisch gebied was Ds. Krakenius nogal strijdlustig,
het duurde dan ook niet lang, of op zekeren avond
wilde hij met pater Ignatio (ik geloof, dat de monnik zoo heette) een theologisch dispuut beginnen,
maar toen kwam de ouwe overste onmiddellijk tusschenbeide
„Neen, neen ," zei hij, ,,dat Vlet. Jullie begint
hier niet met elkaar te vechten. Daarvoor zijn we niet
hier gekomen .... Laat ieder Onzen Lieven Heer salueeren op de manier, die hem het beste toelijkt, wanneer
de inwendige bedoeling maar goed is.... Pater Ignatio
en zijn vrinden zijn indertijd voor mij in Spanje zoo
goed geweest, als - geen christenmensch liet hun hier
verbeteren kan.... En dus, de eerste de beste, die hier
ook maar het minste of geringste zegt over zij n manier
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van gelooven, dien pak ik in eens bij zijn slobkousen,
en hij gaat kopje-over de deur uit ... .
En dus, Krakkie

Krakenius, je m o n d houën over

die dingen . .....of
of anders ga je er uit."
En op dit gezegde van den overste, hield de dolnine
onmiddellijk zijn mond; want dat wist hij nog wel van
ouds, dat in dergelijke omstandigheden met den ouwen
heer niet te spotten viel....
Het had indertijd heel wat voeten in de aarde gehad,
om den toenmaligen kommandant te bewegen, Krakenius zijn postje aan boord te laten behouden ; ook to e n
al, omdat hij zich niet kon weerhouden, zich op staat
gebied te bewegen....

-kundig

„Zie je, domfine," zei de overste dan, „jij bent hier
aan boord gekomen, oin de: 'menschen in het goede en
zachte vóór te gaan en te leerera .... ; en niet, om de
hutspot nog erger te maken dan hij al is.... En dat
ze den prins moeten liefhebben en eeren, dat behoef
jij ze niet te vertellen, want dat doen ze van z e 1 f
al .... ; uit hun eigen.... Maak jij liever je preeken
wat korter, dat 's veel beter; ze zijn voor een zeeman
veel te lang; dat zijn allemaal menschen, die van een
korte toespraak houden .... Als je voor de bekeering
van een hoop boeren of zulk volk eene preek noodig
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hebt van anderhalf uur, dan kun je aan boord 'em dat
wel lappen in den tijd van vijftien minuten. Als je
ze dan nog niet hebt, schei er dan maar uit, want dan
krijg je ze ook niet meer.... Steek dan maar een
pijp op, en maak een nieuwe preek...
Er was echter nog een ander punt, waarover de
kommandant en de domfine het nooit recht goed eens
hadden kunnen worden.
De overste wilde: namelijk, dat de domfine zijn preek
altoos zóó in zou richten, dat hij gemakkelijk desnoods
in ééns zou kunnen eindigen, wanneer omstandigheden
van weer of wind gedurende de predikatie dit nood
mochten maken.
-zakelij
„Je begrijpt toch wel, dominé", had de overste dadelijk
bij zijn aan boord komen gezegd, „dat je aan boord
van een schip maar niet gewoon je gang kunt gaan,
net als in een kerk aan den wal, waar jullie maar
gewoon onder vol zeil doorstuurt en er geen eind aan
maakt, al zie je ook nog zoo duidelijk, dat een heele
boel menschen een verlangen beginnen te krijgen, om
de kerk ook weer eens aan de buitenkant te bekijken .... Enfin..., daar maakt het dan nu nog zoo
heel veel niet uit, want dien het verveelt, kan desnoods
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onder diepzinnig nadenken zijn oogen sluiten, maar aan
boord daar is het wat anders....
Je begrijpt toch wel, dat het weer en de wind op
Zondag net zoo goed hun gang gaan, als in de week;
en dus, dat kan best voorkomen, dat ik onder de preek
in de gaten begin te krijgen, dat er een bui onder de
]ij op komt zetten, of iets anders van dien aard; en
dan begrijp je wel, dat ik mijne maatregelen moet
nemen....
En dus, al preek je dan nog zoo mooi, en dat de
tranen ons over de wangen loopen, dan moet jij er
toch op geprepareerd wezen, dat, als ik je een sein
geef of als ik je aan de slip van de jas trek, dat je
dan.... Ja, het behoeft nu niet dadelijk en in eens
„Amen" te wezen, maar langer dan vijf of tien
minuten moet het toch niet duren; of ik maak er ze]If
een eind aan.... Amen !"
Wij behoeven zeker niet te zeggen, dat dit voor den
Eerwaarden heer Krakenius een niet gemakkelijk te
overkomen zwarigheid was geweest, maar aangezien hij
toen nog proponcpt was en op 't oogenblik geen andere
plaats kon krijgen, moest hij er zich wel aan onderwerpen en, op verlangen van den kommandant, (die in
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deze over zijne plaatsing had te beslissen) ten zijnen
huize op dat gebied zijne vaardigheid bewijzen, door
het houden van eene proefpreek in de groote zaal,
waarbij de kommandant in volle uniform in een groote
fauteuil achter hein plaats nam, met zijn groot, gouden
horloge naast zich op een tafeltje, gereed om het sein
te geven.
Wel, -- het ging werkelijk goed, al hoorde de
jonge domfine cok niet dadelijk het eerste sein, bestaande namelijk in eene zeer hoorbare kuch, die wel
iets van een stormweer-kommando in zich had; zoo'n
gebrul was het. Dit echter merkte Krakenius nog
niet, in het vuur van zijne redenatie, doch op liet
tweede sein, een flinken ruk aan de slippen van zijn
jas, volgde er binnen zeven minuten een krachtig, maar
tevens uitstekend gemotiveerd Aa -men!.
„ Allemachtig knap gedaan, dom fine," zei de ouwe
overste dadelijk . ,,Uitstekend; dat kan ik niet anders
-

zeggen ..
En ziet, werkelijk, niettegenstaande deze eigenaardige,
van tijd tot tijd voorkomende kleine moeilijkheden,
waren ze dikke vrienden geworden en gebleven
tot op den huldigen dag.
Naar. aanleiding van dit eig naardi:ge scheepsreglement
,

,
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denke men toch vooral niet, dat de ouwe overste geen
eerbied had voor of een afkeer van kerkelijke vormen en godsdienst. Neen, het tegendeel was waar, hid.

Een flinken ruk.

las zelf iederen morgen een kapittel voor uit den grooten ouderwetschen Statenbijbel en ging Zondags meestal
twee keer met zijn gezin naar de kerk; terwijl kleine
Frits, de jongste van het vijftal, een zekere beroemd
dorp had gekregen, door dat hij de heele.-heidnt
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IIeidel.bergsche Katechismus kon opzeggen ; op welk
punt, of van welk gedeelte ook, men de vragen tot
hem richtte.
Doch behalve, deze, zeker niet bijzonder nuttige,
Christelijke leermethode, was de overste ook op godsdienstig gebied bij uitnemendheid bijzonder praktisch,
-en vooral tegenover alle huichelarij, was hij een niet
te versmaden vijand .. .
Zoo b.v. was hij eens in botsing gekomen met den
baas-timmerman van het dorp, die gewoonlijk een groote
kerkelijke vroomheid, maar niet altoos een grootgin ijver
of werklust aan den dag legde, wanneer hij hier of
daar in zijn gewoon wereldsch bedrijf of ambt aan den
arbeid was.
Als ouderling of kerkvoogd was hij vol ijver en
vuur, maar wanneer blij b.v. bezig was met een plank
te zagen, deed hij dit met zooveel kerkelijke ernst en
-

deftigheid, dat het werkelijk verbazend lang duurde, voor
hij zoon plank . heelemaal had doorgezaagd; en dit
voornamelijk ook, omdat hij dan de gewoonte had,
daarbij zachtjes een psalm te zingen of wel een ander
kerkelijk lied, maar toch altoos in een zeer deftigen,
langzamen en s 1 e p e n de n kerkelijken toon:
„ Wiee .. . inn ... U ... Ooo ... Hee ... éére ! "
ZO\VAARS.

4
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Den overste had dat al meer dan eens, meer dan
gruwelijk verveeld, en op zekeren dag, toen baas Jansen
weer bezig was niet een van zijn meest langzame psalmen, bij zijn zagenden arbeid, zei hij :
„Zoo, baas, ik merk, dat je . graag het een of ander
zingt bij j e werk. .
„0, ja, overste ... ; ik h e i 1 i g zoo graag mijn arbeid.
door een toepasselijk gezang of een stichtelijk lied ..."
„Zoo ? ... Nu, daar heb ik niets tegen, maar ik vin ci
zoo'n psalm eigenlijk niet erg toepasselijk of geschikt.
bij zoo'n wereldschen arbeid, en als je voor mij aan het.
werk bent, dan heb ik liever dat je er wat anders bij.
zingt.... Geef mij je zaag eens even!
Kijk eens.... Weet je, wat je er dan bij moet zingen ?"
Kijk ; dit : „Hupsa, maa Jannetje, Stroop in 'ts

kannetje, ... Laat je poppetjes dansen!"
Sinds dien tijd werd de ouwe overste door baas.
Jansen beschuldigd (in het geheim natuurlijk, zon- der dat hij het hoorde,) van te zijn een spotter en
godloochenaar, die zich niet ontzag, van met het heite spotten !

-ligste

Maar ook hier was het tegendeel waar, want juist,
zijn innig groot geloof in de zegepraal van het goede,
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van al wat goed, en dus... Goddelijk is,

d a t was

het, wat hem in deze zoo treurige tijden er boven
op hield.
En wel was het een treurige, bitter treurige tijd 1

Alles stond stil, groote handelshuizen staakten hunne
betalingen, en ook de overste zelf had zware geldelijke
verliezen geleden.... De meeste van zijne landerijen
waren bezwaard met zware schuldenlasten, terwijl de
boeren die er op woonden, geen huur ofp acht kon

-

den betalen.
Tot overmaat van - ramp, had men op zekeren avond,

toen het in het dorp kernnis was en de onderofficier
of chef van de gendarmes, die bij hem ingekwartierd
lagen, zich óók derwaarts had begeven, hem bijna
al zijn geld afgehaald, dat hij nog in huis had.
's Avond laat hadden de, twee gendarmes, die ter

zijner bewaking waren achtergebleven, getracht bij heng
in zijn slaapkamer binnen te dringen, waar hij met
zijn vrouw en zijn jongste kinderen zich ter ruste had
gelegd en waar zij wisten, dat hij zijn geld had ver
-borgen.
Nog juist bij tijds had hij hun de deur vlak voor
den neus dichtgegooid,

gesloten

en daarop, met.
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behulp van zijn vrouw, er een tafel voor geschoven.
Het bleek echter weldra, dat op den langen duur,
die tafel het niet zou kunnen houden, ... en er zat

dus niets anders op, dan dat de mama er op uitging,
om hulp te * gaan halen in het dorp, want de twee
oudste jongens waren ook niet thuis.
Maar hoe m o e s t dat? ... Orn het buiten heen,
stond alles onder water, want liet was de najaarskermis of veemarkt; in October ... Een heel eind zou
zij dus door dat water heen moeten waden of
baggeren.
Doch zij had moed genoeg. .. Meer dan menigen
man ... Zij trok de groote zee- of jachtlaarzen aan van
haar man, klom door liet achterraam van de slaapka
naar buiten, zonder dat de gendarmes het merkten,-mner
liet zich naar beneden zakken, hielp zichzelf met een
bootje, dat buiten in de gracht lag, hierover heen en
nog een eindje verder over het ondergeloopen land,

kwam eindelijk gelukkig in het dorp en . . .
... Juist toen de deur van de slaapkamer instortte
en de ouwe overste met zijn sabel in de vuist, zich

tegen de twee gendarmes begon te verdedigen, ..
kregen deze plotseling van den achterkant twee sabel hou w en in den nek; één van hun clef, den onder-
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officier, en één van den oudsten zoon van den overste,
die beiden onmiddellijk ter hulpe waren gesneld.
Het was dus net bij het kantje af.
De twee gendarmes werden onmiddellijk gearre-

En de oude Overste met zijn sabel in z'n vuist...

steerd en voor den krijgsraad gebracht, want zoo iets
als dit, werd in die dagen nog niet gepermitteerd.
Later wel ; toen gebeurden er de verschrikkelijkste
dingen, zonder dat het Fransche Bestuur er iets van
belang tegen deed.
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En ... alles werd nu hoe langer hoe meer Fransch,
en nog eens Fransch ► De dagbladen waren in twee
kolommen gedrukt, de eene in liet Fransch en de andere
in het Hollandsen ; op alle scholen waren Fransche
messieurs, die de kinderen Fransch moesten leeren, en
het toch al niet groote traktement van de andere onderij zers voor een groot deel naar zich toestreken ...
Overal waarden Fransche spionnen rond, om te zien
of er niet iemand was, die iets oproerigs in den zin
had, of om uit zijn gelaatsuitdrukking te kunnen lezen,
wat er van binnen in zijn hart omging ... Het was een
bittere, treurige tijd; maar toch, als de ouwe overste
met zijn vrouw of met zijn jongens door het land liep
en in liet voorjaar de vogels weer hoorde kwinkeleeren en fluiten, en de groene blaadjes en de bloemen
met hun mooie, levendige en gelukkige kleuren, zich
weer zag ontwikkelen, zei hij tot zijn kinderen :
„ Kijk, jongens dat bloempje blijft wit of violet, of
zooals Onze Lieven Heer liet gemaakt heeft.. .. en
dat vogeltje zingt, net alsof er niets te doen is ... .
Fn dus.... zoolang als hij, de kleine groenrok in
Parijs, het nog niet zóóver brengt, dat hij de vogeltjes
in liet Fransch, of wel „Vive 1'EmpereurF' laat zingen,
en de bladeren en bloemen alleen Fransche kleuren kan
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laten krijgen .... Zoolang zal het allével wel gaan!
Komaan, moeder, laten we moed houden en ons niet
door die Fransche parlee-voe's het leven en de ziel
laten bederven. . . . Hou moed, jongens, het zal allével
wel gaan ! ... .
Ja, lang bleef hij vroolijk, maar toch, eindelijk ge-

beurde er iets, dat ook hem, schijnbaar ten minste,
den moed deed verliezen..
Zijn zoon, zijn oogappel, zijn alles, zijn Willem, van
wien hij alles verwachtte, van wien hij zoo zielsveel
hield, viel in de conscriptie en moest den Franschen
dwingeland gaan dienen....
,,Hij krijgt hem niet, hij zal hem niet hebben ! "
riep de overste - uit, toen hij het hoorde, „Je krijgt
hem niet. Eer schiet ik den jongen dood, en daarna
mijzelf, voordat ik ' hein aan dien Franschen menscheneter overgeef !"
Werkelijk was die gedachte hem in den beginne
ernst, en ook buitenaf, bij het Fransche Bestuur,
vreesde men, dat het tot zoo iets verschrikkelijks zou
komen, want men kende hem in zijn opgewondenheid
en grootheid van handelen, wanneer hem iets na aan
het hart lag.
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Maar toch, dat zou hij niet gedaan hebben, dat wa3
a 1 te bar, en zijn vrouw wist dat ook wel en zei tot
hem, door haar tranen heen:
„Neen, Johan, dat.... dat doe je niet. Daarvoor
ken ik je te goed; beter dan de 'inenschen en beter
misschien dan jij zelf.... Maar je kunt hem immers
vrijkoopen. Al hebben we ons geld ook nog zoo
noodig, en al moet het ook duizenden kosten, en al
moeten wij ook alles verkoopen en honger lijden....
Wij kunnen ons kind toch redden."
„En zou jij dan willen, vrouw, dat wij, omdat wij
geld hebben, dat geld zouden gebruiken, om daarvoor
het kind van een ander te koopgin en dat voor het onze
te laten vermoorden ?!"
„Och, Johan, zeg dat toch niet.... Ik heb mijn
kind zoo lief."
„Ja, lieve schepsel, dat weet ik wel; maar zoo'n
andere jongen heeft óók een moeder, die hem lief heeft....
Maar.... Ach, lieve hemel, ik weet ook zelf niet, wat
ik moet doen, want ik kan mijn jongen ook niet.
missen.... Zou die Napoleon, die parvenu, die ellen
dan geen Chart in zijn lichaam hebben?.. .-deling,
Maar wat geeft al dat gelamenteer en gepraat. Wij
moeten weten wat wij willen en we moeten een
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besluit nemen; we moeten handelen en iets doen. Anders is liet misschien nu reeds te laat."
Helaas ! .... of Goddank! — zooals ge het misschien
het liefst wilt noemen hij werd niet voor de beslis
deze zoo moeielijke gewetenskwestie geplaatst,-singva
want het w a s reeds te laat ! ... .
Dienzelfden avond nog werd zijn zoon Willem, toen
hij uit het dorp terugkwam en naar huis wilde gaan
(het buiten lag een kwartiertje buiten het dorp) door
een Fransch officier - en vier gendarmes opgelicht en
weggebracht .... Het Fransche Bestuur vreesde voor
een oproer en opschudding in het dorp, wanneer de
ouwe overste tot gewelddadigheden mocht overgaan ;
en men begon in den laatsten tijd meer en meer den
gastenden toestand hier te lande te vreezen.
Willem werd weggebracht en zijne ouders hebben
hem nimmer teruggezien....
Vele jaren later, toen de Franschen reeds lang vertrokken waren, werd boven liet familiegraf in de kerk
een zerk gelegd, waarop, ingevolge laatste wil en begeeren van den overste, liet grafschrift werd gebeiteld:

Jn Rusland ligt begraven onze zoon, Willem Johan
.Frederik, die gedwongen werd, den Fransch.en dwingeland te volgen en te dienen. Zijn ziele ruste in vrede I"
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Zelf had de ouwe overste in de laatste dagen van
zijn leven, blijkbaar met bevende handen, dat grafschrift
op papier gebracht; voor 't geval, wanneer Willem
werkelijk nooit terug zou komen, want hij kon zich
nog altoos dat niet voorstellen, en ook zijne vrouw,
(Ie trouwe, goeie moeder kon zich daar niet indenken....
Beiden bleven steeds uitzien naar hun kind!
Wanneer 's avonds laat nog buiten aan de deur werd
geklopt, of de groote bel van de ophaalbrug werd overgehaald, sprongen beiden verschrikt en zenuwachtig op,
en dachten en luisterden, of liet W ill e in ook zou

kunnen zijn?!
Arme stumpers! Zij gingen beiden hard achteruit..
De ouwe overste misschien nog wel het meest..
Zijn rechte gestalte werd krom en gebogen, zijn gelaat
werd ouder en ouder, en met diepe rimpels gegroefd....
Men hoorde bijna niet meer zijn stern en zijn vroolij ken lach ...
Totdat eindelijk ook voor hem en voor ons allen
hier te lande de Oranjezon weer door de donkere, grijze,
loodkleurige wolken begon te breken....
Er kwam tijding, dat de kleine groenrok, de leelijke
Fransche tiran, op de vlucht was geslagen en de Prins....
de Prins van Oranje reeds in het land!
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Toen verhief de ouwe overste zich nog eens recht
als een kaars overeind.

„Ja ja, ik zie het, Oranje op den toren."

Hij lag te bed, maar hij wou er uit.
„Neen," zei hij, „ik wil er uit. Hier, zet me op
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een stoel; hier, vlak bij het raam, dat ik den toren
van het dorp kan zien ...
,,Ja, ja, ik zie het: 0 r a n j e op den toren, Hiep,
hiep, hiep, hoera! Lang zal hij leven! Hoerah ! ...
Oranje boven! dat is het beste wat er voor ons is.
Hiep, hiep, hiep, hoerah ! .. .
Doch helaas, de opwinding was te sterk voor hem
-

geweest .... hij zakte weer in elkaar op zijn stoel
en, met nog een glimlach op zijn gelaat en het
woord „Oranje" nog lispelende met zijn reeds weg
blies hij zacht en kalm den laatsten-stervnd,
adel. uit ... ; weldra gevolgd door zijne vrouw, die
hem niet lang overleefde.
Zij waren één geweest in het leven; zij waren één
ook in den dood.
Maar een nieuw geslacht verrees, en Oranje, o n s
Oranje.. was opnieuw weer geboren, doch nu als v o r s t
en als koning, verre verheven boven alle partijen
van staat of gewest, en leeft, (rode zij dank ! aldus
tot op den huidiger dag!

LICHTYliNTEN IN HET LEVENT
á'9N EENE ZONDARES

" Wie van ii zonder zonde is, werpe
den eersten steen op haar."
JEZUS.

Ze had haar kindje weggedaan, van de hand gezet,
afgestaan aan een ander ... Waarom Omdat ze dat
kind lief had ... ; lief had, meer dan zichzelf.
Hoe ze er toe kwam, om dat kind af te staan?
Ja, dat `vist ze zelf maar half. Ze had eens gereisd
met een dame, die haar kindje zoo aardig vond, haar
blond, klein engeltje, van nog geen twee en een half
jaar...
En Mat of Matje zelf, het „moedertje" zooals men
geneigd was te zeggen, zag er ook zoo aardig uit .. .
Niemand, die het niet wist, zou gezegd hebben, dat dito
Blonde Mat of Matje was, die langzaam, maar zeker,
van een dienstmeisje was geklommen of gedaald tot
een dametje met een parasol en crème handschoenen . . .
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Ze was nog altoos zichzelve maar half bewust van
haar toestand, want het leventje beviel haar nog al ..
Tot op dien dag, toen ze met die dame reisde, die
zelf geen kinderen had ... en haar en haar kind zoo
aardig vond. .
Mat zelf had niets gezegd; ze was bang, dat die
dame het aan haar zou merken ... wat ze was . .
Een uur of wat later zat ze met haar kindje op
haar kamer. .
Haar oogen stonden vol tranen, en ze drukte haar
kleine blonde wichtje tegen zich aan .... Zij schreide
en .... „vloekte" soms daaitusschen in, tegen. . . „dat
volk."
De overgang was zoo sterk geweest. In die spoorwegcoupê was ze in haar liefde, haar eigenliefde, en

in haar moederliefde gestreeld, en op weg naar huis,
dicht bij haar kamers, in een minder deftige buurt,
weer uitgescholden, uitgejouwd (al was liet half binnensmonds) zij en haar kind ... ; voor dat, wat ze waren.
Ja, Mat wist het; het was niet voor liet eerst, dat
men haar zoo iets nariep ... Maar nu ook haar
kind ... ! 0, dat was verschrikkelijk, afgrijselijk! Nu,
voor het eerst, begreep zij, wat ze zich door haar
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-wuftheid en loszinnigheid op den hals had gehaald,
in welken afgrond ze was gestort ... Zij werd gestraft
in haar kind, haar arm, onschuldig kind!

Op weg naar huis weer uitgescholden.

0, dat, griefde haar, . dat deed haar pijn. Want Mat,
-al was ze los en onvoorzichtig geweest, Mat had toch

-een goed hart. Dat is nog zoo onmogelijk niet bij die
,poort van inenschen!
Het was in den avond, die hierop volgde, dat "ze
ZONDAARS.
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deed, wat ik zoo vrij ben te noemen: ,,Het lichtpunt
in haar zondig leven."
In een briefje, dat zeker veel te wenschen overliet

7

wat betreft taal en stijl, wendde zij zich tot deze dame,
met het voorstel, aan deze haar kindje af te staan.
Toch, niettegenstaande de slechte taal en stijl en
andere eigenaardigheden, was er iets in dit schrijven,
dat op het gemoed van die dame een diepen indruk
maakte.
Een paar woorden, waarvan enkele letters gevlekt,
waren, . blijkbaar door later daarop gevallen druppels,
vocht, brachten deze dame op liet denkbeeld, dat hetwel zou kunnen zijn, dat bij het schrijven van dien
-

brief tranen waren gestort.
Haar man, die later den brief te lezen kreeg, lachte,
haar daarom uit en beweerde, dat dit vocht van alcoholischen oorsprong was, met andere woorden, dat de

,

schrijfster bij haar schrijfarbeid een glaasje brandewijn
of jenever had gedronken. . .
Toch was dit niet waar. Eerst twee volle dagen na
liet schrijven van dien brief had Mat of Matje, zooals.
ze ook wel genoemd werd, zich bedronken. Dat was,
toen haar kind weg was. De bewuste dame had, na.
nog eenige informaties omtrent Mat en haar familieleden..
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genomen te hebben, van haar man werkelijk haar zin
gekregen, om, zooals hij het noemde, „deze groote
dwaasheid" ten uitvoer te brengen ; zooals hij zei, liet
was een van de religieuse dwaasheden van zijn vrouw.
Op verzoek toen van Blonde Mat had zij, als een bewijs van haal bereid zijn tot opname van het kind, in
de kamer van het hotel, waar zij logeerde, van een van
de ramen de gordijnen laten vallen, terwijl het andere
open was. 's Avonds, zeven uur, was dat het sein. Met
hoeveel angst en ongeduld had Mat omstreeks dien
tijd voor liet hotel op en neer gezworven !
De hotelhouder, die het had gemerkt, was op het
punt, de politie te waarschuwen ; want al behoorde Mat.
nog niet tot de algemeen bekende figuren uit de wereld
van de demi-monde, toch wist men daar in de buurt
heel goed wie zij was, en de hotelhouder was altoos
hoogst fatsoenlijk, vooral ook, wat, betrof zijn hotel.
Plotseling echter was zij weggegaan, haastig weggegaan .. .
Diep op den bodem van haar gemoed had een kleine
verwachting zich genesteld, dat de dame er niet van
zou willen weten.
„

wat een mal dier ben je toch," had ze tegen zich-
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zelf gezegd ... „wat wil je dan eigenlijk toch ...
Maar neen, ze was zichzelve de baas gebleven.
Den volgenden morgen was zij moedig met haar kind
op den trein gaan zitten, had plaats genomen in de-

Bij het volgend station was zij uit den trein gegaan.

zelfde coupé als die dame en dien heer; zeker haar man..
Ze waren alleen geweest. De conducteur had een fooi
gekregen ; en een goede ook, dat had Mat gezien .. .
En toen, bij het volgende station, was zij ... er uit
gegaan, gilt den trein ..
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0, nog vele jaren na dat oogenblilc hoorde zij het
schreien van haar kindje; toen zij . .. weggegaan was .. .
Dat was verschrikkelijk geweest.. . Dien avond was
zij verschenen in het café chantant, bekend onder den
naam „ Alcazar" . Zij was toen dronken, en later op den
avond nog erger; hoe langer hoe erger .. .
Op dien avond verwierf zij voor het eerst de reputatie van schrikkelijk veel te kunnen drinken ... Al
ging zij ook niet verder op het pad der ontucht, want
daarvan had zij een walg gekregen,_ toch viel zij hoe
langer hoe dieper; zij bedronk zich aanhoudend en voortdurend. Haar naam van Blonde Mat of Matje ging
over in dronken Mat; zonder eenig verkleinwoord...
Mat ging achteruit, hard achteruit. Arme ziel
Vele jaren gingen voorbij. Blonde Mat zonk hoe
langer hoe dieper. Hoe zwaarder en dikker de sluier
is, dien wij over dit deel van haar leven laten vallen,
des te beter.
Wij zullen maar in eens veertien jaren overslaan en
ons verplaatsen naar een klein dorpje, dat een beetje
op zij af van den grootera weg lag, die van de eene
groote stad naar een andere voerde.
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Het was midden in den winter, omstreeks Kerstmis,
's morgens om een uur of acht.
Er was dien nacht heel wat sneeuw gevallen. Over
het geheele landschap lag een witte, zachte wade van
versch gevallen sneeuw. Daken van huizen, boonren,
planten, alles was bedekt met het zware, wit-glinsterende kleed van den winterdag; hier en daar lag het
wel een voet of vier hoog op den weg. De arme vrouw,
die langzaam aan kwam loopen langs den straatweg,
had blijkbaar moeite om zich nog voort te sleepen door
de dikke sneeuw, waarin zij telkens tot over de enkels
inzakte, en soms nog verder.
Ze zag er akelig bleek en vermoeid uit, hol onder
haar oogen, die flets stonden en geheel in harmonie
waren met de uitdrukking van haar gelaat, dat den stempel droeg van langdurige uitputting en ellende.
Haar kleerera, als men de vodden, die zij droeg, zoo
noemen mag, hingen haar slordig om het lijf.
Onder haar muts kwamen van boven een paar sterk
grijzende, maar toch nog blonde, lokken naar buiten
kijken, waarvan er straks één was losgegaan en nu,
terwijl zij voortstrompelde door de sneeuw, voor haar
gezicht heen en weer bengelde en zwierde.
Wat zij mompelde in zichzelf? Was het een vloek,

VAN EENE ZONDARES.

71

of een zucht, of een verwensching? In elk beval was
het niet veel zaaks, want straks scheen ze er zelf
berouw van te hebben.
„Wat geeft me al dat gemopper," zei ze in zichzelf.
„ Als jeden boel verzopen
hebt, geeft het je toch niet,
dat je er over lamenteert;
de engelen uit den hemel
brengen je de duiten niet
weer terug, al vloek je ook
nog zoo hard... Alleen de
satan doet het, als hij er
pleizier in heeft... Ik wou,
dat ik hem eens zag, den
duivel, en dat hij me meenam naar de hel! ... Daar
is het in elk geval warmer
dan hier... Beroerd koud
is het; 't is, of liet nog
kouder is, dan vannacht...
Ik wou, dat ik nog een droppel in de flescll had...
_Laa'k eens kijken, of er nog wat in is ! ... Neen, geen
pier; alleen de reuk zit er nog aan. Hè! 'k wou, dat
ík nog wat had... Dat had ik nog veel liever dan
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eten ... Maar ik heb toch ook een beroerden honger...
'k Zal zien da'k straks in 't dorp wat krijg... Als er
sneeuw ligt, geven ze nog wel eens wat... Maar als
ik centen krijg, koop ik er een slokkie voor... Hè
het brandt me al in de maag... Ja, maar dat is toch
eigenlijk een lam gevoel in mijn beenen, da'k daar
krijg... 't Lijkt wel, of ik de koorts op mijn lijf heb...
Ik wou wel eens gaan zitten.., Ik begin zoo lam te
worden... Nou dan, daar zit ik... Wacht een beetje
dichter bij dien boom, dan ga ik er tegenaan liggen...
Och, heere, wat ben 'k ellendig... 'k Wou, da'k wat
te eten had... Neen, 'k wou, da'k wat te zuipen had ..
'k Ben zoo... heere, wat overkomt me toch ? 't Lijkt
wel, alsof ik" .
.
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Langzaam zakt dronken Mat, voorheen blonde Mat

f

achterover, op zij van den boom. . . Haar oogen sluiten
ten zic .. .
Zacht en stil valt de sneeuw uit den hemel, en
bedekt langzaam, maar zeker, het uitgeputte lichaam
van deze zondares
Van dezelfde zijde, vanwaar blonde Mat was gekomen, kwam nu een oudachtig man den straatweg langs.
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Ook hij had moeite, door de sneeuw heen te komen,
maar hij was er beter tegen gewapend dan blonde
Mat in haar armzalige plunje, al was dan ook zijn
Heeding van een hoogst eenvoudige en min of meer
boerschen snit.
Dominé Jansen, zoo heette de oude man, die er
aankwam, had bijna zijn geheele leven, of tenminste
een groot deel er van, in het kleine dorpje doorgebracht, dat men van dit punt van den weg, zoo'n
beetje tegen een hoogte aan, dichtbij zag liggen.
Dat dorpje was zij n dorpje, dat hij lief had, alsof
het heelemaal van hem was.
Hij woonde er met zijn oude huishoudster Katriene,
die al een heel eind ouder was dan dominé zelf, en
die hem altoos „vast hield," zooals zij het uitdrukte,
wanneer dominé op weg was zich door het hebzuchtige
volk heelemaal op te laten eten. Want al was Katriene
zelf ook in het dorp nog al vrij algemeen bemind en
geacht, zij van haar kant beweerde, dat haar dorps
voor het meerendeel behoorden tot het - ge -genot
bloedzuigers, die domirié het bloed uit-slachtvnde
zijn lichaam haalden, terwijl er enkelen onder waren,
die verdienden door het vuur van den hemel verteerd
te worden.
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Met deze laatsten bedoelde zij vooral diegenen onder
de dorpelingen, die het dominé soms lastig maakten
op het gebied var, de zuiverheid in de leer, en beweerden, dat dominé het Evangelie niet predikte.
Een van de leden van den kerkeraad, een schoenmaker van zijn ambacht, wien zij dit dominé in zijn
gezicht had hooren zeggen, bij hem aan huis, in de
pastorie, in het voorkamertje, had zij, uit wraak en tot
straf voor zijn misdrijf, laten strompelen en vallen over
een emmer met vuil water, dien zij vóór zijn vertrek
zoodanig voor de deur had gezet, dat de kerkelijke
broeder en criticus er over moest vallen, of hij wou
of niet.
„ Zoo' n leelijke Jan Pik," had ze gezegd; Jaat hij
zorgen, dat hij goede schoenen maakt en snij niet de
helft meer afneemt voor een paar sloffen, dan hij als
eerlijk mensch mag vragen, in plaats van dat hij een
man als dominé den weg zou willen wijzen en in zijn
gezicht verschandaliseeren. Wat zou die kerel wel
meenen? Dominé het Evangelie niet preeken? Hij
doet, wat er in staat, en dat's in elk geval nog
beter, dan dat je, met een paar lompe boerenschoenen aan je voeten, er over heen gaat loopen. Dat
doet die eigenwijze pikkedraad niet zijn moddergezicht
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en zijn vieze oogen. Ze moesten zulke menschen uit
de kerk zetten."
„Katriene, Katriene," zei dominé dan, „laten we
zachtmoedig wezen in ons oordeel. Baas Van Stuiveren meent het misschien wel goed, en in elk geval
past het ons niet, hem met hardheid af te schrikken.
„Verdraagt elkander," staat er in den Bibel."
,,Nou ja, dat's wel mogelijk, maar ik zeg maar:
zoo'n kerel moest zijn mond houden, en als Ik er
niet was zonen ze je nog in je eigen huis tot schande
maken. Zoo'n leelijke vent. Aan mijn voeten komt
hij niet meer te pas, dat's zeker."
Ja, dat was het! Baas Pikkedraad heeft juffrouw
Katriene, zooals zij in het dorp genoemd werd, nooit
meer een paar schoenen aan mogen meten, iets, wat
door hem later werd opgesomd als een van zijn lij denspunten en verdrukkingen voor het geloof.
Het was wel merkwaardig, dat Katriene ook in
dit punt de partij van dominé zoo sterk opnam ; want,
helaas! ook zij zelf was wel eens van oordeel, dat
dominé op sommige punten te vrijzinnig was; doch
dat gevoelen bewaarde zij in het binnenste van haar
hart.
Op dezen wintermorgen gebeurde haar iets, wat zij
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van dominé nooit verwacht had. Hij bracht een vrouw
in huis, en dat nog wel eels landloopster, een schepsel,
dat er uitzag, alsof ze in geen veertien dagen gewas schen was.
„Had haar dan in liet armhuis gebracht," zei ze
tegen dominé, toen deze haar vertelde, waar hij haar
gevonden had.
„Daar heerscht op 't oogenblik de roodvonk," zei
dominé.
„Ja, dat's wel mogelijk," zei Katriene, „maar ik
vraag maar: „Wat zullen ze er van zeggen op het

dorp ?" Dat volk is hier toch al zoo venijnig met de
tong. Nou, het is gelukkig nog vroeg, en er is met
die kon nog niet zoo veel volk op den weg. . . Ik
zal haar een goeie boterham snijden, en als we haar
dan nog een paar centen geven, dan is ze blij op den
koop toe 'en kan ze zoo meteen verkassen. Je weet
toch nooit, wat dat gemeenti volk je in huis brengt..
„Katriene," zei dominé, die niet veel van haar redevoering gehoord had en alleen het oog had op het arme
schepsel, dat, rillende en bevende, met het hoofd
voorover, bij het keukenvuur zat „Katriene, maak
liet bed in het logeerkarpertje klaar !"
„Maar ben je nou heel e maal ..."
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„ Katriene, ik

zeg

dat jehet bed

-

in

de logeerkamer klaar moet maken, en doe dat nu op
't oogenblik; dadelijk !"
Nog nooit had Katriene dominé zoo uit zijn oógen
zien kijken en op zulk een toon hoorerg spreken. 't Was
voor het eerst van haar leven, dat dominé ... haar
een bevel gaf !
En Katriene gehoorzaamde.
Toch duurde het een noosi e. voor alles boven
klaar was.
Toen Katriene terugkwam, vond ze dominé in de
keuken bezig met de landloopster, die, naar het scheen,
van haar stoel was afgegleden, weer overeind te helpen, welke poging echter telkens scheen te mislukken,
wanneer zij bijna weer op de been was. Dornlné was
blijkbaar niet bijzonder handig in dat soort van dingen.
„Blijf er af, dominé !" riep Katriene al uit de verte.
„Lieve hemel, wat zouden ze er van zeggen, wanneer
iemand het. zag. Ik zal haar wel helpen! Armn schepsel !"
Katriene scheen in eens, door het gezicht van den tree-rigen toestand, waarin de vrouw verkeerde, verteederd
te zijn.
Dominé werd nu naar zijn studeerkamer gestuurd,
en een half uur later lag de arme Blonde Mat, met
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kruiken aan haar voeten en in haar zijden, boven in
een warm bed; iets, dat haar zeker in geen weken
overkomen was.
Ze scheen er echter niet veel besef van te l.bben, want,
zooals Katriene zei: ,,Ze geeft al wel een kwartier lang
geen asem of geluid. 't Lijkt warempel, alsof ze dood is."
Nog een paar uur later, -- 't was al namiddag,
zat dominé Jansen beneden in het voorkamertje met den
dokter van een nabijgelegen dorp, dien men gehaald had.
„Nu, dominé, zei de dokter, „ at's een Teelijk kar
dat je jezelf daar op den hals gehaald hebt.-revitj,
Dat wijf heeft een koorts als een paard, en ik vrees,
"

dat je ze in de eerste dagen met fatsoen niet zult kun
naar liet armenhuis, of waar ze an--netraspo
ders geborgen zou moeten worden."
„ Dat is ook mijn plan niet," zei dominé.
„Já, mijn beste Yvan, maar als het wordt, waar ik
bang voor ben, dan kan liet wel weken duren. Ik vrees,
dat ze een ernstige ziekte onder de leden heeft; typheuse koortsen. Ze heeft zeker al lang gebrek geleden,
en om je dat maar ronduit te zeggen, houd ik het er
voor, dat ze een slordigen borrel gedronken heeft den
laatsten tijd."
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„Nu toch niet?" vroeg dominé.
„Neen, nu niet; ze zou er nu niet eels den smaak
-

van hebben .... Ze schijnt ook te ijlen van tijd tot tijd...."
„Ja," zei dominé, „ze roept telkens om haar kind...."
„Wil ik eens zeggen, dominé, waar ik haar voor
houd ? Ik houd het er voor, dat ze al vrij wat rare
campagnes meegemaakt heeft in haar leven, en dat er
hier en daar nog al een steekje aan los is ...."
„Zoo," zei dominé, „zou je dat denken? Er ligt
toch soms in haar gelaat zooveel goeds en zachts; dat
kun je toch duidelijk zien."
„Ja, dat kan wei zijn," zei de dokter, schouderophalend; maar dat neemt het feit niet weg, dat het
voor u met recht is, wat men in Indië een koopje
noemt."
De dokter was vroeger in Indië officier van gezondheid geweest. Hij en de dominé waren nog al
dikke vrienden; iets, dat dominé's dorpsgenooten maar
half goed vonden, omdat de dokter iemand was, die
bijna nooit naar een kerk ging, en dus in hun oog,
vooral in dien tijd, een soort van heiden was. Dominé
echter, met zijn rampzalige, vrijzinnigheid, zei, dat het
hem wel speet, dat de dokter zoo zelden in de kerk
kwam, maar dat zijn betrekking hem dit ook moeilijk
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maakte, en dat immers Jezus zelf meermalen te kennen had gegeven, dat het opgaan naar den tempel
niet het voornaamste was op godsdienst-gebied.
Ja, dominé was op dit punt alles behalve vast in de
leer, zoo zeiden liet schoenmakend kerkeraadslicd en
zijne geest- en geloofsverwanten. Toch was het in deze
omstandigheid gelukkig, dat de dokter en de dominé
goeie vrienden waren, want nu konden ze samen plannen beramen en uitvoeren, hoe in de nu volgende ge
te handelen.

-beurtnis

Het bleek namelijk later, dat Mat op reis was gegaan,
omdat ze toevallig in de courant had gelezen, dat de
pleegmoeder van haar kind uit Engeland, waar ze anders met haar man haar verblijf hield, die daar bij
een groot handelshuis was, nu in Holland was komen
wonen.
Mat had een advertentie van haar in de courant
gezien, waarin ze een gouvernante vroeg bij een meisje
van zestien jaren.
Dat was dus het kind van Mat! Was het speciaal
dit laatste, wat in haar de lust had opgewekt, om haar
kind te zien?
Wel, toen de ' dokter bij een van zijn bezoeken de
ontdekking deed, dat haar kind liet doel was van haar
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tocht, was zijn eerste gedachte, dat het haar hierbij te
doen was om er nog een duitje af te halen; doch hij
kwam van dit denkbeeld terug, toen de koorts weer
terugkwam en zij in haar ijlen steeds lag te roepen om
haar kind; daarbij steeds zeggende, dat zij wel een varken was, maar dadelijk weer weg zou gaan, als ze kleine
Mat maar even gezien had.
„Och, maar een half minuutje," kreunde ze den ge
tijd, „maar een h a 1 f minuutje; toe dan, doe het-heln
maar, doe tiet, ik zal dadelijk weggaan; maar geef me
een happie, als ik weg moet; anders lap ik liet hem
niet, dan kan 'k niet... Toe dan... toe dan. .
Het was aak'lig om dit aan te hooren, en dominé
en dokter besloten beiden, het kostte wat het wilde,
er een eind aan te maken.
Met veel moeite kwam men er eindelijk achter, waar
die mevrouw woonde, en op zekeren dag stond dominé,
met zijn beste pak aan en heelernaal op z'n Zondagsch,
in eene villa aan den V elper- straatweg.
Hij had juist geëindigd met te spreken, en een lang ver-

haal gedaan aan de dame, die tegenover hem zat en nu,
met de hand onder liet hoofd, op de tafel leunde.
„Ja, mijnheer, wat te doen? U bent predikant,
niet waar?"
ZONDAARS.
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„Ja, mevrouw.
„Ik weet werkelijk - niet, dominé, wat ik u op dit
alles moet antwoorden... Ah, goddank, daar komt mijn
man... Vertel u het hem ook; alles, wat u mij gezegd
hebt... Ik heb de kracht niet om het te doen ... Ik
ben er kapot van."
En doininé deed nog eens hetzelfde verhaal.
En ook de man van mevrouw zweeg een oogenblik,
en zei: „Wat moeten we doen?"
Toen zei dominé ernstig en langzaam:
„Wij moeten doen, wat ons hart zegt, dat goed is."
„Ja, maar wat i s hier goed ?" vroeg mijnheer. ,,Mo.
gen wij dat kind ... kijk, daar komt ze juist aan.. .
Gelukkig, ze komt niet binnen.., ze gaat naar het
prieel... Kijk, dat lieve, onschuldige kind... ; ze weet
niets van haar moeder af. Niets anders, dan dat zij
vroeg gestorven is en dat wij haar toen hebben opgevoed ... En ook dat weet ze nog maar sinds een maand
of wat, daar wij het beter vonden, haar dat te zeggen,
toen we in Holland kwamen. D a t reeds heeft haar zulk
een schok gegeven, dat ze dagen lacug er totaal ongesteld van is geweest, toen ze hoorde dat wij haar
ouders niet waren ... En nu zouden we dat arme kind
zeggen, straks, als we daar zijn: „dat wijf, dat daar

VAN EENE ZONDARES.

83

ligt... dat is je moeder"... Bij al wat mij heilig is,
neen! Nooit! Dat zal niet gebeuren. Ik ga liever vandag
nog terug naar Engeland... Dat wijf haar moeder!
1Ll ooit, nimmer en nooit

Kijk, daar komt zij juist aan.

„Minleer, " zei dominé, kalm en langzaam, „mogen
wij de moeder dooden terwille van haar kind ?'
„Mijnbeer de dominé, dat is haar eigen schuld. . ."
„Het is niet aan ons, mijnheer," zei dominé, om
over die vrouw het doodvonnis uit te spreken. Jezus
heeft ons daarin een ander voorbeeld gegeven ..."
„Ik heb met Jezus niets te maken. .
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„Bent u dan geen Christen ?"
„Neen, dat ben ik niet ... tenminste niet in dien zin..."
„Dat spijt mij, mijnheer, maar... ik geloof liet niet...
Als u die vrouw zag... hoe ze daar ligt.., en smeekt
en roept om haar kind ..."
„Ja, dat's allemaal wel mogelijk.... Lieve hemel,
ik ben anders ook niet.. . Maar kijk nu toch eens
hier, mijnheer, het k an immers niet, liet kan niet. Daar komt ze aan... Stil, vrouw; geen woord er
over. Stil, ik gebied het j
Maar mevrouw stond op en ging Tilly te gemot.
Zij stelde haar pleegdochter aan dominé voor, en er
lag een groote vastberadenheid in haar stem en in de
oogen, waarmee ze haar man aankeek, toen zij tegen
Tilly zei: „Mijnheer is predikant op een dorp, lieve,
hier een uur of wat vandaan, en hij is me komen
zeggen, dat er bij hem aan huis een arme vrouw ziek
ligt, die vroeger, toen ik nog thuis was, bij mijne
ouders lange jaren gediend heeft, maar die erg achteruit
gegaan is, en die mij nu zoo graag nog eens zou willen
zien .... Zou je lust hebben, met mij mee te gaan,
want het is voor mij alleen zoo'n eenzame reis."
„0, zeker, mama, heel graag! Maar gaat papa dan
niet mee ?"
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„Papa kan onmogelijk vandaag.... Papa moet
straks ...."
Hier viel haar man haar plotseling in de rede; hij
had dat alles met open mond en oogen aangehoord.
„Softe," zei hij in eens, „ik wil het niet hebben ; dat
gebeurt niet !
Doch mevrouw legde zacht haar hand op zijn mond
en nam hem ter zijde.
„Mannie,

zei ze, ,,heb i ooit tegenover jou mijn

woord gebroken ?"
„Neen, nooit."
„Welnu, ik beloof je, dat ik voor ons kind
zal zorgen! Dat zweer ik."
„In Godsnaam dan, ga; je moet het weten."
En zij gingen.
't Was 's avonds al laat, toen zij aankwamen. Mat
had weer den geheelen dag liggen ijlen, steeds roepende
om haar kind, dat ze zich nog scheen voor te stellen
als heel klein te zijn en kleine blonde krulletjes te
hebben.
De dokter was er 's middags ook nog geweest, en
had niets anders gedaan, dan zeer bedenkelijk kijken
en het hoofd schudden.
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„Nou, " zei Katriene later in de keuken tegen de
werkvrouw, „als hij niet anders kan dat kan ik
ook wel. Laat hij het schepsel liever wat geven, dat
ze beter wordt. Ik zeg maar: met kijken krijg je
een ziek mensch niet gezond."
Neen, daar had Katriene gelijk in: met kijken alleen
wordt een zieke niet geholpen. Maar toch had dokter
het goed geraden, toen hij tegen dominé gezegd had,
dat het gezicht alleen van haar kind in Mat in eens
een ommekeer ten goede teweeg zou kunnen aanbrengen.
Zooals ik reeds zei, het was 's avonds al laat, toen
ze aankwamen: dominé en, zooals Katriene zei, „die
mevrouw uit de grootheid" en dat jonge juffertje, dat
er uitzag als een engeltje, zoo teer en zoo fijn, zoo
beelderig mooi.
. Had Katriene Mat vroeger gekend, dan had ze zeker
dadelijk gezegd, dat Mat en dit juffertje sprekend op
elkaar geleken. Doch Katriene wist niets van al die
zaken, en aangezien Mat-zelf al heel gauw buiten westen
was geraakt, had ze van deze ook niets gehoord.
Het eenige, wat ze wist, was, dat dominé op reis
was gegaan naar een mevrouw, waar Mat vroeger ge
-dienha.
De dokter, die deze onwaarheid op zich had ge-
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nomen, had aan Katriene verteld, dat hij den naam
van die mevrouw uit haar ijlen had weten op te maken.
„Nou," zei Katriene, „dan heeft dominé gelijk, dat
hij dat mensch opzoekt. Laat een ander ook eens
wat voor haar doen. Dominé heeft al werk genoeg,
om zelf door de wereld te komen, want hij geeft alles
weg, als ik er niet van tijd tot tijd een stokje voor
steek."
Katriene ontving dus de dames met groote voorkomendheid, en zorgde, dat de koffie extra goed was
en dat de klontjes suiker, met een paar lekkere eierkoeken, ook nietontbraken.
„Je mot zulke menschen in een goed humeur brengen," zei Katriene, „en daar is een lekker kommetje
koffie en wat zoetigheid altoos goed voor."
Een warme stoof was er ook, doch blijkbaar had
de mevrouw dadelijk nog niet veel lust in zitten en
wilde eerst naar de ziekenkamer.
En zoo gebeurde het. Toen zij een poosje later vandaar terugkwam, zei mevrouw tegen haar pleegdochtertje:
„Zou jij ook niet eens even bij die arme ziel in de
kamer willen gaan ? ... Zij houdt maar steeds vol, dat
ik niet alleen gekomen ben, en dat ik een dochtertje
heb, en dat ze dat moet zien ... Hoe het schepsel
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er aankomt, weet ik niet, want ik heb haar later nooit
meer ontmoet .... Maar misschien heeft ze ons ergens
samen gezien, zonder dat we het wisten ... .
„Bent u dan al bij haar geweest, mama ?"
„Ja, eventjes maar," antwoordde mevrouw, terwijl

Al begreep Tilda er niets van.

ze zich echter dadelijk afwendde en naar iets anders
keek, want „onwaarheden," al waren het ook kleine
en met een goede bedoeling, vielen haar altoos moeielijk. En 't was te wenschen, dat het ieder zoo ging.
Toch, deze onwaarheid, of liever het gevolg daar-

VAN EENE ZONDARES.

89

van, deed wonderen bij de arme patiënte. Al gaf het
haar eerst een schok, toch kalmeerde het haar spoedig
daarop, al begreep dan ook Tilde er niets van, dat
die vrouw haar steeds naar zich toe haalde en haar
„mijn kindje" noemde. „Ze ijlt," zei de dokter zachtjes
tegen het bijna angstig rondziende jonge meisje.

Nog eens, den volgenden dag, werd het hetzelfde
middel gebruikt. Doch daarna begon men haar langzamerhand te vertellen, dat haar dochtertje nu weer
vertrokken was, maar misschen nog wel eens terug
zou komen ...
Helaas, dat duurde lang .... Naarmate zij beterde,
begonnen de dominé en de dokter haar langzamerhand
met de ware toedracht van zaken bekend te maken.
Ook Katriene werd nu in het geheim ingewijd. Eerst
gaf dit een verbazende opschudding en wilde ze op
staanden voet vertrekken, wanneer dominé en dokter
zich met zulk volk bleven afgeven. Doch langzamerhand kwam ook Katriene tot zichzelf, en misschien
uit goedhartigheid en medelijden, en voor een deel
misschien ook uit vrees voor haar eigen en dominé's
dorpsreputatie, bewaarde zij het geheim en vertelde
werkelijk aan niemand (zelfs niet aan de werkvrouw)
wie het was, die zoolang bij hen aan huis ziek lag.
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Alleen beschuldigde zij dominé meer dan eens van
meer dan half gek te wezen, — ofschoon ze toch ook
moest zeggen, dat de man iets in zijn stem en in zijn
woorden had, dat hij niet van zichzelf kon hebben,
maar van Boven had gekregen, door een hoogere
genade en ingeving. Onwillekeurig vouwde zij de han den, als zij in de kamer was, wanneer dominé met
Mat aan het praten was. En toch praatte dominé zoo
eenvoudig!
Misschien dat een hedendaagsch half-geleerde in de
„psychologie" of zielkunde zou zeggen, dat het een
soort van „suggestie" was, waarin dominé Jansen zijn
geestelijke patiënt wist te brengen door zijn praten,
vooral over de algemeene menschenliefde van Jezus,
die zoo innig goed was, en met ieder medelijden had,
en ieder begreep en allen wilde helpen. En zoo voort,
en zoo voort
.... Welk „ geloof" men ook aan al deze zaken wil
hechten, op welke wijze men ook deze leer mocht willen beschouwen toch was het een feit, dat Mat ver
geheel veranderde. In haar gelaat begonnen-ander,
langzamerhand andere, zachtere trekken te komen; het
wilde en ruwe ging er uit; het was, alsof in haar ge
een geheele ommekeer kwam, alsof droppel-moedslvn
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voor droppel de wonder-tinctuur van de christelijke
liefde er een chemisch proces in teweeg bracht; welk
proces, zooals wij weten, van oudsher een soort van
mysterie geweest is en door de oud-christelijke gemeente
met den naam van „wedergeboorte" werd bestempeld,
en, naar ik meen, door sommigen ook onder de rubriek
„ wonderen" wordt gerangschikt.
Een feit is het, dat dit mysterie van tijd tot tijd
plaats heeft, en daarom is het zeker voor onze maat
een zaak van groot belang, deze wonder-tinctuur-schapij
zoo lang mogelijk te bewaren en te zorgen, dat zij niet
verloren ga!
Nog een geruimen tijd bleef Mat bij dominé aan huis,
doch eindelijk, op zekeren morgen, vertrok zij met de
diligence naar een plaats, waar dominé, geholpen door
mevrouw, haar een dienst had weten te bezorgen bij
menschen, die op zich genomen hadden, dezen geestelijken reddingsarbeid voort te zetten.
Jaren gingen voorbij, waarin Mat steeds haar best deed.
Op haar borst droeg zij een medaillon, waarin liet
portret was van kleine Tilde, een portret, dat niemand
ooit te ziens kreeg dan zijzelf, doch dat haar meer dan
eens de kracht gaf, om te volharden in den wil tot
het goede ..."
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Dat portret was haar goede genius; meer dan eens
kuste zij het in de stille eenzaamheid en uitte in stilte
den wensch: och,
mocht ik haar toch
nog één keer zien!
Doch zij beteugelde zichzelf. Zoo-

a ls domine haar
geleerd had, dat
was het, wat zij kon
doen, om haar
kindje gelukkig te
maken niet alleen,
maar het ook gelukkig te doen blijven!
Daar was niets
anders aan te doen!
Dat was het
noodlot van de
Dat portret was haar goede genius.

Toch

zonde.

het viel haar soms zoo zwaar!

Wel boette zij lang en diep voor haar zondig leven.
Bitter en lang leed zij voor hetgeen zij eens had misdreven. Toch hield zij vol ... tot aan liet einde. Het
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was op zekeren winterdag, even voor Kerstmis, dat Mat
wederom in de pastorie van dominé Jansen verscheen,
doch ditmaal om de gastvrije woning, die haar vroeger
„behouden" had, niet meer levend te verlaten.
zei ze tegen dominé, in de laatste uren van
haar leven, „ik was zoo bang, dat ik het niet meer zou
kunnen volhouden, en dat ik een brief zouaan
gschrijven,
.
om haar no even te zien, vóór ik... dood ging .. .
En dat ... zou toch ... jammer.. . geweest zijn .. .
niet waar?.. . Nou weet ze. .. van niks ... niet waar ? .. .
Van niks ... van niks.. .
Ze lag een oogenblik zoo maar stil heen en in zichzelf te praten...
Haar krachten begonnen haar hoe langer hoe meer
te begeven.
„Dominé," zij ze in eens, doch met een zwakkere
stem, „zou het erg wezen, als ze haar later... Heel
veel later, als zij ook... al oud is, toch eens...
zeien ... waar ik. . .
„Begraven ben", wile ze misschien zeggen, snaar zoover bracht zij het niet... De woorden verstikten in haar
keel... Zij haalde met haar vermagerde hand het
medaillon met het portret van onder haar kleerera .. .
Ze keek op het portret, en terwijl ze dat deed, was
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het, alsof er iets van een gelukkige glimlach te voorschijn kwam op haar stervend gelaat ... Er kwam
werkelijk iets „gelukkigs" in de uitdrukking van haar
gezicht ... Het was, of dat gelaat in eens min of meer
jeugdiger werd ... ; steeds starende op het blonde kopje,
dat op het medaillon was afgebeeld ... steeds starende,
totdat eindelijk haar hoofd achterover viel ... haar
hand en arm op het dek neervielen, en zij.... langzaam,
rustig en kalm insliep om niet meer te ontwaken.
.
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.

.

.

.

.

.

.
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.
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Dat zij ruste in vrede !
. . . • • . .

Toen dominé dien Eersten Kerstdag op den kansel
stond, preekte hij mooier en beter dan hij 't misschien
nod; ooit had gedaan, en 's avonds met zijn vriend, den
dokter, bij het vuur zittende, zei hij tegen hem :
„Zie je, ze mogen nu zeggen wat ze willen, en jij
ook, met je neiging tot twijfelzuchtige redeneeringen,
maar een feit is het, dat de leer en de woorden van
Hem, wiens geboortedag we heden vieren, meer liefde
en goeds in de wereld hebben gebracht, dan de grootste
philosophische zedenmeester haar ooit zal kunnen
geven...
„bat's te zeggen," zei de dokter, „er is in Zijn naam
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toch ook heel wat leelijks en heel wat haat en twee-

dracht in de wereld gekomen."
„Dokter," zei dominé, „als jij een drank voorschrijft,
die goed is, maar een ander vervalscht hem of geeft
hem verkeerd in is het dan jou schuld, wanneer
hij verkeerde gevolgen heeft ?"
„Neen," zei de dokter, „daar heb je gelijk in."

En dat, dat dominé daar gelijk in had, dat geloof
ik ook.

OM EN BIJ KERSTMIS,

ZONDAARS.

Ofschoon ik geen „dominee ben van mijn ambacht"
(zooals mijn vriend bootsman Klabberdos zou zeggen),
zij het mij toch vergund, bij gelegenheid van liet Kerstmisfeest, dienaangaande een soort van preek te houden.
En laat ik, zonder inleiding of voorgezang, maar in eens
met mijn onderwerp beginnen.
Iederen keer, als Kerstmis weer in het land komt,
denk ik bij mezelf: hoe lang zou het nog duren, dat,
wij, menschen, dat feest vieren zooals het werkelijk
gevierd dient te worden, namelijk als eene herinnering
aan eene gebeurtenis, die wij zullen het nu maar
zoo algemeen mogelijk nemen zeer groote gevolgen
gehad heeft en van den grootsten invloed is geweest
op ons gemoedsleven, al verbeelden velen zich dan ook
tegenwoordig, dat wij zoo slim en verstandig zijn ge
dat wij het zonder de christelijke beginselen-worden,
best kunnen stellen, en het er eigenlijk maar op aankomt, te zorgen, dat men zijn behoorlijke portie krijgt
van het wereldscha keuken -fornuis, waarop gebakken
en gebraden wordt, en verder, dat men geen dingen
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doe, die het licht niet kunnen zien: „blijf fatsoenlijk
en tevens eerlijk, want dit duurt het langst." Een

zedenleer dus van practiscli overleg en met een oogje
op de toekomst. Zouden wij liet niet deze droge,

koude levensbeschouwing kunnen doen op den duur?
En zou dus langzamerhand de nu reeds bijna negentien

eeuwen oude leer: „Het God lief boven alles en uw
,

naaste als uzelf ", van de wereld moeten verdwijnen,
om plaats te maken voor de liefelijke gedachte: ,, Heb
hebben, en krijgen is de kunst"?
-benis
Neen, dat geloof ik niet. Ook de meest materialistische mensch heeft oogenblikken, dat hij blijkbaar

onder den invloed is van dat, wat hij anders gewoon
is met den naam van „dwaasheid" te bestempelen.
Onlangs woonde ik de voorstelling bij van ,,De twee
Weezen", door liet Rotterdamsch tooneelgezelschap „Le
Gras en Haspels".

Ofschoon dat stuk reeds jarenlang bekend stond, of
laat ik liever zóó zeggen : gesignaleerd werd als te zijn
wat men op tooneelgebied noemt een „draak , waren
toch alle rangen dicht bezet ; en dat geschiedt telkenmale, wanneer het gegeven wordt, terwijl bij andere,

meer moderne stukken, die als kunstproducten misschien
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hooger staan, men de menschen op alle rangen wel
gemakkelijk tellen kan.
Hoe zou dat komen ? Ik denk voor een deel hierdoor, dat ons tegenwoordige menschengeslacht, hoe
materialistisch het ook beweert of beweerd wordt te
zijn, toch behoefte gevoelt, weer eens iets te zien,
waar ,,de deugd wordt beloond", en waar van tijd
tot tijd iets „goedigs" door de tooneelvensters komt
kijken, al weet men dan ook heel goed, dat in de
werkelijkheid meermalen de deugd volstrekt niet
wordt beloond. Mijn lezers of toehoorders, die ook
„De twee Weezen" kennen of gezien hebben, weten,
dat daarin twee broeders voorkomen uit den hoogst
armoedigen, bedelenden, stelenden en moordenden stand
van het toenmalig Parijs, waarvan de een forsch en
groot, gemeen en tirannisch is en vertroeteld wordt door
zijn moeder, een gemeene, drinkende ouwe furie, terwijl
de andere broeder zwak en gebrekkig, teer en tevens
fijngevoelig is; tevens hierdoor geminacht door zijn
moeder.
Dit is geheel juist geteekend, en blijkbaar met veel
mensc renkennis.
Een moeder, als ons daar vertoond wordt, dweept
net haar reus van een jongen, al is hij ook een
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dief en moordenaar. In de werkelijkheid zal men dat
dikwijls zien.
En toch! Als het stuk vertoond wordt, heeft zelfs bij
het geringste en minst ontwikkelde publiek de zwakke
broeder de sympathie van de toeschouwers.
Toen op een gegeven oogenblik de zwakke broeder,
om twee arme meisjes, de weezen, te beschermen,
moedig in opstand kwam tegen den reus en zijne tirannie, en met hem, het ontblootte mes in de vuist, aan
het vechten raakte, hoorde ik boven uit de hoogste
en goedkoopste rangen zeer duidelijk den zwakken
broeder toeroepen: „Steek hem dood dien rakker, alloo,
raak hein I"
Toen werkelijk de sterke broeder viel, ging er een
oorverdoovend hoera op.
Hoe komt dat toch ? Het komt, doordat diep in het
hart van den mensch iets is gelegd of geboren, dat,
ook zelfs bij het grofste materialisme, nooit zal sterven,
dat geneigd is tot het goede, dat ons, of wij willen of
niet, doet gevoelen, wat goed is en wat hooger en
boven al datgene staat, wat wij, gewone menschen,
gewoon zijn ,,de stof " te noemen. Al moge hij het
niet bekennen, ook de meest onbeschaamde en algemeen
erkende en bekende dief wordt niet gaarne voor dief
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uitgescholden; al zegt hij ook, dat het hem niet schelen
kan en dat hij het wel weet, dat hij een dief is, toch
loopt gij groot gevaar, wanneer gij hem dit verwijt.
Afgescheiden van het stoffelijk nadeel van een slechte
reputatie en de misschien volgende straf, vindt ook
zelfs de grootste schavuit liet diep in zijn hart ellendig,
wanneer men hem zegt en bewijst, dat hij een schob
-bejakis.
„ Wat een dwaasheid is dat," zult gij zeggen, ,,wan-.
neer men toch al zoover heen is ! " Maar deze ,,dwaaslieden" blijven - den mensch altoos eigen, en daarom
geloof ik ook niet, dat het Kerstfeest, als herinnering
aan de geboorte van Hem, die ons in den zuiversten
en eenvoudigsten vorm de leer van het goede predikte,
ooit weer van de aarde zal verdwijnen.
Jammer echter is liet, dat door de werkelijkheidsproef, die men toepast op het verhaal, dat ons in den
bijbel wordt gegeven, veel van de poëzie, die er in ligt,
voor tal van menschen verloren gaat.
In onzen tijd vraagt men dadelijk: „Ja, maar hoe
zou het nu werkelijk geweest zijn?" Een jongen, die
al wat aan sterr•ekunde gedaan heeft, komt thuis met
het bericht, dat zijn onderwijzer of een van zijn mede-
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leerlingen hem verteld heeft, dat er onmogelijk verband
kan bestaan tusschen de geboorte van een mensch in
een stal en het zichtbaar worden van een hemellichaam,
-

en dat het nog minder mogelijk is, dat dit hernelliehaam
aan de wijzen uit het Oosten den weg zou gewezen hebben.
Dezen jongen antwoord ik als volgt: „ Wanneer ik
voor jou een boterham smeer of maak, let je er dan
erg op, hoe ik dat doe?"
„Neen, meneer, maar wel of hij dik genoeg is, ge
boter, en enfin..., of hij goed smaakt."
-noeg
,,Juist! Welnu, laten we dan ook zoo met de bijbelsche
verhalen doen. Laten wij ze nemen en lezen, zooals
ze daar eenvoudig staan" ... .
Ja, laten wij genieten van de poëzie en al het
schoone, dat er in ligt, wanneer wij Jozef en Maria,
de laatste op haar ezel gezeten, naar Bethlehem zien
trekken. Laten wij hooren naar het gezang van de
engelen boven in de wolken, evenals de herders op het
veld dien nacht vol aanbidding er naar luisterden; het
klinkt zoo mooi: „ Eere zij. God in de hoogste hemelen,
vrede op aarde, in de menschen een welbehagen !"
Daar komen straks de wijzen uit het Oosten; wij
zien ze aankomen op hun kameelen. Zie ze daar komen
met hun karavaan, met hun lastdieren, . beladen met

OM EN BIJ KERSTMIS.

105

leeftocht en geschenken .... Ziet ze knielen voor dat
pasgeboren kind.... Alles, wat we zien, is gehuld in
een Oostersch waas van heilige poëzie ... .
Laten wij ons nu niet verdiepen in al die napluizerij,
hoe alles werkelijk geweest is. De menschen uit dien
tijd vertelden heel anders, dan wij tegenwoordig. Ook

Om en bij Kerstmis,

nu nog - doen de Oostersche menschen dat. De zon b.v.
wordt door den Maleier genoemd „rata hari," het oog
van den dag. Wanneer gij eens een Indisch, een Javaansch of een Surnatraasch verhaal of gedicht kunt
lezen, dan zult gij wel merken, dat de menschendaar
ook de meest gewone zaken poëtisch inkleeden en alles
in een dichterlijk waas hullen.
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Maar in elk geval

en nu komen wij tot den smaak

en de deugdelijkheid van de boterham, de mensch
of goddelijkheid, die toen geboren werd, gaf ons in zijn
leven en in zijn prediking een voorraad van feiten en
leeringen, die ook voor den meest ongeloovigen mensch
een schat van geluk en levenswijsheid kunnen zijn of worden, zooals de grootste philosoof hem niet kan bezorgen.
Gij, mensch, wie gij ook zijt, hoe koud ook van
hart (schijnbaar altoos), zult iemand of iets hebben, dien
of dat gij liefhebt.... lief hebt zonder eenige bijgedachte,

lief hebt zonder eenige materialistische overweging.
Welnu, waarom doet gij dat toch?
Wat hebt gij er aan ?
Waarom?
Het is, omdat ge, bij al uw voorgewend ongeloof,
toch nog geloovig zijt, want dat lief hebben, die
liefde, zij is de grondslag van de Christelijke leer ... .
Er is in de wereld geen mensch, die aan niets gelooft ; want er is niemand, die niets lief heeft, en liefhebben is eigenlijk gelooven.
Daarom zal ook voor de wereld blijven liet feest
van Kerstmis: de herinnering aan de geboorte van Hem,
die werkelijk uit liefde voor all e lnenschen zijn eigen
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leven gaf! Want dit, dat hij dit gedaan heeft, is een
feit. Daarover zijn wij het, geloof ik, allemaal eens,
En daarom, laten wij dat verhaal nog eens lezen. Laten wij er dan als „werkelijk" van aannemen zoo veel,
als ieder in zijn hart dat kan. Doch laten we met
beide handen vasthouden de poëzie, die er in ligt, en
de waarheid, dat Hij toen op dat tijdstip geboren werd,
die der wereld het beeld zou tooien van wat de mensch
zou kunnen zijn, wanneer hij volmaakt, wanneer hij
„ go ells k ' was.
Zoo, dunkt mij, kan ieder - voor zich, van welke
richting ook, het Kerstfeest blijven vieren, zooals we
't van oudsher gewoon zijn. Laten wij over den ,,vorm"
niet twisten. Laten wij gewoon die verhalen lezen,
zooals ze daar staan. Maar nogmaals: zorgen wij de
poëzie niet te laten glippen, die er in ligt, en de
waarheid van de groote gebeurtenis zelf!
Wanneer men aan een mooie bloem te veel gaat
plukken en peuteren, valt zij uit elkaar, en de blaadjes....
v e r w e 1 k e n.
En het Kerstfeest is éen van de schoonste bloemen
uit den bloemhof van onze Christelijke religie.

Een' BRUILOFTS-TOAST VAN OOM
ANTONIUS.

Het was werkelijk een mooie dag; wij troffen het
bijzonder. Ofschoon het anders volgens den heden
schijnt het ten minste) al dagen-dagscheni(zo
lang geregend had dat het goot, uit een lucht, die zoo
loodkleurig en vermiljoen was, dat een blauwverver er
jaloersch op zou worden en op het idee zou kunnen
konen, dat zijn familie de heele hedendaagsche meteorologie in handen had, toch hadden wij op de
buitenpartij, die ter eere van bruid en bruidegom gegeven werd, werkelijk een mooie dag, al had het dan

ook in den vroegen morgen een beetje, geregend.
„Een beetje" beteekent in onze dagen natuurlijk,
dat er in den tijd van een uur of zoo, even veel water
valt, als anders in een geheele maand.
Toch, na dit bewijs van hedendaagsche zomer-consequentie werd het toch om een uur of tien, elf, mooi
weer en wij reden met drie groote wagens vol bruiloftsgasten naar eene nabijgelegen boschrijke streek, die
beroemd was, niet alleen door de 'mooie, schilderachtige
boschpartijen, maar ook door de vele laantjes en be-
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schaduwde paden, met half verborgen uit- en ingangen,
die bij iedere aldaar gegevene partij medewerkten tot
de bevestiging van het spreekwoord : „van een bruiloft
k o m t een bruiloft ", zoodat dan ook alle families met
veel huwbare dochters niet genoeg de natuur en het
natuurschoon en de geschikte gelegenheid tot het geven
van buitenpartijen aldaar konden roemen. Menig engagernent, dat „op til" was, kwam daar tot volledige
klaarheid, menig minnaar overwon hier zijn schroom en
joeg den kogel door de kerk. Zelfs Oom Antonius
heeft mij eens in vertrouwen medegedeeld, dat hij hier
op het punt geweest is, tot twee keer toe, om aan
twee weduwen zijn liefde te verklaren.
Misschien onder den invloed van de herinnering daar
uit vrees voor eene repetitie met noodlottigen-ane
afloop, had hij eerst voor de invitatie voor deze partij
bedankt, doch ik had hem weten te bepraten, het toch
nog maar aan te nemen, terwijl ik aanbood voortdurend
in zijne onmiddellijke nabijheid te blijven.
Dit bleek echter niet noodig te zijn, want van den
beginne af aan, toen wij op het terrein kwamen, zag
ik oom Toon voortdurend zóó manoeuvreeren, dat hij
altoos twee dames tegelijkertijd aan zijn armen had; en
meestal moeders, waarvan de mannen nog in leven waren.
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Over 't geheel was Oom Toon dien dag bijzonder

wel te spreken ell had hij blijkbaar bijzonder veel schik
in de uitbundige vroolijkheid van het geheele gezelschap.
en in het bijzonder in de van geluk stralende ooggin
van bruid en bruidegom. En werkelijk, het was ook
<le moeite waard om ons gezelschap te overzien, toen
wij eindelijk, na liet zingen van tal van feestliederen,
opvoeren van gelegenheidsstukjes, voordracht van ver
komische monologen, huwelijksgedichten, enz.,-8chilend
enz., aan den welvoorzienen feestdisch in een met
bloemen en groen versierd, luchtig en open lokaal plaats
namen en weldra een „feestgroep" vormden, zoo vroolijk
,en schilderachtig als men ze slechts zelden ziet. Er
was een heele stoet van vroolijke, blozende, dartele,
levenslustige jonge dames, de Bene al mooier . dan de
andere, en werkelijk, allen blijkbaar zeer tevreden en
in hun schik over de plaats, die ze aan tafel gekregen
hadden. Alles was blijkbaar met veel lokale menschen,kennis geregeld. Aan het hoofd van de tafel zaten
natuurlijk bruid en bruidegom; vóor hen en op ver
punten van de tafel prachtige bouquetten;-chilend
-een zee van bloemen overal, bloemen en planten, vreugde
-en schoonheid, vroolijkheid, dartelheid, levenslust ....,
.alles, wat de wereld voor dengene, wien zij welgezind
ZONDAARS.
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is, weet te verzinnen om hem gelukkig te maken.
Het was zeker onder den indruk van deze zonnige
en vroolijke schilderij, dat Oom Antonius, toen aan
hem de beurt was gekomen, een toast uit te brengen
op het geluk van liet bruidspaar, deze begon met zijn
geliefkoosd thema: „ De wereld is niet zoo wanhopig,

„Waarde dames en heeren," zei oom Toon.

treurig en akelig, als sommige zwartgallige menschen
ons wel wijs zouden willen maken ."
,,Waarde dames en heeren," zei Oom Toon, „zou
er in dit oogenhlik onder u allen wel een pessimist
gevonden worden? Welnu, wanneer er nu morgen of
overmorgen, we willen maar hopen en zeggen: heel
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veel dagen na deze vroolijke stonde — wanneer dan
een van u allen eens iets naars mocht overkomen, vergeet dan niet, dat ge toch ook nog wel eens vroolijk
zijt geweest in uw leven. In onze dagen lijk` liet wel,
alsof sommige menschen dat heelemail vergeten en al
hun best doen, zich, evenals sommige schelpdieren, vast
te klemmen aan al wat maar akelig is en naar, en
niet alleen dat, maar ook niet rusten, voor ze hun
medemenschen die melancholie op den hals hebben geschoven en ze zoo akelig hebben gemaakt, dat ze blauw
zien van de treurigheid en de verzuchting over de
ellende van deze wereld.... Ziet, mijne dames en
heeren, het is juist dit, waartegen ik onzen jeugdigen
vriend en vriendin, bruidegom en bruid, wilde waar schuwen, want dit kan ik hun vast verzekeren: hoe
mooi en pleizierig nu op het oogenblik alles ook lijkt,
ook zij zullen mettertijd wel eens een hapje narigheid
krijgen te slikken.. En dat is immers maar goed ook;
want als wij menschen dat van tijd tot tijd niet kregen,
zouden we in 't laatst veel te pedant worden en ons
verbeelden, dat Onze Lieve Heer gehouden was, apart
voor ons de wereld met fluweelen kussens te beleggen;
en dat deugt niet: dat is beter van niet. Over fluweelen kussens valt men licht, of wel meng wordt lui,
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gaat er languit op liggen, valt in slaap en krijgt later
last van een slechten bloedsomloop. Wij zijn niet in
de wereld gekomen om voortdurend languit op het gras
te liggen en een pijp tabak te rooken. Wij moeten
allemaal werken en leeren en — dikwijls door tegenspoed."
Op deze hoogte van de speech van Oom Toon begon
er iets treurigs te komen in zijn stem, doch hij overwon dit ook dadelijk weer en vervolgde:
„'t Is mijn plan niet, met deze woorden van onheils
te verstoren; het zou mij spijten,-profetidvljkh
als ik ook maar éen onnoozel wolkje teweegbracht op
het voorhoofd van onze lieve kleine bruid. Ik wilde
alleen maar hierop wijzen, om tevens te kunnen spreken
over een van de groote verdedigingsmiddelen tegen den
vijand van ons levensgeluk, die te g e n s p o e d wordt genoemd, en dat middel noem ik: een huisdeur, die niet las
kraakt, als hij open of dicht wordt gedaan. Daarvoor-tig
is noodig, zult gij misschien zeggen, dat hij goed draait
in zijn scharnieren; en men zou dat misschien kunnen
verhelpen of bevorderen door deze, zoo noodig, met
olie in te smeren van tijd tot tijd.
„ Mjn waarde dames en heeren, dat is niet noodig.
Als man en vrouw samen een gelukkig thuis hebben,
zoodat ieder van zijn zij of haar zij, blij is, als hij de
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deur weer open doet om binnen te komen, of hoort,
dat hij door de andere, die binnenkomt, wordt opengedaan, dan mag hij kraken en piepen zooveel hij maar wil;
ge zult er desnoods om glimlachen en zeggen: „Lieve
hemel, hoor die deur eens. .. Jawel, 't is vader, ga hem
maar toegemoet, jongens!.. . ' Doch wee u, wanneer het
geluid van die deur een van u beiden doet zuchten...!
„Daar is hij, .... stil, jongens; vader komt er aan."
Mag ik, zonder al te veel van uw geduld te vergen,
nog een enkel woord zeggen, wat betreft de keuken,
of liever wat betreft het koken of bakken van sommige
spijzen. Het is iets,... een herinnering als 't ware,
van mijn vader, die dikwijls als raadsman optrad in
het huisgezin van een boer, die bij ons in de buurt
woonde en die dikwijls oneenigheden had met zijn vrouw.
En, zooals de vrouw bij zekere gelegenheid tegen
mijn vader zei, het kwam nogal dikwijls voor, wanleer
zij 's middags pannekoeken aten.
,,Hoe

at zoo ?" vroeg mijn vader.

„Meneer" zei de boerin, „hij is zoon'n lekkerbel^,
dat hij wil altoos alleen de randjes van de pannekoeken
hebben, en die lust ik ook wel. Ik bedank er voor,
om altoos het middenstuk op te eten ."
„Zou het niet kunnen ?" vroeg mijn vader, die op
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koek- en bakgebied niet sterk scheen te zijn, ,,dat u
de pannekoeken bakte zonder rand, of wel, dat ze
heelemaal bruin waren ?"
De boerin keek mijn vader medelijdend aan en haalde
de schouders op. ,,Neen, meneer," zei ze, ,,als u er
niets anders op weet, dan kan ik net zoo goed zeggen:
bak ze niet."
,,Juist, zei mijn vader, „dat is het beste.
"

"

„Wat, meneer ?" vroeg de boerin, die mijn vader
blijkbaar niet begreep en hem zeer verwonderd aankeek.
Jk bedoel," zei mijn vader, „dat u het best zou

doen, voortaan geen pannekoeken meer te bakken,
wanneer dat tusschen uw man en u ruzie geeft."
„En ziet, mijne vrinden, dien raad wilde ik ook
geven aan ons toekomstig echtpaar: hang geen potjes
over 't vuur, waarvan gij weet, dat zij dikwijls den
vrede verstoren. In letterlijken, maar vooral ook in
figuurlijken zin.
„Ten slotte nog dit: bewaar vooral den Baedeker,
dien ge straks op uwe huwelijksreis zult gebruiken. Terwijl ge op reis zijt, zullen er zulke heerlijke oogenblikken komen van levensgeluk, en schoonheid en bloei
van natuur en omgeving. Leg daar een vouwtje in uw
Baedeker of maak er een schrapje hij.
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„ En als ge dan later thuis zijt, goed en wel, zet
dan dien ouwen, beduirnelden Baedeker op uw boeken
geef hem een van de beste, mooiste plaatsjes;-hanger,
vlak vooraan; en... m o c h t het dan eens gebeuren,
dat er regenwolken, sombere tinten komen aan den
huwelijkshemel, neem dan vader Baedeker ter hand,
kijk er weer eens in en tien tegen een wed ik,
dat de herinnering aan vroeger, in eens weer levendig
wordt en een van u beiden zegt: „ wat waren wij toen
gelukkig, waarom zouden wij het nu niet zijn 1 "
„En hiermede wensch ik bruid, bruidegom en familie
alle heil. Lang zullen ze leven, hiep, hiep, hoerah! ! !"
Hiermede besloot Oom Toon zijn speech en ik besluit
hiermede tevens mijne schets, door 't hetzelfde te wenschen aars alle bruiden en bruidegoms, die dezen zomer
zijn getrouwd of weldra tot dezen gelukslaat zullen
komen.

DE FAb1ILiE RIJCKEFELS

Wanneer ge, in vroegere jaren, bij ons in Heuvelenburg waart gekomen, zou ieder u onmiddelijk het huis
van de Rijckefelsen hebben kunnen wijzen. Ieder kende
die familie, en wist, dat ze tot de eersten en rijksten
van onze kleine stad behoorden.
De familie bestond uit meneer, mevrouw en drie
dochters. Wanneer ik u in eens een denkbeeld
zal geven van de onderlinge verhouding van deze vijf
familie-leden en den toestand daar aan huis, zou ik
u moeten schilderen een klein tafereeltje, dat, ik voor

mij, nog altoos duidelijk zie, en wel den avond, waarop,
„zuster Lieske," zooals ze gewoonlijk door ons werd
genoemd, de jongste dochter, voor het eerst haar
,,entrée" maakte op een groote „ danspartij," die 's
avonds op een van de bovenlokalen van liet logement,
later hotel ,,de gouden Zwaan" werd gegeven.
Nog zie ik ze binnenkomen. Meneer voorop; een
klein parmantig manneke, gewoonlijk met iets zeer
luidruchtigs in zijn manier van doen en met het uiterlijk van iemand, die blijkbaar zeer met zichzelven is
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ingenomen. Nu, in dit oogenblik, heeft hij aan lederen
arm een dochter (waarop hij blijkbaar niet minder
trotsch is), terwijl mama. een goeie, stille en eenvoudige vrouw, met het jongste zusje, dat lang zoo mooi
niet is als de twee anderen, achteraan komt.

Nog zie ik ze binnenkomen.

Ziedaar precies, sprekend gelijkend, de verhouding
zooals zij thuis Yen binnenkamers was: papa met de
twee mooie zusters voorop en mama met het kleine
roodje ze was een beetje rossig in de achteroede
...........
........
hoede
.
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Neen, mooi was ze niet, zuster Lieske, en al dadelijk
bij het binnenkomen fluisterden de heeren tegen elkaar:
,,Nu, die zal papa Rij ckefels tegen een prijsje van
de hand moeten zetten."
Arme zuster Lieske! Ja, vooral dien avond reeds
gevoelde zij het, wat het zegt, niet mooi te zijn, wanneer men een paar zusters heeft, die in dat opzicht
zoo uitmunten en tevens zich zoo goed weten voor te
doen; want helaas, dit laatste had zuster Lieske ook
niet; men moest haar goed kennen en zij moest zich
eerst geheel „vrij" gevoelen, wanneer men werkelijk te
weten zou komen, hoe en wie zij was. Haar zusters
daarentegen waren thuis zeer spaarzaam met haar goede
hoedanigheden, om later in den omgang met de buiten
er des te meer mede te kunnen woekeren. Zij-werld
waren dan „all smiles", zou een Engelschman misschien
zeggen, en de heeren waren „dol" op de zusters; ook
al misschien, omdat deze „smiles" of „lieve glimlachjes"
tevens gesteund werden door den bekenden, welvarenden
toestand van dien aardigen „rondborstigen" meneer
Rij ckefels.
Dit laatste had ook tengevolge, dat zuster Lieske
dien avond ook wel degelijk door sommige heeren gevraagd werd; en dien avond nog, of anders- den vol-
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genden morgen, werden sommige jongelui door hunne
mama's geprezen, dat ze daaraan nu eens recht goed
en verstandig hadden gedaan, om zich ook eens met
het jongste Rijckefelsjee te occupeeren, al was zij dan
ook niet zoo mooi als haar zusters, die toch al bijna
zoo goed als geëngageerd waren en waarvoor men dus
geen moeite behoefde te doen.
Volgens deze mama's deden deze brave zonen heel
wat verstandiger, dan de jonge „die of die", die den
geheelen avond om Julie „ zóó of zóó" had rond gefladderd; een beeld van een meisje, doch dat geen rooie
cent in de wereld bezat en ook niet te verwachten had.
Neen, dan was het verstandiger, bijtijds werk te maken van een meisje, dat nu wel is waar niet zooveel
beteekende, want „het schaap zei bijna geen woord ",
maar die misschien later zoo'n halve of drie kwart of misschien wel een heele ton, te wachten had.... ; enz. enz.
Arme zuster Lieske, zij gevoelde het van tijd tot
tijd heel goed, wat de reden was, dat men haar ook
eens vroeg, en dat zij niet, zooals andere niet-mooie of
niet-aardige en o ngefortuneerde meisjes, bleef zitten ...
Er waren, helaas, onder deze „verstandige" jongelui
zulke onhandige lummels, die het nog niet zoover gebracht hadden in de wereldsche gladheid, dat ze hun
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toeleg tenminste verborgen konden houden, of bijv. in
een quadrille zich meer met een andere dame of buur
occupeerden dan met het bedeesde, niet-mooie-vrouw
meisje, dat daar naast hen stond.
Zelfs waren er, die zoo onhandig waren, een soort

Dier. avond zat mevrouw R. bij het bed van Lieske.

van beschermenden toon tegenover haar aan te nemen
en haar te vragen :
„'t Is zeker voor 't eerst, dat u...." De rest van
den volzin werd gewoonlijk niet voltooid, want vóór
dien tijd had zuster Lieske reeds zulk een kleur gekregen,
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dat de „verstandige ridder" begreep, dat hij een dom
vraag had gedaan, aangezien-heidofnmsckug
er voor zuster Lieske in lag opgesloten, dat zij was
,,gewogen en te licht bevonden," wat betreft hare ge$chiktheid en aantrekkelijkheid in eene balzaal!
Dien . avond zat mevrouw Rijckefels bij het bed van
zuster Lieske.... die haar straks snikkende gevraagd
bad, hoe het toch kwam, dat zij zooveel anders
was, .... dan haar zusters, dan Sophie en Cornelia..
Arme moeder! wat moest zij daarop zeggen
Zij
wist het niet, en keek haar jongste dochtertje, waar-

.. ?

?

van zij zoo zielsveel hield, met tranen in de oogen aan....
Ze zei niets, maar haalde het hoofd van haar dochterje
naar zich toe, en bedekte het snikkende met kussen....
„Mijn lieve, lieve kind..., mijn goede, beste Lies-

,

ke.... Kijk, Onze Lieve Heer heeft aan mijn Lieske
een hart gegeven, dat goedig is en vol van liefde,
meer dan van zoo menig ander.... En dat, "al bezorgt
het ons ook somtijds pijn, is toch ook een zegen,

mijn beste kind; en een groote zegen ook. Kom jij
nu maar bij je moedertje uithuilen; stil maar, aslijn
kind; w ij hebben elkaar immers zoo innig lief.. .
Ja, liet waren misschien holle woorden, „phrasen" ,
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zooals een diepzinnig mensch-ontleder zou zeggen, ,, niets
holle klanken ", .... met een „sausje van-betknd
vroomheid" er over. Toch deden die woorden, de liefde
die er in lag opgesloten, liet arme, goede meisje, dat
daar met rood beschreide oogen in de. kussens lag,
innig goed. De liefde van en voor haar moeder, en
het kinderlijke denkbeeld, dat Onze Lieve Heer het op
die manier toch zoo goed met haar had gemaakt, .troostte
haar en gaf haar meer dan eens de kracht, om te dragen,
wat haar achtereenvolgens in haar leven werd opgelegd.
En nu Papa Rijckefels,{ de kleine, „rondborstige"
meneer, die zoo braaf was, wat betreft zijn aardsche
bezittingen.... Dat dacht men ten minste algemeen ;
— maar, zooals liet wel eens meer gaat, men kan zich
wel eens vergissen....
„Hoe is 't mogelijk?" zeiden later de menschen,
toen het anders uitkwam. Ja, dat hebben. de -rnenschen
altoos gezegd, en ze . zullen het altoos blijven zeggen :
Hoe is 't mogelijk En gewoonlijk gaan die zaken
toch zoo doodeenvoudig in hun werk.
Veronderstel b. v. : - men heeft twintig duizend gulden
's jaars te verteren; dat is toch een aardig sommetje;
naar wanneer men die twintig, of laten wij maar zegZONDAARS
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gen, dertig, ook werkelijk verteert en daaraan gewend
raakt, dan komt men er tien te kort, wanneer de inkomsten eens zooveel naar beneden gaan, en wanneer
dat nu weer eens een paar jaar gebeurt, begint dat
te kort hoe langer hoe lastiger te worden, zoodat men
misschien beproeft, met een handigen slag, er zich van
te ontdoen. Maar als die „handige slag" of speculatie
eens verkeerd uitvalt en men van het aangevallen
„te-kort" een klap terug krijgt in zijn gezicht, en he
„te-kort" ons nog leelijker aankijkt dan te voren, en
dik en vet gemest tegen ons over gaat zitten en zegt :
,,hier ben ik, ik zit op jou stoel en jij gaat er af,"
dan zit er niets anders op, dan Jiet bordje buiten
de deur te hangen" en de rekeningen, die ons op zicht
worden gezonden, onder dankbetuiging te retourneeren.
Helaas, zoo ging liet ook met meneer Rijckefels.
Ik moet er echter bij zeggen, dat er hier wel een
kleine wijziging of afwijking bestond vale den gewonen
gang van zaken, in zooverre, dat_ meneer Rijckefels.
werkelijk, zooals hij steeds beweerde, een groot deel
van zijn kapitaal had verloren in verschillende onder
heil van de menschheid, want er was-nemigto
bijna geen vereeniging of hij was er Beschermheer
van of Eere-Voorzitter.
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Als er bij ons in de stad iets werd opgericht, werd
er al heel gauw gezegd: Nu moeten we zien, dat we
Rijckefels in de Commissie krijgen, dan weten we al
vast zeker, dat hij zoo of zooveel aandeelen neemt,
of, wanneer we hem Eere- Voorzitter maken, neemt
hij misschien het geheele kapitaal wel voor zijn rekening,
want de kerel is gek van ijdelheid en hij brult van
het geld, dus laat hem het maar betalen ook ...
„Zie je," zei meneer Rijckefels, wanneer men hem
dan weer over zoo iets kwam spreken, „zie je, meneer,
ik ben Lid eel Eerelid en Beschermheer en Eere-Voorzitter en Eere- Commissaris en wat voor Eere-gedoe je
al meer hebt, van ik weet niet hoeveel vereenigingen
en maatschappijen, ... maar, zie je, eigenlijk ro
ndu
it
gezegd. ..... ik heb die eereblijken liever niet .... .
Het geld kun je van mij krijgen, daar kun je over
beschikken ... ; want, wat je daar vóór hebt, of je
vereeniging .... dat is een goeie zaak ....; rasaar laat
die eeretitels voor mij maar weg, want ik heb het groote
geluk, meneer, van volstrekt niet ijdel te zijn ... En, waar
ik heb er anders wel aanleiding toe ... Wat-achtig,
ze mij al niet gemaakt hebben en wat ik al niet ben,
je hebt er geen idee van, meneer. . . . Meneer, ik heb
tijden gehad, dat ik geen oogenbli k rustig op mijn stoel
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kon zitten .... Er ging geen dag voorbij, of er werd
gebeld, en de meid kwam binnen: „meneer, daar is
meneer Die of Die, die u zoo graag even wou spreken....'
Mijn lieve hemel, zei ik dan wel eens, moet dan de
heele wereld mij spreken, kan ik dan geen oogenblik
rust hebben, heeft dan iedereen mij noodig, zijn er dan
geen andere bekwame menschen in de wereld .1.... .
„Ja, meneer we zouden toch zoo gaarne willen, dat u
in onze Commissie kwam, of dat u ten minste Eerevoorzitter zou willen worden ..." Meneer, zei ik dan, en
dat zeg ik nu ook, het geld kun je van mij krijgen,
maar laat de eerbewijzingen achterwege, want werkelijk,
ik ben er niet op gesteld ; ik heb al genoeg van die
dingen... .
Nota bene; ja, wij wisten wel beter, en we zorgden
wel, dat meneer Rijekefels zijn competente portie, en
liefst nog wat meer, van de eerbewijzingen ontving, die
er te vergeven waren; want we wisten wel, dat onze
vereeniging of maatschappij of wat het anders mocht
zijn, dat in klinkende munt terug ontving .... Maar....
-

wij dachten toen indertijd nooit, dat hij met al die

:aardigheden zijn financiëele krachten te boven ging ... .
Dat bleek eerst later ... .
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Zijn oudste en mooiste twee dochters deden eerst
beiden nog een goed huwelijk en trouwden een paar
echtgenooten, net zooals ze zich gedroomd hadden: een
paar jongelui; die er goed uitzagen en waarmee ze geen
al te mal figuur zouden slaan, en zelfs, als het wat
meeliep, hun vriendinnen Jeannette en Katy en wie
nog meer, zelfs de loef af zouden kunnen steken...
Nu, dat liep goed af; het waren een paar jonge
manspersonen met keurige manchetten en een heel
aardig fortuin, die zich goed wisten voor te doen en
heel aardig konden praten en een partijtje maken, en
keurig, netjes en fatsoenlijk....
Alleen zei men wel eens, dat ze allebei meer zorg
hadden gedragen voor hun haar, dan voor hetgeen er
onder zat, namelijk de hersenwereld, waaraan ze zich
blijkbaar weinig hadden laten gelegen liggen.... Het
buskruit hadden ze niet uitgevonden, zei rnen ... .
Nu, dat was ook niet noodig en ze konden het met
den ouden heer Rijckefels best vinden ; alleen waren
ze later wel eens een beetje boos, dat de oude heer
zoo weinig in de huishouding gaf.
Meneer Rijekefels zei altoos, dat hij zich hield aan
het oude spreekwoord: „ik heb geen lust om mij uit
te kleeden, vóór ik naar bed ga." Nu, daar konden
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we in dien tijd niet veel tegen zeggen, en in zekeren
zin verhoogde het nog zijn financiëele reputatie, doch
later bleek het, dat hij andere redenen had om zijne
dikke winterpels niet uit trekken, en wel, omdat hij,
in figuurlijken en financiëelen zin gesproken, daaronder
niet anders droeg, dan een zeer dun en armoedig zomerj asj e.
Doch eerst werd zuster Lieske ook nog „aan den
man gebracht," zooals men bij ons zei, en wel door
een engagement met den eenigen zoon van meneer
Holderman, een pierewaaier van het eerste water, en
bij ons algemeen bekend onder den naam van den
vroolijken Henri Joseph.
Aangezien echter deze vroolijkheid van alles behalve
onschuldigen aard werd -bevonden, keurde men liet alles
behalve .goed, dat zuster Lieske, een arm, jong onschuldig kind, daaraan werd opgeofferd.
Eerst later begreep men geheel, wat het arme kind
geleden meest hebben, toen zij er achter kwam, hoe
de twee papa's dit engagement onderling hadden afgesproken en haar mindere schoonheid, als 't ware, in
de weegschaal was gelegd tegenover het minder soliede
levensgedrag van den heer Henri Joseph.
Doch het mooiste

- of laten wij liever zeggen,
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treurige van liet geval was dat de twee ouwe heeren,
zooals later bleek, tevens elkander bij den neus hadden
gehad, want beiden stelden zich voor, in ruil van een
van hun kinderen, door den ander op financiëel gebied.
geholpen te worden, want ziet, meneer Holderman had

Mr. Holderman met zijn veelbelovenden zoon naar Holland spoorde.

in die dagen, zonder dat iemand het wist, evenveel
last van financiëele tekortkomingen als zijn vriend Rijckefels.
Het was op zekeren zomerschen avond, dat meneer
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Holderman, gezeten in een spoorwegcoupé van de

late

klasse, met zijn veelbelovenden zoon Henri Joseph van
Brussel naar Holland spoorde, waar dit zoontje nog
juist bijtijds door hem was tegengehouden, nadat hij
voor een dag of veertien met een aardig meisje uit
een café-chantant, dat mooie liederen zong, weinig
werk maakte van haar kleeding als lichaamsbedekking
en daarbij tal vals glazen Beiersch bier, cognac-groc,
punch, flesschen Champagne en ik weet niet wat al
meer ik zal niet zeggen „opdronk ", want dat was
niet mogelijk, maar er toch zoodanig mee werkte achter

liet orcllest, dat men in liet buffet er behoorlijk of
onbehoorlijk voor betaald werd. Dit was een deel
van haar artistieken arbeid.
Henri Joseph was met dit aardige meisje een poosje
op reis geweest, en zat nu met een bleek gezicht en
groote kringen onder de oogen achterover in de kussens, juist bezig met wakker te worden. Hij geeuwde
eens, rekte zich uit en keek daarop naar zijn vader,
die met een somber gelaat eerst uit het raampje naar
buiten en daarna hem aankeek.
„Hoe is het, ouwe Paai ?" vroeg de veelbelovende
zoon, „wat scheelt je? Wat zit je mij raar aan te
gapen.
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„Je moest je wel schamen, Henri" .. .
,,Wel, at zie ik niet in, papa"....
,,Weet je, Henri, wat ik indertijd had moeten doen?...
Ik had je in je jonge jaren een flink pak ransel moeten
geven.
„Zoo, ouwe, denk je dat; en waarom hebt je dat
dan niet gedaan ? ... .
„Ja, waarom niet? Omdat ik er te zwak voor was...
En nu.... pluk ik de vruchten van mijn toegevend
-heid."
Jk geloof het niet, ouwe heer.... Het had je
niet veel gegeven, al hadt je er op geranseld; ik
houd er voor. . . . (Hier, steek ook eens een sigarette
op; 't zal je goed doen; 't zijn goej e, een gulden 't
pakje...) Ik houd er voor, zeg ik. ....." (Hier steekt
Henri zijn sigarette aan). . . . „Zie je, ik houd er voor,
dat het in mijn natuur zit. Het is de aard van het
beestje... . Ik houd liet er voor, dat het een hereditaire kwestie is; overerfelijkheid van mijn voorouders.
Ben je zelf wel kaars - schoon geweest, ouwe heer?...
Hm?... Of zou ik het van moederszij hebben? De
papa van mijn moeder, de grootpapa van moederskant,
wat was dat voor een heerschap ? .... Hm ? ... Nu,
weet je dat niet ? .... Ja, er zal wel zoo iets wezen. . .
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Dat is zoo mooi tegenwoordig: alles is hereditair, erfelijk .... Dat ik nu zoo ben, is totaal buiten mijn
schuld; dat kun je mij niet kwalijk nemen.... En in
elk geval heb je straks zelfs gezegd, dat je mij een
pak slaag had moeten geven.... Je hebt dat niet
gedaan; ergo is het nu niet mij n schuld, dat Ik eens
naar Brussel ben geweest, maar dat heb jij, op jouw
eigen rekening.. . . En dus, ouwe heer, betaal nu dat
onnoozele wisseltje, wat kan het je schelen ? .... Je
hebt immers genoeg. . . Wat zeg je, heb je het niet...?
Och kom, dat is nu zoon afgesleten aardigheid; dat

heb je al zoo dikwijls verteld.... Die ui ken ik nu
wel. . dat weet ik wel beter. Hm?.,. wablief?...
..

wat is er nu?. ... wat begin je leelijke gezichten te
trekken, wat scheelt je nu, ouwe Paai ? .... Ik geloof
waarachtig... Is dat nu .... komedie ... ? Neen,
waarachtig .... Goeje hemel! papa! wat is er ... wat
is er, ouwe heer? ... Och, lieve ziel ... het was
immers maar een grap van me. . . . Papa, papa ! ..
Goeie God! wat is er?... geef toch antwoord! Arme
ziel, is het dan waarachtig toch waar.... is de boedel op?
Genadige hemel, hoe heb je hem d a t gelapt?...
Hier, ouwe heer, ruik eens wat Eau de Cologne, dat
zal je goed doen .... Arme ziel, ouwe ridder van de
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geldkist. Nu, stil maar; och, ik meende het zoo kwaad
niet.
Ja, wat den ouden heer Holderman in dit oogenblik misschien nog meer goed deed, dan de Eau de
Cologne, waarmee Henri Joseph met zijn zakdoek zijn

voorhoofd bekoelde, was, dat liet goede hart van zijn
bedorven jongen, van zijn kind, in dit oogenblik boven
kwam en het toch waar bleek te zijn, wat men wel
eens zei, dat Henri Joseph nog zoo slecht niet was, als
hij zich wel eens aanstelde.
.

En hoe nu verder ? zult ge misschien vragen ..

Ja, de zaken liepen hun gewonen, iiatuurlijken gang.
Het kwam tot een engagement, en werkelijk, liet ging
beter, dan de meeste menschen dachten, al kwam Henri
Joseph dan ook meer dan eens met iets zonderlings
in zijn uiterlijk 's middags bij de familie Rijckefels

aan huis, om Lize voor een wandeling of het maken
van visites af te halen.

„Hoor eens," zei hij dan tegen Lies, wanneer ze
samen op liet pad waren, „je moet mij niet kwalijk
nemen, maar ik kan mijzelf nu niet in eens in een
dominee veranderen. Als je mij nu al te veel of te
sterk in een gipsverband stopt, dan springt het toch,
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en dat zou jammer wezen, want ik geloof waarachtig,
Lies, dat je op weg bent, mij te bekeeren en datje met-

Hoor eens' zei hij dan tegen Lies.

tertijd nog wel eens wat van me maakt..... Jij doet
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veel verstandiger, dan die anderen, zooals mijn papa
en mijn zusters, die altoos van die jeremiaden tegen
me hielden .... ; je hebt alleen maar een eigenaardige
manier van kijken .... Wil je wel gelooven, Lies, dat
ik nooit gedacht had, dat jij zulke mooie en goedige
oogen hadt, als je werkelijk hebt....
Dat's te zeggen ... eh .... Ik had nooit, gedacht, dat
ik.... Hm?.... Och, wat zeg ik nu weer?... Ja,
zie; je, nu meen ik liet toch zoo innig goed, en dan
zeg ik toch zulke malligheden .... Ik wou eigenlijk
zeggen.... dat ik... Ja ...• ik weet eigenlijk zelf
niet. wat ik wou zeggen ". Ja, hij schaamde zich om
het te zeggen....: hij had nooit gedacht, dat hij- van
dat eenvoudige, niet mooie meisje werkelijk zooveel zou
kunnen houden.... 0, er zat werkelijk in Henri Joseph
nog zooveel goeds, en zuster Lieske was het tot aller
verbazing gelukt, dat goede langzamerhand naar boven
te doen komen.
Helaas begonnen in deze dagen de berenleiders van
papa Rijckefels ook te voorschijn te komen, en kwam
er, naar aanleiding hiervan, eene botsing tusschen de.
twee heeren Rijckefels ' en Holderman.
„Lieve hemel," zei misschien de een tegen den ander„
,,ik dacht dat ,j1j ... .
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„Ja," zei de ander, ,,en ik dacht, dat jij ....; want
mijn zaken staan nu ook niet zoo bijzonder.... gunstig...."
,,En dus .... jij hadt gedacht, dat ik. . . ."
,,.... Ja....; en jij.... dat ik.... j o u zou kunnen
helpen."
„Lieve hemel, dan hebben wij ons heelemaal vergist," zei de ouwe heer Holderman, „want hetzelfde
had ik van jou gedacht."
Ja, ze hadden zich vergist, de twee papa's. Ik zou
niet durven zeggen, of het discours tusschen de twee
heeren precies in dezen geest gevoerd werd, doch dit
is zeker, dat de ouwe heer Holderman den volgenden
dag tegen zijn zoon Henri zei:
„Hoor eens, Henri.... als je nu niet zoo bijzonder
op dat meisje gesteld bent, kan het mij niet schelen....
en.... en.... wil ik je niet dwingen.

..

. om.. . enfin...

je begrijpt me...
,,Hoor eens papa," zei Henri, „ik ben precies op
de hoogte, want Lies heeft al een dag of wat geleden zelf tegen me gezegd, dat zij Mij niet kon zeggen
waarom, maar dat zij mij geheel mijn vrijheid en mijn
-

woord terug gaf, wanneer ik dit om de een of de
andere reden mocht willen.
En op dat oogenblik kwamen het arme, kleine roodje
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want zoo noem ik haar tegenwoordig , toen kwamen
het arme schaap de tranen in de oogen en ik kon
duidelijk zien, dat er thuis harde woorden gevallen
waren over haar besluit, en men haar had willen dwingen, dit niet te doen of er niet over te spreken. .. Ergo,
ik ben op de hoogte, ouwe heer, je behoeft me niets
te vertellen ; ik zal dat zaakje wel in orde maken .
En dus, je woudt er maar een eind aan maken?"
vroeg de ouwe heer Holdermari ... „Ja, ik geloof
werkelijk, dat dat het verstandigste is; want waarvan
zul jullie met je beiden leven. --- 't Is immers dwaasheid, om liet nu nog vol te houden."
„'t Is mogelijk, papa, maar, zooals je weet ... ik
heb altoos een sterke neiging gehad, om dwaasheden
te doen ... ; dat weet je wel ... Dat's een hereditaire
kwestie ... Erfelijkheid; ik doe altoos malle dingen.. .
En daarom. weet je wat ik tegen Lies, tegen het kleine
roodje, gezegd heb ? Als jij mij niet bedankt, of mij de
bons geeft, dan laat Henri Joseph jou niet in den steek,
en al schreeuwen ze ook allemaal moord en brand, en
jij er bij ...: ik blijf bij jou, kleine professor in de
vroomheid ... Zie je, papa; zoo zit nu de zaak in elkaar."
Maar Henri, het kan immers niet.
„Papa," zei -Henri, „zie je dien hoed, dien ik hier
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heb?. . . Dat is, wat ze noemen, een flambard, niet
waar? ... Die zet ik nu zóó op mijn hoofd; een beetje
schuin, en dan druk ik hem er stevig op. Zie zoo, daar zit
hij... Hoe vind je, dat hij mij nu staat ? Goed, niet
waar?... En zou je denken, dat hij er gauw afwaaide ?
Ook niet? Nu, dat is nu een allegorische voorstelling

Oom Jan en zijn Indische Vrouw.

van 't -geen je zoontje zich heeft voorgenomen ; het zit een
beetje scheef op zijn hoofd, maar een : baas, die het er
af krijgt. . . . Bonjour, papa, al wat wenschelijk is !"
Het wordt nu tijd, dat wij kennis maken met een
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ander lid van de familie Rijckefels en wel met oom
Jan en zijn Indische vrouw, bijgenaamd tante Dikkie,
met het oog op hare kleine, doch nog al corpulente
gestalte.
Oom Jan was een oud-Indisch gast, die op de societeit
en door bijna iedereen in Heuvelenburg nooit anders dan
„oorn Jan" werd .genoemd.
Het was in vele opzichten een zeer vermakelijke,
typische figuur, die altoos vol was van het verrukkelijke
leven in Indië, vergeleken bij het leven in de Europeesche maatschappij, dat hij „ ééne doorloopende dwaas
noemde.

-heid"

„Wat heb je hier aan je leven," zei hij dan, „jelui
maakt elkaar half gek met al die malle fratsen en
complimenten, die jelui tegen elkaar maakt en waarvan
je, op zijn mooist genomen, niet meer dan een derde
of een zevende meent; of soms nog wel iets minder.
In Indië zeggen we: kom binnen, kleed je uit,
maak je lekker, daar is de badkamer, halféén rijsttafel,
je kamer is daar. Wil je uit 's middags, zeg het maar
tegen den jongen: „ passang karêta" , en het rijtuig komt
voor; en 's avonds kun je net doen wat je wil, we eten
om half acht en 's avonds maken we een partijtje, ja ?
Of, als je daar geen pleizier in hebt, nu dan ga je in
ZONDAARS.

10
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een karossi gojang liggen, in een schommelstoel, met,
een sigaar in je hoofd en een brandy-ayer, een groc r
of een glas Rijnwijn, of wat je wil, en als je pratenwilt, dan praat je, en als je dat niet wilt, dan
hou je je mond en je zegt niets; of je kijkt naar de
maan en de mooie, stille avond, want die zijn remooi_
in Indie, daar heb je heelemaal geen idee van, ja?

----

En dan 's morgens! heerlijk meneer! voor dat het zonnetje nog op is, of als hij nog niet zoo heel hoog staan„
en je zit in de voorgalerij in een luie stoel je koer
koffie te drinken en je sigaar te rooken ... .
Maar hier? lieve hemel, meneer, jelui legt m ekaar
hier allemaal een voor een, een pleister op den mond

-

en een gipsverband om den hals.... En dat noemen ze
hier, de Heer beware me, een gezellige samenleving....
Jelui lijkt wel marionetten met elkaar op zoo'n gezellig

—

avondje, dat een dag of acht van te voren geannonceerd is, met invitaties op gedrukte kaarten en papieren,
en wat ze al niet meer voor nonsens uithalen.... Wij
zeggen tegen den een of ander : kom morgen bij me-.
,

eten, ja .... ; en daar is 't mee uit; soedah ! habies
perkara .... Gekheid allemaal, die hoepelspringerij ... .
Jari geef me nog een glaasje bitter en geef me dat_
.

doosje met lucifers eens aan.... Of dacht je soms, dat.
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ik liet zelf zou krijgen ? .... Daar heb je nu zoo'n knecht
op een societeit. ... Wat heb je er aan.... Het zijn nog
grooter heeren, dan wezelf .... en het mankeert er nog
maar aan, dat je aan de kerels wordt voorgesteld,
wanneer je voor 't eerst lid wordt van een societeit....
Jan, breng me mijn hoed en mijn jas.
Nou! Sta je mij nou geregeld uit te lachen?....
Ben je gek kerel ?"
,,Neen meneer, maar ik weet heel goed, dat u er
niets van meent en dat u zoo kwaad niet bent, als u
er wel uitziet...
j4m, zoo, nou, dat's wel mogelijk," zei oom Jan.
„Bonjour, heeren T" En dan ging hij lachende heen,.
terwijl hij thuis werd opgewacht door zijne vrouw,
bijgenaamd Dikkie; geheel in doeken en shawls gehuld,
want Dikkie was altijd koud.
„Heb je 't weer koud, Dikkie ?" vroeg oom dan.
„Arme Dik? kom maar een beetje dicht bij me....
Ja, 't is een ellendig klimaat, ik kan het niet anders.
zeggen .... Nu, heb nog maar een beetje geduld, dan
gaan we terug.. .

.."

Dat zei oom Jan dikwijls, maar het eene jaar na
het andere verliep, zonder dat ze naar Indië terugkeerden ; al pruttelde hij ook nog zoo hard op al dat
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„Europeesche gebroed ", waarmee hij van tijd tot in
aanraking kwam. „Lieve hemel !" riep hij dan uit,
„wat wou jelui mij vertellen, dat een Javaan of in 't
algemeen een inlander zooveel lager zou staan, dan een
Europeaan ? ... Om mee te beginnen ... ze zijn in elk
geval heel wat beleefder dan het volk, waarmee je hier
elken dag te maken hebt ... Dat pikt je geld in, dat
zet je af en stopt je gemeene waar in de handen, en
dan mag je aan 't eind nog blij wezen, als ze je niet
onderste boven loopen, wanneer je ze tegenkomt . .
Wat zeg je?. Is een Javaan kruipend en onderdanig?
Daar mogen er onder loopen ja, dat's mogelijk...
Maar... dat komt hier ook wel voor ... Lieve hemel,
wat wordt er hier in Europa niet gekropen en gebogen,
wanneer er een groote meneer op de batterij komt,
die een goed postje heeft te vergeven .... Zoo'n vent
wordt besmeerd en beboterd van boven tot beneden....
Een Javaan buigt alleen voor den man van hooge geboorte; en dat is een stuk van zijn godsdienst, zijn
geloof.... Wij buigen voor ieder, die maar glad genoeg
is, om boven op de maatschappelijke tafel te klimmen
en de lakens uit te geven. En dat, die buiging van
ons, behoort volstrekt niet tot ons christelijk geloof; dat's
niet anders dan gewone slimheid.... De gewone, een-
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voudige Javaan is een beter mensch dan liet meeren deel van de Europeesche populatie ! .... Het is in vele
opzichten een kind, maar er zit een goed hart in.
Valsch ? .... Wel komaan, net alsof dat een bijzondere eigenschap zou zijn van een bepaalde menschensoort .... ik geloof er niets van.

.

Wij zijn allemaal

valsch en houden elkaar voor den gek, op een manier,
zooals een Inlander of Javaan het nog op geen stukken
na kent; wij buigen en wij glimlachen tegen elkaar
en drukken elkaar de hand en de dames vallen elkaar
om den hals ; we houden groote redevoeringen en
speechen, en zeggen, dat meneer Die of Die zoo'n brave
jongen is en zoo'n verdienstelijk mensch en iemand van
zoo groote bekwaamheden... En misschien nog geen vier
en twintig uur later, als het in onze kraam te pas
komt, of als hij ons voor 't een of ander in den weg
staat, of niet wil, wat wij. willen, probeeren we hem
den voet te lichten of van de baan te knikkeren, door
zachtjes te vertellen, maar zoo dat iedereen het biooren
kan, dat hij eigenlijk een schavuit of een ezel is.
Allemaal apenkool, meneer.... Dat's er altoos geweest
en dat zal er ook altoos wel blijven....
.... We zouden
zelfs Onzen Lieven Heer wel voor den gek willen houden,
wanneer we met een vroom gezicht zitten te bidden,
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terwijl we in 't zelfde oogenblik aan heel iets anders
zitten te denken. . . . Maar Die weet wel beter, Dien
houdt je niet voor den gek; dat moet je niet denken,
Die weet wel, hoe de vork in den steel zit. Goeie
morgen, adieu!
Zooals uit het bovenstaande blijkt, was oom Jan nog
al kras in zijn uitdrukkingen en maakte hij zich wel
eens schuldig aan een zekere overdrijving; al was dan
ook, wat hij eigenlijk bedoelde, waar en goed. Waar
hij echter nog al dikwijls mee overhoop lag, was zijn
zwager Rijckefels, omdat hij niet altoos meeging met
de algemeene bewondering en vereering, welke dezen
in zijn goeie dagen ten deel viel.
Integendeel, reeds lang vóór er iets bekend was van
mans financiëele ruïne, had hij zijn zwager reeds
begrepen.

.

Het was bij zekere gelegenheid, dat Rijckefels weer
verkeerde in een van zijn periodes van zoogenaamd
„diep nadenken", waarin hij nooit gestoord mocht
worden, en waarin hij plotseling, met de hand aan zijn
voorhoofd en licht gesloten oogen, achterover in zijn
fauteuil bleef liggen peinzen. Niemand van zijne
huisgenooten mocht hem dan toespreken, want.... papa
was dan „denkende ".
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zei men dan, „papa heeft iets in zijn hoofd"....

Maar oom Jan wou daar niets van weten, wanneer hij
'oo' n ,,gedachten-periode" blo woonde.
„Ben je mal ?" zei oom Jan, „schei toch uit met
die gekheid... . Drink een glas water of leg een natte
doek in je hals, dan zal het wel overgaan .... Dacht
je, dat er aan jou hoofd zooveel bijzonders is te zien ?...
Wil ik je eens wat zeggen?. ... En dat zeg ik nu op
't oogenblik, omdat toch de kinderen uit de kamer
zijn .... Wil ik je eens wat zeggen ? .... Jij vertelt,
dat je zooveel in je hoofd hebt, niet waar ? Neen,
vriend, dat is zoo niet; jij hebt er te weinig in ... .
Het is hier boven met jou niet recht frisch, en de
goeie gemeente profiteert daarvan, buitenshuis, en houdt
je voor den gek en laat je betalen aan allerhande nonsemis; en je vrouw en je kinderen zullen aan 't eind
de last er van dragen .... Is dat brutaal van me, om
dat zoo te zeggen ? .... Moet ik de deur uit ? Best,
ik zal er uit gaan; maar dit heb ik je nu eerst nog
willen zeggen, omdat je vrouw mijn zuster is.... Dat
geeft mij het recht, om • in dezen te spreken. Nu weet
je 't en nu ga ik heen. Bonjour! Kom, Dikkie,
we gaan weg.... Nog iets.... Als je in de verlegen heid raakt, kun je bij me komen, want zooals je weet,
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ik heb geld.... Ik zal je één keer helpen; de tweede
keer niet. Bonjour ! "
Ik behoef zeker niet te zeggen, hoe hevig en wel
verontwaardiging was van meneer Rijcke--spreknd
fels bij deze gelegenheid; hij zei, dat hij eerder naar
den openbaren weg zou gaan, om de steenen uit den
grond te graven en zich daarmede liet hoofd te ver
dan dat hij ooit bij zijn zwager zou komen-pletrn,
om geld te leen en ; dat hij dan ook, Goddank! niet
noodig had. Zoo zei hij ten minste...., doch het
duurde nog geen zeven maanden, of op zekeren dag,
het was 's avonds, zat meneer Rijckefels, met een somber
gelaat, in de achterkamer bij oom Jan en tante Dikkie. Hij
zat, met gefronste wenkbrauwen en over de borst geslagen
armen, somber benedenwaarts voor zich uit te kijken.
„Sla toe," riep hij, „sla toe !"
„Wat scheelt je," vroeg oom Jan, terwijl hij hem
bedaard aankeek.... „Wat scheelt je;zit toch niet
van die malle gezichten te trekken."
„Sla toe! Sla toe! Hier zit een man, die gevallen
is.... Ik ben gereed, om de stoot in mijn borst te
ontvangen. Je hebtt het recht, om mij den dolk der
vernedering in het hart te stooten .... Ik heb geld
1ioodig ! "
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„Nu, zeg dat dan dadelijk, man; ik heb immers gezegd, dat ik je helpen zou ? Maar beloof mij één ding:
schei uit met al die gekheden en gedraag je als een
gewoon mensen. Dat's allemaal .mooi op een tooneel,
en daar ' zou je er een heel aardig duitje mee kunnen
verdienen, maar in de werkelijkheid geven je die kunsten niets. Wat zeg JïJ,` Dikkie ?"

„Sla toe, — sla toe!"

Zooals gewoonlijk, zei Dikkie niets of niet veel, omdat
ze een beetje huiverig was in het spreken, want bij
Rijckefels aan huis werd ze door de twee oudste zusters
nog al eens op bedekte wijze uitgelachen, wanneer zij
in haar gebroken Hollandschl en sterk Maleisc h accent
zich wat zonderling uitdrukte. .
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„Kassi oeang radja .. , . Kassian...! Geef hem maar
geld, Jan; arme man, .... Kassian ...
Wel, dat deed oom Jan, hij hielp zijn zwager, doch,
helaas, liet duurde niet lang of liet was weer mis en
toen zei oom Jan, hoe ook Dikkie voor „zwagger Rijkfels" in de bres sprong: „Neen, Dikkie, aan alles komt
een eind;

het geeft je niets, dan alleen dit, dat

wij er op den duur ook mee de lucht in zouden gaan."
Toch deed hij zijn zwager nog een ander voorstel:
„Ik zal je helpen," zei hij, „wanneer jij met je heele
boedel hier uit Heuvelenburg opbreekt en naar Amsterdam verhuist. Ik zal je door mijn bemiddeling aan
een goede positie helpen.... Je kunt mede-directeur
worden van die en die onderneming, waarin ik, zooals
je weet, nogal veel aandeelen heb, maar je breekt met
1

al die gekheden en eerepostjes hier."
„Mijn hemel ! " riep zwager Rijckefels, op hoogst
theatrale wijze uit, „moet ik dan hier door het slijk
gewenteld worden? Moet ik al die ondernemingen ten
algemeene nutte, waarvan ik de ziel en de levensader ben,
aan zichzelf overlaten?.... Mag ik dat doen ? Mag
ik ten eigen bate, als lid van deze maatschappij, de
kinderen mijner geboorte laten verderven ? Mag ik dat
doen ? .... Neen, neen, dat mag ik n i e t doen; ik zal
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sterven, ik zal sneven op mijn post! Vaarwel !"
En als een gevallen dictator, doch met „opgericht
hoofd ", ging meneer Rijckefels naar huis en vertelde
daar, dat hun oom hem de schandelijkste en meest
vernederende voorstellen had gedaan, zoodat men daar
den indruk kreeg, alsof oom Jan zijn zwager als een
soort van blank- officier naar Indië had willen zenden.
Meneer Rijckefels had gedacht, dat oom Jan wel bij
zou draaien, maar, helaas, dat gebeurde niet; en al
deed hij ook misschien in het geheim alles wat hij kon,
om den val van zijn zwager, of liever van diens vrouw
en kinderen, zoo zacht mogelijk te maken, den val zelf
voorkwam hij niet.
We zullen nu maar ineens een geruimen tijd overslaan. De financieele val van den huize Rijckefels had
zijn gewone verloop, zooals dergelijke gebeurtenissen
gewoonlijk plaats hebben en voor het groote publiek na een zeker aantal jaren weldra weer tot liet verleden
behooren.
Voor zuster Lieske was dit zeker wel de bitterste
tijd van haar leven, want juist omstreeks dezen tijd
begon ook Henri Joseph te sukkelen en ziekelijk te
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worden .... Hij had zijn best gedaan om een - beter
mensch te worden, doch, helaas, de kwaal, die hij mis
lang onder de leden had gehad en waaraan-schienal
ook zijn moeder was overleden, greep hem aan en velde
hem ter neer.
„Zie je wel, Lies," zei hij in zijn laatste dagen, „zie
je wel, dat ik niet geschikt ben voor een fatsoenlijk
leven....? Het was de aard van het beestje ...., hij
moest van tijd tot tijd eens aan de rol.... Ja, daar
heb jij de schuld van, mijn beste, kleine professor. .
-Neen, daar meen ik niets van, hoor ; jij hebt meer voor
mij gedaan, dan al de menschen in de wereld met
elkaar... .
Hier kreeg hij een hevige hoestbui, en het duurde
een heelen tijd voor hij weer adem kon krijgen. .
„Akelig, die hoest, nietwaar ? .... " zei hij, toen het
weer over was. ,,Wat zeg je? zou je denken, dat ik
nog weer wat op zou knappen ? ...."
Hij keek haar eens aan.... och, evenals al zijne
lotgenooten en lijders aan deze ziekte, had hij oogenblikken van groote opgewektheid,
en hoop
op leven.
p p
p
Jk zou het zoo graag willen," zei hij dan: „'t zou
zoo ellendig wezen, als ik juist nu er van door moest,
nu wij het zoo goed met elkaar kunnen vinden en,
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niet waar, Lies, zoo.... gelukkig met elkaar zijn."
Arme Henri Joseph...... Helaas, zijn vonnis was
geteekend, en - Lieske verloor ook dat kortstondig geluk.... Toch had ze in die dagen een begin
gevoeld van de waarheid, die er lag in hetgeen eens

Arme Heiri Joseph!

haar moeder tot haar had gezegd, namelijk dit: ,,dat
het een zegen is, wanneer ons een hart is gegeven,
dat gevoelig en vatbaar is om veel lief te hebben en
veel liefde te geven... ." - Zij had misschien voor
't eerst van haar leven duidelijk en helder begrepen,
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de waarheid van het gezegde: dat de w a r e, niet hartstochtelijke, liefde liet begin is van de onsterfelijkheid,
omdat die liefde hooger staat dan alle tot dusverre aan
ons bekende stof.
Zij was met de herinnering aan Henri Joseph gelukkig, ook toen hij reeds was heengegaan, met de laatste
woorden op zijn lippen:

Ik dank je, kleine professor,

voor al, wat jij voor mij hebt gedaan." Toen
stierf hij.
Ik zal nu hieraan niet veel meer toevoegen dan alleen
dit, dat zuster Lieske weldra met haar vader alleen
overbleef, want ook haar moeder, haar goeie, beste moe
kwam te sterven, kort nadat zij Heuvelenburg-der,
metterwoon hadden verlaten. Lize was in dien tijd in conditie gegaan bij een familie in een andere stad en zij
had nog maar even tijd, kort vóór het laatste oogenblik,
bij liet ziekbed van haar moeder te komen ; die haar
nog de hand reikte, haar met een zachte, vriendelijke
glimlach nog even aankeek en nog een zwakke poging
deed om met haar hand naar Rijckefels te wijzen... .
Zij bewoog ook nog haar lippen, en Lieske, die haar
moeder beter verstond dan al de anderen, legde in haar
rood beschreide oogen een uitdrukking, dat ze mama
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begrepen had : „ Zij zou voor vader zorgen .... en bij
hem blijven."
En dat deed ze, de kleine Lies .... Zij bleef bij
haar vader, die, helaas! hoe langer hoe meer achteruit
ging en zich nu langzamerhand te buiten begon te gaan
in wat men noemt: de flesch en het glaasje .... ; zoodat dan ook zijn twee andere, gehuwde dochters papa,
liefst zoo weinig mogelijk te logeererg hadden, want
papa deed soms zoo raar en het was werkelijk meer
dan „gênant ", zooals hij zich dan in het publiek over
zijn toestand uitliet .... In platte woorden gezegd: Hij
pakte van tijd tot tijd een stevige borrel en roemde
dan op zichzelf als op een vervallen grootheid....
„ Meneer, " zei hij dan tegen ieder, die er maar naar
hooren wilde: „Je ziet hier iemand vóór je,die door
de maatschappij is doodgedrukt, omdat hij diezelfde
maatschappij met zijn beide armen heeft willen omvatten, om haar wel te doen ... om haar zijne liefde en
toewijding te geven .... Een man, meneer, die ver
noodlot ; die nu geruïneerd is en-pletrdisoh
zijn kinderen niet anders kan nalaten dan een onbevlekten naam, en de herinnering aan een vol en liefdevol gemoed ... Daar zit mijn dochter, meneer ,; dat is
Cordelia; en ik zelf ben koning Lear, die door zijn andere
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kinderen verlaten is, omdat hij te vroeg zijn koninkrijk heeft verdeeld en afgestaan. . . Koning Lear.
Ken je dat stuk van Shakespeare, meneer? Een mooi
stuk, meneer. Dat's de geschiedenis van een koning,
die net als ik zijn koninkrijk verdeeld heeft, voor
dat hij dood was.... En ik, zie je, ik ben ook heel
en al koning Lear.... Ook ik ben te goed en te veel vertrouwend geweest...; ik heb mijn koninkrijk gegeven aan
een monster, dat maatschappij wordt genoemd, en aan
mijn dochters, die te trotsch zijn om hun gevallen vader
bij zich aan huis te ontvangen. ... Lies, schenk ons nog
eens in ik word zoo droog in mijn keel
Ja, dat was voor het arme kind een bittere en treurige tijd . . . Gedurende zes, lange, bittere Jaren leefde
zij op die manier met haar vader; die hoe langer hoe
meer achteruit ging, en misschien ook in dezen geest
zijn leven zou geëindigd hebben, ware het niet, dat
er iets tusschenbeide ware gekomen en wel: de ziekte van
zuster Lieske zelf; die eindelijk bezweek onder al de angst
en zorg voor hun beider levensonderhoud, en de schande
en schaamte over haar vader; die in het dorp, waar zij
nu woonden, natuurlijk al heel gauw als een verloopen
en dronken oud heertje bekend was geraakt.
Het was in den winter van het jaar 18.00 en zooveel,
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dat Lieske plotseling ernstig ziek werd, en toen einde
alsof meneer Rijckefels wakker begon te-lijkwashet,
worden uit zijn ijdelheid en dronkenman's roes ... Toch
bleef hij ook nu nog getrouw aan zijn gewoonte, om
malle dingen te doen: want ziet, plotseling kregen oom
Jan en Dikkie een telegram van hem:
,,Kom over en help mij, Lieske is ziek, ik ben een
lainlmeling ..... Jan Jozephus Rijckefels" (voluit).
Men had hem op het telegraafkantoor raar aangekeken, toen hij deze depêche aanbood, doch hij had
.gewoon het geld - neergelegd en was toen weer naar
huis gegaan, naar het ziekbed van zijn kind.

Oom Jan kwam .dadelijk over, en dienzelfden dag
nog kwam ook tante Dikkie, gehuld in een dubbele
hoeveelheid doeken en shawls.... Weken en weken

-

-gingen voorbij, waarin men zweefde, tusschen hoop en
vrees; eni daarop volgde eindelijk een langzaam herstel....
Doch toen, na een langen en bangen winter, het voorjaar
in het land kwam, zag men op zekeren dag oom Jan
en Dikkie met Rijckefels en Lieske bij ons in Heu-

velenburg arriveeren ... .
Dienzelfden avond nog, in het schemerdonker, stonden
eenige menschen bij ons op de begraafplaats, waar mevrouw
Rijckefels, in gevolge haar verzoek, ter aarde was besteld....
ZONDAARS.

11
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Alle vier die menschen keken naar de eenvoudige
grafzerk, die daar lag. Meneer Rijckefels was in dien
winter wel tien, wel twintig jaar ouder geworden....

Hij zei niets, maar er stonden groote tranen in zijne
ooggin....

„Ik wou dat die ééne nog leefde."

,,Ik wou, " zei hij, „dat die eene nu nog leefde."
Dat was alles wat er eindelijk uitkwam....
„Wel, kerel, ben je mal ?" zei Oom Jan. „Dat moet
je jezelf nu niet zoo aantrekken. Je moet nu maar
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rekenen, zie je, dat je gedurende haar leven niet al te
frisch in je hoofd bent geweest....; dat kun jij niet

helpen, natuurlijk .... Maar nu ben je weer in orde....
En nu heb je daar Lies.... zie j e .... ; dat is nu het

erfstuk, dat je vrouw achter heeft gelaten .... En nu
begin je weer van voren af aan ..... I k zal wel zorgen,
-

dat jegeld verdient .... daar is geen gevaar bij....
.

Menschen, zooals jij, kunnen we altoos wel gebruiken;
nie waar, fikkie ?.... .
,, 0, ja, zeker, kassian ! .... arme man.... Kassi
oeang radja .... geef maar geld, Jan," .... voegde zij

er zachtjes aan toe, terwijl zij haar nichtje naar zich
toehaalde, en zei:
„Jullie, maar rustig bij ons blijven wonen, ja? Elkar
lief hebben is beter dan al die soesah, al die gedoe en

druk lawaai in een wereld, ja? Elkar lief hebben is
beste, nie waar, Jan ?
„Zeker, Dikkie, daar heb je volkomen gelijk aan !"....
zei oom Jan, en mij dunkt, wij, die er uit de verte
naar staan te kijken en die ,misschien als groote werelden menschenkenners zeggen, dat Dikkie een schrikkelijk idealistisch Indisch vrouwtje is, en dat er in de

wereld nog heel wat meer te doen is, dan elkaar lief
te hebben, -- wij zullen toch ook moeten bekennen,
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dat er in hare woorden een groote hoeveelheid waarheid
en zeer zeker een goede dosis reine en liefdevolle
poëzie is te vinden; en al ziet het er in de wereld
soms ook nog zoo treurig en somber uit en al worden
de menschen ook nog zoo verstandig met elkaar, toch
zal er, dat hoop ik, en dat geloof ik, aan die soort
van poëzie altoos behoefte blijven bestaan."

„DRONKEN SCHULPIE".

„Dronken Schulpie” noemden ze hem aan boord van
de Doggersbank, waar hij diende als matroos 1e klasse,
en overigens algemeen bekend stond als een uitstekend
zeeman en een flinke kerel, waar je wat aan hadt,
wanneer het noodig was om een marszeil te reven bij
stormweer van het Zuid-Westen of als er wat bijzonders moest gebeuren in het tuig, `vaarvoor een ander
ongeschikt was, of geen courage had, omdat er gevaar
bij was. Dan was S c h u 1 p i e de Yvan, die het doen
moest; maar aan den wal, daar was hij niet te vertrouwen, daar bleef hij net zoo lang, totdat hij geen
cent meer in de zak had, of door de politie in een
deplorabelen toestand weer aan boord werd gebracht.
Wel, het was op zekeren dag, 's morgens om zes
uur, dat er aan boord van de Doggersbank, die op de
ree van een onzer zeeplaatsen lag, de gewone morgen
werd gehouden, of alles in orde was, en er-inspect
niemand van „passagieren" was achtergebleven.
Zooals ge weet, verstaat men door „passagieren,
dat een matroos permissie krijgt, om 's avonds, na,
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afloop van de werkzaamheden, den wal op te gaan en
uit te blijven tot den volgenden morgen, na het morgenschaften; „laagwater," zooals men dat noemt.
De baksmeesters maakten hun rapport aan den schipper, en zooals gewoonlijk „Dronken Schulpie"
was een van degenen, die achtergebleven waren.
„'t I s al weer zoo, meneer," zei de schipper tot den

officier van de wacht, „matroos le klas V. d. Schulp
is weer achtergebleven van passagieren. 't Is toch een

ellende met dien kerel; als hij den wal onder z'n voeten
hèt, dan is het, alsof hij den levenden satan in zijn
lichaam krijgt. En dat is juist in de laatste jaren ge-

komen ; vroeger dronk hij ook wel een slordigen borrel,

maar dan was hij altoos op tijd terug, doch in den
.

laatsten tijd verzuipt hij z'n eigen heelemaal, en dat's
jammer in den kerel ; maar daar zit zeker weer een

vrouwspersoon tusschen beiden, of het een of ander,
wat hem verkeerd in zijn ingewanden zit ... Zulke
menschen moesten eigenlijk heelemaal geen permissie

krijgen, om den wal - op. te gaan .... Als ik de kom
mandant was, dan gaf ik zoo'n kerel een flesch jenever,
en die liet ik hein beneden in het waterruim uitdrinken....;
Want daar is het haarlui toch maar om te doen ..

ze moeten d'r eigen bezuipen .... En dan zijn ze aan

DRONKEN SCHULPIE.

169

boord toch altoos nog beter bezorgd, dan dat ze daar
aan den wal met allerhande genleene volk in aanraking komen .... Voor een schip en voor een matroos,
is de wal het beroerdste en het smerigste, wat er is. . .
En nu volgde de gewone ontboezeming van schipper
Homstra, waarin hij lucht gaf aan zijn weerzin tegen
alles, wat tot den „wal" behoorde, en zinspeelde op
den gelukkigen - toestand en het ideale-marine-leven in
een wereld, waarin , niets dan water te vinden was.
Doch hoe welsprekend hij zich in dezen ook uitdrukte, „Willem v. d. Schulp" mankeerde en bleef
mankeeren. Drie dagen duurde het, vóór hij weer boven
water kwam. Waar hij' in dien tijd
eten had, wist
gez
J gezeten
doch dit is zeker, dat hij er allerzonderlingst
uitzag, toen hij in den morgen van den vierden dag,
s morgens nog heel vroeg, op de zoogenaamde Hoofd
dicht bij de vroolijke buurt, weer „visible" of-stra,
zichtbaar werd.
Zijn kleeding bestond onder anderen uit een rood hemd,
dat af komstig was an een matroos van een Engelsche
kolenbrik; waarmee hij eerst een robbertje; gevochten
had, , doch daarna weer vrede gesloten; welke verzoening, behalve door het drinken van een verbazende
hoeveelheid spiritualia, onmiddellijk daarna, of er tus-
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schen door, beklonken werd door het verwisselen van
sommige kleedingstukken.
Dit alles stond Willem nog helder voor den geest,
doch van wat er Wer gebeurde, waren hem slechts
flauwe indrukken bijgebleven.
De strooien hoed, dien hij op zijn hoofd had de
rand was er af en dan de gescheurde witte pantalon, dien hij aan zijn beenen had, en die zoo scherp
afstak bij het vuurroode hemd...; ja, dat wist hij
nog wel, die had hij gekregen van een uitdrager, aan
wien hij, twee dagen geleden, zijn uniformstukken
verkocht had.
.... Maar dan die laars aan zijn rechtervoet ... .
Ja, dat was nog dezelfde, waarmee hij drie dagen geleden, den wal op was gegaan. Hij kon sores met
zoo'n genoegen een oogenblik naar die laars staan kijken .... Dat was a 1, wat er nog van over was.
Maar dan - zag hij tegelijker tijd ook aan zijn linkervoet een rood fluweelen pantoffel, oorspronkelijk het
rechtmatig eigendom van den kastelein van ,, De stad
Bremen ", waar hij, nu juist een half uur geleden, de
deur uit was gegooid; om de zeer grondige reden, dat
hij geen geld meer had.
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In elk ander geval zou dat niet zoo gemakkelijk
gegaan zijn, om Willem v. d. Schulp de deur uit te
gooien, want Willem was een sterke, reusachtige kerel,
die drie politieagenten te gelijk aanpakte, en ze als
een bosje oud hout door elkaar gooide; maar van
morgen was hij suf, heelemaal suf, en verkeerde
hij naar lichaam en ziel in een allertreurigsten toestand ...
Soms was het, als of alles om hem heen in een
min of meer rose-kleurige tint was gehuld, en dan
weer was het, alsof het in eens pikkedonker werd,
en .... dan „kon hij niks meer zien ...." Maar dan
kwamen er allerhande schitterende figuren, heeren en
dames, door de lucht vliegen, die: elkaar achterna zaten en krijgertje speelden in de lucht, zoodat Schulpie
ieder oogenblik dacht, dat één van die snuiters hem
in zijn gezicht zou komen vliegen .... Verder- had hij
oogenblikken, dat hij dacht, dat hij zoo riggelier in
eens naar boven, naar den hemel zou gaan; en dan
had hij erg veel last, om z'n eigen vast te houden
aan een lantaarnpaal of zoo iets ...
Het was juist in zulk een oogenblik, dat hij toevallig een dienstmeisje in het oog kreeg, dat bezig was,
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met een emmer water en de noodige gereedschappen
de stoep te dweilen.
Of Schulpie nu oorspronkelijk van plan was, om
dat dienstmeisje een zoen te geven, dan wel, of de
emmer water hein meer speciaal aantrok, omdat hij

zijn hoofd ter verfrissching in een emmer met water.

zoo allerverschrikkelijkst warm was van zijn eigen ...
dat weet ik niet, doch dit is zeker, én dit is een feit,
dat enen in het onmiddellijk daarop volgend oogenblik
een dienstmeisje, zeer overhaast en onder veel gegil
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en geschreeuw, de vlucht zag nemen, terwijl men een
dronken matroos, gekleed in een rood hemd en witte
broek, zijn hoofd ter verfrissching in een emmer met
water zag steken ...
Doch het was ook nu, dat de politieagent Roffelman, die op een afstand achter een boom stond, en
reeds drie dagen geleden liet signalement van Willem
had gekregen en ook heel goed wist, waar hij te
vinden was, het oogenblik geschikt achtte, om hem
te arresteeren en de uitgeloofde premie te verdienen ;
iets, waarmee Willem zich heel goed kon vereenigen, aangezien hij toch plan had, om naar boord terug
te keerera, en hij zich zelf moest bekennen, dat hij
wel een beetje de klus kwijt was, en eene kleine
„terechtwijzing" hein werkelijk niet onwelkom zou zijn.
De agent vond het dan ook niet noodig, hem de
handboeien aan te leggen; ook al uit vrees, dat dit
misschien aanleiding tot moeilijkheden zou kunnen
geven.
Toch bezorgde deze nalatigheid hem op weg naar
boord een nat pak; want ziet, wat gebeurde?
Toen meel recht gezellig en genoegelijk met elkaar
in een klein sloepje of zoogenaamde vlet, met één roeier,
naar boord roeide, en Schulpie door de frissche zeelucht
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weer een beetje scheen op te knappen, zei hij in eens
tegen den agent:
,,Zeg er eens, agent, hou jij veel van water ? '
„Zeker, " zei de agent, met een deftig gezicht, ,,en
het zou beter zijn, wanneer jij wat meer water, dan
jenever dronk."
„Zoo," zei Willem; „nou maar weet j e wat, dan
mó jij er eens wat van proeven, hoor !"
En meteen pakte hij met reuzenkracht den agent bij
ziin kraag, en zette hem in eens vierkant buiten boord.
„Zie zoo," zei hij, „daar he je 't nou uit de eerste
hand; nou mó je er eens proeven," en meteen liet hij
hein even kopje onder gaan....
Toen de agent echter in doodsangst, en onder hevige
gesticulaties, verklaarde, dat hij niet kon zwemmen,
haalde Schulpie hem ook weer binnen boord, en zette
hem voor zich neer.
,,Een aardigheidje, zie j e ; daar mó je tegen kunnen.
Ben je erg nat, agent ? Ja, water is niet pleizierig,
als je er niet van houdt." En nu liet hij zich verder
met het sloepje gewillig naar boord roeien.
Het gaf een totale opschudding aan boord van de
Doggersbank, toen men de sloep met den arrestant
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aan zag komen, want ze wisten wel, dat Schul pie altoos
een grapje maakte, als hij in dezen toestand aan boord
werd gebracht; en ieder moest dat zien.
De koks verlieten de kombuis, en vertoonden zich
in hun smerig pak achter op het halfdek ; dat ze eenige
dagen arrest bezorgde ; de stokers kwamen uit de machinekamer, en de hofmeester van den kommandant,
die zeer nieuwsgierig was, had zich alvast een goed
plaatsje uitgezocht bij de valreep, om alles goed te
kunnen zien, terwijl de sergeant van de mariniers de
wacht aan ,dek riep, en den langsten korporaal roet twee
reusachtige mariniers in commissie benoemde, om den
matroos le klasse van der Schulp bij zijn aan boord
komen te ontvangen, want de sergeant wist bij ondervinding, dat „ Schulpie", de lieveling van de equipage,
altoos de gewoonte had, bij zijne terugkomst aan boord
op zeer luidruchtige en onstuimige wijze zijn blijdschap
te kennen te geven.
Dezen keer echter viel dat verschrikkelijk tegen: Willem was dood kalm, nam weinig notitie van de eer,
die hem werd bewezen, en zag er volgens de omstanders,
die zich wel wat teleurgesteld gevoelden, „mieserabel
suf en sikkeneurig uit.. . . " „Zoo is er eigenlijk niks
geen aardigheid aan," zelen ze.... „Het lijkt wel of
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hij de kouwe koorts op z'n lijf hèt .... Hij staat net
te kijken, alsof hij nog niet recht wakker is. . . ."
Neen, dat w as hij ook niet, en ook den volgelden
morgen, toen hij met de parade aan dek werd gebracht
voor den kommandant, om zich te verantwoorden en
zijn straf te ontvangen, scheen hij nog maar half wakker
te zijn en wist op alle vragen, die hem gedaan werden,
niets anders te antwoorden, „dan dat hij weer zoo'n
mieserabelen last van den Satan had gehad." Die zat
hem altoos dwars in zijn maag, en die moest hij met
jenever er weer uit werken....

„Breng hem maar weer naar beneden," zei de kommandant, ,,en laat de dokter eens naar hem kijken....
't Is toch jammer, dat die man in de laatste jaren
*zoo geworden is.... Vroeger was het zoo'n flinke kerel,
^n een goed matroos was het ook. 't Is toch ramp-

zal i g...

11
.

Ja, dat was liet; en, helaas, dezen keer had Schulpie
behalve dat, een leelijke deuk gekregen in zijn anders
-zoo sterk lichaam.
Dienzelfden dag nog werd hij naar het hospitaal ge
werd zeer ernstig ziek.
-bracht,en
Wel, het was juist omstreeks dezen tijd, dat onze
Mgoeie, ouwe dominee Palmhof, van wiep we allen even-
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veel hielden, bezig was met pogingen in het werk te
stellen tot het samenstellen van een „Godsdienstig handboek voor den zeeman", en, met het oog daarop, hield
hij zich gaarne bezig met zeelui, vooral wanneer ze wat
aan den lossen kant waren, en dus voor bekeering in
aanmerking kwamen.
Toen hij dus vernam, dat er in liet hospitaal een
matroos lag, die ten gevolge van het misbruik van
sterken drank, ernstig ziek was geweest, stapte hij er
dadelijk op los, en begon met den matroos van der
Schulp een aandoenlijk gesprek over het verkeerde van
jenever in 't algemeen, en van alle misbruik van sterken
drank in het, bijzonder, wanneer men blijkbaar er zulke
slechte gevolgen van ondervond.
„Jenever," zei dominee Palmhof, is een uitvinding
van den Satan, om het menschdom hier en hiernamaals
voor altoos ten verderve te voeren."
„Zoo," zei Willem, „en ik gebruik het anders juist,
om den Satan, die in mij zit, naar de verdoemenis te
helpen."
„Mijn vriend," zei dominee Palmhof, „bedenk toch,
hoe later, ieder van deze lichtzinnige woorden, die gij
- spreekt en bezigt, u zwaar op uwe ziel zullen wegen,
-wanneer ook voor u de laatste ure gekomen is.
,
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„Nou domenie," zei Willem, „dat's wel mogelijk, en
jij hebt meer verstand van zulke dingen as ik, maar
ik heb er nog nooit last van gehad ...."
En terwijl Schulpie dat zei, begon hij schrikkelijk te
gapen, want hij werd zoo slaperig van z'n eigen, en

De uitwerking van zijn woorden, die hoe langer hoe hartelijker werden.

hij deed dan ook zijn oogen maar een poosje dicht
want dat praten vermoeide hem nog een beetje, zoodat.
dominee maar door ging met redeneeren, z o n d e r hem
aan te zien, en hierdoor, helaas, het nu zwijgen van
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Willem toeschreef aan de uitwerking van zijn woorden,
die hoe langer hoe hartelijker en, tevens, hoe langer
hoe heviger en krachtiger begonnen te worden van
toon, .... zoodat onze Willem op een gegeven ' oogenblik met een groote schrik wakker werd, juist toen
dominee, met groote verheffing van stem, den diep ge
zondaar in krachtige tonen ter bekeeringg riep 1.

-valen

Helaas! Schulpie keek verschrikt op.

„och heere, domenie," zei hij , .... „Ja, je mo' me
niet kwalijk nemen, maar ik was waarachtig in slaap
gevallen..., Ik ben nog een beetje slap van m'n
eigen...."
Toen stond dominee op, en zag voor altoos af, niet
alleen van alle verdere pogingen, om dezen zeeman te
bekeeren, maar ook van alle pogingen tot liet samen
een handboek voor dit onverbeterlijke ge--stelnva
slacht. Helaas, hoe goed ook de bedoelingen van den
ouwen dominee waren, -- en werkelijk, ze w a r e n goed
wij kenden hem allen in zijn volle goedheid en
ernst hij had te weinig kennis van het zeemanshart en was niet practisch genoeg, om hier met vrucht
werkzaam te zijn.
En toch was Schulpie niet zoo slecht als dominee
wel dacht.

180

DRONKEN SCHULPIE.

Het was op zekeren avond in het schemeruurtje, dat
er een dame zat naast de kribbe of het bed, waarop
hij lag.
Ze was geheel gekleed in liet zwart en behoorde tot
eerre pleegzusters -vereeniging, of tot de zoogenaamde
geestelijke zusters, of iets anders van dien aard.
Zij had Willem gekend, vroeger, toen zijn zuster
nog leefde, waarvan hij zoo zielsveel hield, en die een
tijdlang bij haar ouders had gediend....
De pleegzuster had iets goedigs, iets zachts in haar
uiterlijk, dat ieder onwillekeurig tot haar aantrok.
Het waren voor Willem van der Schulp de aangenaamste oogenhlikken van den dag, wanneer z ij bij
hem zat.
Wanneer „de juffrouw" in aantocht was, begon hij
ook dadelijk zijn toilet te maken.
Dit bestond hierin, dat hij een klein spiegeltje voor
den dag haalde (speciaal voor deze gelegenheid van den
ziekenoppasser gekocht), en daarna, met behulp van een
stuk van een ouwe kam, wanhopige pogingen in het
werk stelde, om zijn dicht krullende, kroeze haren een
beetje in orde te brengen, zoodat hij er dan ook tamelijk
fatsoenlijk uitzag, wanneer de juffrouw bij zijn bed kwam
zitten.
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Er waren in dien tijd weinig zieken, zoodat hij toevallig op dien zekeren avond niet de juffrouw geheel alleen
was op de zaal.
Buiten en binnen was alles even stil, terwijl de
maan hoog en helder aan den hemel stond en haar
zachte, tooverachtige tinten en kleuren naar binnen
bracht, In het vertrek, waar de juffrouw met haar
zacht en stil gelaat, den armen zondaar een hand gaf,
en vroeg „hoe het met hem ging?"
„Nou juffrouw," zei Willem, „wat zal ik je er al
van zeggen .... Een mensch is net als een schip: als
je er te hard mee zeilt, dan werk je de boel uit
elkander, en dan hoort er heel wat toe, om de snorrepijperij weer in elkaar te krijgen. Maar 'k heb toch
wel idee, dat ik er nou wel gauw weer bovenop zal
wezen ...
De juffrouw glimlachte, en ried Willem aan, in het
vervolg een beetje m i n d er hard te zeilen ...
„Och, juffrouw, gewoonte is een tweede natuur;
een mensch is geen aardappel, en als je droog bent
-

in je keel, dan wil je wel wat te drinken hebben...
Ik kan je nou wel allerhande mooie parlementaties
houen, maar daar heb ik een hekel aan, omdat ik
toch wel weet .... dat het allemaal .... eh. . . . Nou
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ja, nou hoef je mij zoo niet aan te kijken, het i s immers
niet anders ... Allemaal soep! Laa' we d'er een grappie
van maken; dat's beter, dan da' je mekaar knollen
voor citroenen verkoopt .... Zoo lang als je leeft,
mo' je d' er maar een pleiziertje van maken; dood is
dood, en als je dood bent, clan is 't uit, dan blazen
ze je licht uit, en je bent er geweest . , . . En jenever
is toch altoos nog het pleizierigste wat er bestaat..
Him? wat zeg je?"....
„ Vroeger was je toch heel anders, Willem."
,,Vroeger ? .... ou ja, ... vroeger.. .. eh, ja...
Willem keek vóór zich, en het was, of de opgewektheid, waarmee hij straks begonnen was, in eens
verdween.
,,Vroeger... . ja. . .
Hij keek eerst naar de deur, en vroeg toen half
fluisterend :
„ Heb jenog weleens wat van 'er gehoord, van mijn
zuster ? .... Niet, dat het me kan schelen, zie je, maar
't kon weleens wezen, dat je .... eh.. .. zoo?... Heb
je er nog wat van gehoord ? .... zoo :... .
En Willem zweeg andermaal, terwijl hij naar buiten
door het venster keek, waar de maan haar zilverkleurige
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tinten over de daken van de naastbijzijnde huizen wierp.
Ook de pleegzuster zweeg. Zij wist, wat er in
dat oogenblik in dien man omging; het was juist haar
toeleg, om die punten uit het verleden weer voor zijn
geest terug te roepen.

.

Er verliep eenige tijd, voor dat de stilte verbroken
werd.
„Erg jammer juffrouw," begon Willem eindelijk...
„Erg Jaminer .... Hebt er zeker wel van gehoord, hoe
het gegaan is, in der tijd?....
,,Zeker, Willem, heb ik er van gehoord.... En...
ik weet er op 't oogenblik zelfs meer van dan jij ... .
„Wat zeg je," riep Willem, en in eens kwam hij
heelemaal overeind in zijn bed. „Wat zeg je ... .
Heb je er meer van gehoord dan ik? Nou ja. ... wat
wou je er anders van weten, dan dat ze d'r eigen
verslingerd heeft aan zoo'n opgepolitoerd jong meneertje,
zoo'n smeerlap, dien liet nog niet genoeg is, dat hij
zijn kost verdient inet niks doen en vet in zijn haren
te wrijven, maar die er ook nog op uit is, om het
.vrouwvolk van een ander, die werken moet voor zijn
kost, naar de zwarte vervloekenis te helpen.... Zoo'n
smerig, slaphandig, vuil ongedierte! ...."
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Als ik aan den wal een stuk in mijn kraag heb, en
ik kom er toevallig zoo eentje tegen, dan is het eerste,
wat ik doe, dat ik zoo'n kerel in eens de oogen
dicht sla.... Zulke smerige, luie kerels ! ... .
En mijn zuster? .... m' n eigen zuster..., die heb ik
indertijd het huis uitgeschopt .... Ja, ja, ja, ja.. .. stil
maar, ik w e e t wel, dat het niet goed is, want mij ri
arme moeder, dat arme, ouwe gedierte, hèt er de stuipen
van op haar lijf gekregen.... Toen ik.... weer....
kwam, uit Oost-Inje .... vijf jaar weggeweest
binnen
eggeweest ..
...
..

toen :.... toen .... w a s ze er niet meer.... toen was
ze. dood.... Dood, dood; alles dood.... En ik zelf had
toen eigenlijk ook maar dood moeten gaan, want wat
zou ik langer op de wereld doen... . Ik hoefde toch
mijn centen voor niemand meer te verdienen of op zij

te leggen, toen het ouwe schepsel er niet meer was....
Och, ik hield toch zooveul van d'r !" ... .
„Maar je zusj é was d' er toch nog, Willem !"
,,Mijn zuster...., dat he 'k je al gezegd, dat is en
dat was mijn zuster niet meer.... Hoeveel ik ook van
d'r gehouwen heb.... Ja, want ik heb veel van d'r
-

gehouwen .... Vader hield ook zooveel van d'r, toen
hij nog leefde .... Maar toen ze dat gedaan had....
Kijk, als je je eigen zoo vergooit en verslonst, dat je
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je eigen moeder tot schande maakt, dan mo'je opgehangen worden, of als een ander het- niet doet, dan
mo'je 't zelf maar doen...
„Maar kon je er dan niet een beetje medelijden mee
hebben ? .... Jij bent. zelf toch ook niet zoo'n wonder
van braaf heid ! ...:"
„Teen, dat ben ik ook nooit geweest, dat behoef
je mij niet te vertellen, dat weet ik wel.... Maar
zoo'n dronken Abraham, als ik tegenwoordig ben....
dat ben 'k ook niet altoos geweest .... Toen mijn moeder nog leefde, kreeg ze altoos m'n centen, die ik missen
kon, en ze het nooit honger geleden.
....Maar, toen zij er niet meer was, toen zei ik tegen
mezelf : gooi nou je roer snaar om, en maak er een
pleiziertje van. Anders hè je nog kans, dat een ander,
later als je dood bent, mooi weer speult van de centen,
die er nog over zijn.
ik had den levendigen Satan in mijn bast, als ik aan
die schande van m'n zuster dacht, want ik was altoos
trotsch op m'n eigen. Den Satan had ik in, en alleen
met een goeie hap jenever heb ik het beest dood gekregen, en heb ik weer pleizier gekregen in mijn leven....
Als ik dat niet gedaan had, dan had ik m'n eigen van
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kant geholpen .... En dat is toch eigenlijk altoos een
misselijke streek ! "
„jee zei straks, dat je zuster dat had moeten
doen...
„ . . . . Nou ja, dat was maar zoo bij wijze van spreken....
Je mot me nou niet met van die domninies-kunsten aan
dan ga ik dadelijk aan het vloeken, zoo-komen,wat
hard ' als ik kan.... En dan ga jij weg, dat weet ik
wei.
„ Daarom, laa'we vrede met elkaar houen .... Geef
me eens een hand van je."
De ' pleegzuster gaf hem, glimlachende, een hand.
„Wat heb jij toch zachte handen," zei Willem, in
zich zelf lachende, terwijl hij de teere, bleeke hand
van de zuster in de zijne hield, die geheel verbrand en
bruin geworden was door de zon, en weer en wind, en
het werk, dat er mee gedaan was.
„Wat heb jij toch zachte handen.... Ik houd er
voor: als jij m'n zuster indertijd een hand halt gegeven,
in dien tijd, toen die gepolitoerde haar achterna zat,
dan was ze later nooit zoover gekomen ...."
„ Ik heb je zuster later gezien, Willem."
zei Willem: en andermaal kwam
„ Wat zeg j
hij overeind in zijn bed. .
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„Wat zeg je, heb je ze gezien ?"
„ Zeker, en ik heb haar gesproken ook.... Maar
nu moet je wat bedaard wezen, want anders gaat het
straks heelemaal verkeerd met j
En Willem hi e 1 d zich bedaard, terwijl de pleegzuster
hem alles vertelde, wat zij wist van het einde van
het arme meisje, dat e e n s gevallen was op haar levens-

weg, en nu, als vrouw, gedoemd was, om
in het
altoos te b 1 ij v e n
oog van de menschen ten minste
liggen.
Doch zij vertelde ook aan Willem, hoe zijn zus
opgestaan in het oog van den Eene, in-terwas
wien zij geloofde, en die dieper ziet in het hart
van zijn menschenkinderen, dan deze memischenkinderen
zelf.
Willem was op het punt van te zeggen: „Schei nou
uit met je domeniespraatjes, daar mo 'k niks van hebben," maar omdat hij deze redenaties beschouwde, als
iets, dat min of meer aan de persoon van de geestelijke zuster verbonden was, hield hij zijn mond, en dacht:
„Dat is d'r ambacht, daar mo' je niet tusschen in
komen."
En de geestelijke zuster ging door met haar verhaal,
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en vertelde, dat zijn zuster, toen zij stierf, een klein
meisje had achter gelaten.
„Zoo," zei Willem, „en waar is dat kind? Niet,
dat ik het zien wil, zie je? Dat wil 'k liever niet,
maar eh, ik wil er wel wat voor doen, zie je?
e ?....
...
Ik ben nou niet van z o o 'n natuur, dat ik dat schepsel vergooien wil voor het een - of ander, waar zij
geen - schuld aan heeft.... Dat niet; maar zien wou
'k haar nou liever maar niet, zie je, .... hm .... Jonge,
jonge, jong, wat gaat het toch raar in de wereld."
„Ja, Willem, dat is zoo, dat doet het ook. Wou
jenu niet liever eerst een beetje rusten! Me dunkt,
je bent wel wat moe....
,,Ja, daar kun je wel gelijk in hebben, maar
eh

kom , je nog gauw eens terug? ...
.

„Zeker, hoor, daar kun je secuur op rekenen ... .
Nu, dag Willem, tot weerziens hoor !" En weggaande,
reikte ze hem hare hand.
„Dag juffrouw, .... Krimmineel, wat heb je toch
zachte handen. Ik wou je aan boord weleens met een
eind touw in je handen zien staan, .... Maar een best
schepsel, dat ben je.. .. Ja, zeker, dat ben je!"
Waarachtig, ja, dat. ben je."
En terwijl de pleegzuster zich verwijderde om weer
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andere patienten te bezoeken, keerde Willem zijn gezicht andermaal naar het venster met zijn maanlicht,

en begon werkelijk als een kind te huilen.... Waarom
hij dat deed ? Ja, dat wist hij eigenlijk ze 1f niet. 1Vlaar
't was waar: Willem van der Schulp huilde als een
kind....
Er was iets in hein gebroken, of, laten wij het liever
zoo zeggen: zijn gemoedsleven werd in dat oogenblik
verzacht, liet harde in zijn zieleleven, de inwendige
verbittering, ,,het zwarte beest," zooals hij liet noemde,

was gebroken, was stervende.... Hij voelde berouw,
diep en innig berouw, dat hij dat arme zusje van hem,
indertijd v e r Pl e t te r d had onder zijn vloek, en daardoor tevens het einde had verhaast van zijn goeie,
ouwe moeder, die toch al zoo ongelukkig was.
„Dat arme vrouwvolk," zei hij in zich zelf. Maar,
zie, hij was bang voor dat kind ; hij vreesde, dat
juist dat hem aan dat bittere verleden zou herinneren....
De geestelijke zuster echter, die, zooals Willem zei,
zulke zachte handen had, wist ook dat in de goede
richting te leiden.... Dagen en weken gingen voorbij,
zonder dat zij over iets sprak, totdat eindelijk Willen
zelf er om vroeg :
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„Waar heb je dat kleine schepsel nou ?" vroeg hij
op zekeren dag, en in een toon, alsof liet iets was,
dat de geestelijke zuster ergens in haar zak of in een
kastje opgesloten hield.
„Niet, zie je, dat ik er nou nieuwsgierig naar ben;
dat niet, zie je, maar, eh...

.

ik wou toch wel eens

Doch ziet, toen het kleine meisje eindelijk kwam.

weten, of ze op d'r moeder lijkt.... Heb je niet zooveel als een pootegrafie of zoowat van d'r ?"
Neen, dat had de zuster niet. Of ze het kleine
schepsel eens mee zou nemen?
Ja, dat moest ze, dan maar eens doen.
„ Maar ik wil er geen gehuil van hebben ; en j e neemt
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ze dadelijk weer mee terug want 1 a n g wil ik 'er niet
hier hebben ! ...."
Doch ziet, toen het kleine meisje eindelijk kwam,
had Willem, (tot grootti verbazing van zichzelf), zoo'n
schik er in en zoo'n pleizier, dat hij ze haast heelemaal niet meer weg wou laten gaan, en telkens weer
vroeg, om haar nog weer eens mee te brengen....
„Dat zou je nou toch zeggen, " zei Willem op zekeren
dag, „dat zoo'n schepseltje nou toch zoo aardig kan
wezen.... Arm stumperke! Maar je hebt zeker niet
veel te eten gehad indertijd, je ziet er zoo mi e s e r a b ei
en zoo wit uit. ... Hè je honger, schaap? Weet je
wat? Oome zal in 't vervolg een slokkie jenever minder
drinken, dat 's goed voor 'em ook, en dan krijg jij
de centen, die er overblijven, en die anders je m o e d e r
zou krijgen.... Als ze er nog was.... Ik ben eigenlik
een beroerde kerel geweest.... ; ja, dat is niet anders....
Zuster, geef mij nou nog eens een hand van je ... .
Kijk, aan boord van een schip zouen ze met jou niet
veel kunnen uitvoeren, want daar ben je te zwak voor;
maar om een leelij ke, ouwe kerel, die al half verzopen
was, weer wakker te maken ja, daar hè je den slag
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van, en daar ben ik je dankbaar voor. Ik beloof je,
dat 'k niet meer zuipen zal; en, als ik wat beloof,
dat do e n ik het ook."
En Willem heeft `voord gehouden en geen d r u pp e 1 j e n e v er meer gedronken, zijn ge h e e 1 e verdere
leven lang!

„EEN TAAIE, OUWE RAKKER.”
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Vier-, vijf-, zes- of zevenenzestig jaar is voor een

gewoon mensch nu juist nog niet zoo bijzonder oud,
maar wanneer je van je twaalfde jaar af, aan boord
geweest bent en het grootste deel van je leven op
zee hebt gezwaikt, dan is dat, vooral voor een gewoon matroos, een leeftijd, waarop je karkas niet veel
meer waard is, en de meesten zien er dan gewoonlijk
uit, alsof ze al diep in de zeventig zijn.
Dat was ook met ouwe Arie het geval; die hem
zag zei al licht: ,,nou, ouwe heer, Jij hbt zeker ook
al heel wat achter den rug; jij bent zeker dichter

hij de tachtig dan bij de. . . . ja, zooveel je maar wilt."
ik geloof niet, dat Arie het pleizierig vond, als ze
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hem voor ouder aan zagen, dan hij was, want zijn
hart was nog jong genoeg, maar
zie je

dat „rheumatiek, '

; die rheumatische pijnel, jicht, of hoe die

„smeerlapperij" zooals hij het noemde, anders heet...
„Kijk," zei hij, dat's nou net, of er twee Chineezen
van binnen in je botten aan het vechten zijn, of dat
ze van binnen in je Boddie bezig zijn, ouwe verf of
teer af te krabben, en dat het nog al vast zit van
z'n eigen.
Ja, hij had tijden, dat hij geen vin kon verroeren
en, zie je, dat was het leelijkste van het geval: dan
kon hij ook geen cent verdienen.
Niet, dat dit anders zoo bijzonder veel was, maar
hij wist zich toch altoos nog zoo'n beetje te redden
en hij bracht zelfs bij z'n dochter, die weduwe was
met een stuk of wat kinderen, nog een duitje in de
huishouding.
„Een taaie, ouwe kerel," zeiden ze in de buurt,
als ze hem zagen loopels.
Ja, dat was hij; taai was hij altoos geweest. Alleen
aan l e e r e n had hij altoos een hék el gehad; daarom
had hij het nooit verder kunnen brengen dan matroos.
Of neen, hij had ook nog als bootsman gevaren, maar
dat had maar kort geduurd, want toen was zijn
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„runlmetiek" hem dusdanig beginnen te overvallen,
dat ze hem niet meer gebruiken konden, want, natuurlijk,
wat heb je aan boord van een schip aan een bootsman, die tijden heeft, dat hij zoo stijf is als een
plank en blij snag wezen, als hij 't eene been nog
voor het andere kan zetten, en handen begint te
krijgen, die net zoo lenig zijn als een .ijzeren korvijnagel.
Weg er meê ! Aan boord van een schip heb je
flinke, gezonde, jonge kerels noodig, en ze zijn er
immers te krijgen bij de vleet.
Die oud is, gaat op stal.
Ja, maar die „stal" is nog zoo makkelijk niet te
vinden.
Arie kreeg eerst een baantje als een soort van
wachter op schepen, die tijdelijk buiten dienst waren.
Maar dat raakte hij ook weer kwijt, want de oude
zeilschepen werden langzamerhand bij de reederij
opgeruimd en op een stoomschip, dat stil moet liggen,
heb je meer aan een stoker of machinist, die de
machinedeelen nog wat oppoetst en naziet.
Ja, dat ouwe zeil -personeel, daar heb je langzamerhand niet veel meer aan......
Arie kreeg een baantje als waker, 's nachts, bij goed
of goederen, die daar 's nachts op de kaai bleven liggen.

198

„EEN TAAIE, OUWE RAKKER.

77

Heele nachten, van 's avonds zeven tot 's morgens
zeven, bracht hij daar door; en voor zijn doen, was
hij in dien tijd nogal goed af, want dat gaf nog al
wat. Maar helaas, „die Chineezen in zijn Boddie, die
ruzie met elkaar hadden ," maakten hem het leven
boe langer hoe lastiger en die nachtelijke wijsbegeerte
op de kaai, maakte dat de Chineezen in zijn armen,
zijn beenen, en in zijn rug ( 0, krimmineel die
rug ! ! !) dat ze daar nog veel meer op hun poot
speelden....
Het duurde niet lang, of Arie kon op zekeren
avond zijn post niet meer bereiken, tenzij men hem
per vigelante en in een paar kussens er heen hadde
gereden.
't Was uit met het postje ; want, buitendien, wat
heb je aan zoo' n waker, die krom en stijf is als een
kurketrekker en die van de pijn misschien ook wel
zoo scherp niet meer zal uitkijken, en zeker in 't een
of andere geval, dat mocht voorkomen, niet veel meer
zal kunnen doen.
Ja, Bat's te zeggen, dat zou dan toch misschien
nog meegevallen zijn, want hij was en bleef eels
„taaie, ouwe rakker," die zich eerder dood zou laten
slaan, dan dat hij er een aan de rommel zou
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laten komen, welke aan zijn zorg was toevertrouwd.
Mogelijk; maar zoo'n ouwe kerel kan niet meer,
al wil hij ook ... ; wat oud is, moet op stal, weg
er mee; er zijn er genoeg te krijgen, die jong en
frisch zijn.
En toch gaf Arie het niet op. Wat hij deed en
waarmee hij het deed, weet ik niet, maar hij bracht
nog altoos centen in huis.
Toch begon hij langzamerhand nog meer voorover
te loopen en kon hij minder lang loopen, zonder om
de zooveel pas, even stil te staan... En hij - begon in
zekeren zin den vriend gelijk te geven, die hem
indertijd, toen hij, uit zee komende, zijn vrouw en
twee kinderen met meer vond (— dood ... die
hem toen onder anderen ook getroost _had, door tot
),

hem te zeggen (later, toen 't een beetje verleden was)
dat hij altoos moest bedenken, dat zij door hun afsterven misschien voor veel waren bewaard geworden.
Hij had toen ter tijd er niets van willen hooren,
hij was immers toen betrekkelijk nog een jonge kerel,
die werken kon; en hij had ze van allerhande mooie
dingen meegebracht; en hij had immers een paar
flinke armen aan zijn lijf, waarmee hij ze wel door
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de wereld zou helpen... Maar nu... had hij tijden,
dat hij bedacht, dat het toch maar goed was, dat hij
nu alleen er maar meer over was.
Maar zijn dochter met haar kindertjes, een weduwe,
die zich nu nogal zoo'n beetje door de wereld kon
helpen, doch die het niet meer zou kunnen, als hij
met zijn ouwe Chineesche rimmetiek, ook nog te
harer laste kwam ... ? Want hij wist, dat Jans, zijn
dochter, haar ouwe vader niet zou laten verhongeren.
Zij was ook zoo'n taaie; met een goed hart. .
,,Nou zou ik met mijn domme verstand zeggen,
dat het voor mijn ook tijd wordt om op te stappen.... .
Ja, er was een oogenblik, dat hij dat wel eens bij
zich zelf dacht ... maar dan kwam toch de levenslust weer bij hem op. Toch, met al die Chineezen
in zijn rug, had hij t o c h nog geen lust, om op
stappen ... Jans, en de jongens, ze hielden zoo veel
van hem... Krimmineel, neen, ik wou toch nog wel
een Petje......
Daar kwam de winter van negentig op een en
negentig ... Die stuurde den heelen boedel in de
war ... Zoo'n winter ... daar was niets tegen bestand. De Chineezen begonnen nu heelemaal dol te
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worden en Arie had tijden, dat hij het uitbrulde van
ewegen..
........
de pijn, als hij zich wilde bewegen
.

Wat verdienen'? Och heere, hij was blij, dat hij
nog slikken kon... Wanneer er wat te slikken was,
altoos; want dat werd hoe langer hoe minder...
hij bracht geen cent meer thuis en Jans, zijn dochter
werd ziek, een heelen tijd lang.
„Och Lieve Heertje," kermde Arie, 't wordt tijd,
dat je me den bijl geeft *), maak er een eind aan...
Ik met mijn ouwe romp eet hier het heele huis nog
leeg... Neen, Jans, geef dat aan Willemke, die kan
het beter gebruiken, dan ik... Ai 10, ... krimmineel!
die vervloekte Chineezen van binnen in mijn bast...
Ik houd het er altoos voor, dat ik dat aan Kaap Hoorn
heb opgeloopen; daar hè' we een week of zes tusschen
l

de ijsbergen gezeten. Och heere, Jans... Neen, ga
weg met dien rommel...; je bent een beste meid,
maar ik ben de reparatie niet meer waard ...
Zou er dan nooit een eind komen aan dien winter... ?
Daar zijn geen spaardei ten tegen bestand, en naar
Armenzorg of zoo wat te loopen ... neen, daarvoor
waren ze te groot van hart...
*) „Den bijl geven": een schip, (lat oud is, sloopen.
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Het vroor maar steeds . door, de eene nacht nog
harder dan - de andere; alleen van tijd tot tijd voor
de variatie een dagje heele of halve dooi en dan een
beetje sneeuwjacht en hagel er tusschen door.
„Ik wil er uit" had Arie gezegd, „ik wil Jans,
ik doen het; en als je mij niet laat gaan, dan ruk
ik er uit, als je slaapt...."
Hij deed het, hij had het gedaan; hij was op weg
om zijn pijjekker te verkoopen ... .
Maar 't was nog kouder, dan hij had gedacht ..

hij was zoo lang binnen geweest... .
Toch ging het een heel eind nog goed, hij bracht
het tot aan den hoek van de Kraalenvangerssteeg ;
daar dichtbij woonde een uitdrager... .
Maar dichtbij dien hoek was het glad en net om
dien hoek kwam een leelij ke warrelwind ; het •woei
een halven storm, met hagel en sneeuw (zoo iets in
den geest van Kaap Hoorn) en net daar bij dien
hoek, neen, aan deze zij er van, daar viel hij, en,
daar lag hij....
Hij kon niet weer opkomen, 't was te glad, en
het was betrekkelijk al vrij laat en ... zulk
smerig, gemeen, koud, venijnig koud weer, dat er
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ook bijna geen mensch meer voorbij kwam....
Daar lag Arie, de taaie, ouwe kerel... Daar lag
hij te schelden op de Chineezen in zijn rug en op al
de ellende en koude van deze wereld, want ja, in dit
oogenblik was hij mistroostig, de ouwe, taaie rakker...
„Ik wou wel," zuchtte hij, dat ik nou dien vrind
eens hier had en dat ie mij eens wou vertellen,
waarom ik nog niet word opgeruimd.
„Geef me den bijl maar, maak er een eind aan...
Er is immers toch niks meer aan te doen ; brandhout
kennen ze van mij maken, en mijn ouwe spullen
brengen toch altoos nog wat op...."
Hij zweeg een oogenblik en deed nog weer eens
zijn best, om op de been te komen, maar 't lukte niet.
„En ik was toch vroeger zoo'n taaie ouwe rakker...;
maar nou is 't: laat vallen je anker ... ; of.. . neen,
neen, ... goddank, daar komt er een aan... Halloo,
hoo ! Halloo ... help eens een handje... halloo 00 o.... !',
Ja, goddank, d<,iar kwamen er een paar aan, ze hoorden
den ouwen ziel, ze hielpen hem op de been en ik geloof... neen, ik weet zeker, dat ze hem ook verder hebben
geholpen, want zoo „iii erg sch el ij k" zijn de menschen
nog wel... .

„EEN TAAIE, OUWE RAKKER.

?

7

205

Maar, met het oog op den winter, die weer komen
moet en - op zoovele winters, die nog zullen volgen
en op zoovele „ouwe Aries”, die eens „taaie ouwe
rakkers" waren, wilden we u vragen, of ge niet nog
een paar ouwe centen zoudt willen geven, om ze
voor goed en altoos onder dak en op stal te brengen,
want kijk, dat is toch maar waar: „ wat oud is, moet
op stal."
En die „stal" voor de ouwe zeelui is onze Prins

Hendrik Stichting te Egmond, waar al wat onder
hen oud en „rimmetiekig" is, een rustigen ouden dag
kan hebben. Och, de arme zielen hebben het zoo
noodig.
Denk er eens aan, als ge uw kopje thee drinkt.
Zonder zeelui zoudt ge (lat nooit hebben kunnen doen.
Haal nu uw beurs eens voor den dag en haal er
ook wat uit.

OVER NIEU`4JAARSWENSCHEN EN NOG WA

Het nieuwe jaar is nu al weer begonnen en „Nieuw

ligt nu al weer een eindje achter onzen rug.-jarsdg"
Toch kan het misschien geen kwaad, er nog eens met
,een enkel woord over te spreken en omdat ik nu
toch een keer begonnen ben net op mijn manier van
-

-

tijd tot . tijd een soort preek te houden, zij liet mij

vergund, nu eens een preek te houden over onze,
-2 ,

ieuwjaarswensc en.
Er zijn zeker niet veel dagen in het jaar, waarop

zooveel hartelij ks wordt gezegd en werkelijk dikwijls
is

-ook gemeend, als op den eersten dag van het jaar.
ZONDAARS.
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,,Veel eil en zegen," ,,Al wat wenschelijk is'
en in tal van andere vormen roepen wij elkander het=
T

Nieuwjaarscompliment toe. En werkelijk, op het oogenblik, dat wij dat zeggen en elkaar de hand geven,
met iets hartelijks in onze stem en een vriendelijken_
glimlach op het gelaat, meenen wij dat ook innig en,
oprecht. Doch, helaas, het jaar is dikwijls nog in zijn.
prilste jeugd, wanneer wij reeds het bewijs leveren.
dat wij iemand wel „veel heil en zegen" hebben toe=
gewenscht, maar dat wij toch eigenlijk, als het er op
aankomt, het niet heelemaal goed kunnen hebben, dat,
die of die dit of dat fortuintje heeft gehad, of wel,.
wij verwaarloozen de gelegenheid, die zich voordoet,
om iets bij te dragen tot of mede te werken aan den
toestand van „heil en zegen" van den een of ander
uit onze omgeving, of wel van een of meer personen
buiten onze onmiddellijke omgeving, doch zeer zeker
ook behoorende tot het groote, algemeens huisgezin,..
dat men de menschenwereld noemt.
Wanneer wij wat minder visitekaartjes verzonden.
(en daardoor onze medemenschen bij de posterijen bet.
leven al vast wat gemakkelijker m aakten) en wat meer
vriendelijkheid, verdraagzaamheid en hulpbetoon, waar
dit mogelijk is, in den vorm van daden, geheel franco
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net als de visitekaartjes, de wereld instuurden, dan zou
onze -Tieuwjaarswensch nader bij de waarheid komen
en minder worden het „compliment van den dag ",
dan wel eene vernieuwing van het beste verbond en
handelstractaat, dat wij, menschen, onder elkander kunnen sluiten, namelijk: de onderlinge gelofte om elkander
te helpen en bij te staan in de nog onbekende toekomst.
„Hulpbetoon, waar dit mogelijk is," heb ik boven
gezegd. Ik wil er nog aan toevoegen: ,,waar o n s dit
mogelijk is:", opdat men niet denke, dat ik bedoel,
dat het op den weg ligt van ieder mensch, om zich
en de zijnen op te offeren aan of te verwaarloozen ter
wille van het geluk van een ander. Iemand, b. v. , die
zelf niet gezegend is met een goeie effectentrommel ot
een groot jaarlijksch inkomen, maar wel met de zorg
voor een huisgezin, heeft aan dit laatste al zoo de
handen vol, dat hij met zijne „weldadigheid" voorzichtig moet zijn en misdadig zou worden, wanneer hij
in dat opzicht roekeloos te werk ging. Trouwens, in
den tegenwoordigen tijd zal hij dat vanzelf wel laten,
en ik geloof niet, dat het noodig is, eenig huisvader
of moeder hiertegen te waasechuwen. Iemand, die geen
geld heeft, is tegenwoordig al zoo blij, wanneer hij zij n
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schip boven water kan houden, dat hij, dit lezende,
tegen mij in zijne gedachten zal zeggen: „je behoeft
werkelijk niet bang te wezen, dat ik den boel weg zal
gooien aan weldadigheidsgiften."
Neen, daar ben ik ook niet bang voor, maar wel
geloof ik, dat wij met elkaar meer dan eens de gele
weggooien, die er zijn, om wel te doen, zon -genhd
dat liet ons geld kost.

-der

En vooral wij, die ons Christenen noemen en daarmede

dus willen zeggen, dat wij het Christelijke beginsel als
het onze en het ware erkennen, moesten toch van die

gelegenheid, om onze „consequentie" te bewijzen, een
ruim gebruik maken.
Het Christendom of het Christelijk zijn bestaat, vol

mijn bescheiden oordeel, en zeer zeker volgens-gens
mijn geloof en overtuiging volstrekt niet in dien naam
alleen; neen, het is alleen de kracht, de waarheid, liet
schoone en zoo in- goede, dat er ligt in de korte spreuk:
„ Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf,"

wat het verheven heeft tot een zuurdeesem voor liet
goede en schoone, door alle eeuwen heen. Doch
wanneer wij ons de vrijheid veroorloven ons op te
stellen als „specialiteiten" op dit gebied, dienen, wij
toch te zorgen, op Nieuwjaarsdag met ons „veel
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heil en zegen I" geen al te groote leugens te vertellen .
„Veel heil en zegen"! Jawel, zeker, hartelijk dank
voor dien wensch, maar wanneer ge nu reeds, in den
loop van Januari, een dag of wat danig uit uw humeur
raakt en met een gezicht als een oorworm door het
huis loopt, zoodanig, dat volgens het getuigenis der
huisgenooten (het geheime getuigenis, want openlijk
durven ze 't niet zeggen), de melk in het roomkannetje
op de tafel er zuur van wordt en de glazen er- van
beslaan, dan zou ik wel eens willen weten, hoeveel gij
of - ik,

want wij, rnenschen, zijn allemaal wel eens

tot het heil en den zegen van
uit ons humeur,
Ik denk,
onze huisgenooten hebben bijgebracht.
dat deze aanwinst zeker wel van negatieven aard zal zijn
geweest.
„Veel heil en zegen !" Daarmee beantwoorden wij
ook den groet van een armen drommel, die dun in de
kleeren zit en blijkbaar geen last heeft van overlading
van zijn maag, en op dien gezegender) Nieuwjaarswensch
krijgt hij misschien wat van ons ; misschien wel „een
borreltje en een sigaar ", doch zonder een goeie snee
brood, met boter er op en een stuk kaas of. vleesch
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(dat wil hij ook wel hebben) ...... Ja, hij hapt dat
borreltje op, en blijkbaar doet het hem goed, want hij
is koud en dat geeft een „tijdelijke" warmte. Ge moet
hem dat niet kwalijk nemen., dat hij dat lekker vindt;

wij vinden dat ook wel eens lekker. Doch beter ware
het, dat wij hem geen borreltje, maar wel de boven

snee brood hadden gegeven, en nog beter,-bedol
dat wij allen besloten, geen gelegenheid voorbij te laten
gaan, het heele jaar door, om wel te doen, waar ons
dat mogelijk en waar liet verstandig is.
Het is natuurlijk heel gemakkelijk om te zeggen

:

„allemaal gekheid, dat geven; je weet soms niet hoe
verkeerd het besteed wordt ...." Zeker, dat is waar,
maar wanneer wij nu niet ons best doen, er achter te
komen, waar het niet goed besteed wordt, dan schieten wij te kort in de vervulling van onzen wensch :

„Veel heil en zegen," want voor onzen evenmensch
behoort daar zeker bij: een behoorlijk gevulde maag
en geen krimpende en kruipende pijnen van geleden

kou. 's Nachts te moeten slapen in een koud vertrek,
„waar je adem bevriest" en zonder een deken (omdat
deze deken in de bank van leening staat), moet machtig onpleizierig wezen.

Laten wij dus bij deze weldadigheid niet al te veel
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redeneergin, al hoort er dan ook wel degelijk overleg

-

bij, maar we moeten er niet al te veel over praten.
Het maakt ons met elkaar wel warm, maar de arme
drommels, die buiten de deur staan, kunnen niet merken, dat hun lichaamstemperatuur er veel door ver
-hogd

wordt.

Wanneer wij, menschen, liet wat beter met elkaar
konden vinden en niet dadelijk zoo foei -nijdig werden,
wanneer wij niet precies hetzelfde denken ; wanneer
wij meer, ieder naar zijn vermogen en op zijn standpunt, mede wilden werken tot een ,,.onderling hul pM

betoon" ; wanneer wij wat minder „verstandig" en wat
meer „hartelijk" warels voor elkander, dan zou er heel
wat minder ellende wezen in de wereld, het zou er
:aangenamer wezen om in te wonen, en zelfs de ,,pessimisten" van aanleg en beroep, de hefren Zwartegal
van Sornberhoven, zouden het er pleizierig gaan vinden
en van de lieve, kleine fleschjes
es vergif heelemail niet
meer willen weten.
„Nu, ja," hoor ik iemand zeggen, „dat zijn nu van
die idealistische beschouwingen...; dat 's onzin. . .
Onzin ? Op 't oogenblik geef ik u gaarne toe, dat
het duizendjarig rijk van vrede en liefde nog niet is
aangebroken ; maar dat neemt niet weg, dat wij toch
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op weg zijn er heen. Laten wij eens onzen tijd ver
een brok tijd uit de middeleeuwen, sla.-gelijknmt
de oude kronieken eens op, lees eens wat daar staat
van hongersnood, pest, rampen en oorlog! Niet alleen
land tegen land; neen, stad tegen stad, dorp tegen
dorp. Al ziet liet er thans ook donker uit, toch schijnt
er nog heel wat meer licht dan vroeger.
Ergo: wij gaan vooruit, en dus.... in de richting
van het duizendjarig rijk van vrede en liefde. Weet
ge, hoe wij allen kunnen .medewerken, dat de wereld,
de menschen, onze kinderen of kinds-kinderen, meer
en meer dit einddoel naderen? Door op Nieuwjaars
als wij onzen naasten „Veel heil en zegen" wen--dag,
schen, hierbij geen leugen, geen heel groote leugen ter
vertellen en te zorgen, dat ons hart week zij, niet
alleen op Nieuwjaarsdag, maar op alle dagen van het
gezegende jaar; te beginnen niet dit jaar onzes Heeren! Amen! De preek is uit!

MIJN LAATSTE VERJAARDAG
OF

HET LASTIGE BOORDJE.

„Mijn laatste verjaardag”; dat 's te zeggen, ik heb geen
plan om op te stappen en geen verjaardag meer te vieren.
Ik wilde u alleen maar vertellen, wat me nu onlangs op
mijn laatsten verjaardag is overkomen. Iets, waaruit ik tot
het besluit kom, dat een mensch eery „raar schepsel" is.
Ik zal u de zaak vertellen...
Maar, nu moet ik u eerst een weinig op de hoogte
brengen.
Ik woon op „gemeubileerde kamers ", bij juffrouw
Dubois. Ze is van Fransche origine, of liever, haar man
was van Fransche origine. Meneer Dubois is al een
heelen tijd dood, dus liet is een weduwe, en ze heeft liet,
geloof ik, een heelen tijd niet heel breed gehad. Maar
toen ik er kwam wonen, was ze al eenigszins in beteren doen. Ze had beneden een winkel van modeartikelen
en zoo 't een en ander; en de bovenkamers stonden te huur.
Ze heeft een klein meisje; wel een aardig kind, maar,
zie je, ik ben bang voor kamers met kinderen. En dus, het
eerste wat ik vroeg, toen ik kwam om de kamers te
zien, was natuurlijk naar dat kind.
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„Ik zeg: „Juffrouw, ik zie, u hebt kinderen."
„och meneer," zeit ze, maar eentje
„Ja, ' zei ik, „hoor eens, u moet me niet kwalijk
nemen, maar ik houd niet van kinderen: —. huilt dat
kind wel eens? Schreit het wel eens?"

Neen, Annemie, nietwaar? wij huilen niet dikwijls.

Nu, daar gaf ze dadelijk geels antwoord op, maar
toen haalde ze ineens het kind naar zich toe en zei
tegen haar: „Neen, Annemie, nietwaar? wij huilen niet.
dikwijls. Alleen maar een enkelen keer."
Toen zag ik ineens, dat ze nog in de rouw was en
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dat ze waarachtig zelf huilde, en toen zei ik dadelijk. „Nu
het is goed, juffrouw, het is goed, hoor; ik neem ze, de
kamers. Bonjour, bonjour.... ik kom morgen terug ..."
Ik zou waarachtig zelf ook zijn gaan huilen. En dat
gebeurt me anders zoo dikwijls niet. Neen. waarachtig
niet. Neen, ik ben volstrekt niet, wat je noemt, een
oude huilebalk. Mijn zenuwen zijn tamelijk sterk, hoor!
Zie, zoo kwam ik aan deze kamers.
Maar, om nu maar kort te gaan

dat was onze

eerste kennismaking. -- En sedert woon ik er nu al
een jaar of wat.
En
tamelijk goed; dat moet ik zeggen. Ilk geloof
ook wel, dat ik hier op den duur zal blijven.
En toch heeft het onlangs maar een haartje gescheeld,
of we hadden ruzie gekregen en ik was roet-mijn hee
rommel verhuisd. En dat kwam van dat satansche-len
boordje —; waarachtig, dat simpele, ongelukkige boordje
zou het me gedaan hebben; en het zou mij, geloof ik,
gespeten hebben, want och, je went langzamerhand aan
elkaar. Niet dat ik nu juist zeggen wil, dat ik hier
heelemaal niet weg kan van deze kamers. Dat niet. Daar
moet je altoos voorzichtig mee wezen, want dan raak
je geregeld onder de plak van zulke menschen. Dat nooit.
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Maar toch ..., och, men heeft zoowat z'n vaste ge
dus.

-wontes

Nu ... ; nu zal ik verder vertellen.
Ik heb dan zoo m'n vaste gewoontes:
Ik heb een voor- en een achterkamer, en dan heb
ik een zwarten poedel en een gelen kanarievogel. Ja,
men moet zoowat gezelschap hebben in de wereld, als
men alleen is.
Die hond, dat is een aardig beest. Ik heb hem
Diogenes genoemd; want het is net een wijsgeer. Slim!
Slim als hij is 01
Juffrouw Dubois zegt wel eens: „het is net n mensch."
4

„Ja," zei ik, „ t is zoo. „Och, zei ze, „als hij spre'

"

"

ken kon, zou hij met ons gaan praten."
Nu, dat is wel mogelijk; die veronderstelling is niet
al te gewaagd.
Maar het is zoo, het beest is slim. Bijvoorbeeld:
's Morgens, als ik bezig ben mij te kleeden, zet de
juffrouw in de andere kamer liet ontbijt klaar; ge
een stukje rookvleesch of een paar eieren of-wonlijk
zoo iets.
Dan zit Diogenes op mijn stoel en volgt precies
alles wat de juffrouw doet. Maar hij
hij komt nergens
aan. Alleen zet hij van tijd tot tijd eventjes zijn eersen
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poot aan de rechterzij van het bord en zet dan tevens
een vriendelijk gezicht.
Waarom hij dat eigenlijk doet, weet ik niet. Dat
heb ik nou niet kunnen verklaren. Misschien is het,
-

om voor een gedeel fe toe te geven aan de verzoeking
om zijn neus in het bord met rookvleesch te steken.

Dan zit Diogenes op mijn stoel.

Hij denkt misschien: „ Als ik nu niet een klein beetje
toegeef, dan bezwijk ik voor de verleiding, ik eet het
rookvleesch op en.... de gevolgen blijven niet
uit. In de andere kamer ligt een karwats. Dat weet ik."
Ja, dat weet hij, want als ik maar even met een
eigenaardig gezicht naar de deur van mijn slaapkamer
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kijk, dan laat Diogenes zijn staart hangen en kruipt
dadelijk onder de tafel.
0, zoo'n beest is zco slim.
Ik heb er wel eens pleizier in om zoo'n dier te
bestudeeren en 's morgens, als ik aangekleed ben,
open ik wel eens de deur op een kiertje en kijk naar
den hond; zonder dat hij het merkt,
Daar zit hij dan op den stoel en blijft maar steeds
precies eender zitten en wachten tot ik kom. En als
dat lang duurt, is het natuurlijk voor hem een reele
toer om zich in bedwang te houden. Dan komt het
bij wijlen zoo ver, dat hij al met zijn beide pooten
op de tafel staat en op het punt is .... .
Maar dan kom ik ineens in de kamer, en wip!
hij onder de tafel.
Nu, dan doe ik net alsof ik niets gezien heb, en
ik houd een praatje met hem en hij krijgt wat hem
toekomt.
En dan heb je tevens ook al lawaai in de kooi,
die voor het raam staat. Dat 's de kleine kanarievogel.
„Kikeriki ! " heb ik hem genoemd. Een aardig, klein
beestje.
Dat is dan een pleizier en een leven! Pikken tegen
de traliën en sjilpen en een zenuwachtigheid.... en
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dat duurt net zoo lang, . totdat ik heir een stukje suiker
geef.
Diogenes vindt dat gewoonlijk maar half aardig en
staat mij aan te kijken. Zoo'n hond is jaloersch, zie
je. Ja, daar kun je zeker van wezen. Net 'n mensch....
Maar nu moet ik verder vertellen. ... ; ik dwaal telkens an mijn onderwerp af. Ik zou vertellen van
m'n boordje, dat zoo akelig zat. Nu...., nu zal het
wezen.
Ik was den vorigen avond gaan liggen slapen met
het idee : „nu moet ik er toch aan denken dat ik het
morgen niet vergeet....; want dat zou nu toch al te
mal wezen twee keer achter elkaar" .... en ik had
een knoop in mijn zakdoek gelegd. Wat dat nu was,
zal ik u straks vertellen.. . ., maar wacht, ja, daar
schiet mij nu weer wat te binnen — en dat moet ik
nu toch noodzakelijk eerst zeggen want anders kunt
ge, wat er straks volgt, niet goed begrijpen....
Kijk, als ik nu 's morgens zoo ver ben, dat ik klaar
ben óm te ontbijten, en ik zit in mijn stoel, dan
wordt er zachtjes op de deur getikt en dan komt kleine
Annernie binnen en brengt mij de courant.
,,Morgen, meneer ; moe zegt : hier was de krant."
„Goed, kind," zeg ik dan, „leg maar neer. Je moet
ZONDAARS.
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„hier

was de courant," maar „hier is de

courant. " Dat 's beter. "
„Moe zegt het ook zoo, meneer," zegt Annemie. Dag,
meneer! mag ik Dio wel meenemen ?"
„Jawel, kind, neem hem maar mee. Alloo, poedel,
er uit!''
Nu, dat behoef ik eigenlijk niet eens te zeggen, want
de hond staat dan al bij de deur. Die twee zijn
vrienden.
En daar gaan ze dan.
Ik heb er eerst wel wat tegen gehad, om lederen
morgen dat bezoek te ontvangen, want ik houd niet
van kinderen; maar ze is ziek geweest, dat kleine
schepseltje; en dan verlies je altoos veel van je macht.
't Is haar nog altoos wel aan te zien, en als ze
's morgens de courant brengt, kijk ik nog wel eens naar
die dunne vingertjes. Nu, ze is nog altoos erg tenger
en ik heb tegen de juffrouw gezegd: ,,Ze snoet 's mor
hebben. Ik heb nog een heden rommel-gensbouil
van dat goed staan. Ik lust het toch niet. Dat heb
ik eens present gekregen van iemand. . . . die er in deed."
Zonderling cadeau? Ja, -dat 's waar. Maar, onder
ons gezegd, het is een leugen. Maar je moet met
die menschen altoos zoo voorzichtig wezen; anders
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willen ze 't niet aannemen. Ze is tegenwoordig wel

in beteren doen . '... de juffrouw bedoel ik.... maar ...
breed heeft ze 't niet.
En dan, die ziekte van dat kind heeft heel wat
gekost!
Ja, dat is me ook een ellende geweest. Dat weet
ik zeker: ze snappen mij niet weer op een kamer
waar kinderen zijn. Dat nooit.
Ik kom op een morgen beneden om uit te gaan, en
daar staat de juffrouw huilende achter de toonbank.
,,Lieve hemel ! " zeg ik, ,,wat is er nu ?'

„och meneer, de kleine is zoo ziek...; onze Annemie.
,,Nu, nu, nu... Komaan," zei ik... t zal wel weer
in orde komen ... Komaan —; ik ga eens kijken. Is
ze hier. . . ?"
„Jawel, mijnheer... Maar ... wees u voorzichtig, het
kon eens besmettelijk wezen ... "
nu... nu... zoo' n oude paai als ik, krijgt
„och kom
zoo gauw zulke dingen niet... Wat zegt de dokter ?"
„Ja meneer. hij vreest dat het zenuwkoortsen
worden.. .
Zenuwkoortsen... Ja

die zijn besmettelijk.

hm.., j a, dat's waar. .. Nu... nu, enfin..
En toen ging ik binnen... Het kind was dood-
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ziek... ja, ja, ja... En dat werd nog erger ... Och,
och, wat hebben we daar 'n ellende mee uitgestaan .. .
Maar het ergste kwam nog.

„Weet u wat, juf-

Nu, dan kruip ik hier in het kantoortje.

frouw," zei ik, „leg dat kind bij mij boven op de kamer...
want het is hier 'n lawaai als een oordeel. .
„En waar u dan, meneer ?"
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„Nu, dan kruip ik hier in het kantoortje naast den
winkel... Maak wat voort. We moeten mekaar
'n beetje helpen in de wereld ..."
Nu, zoo is het gebeurd .... en dus heb ik waar
tijd beneden moeten logeeren in dat-achtig'nel
kantoortje. Ja, ik kon *dat kleine schepsel toch
ook niet daar beneden laten liggen .... Dat kon ik
niet over m'n hart verkrijgen.
Maar dat 's zeker, ik huur geen kamers meer, vaar
kinderen zijn ...; want wat is nu na dien tijd het ge
er van? Nu loopen die menschen me den heelen-volg
tijd achterna ... Dat kind! 's Morgens begint het al
met de krant ...; en dan is er dit, en dan is er weer
dat. Ja, 't is een soort van dankbaarheid. Dat's wel
waar, maar ik vind het toch vervelend; en als ik niet
nog een beetje medelijden had met dat kind, dan zou ik
er eens wat van zeggen ... maar nu kom ik er niet toe.. .
En toch, ja, verleden week had het maar heel wei
gescheeld, of we hadden ruzie met elkaar gekregen...-nig
Maar dat kwam eigenlijk van m'n boordje ... dat niet
zat zooals het hoorde ... en daar had ik last van.
Nu zal ik liet vertellen.
Zie, ik had den vorigen avond nog tegen mijzelven
gezegd: Nu zullen we het morgen niet vergeten en

-

230

MIJN •LAATSTE VERJAARDAG

ik zal een knoop in mijn zakdoek leggen ...

Wat

dat was, komt straks.
Welnu, ik sta 's morgens op. . . en gevoel me heel
wel en pleizierig ... Het was in het voorjaar, en het
zonnetje scheen net in mijn slaapkamer. Komaan,
denk ik, dat wordt 'n mooie dag .. •. En ik begin me
aan te kleeden.
Ik kijk ondeitusschen eens even langs de deur, die
op een kiertje staat, naar mijn andere kamer. Jawel,
alles was al klaar. Het ontbijt stond gereed en Diogenes zat ouder gewoonte op den stoel met zijn neus boven
de tafel, terwijl hij in z'n eentje zat te kwispelstaarten .. .
Ik kleed me verder aan en begin een deuntje te
zingen .... Enfin, ik voel me heel wel.
Dat ging allemaal goed tot op het oogenblik, dat
ik voor dell spiegel stond .... om mijn boordje vast
te -maken. Toen voelde ik dat er iets was, dat niet
zoo was als het hoorde .... Ja, dat was onpleizierig!
En ik merkte wel dat het lag aan mijn boordje. -Maar om mij daarvoor nu weer heelemaal uit te kleeden, daar had ik ook geen pleizier in... Och kom,
denk ik, het zal wel weer terecht komen. . . ; straks.. .
als ik het een poosje om heb..
En ik ga weer door met kleeden en met zingen,
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want ik gevoelde mij recht aangenaam, dien morgen...
Maar dat boordje, dat was toch lastig, en... Lieve
hemel, wat is dat, daarnaast?
Daar zit de hond zeker bij het ontbijt... Ik . doe
de deur open... Jawel...
„ Allo ! er uit...; dief daar j e bent! Die hond kan
ook nergens afblijven.. . Er uit !"
Ja, dat is nu net iets om je morgen te bederven.
Enfin, denk ik, laat ik mezelf nu het leven niet
onaangenaam maken...
Ik kleed me verder aan en alles gaat goed. Ik
kom weer in mijn zitkamer en maak me klaar om
te ontbijten.
Daar valt mij nu ineens het oog op den kleinen kanarievogel. Het raam staat open en nu wil het toeval
dat er een struikje van den pereboom, die vlak bij
het raam staat, net terecht komt in de kooi van de
kleine Kikeriki .. .
Wat een lawaai, wat een lawaai! Wat is die in
z'n schik met die groene blaadjes! Dat's aardig, dat
zoo' n beest daar zooveel van houdt!
Nu, die krijgt een stukje suiker..., en dan gaan
we zitten ontbijten.
Diogenes, de poedel, die is nog altoos buiten. Die
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mag er niet in. Ik hoor hein wel, hij krabt aan de
deur... Ja, hij zou er graag in willen ... Nu enfin

Alloo, er uit!

komaan dan maar; kom maar hier, zondaar ... Ja,
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kruip nu maar niet onder de tafel... ik heb er alles
van gezien.
Alloo, kom hier... Ga hier naast me zitten op den
stoel.. . ; bedaard, deftig en ingetogen, zonder je te
verroeren ... Tot straf krijg j e niets, , voordat ik de
courant heelemaal uitgelezen heb.
En zoo ga ik de courant zitten lezen en eet een
stukje...
Maar terwijl ik zit te lezen, begin ik weer last
te krijgen van m'n boordje. Dat schuurde mij steeds
langs mijn hals. Ja, eel die hond was ook zoo lastig
van morgen : dat beest zat me steeds aan te kijken...
Wat is er toch, hond? Alloo, stil nou! Het verveelde hem zeker, dat wachten, en dan kwam hij tel
terwijl ik zat te lezen, . even met z'n pooten op-kens,
de leuning van m'n stoel, en duwde dan ineens... z'n
neus tegen m'n gezicht; zoo'n koude natte neus van
zoo'n hond! Alloo, er uit! Nu weg! Er uit ! !
Het begon me te vervelen, en meteen ging hij
voorgoed de deur uit .. .
Ja, dat was vervelend, dien morgen. En die vogel
maakte ook zoo'n lawaai. Die beesten zijn wel aardig,
maar ze kunnen soms zoo zenuwachtig wezen, en dan
schreeuwen ze zoo hard; dat gaat je door merg en
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been... Alla! vogel, stil... hou je mond! -- Nu,
dan krijg je een doek over je kooi...
Ziezoo, daar zit je. . . Nu is 't uit. Hoor nu dat
gekweel en gepiep onder dien doek. Ja dat heb
je er nu van.... Ja, 't is toch eigenlijk mal van me...
komaan, hij moet er maar weer af ziezoo!
Ik neem den doek er weer af; maar terwijl ik daar
zoo voor het raam sta, en naar buiten kijk, komt
daar beneden juist een begrafenis langs... en daar
loopt diezelfde bidder weer voorop, daar ik altoos zoo
het land aan heb.
Ja, een bidder, dat is natuurlijk ook een eerlijk
beroep; daar valt niets tegen te zeggen. Maar volgens
mijn idée, dan snoet een bidder iemand wezen met een
schraal voorkomen, iemand dien je het kunt aanzien,
dat, hij zelf ook niet erg gezond is. Maar die bidder
dien ik nu op het oog heb, dat is een dikke, vette
kerel... Zoo'n man moest geen bidder wezen: dat 's
een parodie op een bidder ... ; en die loopt me nu met een
pleizierig, vroolijk gezicht voor die lijkstaatsie aan .. .
En nu kijkt hij liefst ook nog naar boven, naar
het raam. Ik geloof, dat de kerel het weet, dat ik hem
niet zetten kan. Kijk toch voor je, kerel : en kijk zoo
pleizierig niet ... Of denk je soms, dat je mij gauw
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te .. pakken zult hebben? Neen, daar is nog _zooveel
kans niet op .. .

En nu kijkt hij liefst nog naar boven.

Ofschoon... ik gevoel mij erg onpleizierig van

236

MIJN LAATSTE VERJAARDAG

morgen... Maar dat komt ook van dat boordje....
Kom, laat ik dat ding afdoen en een ander nemen...
Wat is er nu weer voor lawaai? De hond? Neen,
er wordt getikt.. .
Binnen! ... B i n n e n dan asjeblieft!
Goeie morgen, meneer !
„ Goeie morgen ; wat is er ?
„Wat er is, meneer ?" En de juffrouw keek me
lachend aan. „Wat er is, meneer? Nu, dat zou u
niet weten ! '
Weten? Neen, ik weet van niets... Wat staat
„

u daar nu te lachen ? Wat zijn dat nu voor aardigheden... Dat is nu toch ongelukkig, dat men, als
men op kamers woont, nooit met iemand op een
gemeenzamen voet kan praten, of er wordt dadelijk
misbruik van gemaakt ... Daar komt dat kind ook
weer binnen; wat moet dat nu ?"
„Och meneer, onze Annemie wou u eventjes...
,,Och ja, dat is nu altoos en eeuwig ... met dat
kind, nadat dat ziek geweest is, nu heb ik geen rust
of duur... En ik moet u ronduit zeggen, dat begint
me te vervelen...; en dus, juffrouw, ik zal u dat nu
maar eens bedaard en kalm vertellen, dat op die manier...
dan moet ik u de huur maar opzeggen, en dus.. . Ja,
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praat u daar nu maar niet meer over. ... ik heb nu
geen tijd; en dan, .... ik gevoel mij nu ook volstrekt
niet pleizierig van morgen ... Die waschvrouw heeft
ook, geloof ik, een akelige manier om die boordjes te
strijken. Hè

dat ding, dat zit zoo onpleizierig .. .

Wat blieft u? Ja, dat ding zit heelemaal in de
hoogte ... Nu, alloo, weg e r mee ... Knap
zeezoo, nu is t kapot...
Hè

dat 's een verluchting ... nu ik dat ding kwijt ben.

Ja, wat had ik nu toch eigenlijk.

Ja, wat had u nu toch eigenlijk?... Dat kind
staat me ook zoo raar aan te kijken... Wat heb je daar,
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Annemie. . ,. Wat zijn dat voor bloemen ; wat zou dat ?"
,,Wel, mijnheer," zei de juffrouw ineens, en lachte
mij in m'n gezicht uit, „u zou gisteravond een knoop
in uw zakdoek leggen."
„Een knoop in m'n zakdoek ?"
„Wel meneer, u bent jarig vandaag!"
„Och lieve hemel ja, dat 's waar ook ... En daarom.
kwam u binnen met Annemie ... 0, maar dan spijt
het me, dat ik zoo hard voor u geweest ben... Maar
dat komt van dat satansche boordje...
„En wat heeft Annemie daar voor mooie bloemen?
En wat nog meer. . . ; een beursje ? Heb jij dat gemaakt ? Ben jij al zoo'n professor, wel, wel!"
„Ja, meneer," zegt de juffrouw,

„en ze heeft

ook een gedichtje voor u vanbuiten geleerd..."
,,Zoo? Komaan
laat hooren, wat dat is

; doe

maar net alsof ik er niet ben."
En nu begon ze het gedichtje op te zeggen, dat
de ondermeester op school gemaakt had te mijner
eere ... En dat eindigde met de regels:
„Moog' gij nog heel lang blijven leven,
En bij ons blijven wonen hier.
Dat doet ons heel veel groot pleizier,
Zoo zeggen Moe en Annemie.

OF HET LASTIGE BOORDJE.

239

En poedel Dio komt nu ook er bij,
Wij zijn nu allen zoo verheugd en blij."
Er mankeerde wel wat aan de maat van het
gedichtje, maar ik vond het toch machtig aardig en
het ligt nog altoos in de la van mijn schrijfbureau...
En poedel Diogenes stond er natuurlijk ook bij; die
begreep alles.
Ja, blij en pleizierig, dat waren we den heelera dag,
en tegenwoordig woon ik nog altoos bij juffrouw
Dubois en kleine Annemie. En nu tegenwoordig, ja
nu geloof ik waarlijk, dat ik een beetje onder de plak
zit ... ; want ik zou niet best meer weg kunnen gaan...
Daarom heb ik dan ook in mijn dagboek geschreven
met groote letters :
„In 's hemelsnaam! wees voorzichtig, als ge last hebt
van uw boordje!

HOE SERSANT HAZELHOFF" TOT
BEDAREN KWAM,

ZONDAARS.

16

Het meisje waar ik het oog op heb.

Het werd aan boord van de Tromp algemeen verteld, en er zou dus ook wel wat van aan wezen, n.l.,
dat de sergeant- schrijver Hazelhoff met een weduwe,
die hem een brief met geld had gestuurd, in het huwelijk
zou treden; hoe ook zijn vriend bootsman Klabberdos
hem dit had afgeraden.
d de bootsman gezegd,
Sersan t, " had

Je bent een

persoon, die niet geschikt is voor het huwelijk, net
zoo min als ik. Wij zijn allebei menschen met een
variëerende en een losbandige natuur; dat wil zeggen,
dat we er niet van houden, ergens aan vastgebonden
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te worden, en in het huwelijk is dat het geval. Dat
is net als dat je een haai een stuk spek toegooit, met
een haak er in en een eind touw d'r aan; als hij het
ophapt, dan hebben ze hein te pakken, en liet moet
al raar loopgin, als hij z'n eigen weer los weet te
werken...
„Bootsman," zei de sergeant, „het meisje, waar ik
het oog op heb, dat is een oude liefde van me, en
ik ken haar al van vóóá° dat ze getrouwd was.... En
die man van haar, die is nou zooveul als dood; en nou
hèt ze mij geschreven, als dat ze weduwe is, of ik
nog wel eens aan haar denk.... En dat wil natuurlijk
zooveel zeggen, alsof ik met haar trouwen wil."
„Sersant," zei de bootsman, „wees voorzichtig; zulke
weduwen kennen soms erg gevaarlijk wezen ."
„Neen, bootsman," zei de sersant, „daar is nog niks
geen gevaar bij, want het is alleen nog maar een voor
kennismaking."

-lopige

,,En i k dacht, dat je ze al kende ?"
„Nou ja, dat is dan natuurlijk een onderzoek of we
allebei hetzelfde gebleven zijn —; en nou het ze mij
geld gestuurd om over te komen, omdat ik haar geschreven had, dat ik tijdelijk in een toestand van laag
water, wat betreft mijn centen, verkeerde, en nou heb
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ik haar geschreven, dat ik een van mijn vrienden, een
van de bevelvoerende officieren hier aan boord, mee
wou nemen.... En die officier ben jij .... "
„Wat zeg je? Ben je gek?

Ik ben toch maar

onderofficier...
„Bootsman, als je aan boord tegen een jongen zegt:
raap jij die kabelgaren eens op, en hij doen 't het niet
wat doe jij dan?"
„Dan geef ik er hem een over z'n schalen, dat hij
twaalf dagen bont en blauw ziet," zei Klabberdos.
„Too

dat meen ik ook; en wou je dan nog zeg-

gen, dat Jn geen bevelvoerend officier bent. . .
„Nou, als het hem daarin zit.... dan kan ik daar
niks tegen zeggen , want al degenige, die niet doet,
wat ik 'em verordineer, die sla ik op zijn falie, net
zoo lang, totdat - als dat hij het doet."
En zoo kwam liet, dat een paar dagen later sergeant
Hazelhoff en zijn vriend Klabberdos, „bevelvoerend
officier" aan boord van de Tromp, zich op reis
begaven naar het kleine stadje of dorp, waar de trouw
weduwe zich bevond. Om met deze dame-lustige
eenigszins nader bekend te worden, dienen wij een paar
schreden terug te gaan, op het levenspad van den
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sergeant-schrijver, die vóór zijn in dienst treden bij de
Kon. Ned. Marine reeds een rijk en veelbewogen leven
achter zich had.
Begonnen als handelsreiziger, had hij echter later

Hem een krans had laten aanbieden.

meestal zich bewogen op min of meer artistiek gebied.
Zoo onder andere bracht hij een geruis nen tijd door
-

bij een reizend tooneelgezelschap, dat gewoonlijk voor
gaf in de provinciesteden.

-steling

Hij vervulde bij dit gezelschap verschillende rollen,
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waaronder vooral die van „jeune amoureux" of ,,jeugdig liefhebber," en later, wanneer ziekte of ongesteld
andere leden dit meebracht, ook die van-hednva
„père noble" of „eerwaardig huisvader." Vooral iii dit
laatste emplooi muntte hij bijzonder uit, doch ook als
jeugdig liefhebber was hij niet onverdienstelijk. Alleen
had hij bij deze laatste rollen liet ongeluk, zich te veel
-

op te winden en werkelijk al te veel realiteit of werkelijkheid te brengen in zijn spel, zoodat hij na afloop,
en dikwijls reeds tusschen de bedrijven in, meer dan
eens tot hevige en bloedige gevechten kwam met den
werkelijken echtgenoot of aanstaande van de dame, waar
hij op het tooneel wat al te hevig zijne liefde had-an
verklaard, zoodat er reeds gedurende zijn spel van achter
de coulissen dreigende vuisten naar hein werden uitgestoken, en de directeur meer dan eens handen vol
werk had, om hem, ten minste gedurende de voor
voor hevige kwetsuren, die hem ontoonbaar-steling,o
zouden maken, te bewaren. - Doch een andere moeielijkheid deed zich gewoonlijk voor, wanneer hij op moest
treden, kort na het ontvangen vals zijn wekelijksch
traktement.
Ofschoon de sergeant later altoos beweerde dat hij
dan alleen iet of wat meer los en vrij was in zijli spel,
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hield de directeur vol, dat de Heer IFIazelhof bij dergelijke gelegenheden schandelijk dronken was, hoegenaamd niets wist van zijn rol en er dan maar wat van
maakte, terwijl het eindelijk bij eene dergelijke gelegenheid gebeurde, dat hij, optredende als ,,eerwaardig
huisvader," in één van de aandoenlijkste passages, toer
hij den zegen zou uitspreken over een juist in het huwelijk
getreden echtpaar (aan het eind van het stuk natuurlijk),
totaal in de war geraakte, en, waarschijnlijk denkende,
dat het scherm reeds gevallen was zijne oogen schenen verduisterd door de vele tranen van geluk en
weemoed in eens als père noble, in plaats van den
zegen uit te spreken, zijn grijze pruik van het hoofd
rukte, deze naar boven wierp en luidkeels uitriep: „Geef
me nou er eens gauw even een hapje, want ik heb
zoo' n alleronmenschelijkst, zanderig gevoel boven in
mijn hoofd. '
Ofschoon het verbaasde publiek dit zeer vermakelijk
vond, kon echter de directeur zich niet met deze kunst
kreeg zijn ontslag.-opvatinger ,dsant
Het toeval wilde echter, dat hij juist in deze dagen
iets anders aan de hand had.
Hij had namelijk kënnis gemaakt met eene jonge dame,
wier vader voorzanger was in een van de- kerken van
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de plaats, waar hij het laatst als acteur was opgetreden ; waar deze dame hem meer dan eens in zijn
spel had bewonderd en hierbij zelfs zoover was gegaan, dat
zij, buiten weten van haar vader natuurlijk, met behulp
van een vriendin, hem een krans had laten aanbieden,
waaraan een heel klein, snoeperig briefje was vastgebonden, waarin met zeer kleine, lieve letters stond
geschreven :
'iDeez' hulde biedt U Alida,
Zij sloeg met ooi; en hart U immer ga
Zelfs op de duistere avondwegen
Lacht haar uw spel steeds immer tegen.
Steeds droomende U te zien
Op d' achterweg, bij mijlpaal nummer negentien."

De sergeant wist natuurlijk de droomen van Alida
weldra tot vervulling te brengen, erg bij mijlpaal nummer negentien, op den achterweg, ontspon zich weldra
eene alleraardigste liefdesgeschiedenis, die echter, helaas,
weldra den vader-voorzanger ter oore kwam. De
schoone Alida werd nu thuis gehouden en streng bewaakt, doch, zooals het spreekwoord zegt, „de liefde
overwint alles," en ook de Heer Hazelhoff wist weldra
middelen te bedenken, om zijn geliefde te zien.
Hij begon niet ijverig ter kerke te gaan en vlak
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tegenover den voorzanger plaats te nemen, die daardoor
in het eerst heelemaal van streek raakte, denkende,
dat Hazelhoff iets leelijks tegen hem in den zin had.
Dit echter was niet het geval.
De Heer Hazelhoff gedroeg zich zeer ordentelijk en
zong met een hoogst welluidende stem alle psalmen en
gezangen mee, terwijl hij, wat betreft de predikatie,
blijkbaar een zeer aandachtig toehoorder was.
Wij zouden niet durven zeggen, in hoeverre Johannes
Hazelhoff, later bijgenaamd Johannes Klankverloren,
omstreeks dezen tijd werkelijk op weg is geweest zich
te bekeeren, en of niet misschien werkelijk zijne liefde
voor Alida oprecht gemeend was.
Geen zondaar is zoo verdorven, of hij heeft oogenblikken in zijn leven, waarin hij neigingen heeft tot beter
vooral wanneer de liefde in liet spel is. Dit is-schap,
zeker, en dat is een feit, dat op zekeren dag Johan nes
Hazelhoff tot den huize „voorzanger" werd toegelaten,
en volgens zijn eigen getuigenis moet het na eenige
weken werkelijk al zoover roet hem heen geweest zijn,
dat hij op het punt is geweest van in het huwelijk te
treden, terwijl tevens het plan en de hoop bestond, dat
Johannes mettertijd zijn schoonvader als koster en voor
zou opvolgen. Zijn schoolse, welluidende stem-zanger
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moet den voorzanger, die geen zoons had, op dit
denkbeeld hebben gebracht.
De sergeant zegt zelfs, dat hij den dienst reeds meer
dan eens had waargenomen, doch bij ons aan boord
van de Tromp werd dat niet geloofd, om reden, dat
de sergeant hoegenaamd geen stem meer had en voort
geheel heesch was. Hazelhoff -zegt echter,-duren
dat juist dat zingen het hem gedaan heeft. „Mijn stembanden geforceerd," zegt hij, „in dienst van het tooneel
en de kerk."
Het zij hoe liet zij de liefde voor en met Alida
eindigde treurig.
In zijn hart ontstond een tweede en nieuwe liefde:
de dochter van een koffiehuishouder, waar hij, zooals
hij zei, gewoon was, de courant te lezen, om op de
hoogte te blijven van eventueel openvallende betrek
Deze liefde, die weldra ruchtbaar werd, had-kinge.
twee rampzalige gevolgen.
Alida, badende in tranen, en de vader-voorzanger,
met een ongeladen pistool in de hand, wezen hein de
deur, terwijl hij eenigen tijd later, als rampzaligheid.
nummer, twee, door zijn nieuwen aanstaanden schoonvader, den koffiehuishouder, een zwaren, breedgeschouderden kerel, op akelig onzachte wijze het huis werd
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uitgegooid, toen deze bemerkte, dat hij hoegenaamd
niet betaalde, doch in plaats daarvan zijn hof maakte
aan de dochter, die, in de volle liefde van haar hart,
tot dusverre stilletjes al zijn verteringen voor hem betaald
had.

Hij doorleefde nu andermaal tal van lotswis-

selingen en bezocht vooral de kermissen, waar hij eerst
op den rekstok werkte in een klein paardenspel, terwijl
hij in een deel van de pauzes optrad als clown.
Ook moet hij, naar men vertelt, degens geslikt hebben,
terwijl hij als „ jongleur" te paard met drie steeds
opgeworpen ballen meermalen groot succes behaalde.
Aangezien echter alcoholische opgewondenheid hem
ook hier in zijn artistieke bezigheden wel eens te kort
deden schieten, verhuisde hij naar een honden- en apen
dresseerde daarna eenige honden en apen voor-spel;
eigen rekening, en reisde hiermede eenigen tijd rond,
doch, helaas, met dit resultaat, dat weldra honden en
apen verdwenen waren; werd daarna knecht of kellner
in een beignetskraarn en trad toen eindelijk in krijgsdienst: hij werd namelijk marinier of zeesoldaat.
Toen ik hem leerde kennen, aan boord van de

Tromp, was hij echter reeds sergeant-schrijver, en had
hij reeds veel van zijn vroegere onrust verloren.
Toch, de oude natuur zat er nog altoos in; de vaste
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wal was nog altoos iets, dat, volgens Klabberdos, hem
meestal „tot een rampzalig uiteinde" bracht, en hij had
het zeer zeker aan zijn vriend Klabberdos te danken,
dat hij nog al redelijk weer terugkwam aan boord ; al
was hij dan ook, zooals de bootsman dat uitdrukte,
„iet of wat slap in zijn beenen."
De bootsman wist altoos, wanneer het tijd werd,
om Hazelhoff voor anker te brengen. „Sersant," zei
de bootsman dan, ,het wordt je tijd; zet je mus op,
en steek je voelhorens uit, want je hebt ze wel noodig.
Je begint weer een leelijke slagzij te krijgen over bakboord. Vooruit nou maar; en gauw wat ook, of je
krijgt er een voor je wafel."
En met deze broederlijke en vriendschappelijke ver
werd dan Hazelhoff door bootsman Klabberdos-manig
naar boord gebracht, terwijl hij .... desnoods, hein
onderweg nog een putsje water over zijn hoofd gooide,
om heelemaal frisch te worden. De sergeant deed
dus ontegenzeggelijk zeer verstandig, door zijn vriend
Klabberdos uit te noodigen hem op zijn huwelijksreis
te vergezellen, want vooral hier zou eerie al te groote
slagzij over bakboord rampzalige gevolgen kunnen hebben.
Wij behoeven zeker niet te zeggen, dat het de schoone
Alida was, die, na het afsterven van haar eersten man
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en ook van haar vader, hare eerste liefde weder in
hare borst voelde ontwaken, en andermaal .met vrouwelijke bedeesdheid zich in dichtregelen tot haar eersten
ridder had gewend. Deze dichtregelen waren dezen keer
tevens op uiterst kiesche wijze v ereerligd geweest met
een postbewijs van een nog al aanzienlijk aantal guldens.
Haar hart, zoo vol van liefde, zag op geen geld.
Dit geldelijk bedrag was werkelijk zoo groot, dat de
sergeant hieruit meende te mogen besluiten, dat het nooit
hare bedoeling kon geweest zijn, dat men de reis naar
hare woonplaats regelrecht zou doen. Hij zag er niet
anders in, dan een teedere vingerwijzing, dat men zich
nog eerst eenige dagen diende te vermaken, in de eene
of andere plaats. Doch daarvan wilde de bootsman
niets weten. ,,Neen, sersant," zei hij, „daar komt niets
van in; als we dat doen, dan komen we er nooit; en dat
zou smerig wezen.... Zij het jou het geld -gestuurd
voor de reis, en nou gaan we d'r ook regelrecht heen ;
en als je niet wilt, dan zal ik je er brengen .... Je
weet wel: ik ben nog al sterk in mijn handen."
Ja, dat wist de sergeant, en ik geloof, dat hij in dit
oogenblik niet geheel vrij was van eenig berouw over
het feit, dat hij zijn vriend Klabberdos mee had genomen, want zonder deze was hij secuur eerst een
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poosje aan de rol gegaan. Nu echter arriveerde hij
met zijn vriend goed en wel te bestemder plaatse. —
Zij werden aan den trein afgehaald door Alida, die
haar vriendin van vroeger mee had gebracht: denkelijk

Zij werden aan den trein afgehaald.

uit een overweging van welvoegelijkheid en maagdelij ken
schroom.
.Het welkom wederzien van haar en den sergeant
was teeder en aandoenlijk, doch de bootsman had zich
dadelijk bij het gezicht van de twee dames iets of
•wat achteraf gehouden, en het eerste, waarnaar hij
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informeerde, was, of de andere dame ook weduwe
was, en hierop een bevestigend antwoord ontvangende,
beging hij, misschien voor den eersten keer van zijn
leven, het zeer te veroordeelen feit van een groote
onwaarheid te vertellen, door namelijk, zelfs zonder dat
het hem gevraagd werd, onmiddellijk te zeggen, dat
hij gehuwd was en in het Nieuwediep een lieve vrouw
had achtergelaten, met zes nog onmondige kinderen ;
hiermede waarschijnlijk willende aanduiden, dat weduwe
numero twee, wat betreft een eventueel huwelijk, op
hem hoegenaamd niet zou kunnen rekenen.
„Zie je," zei bootsman Klabberdos, „je moet maar
rekenen, als dat ik hier bij deze zaak tegenwoordig
ben, net als dat je met warm weer een overjas aantrekt : eigenlijk heb je 'em niet noodig, maar je neemt
hem mee voor de gezelligheid, of, zooals ze aan boord
van een oorlogsschip zeggen, als een soort van valsch
alarm, met eert illustratie van noodwendigheid of nood
Ik heb een vrouw met zes kinder, en-zakelijhd.
mijn vrouw leeft nog —; sersant, heb je nog tabak
bij je? ik wou wel wat achter mijn kiezen hebben...
En, waarschijnlijk om zich een zekere houding te geven,
na deze grove onwaarheden, nam de bootsman dadelijk een verbazend groote pruim tabak, en ging daar
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hard op staan kauwen, terwijl op het gezicht van
weduwe nummer twee een zekere teleurstelling niet te
miskennen viel. Toch gingen nu verder de zaken
zeer naar wensch. Men maakte kennis met verschillende familieleden en autoriteiten van de plaats, en
werd over 't algemeen overal even hartelijk ontvangen.
Ook vooral bootsman Klabberdos, die nu overal
voorgesteld werd als een van de kommandeerende
officieren aan boord van Zijner Majesteits Tromp, viel
zeer in den smaak en genoot, vooral ook van de zijde
van de dames, de meest mogelijke sympathie; iets, dat
hem echter wel eens benauwde, vooral wanneer men
hem naar zijn kinderen vroeg, waarop hij dan dikwijls
de meest zonderlinge en verwarde antwoorden gaf, die
iemand, die de zaak ernstig opvatte en meende, zeker
op het denkbeeld moesten brengen, dat de bootsman
,of een zeer onverschillig vader moest wezen, die niet
veel van zijn eigen kinderen afwist, of wel, dat deze
kinderen voortdurend aan een allerzonderlingste lotswisseling onderhevig moesten zijn, wat betreft leeftijd
-en geslacht, aangezien het zestal nu eens bestond uit
vier meisjes en twee jongens, en dan weer juist anders-om, terwijl het zelfs één keer gebeurde, toen Klabberdos een nog al stevigen grog had gedronken, dat het
ZONDAARS.
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volgens zijn verklaring „allemaal vrouwspersonen'
waren.
Ook de sergeant- schrijver gedroeg zich al deze dagen
uiterst fatsoenlijk en het leek werkelijk wel, alsof de
liefde op hem een merkwaardig goeden invloed had.
Meer dan eens zei hij 's avonds tegen Klabberdos, als
ze in hun logement alleen waren:
„Bootsman, ik geloof wezenlijk, dat ik met die
vrouw zal gaan trouwen..
„Dat's te zeggen, ' antwoordde hierop de bootsman,
„het zou dan toch ook al een krimineele schande
wezen, als je het niet deê, want jij en ik leven nou
al een heele tijd op haar kosten, en het is niet meer
dan billijk, dan dat jij er nou mee trouwt ..."
Uit dit gezegde van den bootsman ontspon zich nu
een vrij hevige discusssie, waaruit bleek, dat de ser
schrijver Hazelhoff in den beginne volstrekt niet-geant
het plan had gehad om met de weduwe te trouwen
en alleen een vroolijk reisje op het oog had gehad.
„ Wat zeg je ?" zei de bootsman. „Als ik dat geweten had, was ik nooit met je mee gegaan. Wat
is dat voor smeerlapperij, om eerst dat geld van dat
schepsel aan te nemen en dan later den mond af te
vegen en weg te loopen ? Maar nou zei je er
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mee trouwen, of je wilt of niet ; en als het, noodig is
zel ik er de politie bijhalen. .. want daar zal wel wat
van in de wet beschreven wezen, dat je er in zoo' n
geval aan vastzit ... En anders dan zel ik je er aan
vastbinden met mijn eigen handen... Ik heb meegegeten van de vroolij kheid, en nou zei ik ook zorgen,
dat de zaak op een fatsoenlijke manier ten einde
wordt gebracht.... Zet nou je mus op, en we gaan
d' er van avond nog heen, en morgen, als het licht
is, ga je dadelijk met mij naar het stadhuis. Wat
is dat hier: wou jij maar lekker eten en drinken, en
dan- als een smerige kerel wegloopen, zonder het gelag te betalen? Dat zal niet gebeuren.''
Ja, de bootsman was ernstig boos; het zweet stond
hem op zijn aangezicht, zoo nijdig was hij, en of de
sergeant wou of niet, hij moest mee, doch zooals deze
wel berekend had, begon onderweg de woede van
bootsman Klabberdos al een beetje te bedaren, en
voor ze bij het huis van de weduwe waren, had de
sergeant hem al uitgelegd, dat ze nu eigenlijk op weg
waren om een groote dwaasheid te doen, die alles in
de war zou kunnen sturen, en de sergeant begon nu
met zijn gewone welbespraaktheid zijn gedrag te ver
-deign.
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„Kijk er eens hier, Klabberdos, " zei hij, „Je maakt
jezelf daar nou zoo dik over, maar je ziet die zaak
verkeerd in. , Die vrouw hèt last van een overvloedige
en opgekropte liefde; en als ik er mij nou niet mee
bemoeide, wat was er dan gebeurd ? Dan was
d'r een ander gekomen, en die had ze misschien ge
vanwege de centen, die ze heeft, eni die had-trouwd,
ze misschien dagelijks een onpleizierige herinnering gegeven, met driestrengs- wonderolie.... Maar wat doe ik
nou? ik bezorg deze dame een paar pleizierige dagen,
en dan, als ik denk, dat de tijd gekomen is, dan trek
ik me in alle bescheidenheid terug, en ik gaan weer
naar boord ... En dan hèt zij niks verloren als een
paar centen, waar ze genoeg van heeft ; en, zooais mijn
vader altoos zei, ze is d'er niet dommer op geworden....
En nou wou ik jou wel eens vragen, bootsman, of ik
het goed met die vrouw voorheb of niet ?"
„ Sersant," zei de bootsman, jij hebt een gladde tong,
en daarmee ben je mij de baas, maar ik heb een paar
stevige vuisten, en daarmee ben ik jou de baas .. .
En als jij met dat vrouwspersoon niet in het huwelijk
treedt, dan sla ik jou je oogen dicht. Nou mo' je maar
weten, wat je doet, en nou wensch ik je verder wel
t' rusten !"
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Helaas, de bootsman, hoe goed en ernstig hij het
ook meende, was tegen de listen en lagen van den
sergeant- schrijver niet bestand.
Een paar dagen later wist de sergeant liet daarheen
te drijven, dat men roet de twee dames, Alida en hare
vriendin, een uitstapje maakte naar Amsterdam, om daar
een paar genoeglijke dagen door te brengen.
De bootsman had van Amsterdam zulke genoeglijke
herinneringen van zijn voorgaande reis derwaarts, dat hij
met lust en genoegen dit plan aanvaardde ; alleen met
dit afzonderlijke beding, dat het hens vergund mocht
zijn, niet met de dames in dezelfde coupé te zitten;
hij nam op zijn eentje plaats in een rookwaggon, en dit,
niettegenstaande de vriendin van Alida gezegd had, dat
meneer Klabberdos gerust een sigaartje mocht opsteken,
en dat zij wel in een rookwaggon plaats zou willen
nemen.
„Neen," zei de bootsman, „ik blijf liever alleen; de
sersant kan het alleen wel af,"
Ja, de sersant kon het alleen wel af. Het was
juist dit, waarop de slimmerd gerekend had. Hij
nam met de beide dames in een niet-rook-coupé plaats
-

en was werkelijk allerliefst. Hij putte zich uit in
allerhande beleefdheden en kleine attenties. Bij
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ieder station vroeg hij, of de dames niets gebruiken
wilden, of hij ze niet pleizieren kon met dit of met
dat .... Eindelijk, op een hoofdstation, een kruispunt
van den weg, waar het nog al druk was en men een
minuut of wat tijd had, was hij niet meer te houden
en wipte den trein uit, om voor de vriendin van Alida,
die over een gevoel van flauwte geklaagd had en een
zekere „ trekkerigheid" meende te hebben in een stukje
eten —; om voor deze vriendin een broodje of een
cótelet te halen, wipte de sergeant den trein uit en
kwam ook weldra met een en ander bij het portier

terug .... Hoe het nu echter kwam, weet ik niet,
maar dit is zeker, dat de sergeant nog even weer weg
moest, om, zooals hij zei. aan het buffet nog even
te vragen, of men hem wel geld genoeg terug gege ven had van een briefje van . ƒ25, dat hij daar gewisseld had. . . Tijd was er genoeg, o ja, zeker.
hij was in een wip terug, dat zouden ze zien; maar
jawel, goeie morgen, dat was mis. . . Juist toen de
sergeant uit . de wachtkamer kwam vliegen, zette de trein
zich in beweging en verliet, niettegenstaande de protestaties van Alida en haar vrienden, al gillende en blazende , het station. De sergeant liep riet een wanhopig

gelaat nog een eind met den trein mee, doch Alida
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smeekte hem, toch geen poging te doen er nog in te
komen: hij mocht eens een ongeluk krijgen...
De sergeant riep haar nu toe, dat hij met den volgenen trein zou komen ... ,,Ga. . . maar ... naar .. .

Juist toen de sergeant uit de wachtkamer kwam vliegen.

't hotel ... je ... weet wel ... waar ... "
Alida knikte en de sergeant liet den trein verder
gaan, doch nam nog even zijn hoed af en wuifde met
zijn hand, toen hem de waggon passeerde, waaruit zijn
vriend erg reismakker de WelEdele Heer Klabberdos
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met zijn geheele bovenlijf naar buiten kwam hangen,
tot groote ontsteltenis van het spoorwegpersoneel aan
het station, die dachten, dat hij er wou uitspringen of
een ander ongeluk te gemoet ging. Het was echter niets
anders dan een mislukte poging om den sergeant-schrijver
bij zijn kraag te pakken, en zoo naar binnen te halen....
Toen hij zag, dat dit hem mislukte, trok hij dadelijk
zijn lichaam terug en keek nog met open mond en
oogen naar den ontsnapten huwelijks-candidaat, die hem
nog zoo lang mogelijk vriendelijk met zijn hand achterna
bleef wuiven en toen verdween.
Het duurde nu nog zoowat een half uur voor de
trein aankwam te Amsterdam.
Niet gemakkelijk zal het zijn, de gewaarwordingen
te schetsen, die in 't gemoed van den bootsman zich
als 't ware verdrongen ..
Hij was werkelijk geheel besluiteloos.
„Zou het nou maar niet het beste zijn ," zoo redeneerde hij bij zichzelf, „dat ik er nou ook maar van
deur ging. In Amsterdam ken ik 'em dat straks best
lappen ... Wat mot ik anders met die twee vrouwen..
Doch dan kwam zijn gevoel van goedhartigheid en
eerlijkheid weer in hem op, en hij .zei tegen zichzelf:
„Dat zou smerig van je wezen, als je die twee schep-
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sels nou aan d'r eigen overliet ... Ze weten in Amsterdam misschien geen eens den weg, en wie weet in
wat voor handen zulk mal vrouwvolk wel vallen
kan..."

Neen, windhaas, één voor mij alleen, en een andere voor het vrouwvolk.

En zoo, door deze laatste overweging, die de overhand behield, kwam het, dat men dien middag , juist
tegen etenstijd, een dikachtig heer met twee dames een
van de Amsterdamsche hotels zag binnenstappen.
Het was natuurlijk bootsman Klabberdos, die er in
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dit oogenblik, ik moet het ronduit zeggen, niet bijzonder vroolijk of opgewekt uitzag.
Hij vroeg dadelijk en in eens, zonder bijna op te
kijken, twee kamers aan den kellner, die, het gezelschap
ontving. „ Een voor deze dame, en een voor u en Mevrouw ?" vroeg de vriendelijke kellner.
„Neen, windhaas, een voor mij alleen en een andere
voor liet vrouwvolk," antwoordde de Heer Klabberdos.
,,En komt u aan de table d'hôte ?'' vroeg de kellner.
„Tabbeldoot, wat is dat?" vroeg Klabberdos ; doch
hier kwam Alida hem te hulp.
,,Of we van middag aan tafel komen eten? vraagt
hij," zei ze tegen Klabberdos.
„Of we komen eten? Ja, zeker komen we eten,"
zei Klabberdos: dien het denkbeeld van eten weer
een beetje scheen op te fleuren... „Zeker komen we
eten ; en zorg maar, dat je goed wat opschaft, want
ik heb een razenden honger."
„Nu, daar zullen we voor zorgen," zei de kellner,
bracht daarop eerst de dames naar hun kamer en
wilde daarna Klabberdos den weg wijzen, doch deze
had daar geen lust in en zei: ,,Geef mij eens een
happie te drinken.. . "
,,Wat moet het wezen, meneer ?"
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„Jenever," zei Klabberdos, „met een beetje bitter
er in, maar niet te veel. Bitter bedoel ik; op de
jenever behoef je niet zuinig 'te wezen."
Nu, dat was de kellner ook niet; al waren Klabberdos dan ook de glaasjes tamelijk klein.
,,Wat er in zit , zei hij, is goed, maar de daad"

zaak zelf is mij te gering."
„Wat bedoelt u, meneer?"
Jk bedoel, jongenheer, dat die glaasjes zoo klein
bennen, dat jeder voorzichtig mee mot wezen, als je
ze niet mee naar binnen wil slikken."
„U kan er meer krijgen, meneer...
„Daar hè je gelijk in, jongen; geef me er nog
maar eens een. 2>
We], dat deed de kellner; en al was dan ook de
enkele „ daadzaak" gering —, de herhaling van het
feit maakte, dat bootsman Klabberdos tamelijk opgewekt aan tafel kwam; waar de kellner hem natuurlijk
een plaats tussehen de twee dames in had gegeven,
doch daar wou Klab herdos niet van weten.
„Waarachtig , niet! Ben je gek? Ik wil niet tusschen dat vrouwvolk zitten. Ik hier, en zullie daar.
Ziezoo, geef me nou maar eens gauw wat te eten." ,
Wel, de soep kwam natuurlijk eerst en

beviel
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Klabberdos nu al niet zoo bijzonder. „' t Is net warm
water, met een aftreksel van witte boonen er door
heen," zei Klabberdos; maar zijn verontwaardiging
steeg ten toppunt, toen er eindelijk, na lang wachten,
niet anders op zijn bord kwam, dan een onnoozel
pasteitje of croquetje, dat hij onmiddellijk uit zijn
eenzaamheid op liet mooie witte bord verloste door
het in één hap met zijn lepel naar binnen te gooien.
Aangezien dit gerecht gevolgd werd door een stukje
viseb, kabeljauw of zoo iets, dat ook al niet door

Ziezoo, zei Klabberdos, nu wordt de zaak gezond.

zijn omvang of hoeveelheid uitmuntte, meende Klabberdos, dat het oogenblik gekomen was, om een kleine
aanmerking te maken.
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„Hoor eens," zei hij nu, „als jullie hier wat krap
in je vleesch zit, of als ik er wat meer voor betalen.
mot, dan wil ik dat graag doen, maar zoo'n koers
als het nou uitgaat, met warm water en een hapje
vleesch of zulk goed, zooveel als ik op mijn tong
kan leggen , dan gaan ik weg, want ik wil hier niet
als een zieke ,behandeld worden. Ik ben gewoonlijk
goed van innemen, maar het moet de moeite waard
wezen .

,1

Nu, het gerecht, dat thans gepresenteerd werd,
verzoende hem met den toestand: er kwam een bord
met gesneden rosbeaf, dat er heel goed uitzag.
„ Ziezoo" , zei Klabberdos, „nou wordt de zaak gezond," en hij veegde in eens het geheele bord met
het vleesch op het zijne over.
„Dat smaakt," zei hij; „geef me nou ook wat te
drinken."
De kellner was al een paar keer bij hem geweest
net de wijnkaart, maar de bootsman had dat niet
heelemaal begrepen, en was ook te veel vervuld van
zijn plannen om goed te eten, om hierop veel acht te slaan.
Nu echter begon hij het in de gaten te krijgen.
„Hoor eens," zei hij, „kan ik er nou niet een glaasje
jenever bij krijgen? Want die he' jullie hier goed."
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„Neen, meneer, dat zal niet al te best gaan ," zei
de kellner.
Nou, cognac dan, als dat fatsoenlijker is."
„Ja, meneer, dat kan u wel straks krijgen, na tafel,
bij de koffie, maar nu niet."
„Bij de koffie? Daar he' 'k nog nooit van gehoord.
Drink jullie dan koffie 's middags bij 't eten? Nou
maar, geef me dan maar een flesch of wat wijn."
„Hoeveel verkiest u ?'
„Ja ... geef nu maar wat; als d' er maar genoeg
van is, want als ik wijn zal drinken, mot ik er genoeg
van hebben; anders heb ik er geen smaak van ..."
,,En welke soort verkiest u ?"
„Die een beetje hartig is op de tong ... En nou
mo je eerst maar eens volbrassen, want ik zou niet al
dat gepraat het eten heelemaal vergeten." En de bootsman vervolgde zijn diner, dat hem nu verder bijzonder
goed scheen te smaken. Met zijn dames hield hij zich
van tijd tot tijd ook wel een oogenblik bezig, maar toch
vestigde hij zijn grootste aandacht op hetgeen er voor
hem stond.
De dames, hoeveel ze anders ook van Klabberdos
hielden, begonnen zijn gedrag nu toch langzamerhand
wel wat zonderling te vinden, ook al omdat hij, naar-
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mate de maaltijd vorderde, meer en meer opgewonden
begon te worden en een neiging aan den dag legde,
om eens een liedje te gaan zingen, zoodat zij vreesden, met hem in moeilijkheden te geraken.
Alida had ook weinig eetlust en begon zich ongerust
te maken over het feit, dat haar vriend Hazelhoff, die
nu toch al lang hier had kunnen zijn, nog altoos niet
arriveerde.
Als zij Klabberdos omtrent dit punt raadpleegde,
deed hij niet anders, dan hen beiden vriendelijk aankijken, en met zijn linkeroog knippen, terwijl hij met
zijn handen en zijn mond een beweging en een geluid
maakte, dat deed denken aan iets, dat weggeblazen
wordt .. .
„'t I s niet anders," zei hij dan, ,, hou jezelf maar
katoen ... Laa' we nou eerst maar gaan eten ..."
En dan vervolgde hij weer zijn diner.
Het was verbazend, wat hij op dien middag deed
verdwijnen, want het smaakte hem bijzonder goed.
Alida was op het punt eerre kleine flauwte te krijgen
en hiermede den bootsman in zijn middag-vaart en
opgewondenheid eenigszins te stuiten, toen de kellner
binnenkwam met een telegram dat bleek afkomstig
te zijn van den Heer Hazelhoff en waarin hij mededeelde:
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„Plaats genomen in verkeerden trein naar Rotterdam, morgen eerste ten uwent."
Ofschoon Klabberdos op het vernemen van deze tijding
andermaal dezelfde mimiek en het geluid van ,, weggeblazen' maakte, gaf dit toch Alida weer eenige hoop,
2

en men besloot nu, den avond maar zoo genoegelijk
mogelijk door te brengen.
Wel, dat deed men, en de Heer Klabberdos wandelde gedurende liet verdere gedeelte van den avond
recht genoegelijk rond, ofschoon hij zich voortdurend
op eenigen afstand hield van de vriendin, die hij nog
altoos niet recht vertrouwde.
Den volgenden morgen echter was de sergeant nog
altoos niet verschenen, en ofschoon de bootsman op
nieuw, en nu nog meer welsprekend, de mimiek van
„wegblazen" vertoonde en hem ongeschikt voor het
huwelijk verklaarde Alida liet niet af, voordat de
bootsman beloofd had, met haar den sergeant te gaan
zoeken, aangezien de bootsman zich had laten ontvallen, dat hij waarschijnlijk wel ergens hier in Amsterdam
zou zitten.
Dit bleek ook werkelijk het geval te zijn, want na
lang zoeken vond men hem in een klein café, dat gehouden
werd door een gewezen botteliers-maat van de Tromp.
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Dit was de plaats, waar de sergeant gewoonlijk zijne
.

omzwervingen op de terra firma eindigde. Hij verdiende
dan zijn vertering en verder zijn logies, wanneer zulks
noodig bleek te zijn, door in dit café 's avonds op de

„Huila, daar; blijf van mijn grokkie af!"

viool dansmuziek te spelen, staande boven op een tafel,
achter in het vertrek en in de onmiddellijke nabijheid
van een grooten cognacgrog, waarop hij voortdurend
een oogje hield, door er steeds naar te kijken, en onmiddellij k, wanneer hij bespeurde, dat een van de nietZON I)AARS.

1o
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dansende heeren of dames er bij vergissing zijn hand
naar uitstrekte, dadelijk, te midden van zijn spel, of
somtijds plotseling met een krachtigen streek eindigende,
luidkeels uit te roepen;
„Huila, daar ; blijf van mijn grokkie af!" en dan
vervolgde hij weer zijn spel. Of nu echter gisteravond
deze eigenaardigheid minder goed was opgenomen, of
dat er iets anders gebeurd was

liet zij, hoe het zij

gisteravond was er in het café hevig gevochten, en nu,
op het oogenblik, lag de sergeant half bewusteloos achter
in een opkamertje, met een zware wond in zijn achterhoofd.
„Ongeschikt voor het huwelijk" zei de bootsrun
dadelijk tegen Alida, die heen vergezeld had, doch deze
spoedde zich onmiddellijk naar achteren en naar boven,
en vond daar den sergeant, die haar half wezenloos
aankeek en er blijkbaar heel leelijk aan toe was.
Alida zette zich bij . hem neer, doch hij herkende
haar niet.
Eerst eenige dagen later, toen hij zijn oogen opendeed in een kamer van het hotel, waarheen men hem
-

getransporteerd had, zag hij Alida aan zijn hoofdeinde
zitten, en Tederen keer, wanneer hij iets noodig had,
was zij het, die hein zijn kussens gemakkelijker legde
of zijn voorhoofd trachtte te bekoelen ...
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De sergeant bleef daar een geruimen tijd ziek, doch die;
dekte deed hein goed.... Voor 't eerst van zijn leven misschien gevoelde hij het geluk en het genot, -opgepast en
verzorgd te worden door een vrouw, die hem werkelijk
liefhad. Dat was iets nieuws voor hem, dat kende
hij heelemaal niet, en deze ware liefde was voor hem
een geestelijk geneesmiddel. Het was voor 't eerst
van zijn leven, dat hij begreep wat dat was, en toen
de bootsman hem bij een van zijn latere bezoeken
vroeg, hoe hij over het huwelijk dacht, zei de sergeant

:

„Bootsman, ik geloof, dat ik er mee ga trouwen.
„Nou, sersant, da's goed, dat je dat zegt, want als
je dat niet deê, dan was je een smerige kerel."
Neen, dat was de sergeant niet. Al was hij een
pierewaaier van het eerste water, en al kwam hij ook
niet in eens tot stilstand een smerige kerel was

ij niet

...

Een maand of wat later trad hij met Alida in het
huwelijk; bootsman Klabberdos was getuige op de
bruiloft en alles liep in de beste orde af.
En zoo was dus van deze malle reis toch nog iets
goeds terecht gekomen.
Gaarne zou ik u ook nog mededeelen, dat de boots-
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man in het huwelijk was getreden met de vriendin
van Alida, doch dan zou ik de waarheid te kort doen,
want de bootsman heeft tot het laatste toe volgehouden
de groote onwaarheid, dat hij in het Nieuwe Diep
getrouwd was met een lieve vrouw, en zes nog
onmondige kinderen!
Dat is misschien de eenige leugen, die hij ooit in
zijn leven verteld heeft. Nu, die zullen we hem maar
vergeven.

.

.

^.

EEN „INFLUENZA-PREEK" VAN

OOM ANTONIUS.

„Nu zou ik toch wel eens willen weten, oompie,
wat voor lichtzij er is te vinden - aan die leelijke
influenza ! '
Ge moet weten, waarde lezer, dat mijn goeie oom
Antonius er altoos op uit is om uit de onmogelijkste
toestanden nog iets te „ distilleeren , dat hij - de ,,lichtzij
noemt van die of die narigheid, en nu kwam ik dezer
”

"

dagen bij hem, terwijl hij er nog uitzag als iemand,
die net nog even Vriend Hein met zijn knipmes om
den levensdraad af te snijden is ontsprongen. Hij hoestte
nog vrij wat en was nog zoo slap in zijn beenen, dat
hij mij verzocht hein zijn pijp aan te geven, die op
den schoorsteenmantel stond, vlak bij hem: iets, dat
hij mij nog nooit gevraagd had, want oom Toon was
er erg op gesteld, niet, voor oud aangezien en behandeld
te worden.
„Mijn beste jongen," zei oom Toon, „het is mijn innige
overtuiging, dat, niettegenstaande de groote narigheid
en ellende die deze ziekte in zoovele gezinnen teweegbrengt, er toch wel degelijk een lichtzij is te vinden.
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Je weet wel, ik ben nog een beetje ouderwetsch en heb
nog altoos ' liet geloof van mijn goeie moeder, dat er.. .
ja, ik zal dezelfde woorden gebruiken, als je ouwe
vriend, De Rooie, -- dat er Een is, die het beste weet,
wat voor een mnensch het beste is, al begrijpen wij
dat dan ook niet dadelijk ..."
-

„Ja, oom, dat 's nu allemaal goed en wel, en 't is
zoo: De Rooie zei dat ook, maar dat 's nu toch wel
een beetje ver gedreven. Op zoo'n manier kunt u ook
wel beweren, dat het in mijn eigen belang is, wanneer
ik straks op de gladde straat uitglij en armen of beenen breek of een flinke hersenschudding krijg, waardoor
ik voorgoed „opgeruimd" word."
,,Of dat nu precies in jou belang zou wezen, dat
weet ik niet," zei oom Toon, „en dat weet jij ook
niet, en dat weet niemand, en in elk geval is dat tot
dusvere nog niet gebeurd, want je zit je daar nog
lekkertjes bij de kachel te stoven; dat geval is dus
nog niet aan de orde. Toch, oin hij het woord
,,opruimen" te blijven, is dat een van de termen,
waarmee bijvoorbeeld diepzinnige, moderne philosofen
den oorlog en epidemische ziekten verdedigen, door
te wijzen op deze als middelen, waardoor de overbevolking wordt tegengegaan. Ik geloof echter, dat deze
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philosofen bij hun redeneering zelden het oog hebben
op hun eigen dierbaar personage en, geloof ik, er
tamelijk vast op rekenen, dat zij op het lijstje van

„opruimings-candidaten" aan den voet van het register
of misschien in het geheel er niet op worden aangetroffen. Wanneer ik dan ook spreek van de „lichtzij"
van die ellendige en treurige ziekte, is het om te
wijzen op den omkeer, dien zulk een periode dikwijls

tewePg
b ren g t in onsg emoedsleven. Het maakt ons
hart gevoeliger en weeker, meer vatbaar voor goeie
g
g
indrukken. Ik wed, (lat er dezer dagen menigeen is,

die sommige menschen in zijn omgeving met heel
andere oogen is gaan beschouwen dan vroeger. Men-

schen, waarvan men het nooit gedacht had, staan
plotseling vóór u en bieden u hun hulp aan. Jn den
nood leert men zijn vrienden kennen" is een spreek
dat al heel . oud is, maar toch nog niets van-word,
zijn kracht heeft verloren."
„Zeg er eens, oorn, nu ben je weer aan liet overdrijven, want integendeel gebeurt het ook wel eens,
dat bij zoo'n gelegenheid de vrienden aan den haal
gaan of er zich toe bepalen, met hartroerende belang
naar je welzijn te komen informeeren, om dan-steling
verder een nieuwe sigaar op te steken en met de
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parapluie onder den arm een anderen kant uit te flaneeren.
,,Juist, neefje, dat is ook zoo, en snij dunkt, dat
is dan een bewijs voor mijn stelling, dat men dan zijn
vrienden leert kennen. Ge kunt dan voortaan weten,
dat die meneer met zijn sigaar in het hoofd en de
parapluie onder den arm in zijn vriendschap ten achteren staat bij een ander, dien ge misschien vroeger
om zijn minder liefelijke hoedanigheden niet kondt
zetten ... .
Hier zweeg oom Toon een oogenblik ; hij scheen
iets op zijn hart te hebben.
„Jongen," zei hij in eens, „ik zal het je maar
vertellen. Juist dezer dagen heb ik dat zelf onder

-

vonden. Je kent wel dien ouwen, gepensioni.leerden
majoor; waarmee ik al jarenlang aan dezelfde tafel eet?
Welnu, zooals je weet, lig ik daarmee nog al dikwij ls overhoop, en 't is net alsof de vent mij altoos
in het vaarwater zit. Als ik aan tafel 't een of ander
idee opper of over dit of dat mijn gevoelen uit, duurt
het geen anderhalve minuut, of majoor Rekstok komt
met zijn brommende, commandeerende stem er tusschen
in en valt mij in de rede met zijn geliefkoosde uitdrukking : allemaal satansche onzin. En dan weder
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heeft hij van die kleine, alleronaangenaamste hatelijkheden, die iemand het bloed uit de vingers zouden
doen springen, en als ik niet zoo'n af keer had van
ruzie, vooral wanneer je zit te eten, dan had ik er
hem ook al lang eens over aangesproken. Zoo, bij
voorbeeld, weet hij, dat ik dol veel houd van sla
wat doet hij nu? Telkens, wanneer er-bontjes.E
slaboontjes op tafel komen, weet hij zoo te manoeuvreeren (ik geloof, dat hij den bediende er onder de
hand iets voor geeft), dat hij (hij zit naast me) net
vóór mij bediend wordt. En dan kijkt hij me met

een satanischen glimlach aan, terwijl hij zich heel
ruim bedient, en zegt: jij houdt veel van boontjes,
meneer Antonius, niet waar? Nu, maar ik ook. En
dan strijkt hij bijna den geheelen voorraad op zijn
bord. Ja, dat moet dan een aardigheid heeten, en
ik ben welstaanshalve nog verplicht, er om te lachen;
maar in mijn hart zou ik den vent in dat oogenblik
wel ik weet niet wat kunnen doen.
,,En zie : wat gebeurt er nu dezer dagen?

Daar

krijg ik, zooals je weet in hevigen graad de influenza.
Net den vorigen dag had de majoor mij weer allerlei
onaangenaamheden gezegd betreffende de manier, waarop
ik de gewoonte had

,

mijn sigaar in mijn mond te
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houden; hij noemde dat „sabbelen" en vergeleek het
bij een kind, die een dot of een pijpkan (zoo'nouwerwetsch ding, waaruit de kinderen in vroegere dagen
hun melk naar binnen zogen) in zijn mond had. Ik
werd zoo furieus, dat ik mijn sigaar woedend uit mijn
mond nam en hem op den grond gooide, waarop
ik nijdig als een spin de zaal uitliep. Ik had toen
waarschijnlijk de influenza al beet, want anders ben
ik zoo driftig niet.
„En wat nu verder, zul je zeggen of vragen? En
ik antwoord : weet je wel wie ik het eerst zag, toen
ik, na een hevige koorts, als 't ware weer tot mijn
bewustzijn kwam? Het was het gezicht van dien zelfden ouwen majoor Rekstok, die den heelen nacht
bij mijn bed had gezeten en gewaakt, zooals mijn
juffrouw later vertelde.
,,Op 't oogenblik, dat ik .... wakker werd, zal ik
maar zeggen, lag de majoor schuins achterover in mijn
bed. Tegen den morgen was hij zeker in slaap ge vallen, want al ziet hij er ook nog zoo bar en sterk
uit, hij behoort toch ook al tot de oudjes en is, geloof ik, de zeventig al een aardig eindje gepasseerd.
„Toen hij (de majoor bedoel ik) zijn oogere opendeed, had ik zijn hand te pakken en hield op mijn
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manier een hartroerende toespraak, waarop hij niet
anders zei dan : hou nu je leelijke, ouwe wafel dicht
en probeer om wat te slapen ; dat's beter dan al dat
gezeur; allemaal sata7?,sche onzin.
„Nu, dat laatste geloof ik niet, dat hij heelemaal
meende, want wat ik bedoelde met mijn zeggen was,

„op het oogenblik dat ik wakker werd."
dat ik hem altoos verkeerd had begrepen en dat hij
voor mijn part in het vervolg al de sláboor1tjes voor
zich alleen mocht houden. Nu, dit laatste was
natuurlijk maar een grapje, waaruit je kunt zien, dat
ik alweer begin op te knappen, maar dit is zeker, dat
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diezelfde leelijke influenza mij wel deksels slappe beenen
heeft bezorgd (want het is waarlijk net of ik dronken
ben soms), maar hij heeft mij ook in mijn verdere
leven, dat ik, hoop ik, nog te goed mag hebben, een
vriend bezorgd, die mij meer dan bijna alles dierbaar
zal zijn, zoolang ik er ben. Dat's mijn lichtzij van
de influenza.
,,En nu nog iets. Kijk eens even het raam uit.
Zie je wel dat huis aan den overkant, waar de gordijnen zoo half neergelaten zijn en.... ja, kijk, daar
zie je ze net het huis weer binnengaan; ze stond op
de stoep. Dat is de pleegzuster, die daar in huis, een
dag of tien geleden, even voordat ik ziek werd, als
een weldoende fee, als door God gezonden (vergeef
mij die ouwerwetsche uitdrukking), - rust en kalmte
bracht in dat diep bedroefde gezin.
„Er is bijna geen periode in ons menschelijk leven,
die ons zoo diep en innig doet gevoelen wat liefde is
en wat liefde kan, als in zulk een tijd van ziekte,
ellende en tegenspoed. Dan eerst ziet men hoe dwaas
en weinig beteekenend in de werkelijkheid het „ver
richting" is voor hen, die werkelijk hun-schilvan
best doen te werken volgens het voorschrift : „Heb
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uw naaste lief als uzelf." Dit voorschrift, hoewel in
de werkelijkheid misschien nooit geheel bereikbaar,
strijdt tegen geen enkel kerkelijk of sociaal principe.
Het is het ideaal van alle weldenkende priesters op
ieder gebied.
„Laten wij daarom, ieder naar zijn vermogen, die
vereenigingen steunen. Vooral in deze dagen is er
veel noodig.
„Ik voor mij zet in mijn testament, dat het beetje,
wat ik heb, moet komen voor de éene helft aan
majoor Rekstok, als die nog leeft, en de andere helft
aan het Diaconessenhuis of de Pleegzusters -Vereeniging,
waarmee ik dezer dagen kennis maakte."
„Oom Toon," zei ik, „ik merk dat je weer heelemaal klaar bent, want je hebt daar weer een aller
preek gehouden."

-ardigste

Of het een preek is," zei oom Toon, „weet ik
niet, maar dat het waar is wat ik gezegd heb dat
weet ik wel."

NZE NAASTE IS OOR ONZE NAASTE

ZONDAARS

19

„Onze naaste is ook onze naaste.” Hiermee wil
ik dit zeggen, dat de personen, die in onze onmiddellijke omgeving wonen, ook vallen onder de rubriek,
ten wier opzichte ons geleerd is: „Heb uw naaste
lief als u zelf."
Ik geloof niet, dat er iemand zal zijn, die het
gezocht of overdreven zal vinden, of het in anderen
zin zal tegenspreken, wanneer ik beweer, dat er
werkelijk menschen gevonden worden, die dit meer
dan eens totaal vergeten.
Toen men den Stichter - des Christendoms vroeg:
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Wie is mijn naaste ?" gaf Rij den vragers de gelijkenis
van den barmhartigen Samaritaan. ik denk echter,
dat Rij, wanneer Hij op sommige oogeriblikken in
een van onze huisgezinnen kwam, enkelen leden van
het gezin zou toevoegen: ,,De menschen, die daar
met u aan tafel zittet, moet gij ook niet vergeten;
zij zijn o o k uwe naasten !"
Hoe dikwijls wordt dit vergeten! Daar is bijv.
meneer Zus of Zoo, of hoe hij moog heeten, schitterende niet alleen door zijn groote gaven als redenaar, maar ook algemeen bekend door zijne allesomvattende menschlievendheid, die aan het hoofd staat
van ik weet niet hoeveel philanthropische instellingen.
Als hij dood gaat, zitten tal van menschen en dieren,
in figuurlijken zin gesproken, tranen te storten op
zijn graf; de dagbladen geven levensbeschrijvingen
van hem en roemen hem als den weldoener van de
maatschappij, betreuren hem als een werkkracht, ontvallen aan den vooruitgang van den Staat; andere,
dan nog levende groote redenaars oogsten grooten lof
in wegens de gevoelvolle woorden, bij de geopende
groeve gesproken; het aantal en de hoeveelheid
gestorte tranen zijn ontelbaar. .
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Laten wij nu echter ook eens gaan onderzoeken
hoevele en welke tranen er gestort worden en werden
in zijn huiselijken kring, want bovenbedoelde weemoedstonen werden geuit in het openbaar; het waren
de tranen van het publiek.
Is meneer Zus of Zoo thuis ook „mnenschlievend"
k
geweest ? Ja? Dan, ja dan verdient hij werkelijk
algemeen bekend te worden. En er zijn inderdaad
menschen, die zulk een groote werkkrácht hebben,
dat zij, naast hun gezin, zich ook met reuzenkracht
aan het heil van de menschheid , kunnen wijden.
Doch maar al te dikwijls is de „ veelomvattende menschenvriend" thuis alles behalve pleizierig en meer
dan eens leelijk uit zijn humeur. Als hij thuis komt
van een vergadering, is hij te moe om zich veel met
zijn vrouw en kinderen te occupeeren, en zit al te
vol met gedachten over de vergadering, waar hij
straks heen moet, om tijd te hebben eens even met
zijn vrouw te praten over kleine Jan of Koos of
Piet, of het kleine blonde Marietje, dat zoo graag
eens even op papa's knie wou komen zitten. Neen,
daar heeft hij nu lieelemaal geen tijd voor. En hij
heeft zoo'n razende hoofdpijn! „Neen, vrouw, schei
nu uit over die boel; heusch, ik heb er geen tijd
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voor; ik heb zoo meteen die vergadering van Werk
morgen heb ik een extra-bestuursver--verschafing,
gadering van de Kiesvereeniging ...... ; in deee
rste
dag of wat moet je mij met rust laten ...... De
maatschappelijke toestand is tegenwoordig werkelijk
van dien aard, dat .... .
Dat men zijn eigen gezin moet verwaarloozen ?
Neen, daar geloof ik niets van. De maatschappelijke
toestand is van dien aard, dat wij, evenals altoos,
behoefte hebben aan gelukkige huisgezinnen, aan
mensellen, die al hun best doen, ieder in zijre kring,
zooveel goed te doen en zoovelen gelukkig te maken,
als mogelijk is.
Het aantal menschen, dat zich bemoeit met het
„algemeene welzijn," is in onze dagen verbazend groot.
Ret aantal denkende hoofden, dat over plannen broeit
om de wereld te hervormen, is ontelbaar. Het aantal
„groote mannen" neemt onrustbarend toe.
Onze hedendaagsche wereld lijdt, behalve aan andere
kwalen, ook in 'hevige mate aan „ver-ziendheid."
Bijna alle menschen gaan op hurl teersen staan, kijken
boven over hun eigen huisgenooten, buren en vrienden heen, en wijzen met hunne vingers, hoe meneer
Die of Die zal moeten doen of had moeten doen.
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Men begrijpe mij niet verkeerd. Ik acht het wel
burger, niet onverTedereng
degelijk
plicht van
g eenJ
p
schillig te zijn omtrent hetgeen in zijn land en in de
wereld gebeurt en zich van een en ander op de
hoogte te stellen en te houden, opdat hij, wanneer dit
van hem gevraagd wordt, volgens eigen overtuiging
zijn stem kan uitbrengen.
Mijn bedoeling is alleen, te waarschuwen tegen overdrij ving in die richting, omdat wij daardoor misschien
de gelegenheid . verwaarloozen, die er in onze eigene
omgeving ligt, om werkdadig deel te nemen aan de
wereldhervorming.
Gij leest ergens van de groote ellende, armoede,
honger en gebrek, die in zeker deel van uw land of
op zeker deel van de wereld wordt geleden, en dit
geeft u aanleiding om deel te nemen aan die of die
vergadering of lid te worden van dit of van dat.
Best, ik ga met u mee, tenzij wij hierdoor_ vergeten,
dat er misschien drie deuren van ons af iemand is,
dien wij dadelijk, onmiddellijk kunnen helpen ; al is het
voorloopig , ook alleen maar met een vriendelijk woord.
Misschien is dat vriendelijke woord al dadelijk een
verzachtend middel in een verbitterd gemoed.
Eerst dan, wanneer wij in ons eigen cirkeltje zoo-
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veel geluk hebben bevorderd als ons mogelijk was,
mogen wij over den muur gaan reiken, om de broeders daar buiten te gaan helpen.
Verbeeld u eens, wanneer in een stad of dorp de
menschen, wat betreft de huiselijke reiniging, zich
meer met de zindelijkheid in het algemeen en als
„gedachte" bemoeiden, dan met de zindelijkheid thuis,
en op de Groote Markt of een ander plein, gewapend
met bezems en schrobbers, in den arm of over den
schouder gedragen, daar groote toespraken hielden en
redevoeringen over het nut en voordeel van de huiselijke reiniging.
Niet zonder grond mogen wij verwachten, dat een van de
leden van deze open bare bijeenkomst het woord vroeg en zei:
„ Waarde Dames en Heeren! Zouden wij niet verstandig doen, met nu gewoon naar huis te gaan en
daar den boedel eens flink te gaan schrobben en boenen ? Hiermede, geloof ik, zouden wij geheel werkdadig
handelen in den geest van den geachten afgevaardigde
uit Wijk C, die straks op zoo welsprekende wijze
betoogde, dat het zooveel beter is, schoon te wezen
dan vuil." En daarop gaat dan, op dit initiatief, een
ieder met zijn eigen bezem naar zijn eigen huis en veegt
daar alles schoon.
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Laten wij op het gebied van de „wereldhervorming"
beginnen met te handelen in d enzelfden geest!
Als ieder in en om zijn eigen huis alles schoon
maakt, wordt de geheele stad rein.
Als ieder werkelijk in practijk bracht, wat Jezus
hem geleerd heeft, te beginnen in zijn eigen huis en
omgeving, dan zou „Het Koninkrijk Gods nabij zijn."
Wanneer werkelijk ALLEN dit deden
.
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Dit is de „ideaal-toestand ", dien Jezus noemde:
„Het Koninkrijk Gods".
„Het lijkt er nog niet veel op", hoor ik iemand zeggen.
N een, dat is waar, maar een duizend jaar geleden
nog veel minder . . . . .

e gaan vooruit.

SLAPPE JOZEF.

Aan boord van de Tromp. 't Is mooi weertje, een
ruime gelegenheid en een mooie bries. „Den ouwe"
en de eerste officier wrij ven in hun handen, dat de
schuit er zoo mooi doorloopt, en, zooals gewoonlijk bij
zoo'n gelegenheid, heeft dit een grooten invloed op het
maatschappelijk leven in de kleine scheepswereld en
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heerscht er over 't geheel op 't oogenblik aan boord
van de Tromp een aangename en vroolijke stemming.
„ Vooruit" (onder de equipage) hebben ze ook zoo'n
pleizier van daag. Waarschijnlijk, of laten we maar liever
zeggen misschien, onder den invloed van de „mooie gelegenheid" en het daaruit volgend goed humeur, heeft „den ouwe"
vandaag de equipage een extra dag „lappen en maaien"
gegeven, zooals men dat noemt, of wel de vergunning,
om na afloop van het gewone scheepswerk hunne
plunjes op te halen en, onder het genot van een ge
praatje, een en ander wat op te lappen, na te-zelig
kijken en te verstellen.
Gewoonlijk is dat een bezigheid, waarbij al pratende
ook rasenige grap wordt verkocht. Helaas, zijn, evenals
in de groote maatschappij aan den wal, die grappen
niet altoos van even onschuldigen aard en komt het
nog al dikwijls voor, dat men zich ten koste van een
ander vermaakt; en ook vanmorgen of heden voor
dat weer het geval, en ja, natuurlijk,-midags
't is weer Slappe Jozef, die het ontgelden moet vandaag.
„Slappe Jozef," ja, zoo noemden ze hem aan boord.
„De Slappe" .... och, hij was zoo kwaad nog niet,
al zat er dan ook in hein volgens schipper Homstra
zoo'n dooie, lamlendige natuur.
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De schipper zei wel eens :
„Als de kerel van tijd tot tijd niet zoo droomerig was
van z'n eigen, dan kon er nog wel wat uit hein groeien,
maar hij heeft zoo van die buien, dat hij een heelen
tijd kan staan kijken, alsof hij z'n eigen grootmoeder
in een koets met vier paarden door de lucht heeft
zien rijden ..... En zulke droomviesentaties, die kun
je aan boord van een schip niet gebruiken.
niet bang om het tuig in te gaan,
je

Hij is

dat niet, zie

maar ik ben wel eens bang, dat hij den een

of anderen keer vergeet om z'n eigen daarboven vast
te houden en dat hij met een extra gelegenheid van
driemaal-zeven naar be komt ..... Hij is te
droomerig van z'n eigen
..."
........

Ja, daar zit het hem bij den Slappe op vast ...
Hij „droomt" te veel; en dan komt daarbij nog dit
en dat is een leelijk ding a/b van een schip

hij

is vreesachtig van natuur tegenover de medeleden van
de kleine scheepsmaatschappij, hij laat zich dikwijls
voor den gek houden en plagen door menschen, die
hij zou kunnen maken en breken, zooals men dat wel
eens noemt; de Slappe is te bang voor dat volk, hij
bijt niet genoeg van zich af ..... hij is te teer en te
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fijn van gevoel voor de min of meer ruwe wereld van
een oorlogsschip .... Ze zeggen wel eens vooruit, onder
het volk, dat de Slappe eigenlijk van een hooge kom-af
is en dat zijn moeder zeker nooit gedacht had, dat
haar jongetje mettertijd gewoon matroos zou worden,
maar dat er bij het verdeelen van zijn vaderlijke nala
voor hem niets anders overschoot van de-tenschap
„grootheld ", dan „zijn smalle neus en zijn gepolitoerde
j zooals het scheepspubliek dat
in zijn eigenaardige taal te kennen geeft.

Toch is er veel waars in dat gezegde: er zit in liet
gezicht van den Slappe iets, . dat wij „aristocratisch"
zouden noemen : een teer, fijn en bleek gelaat.
Het scheepspubliek permitteerde zich dan ook dikwijls allerhande dubbelzinnige aardigheden, die zinspeelden op zijn afkomst van vaders zij.
Een van de meest voorkomende was misschien wel
deze, dat ze vertelden, dat zijn moeder zeer koevrind
was geweest met een naast eiaar wonenden eigenaar
van een leesbibliotheek, die door het vele lezen suf
was geworden en wiens sufheid over was gegaan op
de hersens van den haar later geboren zoon : Jozef.
,,De slappe hèt allemaal boeken in zijn kop," zeien
ze, „ die zijn eigenlijke vader vergeten heeft er later
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weer uit te halen, en daarom kijkt hij altoos zoo suf
uit z'n oogen."
In deze richting echter kon de Slappe niet veel
verdragen en het was ook juist dit, wat hedenmiddag
aanleiding zou geven tot een zeer ernstig gevecht ...
Het was mooi weer, een frissche bries en een heldere lucht, terwijl de Tromp niet een ruimen wind
en een mooie vaart door het water liep ..... .
En dat is een mooi gezicht, wanneer zoo'n schip,
hellende onder al zijn zeilen, zoo vroolijk en pleizierig
door het water schuift .... .
Ook de Slappe schijnt gevoel te hebben voor de
poëzie, die hierin ligt, en met een droomerig gezicht
staat hij over de verschansing heen te turen naar de
lucht en de zeilen, en de woelige zee; die hoe langer
hoe honger begint te loopen ..... .
,,Wat zoo' n kerel daarin nou toch ziet ?" vroegen
ze gewoonlijk, wanneer de Slappe daar zoo stond.
„och," werd er dan gewoonlijk gezegd, „hij kijkt naar
de muts van zijn grootmoeder, die hier om de Zuid haar
laatste oortje heeft versnoept, toen ze met den kapitein
van een walvischváarder op een extra huwelijksreis was."
ZONDAARS.
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Ook dezen keer duurt het niet lang, of ze hebben den Slappe in zijn poëtische beschouwingen in
de gaten.. .
„Hoe is het er mee ?" vraagt er een, die stilletjes
achter hem is komen staan en een grapje met hem
uit wil halen. „Heb je ze al gezien ?"
„ Wie meen je ?" vraagt de Slappe in zijn onnoozelheid.
„

Wie?. . . Wel

je oude grootmoer, kerel ; ben

je gek, versta je me niet ?
" zegt de Slappe, met een glimlachje.
Hij is al zoover heen, dat hij zich zelfs aan deze
misselijke aardigheden heeft weten te gewennen.
„ O000ch ...

Doch de geestige kameraad, die weet, dat er om
zijn, die iets grappigs van hem verwachten,-stander
moet er meer van hebben.
„ Waar heb je ze 't laatst gezien ?" vraagt hij nog
eens er achteraan. ,, Dáár, daar, dáár, dáár ?" en hij
wijst in verschillende richtingen in de lucht.
„Och," zegt de Slappe, en nu iets minder zachtmoedig, ,,schei nou uit
„Neen, " zegt de ander, „zoo kom je er niet af;
eerst moet ik weten, waar je ze het laatst gezien hebt."
De Slappe kijkt den ander, die erg scheel ziet, een
oogenblik in het gemeene, hatelijke, schele gezicht.
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„Op jou leelijke, schele oog," zegt hij ineens.
„Hoera, Slappe !" roepen de omstanders. ,,Hoera!
die is raak, die is goed ..." Het toeval wil namelijk,
dat zijn plaaggeest juist wat betreft dat oog, verba zend weinig aardigheden kan verdragen, omdat hij zelf
over zijn uiterlijk zeer tevreden is, zich zelf altoos als
een grooten Don Juan beschouwt en aan den wal zegt,
„dat alle meiden gek op hein worden."
Hij is dus woedend, als iemand iets zegt van dat
rampzalige linkeroog, waarmee hij zoo schrikkelijk scheel
ziet. In minder dan geen tijd vliegt hij op den Slappe
aan en slaat er op los ...
„Jou leelijk slap mankement daar je bent, wou je
m'n eigen verschandaliseeren met je gemeene portertaties
van m'n gezicht? Ik zei jou leelijke, blauwe schelvischoogen dichtranselen, dat je nooit meer je eigen moeder
kunt zien, als ze der eigen met een ander ..."
Doch wat er nu volgt, is in al zijn smerigheid en
gemeenheid van zulk een kracht en invloed op het
weeke gemoed van den Slappe, dat het dezen ineens
een bovennatuurlijke spierkracht schijnt te geven. Hij
slingert het geestige heerschap van zich af en is op
't punt van boven op hem te springen, doch wordt
hierin tegengehouden door één van de onderofficieren,
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die op de vechtpartij is toegekomen en nu den Slappe
„in arrest" wil brengen wegens vechterij.
Ineens echter klinkt er een stem van een oud matroos eerste klas, voor wien bijna iedereen en ook zelfs
de onderofficieren eerbied hebben.
„Toen 't het niet, bootsmaat," roept hij ineens met
zijn heesche, stormweerachtige stem, „doen 't het niet,
de Slappe hèt er niks geen schuld aan; die andere
met zijn gepolitoerde mond en zijn schele hondenbakkes hèt 'em geplaagd, en toen de Slappe hem bescheid gaf, is den ander hem aangevlogen en het 'em

smerige dingen van zijn moeder gezegd ...... Al had
hij 'em doodgeslagen, de Slappe, dan had hij nog - te
weinig gehad ...... Ja, leelijke, schele mopsneus
daar je bent kijk me maar niet aan; als je
er zinnigheid in hebt, dan kun je van mij nog een
dubbele portie mosterd er bij op je boterham krijgen,
vuile vent daar je bent ! ..... Tegen een als den Slappe,
daar durf je tegen, hè? Zeg nou eens wat tegen mij ..
Zie je wel, dat je niet durft?

Ze mosten jou straks

eens drie kwartier in de lucht hangen,

want je

bent nog niet droog achter je ooren ...... Ruk uit,
hoor, en voortaan blijf jevan den Slappe af !"
En meteen steekt de ouwe matroos een vuist uit,
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die voor den ,,schelen mopsneus" van zooveel welsprekendheid is, dat hij het geraden vindt den aftocht
te blazen.
„Kij k, ' zegt de ouwe matroos tegen den Slappe,
als deze hem op zijn manier zijn dank wil betuigen
voor 't geen hij voor hem gedaan heeft, „kijk, zie
je .... nou ik gezien heb, dat je durft, als het er op
aankomt, mag ik je wel lijen, maar je mot zien, dat
je die slappigheid, die sukkeneurigheid kwijt raakt van
je eigen ..... En als er een wat tegen je zegt, mo'
je hem op z'n wafel geven .... Aan boord van een
schip mo' je haar op je tanden hebben .... ; anders
vreten ze jeop, met elkaar .... Maar nou mag je
wel eens omlaag gaan en een inokkie met water vragen aan den waterruirnsgast voor je oog, want dat
hèt dien andere leelijk in de war gebracht met zijn
valsche knuisten .... Maar jij hebt er hem toch ook
no een goeie gegeven, hoor .. . . -- Een volgenden
keer mo' je hem vierkant in zijn bakhuis slaan, want
daar is hij altoos bang voor, dat hij mankement aan
zal krijgen, vanwege het vrouwvolk aan den wal ...
Zoo'n leelijke vischboer ....."
Een poosje later zit de Slappe beneden in het kabelgat bij zijn oudste twee vrienden aan boord, den ouden
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Demmi, den kabelgast, en den scheepsjongen of licht
ongeluk had niet gemakkelijk-matrosLie,dh
uit zijn woorden te kunnen komen en soms heel erg
kon stotteren, terwijl Demmi als geboren buitenlander
(Zweed) ook niet zoo goed met de Hollandsche taal
over weg kon, als voor een goed, vloeiend gesprek
wenschelijk is.
Het bijna altoos donkere kabelgat was het toevluchtsoord voor deze drie „onaanzienlijken, " of wij mogen
-

wel zeggen „verschoppelingen" uit de scheepsrnaatschappij, en hier was het, dat de Slappe ook nu weer
zijn nood zat te klagen.
Zijn eene oog verkeert in een deerniswaardigen toestand, want de „schele mopsneus" heeft hem daar
leelijk getroefd.
Hij heeft een „mokkie met water" gevraagd en gekregen en zit nu het arme oog maar voortdurend te betten.
„ Wat ze dan toch in 's Hemels naam altoos tegen
me hebben ! ?" zegt hij op een klagenden toon tegen
zijn twee vrienden, die hem meewarig aankijken. „Ik
doe toch geen mensch kwaad en ik ben nooit te lui
om aan te pakken, als er wat te doen is. "
„Nnnnnee, Slappe," zegt Lieroort, minmaar jij bent. .
heelemail anders als haarlui, en dat kunnen ze niet hebben."
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Ofschoon Lieroort bij het uitspreken van deze woorden, waarin nog al veel moeilijke letters voorkomen,
zooals gewoonlijk de meest afschuwelijke gezichten trekt,
ligt er toch tevens een groote waarheid in de door
hem geuite woorden.

't Is zooals hij zegt: de Slappe

verschilt te veel met zijn omgeving, om door hen begrepen en met welwillendheid behandeld te worden.
Wanneer iemand anders is dan zijn omgeving, wordt hem
dit door die omgeving bijna altoos kwalijk genomen.
De oorspronkelijke bestemming van den Slappe was,
zooals ik later hoorde, om voor het onderwijs te worden opgeleid, doch toen zijn vader stierf, ontbrak het
hem aan het daarvoor benoodigde geld, want zijn moeder bleef met een paar kindertjes doodarm achter;
ook vond de „bus-dokter," dien ze hadden, voor zijn
gestel die betrekking van onderwijzer op den duur
minder wenschelijk.
Voornamelijk ook met het oog hierop, had diezelfde
dokter weten te bewerken, dat Jozef aan boord van
de kanonneerboot tot opleiding van scheepsjongens voor.
de marine werd opgenomen en later „ voor zooveel
jaar teekende. "
Voor de moeder was dit tenminste ééne zorg inin-
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der, en niet alleen dat, maar, toen Jozef later matroos
3e klas werd, wist hij werkelijk haar ook nog een
kleinigheid van zijn traktement te bezorgen, al was
het dan ook niet veel.
De Slappe had dus zeer zeker een goed hart en
meende liet met alle menschen goed, doch hij was èn
door zijn lichamelijken en geestelijken aanleg, èn door
zijne opvoeding, te teer en te kiesch van gevoel, om
met het scheepspubliek van vóór den mast goed op en
neer te kunnen gaan.
Wel had hij het meer dan eens geprobeerd om zich
als 't ware bij hen aan te sluiten. Zoo had hij onder
anderen bij zekere gelegenheid, toen hij met andere
matrozen aan den wal was, zich met hen bedronken,
en helaas! met dit . gevolg, dat hij door de politie
smoordronken aan boord werd gebracht.
Den volgenden morgen werd hij gestraft met 8 X 24 u.
sluiting in de boeien. Dit was misschen wel de bitterste
tijd, dien hij ooit beleefd had, want behalve dat deze
straf voor iemand van zijn werkelijk min of meer teer
gestel en gevoel niet alleen pijnigend en verschrikkelijk, maar ook vernederend was, kwam daarbij nog
dit, dat hem door den kommandant was aangezegd, dat
hij bij het eerstvolgende vergrijp „voor het rooster"
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zou gaan, dat wil zeggen, dat op hem de toen nog
bestaande lijfstraf zou worden toegepast; met andere
woorden, dat hij, in het volle scheepspubliek, als een
hond met een eind touw op zijn lichaam zou worden
geranseld.
Ware het daartoe met hem gekomen, dan geloof ik
niet, dat hij het overleefd zou hebben; hij was mis
na afloop over boord gesprongen, want behalve-schien
de andere eigenaardigheden van zijn physieken aanleg,
had hij ook natuurlijk deze, dat hij in oogenblikken
van opgewondenheid tot alles in staat was ; doch niet

alleen tot „dolligheden," maar werkelijk ook tot iets,
waarbij overleg en moed noodig waren. Dit laatste
toch bleek duidelijk uit hetgeen op dezen voor hem
zoo gedenkwaardigen dag gebeurde.
Want ziet, terwijl hij daar nog met den ouden Demmi
en den jongen Lieroort beneden in het kabelgat zit,
hooren zij plotseling, dat er boven aan dek ' „alle
hens" wordt gefloten, om zeilen te bergen en marszeils
te reven ... .
De lucht, die van morgen nog zoo mooi stond, is
langzamerhand gaan betrekken, en ziet er nu op dit
oogenblik werkelijk vrij dreigend uit. De Tromp loopt
met vaart door het water en helt sterk over onder al
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de zeilen, die er nog bij zijn. Doch langzamerhand wordt
er het een en ander ingepakt en geborgen ... .
Toch staat er nog te veel op, en er wordt gekommandeerd de marszeilen te reven.
Ja, het wordt tijd, want er hangt daar een lucht
van wat ben je m e ....: d o n k e r b l a u w en hier en
daar bij het zwarte af.

.

Nu, dat 's niets, de marszeils liggen al op den rand,
zijn gestreken en het volk entert raar boven en ligt
nu uit op de ra... .
Doch ziet, wat gebeurt? Juist terwijl ze daar boven

bezig zijn en op de ra liggen, komt de bui, die donkere, zwarte rommel daar in het Noordwesten, met
vaart naar boven opzetten, naar ons toe ; en eerder
dan we het verwacht hadden, valt de bui plotseling
in met een hevigheid en een kracht, waarop men
heelemail niet gerekend heeft.

De Tromp v l i e g t

door het water en helt schrikkelijk over ..... .
„Inleggen !" wordt er dadelijk gekommandeerd en
toegeroepen tot het volk, dat op de ra , ligt .... .
„Inleggen, "; dat wil zeggen, dat ze van de ra af
moeten komen, want het is gevaarlijk, om daar met
zoon bui, met die loshangende en slaande zeilen, op te
ven liggen .....
blijven
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„Inleggen !" Ja, den meesten lukt het dan ook, en
ze komen veilig vare de ra af en in de mars, waar
ze betrekkelijk veilig en geborgen zijn
..........
ijn ....
Maar één is er, die ook zijn best doet om naar
.

binnen te komen, maar die beknepen blijft zitten tusHet
schen een paar einden van het touwwerk ........Het
..

lijkt wel, alsof hij daar boven op de ra ergens aan
vast zit ...... Hij kan niet los, en hij wuift met zijn
eene hand, die hij vrij heeft, naar beneden, dat ze 't
een of ander, dat daar vast zit, moeten los gooien....
En dat doen ze ook, maar helaas, hoe het is of hoe
het komt, weet nog op 't oogenblik niemand, maar wat
ze los gooien in de alteratie van het oogenblik, is hee
nu begint juist de ra,
verkeerd, want zie .....nu
die eerst vastgehouden werd door zijn brassen en andere
..

steunpunten, hevig te slingeren, en de arme, ouwe kerel
daarboven (want het is Willem Verschoof, dezelfde ouwe
matroos van vanmiddag) begint ook heen en weer te
slingeren mét de ra en het zeil, dat er aan vast zit,
en dat slaat en rukt met volle kracht. Hij hangt roet
zijn eene been en arm onder aan de ra en zwiept en
........
ucht .....
slingert er mee heen en weer door de lucht
.

't Is een verschrikkelijk oogenblik; de Tromp vliegt
en steigert door het water, de wind huilt en giert door
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het tuig, terwijl zware zeeën van tijd tot tijd breken
op het schip en er half of heelemaal over heen

slaan.
al dien tijd hangt onze goeie, ouwe Willem in
doodsangst daarboven in het tui
g ..... We zien den

doodsangst op zijn gelaat ..... Ieder oogenblik dengaat e, dat 's voor het laatst ...
ken we: „ ie,
En geen mensch is er, die er wat op weet.
Het lijkt wel, alsof ze allemaal de kluts kwijt zijn,
totdat eindelijk, en plotseling, en ineens, één het tuig
invliegt, die er wel wat op schijnt te weten ....
En waarachtig, het is de Slappe, die het hem
lapt.....
„Krimmineel," zeggen ze, ,,het is de Slappe !" .....
,,Hij is op weg naar zijn grootmoeder" roept een
spotvogel hem nog achterna .... .
Jawel laat maar gaan hij vliegt naar boven,
en hij, die anders slap is van z'n eigen, heeft nu
ineens meer moed in zijn
ijfl dan dat heele andere
zootje met elkaar ..... Hij scharrelt over en langs
de slingerende ra heen, pakt den ouwen kerel achter
in den kraag van zijn hemd, en, terwijl ze beneden den
boel behoorlijk vastzetten (wat ze al veel eerder hadden moeten doen), komen ze straks met hun beiden
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naar beneden, gelukkig behouden en wel; en al heeft
de arme Verschoof ook een zijner armen en zijn eene
been hevig verzwikt en gekneusd

toch is het de

Slappe, die hem gered heeft van een zekeren en
ellendigen dood ....

Hij scharrelde over en langs de slingerende ra.

„ Zoo' n Slappe Jozef !" zei het volk, toen alles voorbij
was. „Die kerel is nog zoo slap niet, als hij wel
lijkt....
Neen, dat was hij ook . niet, dat begonnen ze _ nu
eerst te begrijpen, en van dat oogenblik af, had
de Slappe het gewonnen aan boord Hij kreeg meer
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durf in zijn lichaam, hij had meer idee van zichzelf!
Hij werd een kerel! Hij sloeg ze op d'r tabernakel,
wanneer ze hem weer plaagden en sarden, en
zijn naam van den Slappe, die raakte hij als scheldnaam heelemail kwijt!

ST. NIKL9AS-A`'OND AAN BOORD.

Al woei het ook nog zoo hard en al liet ook het
weêr zich op den achtermiddag niet zoo bijzonder gunstig aanzien, toch hadden we ons voorgenomen er eens
een prettigen avond van te maken.
De gamelle-chef van de officieren (de officier, die
belast is met de zorg voor de tafel, meestal zoowat ieder
.op zijn beurt) had geheime conferenties gehad met den
hofmeester en den officierskok, welke laatste beweerd
had, dat het hem niet, zie zooveel zou kosten, om,
-

tegen den besten banketbakker op, „Sinter Niklaasgoed" en zelfs „letterbanket" te maken, wanneer hij

-maar geholpen werd aan verschillende ingrediënten, die
hij achtereenvolgens opnoemde. Dan stond hij er voor in.
.Hier moet ik niet vergeten te zeggen, dat, ook
zonder het stormachtige weer en dientengevolge zwaar
ZONDAARS.

21
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werken, stampen en slingeren van het schip (in dezen
de „force majeure", waarop de . officierskok zich later
beriep), dit scheeps-letterbanket wel iet of wat beneden
de verwachting gebleven zou zijn, want de officierskok,
die een grooten diplomatieken aanleg bezat, had onder
de door hem benoodigde „ingrediënten" zaken opgenoemd, die aan boord van een gewoon oorlogsschip
geheel tot de niet te bereiken „idealen" behooren.
Om maar te beginnen met den „goeden bakkers-oven",
dien hij als eisch voorop stelde.
De hofmeester zei dan ook dadelijk tegen hem, in

zijn gewonen bloemrijken stijl en spraak:
„Als jij van je eigen een boom was, waaraan appels
groeiden, dan kon jede heeren * alle dagen versche
vruchten voorzetten, snaar omdat je dat niet bent, heb
ik gezorgd voor gedroogde appeltjes aan boord; en
nou . zou ik supponeeren, alsdat we daarvan met wat
meel en eieren, en een verstandig beslag, wel wat
konden maken, dat de heeren wel zou smaken; want
mijn moeder zei altoos: een mensch moet z'n eigen
niet boven zijn stand verheffen en er groeien geen
aardappels zonder schil."
De officierskok was op het punt deze vlijmende
rede en tegenwerping tegen zijne idealistische St. Nico-
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laas- en letterplannen met klem van woorden te beantwoorden. Zelfs had hij reeds ee pan onder zijn
bereik gehaald en in de hand genomen, om missçhien
enkele woorden duidelijker aan te stippen, want deze
conferentie had plaats in de onmiddellijke nabijheid van
de kombuis, doch hij werd in de rede gevallen door
den officier-gamelle-chef met de gevleugelde woorden:
,,Schei nu maar uit met je ouwewijven-geklets, maar
draag zorg, dat er vanavond wat goeds is en dat het
niet half gaar is of aangebrand, zooals de vorige week,
met de verjtardag van den kolonel, of je gaat morgen
de doos in. Hofmeester, ga mee; dan zal ik je de
wijn geven voor vanavond voor de warme wijn."
En met deze woorden gingen deze twee weer naar
den longroom, het verblijf van de officieren, om verdere
plannen te beramen, terwijl de officierskok, overeenkomstig alle regelen van militaire rangs-opklimming en
afdaling, onmiddellijk zijn ondergeschikte, den zooge
,,verse-balie" of assistent-kok, een schrob -namde
uitbrander maakte, die raak was, omdat deze,-beringof
volgens zijn bewering, zoo onbeschaamd was geweest,
om ,,met z'n domme gezicht" te staan luisteren naar
hetgeen door zijn ,,superieuren" in geheime zitting was
besproken en overlegd.
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Want het was werkelijk geheim, dit St. Nicolaasplan. Zelfs de kommandant, de kolonel, mocht er niets
van weten. Eerst tegen den avond zou Z.E. een invitatie worden gezonden, om de heeren in den longroom
met zijne tegenwoordigheid te willen vereeren.
Dit geheele plan stond namelijk in verband met een
verzoek, dat Mevrouw, de echtgenoote van den kolonel,

had gedaan aan den „eersten officier", om haar man
op St. Nicolaas-avond te verrassen met een door haar
gewerkt cadeau en een soort van teekening, op-zelf
jeugdig-artistieke wijze door het zoontje van den kolonel
vervaardigd. (De kolonel was laat getrouwd en had
één kind, een jongetje van een jaar of zes.)

En het mooiste was, dat den eersten officier zelf en
den officier van administratie, die beiden ook getrouwd
waren, eene dergelijke verrassing wachtte.
Dus: het zou werkelijk een alleraardigst feest kun-

nen worden.
Jammer maar, dat het op den achtermiddag hoe
langer hoe harder begon te waaien, zoodat, al werd

het dan ook nog geen noodweer, het toch was te
voorzien, dat de kommandant en de Perste officier niet
beiden tegelijk aan het feest zouden kunnen deelnemen.
Enfin, we zouden het beste maar hopen.
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Ook „vooruit" , onder de equipage, had men niet
vergeten, dat het vandaag Sinter-Niklaas-avond zou
worden.
Daar had men weer een geheel ander soort van
plannen gemaakt; waarvan sommige heel wat grover
en ruwer uit zouden vallen, wanneer zij tot rijpheid
mochten komen. Toch, om der waarheid getrouw te
blijven, dien ik ook deze te vermelden.
Zoo had men b.v. voor den baas-zeilmaker, die „zoo
spookerig was van z'n eigen," en waarvan men ver
dat hij aan den wal met zij n vrouw nu juist-teld,
geen pleizierig leven leidde en door deze dikwijls zoo
onheusch met vingers en nagels werd behandeld (hij
had er nog de litteekens van in zijn gezicht), dat hij
uit wanhoop altoos maar zoo spoedig mogelijk weer
naar zee zocht te komen had men voor dezen eene
pop vervaardigd, die eene kunstige voorstelling moest
geven van bewuste echtgenoote, welke de pop bedoel ik daarna met een strop om den hals in zijn
hut werd opgehangen, zoodat de baas, als hij 's avonds
na de platvoet-wacht om acht uur in zijn hut kwam,
deze pop daar zou aantreffen, met het welsprekende
en welmeenende opschrift, in groote letters: Dat zou
„

je wel willen ! "
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Den sergeant van de marinier°s en den provoost, die
geen van beiden bij het .scheepspubliek hoog, stonden
aangeschreven en beiden samen in dezelfde hut lo-

geerden, werd respectievelijk de verrassing bezorgd, op
-

en in hunne slaapsteden te vinden:: de eerste een doos
met meer dan vuile, vette, oude poetslappen voor geweer, en de tweede een nest met jonge katten met
hun lieve moeder, die juist den vorigen dag dit niet
onaanzienlijk getal had ter wereld gebracht.
Behalve echter bovengenoemde, die meer behoorden
tot de „satirische surprises" van den scheeps-Sinter
Niklaas, deden zich ook andere voor, die pleitten voor
het goeie hart van den gever.
Daar was b. v. Deurmi, de ouwe kabelgast 1) die,
zooals sommigen van mijne lezers misschien weten,
altoos bijzonder bevriend was met den kleinen scheepsjongen of lichtmatroos Lieroort, die zoo stotterde, of,
zooals men „vooruit" dat noemde, „zoo mieserabel slecht
uit zijn woorden kon komen", en daarom nogal eens
in de maling werd genomen, al was het ook, zooals
ze zeiden „een vief kereltje ", dat, als het er op aankwam, zich de kaas niet van het brood liet eten.

,,Kabelgast"

1)
de matroos, belast met de zorg voor het scheepsmagazijn
van touwwerk, blokken, enz. in het benedenschip, het kabelgat genoemd.
:
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Lieroort dan had al lang gedroomd „een pijpje te
hebben van z'n eigen" (hij leende er soms wel eens
een van zijn kleine collega's die rijker waren in dit
opzicht) en een zakje tabak, dat van hem alleen zou
wezen, en dan het liefst in een blikken doos, zooals
Dernmi er een had en waarnaar hij dikwijls met begeerige en verlangende oogen kon kijken,
Demmi wist en kende dit hartsgeheim, en het was
naar aanleiding daarvan, dat hij voor zichzelf een
tabakszakje gemaakt had van een oud stukje zeildoek,
waarin hij voortaan zijn eigen tabak bij zich zou dragen,
terwijl hij van zijn voorraad pijpen (hij had er drie,
de rijkaard) een afzonderde; waaruit hijzelf nog weinig
of niet had gerookt, en deze, met de bewuste blikken

tabaksdoos in de kooi of hangmat van Lieroort wist
te prakkiseeren, met tabak in de doos en een papiertje
daar bovenop, met de in grillige en trillende letters
geschreven woorden; Si. Nic-Klaus.
Demmi sprak en spelde het Hollandsch, geboren
Zweed zooals hij was, al bijzonder slecht, maar toch
was hij in deze zeker even welsprekend als Lieroort,
toen deze den volgenden morgen dit alles vond en,
met de grootste verbazing en verrukking tevens, tegen
Demmi zei: „Jij bent toch een alle... d de de. . .
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donders... g-g -goede ouwe kerel... d-d- de Dem mi "
Ja, ze zeggen wel eens leelijke woorden, zulke jongens,
al zijn ze ook nog jong, en dat is misschien wel jammer, maar er worden wel eens heel mooie woorden
gezegd, waarvan de beteekenis en de bedoeling heel
wat leelijker zijn. Men moet de menschen nemen zooals ze zijn, en deze soort is nog zoo heel slecht niet.
Behalve misschien anderen, waarvan ik dat zoo
niet weet, was er nog een, die op dien St. Nicolaasavond in zichzelven songs glimlachte, zelfs op het oogenblik, toen hij, 's avonds om een uur of acht, boven
in het tuig, met dik, vuil, regen- en stormachtig weer
van liet Zuid-Westen, boven op de ra lag, om het
laatste rif in het grootmarszeil te leggen, en meer dan
eens moeite had, met armen en beenen en met zijn
geheele lichaam zich vast te houden aan de ra, om
niet (en - dat nog wel als vader van een heel stelletje
kinderen) overboord geslagen te worden en te verdrinken.
Kort voordat de schuit naar zee ging, was hij op
een avond met zijn vrouw ('s avonds, toen het kleine
grut er in lag en dapper lag te snurken) er op uit
tegen zijn vrouw gezegd:

-geanhd
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„Kijk, Jans, dat hê 'k nou bij m'n eigen gereseleveerd, dat we vanavond wat moesten koopen voor
de jongens, want met Sinterklaas zullen we wel al
naar zee wezen, reken ik bij m'n eigen ; en dan mo'
jij ze 't maar geven; dan hebben ze ook nog eens
een plezierigen avond voor d'r eigen."

Kort voordat de Schuit in zee ging, was hij op een avond met zijn vrouw

En toen hadden ze voor ieder een klein. „dingsigheldje" gekocht, van een cent of wat ; maar vooral
voor een van de kornuiten, een kereltje van een jaar
of vier en een half, die nogal gesukkeld had en die
-
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laatst, toen hij op een Zondagachtermiddag aan 't
kuieren was geweest met zijn vader, zoo'n bijzonderen schik had gehad in een grijs paardje, dat ze
ergens in een groote lui's huis voor 't raam hadden
zien staan voor dat ventje, waarvan ze beiden zoo
bijzonder veel hielden, hadden ze werkelijk op den
avond, waarvan ik nu spreek, een soort van een
paardje gekocht, dat nu natuurlijk wel zoo mooi niet
was, maar dat er dan toch „krummineel veel op leek."
't Kostte wel wat veel voor hun doen, maar hij
zei tegen zijn vrouw: „Lai, 'k er dat nou maar van
nemen; ni is al zoo veul ziek geweest van z'n eigen,
dat.... hij ma.g wel wat meer hebben dan de anderen ; en met wat ik verdienen kan met wasschen voor
de jonkers en de officieren haal ik het er wel weer uit.... "
En nu, terwijl hij daarboven in het tuig op de ra
ligt, en regen en hagel en sneeuw hem om de ooren
vliegen en hem kletsnat maken, door en door nat,
terwijl hij moeite heeft zijn adem vol en gaande te
houden, wanneer hij soms met zijn gezicht in den
wind op moet kijken in den dringenden en drukkenden, huilenden, gierenden, bulderenden, en donderen
waait hard, 't is vliegend weer-denwi,ath
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bijna op 't oogenblik

,

nu denkt hij aan zijn jon -

gens thuis, wat een plezier ze zullen hebben, als ze
vanavond die spullen hebben gekregen en „wat 'n
mal gezicht" z'n

„

Wullemke" zal zetten, als hij daar

dat „eigenste paardje in zijn handen zal krijgen, waar
hij toen op dien Zondag zoo'n plezier in had...."
Misschien dat er in dat oogenblik, als hij daar
daaraan denkt, een paar tranen in zijn oogen-boven
staan, even „weernoedig- gelukkig", als die opwelling
in de oogen van den kommandant, als hij straks,
nadat het schip voor een oogenblik „veilig bezorgd"
is, even maar, voor een oogenblikje, beneden in den
longroom komt, om gauw een glas warme wijn te
drinken en de verrassing te ontvangen, die zijn vrouw
hem bezorgd heeft, en hij tevens de merkwaardig
schoone teekening ziet, die zijn kereltje voor hem
heeft gemaakt en waarin hij duidelijk, niet alleen het
kleine handje van zijn kind, maar ook de hand van
diens moeder herkent, die dat handje bestuurd heeft
in zijn poging om voor die arme paatje, die zoo ver
weg is iets moois te maken „dat hij dan maar dik
moet bekijken ", zoo heeft hij gezegd.

-wijls

En dat doet hij ook, de kolonel, nog meer dan eens;
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ook straks, als hij weer alleen is, in zijn kajuit, om
zelf nog eens den barometer af te lezen ; of het waar
is, dat deze rijst ?
Ja, de barometer is alweer rijzende, en al geeft
dat misschien eerst ook nog een „uitschieter" met
harden wind van het Noordwesten, 't is toch mogelijk, dat het weêr beter zal worden.
Hij bekijkt nog eens dat stukje papier, en evenals
straks op het gezicht van dien armen kerel, daarboven
in het tuig, komt er nu op zijn, misschien meer fijn
besneden gelaat een glimlach en welt zich een
traan op in zijn oog .......
Werkelijk, geloof mij: „Sinter Niklaas" is niet alleen
de goede priester op den wal, die ,,vast is van z'n
eigen "; ook op het slingerende en stampende schip,
in den pikdonkeren nacht, weet hij poëzie en goeie
aandoeningen te wekken in het hart van ieder, die
hem, den goeden, goedigen priester, naar waarde weet
te schatten, en te begrijpen wat hij bedoelt, deze eeuwen
oude bisschop, namelijk dit, „dat er poëzie en geluk
is te vinden in de wereld ; overal en voor ieder, die
er den slag van heeft, dat te pakken te krijgen." AMEN

MOORDENAAR OP NIET?

Een drama hoog boven in de lucht, in het tuig
van een oorlogsfregat, dat met vliegende vaart door
het water stuift en onder klein zeil, doch nog altoos
met tamelijk veel er op, al zijn best doet, om de hooge,
hemelhooge zeeën, die achter hem op komen zetten,
te ontloopen ... ; want als hij zoo'n roller over zich
heen kreeg, de ouwe schuit, dan was het in een
minuut of wat met hem afgeloopen, dan ging hij er
onder door, het trotsche fregat, zonder dat er ooit een
menschelijke ziel zou wezen, om te vertellen, waar de
goeje Tromp gebleven was, daar in de diepte, op den
bodem van den onafzienbaren en tevens onpeilbaren
Zuider -Atlantischen Oceaan . , . .
Hoog boven in het tuig van het vliegende en
tevens hevig slingerende schip zitten een paar matrozen
op - een van de bovenste ra's; waar ze iets te doen
schijnen te hebben. Wat? Dat weet ik op 't oogenblik niet, want het is maar een heel kort en vluchtig
visioen of tafereel, dat ik u wensch te geven.
Alleen, dit is zeker, daar zijn er twee; de een is
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een matroos en de ander ... neen, die is wat hooger
in rang, het is een bootsmaat of kwartiermeester; een
onderofficier dus.
Ze hebben allebei hard werk, om zich vast te houden daar boven, want het tuig van de Tromp beschrijft
daar boven in de lucht, al slingerend en stampend en
rukkend, een groot gedeelte van een soort van cirkelboog of andere kromme lijn, en Tederen keer, met
Tederen zwaai van stuurboord naar bakboord, of omgekeerd, hebben ze- hun beide armen en de kracht van
huil geheele lichaam noodig om niet van de ra afgeslagen te worden; alleen in enkele, betrekkelijk meer
rustige oogenblikken kunnen ze het werk doen, dat
er te verrichten is.
En boven hen, en om hen heen, giert en huilt de wired,
het vliegende stormweer, dat al donderend en brullend,
met hagel en sneeuwvlagen, het arme vaartuig, dat een
notedopje is op deze onmetelijke zee, voor zich uitdrijft.
Boven in de lucht is het donker; al is het ook
midden op den dag. Soms weerlicht het aan de kim
en hoort men het donderen in de verte... .; een
geluid dat nog boven den storm uit hoorbaar is.
Van beneden aan dek kijkt men naar boven, naar
die twee menschen daar boven.

MOORDENAAR OF NIET ?

337

Of ze het zullen klaren, daar hoven?
Ja, ze lappen het hem wel.... Kijk, ze schijnen
er al klaar mee te wezen, ze komen reeds naar omlaag....
Maar ze z ij n er nog niet. . . . Dat is misschien nog
het gevaarlijkste van den geheelen arbeid....
Het duurt nog een poosje, voor ze er zijn.
En.... het had maar een haartje gescheeld, of één
er van was lekuur niet teruggekomen naar beneden.
Doch niemand wist dat, of zou het ooit weten, dat
liet met dien ééne maar zoo weinig* had gescheeld.
Dat wist alleen de matroos die bij het naar beneden

de b o v e n st e was van de twee ; de bootsenaat, de
onderofficier, was het verst naar beneden. Terwijl ze naar
beneden klauterden,. al zwiepend en slingerend door de
lucht, was er een oogenblik, waarin de onderofficier scheen
uit te glijden, maar zich gelukkig nog vasthield aan een
eind touw dat naar beneden hing te slingeren....
Gelukkig? Ja, dat was maar betrekkelijk, want dat
eind, dat eind touw zat niet heelemaal vast daarboven
en het zou d o o r kunnen schieten ..., doch de matroos
komen

daar boven ziet het en p a k t het éind .... en....
het houden; als hij wil ... !
ZONDAARS.
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Maar hij kan het ook loslaten, en dan verzuipt

die kerel daar beneden hem, of hij verplettert zijn

Doch de matroos daarboven pakt het eind.

kop daar beneden op het dek, in zijn val uit het
tuig.... En dan is het niemand z'n schuld; want
niemand weet het. . .
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Een duivelengedachte gaat door het brein van dien
matroos daar boven in het tuig, want hij li a a t dien
kerel daar beneden hem ; hij 11 a a t hem met een doodelijken haat....
Ik zal u zeggen waarom:
Er was eens een tijd, dat hij, die matroos, zou
trouwen met de vrouw, die nu de echtgenoote is van
dien onderofficier daar beneden.

.

Die onderofficier was een oppassend mensch .... Dat
zei men ten minste algemeen en dit was zeker: hij
had een gladde tong en hij had er den slag van, zich
meester te maken van al wat hij wilde .... En voor
de vrouwen was hij echt, wat men noemt, „een mooie
jongen met een glad gezicht en een zoete tong ...."
„ Een glibberige kerel," zoo had Arie (zoo heette
de matroos), hem meermalen genoemd, als hij met
het meisje, waarmee hij toen verkeerde, hem tegenkwam
hier of daar.. .. Hij had haar voor hem gewaarschuwd,
toen A r i e met zijn schip naar zee moest, maar de
a n d ere wegens ziekte achter moest blijven. .
Wegens ziekte?... Ja, maar hij was gauw weer
hersteld, toen de Tromp naar zee was vertrokken.
Zooals ik reeds zei, hij, die nu onderofficier was,
had er den slag van zich meester te maken van het-
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geen hij wilde .... Helaas, dat ondervond arme Arie,
toen hij weer binnenkwam met de Tromp.
Toen was Hendrika, zoo heette ze, voor altoos voor
hem verloren....
Hij hoorde, dat ze nu verkeering had reet dien kerel
denzelfden die nu daar beneden hem hing....
Spottenderwijs hadden z'n vrinden, die niet erg
teergevoelig waren uitgevallen, hem toegeroepen:
Arie, kerel, je liefde hangt aan de bonte lijn ... .

Ze hèt een ander te pakken .... Meneer Gladneus is
je te glad afgeweest .... Je had o ok de koorts maar moeten krijgen....; dan was je ook aan den wal gebleven,
en dan had je den smeerlap er af kunnen houden...."
En Arie was woedend geweest; hij was er heen
om haar te spreken; om haar ... te vervloe--gean
ken voor die ontrouw!
Hij was bij haar gekomen, al wilde z ij hem ook
niet spreken. Maar hij wil d e haar zien, hij wilde
haar spreken; of niet misschien haar hart nog ten
goede was te bewegen ? .... En anders .... om
haar te vervloeken!
Doch, helaas, op hetzelfde oogenblik, dat hij haar
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zag.... zag hij ook, dat zij voor hem verloren was,
voor altoos....
Zij bedekte haar oogen en s c h a a m d e zich.

.

Aren schepsel! zei hij.

En de vloek, die reeds in zijn mond was, stierf in
hetzelfde oogenblik op zijn lippen, terwijl zijn liefde en
tevens zijn medelijden opnieuw werden geboren.
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„ Arm schepsel ! " zei hij ; en met tranen in de oogen
keerde hij zich om en ging heen....
En nu,... Daar hing diezelfde kerel, diezelfde smeerlap, beneden hem in het slingerende, stampende tuig.
Het touw, waaraan die kerel z'n leven hing, hield
hij vast.
Als hij het losliet, dan verzoop hij, of. . . , dan
verpletterde zijn leelijke, gladde kop tegen de harde
planken van het dek.
Hij zag en hoorde in zijn verbeelding reeds den slag...
„ Ellendeling, vuilik, smeerlap," dat riep hij heal
achterna, dat schreeuwde .... Neen, dat alles zei hij in
zichzelf, terwijl het om hem donderde en weerlichtte,
bliksemde en gierde in de lucht... Het was alsof het
in -dit oogenblik erger nog was dan straks.
-

0, God! hij wist niet wat hij zou doen.... Moest
hij dan dienzelfden kerel, die hem geestelijk, die zijn
gein oedsleven verscheurd en vermoord had.... moest
hij dan dien kerel redden....
„ God ! " zei hij, ik kan niet.... ik kan niet....;
ik wil dat touw niet langer houden. En toch... 0, ja,
het duurde misschien nnaar een minuut, of anderhalve
,

minuut, die verschrikkelijke, pijnigende strijd, maar
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voor Arie duurde hij uren en dagen, zoo lang;

maar

toch aan het eind.... overwon hij.
Hij hield het vast, het harde, hem schrijnende touw; en de kerel, de „smeerlap,"
werd gered.
Niemand weet, welke strijd daar boven in het tuig
is gestreden. Zelfs hij niet, die gered is. Niemand
.

weet het.
Alleen Arie zegt in zichzelf, als hij 's avonds in
zijn kooi ligt:
„

Goddank! dat de kerel geen moordenaar van me

gemaakt heeft!"
Wanneer de mensch ... een ziel heeft, dan is de ziel
van Arie op dezen dag in verhevenheid gestegen...;
en dat, de daaruit geboren hoogere gemoedsrust, dat
is zijn loon
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