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Eerste Hoofdstuk.
De Heer en Mevrouw Van Stoghem.
In de ruime, keurig ingerichte voorkamer van een groot benedenhuis, aan de
Stadhouderskade te Amsterdam, liep de oude heer Van Stoghem met groote stappen
heen en weer en blies vervaarlijke rookwolken uit zijn lange, Goudsche pijp.
Mevrouw zat in een gemakkelijken leuningstoel en keek angstig naar haar
gordijnen, hagelwitte vitrages met geplooide kant.
Mijnheer bleef opeens stilstaan, pufte een blauwe wolk uit, die hem even
onzichtbaar maakte, tikte toen met het puntje van den pijpesteel tegen den nikkelen
trekpot, die op 't spiritus-komfoor te glanzen stond en zei met nadruk:
‘En ìk zeg je, dat neef Basters komen kan, als hij daar lust in heeft.’
‘Nu, mij wel, je moet het zèlf weten, man. Maar doe mij een plezier, en houd
alsjeblieft op met dat
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zware rooken! 't Plafond wordt er nog bruin van en de gordijnen...’
‘Best, dan laten we 't plafond schilderen en de gordijnen mijnentwege zwart verven,
maar ik rook mijn pijp.’
Mevrouw deed er het zwijgen toe en haalde haar schouders op.
Mijnheer en Mevrouw van Stoghem waren beiden ongeveer zestig jaar. Zij waren
Hollanders van geboorte, hadden het grootste deel van hun leven echter in de
Belgische stad Leuven gewoond, doch tijdens den oorlog met Duitschland, waren
ze gevlucht voor 't bombardement. De heer van Stoghem was zeer bemiddeld en
daarom kon hij ook onbezorgd met zijn vrouw leven. Na de vlucht uit België hadden
zij zich te Amsterdam gevestigd, waarschijnlijk voor goed, vooral daar beiden op
een leeftijd gekomen waren, waarop men niet gaarne zonder de grootste
noodzakelijkheid verhuist.
Kinderen hadden zij nooit gehad tot hun groote verdriet, en misschien was juist
dàt wel de reden, dat zij zooveel van kinderen hielden. Een arme, kleine kleuter op
straat konden zij nooit laten voorbij gaan, zonder hem even toe te spreken, te streelen
en iets toe te stoppen. Zij waren echte kindervrienden. Maar ook voor elkander hadden
de heer en mevrouw van Stoghem alles over, niettegenstaande zij vaak met elkaar
kibbelden. De een wou altijd baas spelen over den ander, en geen van beiden gaf
ooit toe. Mevrouw kookte lekkere schoteltjes voor haar man en maakte hem tevens
uit voor een ouden mopperaar en brombeer, die nooit tevreden was. Mijnheer zei,
dat zijn
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vrouw alles beter wou weten dan hij, dat zij den heelen dag maar door het huis holde
met dweil en stofdoek, dat zij hem het leven zuur maakte, en in de stad bestelde hij
een oogenblik later een taart voor haar, omdat ze zoo'n lief mensch was. Het was
aardig, die twee zestig-jarigen met elkaar te hooren twisten en dan tevens te zien,
hoe bezorgd zij voor elkander waren.

Na een korte pauze verbrak Mevrouw de stilte.
‘Wil je nog een kop thee?’
‘Graag.’
Mijnheer schoof een stoel bij de tafel en ging zitten. De pijp was leeg gerookt en
dus legde hij haar neer. Niet op den aschbak, zooals allicht behoorlijk was, maar op
het theeschoteltje van zijn vrouw.
‘Neef Basters,’ zoo begon hij, ‘is niet zoo direct
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aan de familie verwant. Hij is, wat je noemt, aangetrouwd. Jaren geleden ging-ie als
matroos ter Koopvaardij. Hij was toen een vroolijke klant, maar wat onverschillig.
Al dien tijd heb ik hem niet weergezien, maar nu zal ik het toch, om je de waarheid
te zeggen, aardig vinden, om zijn avonturen eens te hooren.’
‘Naar zijn brief en zijn portret te oordeelen,’ meende mevrouw, ‘lijkt hij mij geen
beschaafd mensch toe.’

‘Och wat, beschaafd, beschaafd. De man is zeeman, is 't voor zijn doen niet knap,
dat-ie nog kaptein geworden is, al is 't dan ook maar van zoo'n kleine schoener?
Zeelui zijn toch wel aardig.’
‘Maar man, je hebt toch vroeger zelf mij verteld, dat de familie van neef Basters,
ik bedoel dan meer de familie van zijn kant, uit heel ordinaire lui bestaat, met wie
wij ons maar niet moesten bemoeien?’
‘Nu ja, maar ik ontvang diè lui niet, alleen maar Koos Basters zèlf. Morgen middag
zou hij komen.’
‘Nu enfin, we zullen zien. 't Wordt langzamerhand donker, zullen we 't licht
opsteken?’
‘Ja, dat is wel goed.’
Buiten gonsde het stadsgewoel, rinkinkten de electrische trams. Dan trok Mevrouw
de zware overgordijnen dicht en liet Mijnheer met een in de duisternis
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opvlammend lucifertje 't gloeilicht aanploffen.
De dienstmeid tikte.
‘Madam, de krant.’
Mijnheer van Stoghem stopte een versche pijp en ging dan, genietend van z'n
portorico, 't Handelsblad nasnuffelen. Mevrouw hernam haar plaats aan tafel, schikte
de kopjes op het theeblad, draaide 't vlammetje van 't komfoor wat lager en nam een
haakwerkje.

Zóó was de kamer in rustige avond-gezelligheid.
Een half uurtje later werden de brieven binnengebracht.
‘Hé,’ zei Mevrouw, ‘van zus Margo. Ik hoop goed nieuws van haar te vernemen.’
‘En hier heb ik een brief, dien ik onmiddellijk moet beantwoorden,’ sprak haar
man, en de daad bij het woord voegende, zette hij zich tot schrijven. Maar
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hij werd al spoedig in die bezigheid gestoord door een uitroep van Mevrouw:
‘O mijn hemel, dat mankeert er nog maar aan!’
‘Wat mankeert er aan?’
‘Margo schrijft, dat ze ons morgen komt verrassen en een paar dagen bij ons hoopt
te blijven. Dat jij nu juist dat creatuur van een neef moest inviteeren. Je weet toch,
dat Margo veel te veel dame is, en... en... o, ik schaam mij dood voor mijn zuster.’
‘Welnu, telegrafeer haar dan, dat we haar niet kunnen ontvangen.’
‘Welzeker... telegrafeer jij dien mooien neef van je.’
‘Ik zou je danken.’
‘Nu, en ik bedank er ook voor.’
‘Dus dan komen ze allebei,’ grinnikte Mijnheer.
‘'t Is verschrikkelijk! Die fijn beschaafde, keurige Margo en zoo'n robbedoes van
'n zeeman als gasten in ons huis. Margo zal zich bepaald beleedigd voelen.’
‘Hoor eens vrouw, nu overdrijf je toch werkelijk! Margo zich beleedigd voelen
door de aanwezigheid van Koos Basters! Laat ze dan wegblijven!’
‘Laat jouw individu van een neef wegblijven!’
‘Neen, Koos kòmt! Uit!’
‘Best, Margo komt óók! Uit!’
Mijnheer schreef onverstoord zijn brief af. Mevrouw las en herlas den brief van
tante Margo.
Toen mijnheer van Stoghem klaar was, ging hij zelf den brief naar het postkantoor
brengen. Met jas aan en hoed op kwam hij nog even in de kamer, om wat sigaren bij
zich te steken.
Mevrouw waagde een laatste poging.
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‘Man...’
‘Wel?’
‘Zou je niet tòch maar dien zeeman aftelegrafeeren?’
‘Wel alle duivels, néén, zeg ik je! Als jij bang bent, dat Koos hier wat vuile voeten
op het tapijt zal zetten, dan loop je hem maar met 'n dweil en 'n stoffer na. En nou
heb ik de eer je te groeten. Bonsoir!’
Buiten was mooi voorjaarsweer. Aan den nog niet geheel donkeren hemel begon
't geflonker der sterren. De groote winkels en warenhuizen ontstaken de witen
goudgloeiende ballons, die een zee van licht uitstraalden. Taxi-auto's snorden met
opschrikkend getoeter over de bruggen en heel in de hoogte, op de daken der huizen,
vlamden vurige letters van reclameverlichtingen.
Juist wilde mijnheer van Stoghem in de straat uitwijken voor een auto, die achter
hem aanreed, toen een man, die uit een sigarenwinkel kwam, met een hevigen bons
tegen hem aanliep.
‘Hé! Domoor, kan je niet uitkijken!’ riep de heer van Stoghem.
‘Hou je gemak, brani,’ zei de man, die zijn sigaar van de straat raapte en haar
doodbedaard weer in den mond stak. ‘Je behoeft zoo'n praats niet tegen mij te hebben,
versta je dat, misselijke landrot? En als je niet in aanvaring met me wil kommen,
nou, dan blijf je maar 'n paar streken uit mijn koers, vat je?’
Een voorbijganger, een kennis van van Stoghem, passeerde daar toevallig.
‘Kom, mijnheer van Stoghem,’ zei deze, ‘bemoeit u zich liever niet met dien man.’
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‘Stop!’ riep de bedoelde man, aan wiens pet met 't vergulde anker men bovendien
wel zien kon, dat hij een waterrat was, ‘vastdraaien zeg ik je! Hiet jij van Stoghem,
en ben jij niet mijn achterneef, bij wien ik mijn anker zou laten vallen?’
De heer van Stoghem schrikte bij deze woorden.
‘U is.... u is toch niet Basters... Basters... de kapitein van de “Margaretha”?’

‘Wel, wie zou ik anders wezen? Geef me je hand, maat, en 'k vraag ekskuus voor
m'n aanvaring.’
Er bleven al wat nieuwsgierigen staan en 't zou een heel oploopje geworden zijn,
als van Stoghem niet zoo wijs geweest was, door te loopen.
Naast hem liep de onverwachts uit de lucht gevallen achterneef te redeneeren met
een stem, alsof hij een orkaan wilde overschreeuwen. De kennis van den heer van
Stoghem keek het tweetal even verwonderd na, lachte eens en vervolgde zijn weg.
‘Wel neef,’ schreeuwde Basters, ‘dat doet me nou verdraaid veel plezier, dat ik je
zoo onverwachts gepraaid heb!’
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‘Ja, hm, o ja, mij ook,’ was het antwoord van den ander, die zijn neef ergens op
Sumatra wenschte. ‘Maarre... ik dacht toch... dat u morgen pas bij ons zoudt komen?’
‘Krek, zoo is 't, maat. Maar we zijn een dag eerder binnengeloopen dan we dachten.
Om je de waarheid te zeggen, ben ik zoo'n beetje in m'n eentje aan het passagieren
en vanavond dacht ik dan maar bij je binnen te vallen. Wij zeelui nemen 't zoo nauw
niet, hoorie.’
‘Neen, hm. Dat merk ik,’ bromde mijnheer van Stoghem binnensmonds, en wat
luider liet hij er op volgen: ‘U behoeft zoo hard niet te schreeuwen, ik ben niet
hardhoorend.’
In de drukke Amsterdamsche straten voelde van Stoghem zich lang niet prettig
met dien schreeuwenden zeeman naast zich. Neef Basters zag er dan ook allesbehalve
frisch uit! Toen 't Postkantoor bereikt was, zei neef, dat hij wel even buiten zou
wachten. Zijn gastheer bleef zoo lang mogelijk treuzelen aan het loket voor de
aangeteekende brieven. Daarna ging hij nog wat postzegels koopen en inlichtingen
vragen over iets, dat hem heelemaal niet schelen kon. Hij hoopte, dat 't wachten neef
vervelen ging en deze rechtsomkeert zou maken. Maar toen mijnheer van Stoghem
bijna een halfuur aan de verschillende loketten had doorgebracht en weer buiten
kwam, stond neef heel geduldig en gemoedelijk met een collega te praten. Nu hoopte
van Stoghem, dat Basters hem misschien niet zien kon en hij ongemerkt kon
wegkomen. Maar de zeeman wendde zich om, en bij 't zien van van Stoghem sloeg
hij den collega op de schouders en zei:
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‘Kijk, daar heb je 'm juist. Zeg, van Stoghem, dat is nou me maat Arie van de
“Margaretha”. Geef 'm maar gerust een hand, want hij is een jongen, die in den top
van de bezaansmast net zoo gerust zit als jij op je kanapée.’
De heer van Stoghem grijnsde.
‘Aangenaam. Maar nu moet ik gaan, neef.’
‘Wel, dan ga ik mee.’
‘Hm, ja... dat is te zeggen... ik heb bezigheden... eh... eh...’
‘O jawel,’ zei Basters. ‘Top maat, doe jij je zaakies maar gerust af, ik weet 't adres
immers. Ajuus dan. Kom Arie, dan gaan wij samen nog 'n eindje om.’
De heer van Stoghem herademde voor een oogenblik. Gelukkig, dat hij althans
voorloopig van dit gezelschap bevrijd was! Maar angst kneep hem de keel dicht als
hij eraan dacht, dat deze man een paar dagen in zijn huis zou doorbrengen! Hemel,
en dàt was kapitein van een schoener? Van een schoenbak, dat zou mogelijk zijn!
Enfin, rustig afwachten was 't beste. 't Zou zoo'n vaart niet loopen met neef, en, als
hij den man eens een fatsoenlijk pak kleeren gaf en hem naar den barbier stuurde,
wel, dan zou 't nog een heele heer worden. En met deze troostgedachten zette de heer
van Stoghem zijn wandeling door de stad voort en ging in ‘De Kroon’ op 't
Rembrandtplein een kop koffie drinken en de tijdschriften bekijken.
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Tweede Hoofdstuk.
Steeds meer visite.
Terwijl mijnheer van Stoghem in de stad was, zat zijn vrouw rustig bij een kop thee
het avondblad te lezen. Opeens viel haar oog op een advertentie, die aldus luidde:
Pension.
Een Weduwnaar, drie maanden voor zaken naar het Buitenland
vertrekkend, zoekt voor zijn twee kinderen gedurende dien tijd een
vriendelijk tehuis bij nette familie. Brieven onder lett. A. bureau van dit
blad.
Nogmaals las mevrouw de advertentie over en telkens weer. Voor twee kinderen een
vriendelijk tehuis. De stumpers hadden bepaald geen moeder meer, och! 't Zou
misschien wel aardig wezen, hier in huis twee lieve kinderen om je heen te hebben.
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Of met ze te gaan wandelen, de winkels langs en dan wat leuks voor hen koopen of
theedrinken in de lunchroom van de Bijenkorf! En dan 's avonds de gezelligheid in
de huiskamer!
In gedachten zag Mevrouw al de twee kinderen tegenover zich aan de tafel zitten.
Een jongen en een meisje. Och, wat aardige kinderen!... Als ze eens schreef op de
advertentie? Haar man hield ook veel van kinderen, en wie weet, hoè aardig die het
vinden zou.
Komaan, zou ze maar niet alvast een brief klaarmaken? Wilde haar man er in het
geheel niets van weten, welnu, dan zond ze den brief doodeenvoudig niet weg.
En Mevrouw van Stoghem schreef:
Weledele Heer,
In antwoord op Uwe advertentie noodigen wij U uit, ons eens een bezoek
te brengen met uwe lieve kinderen. Wij zijn wel geen
beroepspensionhouders, maar daar wij zelve geen kinderen hebben...
Hier hield Mevrouw even met schrijven op.
En weer zag ze in gedachten die twee vreemde kinderen, die ze in haar huis
opgenomen had, tegenover zich zitten. Het jongetje maakte zijn huiswerk, het meisje
zat te teekenen. Wat een lief tafereeltje! Met half gesloten oogen tuurde Mevrouw
over de tafel.
Het gaslicht suisde, de pendule tikte.
Poes, in haar mandje, rekte zich eens uit en rolde zich dan weer op.
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Mevrouw knipperde met de oogleden, de pen ontviel haar vingers.
Ze knikkebolde.
Twee lieve kinderen zag ze voor zich, kijk, beide blond, beide met blauwe,
mooie-open blauwe oogen. En wat zeien ze? Hoor! Dag Mama, dag Mama! Gaan
we wandelen, Mama? Kom, we gaan naar Artis, naar de olifanten en de apen. Gaat
u mee, Mama?’
En de goede mevrouw van Stoghem droomde... droomde van kinderen in haar
huis en hoe gelukkig ze daarmee was.
Een kwartier later werd de kamerdeur geopend en trad Mijnheer binnen.
Zoodra hij bemerkte, dat zijn vrouw ingedut was, liep hij op de teenen door de
kamer.
Op de opengevouwen courant ontdekte hij den half voltooiden brief.
Zonder erbij te denken, liep hij geruischloos achter den stoel van mevrouw om en
las de enkele regels. Verbazing teekende zich op zijn gelaat, en dan zocht hij in de
advertentiën naar de bewuste annonce. O, daar was ze: Pension! Een Weduwnaar...
Mijnheer van Stoghem sloop geruischloos naar zijn leuningstoel en stopte met
zenuwachtig bevende vingers zijn pijp. En toen de blauwe rookwolkjes om hem heen
krinkelden, nam hij opeens een kloek besluit.
Voorzichtig trok hij den onvoltooiden brief naar zich toe, nam de pen en schreef
verder:
en ik zoowel als mijn man zeer veel van kinderen houd, zal het ons
gelukkig maken, indien U uwe
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spruiten aan onze zorgen zoudt willen toevertrouwen. Indien het U schikt,
verwachten wij U des middags tusschen 1-2 of des avonds tusschen 8-9
uur.
Hoogachtend,
Mevr. P.L. van Stoghem-Bentvoort.

En daarna schoof hij den brief weer op zijn oude plaats en legde ook de pen weer
neer.
Stil, onbeweeglijk bleef hij zijn pijpje rooken.
Kort daarop zuchtte Mevrouw eens diep en opende loom de oogen.
‘Goeienmòrgen,’ zei Mijnheer. ‘Goed geslapen?’
‘Ik... gunst... heb ik geslapen? Ben jij thuis?’
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‘Of ik thuis ben? Wel nu nog mooier! Woon ik misschien ergens anders?’
‘Ik was... 'n brief... ik wou je... Wat is dat?’
Met groote oogen las mevrouw den brief uit.
‘Heb jij? O, je bent toch 'n goeie man! Twee van die lieve, engelachtige kinderen
bij ons, nietwaar? Zullen we goed voor hun zijn? O, ik ga elken dag met hen uit
wandelen.’
‘Neen, dat zal ik doen.’
‘Geen kwestie van. Ik ben hun moeder dan.’
‘En ik hun vader. Begrepen? De vader is altijd de hoogste macht.’
‘O neen, dat is de moeder. Zij doet àlles voor de kinderen.’
‘Zoo, en toch ga ìk met ze wandelen,’ hield Mijnheer vol, terwijl hij woedend zijn
pijp op tafel wierp, zoodat de asch over het tafelkleed stoof en de steel brak.
‘Wel jou morspot!’ riep Mevrouw. ‘Kijk me die man eens een rommel maken!
Toe, bel de meid even, ouwe brombeer, mopperaar!’
‘Ja, natuurlijk, er moet weer gedweild en geveegd worden. Je kunt doen wat je
wilt, maar als ze komen, zijn het toch in elk geval mijn kinderen, waar ik
verantwoordelijk voor ben.’
Daatje, de bejaarde dienstbode, meegevlucht uit België naar Amsterdam, kwam
binnen.
‘Och Daatje, wil je even dien aschrommel opruimen?’ vroeg Mevrouw.
‘Geef dien brief maar hier. Dat zal ik wel behandelen,’ zei Mijnheer.
‘Neen man, die zaak zal ik nu eens afhandelen.’

Chr. van Abkoude, Jolig strandleven

16
‘Wees toch niet zoo eigenwijs!’
‘Mijn hemel! Ik heb toch zelf die advertentie 't eerst gezien?’
De oude Daatje, die bij de familie van Stoghem al meer dan twintig jaren diende,
en dus als het ware onafscheidelijk aan hen verbonden was, meende zich nu ook
ermee te moeten bemoeien, en omdat ze ondanks alles altijd partij koos vóór
Mevrouw, zei ze ongevraagd:

‘Madam het gelijk.’
‘Wel duivels, wie vraagt joù wat?’ bromde Mijnheer.
‘Madam het gelijk,’ zei Daatje stug.
‘Luister eens, Da,’ vertelde Mevrouw. ‘We hebben een plannetje. Er komen
misschien twee kinderen bij ons in huis. Dat zal ons wat afleiding geven.’
‘Wat zeg-de, madam? Twee kienders? 'Ier in 'uis? Maar mens, wat 'oalt ge in oe
'oofd?’
‘Gaat jou dat soms wat aan?’ vroeg Mijnheer.
‘Zekers, menier, zeker. Als gij kienders in oe 'uis neemt, dan neem 'k m'nen congé,
versta-de?’ En met deze woorden liep Daatje de kamer uit.
Mevrouw lachte alweer.
‘Zij meent het toch niet, en bovendien, waar moet de oude ziel heen?’
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‘Wij kunnen er toch een dienstmeisje bij nemen?’
‘Natuurlijk. Dus we sturen den brief weg?’
‘Vanavond nog. Dan wordt-ie morgen vroeg met de eerste post bezorgd.’
En de heer en Mevrouw Van Stoghem droomden dien nacht van een paar grappige
bengels, van een huis vol lawaai, van ganzeborden, kienen, Sinterklaas-spelen,
Kerstboomen, verjaarspartijtjes en honderd heerlijkheden uit het rijke kinderleven!
Volgenden dag.
De koffietafel stond gereed. Mevrouw smeerde de kadetjes voor haar man, die ze
graag klaargemaakt op zijn bord kreeg.
Mijnheer had een nieuwe pijp in functie gesteld en ging die juist op den aschbak
neerleggen, toen er werd gebeld.
‘Ik hoop niet,’ zei Mevrouw, ‘dat die neef van je, waarvan je mij vanmorgen je
ontmoeting vertelde, daar is.’
‘Ikke... hm... neen... ik ook niet.’
Gestommel en stemmengegons in de gang. De stem van Daatje werd hoorbaar.
‘Allo man, zij-de zot? Oe nef modde 'ier niet zuuken!’
‘Wat weerlich, ben 'k dan niet bij Van Stoghem verzeild?’ vroeg de zware stem
van Koos Basters, die al halverwege de gang stond.
‘Van Stoghem woont 'ier, maar da's oe nef niet,’ hield Daatje beleedigd vol.
‘Dat zal je gewaar worden, ouwe. Jij bent zeker de majoor van de kombuis, niet?
Allo, wijs me de
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kajuit dan maar 's gauw. Of wacht, ik ben 'r al.’
En Koos Basters opende de deur der voorkamer, waar de koffietafel klaar stond,
wierp een bundeltje goed en zijn pet naar binnen en trad met uitgestoken handen op
neef Van Stoghem toe.
‘Laat vallen je anker! Morgen, maat, en daar ben ik nou! Alles wel aan boord?
Duivels, wat zit jij knap in de spullen. Fijne boel, hoorie! En is dat nou je vrouw?
Een knap mensch, dat mot ik zeggen. Geef me de hand, juffrouw, ja, ik ben nog zoo'n
achterafaangetrouwde achterneef van je man, nietwaar, Kobus?’
‘Ahem, jawel, schreeuw niet zoo, Basters. Mijn vrouw heeft last van hoofdpijn,
enne... ga zitten, ga zitten.’
‘Wel juffrouw, hei je zoo'n koppijn, nou daar weet ik een effetief fijn middeltje
voor. Me maat Nelis van de “Margaretha” gebruikt 't altijd. Neem nou een klein
glaasie slaolie met wat pepermunt en saffraan d'r in, en dat gooi je in een glas kokend
heet water en dat drink je dan achtermekaar uit.’
Mevrouw van Stoghem zat, in stomme verbazing over zóóveel brutaliteit,
voortdurend haar man aan te staren. Zij was compleet van streek. Maar ook haar man
was lang niet op zijn gemak.
Neef de zeeman bleef echter aan 't woord.
‘Zoo, en wone jullie hier nou al lang? Ja, 't is me 'n toestand met die oorlog, hè?
Daar kan ik jullie wat van vertelle, als 't zoo 's te pas komt. Is de koffie al bruin,
nicht?’
Mevrouw keek met woedende blikken haar man aan.
‘Zeg Kobus, je vrouw is toch niet doofstom?’
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‘Doofstom? Eh, wat ik je zeggen wou, Basters, kan ik je even onder vier oogen
spreken? Kom even mee.’.
Er werd gebeld.
Juist wilde Mijnheer van Stoghem met zijn onwelkomen achterneef in de zijkamer
een ernstig gesprek aanvangen, toen Daatje zeggen kwam, dat de mijnheer van de
advertentie er was.

‘Goed, goed, ik kom onmiddellijk. Basters, wacht jij een oogenblik hier, ik ben zóó
weer bij je. Dáár staat een kistje sigaren, steek maar op.’
In den salon werd binnengelaten een deftig heer met twee kinderen, een jongen
en een meisje. Zij
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waren keurig gekleed en leken precies op elkaar, tenminste voor zoover hun uiterlijk
betrof.
Mevrouw van Stoghem, afgeleid door dit nieuwe bezoek, herwon haar kalmte.
De bezoeker stelde zich voor als de heer Wouter Veenman, de kinderen heetten
Jan en Dora.
‘Mevrouw,’ aldus sprak de heer Veenman, ‘van alle brieven, die ik vanmorgen
ontving, leek mij de uwe voor mijn geval de beste. Uw liefde en genegenheid voor
kinderen deed mij besluiten, uw uitnoodiging tot een bezoek aan te nemen.’
En toen werd er tusschen den vader en het echtpaar van Stoghem een langdurig
gesprek gevoerd over Jan en Dora, en het was die twee wel aan te zien, dat ze er
volstrekt niets op tegen hadden, om gedurende de afwezigheid van hun lieven vader
bij deze gezellige, oude menschen te wonen.
Weder werd er gebeld.
Daatje klopte.
‘Mevrouw, daor is 'ne fiacre met 'ne dame.’
‘Mijnheer Veenman, een oogenblik alstublieft.’
Mevrouw van Stoghem begaf zich naar de kleine zijkamer. Toen zij de deur daarvan
opende, wolkte haar een dikke blauwe sigarendamp tegen en zag ze nog juist, hoe
de achterneef met zijn beenen op twee stoelen languit te rooken lag. Haastig trok ze
deur weer dicht.
‘Mevrouw, waor za 'k de dame brengen?’ vroeg Daatje.
‘In de huiskamer dan,’ zei Mevrouw, nog hevig verontwaardigd over wat ze in de
zijkamer gezien had.
Een oogenblik later stond voor haar verbaasde blikken.... tante Margo!
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‘Kind, als 'k nu toch had kunnen denken, dat jij 't was!’
‘Zoo je ziet, Paulien, maar wees gerust, als ik dérangeer, ben je me zóó weer kwijt.
Zeg dus eerlijk of ik blijven kan of niet.’
‘Natuurlijk kan je blijven, voor jou hebben we altijd wel 'n kamer. Maar ontdoe
je toch van je mantel en hoed, Margo. Van Stoghem is hiernaast in gesprek met
iemand, en, als je me even excuseeren wilt, moet ik daar ook nog een klein oogenblikje
bij tegenwoordig zijn.’

‘Ga gerust je gang, Paulien. Ik weet den weg nog wel in je huis en zal het me wel
makkelijk maken.’
Daarop ging Mevrouw van Stoghem naar den heer Veenman terug, terwijl tante
Margo zich naar den corridor begaf en zich daarvan mantel en hoed ontdeed.
Komaan, dacht ze, mijn pakjes en taschje leg ik maar voorloopig in 't zijkamertje
neer, Daatje zal ze straks wel op mijn kamer brengen. En tante Margo trad met dat
doel het kamertje binnen. Een dikke rook als een blauwe mist hing er, en er zat een
man, languit op drie stoelen, te dampen.
Tante Margo gaf een gil van schrik en viel flauw, terwijl de pakjes om haar heen
rolden.
‘Goeiendag, juffie,’ zei de achterneef, ‘ga zitten!
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Ja, 't is hier een beetje rookerig, hè?’
Maar Tante Margo gaf geen antwoord.
Een oogenblik later deden mijnheer en mevrouw van Stoghem den heer Veenman
met zijn kinderen uitgeleide.
Dus Maandagavond zes uur dan,’ sprak de heer Veenman.
‘Afgesproken. Tot weerziens, mijnheer, dag Jan, dag Dora.’

Toen sloot de deur achter de vertrekkenden.
Mijnheer Van Stoghem opende de deur van 't zijkamertje.
‘Goeie genade, wat rookt het hier! Wat is dat?? Vrouw kom eens hier! Kijk eens,
je zuster heeft een flauwte.’
‘Zoo maat,’ begon Koos, ‘blij dat j'r bent. Ikke...’
‘Jawel,’ viel de gastheer hem bruusk in de rede, ‘dat wou ik ook juist zeggen. Ik
heb nu genoeg van je visite en... en...’
‘O zoo, kokkie, waait de wind uit die streek?
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Gesnapt, man, gesnapt. Ik ben jou te min in je fijne kajuit, hè? Best, in orde, bootsman.
We kommen mekaar nog wel 's tegen, hè? Ajuussies. Gooi dat juffie daar gauw 'n
puts zeewater over d'r facie, want ze leit voor pampus. Ik groet je, 'k wensch je een
lang leven en rimmetiek.’
Bons! de deur sloeg achter neef Koos dicht.
Tante Margo werd met water, azijn, eau de cologne, kamferspiritus en vlugzout
bijgebracht.
En daarop gingen ze gedrieën aan tafel.
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Derde Hoofdstuk.
Leven in de brouwerij.
De dag, waarop Jan en Dora Veenman bij de oudelui van Stoghem hun intrek zouden
nemen, was aangebroken. Zoowel Mijnheer als Mevrouw waren zenuwachtig, uren
van te voren. Zij liepen van de eene kamer naar de andere, versierden de tafels met
bloemen, telefoneerden naar bakker en slager om luxe-broodjes en pasteitjes en
saucis-de-bologne en holden om de beurt naar de keuken, om Daatje telkens nieuwe
orders te geven. ‘Daatje, zal je de nieuwe servetringen van de kinderen nog eens
nawrijven?’
‘Daatje, zijn de kamers van de kinderen nu in orde?’
‘Denk om de jam en de koekjes, Daatje.’
En de goedige, dikke Leuvensche dienstbode knikte maar en zei in haar leuk
Vlaamsch: ‘Joa, medammeke, ge zult gij content over me zain. Moar
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menier het hier niksmendalle van doen, allo, vort, goa-de gij noar de 'stammenee...’
Mijnheer van Stoghem had 'n gramofoon gekocht en liet die tot vervelens toe
allerlei orkestnummers afdraaien. Mevrouw beweerde, dat zij hoofdpijn van dat ding
kreeg, waarop hij weer de machine stop zette.
Eindelijk, twaalf uur, daar kwam het rijtuig.
Vóórdat de koetsier van den bok geklommen was om aan te schellen en 't portier
te openen, sprong een meisje met lange blonde haren uit de koets. 't Was Dora. De
koetsier stond nog met één been op het voorste wiel van het rijtuig, toen zij al boven
op de bordes zonder ophouden aan de schel stond te rukken.
Inmiddels kwam haar broertje Jan heel bedaard uit het rijtuig, nam een
handkoffertje van den koetsier aan en werd onmiddellijk gevolgd door den heer
Veenman, die hoofdschuddend naar zijn dochter keek. ‘Zoo'n woest kind,’ mompelde
hij in zichzelven, ‘de menschen zullen wat met haar te stellen hebben!’
Daatje opende de voordeur en in de gang kwam mijnheer van Stoghem de nieuwe
logé's al tegemoet.
Dora vloog op hem aan, sloeg haar armen om zijn hals en riep op hartelijken toon:
‘Dag lieve beste Oom! Daar zijn we!’
De heer van Stoghem, op zulk een aanval niet voorbereid, was even verbaasd,
maar het deed hem toch innig goed. Toen rende Dora de kamer in, maar een blik op
de deftige Mevrouw van Stoghem deed haar van een tweeden aanval afzien. Daarom
gaf ze haar de hand, maakte een kniebuiging en zei, minder uitgelaten maar even
hartelijk:
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‘Dag mevrouw van Stoghem. We zijn aangekomen.’
Even hartelijk was de wedergroet. Een oogenblik later zaten vader en kinderen in
de kamer.
De heer Veenman was erg onder den indruk van zijn vertrek. Maar hij was
overtuigd, dat hij zijn kinderen in zorgzame handen achterliet. Hij waardeerde dan
ook bijzonder de groote toewijding, waarmede de heer en Mevrouw van Stoghem
hun taak als pleegvader en - moeder opvatten.
Voor de gezelligheid bleef papa Veenman koffiedrinken, maar des middags ging
vroeg zijn trein en na een hartelijk afscheid en tot weerziens vertrok hij naar het
buitenland, om pas over drie maanden terug te keeren.
Kinderen vergeten gauw hun verdriet.
Jan en Dora waren een oogenblikje stil geweest, hadden eventjes gehuild om 't
heengaan van papa en Oom en Tante van Stoghem lieten ze stilletjes begaan. Maar
toen Oom de gramophoon het lustig liedje: Zandvoort, bij de zee! eens liet afdraaien,
werkte dat electriseerend, vooral op Dora, die eerst verbaasd opkeek, toen haar tranen
droogde en vervolgens met Oom van Stoghem door de kamer danste, dat de beeldjes
op de etagère meedansten en de schrik Tante om het hart sloeg.
‘Je bent, geloof ik, een kleine wildebras!’ zei ze.
Dora's broertje knikte.
‘Dora maakt altijd zoo'n vreeselijk geweld!’ zei die, ‘dan had u haar thuis eens
moeten zien.’
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‘Ja,’ zei Dora, rood van 't dansen en lachende op een stoel neervallend, ‘ik heb altijd
pret.’
Mevrouw vond dit vreemd. Zijzelf was al vroeg op een jongedames-kostschool
geweest, en daar leerden de meisjes zich stil en keurig gedragen, vooral in gezelschap
van vreemden.
Maar Dora was van een geheel andere natuur.
Zij kon geen tien minuten achtereen stil zitten en verzon steeds weer iets anders.
Leeren deed zij voldoende, maar ook niet meer dan strikt noodig was. Aan
handwerken, piano-spelen en poppenkinderen had zij vreeselijk het land. Des te
liever maakte zij urenlange wandelingen met haar vader en Jan, las boeken van
Cooper, Aimard en Verne en toonde zich in de meeste dingen een halve... neen...
een heele jongen. Groote pret had zij erin, om evenals de Cowboys een lasso te
slingeren, zij verlangde vurig een paard te bezitten, op haar fiets vloog zij door de
drukste straten, dat de menschen hun hart vasthielden. Geen jongen kon het in 't
hardloopen van haar winnen ze kon minstens even goed zwemmen, springen,
snelwandelen en gewichtheften als de leden van de Atlethiek-club ‘Sparta’. Of de
twaalfjarige Dora dan geen gebreken had? O heden, ja. Maar daartegenover stond,
dat ze erg hartelijk, gul en zeer rechtvaardig was.
En wat was haar broer Jan voor een jongen?
O, precies het tegendeel van zijn zuster. Wat hun gezicht betreft, geleken zij veel
op elkander.
Beiden blond, blauwe oogen, roode lippen, rond vriendelijk gezicht.
Maar Jan miste geheel de levendige beweeglijkheid
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van Dora. Hij was een kleine wijsgeer, hij wilde altijd weten waarom de dingen
gebeurden en hoe. Ondanks zijn tien jaren wist hij al veel. Hij leerde op school veel
beter en veel meer dan Dora. Jan studeerde graag, hij was bijzonder muzikaal en heel
teergevoelig van aard.

Sport, wedstrijden, bewegings-spelen waren niets voor hem, maar met een boek over
geschiedenis of een aflevering van De Aarde en haar Volken was hij eigenlijk als
een groot kind. Daarom was het ook jammer, dat hij zichzelf heel gewichtig vond.
Toch konden broer en zus het meestal goed met elkaar vinden. Dora zorgde ervoor,
dat Jan niet al te saai werd en Jan wist af en toe de wilde uitgelatenheid van Dora te
beteugelen met zijn kalmte.
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Toen na het gramofoon-nummer: ‘Zandvoort bij de zee’ nog eens ‘Tipperary’ was
afgedraaid, moesten de kinderen naar school.
Dora wist nog gauw even de voornamen van haar pleegouders te weten te komen
en lachend spraken ze af, dat ze voortaan Oom Jacob en Tante Josine zouden zeggen.
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Vierde Hoofdstuk.
Kleine levensdingen.
O! die eerste dagen van het verblijf der kinderen bij de keurige, deftige mevrouw
van Stoghem! Tante Josine moest er nog aan wennen: een jurk van Dora over de
trapleuning, een kouseband in de gang, een meisjeshoed op haar theetafel, vuile
voeten op den traplooper, een overschoen op den divan in 't salon, schoolboeken op
den schoorsteen, noem maar op! Hemel, voor een dame, die nooit kinderen in huis
heeft gehad, een ware verschrikking! Tante Josine deed haar best, aan al die vreemde
dingen te wennen.
Als Dora uit school thuiskwam, begon de herrie. Eerst kreeg Daatje een beurt,
maar die had er schik in.
‘Dag goeie ouwe ziel!’ begroette Dora haar, ‘dag gezellige dikke kamerolifant, 'k
heb pepermuntjes voor je meegebracht. Hier, open je toetje, gaap Jochem! Lekker
hè?’
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Dan de gang in. Plof, boekenzeil naast den standaard, rrrrrt, hoed scheert naar den
bovensten kapstok, blonde haren voor den spiegel bekeken, kammetje erdoor, strikje
recht, klaar, de kamer in.
‘Dag tantetje, zal 'k je eens pakken?’
En eer tante het beletten kon, sloegen twee kinderarmen om haar hals en werd ze
hartelijk gekust. Dan dacht ze met schrik even aan haar zorgvuldig opgemaakt kapsel,
maar tegelijk voelde zij ook iets warms van binnen, iets wat haar prettig aandeed en
gelukkig maakte en zoowaar gaf zij Dora een kus terug.
Vervolgens was oom Jacob aan de beurt. Die lei voorzichtig zijn lange goudsche
pijp een paar meter uit de buurt en wachtte den aanval van Dora dan belangstellend
af. Als een pijl uit den boog schoot Dora op hem af, trok hem aan zijn grijze
bakkebaarden en noemde hem een gezellige ouwe brompot, een doorrooker of de
Vlaamsche Leeuw.
Aan het middagmaal was het dan allergezelligst. Dora babbelde maar door, flapte
van alles er uit en dan leek het Oom en Tante van Stoghem precies, of het zonnetje
in de kamer scheen en alle voorwerpen in de kamer glansden en rinkelden van pret.
Oom vooral had pret in Dora, en dikwijls als Jan in zijn boeken, platen en atlassen
snuffelde en bij tante kopjes thee dronk, ging de oude heer van Stoghem met zijn
vroolijke robbedoes stad in.
Op zekeren avond, het was in het laatst van Maart, ging Oom met Dora een paar
boodschappen doen. Jan bleef bij tante om haar te vertellen, hoe Bonifacius in
Dokkum door de Friezen werd vermoord.
Haar arm door dien van oom Jacob gestoken,
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wandelde Dora vroolijk naast hem voort. Ze gingen van de Stadhouderskade over
de brug bij het plantsoen, langs de Weteringschans door de Vijzelstraat.
Aldoor wandelende kwamen zij in de middenstad en vooral Dora's mond stond
geen oogenblik stil. Oom Jacob schoot meer dan eens in een lach om haar dwaze
vertellingen of eigenaardige woorden.

‘O, oompje,’ lachte ze ‘U hadt vandaag toch eens bij ons in de klas moeten wezen!
Er was een muis uit een gaatje te voorschijn gekomen en juf had wel op haar lessenaar
willen springen van angst. Al de meisjes gilden verschrikkelijk, ontzettend flauw
van die kinderen, vindt u niet, oom? Het was een vreeselijk spektakel. En door dat
gegier en gegil komt Dirk aangeloopen.’
‘Wie is Dirk?’ vroeg oom.
‘Wel, zoo noemen we de Directrice. “Wat is hier aan de hand?” vroeg ze boos.
Juf, die boven op een stoel stond, riep angstig: er zijn muizen hier! En toen had je
Dirk moeten zien weghollen! Toen proestte ik het uit van pret!’
‘En de muis?’
‘O, die was al lang weer weg. Maar nou moet u hooren, oom. Den heelen morgen
bleef de klas
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zenuwachtig. Midden onder de rekenles roep ik ineens hard: Juf, juf de muis, de
muis! En 't goeie mensch schrikte 'r zoo van, oom, dat ze het op haar zenuwen kreeg
en we moesten haar gauw een glas water laten drinken. Wat heb ik er toen van langs
gehad! Je bent een slecht en ondoordacht kind, zei ze. Je had mij kunnen doen
doodschrikken.’
‘Ja, schrikken is gevaarlijk,’ zei oom, ‘dat laatste had je dan ook maar niet moeten
doen.’
‘Nou, en ik schrikte natuurlijk van den weeromstuit,’ zei Dora, ‘hemeltje, wat
werd juf op eens wit. Ik had er dan ook maar een spijt van, oom.’
‘Je hebt zeker excuus gevraagd, Dora?’
‘Ik... nee... of eigenlijk, ziet u... nog niet...’
‘Moet je bepaald doen, meid. Ik ken iemand, die door plotselingen schrik in één
nacht grijze haren heeft gekregen.’
‘Grijze haren, in één nacht, oom? Dat kan niet.’
‘'t Is toch zoo.’
‘Vertelt u dan eens?’
‘Best, maar dan gaan we even rustig bij Ledeboer zitten.’
De groote, gezellig ingerichte lunchroom op het Spui stapten zij binnen en in een
knus hoekje namen ze plaats. Het was nogal rustig op dit uur. Een feestelijk licht
straalde vanuit de electrische kronen en deed de buffetten, tafeltjes en stoelen glanzen.
De juffrouwen met witte boezelaars liepen rond met nikkelen bladen, àngstig-vol
met gebak, koppen thee, warme schotels.
Koksjongens in sneeuwwitte pakken en witte mutsen liepen rond en namen 't
gebruikte servies weg. Hier en daar hing een bordje: Niet Rooken.
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Een juffrouw kwam bij het tafeltje van Oom Jacob en Dora.
‘Wat wil jij?’ vroeg Oom aan Dora en pofte een rookwolk uit als een kanonschot.
‘Niet rooken, mijnheer, alstublieft,’ zei de juffrouw.
‘Oh, pardon, da's waar ook.’

Dora gichelde stilletjes.
Er waren geen aschbakjes.
Oom legde zijn hevig brandende sigaar op den grond, waarop de juffrouw zoo
beleefd was haar keurig klein voetje erop te zetten en de havana te verpletteren.
‘Brengt u ons twee kop thee en wat gebakjes!’ zei Oom, wel een beetje boos.
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‘De thee zal ik u brengen, de gebakjes moet u zelf halen,’ zei de juf en draaide zich
om.
‘Wat 'n akelig spook!’ zei Dora.
‘Ze doet haar plicht, op háár manier,’ zei Oom eenvoudig. Toen kwam de thee en
Dora maakte 't kopje voor Oom gereed, haalde gebakjes aan 't buffet.
‘En nu 't verhaal van uw vriend, die grijs werd in één nacht,’ zei ze.
‘Best,’ antwoordde Oom. ‘Je moet dan weten, als jongen woonde ik in Rotterdam.
We hadden een schoolmakker, Dorus van Wou geheeten, die er altijd plezier in had,
een ander te doen schrikken. Al dikwijls hadden zijn ouders en de meester hem op
het gevaarlijke van dat spelletje gewezen. Maar het hielp niet, Dorus bleef voortgaan
met menschen en dieren aan het schrikken te maken. Op zekeren avond had Dorus
met andere jongens in het Park gespeeld. Het was al heelemaal donker, toen ze pas
naar huis gingen. Bij den uitgang van het park was een viersprong met aan beide
kanten een sloot. De weg was veel hooger dan de sloot, zoodat er dus een groote
helling was, een dijk. Juist toen de jongens bij den viersprong kwamen, reed er een
doktersrijtuig over den weg, dat bij het kruispunt naar rechts moest.
Dorus, die zijn leelijke gewoonte maar niet kon afleeren, liep het rijtuig tegemoet.
Het was door de hooge en dichte boomen vooral op die plek zeer donker, en wat
deed de jongen? Vlak bij het paard gekomen, zette hij een keel open van geweld,
gilde, floot op zijn vingers, en plotseling deed het paard verschrikt een zijsprong en
daar tuimelde het dier met rijtuig en al den dijk af, de sloot in. Dorus en de jongens
zetten
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het op een loopen, maar den koetsier lieten zij aan zijn lot over.
In het koetsje zat dokter V.... een betrekkelijk jonge man met zwarten baard en
haren. Het rijtuig was om en om geduikeld en het kostte ontzettende moeite, den
armen dokter er weer uit te krijgen. Koetsier en paard werden eveneens gered en
hadden zich slechts weinig bezeerd. De dokter was vreeselijk ontdaan door den
hevigen schrik, en toen men hem thuisbracht, waren al zijn zwarte haren en zijn baard
spierwit geworden. Ik denk wel, dat Dorus na dit geval wat voorzichtiger zal geworden
zijn, misschien heeft hij daardoor zijn leelijke gewoonte voor goed afgeleerd.
‘'t Is vreeselijk,’ vond Dora, ‘maar zóó erg heb ik het niet gemaakt, oompje.’
‘Dat is waar, maar beter is, om in 't geheel niemand te laten schrikken.’
‘Ik beloof u, morgen excuus te vragen aan juf.’
Toen babbelden ze samen nog wat, deden hun boodschappen en reden met lijn 4
naar huis.
Intusschen had Jan met veel warmte aan tante Josine iets uit de vaderlandsche
geschiedenis verteld. Tante vond het verhaal van Bonifacius heel mooi en ze
bewonderde Jan, omdat die zoo goed op de hoogte was. En Jan vond het prettig, dat
tante zoo aandachtig naar hem luisterde.
‘Moeder vond het vroeger ook zoo gezellig,’ zei Jan, ‘als ik wat vertelde.’
‘Dat kan ik me best begrijpen,’ zei tante Josine. ‘Je hield zeker veel van Moeder,
Jan?’
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Jan keek even droomerig voor zich uit. In gedachten zag hij vóór zich zijn lieve
moeder, een lieftallige jonge vrouw met prachtig blonde haren. Hij zag haar, zooals
ze een jaar geleden nog met een vriendelijken glimlach om den mond luisterde naar
zijn verhalen over de school en de meesters, over de inneming van den Briel of 't
beleg van Haarlem. Nu was moeder al tien maanden dood. Tante Josine wist dit,
maar wat ze niet wist, dat was hoe treurig dit sterfgeval had plaats gehad. Toch zou
ze het vanavond uit Jan's mond te weten komen.
‘Ja,’ antwoordde Jan, ‘ik hield heel veel van Moeder, tante. Wij waren altijd samen.
Zus ook wel, maar toch niet zooveel als moeder en ik. Het was altijd zoo gezellig
bij ons, tante. Moeder kon prachtig piano spelen en dat vond ik toch zoo mooi.’
Jan's oogen vulden zich langzaam met tranen.
‘Arme jongen,’ zei tante. ‘Is moeder lang ziek geweest?’
‘Ziek, nee tante. Moeder is... verdronken.’
Tante Josine schrikte, ze had geen ongeluk vermoed.
‘Ja, verdronken,’ herhaalde Jan treurig.
‘Kind, hoe vreeselijk,’ zei tante. Ze wilde niet, dat Jan nog verdrietiger werd door
't vertellen van die ontzettende gebeurtenis, en daarom voegde zij erbij:
‘Maar van vader hou je toch ook veel, Jan?’
‘O ja, tante, heel veel. Maar vader heeft vreeselijk drukke zaken, hij heeft nooit
tijd en is haast altijd op reis. Vader is knap, tante, hij kan wel vier talen spreken en
'n massa boeken heeft hij, verbazend!’
‘Hoor,’ zei tante, ‘daar komen de wandelaars terug.’
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De buitendeur sloeg toe en er klonk lawaai in de gang.
Jan lachte weer.
‘Die Door met 'r herrie,’ zei-die.
‘'t Is een levenmaakster, hoor,’ vond tante.
De kamerdeur vloog open.
‘Bonsoir, Uwe Majesteit Tante, Koninklijke Hoogheid broeder Johnny!’ gierde
Dora. ‘ik heb de eer U aan te dienen de Markies Jacobus van Stoghem, vrijheer van
de Stadhouderskade nummer rommelebom.’
‘Wel, prettige wandeling gehad?’ vroeg tante.
Oom Jacob ging lachend zitten, stopte alweer z'n gouwenaar.
‘Dolletjes, tante, dolletjes,’ antwoordde Dora. ‘Alleen is oompje furieus op 'n
juffrouw van Ledeboer, die Ooms sigaar verpletterde onder haar olifantsvoet.
‘Dat begrijp ik niet,’ zei tante.
‘Wel tante, d'r staat Niet Rooken en oom dampte als een locomotief.’
‘En wat hebben jullie gekocht?’
‘O, natuurlijk tabak en sigaren voor mijnheer de doorrooker, 'n passer voor Jan,
haakgaren voor u en 'n reuzen-springtouw voor ikke. Wilt u eens zien? Kijk eens,
tien meter touw! Kunt u lasso werpen, tante?’
‘Ik, gunst nee, kind.’
‘Ik wel, zien? Komt u even in de gang.’
Dora zou haar kunst toonen als cow-girl uit het Wilde Westen.
Ze wond het touw tot een grooten tros, trok het uiteinde door een lus, en rrrrt...
Juist kwam Daatje uit de keuken de gang in, en hoepla! had ze de lasso om haar
hals.
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‘Ai, héé mamsel, zij-de zot!’
Oom, tante en Jan gierden het uit. Dora niet minder, maar ze haastte zich, Daatje
uit den strik te bevrijden, gaf de verschrikte vrouw een kus en zei troostend:
‘Wees maar niet boos, Daatje, maar de gelegenheid was te mooi. Je bent een goed
lief mensch, hoor, mijn braaf kamerolifantje.’
En Daatje lachte maar weer en zei:

‘Tiens, tiens, mamselleke mot veurzichtig zain, ik en zain gienen olifant. Awel et is
goed, zulle!’
In de kamer terug werd er nog een kopje thee geschonken, vertelden de kinderen
aardige dingen en werd de gramofoon nog eens in werking gesteld.
De oude heer en mevrouw van Stoghem voelden zich gelukkig. Zij hadden kinderen
in huis, zij hadden nù alles wat zij wenschten. Want een leven zònder kinderen, dat
is geen leven!
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Vijfde Hoofdstuk.
Een nattig uitstapje. - Kleine oorzaken, groote gevolgen.
Op een prachtigen, helderen Zondag in de maand Mei waren oom en tante van van
Stoghem met de kinderen naar Zandvoort gegaan. Het was echt zomerweer en oom
Jacob, die veel van de zee hield, tracteerde op het uitstapje.
Of de kinderen dat prettig vonden!
Vooral Dora had geen rust, eer zij de duinen zag.
Maar toen ze boven op den strandboulevard was, sprong ze als een jongen hoepla
over 't hek en holde, holde naar zee.
Daar stak ze beide armen wijduit omhoog en riep zoo luid ze kon: hoeráá!
‘Zoo'n wilde meid toch,’ deed mevrouw van Stoghem hoofdschuddend. Maar haar
man lachte.
‘Laat ze maar,’ zei hij, ‘dat doet haar goed!’
Toen gingen oom en tante, lekker gekoesterd door 't zonnetje, in het zand zitten.
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Jan ging met Dora, bij gebrek aan 'n zandschop, met de handen een vesting graven.
Maar dat spelletje duurde Dora te lang; ze trok schoentjes en kousen uit en plaste
wat rond.
‘Kijk dáár eens,’ wees ze naar de zee, ‘wat een kolossaal stuk hout is daar
aangespoeld. Ik ga het eens bekijken, wie weet staan er nummers op van een vergaan
schip.’
En Dora plaste een meter of wat verder naar 't wrakhout. Er was niets bijzonders
aan te zien en omdat er dus verder niets aan te beleven was, sprong ze voor de
aardigheid boven op het groote blok.

Maar owee... plotseling kantelde het... en plons! daar lag Doortje in zee.
Ze gaf een gilletje van schrik, maar stond dadelijk weer overeind.
Dat kleine ongelukje was zoo snel gebeurd, dat de anderen het bijna niet bemerkt
hadden.
Intusschen was Dora druipnat en daardoor werd zij wel wat koud.
‘Kind, kind,’ zei tante bezorgd, ‘wat moet ik nu met je beginnen? Je zult doodziek
worden.’
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‘Laten we gauw het dorp met haar in loopen,’ stelde oom voor.
Ja, dat was wel het beste. En zoo haastten zij met hun vieren naar den boulevard
terug.
Twee dames, die het gebeurde gezien hadden, voegden zich bij hen.
‘'t Meisje is dóór en dóórnat,’ zei de eene dame, die een zeer vriendelijk voorkomen
had.
‘Mogen we u misschien van dienst zijn, mevrouw?’ sprak de andere, die wel haar
zuster leek. ‘Ons huis is juist recht hier tegenover. Daar kunnen we uw dochtertje
wel weer van droge kleederen voorzien.’
‘O, u is wel zeer vriendelijk,’ sprak tante Josine, ‘we nemen gaarne uw aanbod
aan.’
Spoedig was het huis bereikt. Het was een ruime, vroolijke villa met een groote
serre aan den zeekant. Op den zijmuur prijkte met zwarte letters:
Kinderpension
Vreugdestein.
Eenige oogenblikken later zat oom van Stoghem met Jan en een der dames in het
gezellige salon, terwijl Dora door tante Josine en de andere dame geholpen werd aan
droge kleeren.
Dat gelukte heel goed, want de dames hadden voldoende jurken, die zomers tijdens
het pensionseizoen wel eens meer noodig waren.
Toen Dora weer geheel op dreef en in de kamer bij de anderen gekomen was, bleef
men nog een oogenblikje gezellig napraten.
De dames vertelden iets van het pensionleven met de kinderen.
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‘Wij nemen alleen schoolgaande kinderen,’ sprak Mevrouw van Zanten (zoo was
haar naam), ‘want we zijn niet ingericht op babies. Zoo tegen Juli openen wij ons
pension en steeds stroomen onze jeugdige gasten toe. Sommigen vertrekken, anderen
komen weer in de plaats en zoo is het hier heel den zomer vol.
‘Is het geen vermoeiend leven, mevrouw?’ vroeg Oom.
‘In het geheel niet. We hebben een tamelijk groot personeel. Wij houden alleen
toezicht en gaan veel met de kinderen de duinen in.’
‘Ja,’ sprak haar zuster, ‘het is wel jammer, maar we kunnen het niet langer doen.
Om dringende familieredenen zijn we genoodzaakt, Zandvoort te verlaten...’
‘Och kom,’ zei oom, ‘en het kinderpension dan?’
‘Dat zullen we wel moeten opheffen, mijnheer.’
‘Opheffen... hm... dat wil dus zeggen... dat het niet meer bestaan zal... hm... verloren
gaat. Jammer... jammer...’
‘Ja, héél jammer,’ vond ook tante Josine.
‘Verschrikkelijk jammer,’ herhaalde Oom.
En toen keek Oom Jacob vragend tante Josine aan.
En tante keek Oom eens aan.
Oom telegrafeerde met de oogen: ‘Doèn?’
Tante telegrafeerde draadloos terug: ‘Doen!’
‘Hm,’ zei Oom tot de dames, ‘jammer van 't pension. Zou 't ook... ik bedoel...
zoudt u... 't kinderpension aan òns willen... hm... overdoen?’
De dames van Zanten keken elkaar verbaasd aan.
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‘Wilt u... 't pension overnemen?’
‘Zeker, dames, kijkt u eens aan, mijn vrouw en ik doen dat enkel uit liefhebberij.
We houden dolveel van kinderen. En zooiets lijkt ons juist. Wat zeg jij, vrouw?’
‘Zeker,’ zei tante, ‘ik voel er veel voor!’
‘Dan kunnen wij U mededeelen,’ was het antwoord der dames van Zanten, ‘dat
wij gaarne aan U de zorgen voor het kinderpension zullen overdragen.’
‘Afgesproken,’ zei Oom. ‘Die zaak zullen we nader regelen. ‘En nu dames, hartelijk
dank voor uwe attentie voor onze Dora, ik hoop spoedig met u nader te komen
afhandelen.’
Allen namen hartelijk afscheid.
Een week later was de zaak beklonken. De dames van Zanten vertrokken naar hare
familie.
Schilders, behangers, timmerlieden en meubelmakers werden aan het werk gezet,
en toen de villa een verjongingskuur had ondergaan, trokken Oom en tante van
Stoghem den vijftienden Juli met de kinderen erheen. Tante Margo kwam eveneens
en toen ze er den eersten avond van uit de verte de zon zagen ondergaan, moesten
ze erkennen, dat kleine oorzaken groote gevolgen kunnen hebben.
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Zesde Hoofdstuk.
Op Zandvoort. - Pension Vreugdestein.
Zoo was dan het kinderpension. ‘Vreugdestein’ te Zandvoort geopend. Iedere kamer
had zijn bestemming gekregen en wat vooral leuk was, dat waren de kindermeubeltjes
van wit gelakt hout, die aardig stonden in de blauw behangen vertrekken.
Oom Jacob en tante Josine, geholpen door tante Margo, begonnen het pension met
acht kinderen, te weten: Jan en Dora Veenman, Frits en Wim Doremans, Miep, Nelly
en Piet Drucker, benevens de kleine Willy Boekmans, een aardig blondje van zeven
jaar. Er waren wel vier dienstmeiden in het pension, terwijl de tantes Josine en Margo
toezicht over alles hielden. Oom Jacob, die verbazend veel schik in de onderneming
had, was de directeur en mocht elken morgen met de lieve jeugd naar het strand
trekken. Den eersten morgen, het was twintig Juli, ging het vroolijke
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troepje al strandwaarts. Met het consigne: ‘Om twaalf uur terug voor het middagmaal,’
ging Oom er op uit.
Maar als hij gedacht had, met de kinderen rustig en kalm naar het strand te
wandelen, dan had hij het mis!
‘Hoerááá, hoepladiááá, kom mee jongens, allo, allo, allóóóó!’
Op een draf holde het troepje vooruit, gevolgd door den lachenden oom Jacob.
‘Ja, ja, ik kom wel, hoor!’ zei hij.
Op den boulevard kropen ze onder 't hek van den strandmuur door, hadden geen
geduld te wachten, tot ze aan de steenen trappen kwamen. De zee, de zee, de
verrukkelijke zee! En dan plof-plof-plof met groote sprongen door 't mulle zand naar
omlaag, een ander stel weer rollend van boven af. Neus vol, ooren vol, hals vol met
zand, loop rond, wat gaf dat?
Als de wip naar 't strand. Hup, schoentjes en kousen uit en dan plassen in 't heerlijke
zilte nat.
Daar kwam Oom Jacob aan.
Lachend keek hij toe.
‘Al in 't water?’ vroeg hij. ‘Dat is drommels vlug, hoor. Weet je, wat ik nu doe,
ik neem een badstoel en ga rustig naar jullie kijken.’
‘Hè nee, oom,’ zei Dora Veenman, ‘nu nog niet. We moeten U eerst eens doopen.’
‘Doopen? Maar ik ben al gedoopt.’
‘O nee, dat bedoel ik niet. We zullen U eens in zee trekken.’
En eer die goeie oom Jacob erop verdacht was, greep Dora hem aan en trok hem
't water in. Frits
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Doremans duwde hem voorwaarts en de kleine Willy Boekmans hielp ook een handje
mee. En ja hoor, daar hadden ze hem al in 't water, die oom!
Of zijn bruine schoenen ook door het zeewater zouden bederven, daar vroegen zij
niet naar. En oom lachte maar, omdat hij zoo'n schik had in die vroolijke gezichten.

Ondertusschen had hij er een paar kletsnatte voeten mee opgeloopen, maar daar gaf
hij geen zier om.
Hij huurde een badstoel, trok doodbedaard schoenen en sokken uit en legde die
in de warme Julizon te drogen. En daarop ging hij rustig zijn Handelsblad lezen. De
kinderen namen hun zandschoppen en spelend
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wierpen ze plakken duinzand in de aanrollende golven. Jan Veenman hield de hand
boven de oogen en tuurde over de zee.
Wat een oneindige watermassa! Wat lag die zee daar rustig onder het hemelblauw,
hier en daar doorploegd met witte schuimranden, maar overigens matgroen en aan
den horizon langzaam wegdoezelend.
Heel, heel in de verte de wazige rookpluim van een stoomer, die naar verre landen
de Hollandsche waren bracht.
En hier en daar een kleine vlet, zeilen geheschen.
Jan wendde zich om.
Dáár had je de duinen, witgeel met groene helmplekken, wijd, heel wijd zich
uitstrekkend. Langzaam boog de kustlijn zich in de richting van IJmuiden, prachtig
blauw stak de zonnehemel uit boven de roomkleurige duintoppen.
En dan, boven den strandmuur grootsch oprijzend, de witte, gele en roode hotels
met erboven de wapperende driekleuren. Wat verderop de vierkante massa van 't
Grand Hotel ‘Wüst’ met zijn torentjes als afgesneden pyramiden, wat kleinere hotels
en pensions langs den Boulevard, en dan ineens die witte, peperbusachtige
uitkijktoren, vanwaar je 'n schitterend panorama over den omtrek had. Vervolgens
weer wat pensions en restaurants en dan het prachtig ingerichte Hotel Groot Badhuis.
Alles kleurde dien morgen zoo vroolijk en blij in het gouden zomerzonnetje dat
iedereen er opgewekt door werd.
‘Hallo Jan!’ riep zijn zusje Dora, ‘wat sta je daar weer te soezen als 'n professor
in de rommelsofie, doe je mee loopgraven maken?’
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Jan liet zich overhalen.
Op een paar meters afstand van de zee trokken de kinderen met hun zandschoppen
een lijn van wel twintig voet lang.
En toen begonnen zij met hun achten geducht te graven. Het uitgedolven zand
wierpen zij op de lijn, zoodat er langzamerhand een borstwering ontstond, waarachter
zij zich gemakkelijk konden verbergen.
Dora vuurde de anderen aan.
‘Vooruit jongens, pak aan! Jij Piet Drucker, gooi mij niet telkens het zand in mijn
gezicht, ben je betoeterd, jongen? Ben je al moe, Miep? Ik nog niet, hoor. Haal op,
jongens, de loopgraaf moet klaar zijn voor de vijand komt! Zeg Jan, maak jij met
Frits en Wim Doremans een flinke berg, waar je een strandstoel op kunt zetten. Maar
stevig, hoor!’
De kinderen werkten als polderjongens.
Na een half uur was de loopgraaf gereed. Een hooge wal van zand, stevig
áángeplompt, was naar de zeezijde gekeerd. In de diepte daarachter stonden de
kinderen.
Nu werden ze door Dora in twee partijen verdeeld. Jan Veenman met Frits, Miep
en Nelly moesten in de loopgraaf zien te komen, Dora zou die verdedigen met Wim
en Piet, geholpen door oom Jacob.
Oom vond het best en werd met vereende krachten in de loopgraaf neergelaten.
De aanvallers liepen een eindweegs zee in, Miep en Nelly uitten oorlogskreten en
als een woeste Indianen-horde stortte de bende zich met onweerstaanbare kracht op
de loopgraaf.
Ze besprongen de borstwering, maar werden door
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de krachtige armen der verdedigers verscheidene malen teruggeworpen. Jan Veenman,
die een oranjevlag had, probeerde die telkens op den wal te planten, maar even
zoovele malen greep Dora den stok en slingerde de vlag in zee.
Vooral oom Jacob had het zwaar te verantwoorden. Herhaaldelijk sprongen Frits
en Nelly boven op zijn schouders en dan rolden ze alle drie in de loopgraaf. Oom
wist ze er één voor één weer uit te knikkeren, maar een oogenblik later,
één-twee-hoepla, daar sprongen ze weer boven op zijn rug.
Eindelijk, bij een laatsten, hardnekkigen stormaanval kon de verdediging het niet
langer uithouden. Als een lawine stortten de aanvallers zich op de loopgraaf, de
verdedigers werden er uit verjaagd en met een triomfantelijken kreet zette Jan de
oranjevlag op de deerlijk gehavende borstwering.
Des middags waren ook de tantes naar het strand gekomen. Toen die een uurtje in
een badstoel naar de spelende kinderen hadden gekeken, wilden ze gaarne eens het
dorp in om de winkels te bekijken.
Tante Margo noodigde de kinderen uit, wafels te gaan eten en die uitnoodiging
werd met een daverend hoera! begroet.
Dora had, toen oom wat op het strand heen en weer wandelde, zijn badstoel boven
op den stevigen zandberg gezet, dien Jan des morgens met Frits en Wim Doremans
had gemaakt.
Toen oom Jacob weer zijn stoel opzocht, vond hij dien op eene hoogte staan. Dat
nam niet weg dat hij
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er bedaard in ging zitten, een pijp stopte en gezellig naar de zee keek.
Intusschen wandelden de tantes met de kinderen dorpwaarts. Tante Josine
bewonderde Jan Veenman om zijn kennis van aardrijkskunde, want Jan vertelde aan
de tantes en kinderen, dat Zandvoort in de middeleeuwen Sandefoerde heette en
reeds in het jaar 1828 als badplaats was bekend.
‘Het is, zegt de meester,’ vertelde Jan, ‘de tweede badplaats van Nederland en
nergens is het strand zoo breed als hier. Sommige inwoners van Zandvoort leggen
zich toe op den teelt van duinaardappelen, anderen verhuren gemeubelde kamers en
villa's of houden hotels en pensions.’
‘Jij bent 'n wandelend aardrijkskunde-boek van ten Have!’ riep Dora lachend.
Maar al die geleerdheid onthielden de kinderen en zelfs de tantes uitstekend en ze
praatten over Zandvoort, tot ze den wafelsalon bereikt hadden.
Een uur later waren ze weer aan 't strand.
De vloed was intusschen komen opzetten en reeds hadden de rustige badgasten
hun strandstoelen meters ver landwaarts moeten dragen.
En hooger en hooger rees de vloed.
Daar stond, reeds op tamelijk grooten afstand, een eenzame badstoel op een
zandberg.
De berg stond op instorten, reeds held e de badstoel angstig over.
Dáár kreeg Dora den stoel in 't oog.
‘O hemel!’ riep ze. ‘Oom zal er toch niet in zitten?’
Reeds was de aandacht van een groot aantal
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wandelaars op den stoel gevestigd, men lachte en wachtte in spanning.
Meer en meer helde de stoel over, toen kwam een groote golf en.... plons!... ging
de badstoel kopje onder. Daar kwamen er opeens een paar armen en beenen uit te
voorschijn.... en na wat geploeter en gespartel kwam oom Jacob naar het strand
waden. De kinderen vlogen hem door het water tegemoet.

Een daverend gelach weerklonk, oom lachte hartelijk mee. Hij was stilletjes in slaap
gevallen.
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Zevende Hoofdstuk.
Een strijd tegen een overmachtigen vijand.
Heel Zandvoort kende weldra de nieuwe eigenaars van het kinderpension
‘Vreugdestein’. Iedereen vond het aardig, dat twee bejaarde menschen, zooals oom
Jacob en tante Josine, uit liefde voor kinderen zulk een onderneming op touw hadden
gezet. En ook de kinderen waren weldra in heel het dorp bekend.
Vooral Dora Veenman, want die was al een paar malen in de gelegenheid geweest,
haar buitengewone kordaatheid te toonen. Zij had dan ook al spoedig nieuwe
kennissen gekregen onder de vele gasten, die gedurende de zomermaanden op
Zandvoort verbleven. Een daarvan was Mies Oudenaerde, een dertienjarig meisje,
dat met haar ouders in Hotel Groot Badhuis logeerde.
Zij hielden er verscheidene bedienden en een auto op na. Met die auto maakten
Dora en Mies verschil-
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lende tochtjes in den omtrek. En voor de aardigheid had de chauffeur aan de meisjes
geleerd, hoe zij den wagen in gang moesten brengen, besturen en weer laten
stilhouden.
Mies Oudenaerde was, evenals Dora, een levendig, aardig kind, dat veel aan sport
deed. Mies kon paardrijden, zwemmen, tennissen, ze was in Utrecht, waar ze woonde,
lid van een korfbalclub, ze fietste als een beroepsrenner en in 't hardloopen had ze
onder de meisjes haar meesteres nog niet gevonden. De ouders van Mies hadden
weldra kennis gemaakt met den heer en mevrouw van Stoghem. Mijnheer Oudenaerde
had eens tegen oom Jacob gezegd, dat hij met veel genoegen zijn groote auto eens
wou afstaan voor de kinderen van pension Vreugdestein. De chauffeur zou hen dan
eens door de schoone omstreken rondtoeren.
Oom Jacob had deze uitnoodiging met graagte aangenomen en na verdere afspraak
verscheen op een morgen de groote auto voor pension Vreugdestein. De kinderen
zouden allen meegaan, behalve Mies Oudenaerde, die met andere kennisjes naar de
tennisbaan van Grand-Hotel Wüst was gegaan.
Wat een pret hadden de Vreugdesteiners!
Tante Josine, die niet van auto-sport hield, bleef thuis met haar zuster, Oom Jacob
zou op de kinderen passen.
Dora nam plaats naast den chauffeur op de voorbank en toe-toe-oèoè!! daar ging
het den boulevard af. Er konden juist acht personen op de zacht-veerende zitbanken
in de auto plaats nemen, maar omdat er negen waren, nam oom de zevenjarige Willy
Boekmans op zijn knie.
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Eerst ging het langs den prachtigen straatweg, die van Zandvoort, dwars door de
duinen, langs prachtige villa's en landhuizen naar het boschrijke Groot Bentveld
leidt.
Het weer was uitmuntend en alles kleurde zoo blij en fleurig in het warme zonlicht.
De blauwe hemel, de roomkleurige duintoppen, dan de heerlijke groene lanen, met
tusschen het geboomte de roode daken der buitenverblijven, en op de grasperken
spelende kinderen in witte en roode jurkjes, bijna allen met witte badschoentjes aan,
o het was een vroolijk geschitter van helle kleuren in den jongen, frisschen zomerschen
dag!

En als de jeugdige automobilisten voorbij een troepje wandelaars of spelende kinderen
tuften, dan schalde een luid ‘hoera’ omhoog.
Zoo ging het over den bochtigen weg door het Mariënbosch naar het mooie dorpje
Vogelenzang, waarschijnlijk zoo genoemd, omdat er zooveel vogeltjes hun vroolijken
zang laten weerklinken.
De Beekslaan vonden de kinderen heerlijk. Dan reed de auto kort vóór Bennebroek
bij een viersprong linksaf in de richting Haarlem.
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Oom Jacob vond het aardig, eens even een wandeling door de oude Spaarnestad te
maken en zijn pupillen te trakteeren op melk en chocolade.
De auto werd in een garage gestald en de chauffeur kreeg een uur vrijaf.
Om elf uur zou men weer uit Haarlem vertrekken, om dan vóór twaalven weer op
Vreugdestein te wezen. Na een wandeling van een half uur door de stad stapte oom
met het heele gezelschap een lunchroom binnen, waar de dorstigen en snoeplustigen
zich mochten verkwikken.
En daarna werd de garage weer opgezocht.
De chauffeur was echter nog niet terug.
Het werd elf uur.
De kinderen gingen alvast maar weer in de auto zitten, verlangend naar de
terugkomst van den bestuurder.
Kwart over elf.
Geen chauffeur te zien!
Oom Jacob werd ongerust, hij liep ongeduldig voor de garage heen en weer en
keek onophoudelijk op zijn horloge.
Daar kwam de garage-verhuurder aanloopen.
‘Heb je den chauffeur niet gezien?’ vroeg oom.
‘De chauffeur? Wel, die ging een uur geleden aan den overkant dat café binnen.’
‘Wil je hem dan even roepen?’
‘Zeker, meneer.’
De man ging het café binnen, doch keerde niet zoo spoedig terug.
‘Ik begrijp er niets van,’ mompelde Oom.
‘Oom! Oom Jacob! Gaan we nog niet?’ klonk het uit den stal.
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‘Straks, jongens, Een oogenblik wachten.’
Oom verloor zijn laatste beetje geduld.
Hij stapte eveneens het café binnen, en vond den garage-verhuurder in gesprek
met den eigenaar.
‘De chauffeur is hier wel geweest, mijnheer,’ sprak de laatste. ‘Hij is een
Haarlemmer van geboorte en trof hier een paar kennissen, met wie hij de stad in is,
ze zullen wel menig glaasje bier op de oude vriendschap met hem drinken.’
‘'t Is een schandaal!’ zei Oom, ‘en daar zit ik nu met de auto en acht kinderen.’
‘U kunt toch een chauffeur huren, meneer.’
‘'t Is wat moois!’ bromde Oom en liep boos het café uit.
Maar toen hij buitenkwam, zag hij tot zijn groote verbazing, dat de auto, met Dora
aan het stuur en al de kinderen erin, de garage uitreed. Dora, die op haar vroegere
tochten het rijden geleerd had, liet den wagen stoppen en noodigde oom uit, om in
te stappen.
‘Maar dat mag niet!’ riep oom. ‘Jij bent nog veel te klein, om de auto te besturen,
en als de politie het ziet, worden we nog beboet bovendien.’
‘Lalala, oompje, dan betaal ik de boete! Stap nu maar gauw in en ga naast me
zitten, dan benoem ik je als assistent-chauffeur. Zit vast, jongens, want daar gaan
we!’
Toetoe-toéoéoéoé!! schalde de signaalhoorn en de auto reed den Haarlemmerhout
in.
Oom Jacob keek vol verbazing, hoe het meisje den motor regelde, bij bochten
zuiver het stuur wendde, zorgde voor gastoevoer, het signaal liet werken en
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in één woord als een volleerd chauffeur de auto langs de lanen liet snorren.
Juist had Dora met een scherpen draai den bocht bij den viersprong genomen, die
aan 't begin van den Zandvoortschen weg ligt, toen er opeens een veldwachter in
blinkenden uniform en met hagelwitte handschoenen aan, den arm omhoog hief en
den weg versperde.

Dora schrikte er van en Oom ook.
‘Daar heb je 't nou al,’ zei hij. ‘Stoppen, Dora.’
Maar bij vergissing drukte Dora haar voet op het verkeerde pedaal, zoodat de auto,
inplaats van
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langzamer, plotseling veel harder er van doorging en ten slotte in razenden vaart over
den weg vloog. De veldwachter maakte dat hij wegkwam! Gelukkig werd Dora
spoedig weer meester over de machine, ze liet den motor langzamer gaan, zoodat
eindelijk de auto weer regelmatig liep.
‘Kind, kind, wat heb je mij laten schrikken!’ zei Oom.
Dora lachte.
‘Wat liep die veldwachter, hè oom! 't Was om te gieren!’
‘Nou maar, ik hou niet van die avontuurtjes, hoor. Waren we 't maar niet begonnen.’
‘Och, lieve ouwe brombeer, mopper maar niet langer, straks zijn we bij tante en
dan krijgt u een lekker kopje koffie!’
De kinderen in de auto vonden nu den rit nog veel aardiger, dan toen de chauffeur
bestuurde. Zij waren vol bewondering voor Dora en wilden ook allemaal op de beurt
eens sturen.
Maar oom Jacob paste er wel voor, dat het niet gebeurde.
Na een half uurtje reed de groote auto tot voor den ingang van het Hotel Groot
Badhuis, waar al spoedig de heer Oudenaerde verscheen.
‘Wat is dat?’ riep hij verbaasd uit. ‘Waar is de chauffeur?’
Oom Jacob vertelde nu in geuren en kleuren, wat er te Haarlem gebeurd was en
hoe die dappere Dora ondanks het politie-verbod de auto met de kinderen geheel
alleen naar Zandvoort had gereden.
Mijnheer Oudenaerde was natuurlijk woedend op
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zijn chauffeur en nam zich voor, den man oogenblikkelijk te ontslaan.
Maar oom bedankte hem hartelijk voor het prettige ritje en wandelde met de
kinderen naar huis. Toen ze thuis aan de dames vertelden, wat er dien morgen was
geschied, zetten de tantes groote oogen op en zeiden hoofdschuddend:
‘Die Dora toch! 't Is precies een jongen!’

's Middags aan het strand.
Drie badstoelen, gezellig in een halven kring geschaard, boden aan de tantes Josine
en Margo met oom Jacob een gezellig zitje aan zee. In de nabijheid speelden de
kinderen.
‘Jongens!’ riep Frits Doremans, die in zijn roode trui en witte broek, waaruit een
paar bruingebrande kuiten staken, er frisch en vroolijk uitzag, ‘jongens, laten we
vanmiddag een sterke fortenlinie maken tegen den vloed.’
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‘Hoe laat is 't vloed?’ vroeg Miep Drucker.
‘Vijf uur.’
‘'t Is nu twee, dus tijd genoeg.’
‘Doe je mee, Dora?’
‘Waaraan?’
‘We maken een fortenlinie.’
‘Best,’ vond Dora. ‘Ieder maakt zijn eigen fort, en alle forten worden verbonden
door een stevigen wal.’
‘Hoe bedoel je dat?’ vroeg Wim Doremans.

‘Kijk, zoo!’ En Dora teekende met haar zandschop een figuur op den grond.
‘Zie je wel,’ vervolgde ze, ‘zoo maken we het. Jan maakt fort A, Frits en Wim
Doremans B en C, Miep en Nelly Drucker D en E en Piet Drucker met Willy
Boekmans F en G. Fort H is dubbel sterk en dat zal ik zelf wel maken. En de wallen
maken we allemaal het laatst.’
Ieder kreeg zijn plaats en begon ijverig zand op te werpen.
De forten lagen twee meters van elkaar, het was dus een linie van twaalf meters.
Er werd geducht gewerkt en als er een kwartier
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om was, mochten ze allemaal even rusten. Maar het duurde wel bijna twee uren, eer
de heele fortenlinie gereed was.
Zelf inspecteerden ze hun maaksel geducht.
‘Hier nog wat zand,’ commandeerde Dora dan. ‘Hola, Frits, jouw wal is te hoog.
En Jan moet Willy nog wat helpen, anders is de vesting van die dreumes niet sterk
genoeg.’

Eindelijk was alles klaar en ging het heele troepje rusten achter de veilige fortenlinie.
Oom was stilletjes even weggegaan en keerde terug met den arm vol vlaggen.
‘Ieder een vlag op zijn fort, jongens!’ riep hij.
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‘Hoera! Hoera! Leve oom Jacob!’
In een wip stond op elk fort de driekleur en de aldus versierde fortenlinie zag er
zoo geducht en aantrekkelijk uit, dat heele groepen wandelaars bleven staan en met
genoegen den bouw bekeken.
En daar kwam de zee!
Eerst stuurden de golven kleine voorloopers naar het strand, die echter nog niet
eens aan den voet van het voorste fort kwamen.
Maar niet lang daarna kwam er zoo'n voorlooper al eventjes aan het fort ruiken
en liep dan weer hard terug. Net of hij aan de groote golven vertellen ging, wet de
kinderen daar voor groote dingen op het strand gemaakt hadden.
Dan zei zoo'n groote golf tot het kleintje: weet je wat, ik zal je helpen, en dan
zullen we samen dat fort eens een duwtje geven.
Daar kwamen ze, hoor, maar het fort was sterk en gaf er nog geen zier om.
O heden, daar kwam golf nommer twee aanrollen, en pats! sloeg hij een stuk van
't fort af.
‘Zand, jongens! zand, zand er tegen!’
Van alle kanten kwamen de kinderen met volbeladen schoppen aandragen, en
plakten die tegen het bedreigde fort.
Roetsch! weer een golf en weer sterker dan de vorige. En toen werd de strijd
tusschen de zee en de kinderen, die hun forten verdedigden, al heviger en heviger.
‘Het fort houdt het niet!’
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‘Zand, haal zand!’
‘Hierheen jongens, de andere forten gaan er anders ook aan!’
‘Ieder op zijn eigen fort!’ commandeerde Dora.
De forten C, D en E hadden het nu het zwaarst te verantwoorden, Wim Doremans
met Miep en Nelly Drucker werkten uit alle macht om hun forten te behouden.

Maar hoeveel zand ze ook aanvoerden, hoe ze ook met hun schoppen de golven
terugsloegen, de onweerstaanbare zee drong al verder en verder en ten slotte
verzonken de drie buitenste forten in de golven, nadat de commandanten nog bijtijds
met hun vlag eraf gesprongen waren.
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Van nu af ondergingen de andere forten hetzelfde lot! Reeds had oom door den
badman de stoelen van hem en de tantes achteruit laten brengen en steeds meer
overstroomde de zee het strand.
De heele fortenlinie verdween in de golven en nu werden alle krachten ingespannen,
om fort H te verdedigen.
Alle vlaggen werden nu op dit ééne fort geplaatst, onophoudelijk werd de vesting
met zand versterkt en aangeplempt, maar al die moeite bleek ten slotte ook vergeefs
en onder joelend gegier en gelach, terwijl een laatste golf met kracht tegen den
zandberg beukte, stortte deze in en baadden de acht dappere verdedigers naar het
droge strand.
Oom Jacob blies op een signaalfluit.
‘Komt, jongens, het is tijd!’
Een half uur later zaten ze weer op Vreugdestein aan den maaltijd, haalden al de
gebeurtenissen van dien dag nog eens op en aten als wolven.
‘Smaakt het jongens?’ vroeg tante Josine.
En uit al die monden klonk maar één antwoord:
‘En òf!’
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Achtste Hoofdstuk.
Naar de Kindermatinée in Hotel Groot Badhuis.
Het was op een der laatste dagen in Juli, dat Daatje in de brievenbus een paar
strooibiljetten vond, waarop met groote letters stond te lezen:
CONCERTZAAL HOTEL GROOT BADHUIS.
Ve r t e l m i d d a g
met vroolijke vertooningen van de
Oud-Hollandsche Poppenkast
op Woensdag 28 Juli 1915
Aanvang half drie
met medewerking van het
Scandinavisch Solisten Orkest ‘Fennia.’
Kaarten en plaatsbespreking aan het Hotel.
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Die biljetten legde zij in de eetkamer op het buffet en toen de kinderen met Oom en
de tantes zich aan de koffie-tafel zetten, gaf Daatje ze aan Oom.
‘Hé,’ sprak hij, ‘daar moeten we heen, jongens!’
‘Waarheen, oom?’
‘Naar de kindermatinée in Hotel Groot Badhuis*) morgenmiddag, half drie.’
‘Hoera, hoera, komt er een goochelaar, oom?’
‘Neen, er is vertelmiddag en dan wordt er ook nog de poppenkast vertoond.’
‘Heerlijk, oom, heerlijk. Gaat u ook mee?’
‘Natuurlijk, al ben ik maar een ouwe brombeer, nietwaar Dora, toch wil ik nog
graag eens zien, hoe Jan Klaassen er van langs krijgt.’
‘Dan ga ik ook maar mee,’ zei tante Josine.
‘En ik!’ voegde tante Margo erbij.
‘Best, we gaan dus met de heele familie. Ik zal direct na de koffie plaatsen gaan
bespreken.’
Het spelen aan het strand of in de duinen vonden de jongens en meisjes wel heerlijk,
maar ze wilden gaarne één van hun vele middagen geven om eens naar mooie
vertellingen te luisteren en het poppenspel te zien.
Ze verlangden allemaal heel sterk naar morgenmiddag.
De groote concertzaal van Hotel Groot Badhuis liep stampvol.

*) De lezer zal misschien begrijpen, dat de schrijver hier een beeld geeft van een door hemzelf
gehouden Kindermatineé in Hotel Groot Badhuis, zooals de talrijke zomergasten dat de
laatste jaren van hem gewoon zijn.
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Het was maar goed, dat oom Jacob vooraf plaatsen genomen had, want er waren heel
wat ouders, die dat verzuimd hadden en zich nu met een plaatsje heel achteraan
moesten tevreden stellen.
De zaal met zijn ruime, witte bogen, waaraan des avonds honderden gloeilampen
schitterden, leverde een gezelligen aanblik op.

Wat een jolige, babbelende jongens en meisjes! Wat een witte, rose en lichtblauwe
jurkjes, wat een vroolijke badpakjes, witte petten en stroohoeden zag men daar bijeen!
Het leek wel, of heel Zandvoort vanmiddag naar de zaal gekomen was.

Chr. van Abkoude, Jolig strandleven

69
Op het groote tooneel zat het orkest en speelde vroolijke wijsjes.
Sommige kinderen zongen al mee, maar de meesten durfden nog niet goed.
Toen kwam er een meneer op het tooneel, nadat de muzikanten vertrokken waren,
en die begon een mooi verhaal te vertellen.

Heel de zaal luisterde stil.
De Vreugdesteiners zaten vooraan en hadden dus een mooi plaatsje, om alles goed
te kunnen zien.
Zij zagen, verscholen achter palmen, heel duidelijk het groote poppenspel staan,
dat straks vertoond zou worden.
En hoè mooi ze de vertelling ook vonden, er ging toch maar niets boven zoo'n
poppenkast!
Na de vertelling speelde het orkest weer aardige nummertjes en toen ging dezelfde
mijnheer van daarstraks aan den vleugel zitten. Hij vroeg, of de kinderen graag een
liedje van Zandvoort wilden hooren.
‘Ja, ja, ja,’ riepen ze allemaal.
En toen zong hij, zichzelf aan de piano begeleidend:
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Zandvoortsch Liedje.
Bij de golven der zee aan het Zandvoortsche strand
Leef ik 's zomers gelukkig en blij,
Waar ik speel met mijn vrienden en graaf in het zand.
En een fort maak met vlaggen erbij;
Daar stoeien we fijn heel den dag in de zon,
We worden zoo bruin als een Moor!
En waait er een storm, och, we waaien niet om,
We worden gezonder daardoor.
REFREIN:
Zandvoort, Zandvoort, met je blonde duinen!
Blijf maar steeds ons heerlijk ideaal!
Zandvoort, Zandvoort, waar de golven schuimen.
Daarheen gaan we 's zomers allemaal!

Het refrein werd door het heele orkest meegespeeld en de wijs daarvan was zoo
gemakkelijk, dat de heele zaal weldra meezong.

Chr. van Abkoude, Jolig strandleven

71
Dan kwam het tweede vers:
Als Hollandsche jongens zijn wij steeds kordaat,
We zwemmen in zee als een visch,
We draaien en spart'len in 't schuimende sop,
En voelen ons lenig en frisch!
En zijn we soms moe van het baden in zee,
Dan loopen we vlug naar het strand,
We vlijen ons neer in de zomersche zon,
En drogen dan lekker in 't zand.
REFREIN.
Wanneer het maar droog is, dan zijn we aan zee,
Geen stormwind houdt daar ons vandaan;
Een fort met een muur biedt een veilige rêe,
Zoolang het de zee kan weerstaan.
Vroeg gaan we naar bed en vroeg zijn we weer op,
We slapen het wijzertje rond;
Zoo leven we hier en je kunt er opaan,
Op Zandvoort daar is het gezond.
REFREIN.

Bij de laatste refreinen kenden alle jongens en meisjes woorden en muziek al
heelemaal van buiten, en ten slotte daverde het gebouw van hun lustig zingen.
Toen werd het tooneel door het orkest opnieuw ontruimd en brachten
tooneelknechts de groote poppenkast naar voren.
Tingeling! ging het schelletje en daar ging het roode gordijn omhoog.
Het tooneel verbeeldde een bosch.
Toe-toè! kwam er een auto aanrijden.
Daar zat Jan Klaassen in.
De auto bleef plotseling steken, wou niet verder.
Vort paard! riep Jan Klaassen, maar hij had
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makkelijk praten, voor een auto staat immers geen paard?
Toen kwam Jantje eruit.
Wat mankeert er toch aan dat ding? mopperde hij. Zit er een mug tusschen de
machine, dat hij niet verder loopen wil? Ik ben een mossel als ik er wat van begrijp.
Wacht, ik zal dat kraantje eens open zetten.

Rrrrrr.... deed de auto en roetsch! reed-ie er ineens vandoor.
Hei, hola, hei! ik moet er nog in. Wacht even! riep Jan Klaassen.
Maar de auto was al heelemaal verdwenen.
Groote grutten met rozijnenstroop! Dat is me ook wat! Daar zit ik midden in een
Zwitsersch bosch, heelemaal aan de grens van Japan en Zandvoort, op
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twee uur afstand van Parijs en den Helder! Een mooie boel! - Daar kwam een hondje
aan.
Waf, woef, waf!
Ook goeienmiddag, zei Jan Klaassen. Wel, jij bent een aardig hondje.
Ik heet Hector! zei 't hondje opeens.
Jan Klaassen schrikte.
Kan jij praten? Een hond die kan praten?
Ja, ja!
Hé, dat is leuk! Zeg dan eens: dag jongens!
Dag jongens! riep Hector.
Mooi zoo! En nu: dag meisjes!
Half twaalf!
Nee dat is niet goed. Dàg meisjes!
Acht om een dubbeltje! riep 't hondje.
Zeg, ben je besuikerd? riep Jan uit. Ik zeg niet: acht, maar dàg! hoor je? Dàg ezel!
Dag ezel! riep 't hondje.
He ho, niet zoo brutaal! Anders zal ik je een tik geven!
Dan roep ik mijn baas! zei Hector.
Wie is jouw baas? Waar woont die?
Wel, in 't Zwarte Hotel.
Is er een hotel hier in de buurt?
Ja! kijk, daar komt mijn baas aan.
Een dikke herbergier naderde.
Dag Jan Klaassen, zei hij.
Zeg, ken jij mij? vroeg Jan.
Neen, maar ik zag dadelijk aan je kromme neus, dat jij Jan Klaassen bent.
Zoo. Ik ben hier verdwaald en wil van nacht in je hotel slapen.
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Dat is goed, kom dan maar mee.
Dag kinderen! riep Jan Klaassen, ik ga naar het Zwarte Hotel, hoor! Wel te rusten!
‘Daâg!’ klonk het uit de zaal.
Toen veranderde het tooneel.
Nu stelde het voor, een kamer in het zwarte hotel.
Alles was er donker, stikdonker.
Je kon niets zien.
Daar kwam Jan Klaassen, gevolgd door den herbergier.
Zeg eens, zei Jan, moet ik hier slapen? Er is niet eens een bed.
O dat is niet erg, sprak de herbergier. Dit is de de betooverde kamer. Alles wat je
hebben wilt, noem je maar op, en dan is het er!
Dat is aardig! Een betooverde kamer! Juist iets voor mij.
Wel te rusten, Jan Klaassen!
De herbergier verdween.
Komaan, sprak Jan, alles wat ik opnoem, zal er dus komen! Vooruit dan maar.
Een bed, een bed!
Rrrrt! kwam er een wit ledikant op het tooneel.
Rrt! Nog een wit ledikant.
O heertje, riep Jan, daar heb ik per abuis tweemaal een bed opgenoemd! Baas,
baas, herbergier!
Wel, wat is er! riep deze om 't hoekje.
Baas, nu heb ik twee bedden!
Roep dan: foetsie! Dan gaat er één weg.
Foetsie! riep Jan. Hoepla, sprong 'n ledikant weg.
Hahaha, dat is aardig. Had ik nu maar een stoel.
Bom! stond er een stoel.
Nu begonnen voor Jan Klaassen de vreemdste
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avonturen. Als hij in bed lag, begon dat te schommelen. En als hij bijna sliep, kwam
er een groote witte bel vlak boven zijn hoofd. Jan riep: foetsie! en weg was de bel.
Eens liep zelfs zijn ledikant weg en toen had hij niets meer. Al dat gescharrel duurde
wel een kwartier en toen riep Jan Klaassen wanhopig uit:

‘Ach, had ik maar mijn auto terug!’
Bom! Krak! Toe-toéoé!
Daar stond de auto!
‘Hoera!’ riep Jan. ‘Nu rijd ik gauw weer naar huis en ga al mijn avonturen aan
Katrijn vertellen! Dag kinderen!’
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‘Dag Jan Klaassen!’ klonk het uit de zaal.
Toen zakte het gordijn en was het pauze.
Kelners liepen rond met groote presenteerbladen, waarop glazen limonade, grenadine
en kopjes thee stonden.

Heel Vreugdestein verkwikte zich aan glazen ananas met ijs.
Vroolijk snaterden al die kindermonden over de vertooning.
Oom Jacob liet de kinderen even aan de dames over en ging eens buiten kijken.
Hij liep de trappen
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van het terras af en stond weldra in het duinzand.
Terwijl hij daar even rondkeek en met volle teugen de heerlijke zeelucht inademde,
passeerden hem twee mannen, zoo te zien twee zeelui, die eens voor de aardigheid
naar Zandvoort gekomen waren.
Eén van de twee bleef plotseling staan, greep zijn makker bij den schouder, wees
met de andere hand naar oom Jakob en riep:
‘Maat! Hou me vast! Daar hei-je neef van Stoghem.’
Oom Jacob schrikte.
Daar stond neef Basters voor hem, Koos Basters!
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Negende Hoofdstuk.
Alweer neef Basters. Een boeiende Vertelling.
Oom van Stoghem wist de eerste oogenblikken niet recht, wat hij doen moest. De
ontmoeting was zóó onverwacht, dat hij er bepaald van geschrokken was! Koos
Basters op Zandvoort, wat moest dat beteekenen? Kwam de zeeman misschien om
wraak te nemen over zijn ontvangst te Amsterdam?
Wie weet, wat hij in zijn schild voerde!
Intusschen kwam Koos met uitgestoken hand op den heer van Stoghem toe!
‘Bijdraaien, neef! Geef me de vijf! Ja, ik ben 'r niet meer nijdig om, hoor, dat je
me laatst in Amsterdam de deur uit gelaveerd hebt. 't Was wel 'n beetje m'n eigen
schuld, want 'k heb later gesnapt, dat jullie maniere 'n beetje anders benne dan
zeemansmaniere.’
‘Ja, ja,’ zei oom Jakob verademend, ‘je dee niet
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zooals het behoorde. Hm... hm... u is zeker voor een daagje hier?’
‘Krek geraajen, neef. Ik zeg zoo vanmorgen tegen me vrind Arie, je weet wel, me
maat van de “Margaretha,” ik zeg: jong, 't is een mooie dag weer vandaag, we gaan
's een keer passagiere op Zandvoort. We hebben toen de elektrieke trem genomen
en zoo zie je ons hier. En wat doe jij hier, neef? Ook 's voor een dag eruit?’
‘Ja, hm, of eigenlijk neen, ik woon hier.’
‘O zoo, hei-je hier zooveel als je anker late valle? En hoe maak-je vrouw het? Ik
kom je bepaald 's opzoeke!’
‘Dat is bèst,’ zei oom Jacob kort, ‘en nu, Basters, 't ga je goed, hoor, adieu!’
En meteen wendde de heer van Stoghem zich om en ging terug naar de zaal, waar
inmiddels de pauze was afgeloopen.
Weer stond er een vertelling op het programma, en nu een verhaal uit den
wereldoorlog, waarnaar alle menschen in de zaal met groote aandacht luisterden.
En onder die talrijke toehoorders waren ook verscheidene kinderen, en van hen
waren het zeker niet in het minst de Belgische, die met open mond den verteller
aanstaarden.
Het is - aldus begon het verhaal - ongeveer twintig jaar geleden, dat er in de Duitsche
stad Hamburg een tienjarig jongetje woonde, wiens naam was Heinrich von Eisenach.
Heinrich was een aardig ventje, hij had natuurlijk evengoed zijn guitenstreken

Chr. van Abkoude, Jolig strandleven

80
als andere jongens van zijn leeftijd, maar over het algemeen paste hij goed op. Hij
was een groot liefhebber van teekenen en hij had de gewoonte, om elke mooie
prentbriefkaart, die hem in handen kwam, na te teekenen in het groot en daarvan een
schilderijtje te maken.
Op zekeren middag zat Heinrich, toen hij zijn huiswerk had afgemaakt, bij zijn
moeder in de kamer.
Hij had juist weer een mooie teekening onderhanden, die hij vanavond zijn Vader
ten geschenke wou geven.
De heer von Eisenach had een groot kantoor, waar vele bedienden en een kolossale
fabriek, waar wel tweehonderd arbeiders werkten. Als hij 's avonds, moe van een
langen werkdag, thuiskwam, mocht hij zoo gaarne nog een uurtje bij zijn vrouw en
Heinrich in de gezellige huiskamer doorbrengen.
En dan bekeek hij met groot genoegen de fraai gekleurde teekeningen, die Heinrich
gemaakt had.
De kleine kunstschilder bemerkte nu dien middag, dat zijn kleurpotlooden bijna
geheel opgebruikt waren, en daarom vroeg hij:
‘Moeder, wilt u me wat geld geven om een nieuw doosje kleurkrijt te koopen?’
Mevrouw had niet de minste reden om dit haar jongen te weigeren, en daarom gaf
zij hem een halven mark.
Heinrich haastte zich naar een naburigen boekhandel en kocht daar voor het geld
een doosje pastel, mooie, zachte kleurstiften.
En met dat doosje in de hand liep hij, wat kalmer nu, weer naar huis.
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Maar aan de overzijde van de straat liep een troepje straatjongens, die zich niet
ontzagen, de deuren der winkels open te gooien en het den voorbijgangers op
verschillende manieren lastig te maken.
Toen zij Heinrich in het oog kregen, riep een hunner:
‘Jongens, kijk daar dien praatsmaker eens!’
In een oogenblik stoven ze op den niets kwaads vermoedenden Heinrich af.
Deze zette het op een loopen, maar de straatjongens hadden hem gauw ingehaald
en omringden hem.
‘Zeg,’ snauwde een der jongens hem toe, ‘scheldt ons nou nóg eens uit!’
‘Ik heb jullie nooit uitgescholden,’ zei Heinrich. ‘Ik ken je niet eens!’
‘Jongens! geef hem een pak slaag!’ riep een ander.
Heinrich wilde wegloopen.
Maar dadelijk hielden zij hem tegen.
Pats! gaf een hem een klap in 't gezicht, 't was een lange jongen van welhaast
dertien jaar.
En toen begonnen ze met hun vijven tegen hem.
Al kon Heinrich alleen daar niet tegen op, hij weerde zich uit alle macht en gaf
zijn aanvallers menigen klap terug. Maar tijdens die worsteling viel het doosje
kleurkrijt op de straat.
Heinrich wilde het snel oprapen, maar nog sneller had de lange jongen er zijn
modderlaars opgezet! En nu vertrapte hij al die mooie pijpjes kleurkrijt op de vuile
straat. Heinrich stond het huilen nader dan het lachen, maar toen hij ineens ophield
met vechten en de jongens zagen, wat hun kameraad voor leelijks had gedaan, werden
zij ongerust en gingen het volgende oogenblik aan den haal.
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Bedroefd kwam Heinrich thuis.
‘Wel, wat is er nu aan de hand?’ vroeg zijn moeder.
Heinrich vertelde op treurigen toon, wat er gebeurd was en daarop beloofde moeder
hem, dat zij den volgenden dag een ander doosje voor hem zou meebrengen.

Daardoor getroost, zette Heinrich een nieuwe teekening op.
Een kwartier later kwam zijn vader binnen.
De heer von Eisenach was een vriendelijk man, die zeer goed was voor armen en
ongelukkigen.
‘Beste jongen,’ sprak hij tot Heinrich, ik heb een aardig plan en daarbij moet jij
me helpen. Er is vandaag een man op mijn kantoor gekomen, die in België geboren
is. Hij is al jaren in Duitschland, maar in de
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laatste maanden ging het hem heel slecht. Hij heeft een vrouw en twee kinderen,
maar de vrouw is zwaar ziek en omdat haar man te weinig verdiende, kon zij ook
geen goede geneesmiddelen krijgen. Nu heb ik den man een plaatsje op de fabriek
bezorgd, zoodat hij weer vooruit kan. Maar intusschen schijnen de menschen gebrek
te hebben aan het hoognoodige. Weet je, wat ik nu wou doen, Heinrich? We stappen
samen in een rijtuig en rijden daarmee door de stad, om verschillende boodschappen
te doen. We koopen vleesch, eieren, flesschen wijn, wollen goed en nog meer dingen
voor de zieke. En daarbij zullen wij de gezonden niet vergeten. En vervolgens rijden
we naar de woning van die menschen, om ze met al die zaken eens op te vroolijken.
Heb je lust om mee te gaan, jongen?’
‘Graag, vader, dat is een leuk plan!’ zei Heinrich.
Een half uur later zaten ze samen in een rijtuig. In wel tien verschillende winkels
stapten ze binnen, en behalve de genoemde artikelen kocht de heer von Eisenach
nog: Spek, erwten en boonen, rijst, brandstoffen, en kruidenierswaren en zelfs voor
de twee kinderen nog wat speelgoed en warme kleeren.
Zóó vol waren de zitplaatsen in het rijtuig beladen, dat zij voor zichzelf nauwelijks
een plaatsje overhielden! En toen reden zij naar de Friedrichsgasse, een nauw,
onaanzienlijk straatje, met armoedige verweerde huizen.
Eindelijk hield het rijtuig stil.
De koetsier sprong van den bok.
‘Hier woont Bongers, mijnheer!’ sprak hij.
‘Blijf jij even op de pakjes passen, Heinrich, sprak
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vader. ‘Als ik aan het raam tik, kom je ook boven en brengt wat mee.’
Het was een donkere, steile trap.
Tot groote verbazing van Bongers, den armen werkman, trad opeens zijn patroon,
de heer von Eisenach, de kamer binnen.
‘Maar mijnheer.... U hier?’
‘Zooals ge ziet, mijn beste Bongers. Ik kwam eens zien, hoe je zieke vrouw het
maakt.’
‘Slecht, mijnheer. U begrijpt, zij heeft zooveel dure dingen noodig, die ik nog niet
voor haar koopen kan. Maar als de week....’
‘Ja ja, Bongers, en wat moet zij al zoo hebben? Eieren, vleesch, 'n glaasje wijn?’
‘Juist, juist, mijnheer. Al die dingen heeft de dokter opgenoemd.’
‘Misschien kan ik je daar oogenblikkelijk aan helpen,’ zei de heer von Eisenach
glimlachend, terwijl hij naar het kleine venster ging en tegen de ruit tikte.
Heinrich keek naar boven, knikte.
Dadelijk daarop kwam hij met den arm vol pakjes naar boven en spreidde die op
de tafel uit.
En hij haalde oogenblikkelijk nieuwen voorraad.
Steeds meer en meer werd de tafel met kostelijke gaven beladen.
‘O mijnheer,’ zei Bongers geroerd, ‘hoe kan ik u voor dit alles danken!’
‘Door zoo spoedig mogelijk een en ander voor je vrouw klaar te maken!’
‘Dat zal gebeuren, mijnheer. Hallo, Karel, kom eens hier!’ Uit een donker
achterkamertje kwam een jongen naar voren. Juist kwam Heinrich weer met
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de laatste pakjes binnen. Maar nauwelijks had hij den jongen gezien, of hij liet van
schrik de pakjes op den grond vallen!
‘O vader!’ riep hij uit, ‘dat is.....’
‘Nu, wie is dat?’
‘Dat is.... dat is.... ja vader, dat is 'n jongen.’
‘Dat zie ik ook wel, maar waarom schrik je zoo?’
‘Och, zoo maar eens.’
‘Dus voor de aardigheid? Maar enrin, raap nu gauw alles op, want we moeten naar
huis.’
Terwijl Bongers nogmaals zijn hartelijken dank betuigde aan den heer von
Eisenach, keek Heinrich strak naar den jongen, die door Bongers Karel werd genoemd.
Dat was - dat was dezelfde jongen, die vanmiddag zijn nieuwe doos kleurkrijt in
den modder had vertrapt! En nu kwam hij met zijn vader dien knaap allerlei goede
en nuttige dingen, ja zelfs speelgoed brengen!
Heinrich had er bijna spijt van.
Toen ze weer in het rijtuig zaten, zei vader:
‘Zeg eens, Heinrich, waarom schrikte je toch zoo van dien Karel?’
‘Och vader,’ was 't antwoord, ‘dat was nu dezelfde jongen, die mij vanmiddag
sloeg en mijn pastel vertrapte.’
‘Hé,’ zei vader, ‘dat is toevallig.’
‘En toch is 't zoo, vader. Ik heb er nu spijt van, dat we hem nog speelgoed gebracht
hebben, want dat heeft-ie niet verdiend.’
‘Neen, dat heeft hij zeker niet. Maar ik denk, dat Karel nu wel geducht berouw
zal hebben over zijn
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daad. Ik wil wedden, dat hij uit zichzelf naar je toe komt om te vertellen, dat hij er
veel spijt over heeft.’
Intusschen was de vreugde in het arme gezin van Bongers weergekeerd. Maar ook
aan Bongers was het vreemde gedrag van Heinrich niet ontgaan.
‘Zeg jongen,’ sprak hij, ‘waarom schrikte jongeheer Heinrich zoo van jou?’
‘Och.... ik... ik weet niet... ik ken hem.’
‘Zie je hem dan wel eens?’
‘Vanmiddag nog. En toen was-ie aan 't vechten!’
‘Aan 't vechten?’
‘Of eigenlijk, vader, was-ie niet aan 't vechten. Maar ze wouën hem kwaaddoen!’
‘Wie!’
‘Jongens. O, ik ken ze wel. En één jongen sloeg hem een doos kleurkrijt uit de
handen en vertrapte die op straat.’
‘Foei hoe leelijk!’ zeide vader.
‘Ja vader, erg leelijk,’ zei Karel.
‘En wie was die jongen?’
‘Dat was... dat was ik vader.’
‘Wat, jij?? Foei, schaam je, Karel! En nu heeft die goeie Heinrich ons zooveel
goed gedaan. Loop dadelijk naar hem toe, Karel, en zeg, dat je er vreeselijk veel spijt
over hebt en je hem voortaan vriendelijk zult behandelen.’
Karel vloog de kamer uit, de trap af, de straat op. Hij holde maar steeds door,
bonsde tegen de menschen aan, struikelde over een hond en trok eindelijk, bij
Heinrichs woning aangekomen, de bel haast uit den muur.
Verschrikt deed de meid open.
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‘Zeg jongen, wat mankeert jou, om hier zoo'n lawaai te maken?’
‘Ik moet dadelijk jongenheer Heinrich spreken!’
‘Moèten, moèten? Asjeblieft dan toch zeker?’
‘Ja, asjeblieft dan toch zeker,’ herhaalde Karel hijgend.
Maar daar kwam Heinrich al in de gang.

‘O jongeheer,’ riep Karel uit, ‘ik kom u zeggen kompelment van vader, en dat het
erg leelijk van mij was om u zoo gemeen te behandelen, en... en... en..’
‘En?’ vroeg Heinrich.
‘En als er morgen weer een jongen is, die u wil kwaaddoen, dan zal ik hem een
pak slaag geven, dat-ie... dat-ie...’
‘Neen, dat is niet noodig,’ zei Heinrich. ‘Ik zal
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het dan maar vergeten. Geef me maar een hand.’
Dat deed Karel graag.
‘Dank u wel nog voor alles, jongeheer. Ik zal het nooit vergeten,’ zei hij.
En toen liep hij hard naar huis.
Ze werden de beste vrienden.
Maar geruimen tijd later kreeg Bongers bericht van zijn familie uit Antwerpen,
dat aldaar een groote nieuwe fabriek opgericht was. Bongers kon daar als opzichter
een prachtige betrekking krijgen.
Hij nam het voorstel aan, en na een dankbaar afscheid van mijnheer von Eisenach
en Heinrich genomen te hebben, trok de familie Bongers weer naar Antwerpen.
Twintig jaar later, den 3den Augustus 1914, verklaarde Duitschland aan België
den oorlog, omdat de Belgische regeering de Duitsche legers niet wilde doorlaten
naar Frankrijk.
Karel Bongers, die al eerder in dienst was geweest en juist voor
herhalingsoefeningen onder de wapenen was als sergeant, moest nu blijven bij zijn
compagnie.
Al spoedig trok het Duitsche leger België door, en na weinig weken had het reeds
de kust bereikt.
Het was in 't najaar kort na het begin van den oorlog, dat sergeant Bongers met
een tiental soldaten de wacht betrokken had in de duinen bij Nieuwpoort. 't Was een
koude, gure nacht en in 't houten wachtlokaal gloeide lekker-warm 'n klein kacheltje.
Sergeant Bongers, warm en sufferig geworden in het benauwde wachthok, stapte
eens naar buiten
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om een luchtje te scheppen en tevens zijn schildwachten te controleeren.
Met de handen op den rug liep hij door 't mulle zand.
Een rosse regenlucht hing boven 't landschap.
En de wind gierde door de duinen.
Karel Bongers wandelde naar den dichtstbijzijnden schildwacht.

‘Niets bijzonders?’
‘Niets, sergeant.’
Toen naar den tweeden, die ongeveer honderd meters verder op post lag, boven
op een duintop.
Nauwelijks was hij in de buurt van dezen gekomen, of hij bemerkte twee vijanden,
die op handen en voeten achter den schildwacht kwamen aansluipen, waarschijnlijk
met de bedoeling, dezen te overvallen.
‘Groote hemel,’ schrikte Karel, ‘waar er twee zijn, daar zijn er allicht meer!’
En hij liep zoo snel hij kon naar de wacht, wierp de deur open en riep op gedempten
toon:
‘In 't geweer!’
Dadelijk sprongen de soldaten op en volgden sergeant Bongers.
In gebukte houding ging het snel voorwaarts, en juist wilden de twee vijanden den
schildwacht overrompelen, toen Karel schreeuwde:
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‘Schildwacht! Achter je!’
Snel keek deze om, en dat was zijn redding.
In het volgende oogenblik waren de twee Duitschers door de Belgische wacht
omringd.
‘Wij zullen korte metten met hen maken,’ sprak sergeant Bongers gestreng, ‘met
sluipmoordenaars maken wij geen omslag! Aantreden op twee gelederen! Klaar om
te vuren!...... Aán!’
Een der beide Duitschers, een jongeman, stond doodsangsten uit. Hij wendde zich
tot zijn kameraad en zei:
‘Ach, lieber Heinrich von Eisenach, es war doch unvorsicht!’
Twintig geweerloopen waren op hem gericht.
‘Zet af... in 's hemelsnaam... zet af de geweren!’ riep sergeant Bongers, en toen
op de Duitschers afgaande, vroeg hij met bevende stem:
‘Wie van jullie heet Heinrich von Eisenach!’
‘Ik!’ zei de ander.
‘Jij? jij bent... Heinrich!... die ons allen eens uit armoede hebt gered en mijn moeder
van den dood... jij bent Heinrich!’
Nu zette de Duitsche soldaat groote oogen op.
‘O! ik zie het! riep hij uit. “Je bent Karel... Karel Bongers!”
Ja, die ben ik! O wat een geluk, dat ik je naam hoorde. Anders had ik je buiten
mijn weten laten doodschieten!’
‘Korporaal! breng de manschappen terug in de wacht, ik moet met de gevangenen
spreken!’
Maar de korporaal aarzelde.
De soldaten begonnen te mopperen.
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‘Ik wil de zaak eerst onderzoeken,’ verbeterde Karel, ‘het schieten zou ons een heel
bataljon vijanden op den hals kunnen halen. Neemt de gevangenen mee naar het
wachtlokaal.’
De Belgische soldaten namen Heinrich von Eisenach en zijn kameraad in hun
midden en marcheeren terug naar de wacht.
Daar liet Karel een schildwacht voor de deur plaatsen en nam de Duitschers mee.
Een tijd lang zat hij zwijgend voor zich uit te staren, terwijl Heinrich kalm zijn
lot afwachtte.
Toen sprak Karel op ernstigen toon:
‘Mannen, luistert! Wij hebben deze twee vijandelijke soldaten gevangen genomen
op het oogenblik, dat zij een onzer schildwachts wilden overrompelen. Dus hadden
wij het recht hen te dooden. Door een gelukkig toeval vernam ik den naam van een
hunner, Heinrich von Eisenach. Deze Heinrich, mannen, heeft twintig jaren geleden,
toen mijn ouders te Hamburg in behoeftige omstandigheden verkeerden, ons van den
ondergang gered, zelfs nadat ik hem op jongensmanier heel leelijk had behandeld.
De grootmoedigheid van dezen Heinrich en zijn vader zal ik mijn leven lang niet
vergeten.
Als ik naar de inspraak van mijn hart luisterde, dan gaf ik hem de vrijheid. De
oorlogswetten en de krijgstucht verbieden mij dat, ik zou verraad plegen.
Maar ik hoop, dat het met jullie aller goedvinden is, dat ik dezen Heinrich en zijn
kameraad krijgsgevangen maak. Ik behoed hem daarmede voor verder doodsgevaar
en daarmee acht ik voor een groot deel mijn schuld aan hem betaald.’
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De Belgische soldaten staken hun wachtcommandant de hand toe en zeiden, dat zij
óók zoo zouden gedaan hebben.
En zoo had Karel getoond, zijn belofte te houden en een wàre vriend voor Heinrich
te zijn zoowel in vrede als in oorlog.
En daarmee was de vertelling geeindigd.
In spanning had de heele zaal 't verhaal aangehoord. 't Was den heelen tijd muisstil
geweest.
Toen zong de verteller aan de piano nog wat aardige liedjes en ten slotte gaf hij
nog een voorstelling van een allerdwaaste Jan Klaassen-historie, waarbij de grond
dreunde van het daverend gelach.
Opgetogen keerden de kinderen huiswaarts, ze hadden een heerlijken middag
gehad.
Onder het naar huis gaan zei oom Jacob zoo terloops tot zijn vrouw:
‘Raad eens, wien ik vanmiddag hier gezien heb?’
‘Nu?’
‘Koos Basters, je weet wel.’
Tante Josine schrikte. - ‘Is diè man hier?’ vroeg ze. ‘Als dat maar goed afloopt.’
Maar de vroolijke, druk-pratende kinderen lachten en joelden met haar, dat ze al
spoedig niet meer aan den zeeman dacht.
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Tiende Hoofdstuk.
Nieuwe gasten en hun geschiedenis.
Er waren in pension Vreugdestein nog enkele kamers open.
Het was nu 1 Augustus geworden, en mijnheer en mevrouw van Stoghem, die
gaarne hun huis vol kinderen hadden, plaatsten in het Handelsblad de volgende
advertentie:
Kinderpension Vreugdestein
Nog enkele kamers beschikbaar voor de maand Augustus. Heerlijke ligging
aan zee. Brieven franco aan het pension, Strandboulevard, Zandvoort.
Reeds den volgenden morgen waren er twee brieven.
Oom had dus succès met zijn advertentie.
Hij opende den eersten brief en las:
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Amersfoort, 1 Augustus 1915.
Madame,
Hebbende gelezen uw annonce in het Handelsblad van dezen avond, ik
kom u vragen voor mij een appartement te reserveeren. Mijn echtgenoot
zijnde geinterneerd te kamp van Zeist, hij wenscht dat ik met ons dochtertje
Magda zal wonen aan zee. Zoo wensch ik ten spoedigste in uw pension
te komen, terwijl ik met de meeste achting teeken,
Madame Daubanton.
Oom vond het aardig, een Belgische dame met haar dochtertje tot logee's te krijgen.
Dat gaf weer wat afwisseling en nieuwe gebeurtenissen.
En toen opende hij den tweeden brief.
Haarlem, 1 Augustus 1915.
Geachte Heer van Stoghem!
Wij hebben reeds veel goeds gehoord van uw alleraardigst kinderpension
te Zandvoort, dat wij geen oogenblik aarzelen ons neefje Johnny aan uwe
goede zorgen toe te vertrouwen. Gaarne zullen wij u morgen een bezoek
brengen, ten einde over de condities te spreken en de door u geadverteerde
kamers te zien.
Hoogachtend,
J.P. Storm.
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Het was nog geen half twaalf, of er werd gebeld en Daatje kwam zeggen, dat Mevrouw
Daubanton er was.
Oom Jacob en tante Josine ontvingen haar allerhartelijkst en vonden het beiden
wat aardig, dat mevrouw met haar dochtertje Magda op Vreugdestein kwam logeeren.

De kamers werden bezichtigd en spoedig was de zaak beklonken.
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Mevrouw Daubanton zeide, dat zij maar direct blijven zou.
Daar kon geen bezwaar tegen zijn en zoo was aan de koffietafel het gezelschap
met twee personen vermeerderd.
Magda was een allerliefst meisje van tien jaar; zij sprak evengoed Fransch als
Vlaamsch, en dat vonden de Vreugdesteiners, tenminste de kleinsten daarvan, al heel
verbazingwekkend.
Wat zou die Magda hen heerlijk kunnen helpen bij hun Fransche thema's!
En daarom was het juist ook zoo leuk, dat het meisje tevens het Hollandsch goed
verstond.
Mevrouw Daubanton vertelde aan tafel de avonturen van haar man in den
vreeselijken oorlog.
En naar dat verhaal luisterden ze allemaal in spanning.
Zij vertelde dat in half Vlaamsch, half Fransch dialect en dat gaf aan haar spreken
iets aardigs.
‘Mijn man,’ aldus begon zij, ‘is den vierden Augustus opgekomen, dus direct nadat
de oorlog aan België was verklaard.
Hij kwam op een fort ten oosten van Luik met zijn compagnie en daar was de
eerste dagen nog niets van den vijand te bespeuren.
Daubanton, die sergeant was, had in korten tijd een grondige studie van het terrein
gemaakt, in de omgeving van het fort, zoodat hij overal goed den weg wist.
En daarom ook zond de fortcommandant vaak juist hem met een patrouille het
voorterrein in om
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den vijand te verkennen. Op zekeren morgen was Daubanton met een korporaal en
vier man op patrouille gegaan.
Van verre dreunde het kanongebulder, maar nog altijd hadden zij geen Duitscher
gezien.
Juist wilden zij weer naar het fort terugkeeren, toen zij een verschrikkelijk geloei
en gesis boven hunne hoofden hoorden. Kort daarop sloegen granaten in het fort en
hevige ontploffingen werden gehoord. Het fort werd met de zwaarste projectielen
beschoten.
Maar toen werd er door de Duitschers, die in heel den omtrek nog niet te bespeuren
waren, omdat ze op grooten afstand hunne batterijen hadden opgesteld, het
nieuwerwetsche 42 cM. kanon op het fort gericht.
Eén zulk een verschrikkelijke granaat was voldoende om het heele fort te
vernietigen!
En - was het zuivere berekening of toeval? - het reuzenprojectiel kwam aansuizen
en sloeg midden in 't fort.... en kort daarop deed een helsche ontploffing de aarde als
vaneenscheuren. In puin lag het fort.
Het was reddeloos verloren, totaal waardeloos.
In het fort zelf waren maar enkele soldaten, maar die er waren, hebben 't niet meer
levend verlaten.
Het grootste deel der bezetting lag in de loopgraven, die het fort omringden.
Maar nu het bolwerk verloren was, dienden ook de loopgraven nergens meer toe
en 's middags kreeg de commandant bevel uit het hoofdkwartier om met zijn
compagnie terug te trekken.
En zoo ging de compagnie van sergeant Daubanton
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op hoog bevel steeds meer achterwaarts, zonder één Duitscher gezien te hebben.
Toen ontstond er een paniek.
Het Duitsche leger bracht zijn regimenten als een onophoudelijken stroom België
binnen, en 't zwakke Belgische legertje werd naar 't Noorden en Zuiden gedrukt. De
Noordelijke troepen steeds meer achteruitwijkende, kwamen op Hollandschen grond,
de Zuidelijke konden zich vereenigen met de Fransche legers, die echter nog niet
aangekomen waren.
En in Holland werden de vluchtende Belgische compagnieën ontwapend en
geïnterneerd.
Sergeant Daubanton was nu in het kamp van Zeist, en van daar had hij zijn vrouw
en dochtertje bericht gezonden.
Mevrouw Daubanton had een huisje te Amersfoort gehuurd, zoodat zij dicht bij
haar man was en hem vaak kon zien.
Na de koffie ging men naar het strand en Magda, de nieuwe logée, ging ook mee.
Wat hadden de kinderen een schik met Magda!
Ze was ook een lief, guitig kind.
Al de Vreugdesteinertjes probeerden bij haar in de gunst te komen.
Magda had het verhaal van haar vader al zoo vaak gehoord, dat zij het al van buiten
kende.
Zij maakte van zand een klein fort. ‘Kijk,’ riep ze, ‘nu komen de granaten, kleine
granaten!’ En ze wierp schopjes zand door de lucht op het fort. ‘Maar dan komt de
groote obus!’ en Magda gooide een grooten steen op 't zandfort, dat het plots
ineenstortte.
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‘Ach, arm fortje, arme soldaatjes, allemaal dood. Vive le roi! Vive la Belgique!’
De kinderen keken naar Magda en lachten.
Ze vonden haar 'n éénig kind.
Oom Jacob was thuis gebleven om den heer Storm te ontvangen. Tegen vier uur
kwam de verwachte.

De heer Storm was een deftig man, in zwaren rouw.
Hij deelde aan oom van Stoghem mede, dat zijn zwager, Mr. Geo Brighton, als
luitenant-vlieger bij 't Engelsche leger in den zomer van 't vorige jaar door de
Hollanders was geïnterneerd, en dat diens vrouw bij een Zeppelin-aanval op
Derbyshire door een bom was gedood.
Hun eenigst kind Johnny, een flinke jongen van vijftien jaar, was op 't oogenblik
bij de familie Storm te Haarlem. De goede naam van 't kinderpension Vreugdestein
had den heer Storm op het idee gebracht, Johnny er eenigen tijd te laten logeeren,
opdat hij daar wat afleiding kon vinden. De zaak werd spoedig beklonken en den
volgenden dag arriveerde Johnny. Het was een echte Engelsche sport-boy, maar zijn
vroolijke levenslust had door de treurige gebeurtenissen met zijn ouders plaats
gemaakt voor een groote kalmte. Toch ging hij al den eersten middag met het heele
clubje de duinen in. Op een mooi plekje

Chr. van Abkoude, Jolig strandleven

100
rustten ze wat uit. Niemand der kinderen kende de lotgevallen van zijn ouders, ieder
wilde gaarne wat van hem hooren.
‘Ik wil jullie graag de geschiedenis van mijn vader vertellen,’ zei Johnny, terwijl
hij naar de schuimende zee keek, die heel ver aan den horizon met den hemel inéén
vloeide. ‘Op die groote zee, hier voor ons, heeft hij al heel wat avonturen beleefd.*)
Mijn vader had, toen de oorlog begon, al twaalf jaren op de Engelsche vloot
gediend. Hij was toen op Whigt en moest zich inschepen op den kruiser King. De
King moest met een eskader mee, dat een aanval zou doen op de noordkust van
Duitschland, maar op weg daarheen werd de King door een Duitsche boot in den
grond geschoten. De toestand aan boord van vaders schip tijdens dit gevecht was
verschrikkelijk. De King raakte achter bij de andere schepen en werd ten slotte geheel
door Duitsche torpedobooten omringd. De Duitschers schoten zeer nauwkeurig, bijna
ieder schot was raak. Alles aan dek van de King werd weggeschoten en talrijk waren
de dooden en gewonden.
‘Vreeselijk!’ zei Dora Veenman en de anderen zeiden het haar na.
‘Ja, het wás vreeselijk,’ vervolgde Johnny, ‘De King beantwoordde het vuur slechts
flauw en al spoedig was merkbaar, dat het schip niet te houden zou zijn. Daarom
werden zooveel mogelijk manschappen van boord gezonden en mijn vader, die
gewond was, ging met twaalf man in een boot. Zij werden

*) Natuurlijk sprak Johnny geen zuiver Hollandsch, maar kon zich toch goed verstaanbaar
maken. Voor de duidelijkheid laten we hem gewoon spreken.

Chr. van Abkoude, Jolig strandleven

101
door een Engelsch schip opgepikt en koersten toen naar Londen terug.
Mijn vader werd daar in het militair hospitaal opgenomen. Nu moet je weten, dat
hij altijd een knap werktuigkundige was geweest en dit wisten zijn commandanten
ook wel. Niet alleen was hij volkomen bekend met de nieuwste schietwerktuigen,
maar ook had hij veel verstand van automobielen, vliegmachines en alles, wat maar
een motor had. Toen schreef mijn vader een verzoek aan den Opperbevelhebber, om
bij de luchtvaart geplaatst te worden. Het verzoek werd toegestaan en eenige weken
later werd hij ingedeeld op de vliegschool te Lancashire. Maandenlang heeft hij daar
geoefend en gestudeerd, en na 'n klein half jaar deed hij examen en kreeg zijn brevet
als luitenant-verkenner. Daarop werd hij ingedeeld bij de Royal Navy en in Januari
van dit jaar vloog hij voor het eerst met een Engelsch lucht-eskader naar de Duitsche
kustplaatsen. Daar lieten zij bommen vallen op de werven der onderzeeërs en
munitie-magazijnen.
Als mijn vader vooruitgeweten had, dat mijn lieve moeder op dezelfde manier
gedood zou worden...
‘Wat!’ riep Miep Drucker uit, ‘is je mama...’
‘Vermoord bij een Zeppelin-aanval,’ zei Johnny treurig, terwijl de tranen in zijn
oogen opwelden en hij een oogenblik droevig-peinzend over de wijde zee staarde.
Wij hadden een brief gekregen van tante Edith die te Derbyshire woont. Zij vroeg
mijn moeder een poosje bij haar te komen logeeren. Tante had een zoon, die naar
het front moest. Wij gingen er 's middags heen. Het was zoowat negen uur in den
avond en wij zaten met ons vijven, Oom Harold was
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ook thuis, gezellig om de tafel. Opeens hoorden wij het geronk van luchtschepen
boven het huis en tante Edith gilde:
‘De Zeppelins!’

‘Oom holde naar buiten en ik liep hem achterna. Het was erg donker op den weg,
want alle lichten waren plots uitgedraaid. Heel hoog boven ons zagen wij de
zoeklicht-bundels van een luchtschip. Het beschreef groote cirkels boven Derbyshire
en... toen het weer ter hoogte van Ooms huis gekomen was... hoorden wij een hevig
gesis in de lucht, dat snel dichterbij kwam. Kort daarop kraakte het dak van het huis...
de bom viel door dak en plafond heen... toen een ontzettende knàl... en met donderend
geraas werd het huis uiteengeslagen... O, o, mijn arme, lieve moeder!’
Johnny weende.
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En al de anderen weenden zachtjes met hem mede.
‘Die lafaards,’ zei Dora, ‘om je lieve moeder te dooden! En tante Edith, Johnny?’

Johnny slikte zijn tranen weg, vermande zich.
‘Tante? O, die werd alleen zwaar gewond, zij wilde juist naar de keuken gaan, en
dat was haar geluk. Zij werd in St. Mary's Hospital verpleegd en is nu weer geheel
hersteld.
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‘Maar waarom is je vader nu geïnterneerd?’ vroeg Jan Veenman.
‘Mijn vader,’ vervolgde Johnny, ‘zou met een verkenner per tweedekker naar
Wilhelmshafen vliegen, maar in de nabijheid van de Hollandsche eilanden raakte de
motor onklaar. Zij waren gedwongen te dalen op het eiland Terschelling. Mijn vader
zag daar een troepje jongens, die daar in de buurt kampeerden. Hij vroeg hun, wat
olie voor den motor te halen. Maar inplaats van olie haalden zij de kustwacht. En
toen hebben de Hollandsche matrozen mijn vader en zijn verkenner geïnterneerd.’*)

‘Hoe jammer!’ vond Piet Drucker.
‘Neen, dat vind ik niet,’ zei Dora. ‘Want als Johnny's vader niet geïnterneerd was,
zou hij ook in Duitschland bommen hebben laten vallen op onschuldige menschen.’
Johnny knikte.

*) Zie ‘De Waterratten’ pag. 191.
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‘Niet op onschuldige menschen, maar wel op militaire forten of Zeppelin-loodsen.
Zoo wilde vader den dood van moeder wreken,’ zei hij, ‘en dat zal ik later ook doen.’
‘En waar is je pa nu?’ vroeg Willy Boekmans.
‘Op het eiland Urk in de Zuiderzee. Daar zijn nog enkele Engelsche en Fransche
officieren. Zij wilden niet beloven, dat zij niet zouden ontvluchten en daarom heeft
jullie Koningin hen op dat eiland gevangen gezet. Oom Jacob heeft beloofd, dat hij
met mij eens een bezoek aan vader zal brengen. Ik verlang erg naar hem.’
‘Kom jongens,’ zei Dora, wie de ernst al weer lang genoeg had geduurd, ‘gaan
we nog wat spelen?’
‘Ja, dat is goed!’ riepen ze.
‘Vooruit dan!’ en Dora stormde de helling af gevolgd door de anderen.
Maar Jan Veenman bleef met Johnny nog wat zitten. Hij zag tegen den ouderen
makker op, omdat die al zooveel ellende van den oorlog had meegemaakt.
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Elfde Hoofdstuk.
In en om Zandvoort.
Het was Zaterdagmorgen.
Oom Jacob had den vorigen avond met de kinderen afgesproken, dat zij om acht
uur allen gereed zouden zijn om een tochtje te maken om en in het dorp. Ze zouden
dan om twaalf uur weer thuis zijn.
Zoo gezegd, zoo gedaan.
Om acht uur stonden de tien Vreugdesteiners aangetreden voor het pension; ze
waren nu met hun tienen: Johnny Brighton, Magda Daubanton, Jan en Dora Veenman,
Miep, Nelly en Piet Drucker, Willy Boekmans en de gebroeders Frits en Wim
Doremans.
Het Zomerzonnetje verleende zijn medewerking en allen waren er op gekleed, om
een stevige wandeling te maken.
Daar verscheen ‘generaal’ van Stoghem. Hij droeg een wit flanellen pak en een
witte pet en zag
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er uit, zooals die ondeugende Dora zei: als een millionair!
Eerst wandelden ze in noordelijke richting langs den Boulevard Fauvage en hadden
van daar het uitzicht op het nog stille strand.
Slechts een enkele wandelaar vertoonde zich op de breede kuststrook, en in een
zandkuil zaten twee kinderen met hun gouvernante. Maar overigens was er nog
niemand. De strandstoelen stonden te wachten, tot iemand zoo vriendelijk zou zijn,
er in te gaan zitten.

En de zee ruischte en bruiste als elken dag, zond zijn uitloopende golfjes het strand
op.
Verderop zagen ze een schelpenvisscher met zijn volbeladen kar langs de zee
rijden, paard bij den teugel.
Toen gingen ze, steeds in dezelfde richting, langs den Boulevard Barnaart, kwamen
langs het kolossale Grand-Hotel, langs Houcherduin en sloegen achter de
nieuw-aangelegde straten, ter hoogte van paal 64, rechtsaf de duinen in.
Ze beklommen een hoogen top.
Welk een prachtig vergezicht.
Links de oneindige, grijs-groene zee, waarboven
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blanke meeuwen scheerden en hoog erboven de blauwe hemel. Rechts de duinen,
onafzienbaar ver, roomgeel en hier en daar groen-begroeid.
‘Wat is zoo'n duinlandschap toch prachtig!’ vond Oom, die met volle teugen van
den heerlijken morgen genoot. ‘Kijk nu eens naar het dorp, jongens, hoe aardig dat
daar ligt!’
Weer verder ging het, duin op, duin af.
Ze zagen een drietal Zandvoortsche vrouwen, die in een duinkom iets aan het
zoeken waren.

‘Wat doen die vrouwen daar, Oom?’ vroeg Magda Daubanton.
‘Dat weet ik, om je de waarheid te zeggen, ook niet,’ antwoordde Oom Jacob.
‘Kijk,’ riep Jan Veenman, ‘de een doet iets in een mand, de tweede graaft den
grond om en de derde houdt haar schort op.’
Ze kwamen nu wat naderbij.
‘O, ik begrijp het al,’ zei Oom. ‘In de duinen worden veel aardappels verbouwd
en nu zoeken deze vrouwen zoo'n bebouwd geweest stuk grond nog eens door. Er
blijven altijd wel wat aardappelen liggen, zie je. Dat noemen ze: ‘nalezen.’
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‘Juist,’ lachte Dora. ‘Dus, wat is nou het omgekeerde van ‘Vóórlezen?’
‘Wel, nalezen,’ zei Oom.
‘Mis, Oompje. Het omgekeerde van vóórlezen is... aardappelen uit den grond
halen!’
‘Haha, jij bent een slimmerd, hoor! Maar kom, we moeten nog meer zien vandaag,
jongens.’
De kleine Willy Boekmans zag een kwiek jong konijntje door 't zand hollen en
wip! was het verdwenen.
Ze liep het diertje na en had weldra 't konijnenhol ontdekt.
‘Hallo, jongens!’ riep ze, ‘ik heb zijn huisje gevonden!’ Allen lachten. Willy wou,
dat ze zoo klein was als een konijntje en daarbinnen ook eens kon kijken.
‘Zijn er veel konijntjes, oom?’ vroeg ze.
‘Asjeblieft,’ zei Oom van Stoghem. De duinen wemelen ervan. Soms kan het zóó
erg worden met die langooren, dat ze bepaald gevaarlijk worden.’
‘Gevaarlijk? Konijntjes gevaarlijk?’ vroeg Wim Doremans ongeloovig.
‘Ja, dat wil zeggen, niet de diertjes zelf, maar wat ze doen. De konijnen graven
gangen en holen in de duinen, en je begrijpt hoe meer er van die springers aan het
graven gaan, hoe meer gangen er door de duinen komen. Daarom worden die zwak
en zouden in tijd van nood de woeste zee niet meer kunnen tegenhouden. Zoo zie je,
hoe die onschuldige konijntjes een heel groot gevaar kunnen opleveren.’
‘Mag je ze niet schieten?’ vroeg Miep Drucker.
‘Neen, tenminste niet altijd. Er zijn bepaalde
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maanden in het jaar, dat de jacht geopend is, en dan nog alleen voor hen, die een
jachtacte hebben.’
‘Anders ben je een strooper,’ zei Jan.
‘Juist,’ zei Oom. ‘De stroopers gaan er dikwijls des nachts op uit. Dan hebben zij
niet anders bij zich dan een zak, een knuppel en een lichtbak.’
‘Wat is een lichtbak?’ vroeg Piet.
‘Een lichtbak is niets anders dan een lantaarn in een kistje; doe je het deurtje van
het kistje dicht, dan is het licht weg.’
‘Hebben die stroopers geen pot stroop bij zich?’ vroeg Willy.
Allen schoten in een lach.
‘Wel neen, Willy,’ zei oom lachend, ‘die stroopers hebben met stroop niets te
maken. Stroopen beteekent: “verboden jachtmaken op wild.” En die stroop van jou
smaakt lekker op de boterham.’
‘Hoe vangen ze nu konijnen met zoo'n lichtbak?’
‘Wel, als het donker is, gaat de strooper op pad. Hij kiest een plekje uit in de
duinen, waarvan hij weet, dat veel konijnen in de buurt zijn. Hij neemt den lichtbak,
soms ook een gewone carbid-lantaarn en steekt die aan. Hij laat het licht rustig in
het zand staan en kruipt een eindje daarvandaan, doch slechts zóóver, dat hij zelf in
't donker blijft en toch met zijn knuppel de lichte plek kan bereiken.
Wat gebeurt er nu?
De konijntjes weten wel, dat het des nachts in de duinen veiliger is dan overdag.
Daarom zijn ze in 't donker allemaal druk in de weer. Den strooper, die zich doodstil
houdt, bemerken zij niet. Maar wèl zien zij het felle licht. Dat trekt hen aan. Ze
huppelen
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er eens naar toe en blijven in den lichtkring zitten. De vlam verblindt hen en ten slotte
zien ze niets meer.
Dan opeens... pàts!... een slag met den knuppel precies op hun kop... en dood is 't
konijntje.’
‘Hè, hoe gemeen toch,’ riep Dora uit.
Onderwijl wandelde 't gezelschap steeds verder.
Ze kwamen nu aan een omheinde ruimte, daar stond een bordje met het opschrift:

‘Wat beduidt, dat, Oom?’
Wel, dat we hier moeten terugkeeren. Daar ginds zijn de militaire schietbanen, en
't zou gevaarlijk zijn voor de wandelaars, als ze zich al te dicht in de buurt van zoo'n
schietbaan bevonden.’
‘Hoe ziet zoo'n schietbaan er wel uit?’ vroeg Piet.
‘O, heel eenvoudig. De soldaten hebben aan twee zijden de duinen over een lengte
van zeshonderd meter zóó afgegraven, dat een soort van holle weg ontstaat. Aan het
einde daarvan is de kuil, vanwaar uit de schijven in beweging worden gebracht.
Achter de schijven is een kogelvanger opgeworpen, een hooge zandheuvel. Kijk,
daar ginds is er al een, met die roode vlag erop!
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Intusschen zijn we al een aardig eind afgedwaald, jongens, en nu keeren we
zachtjesaan naar het dorp terug.’
Oom Jacob keek naar den stand van de zon.
‘De zon loopt nu naar het zuiden,’ sprak hij, ‘en als wij dat nu ook doen, komen
we juist op het duinpad uit bij de Jagershut.
Onder gezellig gesnap wandelden ze terug en bereikten ter hoogte van de Passage
weder het dorp.
De tijd was omgevlogen en ze begrepen geen van allen hoe het mogelijk was, dat
de klok reeds elf uur wees.
De eerste morgentreinen uit Amsterdam en Haarlem hadden een stroom van
bezoekers naar Zandvoort gebracht!
En nu het tegen 't koffie-uurtje liep, was de Passage met haar vele lunchroom's,
café's en banketwinkels overvol. Het was een gezellige drukte. Speelgoedmagazijnen
stelden er hun kinderschatten ten toon: prachtvolle, opgetuigde scheepjes, rood- witen blauwe zandemmers, prijkend met het heerlijke woord Zandvoort, vlaggen van
alle nationaliteiten, schopjes, vlindernetten en een niet te tellen massa van
schelpartikelen, souvenirs van de badplaats.
Ze liepen door de woelige drukte van de passage, waar de zoogenaamde
‘dagjesmenschen’ in breede scharen om de tafeltjes voor de lunchrooms zaten. Ze
dronken groote glazen melk en koppen koffie, en spreidden pakjes op de tafels uit,
waaruit ze stapels broodjes en zakken vol koekjes te voorschijn brachten.
Aan den zeekant kwam Oom met de kinderen weer er uit.
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Hoor, hoor, muziek!
Wel tien à twaalf muzikanten hadden hun lessenaars in 't zand neergezet en gaven
een concert aan het strand.
't Waren vroolijke, leuke wijsjes en die werkten zóó opwekkend op de talrijke
menigte, die nu het strand bevolkte, dat velen zich niet weerhouden konden eens een
dansje te wagen.

Lustig zwierden weldra de paartjes rond, een wals weerklonk en toen ook de
Vreugdesteiners op de muziek waren toegeloopen, geleidde Johnny Dora Veenman
ten dans en walsten ze beiden lustig mee. Er waren kinderen, die maar wat in het
rond meesprongen, maar Johnny en Dora dansten precies volgens de regelen der
kunst, en dat deden ze zoo
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mooi, dat ze weldra een kring van toeschouwers om zich heen hadden.
Toen de muziek afgeloopen was, zei Oom:
‘En nu naar den Uitzichttoren, jongens!’
‘Hoera, dat is ècht!’
De uitzichttoren was bijna geheel van cement opgebouwd. Beneden kon je voor
een dubbeltje een kaartje nemen en dan klom je de trappen op.

Eenmaal op den trans gekomen, kregen ze 't wijde, wijde uitzicht over heel den
omtrek.
Ze zagen de torens van Haarlem en Amsterdam en verschillende dorpen en grootere
plaatsen, meer naar 't Noorden; het strand leek wel een opgezette speelgoeddoos met
die tallooze badkoetsjes en stoelen, en wat krioelden de menschen er leuk doorheen!
Net één groot mierennest. Het dorp zelf lag aan hun voeten en ze konden bijna in
elk straatje de menschen zien loopen. Kijk, daar heel in de verte ging de trein naar
Haarlem, en daar juist, tusschen de
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duinen door, kwam er een naar Zandvoort toe. Johnny dacht, dat hij hier vandaan
wel de kust van Engeland kon zien, en 't was een groote teleurstelling voor hem, toen
dat onmogelijk bleek.
Inmiddels vloog ook het laatste uurtje om en toen oom zei: ‘Komt jongens, en nu
naar de broodjes met jam en de melk!’ was er niemand, die daar geen trek in had.
En ze warèn 't er allemaal over eens, dat ze een gezelligen morgen hadden gehad,
en dat de heer van Stoghem toch maar, ‘een fijne Oom’ was.
En oom Jacob glunderde van inwendige pret bij al die vroolijke kindergezichten,
hij had het temidden van hen best naar zijn zin en wilde wel dat het nooit eindigen
zou, dit jolig strandleven!
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Twaalfde Hoofdstuk.
Een zonderlinge historie.
Dienzelfden morgen liepen twee mannen door het duin.
De een was Koos Basters, de zeeman, de ander zijn meergenoemde maat Arie
Mast.
Zij rookten uit korte, steenen pijpen en zetten zich eindelijk op een hoogen duintop
neer.
‘Nou moet ik je vertellen,’ zei Mast, ‘dat het me leelijk gaat vervelen, om hier nog
langer met jou rond te zwerven.’
‘Hou je gedekt, Arie,’ zei Basters, ‘je mot de dingen met geduld behandelen.
Zachtjes an, anders keldert de heele schuit.’
‘Jawel, maar ondertusschen lijen we binnenkort armoe.’
‘Nou, zeg jij dan wat we moeten doen?’
‘Wat we moeten doen? Nee maar, die is goed! Zijn we hier gekomme om voor
grand-sinjeur te spelen
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of 'n slag te slaan en dien neef van je eens een paar duizend gulden lichter te maken?’
‘Nou ja, dat weet ik wel. En 'k zal 't hem inpeperen ook, dat-ie me in Amsterdam
weggejaagd heeft.’

De ander lachte.
‘Wou jij soms,’ zei-die spottend, ‘dat die fijne neef jou met staatsie in z'n huis
ontvangen had. Jij bent me nogal een fijn nummer. En wat heb je 'm niet wijsgemaakt?
Dat je kaptein van 'n schoener was is 't niet? Nou een mooi kapteintje.’
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‘Als ik 'm dat niet had wijsgemaakt, zou ik nooit in z'n huis gekomme zijn!’
‘En toen heb je zelf gezegd, Koos: we zullen die neef eens aan z'n brandkast
kommen, en nou de handen uit de mouwen gestoken moeten, doe je niks en blijft
hier rondloopen of je duizend gulden te verteren hebt. Maar als je nou de zaak met
mij niet afmaakt, ga 'k subiet naar Amsterdam terug.’
‘Wat wou jij dan?’
‘Dat zal ik je zeggen. Ik heb een plan, een goed plan. Bij onze slaapbaas in 't
Duinsteegje leit immers ook een werkman van de gasfabriek?’
‘Wat heit die er nou mee te maken?’
‘Niks. Maar ik leen van die man z'n pet en z'n blauwe kiel. En -’
Arie Mast keek naar alle kanten voorzichtig om zich heen.
Maar er was geen mensch te zien.
Toch durfde hij 't verdere niet hardop zeggen, maar fluisterde het Basters zachtjes
in het oor.
Deze knikte.
‘Dus afgesproken? Ik doe het werk en jij blijft op den uitkijk staan.’
‘Top, ik doe het. Maar eerlijk deelen, hoor.’
‘Eerlijk, eerlijk? Wat noem jij eerlijk?’
‘Wel, ieder de helft!’
Arie Mast lachte hardop.
‘Hahaha! Heel aardig verzonnen! Ik voor jou de kastanjes uit het vuur halen, en
mijn leven wagen en precies evenveel van den buit krijgen als jij, die niets doet? Je
bent krankzinnig, maat.’
‘Nou, dan doe ik 't niet.’
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‘Best, ik heb je niet noodig, ik kan 't zaakje alleen wel af.’
Nu werd Koos Basters woedend.
‘Dat is gemeen!’ riep hij. ‘Ik heb het eerst het plan op touw gezet. Maar als je
denkt, het buiten mij te kunnen stellen, nu, ook goed. Ajuus, ik groet je!’
En Basters stapte op.
‘Hei, zeg maat, waar ga je heen?’
‘Doet er niet toe, jij mag de buit alléén, horie!’
‘Nee, ik vertrouw je niet! Jij wilt je neef waarschuwen en de politie. Luister nou
's, Koos. Samen uit, samen thuis. 't Was natuurlijk maar gekheid van me. Ik zal je 't
derde part geven.’
‘De helft - of niks.’
‘Nou, goed dan, ouwe stijfkop, je zult de helft hebben.’
‘Aha, dat dacht ik ook wel. Dus vanmiddag begint het spel?’
‘Ja,’ grijnsde Arie Mast, ‘vanmiddag het voorspel en vanavond het blijspel.’
‘Als 't maar geen treurspel wordt,’ zei Koos.
En daarop richtten de beide mannen hun schreden weer naar het dorp.
Dien middag belde aan verschillende huizen in de omgeving van het Kinderpension
Vreugdestein een man aan, die een zak gereedschappen droeg en op wiens pet met
koperen letters het woord: G A S FA B R I E K te lezen stond. Eindelijk schelde hij
ook aan de voordeur van 't pension.
Daatje, de meid, deed open.
‘Middag, juffrou. Ik kom de gasleiding nazien.’
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‘Tiens, gasleiding? Isser wat kapot, zulle?’
‘Nee, 't is maar voor de controle!’
‘Awel et is goed. Ge kunt seffens binnenkomme.’
De deur bonsde dicht. De man stond in de vestibule.
‘Wilt u me even de meter wijzen?’
Daatje opende een kast onder de trap.

De man bekeek den meter, schreef wat in een boekje. Daarop stak hij een kaarsje
aan en liet het vlammetje langs de pijpen gaan. Vervolgens onderzocht hij de
gasleiding in gangen en keuken en benedenkamers, en tenslotte ook op de
bovenverdieping.
Al dien tijd bleef Daatje hem vergezellen, want ze liet geen vreemd volk zonder
toezicht in huis.
Al de slaapkamers der kinderen werden met een bezoek vereerd. Dan kwamen zij
in een klein zijkamertje, waar Willy Boekmans logeerde. Een deur daarin gaf toegang
tot de particuliere kamer van de heer en mevrouw van Stoghem.
In het zijkamertje stond, in den hoek, een ijzeren brandkast.
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De man keek er naar.
Toen, om geen argwaan te wekken, ging hij voort met het onderzoeken der
gasbuizen.
Maar alles was perfekt in orde.
‘U wordt bedankt, juffrouw,’ zei de man, toen hij vertrok.
En de deur klapte achter hem toe.
Hij scheen nu genoeg huizen onderzocht te hebben, want hij belde nergens meer
aan en was ten slotte in een klein straatje verdwenen.
's Avonds was het gaan regenen.
Eerst zachtjes, toen langzamerhand sterker en sterker, en ten slotte was een
aanhoudende plasregen neergedaald.
Na een langen dag aan strand en zee hadden de gasten van Vreugdestein er volstrekt
geen spijt van, dat de regen hen na het etensuur dwong tot thuisblijven.
Er was genoeg ruimte in het huis, waar zij spelletjes konden doen.
Mevrouw Daubanton was onuitputtelijk in het verzinnen van allerlei wedstrijden,
die zij ‘Ghymkhana-races’ noemde.
Zij stelde drie jongens en drie meisjes tegenover elkander, de jongen had een draad,
het meisje een naald in de hand. De jongen moest zijn voeten met een zakdoek
samenbinden en met den draad in de hand naar het meisje springen. Vervolgens de
naald van haar overnemen en weer terug, dan den draad in de naald steken, een glas
water drinken, een koekje opeten, weer naar 't meisje springen en ten slotte met haar
hulp een stukgeknipte prentbriefkaart weer

Chr. van Abkoude, Jolig strandleven

122
goed leggen en zijn voeten van den zakdoek bevrijden.
Wie met dat alles het eerste klaar was, won een tablet chocola.
En telkens verzon mevrouw Daubanton iets anders, tot de klok negen uur sloeg,
Oom Jacob de taptoe blies op zijn vingers en de tantes de heele gemeente naar boven
brachten.
Een half uurtje was er nog wat gepraat en gelach op de slaapkamers, maar dan
kwam de vermoeienis van den heerlijken dag en 't duurde niet lang, of alles was in
diepen rust.
Dan zaten oom en tante nog een uurtje bij 't lamplicht, lazen het avondblad,
babbelden nog eens over de kinderen, maar ook zij gingen tijdig naar bed.
Elf uur was alles op Vreugdestein naar kooi.
En allen zonder uitzondering genoten een heerlijken, gezonden slaap.
Brave menschen! Gelukkige kinderen!
Buiten gierde de wind en kletterde de regen.
‘Húúú!!’ zeien de menschen die nog op straat waren, ‘echt dieven weer!’
‘Brrr!’ rilde de wachthebbende politieagent, en hij ging schuilen in een portiek.
't Regenwater liep in gootjes de straten langs.
Rossige wolken joegen elkander hoog in de lucht na, de wind joelde en floot door
de telefoondraden.
Uit een klein steegje in 't dorp kwamen twee mannen.
Diep gedoken in de kragen hunner jassen, de handen in de zakken, liepen ze
voorovergebogen in den striemenden regen.
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‘Wat een weer, Koos,’ zei de een.
‘Juist goed, Arie,’ was 't antwoord.
‘Dus denk er om, over 'n kwartier bij 't huis.’
‘Best, in orde.’
Arie Mast sloeg een zijweg in, het was niet goed, dat men die twee nu samen zag.
Met opzet liep hij een paar straten om, toen den Boulevard op en langs het
kinderpension Vreugdestein.
Hij liep er eerst een tiental huizen voorbij, loerend of niet ergens in een der
portieken een agent stond.
Niets te zien.
Nu liep hij weer terug.
Daar was zijn maat, Koos Basters.
‘Psssst... alles veilig?’
‘In orde... niks gezien.’
Er was een onbeschermd ruitje in de voordeur.
Mast nam een kleverige, vette kluit, gewikkeld in papier, uit zijn zak. Het was
groene zeep.
Hij smeerde de zeep over de ruit en drukte er het papier stevig op.
Dan duwde hij met kracht de ruit in.... een knàp... en de stukken zaten aan het
kleverige papier. Voorzichtig haalde hij de scherpe stukken glas uit de voegen.
Toen stak hij langzaam den arm naar binnen, trok zachtjes de knippen terug, draaide
het slot om, en....
De deur draaide open!
Maar wordt dan toch wakker, Jan, Dora, Wim, Frits! Er is een man, die naar binnen
komt. Oom Jacob, hoort ge het niet? Daar komt een man in huis!
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Maar 't bleef doodstil, groote menschen en kinderen sliepen rustig door en droomden
van duinen en scheepjes en zee!
De indringer wenkte zijn kameraad, legde den wijsvinger op de lippen.
‘Pssssst.... en uitkijken!’
Daarop zette hij zijn schoenen op de mat, ging op de kousen naar boven. De trap
kraakte en Mast hield dan even den adem in.
Als men hem hoorde, was hij verloren.
De slaapkamer van oom Jacob stond op een kier open.
Zachtjes duwde Mast de deur wat verder open en sloop naar binnen.
De kleeren van Oom hingen aan den muur.
Hij kroop nu op handen en voeten daarheen, richtte zich op en zocht in de zakken
naar den sleutel van de brandkast.
Hij vond die in een der zakken van Oom's vest.
Toen kroop hij weer even geruischloos de kamer uit en ging, héél, héél voorzichtig,
zonder leven te maken, het zijkamertje binnen, waar de brandkast stond en de kleine
Willy Boekmans sliep.
Op een tafeltje brandde een nachtlampje, dat een flauw schijnsel verspreidde.
Daar stond de brandkast.
En dáár sliep het kind.
Sliep het wel?
Mast boog zich over het meisje heen, ja, ze ademde rustig.
Toen stak hij zachtjes den sleutel in 't slot.
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En draaide de deur open.
Een portefeuille met bankbiljetten was het eerste, wat hij zag!
Die stak hij alvast maar bij zich.
En daar - een ijzeren kistje met zilvergeld!
Juist stak hij de hand er naar uit, toen een gekraak in de richting van het bed hem
deed opschrikken.
Willy was wakker geworden.

Ze zag den vreemden man, geknield voor de brandkast, en ze dacht, dat Oom dien
man gestuurd had, om er wat voor hem uit te halen.
‘Dag man!’ zei Willy.
Mast haalde een pistool uit den zak en hield het Willy voor.
‘Mag ik dat hebben?’ vroeg ze, en ze stak haar handje er naar uit.
‘Ssssst.... stil.... niet praten,’ fluisterde Mast angstig, ‘anders worden ze wakker.’
‘Slapen ze dan allemaal?’ vroeg ze zacht.
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‘Ja, en jij moet ook slapen, gauw!’ zei Mast, die niet wist hoe of hij het had.
‘Ik heb geen slaap en ik wil naar je kijken!’ zei Willy. ‘Maar dan moet je dat
leelijke ding wegdoen.’
De inbreker was door het kind totaal van de wijs gebracht. Het lieve, zachte meisje
maakte hem heelemaal in de war. Hij wist niet, wat hij er mee aan moest.
‘Is dat 'n pistool, man? Geef 's hier. Zoo, wil ik je nu eens doodschieten?’ en ze
legde spelend op hem aan.
‘Sssst... spreek toch niet zoo hard,’ zei Mast op angstigen fluistertoon, ‘geef gauw
hier, dan zal ik 't in mijn zak stoppen.’
‘Hè ja, doe maar gauw weg. Kom eens bij me zitten. Kan je verhaaltjes vertellen?’
‘Nee,’ bromde Mast.
‘Hè, kan je niet vertellen? Ik wel. Ik weet zoo'n boel verhaaltjes.’
‘Ga toch slapen,’ mopperde Mast zacht.
‘Neen, eerst vertellen. D'r was es een koning en die had een vreeselijk prachtig
paleis. Enne in dat paleis had-ie een prinsesje, en die had verschrikkelijk mooi haar,
en dat prinsesje was zoo mooi, zoo mooi. Enne toe was d'r een andere koning en die
had een vreeselijk leelijk paleis en een vreeselijk leelijke prinses. En die leelijke
koning wou graag dat hij ook zoo rijk was als de andere koning en toen stuurde die
een dief naar 't mooie paleis.’
Mast schrikte.
‘Houd toch op met die mallepraat,’ zei hij, ‘Je maakt ze allemaal wakker.’
‘Hè toe, wees nou lief en luister,’ zei Willy,
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terwijl ze Mast met haar handje over de ruige wang streelde, ‘laat ik nou uitvertellen.
Enne toe kwam d'r een dief, een heele leelijke man, en die wou àl het geld uit het
mooie paleis stelen. De goede koning was verschrikkelijk rijk en al zijn goud was
in een groote, hééle groote kist verborgen. Dat wist de dief ook. Maar d'r stond een
bedje bij die kast en daarin sliep dat mooie lieve prinsesje met dat prachtige haar
Enne toe de dief dat mooie prinsesje zag, toe dacht-ie, dat het zijn eigen dochtertje
was. Want de dief had ook zoo'n lief klein meisje thuis.’
Arie Mast, de inbreker, verborg het gezicht in de handen. Tusschen zijn vingers
door liep een traan.
‘Wat doe je?’ vroeg Willy zacht. ‘Huil je? Vinje 't niet mooi?’
En toen de man niet antwoordde, vervolgde zij:
‘De dief was eigenlijk geen slechte man, hij had nog nooit gestolen. Hij deed het
alleen maar omdat zijn koning hem vreeselijk veel geld zou geven. Enne toe de dief
dat mooie prinsesje zag, wou hij niet meer stelen, enne toe is hij hard weggeloopen
en toe zei-die tegen zijn koning: Doe 't zelf maar. Is dat geen mooi verhaaltje?’
Arie Mast keek op en staarde Willy aan.
‘Wie heeft je dat verteld?’ fluisterde hij.
‘Niemand. Ik verzin zelf verhaaltjes. Zoo maar.
‘Hoe heet je?
‘Willy. En hoe heet jij?’
‘Arie. Wel verdraaid,’ mompelde hij zacht, ‘wat een domkop ben ik.’ ‘Luister
Willy, nu moet je weer slapen.’
‘Ja, dat is goed. Dag.. Arie.’
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‘Dag... lieve Willy.’
Willy draaide zich om. Arie dekte haar toe.
Van buiten klonk 'n waarschuwend gefluit.

Arie Mast legde de portefeuille met geld weer in de brandkast, zette het ijzeren kistje
op z'n plaats en sloot zachtjes de stalen deur. Den sleutel legde hij op het tafeltje.
Toen sloop hij geruischloos het kamertje uit, de trap af. In de gang deed hij rustig
zijn schoenen aan, opende de deur en trad naar buiten.
Twee politie-agenten, die zich aan weerszijden van de deur hadden opgesteld,
schoten op hem toe.
‘Juist vrind, dat dachten we wel, je bent geknipt!’
Arie Mast mompelde een verwensching tusschen de tanden en liet zich door de
agenten arresteeren.
Geboeid brachten zij hem naar 't politiebureau.
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Dertiende Hoofdstuk.
Hoe 't afliep. - Jolig strandleven - Interneeringskamp van Zeist.
Den volgenden morgen kwam de Commissaris van politie Oom van Stoghem op de
hoogte brengen.
Zijn agenten hadden den uitkijk bemerkt, waren rustig doorgeloopen, waarop de
man aan den haal gegaan was. Kort daarna ontdekten zij de ingedrukte ruit en
meenende, dat de dief ook wel weer langs denzelfden weg zou terugkeeren, hadden
zij hem kalmpjes afgewacht.
Nu werd door oom Jacob en den Commissaris een onderzoek ingesteld. Maar er
werd niet het minste vermist.
Het eenige, wat oom's verbazing opwekte, was de sleutel van de brandkast, die
op het tafeltje in Willy's kamer lag.
Later op den dag deed de kleine Willy een
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zonderling verhaal van een man, wien zij midden in den nacht een sprookje had
verteld.
Iedereen dacht, dat zij 't maar gedroomd had.
En Arie Mast bleef volharden in een koppig stilzwijgen, want in stilte dacht hij
aan 't mooie prinsesje met het prachtige haar en... aan het kleine meisje, dat hij zelf
thuis had.
Koos Basters was verdwenen.
Op dringend en aanhoudend verzoek van Oom Jacob kwam Mast er met een lichte
straf af.
En daarmee eindigde de zonderlinge historie.
Het mooie weer hield aan en dag aan dag was het één zon àl zon op Zandvoort.
Er werd genoten door de talrijke badgasten.
Vooral Oom Jacob en Tante Josine hadden een leventje naar hun zin.
Wat vonden zij het heerlijk, steeds te midden van die opgewekte kinderen te kunnen
verkeeren!
Zij werden er zelf bijna opnieuw jong door en, dat was leuk, ze kibbelden nooit
meer met elkaar.
Tante mopperde niet eens, als er wat zandvoeten op het kleed stonden, of wanneer
haar man al eens wat asch morste. Loop heen, Daatje ruimde dat straks wel weer op.
Oom was onvermoeid in 't wandelen. Hij maakte urenlange tochten in den omtrek
met de grootsten zijner pupillen, terwijl de jongsten met de tantes aan het strand
bleven.
Zoo af en toe huurde Oom een paar badkoetsjes en dan hadden de kinderen de
grootste pret.
In zoo'n badkoets was een grappig kamertje.
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Je haalde een zwempakje en een handdoek aan het kantoortje en in 't koetsje kon je
je dan gaan uitkleeden.
Ondertusschen spande de badman een paard voor het koetsje en reed je een eindje
zee in.
Dan kwamen de kinderen, ieder in een zwempakje, het trapje af en brrr... deden
ze dan.
Eerst voorzichtig één voet in het water, dan de andere. En dan, o zoo langzaam
het trapje af.
Ineens kwam er dan een golf en.... húúú.... vluchtten sommigen het trapje weer
op.
Maar zoo deden ze alleen den eersten tijd en dan lang niet allemaal.
Daar had je bijvoorbeeld Dora Veenman!
Die woelige, drukke spring-in-'t-veld had je in zee moeten zien!
Ze maakte zich eerst flink nat, dan klom ze weer boven op het trapje en... plomp!
ging ze in zee.
Soms zwom ze angstig ver weg, en dan blies de badvrouw op haar signaalfluit.
Wie, die meermalen Zandvoort bezocht, kende Jopje, de badvrouw niet?
Altijd was zij op haar post bij de in gebruik genomen badkoetsjes, altijd bereid de
kinderen te helpen bij het baden. Zelf stond ze uren, neen, dagenlang in het water en
waakte met moederlijke zorg over kleinen en grooten, die zich in het bruisende
zeewater vermaakten.
Voor ieder had zij steeds een vriendelijk woord, maar wee degene, die haar
ongehoorzaam was!
Meest droeg ze een oliepak en een badmuts, soms, bij winderig weer, zelfs een
zuid-wester op het hoofd.
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Maar niemand lachte haar uit om haar voorkomen, want aan haar ijver en
scherpziendheid was het te danken, dat er, althans onder haar toezicht, geen
ongelukken gebeurden. Als de kinderen gebaad hadden, gingen zij aan het strand in
een grooten kuil zitten en lieten zich door het zonnetje lekker bruin branden.

Mevrouw Daubanton was nu geregeld van de partij en daar waren de jongens en
meisjes in het geheel niet rouwig om, want zij verzon altijd weer iets nieuws.
Ook las zij 't gezelschap gaarne een mooi verhaal voor.
De kleinsten speelden meestal in het zand.
Willy had een leuk strandwagentje met breede wielen, die niet zoo gemakkelijk
in het zand wegzakten.
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Zij zette er vaak een oude pop in en dan was het wagentje de badkoets. Pop moèst
in zee of ze wilde of niet.
En de grooten lagen soms uren lang zoo maar stil voor zich heen te kijken naar 't
drukke gedoe op het strand. Zoo deden ze gezondheid en nieuwe, frissche levenskracht
op, om na de vacantie het werk weer met dubbelen ijver te hervatten.

Ze keken naar den man, die, een juk over de schouders, de strandstoelen op hun
plaats zette. Dat deed die man al heel lang zoo, altijd weer met diezelfde beweging
even bukkend en hup! een haak van 't juk door het oor van den stoel geslagen, 't
zelfde weer met den tweeden haak aan een anderen stoel
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en dan ging-ie, sjok-sjok de breede voeten op 't zand uitzettend, met z'n schommelende
vracht verder.
Lekker, zoo te liggen kijken in 't zachte zand met boven je die heerlijke zon.
En wat verderop zagen ze 'n jongen, die 'n buitengewoon hooge borstwering
opwierp en zich duchtig in 't zweet werkte. Ze lachten om dien dwazen knaap die
zich uitsloofde voor niets, terwijl zij zoo heerlijk lui in 't zand lagen.

Of ze tuurden naar den schelpenvisscher, die elken dag een paar malen zijn kar kwam
vullen.
Een groot schepnet had-ie, en daarmede liep hij de aanrollende golven tegemoet.
Die golven spoelden schelpen aan en hij nam ze vriendelijk van hen in ontvangst.
O, die heerlijke, heerlijke zee, dat verrukkelijke strand! Ze zouden er wel altijd
willen wonen!
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Oom Jacob kwam met brieven en couranten naar het strand.
‘Voor U, Mevrouw!’ sprak hij tot Mevrouw Daubanton en reikte haar een brief
over.
‘Dank u zeer.’
Mevrouw verbrak de enveloppe, en las.
Daarna riep zij haar dochtertje.

SERGANT DAUBANTON SCHRIJFT AAN ZIJN VROUW.

‘Magda! Magda!’
Vroolijk kwam het kind aanloopen.
‘Hebt ge lust, Magda om morgen met mij naar Papa te gaan?’
‘Naar Papa! O heerlijk!’
‘Goed, ge moet zijn hartelijke groeten hebben, hoor.’
‘Maakt uw echtgenoot het goed, mevrouw?’ vroeg oom van Stoghem.
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‘Dank u, uitstekend. Hij schrijft me, dat hem in den laatsten tijd meerdere vrijheid
wordt toegestaan en dat hij daarvan een dankbaar gebruik maakt. Hij zal waarschijnlijk
te Amersfoort een betrekking mogen waarnemen als boekhouder.’
‘En moet hij toch elken avond weer in het Kamp terug zijn, mevrouw?’
‘Voorloopig wel. U begrijpt, de Hollandsche militaire autoriteiten zijn voorzichtig.’
‘Natuurlijk, mevrouw. En dus gaat u morgen daarheen?’
‘Ja, ik denk vroeg op reis te gaan, zooveel te langer kan ik bij mijn echtgenoot
zijn.’
‘U heeft groot gelijk, mevrouw. Ik zal dan vanavond een geschikten trein voor u
opzoeken.’
Het kamp van Zeist is in vredestijd een druk gebruikte legerplaats van de
Nederlandsche soldaten.
In de meeste soldatenkampen worden des zomers tijdelijk een zeer groot aantal
linnen tenten op de heide uitgespannen, maar het kamp van Zeist heeft behalve die
gewone tenten ook nog steenen en houten gebouwen, die daar altijd blijven staan,
ook al is het kamp niet in gebruik. Toen nu in September 1914 duizenden Belgische
soldaten naar ons land vluchtten, werd een groot gedeelte daarvan onder andere in
het Zeister kamp ondergebracht.
Inderhaast zorgde de Nederlandsche Regeering ervoor, dat zooveel mogelijk tenten
werden opgeslagen.
Geheele treinladingen stroo werden aangevoerd, om op den vloer der tenten uit te
spreiden.
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Om in een beter verblijf te voorzien, liet de Regeering palen en planken naar het
kamp brengen, en nu was het een lust om te zien, met welk een ijver de Belgische
soldaten aan het bouwen gingen.
Ze timmerden groote loodsen of barakken met houten bedden, ze maakten een
leeszaal, een cantine, een militair bureau, ja zelfs een tooneelzaal.
In de couranten vroegen de geinterneerden aan de Nederlanders om boeken,
tijdschriften en schrijfgereedschap. En een stroom van gaven vloeide uit alle deelen
des lands naar de interneeringskampen.
Zelfs kwam er later een bioscoop, die elke week geregeld nog nieuwe films
vertoont.
En zoo heeft ons kleine, nietige landje kans gezien bijna honderd duizend Belgische
soldaten onder dak te brengen en hun het leven zoo draaglijk mogelijk te maken.
Niettegenstaande al het vele, dat voor deze menschen werd gedaan, voelden zij
zich toch niet gelukkig.
Zoolang het zomer bleef en goed weer, was het in die tenten wel uit te houden.
Maar toen de gure herfst kwam met zijn regen- en windvlagen, toen de tentzeilen
gingen lekken en na dagenlangen regen kletsnat in den kouden wind klapperden, ja,
toen werd het bepaald ongezellig in het kamp.
Want ver, heel ver hier vandaan streden hun eigen broeders en verwanten een
bloedigen strijd, om het laatst overgebleven stukje van hun vaderland tegen de
Duitschers te verdedigen!
En terwijl daar ginds aan de IJser het kanon
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dreunde en de rest van het Belgische leger met bovenmenschelijke inspanning den
vijand het doordringen belette, moesten deze geïnterneerden hun dagen met nietsdoen
doorbrengen in een kamp, dat geheel met prikkeldraad omgeven was!
Want ze werden streng bewaakt!
Nederland, dat zelf niet aan den oorlog meedeed en dus ‘neutraal’ was, mòest
volgens afspraak met de andere mogendheden, alle vreemde soldaten, die over zijn
grenzen kwamen, onmiddellijk ontwapenen en interneeren, dat wil zeggen vasthouden
tot de oorlog was afgeloopen.
Dus wie eenmaal geïnterneerd is, mag niet meer weg.
En een Nederlandsche bewakingstroep, een detachement van duizend man
infanterie, zorgt er dag en nacht voor, dat niemand zonder permissie-biljet het hek
in- of uitgaat.
Met geladen geweer bewaken de schildwachten het kamp.
Langzamerhand werd er aan eenige Belgische soldaten, die beloofd hadden niet
te zullen ontsnappen, toegestaan om buiten het kamp te werken op kantoren en
fabrieken.
Tot die gelukkigen behoorde ook sergeant Daubanton, de vader van Magda.
Den volgenden dag zou hij als boekhouder op een kantoor te Amersfoort mogen
komen.
Daartoe moest hij dan van het kamp naar het station Soesterberg loopen, dat daar
het dichtst bij ligt, en vandaar het locaaltreintje naar Amersfoort nemen.
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Het was ongeveer twaalf uur, toen Mevrouw Daubanton en Magda het kamp bereikt
hadden.
Zij wendden zich tot den schildwacht en deze zond een boodschap naar den
wachtcommandant.
Deze wachtcommandant stuurde weer een soldaat naar de barakken en die kwam
al spoedig met sergeant Daubanton terug.
Welk een hartelijk weerzien!
‘En hoe gaat het met u, lieve vader?’ vroeg Mevrouw.
‘Dat gaat wel,’ sprak sergeant Daubanton. ‘Awel ge hebt uit mijn brief gelezen
dat 'k morgen kan gaan werken?’
‘Ja, en daarmee zult ge wel blij zijn!’
‘Of 'k. En hoe gaat het met mijn lieve, kleine Magda? Deksel wat wordt ge bruin,
kind! De zon en de zee doen u goed, zie ik wel.’
‘O ja,’ vertelde mevrouw, ‘monsieur en madame van Stoghem zijn charmante
menschen. Wij hebben elken dag veel plezier aan het strand, nietwaar Magda?’
‘Ja papa,’ zei Magda, ‘ik wou zoo graag dat u eens bij ons kwam.’
‘Nu, wie weet,’ zei hij lachend. ‘Ik denk wel over een poosje daarvoor een dag
verlof te kunnen krijgen.’
Nu spraken zij nog een poosje over den oorlog en mevrouw vertelde ook van
Johnny Brighton, en op welke wijze diens moeder gedood was.
Bij speciale vergunning mocht sergeant Daubanton zijn vrouw en dochter het
kamp laten zien.
O, er was electrisch licht en centrale verwarming, er was zelfs een boekhandel,
maar ondanks al die
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gemakken begreep Mevrouw toch wel, hoe hard het al die Belgische mannen moest
vallen om daar als gevangenen te leven.
Van verre klonk vaag krijgsmuziek.
‘Hoort!’ zei Daubanton, ‘daar komt de troep thuis!’
Nader, steeds nader kwam 't opwekkende geluid.
De schildwachts wierpen de hekken open.
En dan kwam de Belgische stafmuziek vooraan, dreunde een daverende
krijgsmarsch het kamp binnen, schitterden goud de groote trompetten, en daarachter,
stokjes spelend in de hand en pijpen in den mond, marcheerden de geïnterneerden,
de mannen, die niet mochten helpen in den grooten strijd van hun arm land.
En weer gingen Hollandsche soldaten, geladen geweer aan den schouder, er naast,
gereed om een onvoorzichtigen vluchteling oogenblikkelijk neer te schieten.
Het was toch eigenlijk een treurige stoet.
Na een heelen dag gelukkig samenzijn keerden Mevrouw en Magda eerst tegen den
avond naar Zandvoort terug.
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Veertiende Hoofdstuk.
Wat Oom Jacob uit zijn leven vertelde.
Zonsondergang.
Het heele gezelschap zat aan de thee in de groote serre aan den Zeekant.
Aan den horizon was de purperen pracht van den langzaam in de zee zinkenden
zonnekogel, een helle brand van gloeiende wolken, die vonken schoten in de golven.
Naar dat schoone spel van lucht en golven en zonnegoud tuurden de kinderen en
de tantes en Oom Jacob.
Kijk, daar ging een groote Oceaan-stoomer juist dwars door den zonnebrand, vier
groote schoorsteenen dampten.
‘Dat was 'n kànjer,’ zei Piet Drucker.
De mailboot verwaasde aan den einder, de zon zonk achter de zee weg.
‘Als je nu heel stil bent, kan je 'm hooren sissen,’ zei Oom.
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Ze lachten om die flauwe grap.
Maar Oom keek weer naar den mailstoomer, die, éven nog, flauw zichtbaar was
en dan verdween.
‘Hebt u wel eens op zoo'n reuzenboot gevaren, Oom?’ vroeg Jan Veenman.
‘Zeker, hoewel de booten in mijn jaren wat kleiner afmeting hadden,’ antwoordde
Oom.’ Eens echter heb ik een heel grooten schipbreuk meegemaakt in de stille Zuidzee
op slechts vijfhonderd meter van de kust.’
‘Is 't heusch waar, Oom? Toe vertelt u eens!’
‘Komaan, dat zullen we hebben!’
Allen schikten zich gezellig om den grooten stoel van Oom heen, deze stopte zijn
ouwe getrouwe Goudsche pijp, joeg den brand erin en begon:
‘Het was in het jaar 1881 en ik was ongeveer 24 jaar oud, toen ik als reiziger en
vertegenwoordiger van eene groote handelszaak te Antwerpen een reis maakte naar
Zuid-Amerika. Tijdens mijn verblijf in dat werelddeel moest ik ook te Valparaiso
zijn. De stad, waar ik was, heette Lima en ik zou met een groote passagiersboot den
overtocht maken. Nu moet je weten, dat Lima en Valparaiso ongeveer vierhonderd
mijl van elkaar verwijderd liggen.
Daar ons schip, dat de ‘Eton’ heette, echter alle belangrijke kustplaatsen aandeed,
om personen of goederen in te nemen of te lossen, en de kusten zeer veel krommingen
maken, hadden we wel 600 mijlen af te leggen.
Wind en zee waren over het algemeen gunstig, de ‘Eton’ had een flinke machine
en het oponthoud in de kleine havenplaatsen was meestal kort, zoodat men reeds na
twee weken tegenover de kust van Midden
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Chili gekomen was, op nog geen honderd mijlen van Valparaiso.
Iedereen rekende er nu op, binnen korten tijd de haven binnen te loopen.
Doch het ging heel anders!
Het was vroeg in den morgen van 15 Juli.
De wind was gunstig en dreef, geholpen door de machine, de boot snel vooruit.
Maar het was mistig en dientengevolge kon men niet ver vooruitzien.
De talrijke passagiers, alsook de helft der bemanning, die de eerste wacht gehad
hadden, lagen rustig te slapen in hunne hangmatten.
Ook ik had het mijzelf gemakkelijk gemaakt en lag in mijn hut, onder het rooken
van een sigaar, een boek te lezen.
Het was ongeveer vijf uur, toen we een verschrikkelijken schok voelden, die het
schip deed schudden en kraken!
We waren op een zoogenaamde blinde klip geloopen.’
‘Wat is een blinde klip, Oom?’ vroeg Wim Doremans.
‘Een blinde klip is een rots, die tijdens den vloed onder water komt, zoodat hij
dan niet te zien is,’ zei Oom, ‘en daarop zat de boot nu hopeloos vast, slechts op 500
meters van de kust verwijderd, maar rondom door hevige branding omgeven.
Deze onderzeesche rots heeft een bovenvlak, dat tijdens eb boven de zee uitsteekt
en waarop ongeveer tachtig personen kunnen plaats vinden.
Op deze plaats heb ik de verschrikkelijkste uren van mijn leven doorgebracht.
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En ik weet zeker, jongens, dat wat ik je nu vertellen ga, alles overtreft wat in boeken
geschreven staat.
De vreeselijke stoot, tengevolge waarvan de ‘Eton’, en dat nogal bij een snelheid
van tien mijlen in het uur, plotseling op de klip vastzat, veroorzaakte een paniek en
een grenzenlooze verwarring onder de ruim honderd-tachtig personen, die zich op
de boot bevonden. Wel probeerden de kapitein en de verdere scheepsofficieren,
zooals de eerste en tweede stuurman en de machinisten, de verwarring meester te
worden en ook wel deden de matrozen, wat ze konden, maar alles was vergeefs!
Onmiddellijk na het vastvaren viel de ‘Eton’ op zij. Daardoor viel het
passagiersgoed en andere meer of minder zware bagage, die op het dek opgestapeld
lag, voor de deuren der kajuiten en belette daardoor den passagiers de hutten te
verlaten.
Dat gaf nog grooter consternatie!
Ongeveer zestig personen vluchtten naar het voordek. Dit bood namelijk, daar het
hooger lag, een betere schuilplaats tegen de steeds opstuwende golven dan het veel
dieper liggende en dus bespoelde achterdek.
Deze voorzorgsmaatregel baatte hun echter niet, want geheel onverwachts brak
de ‘Eton’, nauwelijks veertig minuten na de aanvaring, vlak bij den grooten mast in
twee stukken.
Enkele oogenblikken later verdween het voorschip in de donkere diepte.
Ik bevond mij op het achterstuk van het schip, dat nu door de krachtige
branding-golven geheel op de rots werd geworpen.
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Van deze omstandigheid maakte kapitein Harry gebruik, een verbinding tusschen
het wrak en het uit de golven stekende deel der klip te maken, en hierheen de nog
levende personen te zenden, totdat de vloed opkwam. Vóór die kwam, kon
gemakkelijk van het land of door een voorbijzeilend schip redding gebracht worden.
Daar echter voor de halfeb, die eerst binnen drie uur te verwachten was, aan het
bestijgen der rots niet te denken viel, en de top toch geen voldoende plaats voor allen
bood, beval de kapitein, de reddingboot los te maken en in zee te laten.
Nauwelijks was men daarmee begonnen, of reeds een menigte wanhopige
passagiers stortte zich erin met waanzinnige haast. Men vocht, sloeg elkander om
een plaatsje in de boot te bemachtigen.
Door het heen en weer slingeren van de boot kwam het, dat, niettegenstaande de
afstand slechts zeer klein was, eerst na een bangen strijd van drie uren met tegenwind
en sterke eb het kleine vaartuig den oever bereikte, die bovendien daar nog onbewoond
was ook. Helaas! Slechts acht kwamen behouden aan, de anderen waren gedurende
den gevaarlijken tocht door de hemelhooge golven overboord geslagen en in de diepte
geslingerd! De onderstuurman en twee matrozen, benevens vijf passagiers, waren
gered!
Omstreeks denzelfden tijd, dat deze acht de kust bereikten verlieten wij, die nog
overgebleven waren, het wrak, en we begonnen de spits van de rots te beklimmen.
Dat ging vrij gemakkelijk, want de spits helde slechts zeer langzaam, zoodat allen
gelukkig boven kwamen.
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Daar vonden we echter slechts voor korten tijd een schuilplaats, want de vloed zou
spoedig opkomen. Daarom begonnen de timmerman, de knecht, een stoker en ikzelf
een vlot te timmeren van de balken waarmede de ‘Eton’ voor het grootste deel geladen
was.
We werkten stevig door en 't gelukte ons uitstekend! We zouden met ons vieren
ons wagen op dit kleine vlot temidden der kokende branding, teneinde hulp te halen
van de kust!
Na ontelbare malen heen en weer geslingerd te zijn - we hadden onszelf stevig
aan het vlot vastgebonden - dreef de vloed ons tenslotte op het strand.
Met ons twaalven waren we nu aan wal, maar er was in den heelen omtrek geen
huis, niets, letterlijk niets te zien.
We moesten, dóórnat als we waren door de vele stortzeeën, den nacht onder den
blooten hemel doorbrengen, omdat we voor een groote voetreis veel te vermoeid
waren.
Den 16en Juli, 's morgens vroeg, gingen we koud en hongerig op weg naar het
naburige plaatsje, het op twee mijlen liggende dorp Vilos, om daar hulp voor de
ongelukkigen op de rots te zoeken.
Inderdaad vertrokken, op ons dringend verzoek, een paar groote visscherspinken
naar de plaats des onheils.
Ze moesten echter door den sterken tegenwind halfweg terugkeeren.
Evenzoo mislukten de herhaalde proeven, om van het land een reddingslijn naar
de klip te werpen. Nu eens bereikte de opgeworpen lijn het eiland niet, dan weer
vloog ze over de kleine vlakte. Bleef ze echter

Chr. van Abkoude, Jolig strandleven

147
daarop hangen en kon ze vastgemaakt worden, dan werd de lijn langs de scherpe
rotspunten stuk gesneden.
O, ze waren er zoo treurig aan toe, de ongeveer vijftig passagiers, die op den top
van de rots een toevlucht hadden gezocht! Honger behoefden ze gelukkig niet te
lijden, daar het hun gelukt was, van de provisie een goed deel te redden. Maar naar
de komst van een reddingboot zagen zij tevergeefs uit!
Soms kwam het zeil van een kustvaarder, ook wel eens de rookkolom van een
stoomboot te voorschijn, maar géén schip kwam zóó dichtbij, dat het de
schipbreukelingen zou kunnen bemerken.
Uur op uur verliep.
Eerst steeg het water langzaam, toen steeds spoediger, daarop weer iets langzamer,
zoodat na een vloed van zes uur de kolossale watermassa den top geleidelijk bereikt
had!
Daar was hij, de verschrikkelijke vloed!
De golven bereikten den top en omspoelden niet alleen de voeten der
schipbreukelingen, maar sloegen ook tegen hun hoofd.
Toen de vloed opgehouden had, zaten de vijftig menschen, die redding op de rots
hadden gezocht, elkander stevig vasthoudend, dicht op elkander gepakt, en gingen
nu den nacht in zonder voedsel, zonder eenige verwarming en met een harde rots tot
rustplaats, omringd door stormen en golven!
Toen de ongelukkigen een dag en twee nachten op de rots hadden doorgebracht,
konden wij van het vasteland zien, hoe treurig het troepje er aan toe was!
De noordenwind, die sedert eenige dagen zeer sterk geweest was, was nu zeer in
kracht afgenomen
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men hoopte dus, dat de wind geheel omdraaien zou, dan kon men in elk geval de
ongelukkigen beter bereiken.
Gelukkig, kinderen, die wensch zou spoedig vervuld worden.
De door den storm opgezweepte golven rolden met ontembaar geweld tegen het
kleine rotseiland, waarop nu de arme schipbreukelingen, onafgebroken in een dichten
nevel gehuld, hun lot afwachtten.
Ze behoefden er niet lang op te wachten.
Opnieuw waagden wij, geholpen door visschers, een poging om de arme stumpers
te hulp te komen. Met twee flinke schuiten staken wij in zee en na een hevige
worsteling met de branding, gelukte het ons ze allen in de schuiten te bergen en veilig
naar land te voeren, waar ze een liefderijke verpleging genoten.
Ziehier de geschiedenis, jongens, van de schipbreuk der ‘Eton’ waarbij honderd
menschen het leven verloren en slechts zestig gered werden.
Ik ben nu reeds zestig jaren oud, maar al word ik honderd jaar, nooit zal ik die
vreeselijke dagen aan de westkust van Zuid-Amerika vergeten. Drie weken lang was
ik ziek en eerst daarna kon ik mij weer aan mijn zaken wijden.’
‘Een prachtig verhaal, Oom,’ zei Dora. ‘Ik houd wel veel van avonturen, maar
zoo iets hoop ik toch nooit mee te maken.’
‘En wij ook niet,’ zeiden de anderen.
‘Komt jongens, bedtijd!’ zei tante Margo.
De zitting werd opgeheven en de heele vergadering ging naar bed en droomde van
schipbreuken en rotsen.
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Vijftiende Hoofdstuk.
Naar Urk! De ontsnapping van Mr. Brighton.
Als Oom Jacob iets beloofde, dan kon je er vast op rekenen, dat hij zijn belofte hield.
En omdat hij aan Johnny gezegd had, dat zij samen Mr. Brighton op het
Interneerings-eiland Urk zouden gaan bezoeken, maakte hij er ook inderdaad werk
van.
Hij schreef eenige brieven en toen alles geregeld was, stapte hij op zekeren morgen
al vroeg met Johnny naar het station.
Zij reden via Amsterdam - Utrecht - Zwolle naar Kampen, waar de boot lag, die
dagelijks de brieven en vrachten naar Urk bracht.
't Was helder weer, hier en daar daar dreven witte wolkjes aan de lucht en de zon
overgoot de Zuiderzee met gouden glanzen.
Johnny verlangde sterk naar zijn vader, en het

Chr. van Abkoude, Jolig strandleven

150
vooruitzicht, hem straks te zullen ontmoeten, bracht hem in vroolijke stemming. Hij
zat naast oom Jacob op een dekstoel en staarde over de zee, waar de botters overal
aan 't visschen waren.
Ze hadden al haast twee uren gevaren, toen een wazige, grauwe streep aan den
horizon opdoemde.
Oom wees er naar en zei: ‘Urk!’
Steeds naderbij komende, konden ze beter de gedaante van het eiland
onderscheiden, zagen ze een hoogoploopend deel, wat ‘de Berg’ heet en waarop het
eigenlijke dorp is gebouwd, den ronden vuurtoren, de kerk.

En eindelijk stoomde de boot het haventje binnen.
Het was twaalf uur, toen ze op het eiland stapten.
Om één uur konden ze in het kamp toegelaten worden.
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Zoo hadden ze dus nog een uur den tijd, en daarom wandelden zij het dorp eens in.
Als Urk niet zoo afgelegen en moeilijk te bereiken was, zou het des zomers even
druk bezocht worden als Marken en Volendam.
Want ook hier waren huisjes en menschen bont gekleurd, en hing veelkleurig
waschgoed in de straten, zoomaar zig-zag over den weg gespannen, te drogen.
Er stonden leuke huisjes op het havenpleintje, huisjes, die je nergens anders, in
niet één dorp of stadje in 't heele land, te zien kreeg.
Maar de menschen op Urk waren erg in zichzelf gekeerd, niet aan vreemdelingen
gewend, bemoeiden zich alleen maar met hun wereldje en trokken zich van wat
daarbuiten is, weinig aan.
Hùn wereld was 't eiland Urk.
Nu, Oom Jacob en Johnny hadden 't al gauw bezichtigd.
In minder dan een half uur liepen ze het heele eiland rond, wandelden de straatjes
eens door, bekeken het kerkje op den berg, en toen liep 't gelukkig naar één uur.
Toen gingen ze naar 't Interneeringskamp.
Op den berg waren de houten barakken getimmerd.
Het terrein was geheel met prikkeldraad omrasterd, en soldaten, met het geladen
geweer op den schouder, hielden de wacht bij de hekken.
Oom Jacob trad tot den schildwacht toe en toonde hem een papier.
Deze soldaat bracht oom naar een tweeden schildwacht en die geleidde hen naar
den kapitein van de wacht.
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Ook deze las het papier door, waarop vermeld stond, dat den heer van Stoghem
toestemming werd verleend, den Engelschen luitenant Brighton een bezoek te brengen
en aan dat bezoek diens zoontje te laten deel nemen.
De kapitein, een zeer vriendelijk en welwillend mensch, bood zijn bezoekers
stoelen aan.
‘Dus u wenschte luitenant Brighton te spreken?’
‘Om u te dienen, kapitein!’
‘Het spijt mij werkelijk, maar het is te laat.’
‘Wat zegt u, te laat? En op de permissie staat toch zeer duidelijk aangegeven: het
bezoek duurt van 1 tot 2 uur?’
‘Jawel.... maarre.... luitenant Brighton is ontsnapt.’
‘Ontsnapt?!’ riep Johnny, en hij sprong van zijn stoel op, terwijl hij den kapitein
met groote oogen aanzag.
‘Ontsnapt?’ herhaalde oom Jacob met de grootste verbazing.
‘Zooals ik u zeg. Is dit zijn zoon?’
‘Jawel, kapitein. En... en... wanneer is dat gebeurd?’
‘Ruim twee uren geleden. Zwemmende is het hem gelukt, een motorbootje te
bereiken, dat hem klaarblijkelijk met dat doel opwachtte. Maar er is oogen blikkelijk
naar alle Zuiderzee-plaatsen getelegrafeerd, de militaire commandanten zullen hun
maatregelen nemen.’
‘O, ik hoop dat ze vader nooit vinden!’ riep Johnny.
‘Dat wil ik gaarne gelooven,’ zei de kapitein glimlachend, ‘maar het is juist onze
plicht ervoor
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te zorgen, uw vader zoo spoedig mogelijk weer hier te krijgen.’
Maar ook Oom Jacob wenschte van harte, dat het luitenant Brighton gelukken
mocht, uit dit oord van ballingschap te ontkomen.
Luitenant Alfred Brighton, de vader van Johnny, was een vroolijk man. Hij hield in
het bijzonder van twee dingen: hard werken en grappen maken.
Hij was de vroolijkste van alle op Urk geïnterneerde officieren en hij wist zijn
lotgenooten vaak op te monteren door zijn altijd frissche, snaaksche grappen.
Zijn heele leven door had hij aan sport gedaan; de watersport had van hem een
zeeman gemaakt en later de luchtsport een vlieger.
In Engeland was Mr. Brighton een eerste klas hardlooper, springer, voetballer,
speer- en discuswerper, en tijdens zijn gevangenschap op Urk oefende hij zich nog
dagelijks. Het overige deel van den dag bracht hij temidden van zijn Fransche en
Belgische collega's door en vertelde dan allerlei mogelijke en onmogelijke verhalen.
Op straat speelde hij met de Urker kindertjes, en waar de stugge eilandbevolking
zich nimmer met de vreemde officieren inliet, hadden zij voor Mr. Brighton nog wel
een groet of een vriendelijk woord over.
En ze noemden hem: de vliegert!
Op zekeren dag kregen de heer en Mevrouw Storm-Brighton te Haarlem bezoek
van een Fransch officier, komende van Urk met drie dagen verlof. Hij sprak weinig,
doch overhandigde den heer Storm een geheimen brief.
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En een paar dagen later, toen luitenant Brighton met twee andere geïnterneerde
officieren een wandeling maakte langs het kleine strand, gevolgd door een
Nederlandsch soldaat met geladen geweer, zag hij aan het einde van het eiland een
motorbootje liggen.
Maar hij zei er niets van.
Plotseling snelde hij er van door. Hij holde de smalle kuststrook af, sprong te water
en zwom met forsche slagen naar het bootje.
De soldaat schrikte van die plotselinge vlucht, hij schreeuwde uit alle macht:
‘Halt! Halt! Hier!’
Van zenuwachtigheid wist hij de eerste oogenblikken niet, wat hij doen moest.
Maar toen schoot hij zijn geweer op den vluchteling af, vijfmaal, doch ook vijfmaal
mis.
Luitenant Brighton klom in het bootje en dat stoomde met een flinke vaart weg.
Er was geen militaire stoomboot, geen motorboot op Urk, anders had men den
vluchteling kunnen nazetten.
Er was echter wél een ander middel.
De telegraaf! De telefoon!
Naar alle kustplaatsen langs de Zuiderzee werd getelefoneerd en getelegrafeerd.
Overal was men op zijn hoede.
De Landweer-overste van het bataljon, dat te Edam gelegerd was, had eveneens zijn
maatregelen genomen.
Hij liet alle wegen rond het stadje afzetten en zond patrouilles uit, om naar den
vluchteling te zoeken.
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Mr. Brighton had zich op het motorbootje van burgerkleeren voorzien, zoodat hij er
in 't geheel niet als een Engelsch officier uitzag.
Het bootje was de haven van Volendam binnengevaren, Mr. Brighton was aan wal
gestapt, vroeg den weg naar Edam en was weldra op pad.

Maar op het Edammer pad - de weg tusschen Volendam en Edam - ontmoette hij
een patrouille, een korporaal met drie soldaten!
De overste had zijn soldaten goed ingeprent, dat zij naar een Engelschman moesten
zoeken. En dat deze zijn uniform bijtijds voor burgerkleeding verwisseld zou hebben,
kon een klein kind wel begrijpen!
De korporaal hield hem aan.
‘Waar gaat mijnheer heen?’
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‘I ben looping to Edam, yes!’
Dadelijk omringden de soldaten hem.
De Engelschman!
‘Voorwaarts!’ gebood de korporaal.
In Edam verwekte de arrestatie heel wat bekijks En dadelijk ging het als een
loopend vuurtje rond: Ze hebben hem al!
Mr. Brighton werd voor den landweer-commandant gebracht en toen, als een echte
gentleman, verontschuldigde hij zich over zijn poging tot ontsnapping.
Hij mopperde niet over zijn teleurstelling en hij moest volmondig bekennen, dat
de Hollanders hem te slim waren geweest.
Den heelen nacht bleef de commandant hem al pratende gezelschap houden en
den volgenden morgen bracht een gewapend escorte hem weer naar Urk.
De Urkers stonden hem aan de haven al op te wachten. Zijn vlucht was voor hen
een gemis, zijn terugkeer een blijde gebeurtenis!
En ze riepen elkaar toe: ‘De vliegert is terug!’
Hoe verdrietig Mr. Brighton na deze mislukte tocht ook was, toch schreef hij den
volgenden brief aan den Commandant in Edam:
Mijn waarde Kolonel,
Vergeef mij, dat ik U niet eerder schreef, maar ik voelde mij zoo moe en
bovendien zoo ongelukkig, nu ik weer naar Urk terug moest. Ik wil u nog
hartelijk danken voor Uwe vriendelijkheid, mij gedurende m'n gedwongen
verblijf ten uwent bewezen, want u hadt het mij evengoed onaangenaam
kunnen maken.
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Ik voel, dat ik langzamerhand krankzinnig word. Is het niet diep
ongelukkig, dat ik hier word vastgehouden, terwijl mijn vaderland mij
noodig heeft?
Ik hoop, Sir, dat gij, wanneer ik dezen oorlog overleef, mij eens te Londen
komt bezoeken.
Nogmaals met hartelijken dank voor Uwe welwillendheid
teeken ik met beleefden groet,
Uw dienaar
Alfred Brighton.
Britisch Flying Officer
Royal Navy.
Oom Jacob en Johnny moesten dien dag natuurlijk onverrichterzake terugkeeren.
Maar toch was Johnny niet treurig gestemd!
Integendeel!
Hij hoopte zijn vader in Zandvoort te zien!
Of misschien was hij naar Haarlem gegaan?
Hoopvol bleef Johnny aan een weerzien denken.
Maar den volgenden ochtend brachten de couranten het bericht, dat de ontsnapte
Engelsche aviateur te Edam aangehouden was.
En toen schreide hij van spijt, van meelijden met zijn armen, lieven vader!
En deed luitenant Brighton daarna geen poging meer om te ontvluchten?
O, als hem de kans daartoe maar geboden werd.
Toch wou hij zijn bewakers eens een geduchte kool stoven!
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Op een middag kroop hij weg, zóó, dat niemand het bemerkte, zelfs zijn collega's
niet. Hij verborg zich achter een kamerschut, dat in den hoek van de leeszaal stond.
Natuurlijk werd hij weldra vermist.

De dorpsklokken werden geluid en spoedig ging het bericht rond: ‘De vliegert is 'r
weer van tusschen!’
't Heele dorp kwam in opschudding!
Soldaten liepen met geveld geweer als gekken door de straatjes, de burgemeester,
de wethouders, de veldwachters, de schoolmeester, die allen liepen van 't eene eind
van het dorp naar het andere, de
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kinderen dansten en zongen op 't havenpleintje:
Ra, ra, rogen
De vliegert is gevlogen!
Ra, ra, rakken,
Ze kanne 'm nie pakken!

‘Hou je mond, kwajongens!’ riep de veldwachter.
Er werd getelefoneerd, getelegrafeerd, gepatrouilleerd, 't heele eiland was
gemobiliseerd en de heele Zuiderzeekust, van Harlingen tot den Helder, werd in staat
van verdediging gebracht.
En toen de herrie en de verwarring op 't ergst waren, kwam heel leuk Mr. Brighton
te voorschijn en vroeg:
‘What is the matter?’ (Wat is er aan de hand?)
En daarop maakte hij een wandeling door 't dorp.
De gezichten van alle Urkers en niet-Urkers waren een meter lang!
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Zestiende Hoofdstuk.
Van vijand tot vriend.
Na de mislukte inbraak in het Kinderpension had Koos Basters, de zeeman, zich in
de duinen verstopt.
Den volgenden morgen, heel vroeg, had hij den trein naar Amsterdam genomen
en daar weer zijn oude logies opgezocht.
De zaak was, dat Basters in den laatsten tijd door zijn slecht gedrag geen schip en
ook geen werk meer krijgen kon.
Hij verdiende af en toe een kleinigheid, waarvan hij leefde en zon voortdurend op
een middel, om op een gemakkelijke wijze aan geld te komen.
Toen er een paar weken verloopen waren, en het half Augustus was geworden,
kwam de gedachte aan zijn welgestelden neef van Stoghem weer boven.
Het was, zoo dacht hij, toch zonde en jammer geweest dat Arie Mast den slag niet
geslagen had.
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In de couranten had hij onder de rubriek ‘Rechtszaken’ het geheele verloop van de
geschiedenis gelezen, en hij kon zich maar niet begrijpen, dat Mast zóó weekhartig
geweest was, om zich door een klein kind uit het veld te laten slaan!
Neen, dat zou hij ànders aangepakt hebben!
En nu, de laatste dagen, liet hem het plan voor een nieuwe poging, om den heer
van Stoghem te berooven, niet met rust.

Och, als Basters geweten had, dat Oom Jacob sinds den inbraak zijn geld op de
Amsterdamsche Bank gebracht had, dan had hij alle moeite kunnen sparen!
Maar hij wist dat niet, en daarom begaf hij zich op een mooien Zondag, temidden
van een stroom Zandvoortgangers, naar het station.
Propvol waren de treinen naar de badplaats en onder die dichte menigte lette
niemand op hem.
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Hij zocht, te Zandvoort aangekomen, een ander kosthuis en wandelde tusschen de
duizenden Amsterdammers en Haarlemmers eens over het strand.
Het was hem daar te druk, en daarom wandelde hij eens een breeden langen pier
op, langzaam kuierend met de handen op den rug over de groote, hoekige
bazaltblokken.
Er stond een sterke eb en daardoor was de pier bijna tot aan het einde toe
begaanbaar.
Daar zette Basters zich op de steenen neer, tuurde over de zee, dan weer naar het
strand, waar hij duidelijk het Kinderpension onderscheidde en overdacht zijn plan.
Aan het strand zaten de van Stoghems in stoelen, de kinderen speelden aan zee.
Ze maakten kanalen en grachten in het zand, wat verder op bouwden de kinderen
Drucker een zandstad met torens en fabrieken!
Er woei een stevig Oostenwindje, dat echter niemand hinderde, 't maakte juist de
zonnewarmte wat koeler!
De jongens, Johnny, Jan Veenman en Wim met Frits Doremans, mochten zich
even aan een limonadetent gaan verkwikken, Oom en de Tantes keken naar het drukke
gewoel op 't strand en de andere kinderen waren druk bezig met hun graafwerk.
Magda Daubanton was met haar bloote beenen een eindje zee ingekuierd, toen
plotseling de wind haar hoed greep en een eind verder in zee joeg.
Ze gaf een gilletje en liep den hoed na, die steeds verder dreef.
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Ze waadde steeds dieper door het water, daar bereikte ze bijna den hoed!
Maar een krachtige golf sloeg haar om, ze verloor het evenwicht en door den
sterken eb meegesleurd dreef ze zee in.
Gegil klonk van 't strand.
Oom van Stoghem aarzelde niet, zich dadelijk in het water te begeven.
De Tantes bestierven het bijna van schrik en Mevrouw Daubanton liep radeloos
heen en weer.

Maar snel dreef de stroom de arme Magda al verder en verder.
Haar pensionvriendjes en vriendinnetjes gilden angstig: ‘Magda! Magdáááá!’
Toen ontdekte de menigte, die saamgestroomd was, den eenzamen man op den pier.
En men schreeuwde hem toe: ‘Hei daar, hei!’
Koos Basters keek op.
Wat beteekende dat geschreeuw?
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Hij zag 'n dichtopeengepakte menschenmassa, en wel honderd armen wezen in zee.
Onwillekeurig volgde hij de aangewezen richting met de oogen, en...
Daar dreef een kind... een meisje!
Koos Basters had geen zeerot moeten zijn, om nog een oogenblik te aarzelen.

Bliksemsnel wierp hij zijn jas uit, zijn pet af en.... plomp! sprong hij in zee.
De eb hielp hem stevig mee, met krachtige slagen zwom hij in de richting van het
meisje.
In angstige spanning stond de menigte aan het strand.
‘Hij heeft 'r! Hij heeft 'r!’ klonk het jubelend langs het water.
Maar nu werd het voor Basters moeilijker!
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Met Magda op zijn rug moest hij tegen den sterken eb optornen. Slechts langzaam
vorderde hij.
Oom Jacob, gevolgd door eenige toeschouwers, liepen hem door het water
tegemoet.
Eindelijk had hij weer grond onder de voeten en nam Magda in zijn armen.
Snel droeg hij het bewustelooze meisje naar het strand en... een donderend hoera!
steeg uit de menigte op!
Zag oom Jacob goed?
Was dat... neef Basters?
Alweer neef Basters!
Ook de zeeman had diè ontmoeting niet verwacht.
Hij was er perplex van en zei:
‘Asjeblieft... neef... hier is 't kind.’
Maar Mevrouw Daubanton nam jubelend van vreugde haar eenig dochtertje over
en ze riep:
‘Dank, eeuwig dank, goede man. God zegene u!’
Toen werd Magda snel naar 't pension gebracht, waarheen de tantes haar volgden;
ook Basters moest mee, of hij wilde of niet.
Magda werd, na van droge kleeren voorzien te zijn, te bed gelegd, waar zij spoedig
weer beter werd.
Ook neef Basters werd niet vergeten.
Hij kreeg een pak van Oom Jacob aan, met boord, das en manchetten!
Koos Basters was een heer geworden.
Toen de eerste schrik was bedaard en de gemoederen weer tot rust gekomen waren,
had Oom Jacob met den zeeman een gesprek.
Zij zaten in de ruime serre, die uitzicht gaf op de zee. Neef Koos in zijn deftig
pak, gezeten in een
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gemakkelijken leuningstoel, voelde zich als een bedelaar op een keizerstroon.
Oom Jacob presenteerde hem een fijne sigaar, met 'n bandje. Basters stak 'm op,
snoof de lekkere geur eens op, wist zelf niet, hoe-die 't had.

Wat drommel, daar was hij vanmorgen naar Zandvoort gekomen met het doel, neef
van Stoghem te... berooven, en nu zat hij daar in de serre, met 'n mooi pak aan, heel
gemoedelijk met neef te babbelen onder een fijn sigaartje!
Wat kon het leven toch raar doen met 'n mensch!
‘Wel Basters,’ begon oom Jacob, ‘vertel me nu toch eens, hoe je zoo toevallig
weer op Zandvoort was?’
Die vraag bracht den zeeman, die toch al niet op zijn gemak was, geheel van streek!

Chr. van Abkoude, Jolig strandleven

167
‘Ik?... o... ik... zie je... dat was toevallig.... mooi weer vanmorgen... en toen dacht
ik... hm... op Zandvoort zal 't vandaag... wel mooi wezen.’
‘Zoo, is 't dat. Mag ik je eens wat vragen, Basters?’
‘Vragen, zeker neef, zeker.’
‘Nou, maar je moet niet boos worden. 'n Week of drie geleden heeft die maat van
je, Arie Mast, hier ingebroken. Heb jij daar iets mee te maken gehad?’
't Bleef even stil.
Toen legde Basters zijn sigaar op 't aschbakje en zei op doffen toon:
‘Ja.’
Weer was er even stilte.
‘Dat spijt me erg van je,’ zei Oom Jacob eindelijk.
‘Ja,’ vervolgde Koos Basters op denzelfden toon, ‘ik had er mee te maken, ik wil
je nou alles eerlijk zeggen, neef. En als ik je alles gezegd heb, mag je me voor mijn
part aan de politie overleveren. Luister. 't Is al jaren lang scheef met me gegaan. Ik
kon den rechten koers niet houën en toen is 't al langer hoe erger met me geworden.
Vanuit Venezuela schreef ik je een brief vol verzinsels. Ik was géén kapitein van de
“Margaretha”. En ik was al lang weer in Amsterdam toen 'k je tegen het lijf liep. Ik
ben al erger in de verzakking geraakt, neef, en ik wist op 't laatst niet meer, waar 'k
mijn anker uit moest gooien. Maar omdat je mij de deur uit gezet had, wou ik wraak
op je nenen. Met Arie Mast maakte ik 't plannetje op om bij je in te breken. En - en
-’
‘En?’ vroeg Oom Jacob, die meer medelijdend dan boos was.
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‘En vandaag was 'k gekomme....’
‘Om het nog eens dunnetjes over te doen!’ vulde oom Jacob aan. ‘Maar in plaats
daarvan heb je een van onze kinderen van den dood gered. Ik dank je, Basters, ik
dank je, dat je vandaag gekomen bent om mij te bestelen!’
‘Wat zeg je nou, neef?’
‘Ja zeker, want als jij dat plan niet had, was je niet hier gekomen, had je niet op
den pier gezeten en de kleine Magda niet kunnen redden. En nu zal ik je eens wat
zeggen. Door allerlei omstandigheden ben jij aan lager wal geraakt. Zou je nu een
betrekking willen aannemen?’
‘Geen mensch wil me hebben, neef.’
‘Maar ik wel! Als je mij belooft, Basters, goed op te passen en je best te doen, kun
je vanaf morgen hier huisknecht worden in 't pension. We kunnen nog een paar
stevige handen gebruiken.’
Koos Basters stak hem geroerd de hand toe.
‘Ik dank je neef, ik dank je. Je bent een edel mensch!’
‘Al goed, al goed,’ lachte Oom. ‘Dus morgen begint je nieuwe werkkring.’
Met zijn vrouw en tante Margo had Oom Jacob nogal wat moeite, alvorens die
Basters als huisknecht goedkeurden, maar ten slotte lieten zij zich bepraten. Door
de kinderen werd de benoeming van Koos met een ‘hoera-tje’ begroet, en niet in het
minst door Mevrouw Daubanton en Magda.

Chr. van Abkoude, Jolig strandleven

169

Zeventiende Hoofdstuk.
Buiten taaie regen, binnen dolle pret.
Mevrouw van Stoghem, sedert weken bekend onder den naam van tante Josine, zou
morgen haar negen-en-vijftigsten verjaardag vieren!
Oom Jacob had al een paar dagen te voren geheime plannetjes gemaakt met al de
neven en nichtjes van pension Vreugdestein.
Zelfs was hij op een middag speciaal daarvoor naar Amsterdam geweest!
In den tuin achter 't huis zou 't feest zijn.
Vlaggen en guirlanden zouden opgehangen worden, en op 't grasveld konden de
spelletjes worden gehouden.
Dora Veenman probeerde een gelukwensch op rijm aan elkaar te krijgen en dat
lukte haar vrij wel.
Wim en Frits Doremans maakten een prachtig schild van groen en rood en
goudpapier, daar kwam met fraaie letters op te staan
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Anderen maakten slingers van papier, eerst een heele ris roode ringen, dan wit en
vervolgens blauw.
En al dat moois moest in den tuin komen!
Wat zou het een prachtig tuinfeest worden!
Heel vroeg in den morgen kwam de nieuwe huisknecht Koos wekken.
Klop, klop, klop! ‘Komt u d'r uit, jongens? Opstaan, jongelui!’
‘Ja Koos!’
‘Wat is 't voor weer Koos?’
‘Brandweer,’ zei Koos grappig.
‘Hè, wat ben jij aardig.’
‘'t Regent, jongelui.’
‘'t Is niet waar?’
‘Nou, en òf,’ bevestigde Dora, die 't gordijn wegtrok.
‘Hè jongens, wat 'n reuzendas met 't feest!’
‘'t Giet letterlijk, zeg.’
‘Sjonge, sjonge,’ zei Wim Doremans, ‘kijk es wat een weer.’
‘'t Regent ouwe wijven!’ zei z'n broer Frits.
‘Nou kunnen we den tuin niet versieren, jongens’
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‘Dan gaan we Koos versieren, hé?’
‘Ja, met kussens en beddelakens. Hier Koos, daar heb je alvast mijn kussen!’
En rrrrrrr..... vloog 't witte ding door de gang precies op Koos z'n hoofd.
‘Hahahaha! Mooi zoo! Geef 'm van katoen, jongens!’ Koos liet met zich doen.
De kussens vlogen hem uit alle kamers om de ooren.
‘Hoera! Die's raak! Vooruit jongens, bombardement van Koos!’ riep Dora, en
dadelijk daarop, af en toe de bedprojectielen naar den huisknecht slingerend, begon
ze op haar eigen houtje te zingen: In naam van Oranje daar komt er weer één, we
houen voorloopig niet op, toe jongens en meisjes je kussens gegooid, en raak Koos
nou vlak op z'n kop!’ Rrrrr.... rrrrt.... vlogen de granaten door de gang.’
Maar Koos wachtte tot ze geen kussens meer hadden en toen begon hij.
Doch dadelijk kreeg-ie ze weer terug.
Toen kwam Daatje op 't lawaai af.
‘Koos, zijde gij compleet zot? 't Is een schande! Allee, kienders en gij subiet in
de koamers!’
Daatje joeg de aanvallers met 'r projectielen naar binnen en duwde Koos de trap
af.
Ja, 't régende, dat het goot!
Oom kwam ook vroeg beneden en had, met 't oog op het slechte weer, gauw zijn
plan gemaakt.
Ze zouden binnen feestvieren!
Hoort, daar kwamen de kinderen beneden.
‘Goeienmorgen, oom, hartelijk gefelesiteerd met
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tante.’ ‘Nog vele jaartjes, Oom!’ Johnny Brighton versprak zich en zei:
‘Hartelijk gefusilleerd, Oom!’
‘Dank je wel!’ lachte Oom, ‘zooiets is me vandaag nog niet toegewenscht! Weet
je wat we nu doen, jongens! We gaan niet den tuin, maar de kamers versieren!’
‘Ja, ja, de kamers!’ riepen ze.
En onmiddellijk begon de arbeid.
't Schild van Wim en Frits Doremans kwam boven de suite-deuren, de slingers en
guirlanden hingen in feestelijke bogen van den electrischen kroon naar de wanden.
Daar kwam Dora met een bundel schriftblaadjes naar beneden.
Zonder aan de anderen iets te zeggen, had zij den vorigen dag met haar vriendin
Mies Oudenaerde haar feestgedicht eenige malen overgeschreven, zoodat alle kinderen
het op de wijs van ‘Wien Neerlandsch bloed’ konden zingen.
Mies zelf zou om acht uur komen voor de pianobegeleiding.
Half negen kwam tante Josine beneden, gevolgd door tante Margo.
Met groote, verbaasde oogen bleef zij op den drempel van de kamer staan, keek
bewonderend naar de prachtige versiering. Ze knikte al haar neefjes en nichtjes
vriendelijk toe en Oom Jacob bracht haar naar een versierden stoel, terwijl hijzelf
en tante Margo daarachter gingen staan.
De kinderen stonden om haar heen geschaard en
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daar klonk lief uit tien frissche, jonge kelen het door Dora gedichte feestlied:
Heil, tante, heil op dezen dag,
Een dag van blijde vreugd,
Nu gij hier Uw verjaardag viert,
Te midden van de jeugd.
Gij zijt altijd zoo goed voor ons,
Voor allen, groot en klein,
Ach, bleven wij maar altijd hier
Op Pension Vreugdestein! (bis)
Wij wenschen u thans veel geluk,
Gezondheid, levenslust,
En na het druk pension-gedoe,
Een welverdiende rust.
Blijf nog maar vele jaren door
Een goed, gelukkig mensch,
De vreugd van allen, oud en jong.
Dat is ons aller wensch. (bis)

Tante Josine had er tranen van in de oogen, en zelfs die goeie oom Jacob stond er
met trillende lippen bij.
Maar Dora maakte er gauw een eind aan, ze trok de anderen in een kring en daar
ging het:
‘Lang zal ze leven, lang zal ze leven, in de gloria! Hoerááá!’
Wel menschen, 't huis dreunde ervan!
Toen kwam het cadeau.
Dat mocht Johnny, die de oudste van de kinderen was, aanbieden.
‘Mistress van Stoghem,’ zei hij, ‘I ben very blij fan te keef joe op yoer verjaar the
mooi present fan all die boys en girls hier. I ben hier nou two weeks en I will blijf
very veel longer, yes, want I heb very prettig hier. I velocipeer you nog very erg en
nou I geef you the cadeau, yes!’
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Daarop trok Johnny een witte doek weg, die over een hoog voorwerp op 'n tafeltje
hing.
En daar kwam onder vandaan.... een prachtige grijs-roode papagaai in een
glimmend koperen kooi!
Daar had tante altijd zoo naar verlangd.
‘O, kinderen, wat prachtig!’ zei tante. ‘Wat vreeselijk lief van jullie! Allemaal
hartelijk bedankt, o ik ben er zoo blij mee!’
‘Koe- Koe!’ zei de papagaai ‘Tante jarig, tante koekies, dag tante!’
Allen schaterden het uit.
‘O wie heeft hem dat geleerd?’
‘Ik begrijp er niets van,’ zei oom Jacob, maar aan zijn gezicht kun je wel zien, dat
hij er meer van wist.
‘Komt kinders, aan 't ontbijt!’
Nog even kwamen de meiden en Koos, de huisknecht, de jarige pension-directrice
gelukwenschen en dadelijk daarop werd er een formeele stormaanval gedaan op de
schotels met boterhammen.
Een kwartier later was de laatste kruimel verdwenen!
Om twee uur 's middags kwam Oom Jacob met zijn voor ieder geheimgehouden
feestprogramma voor den dag.
Er werden geheimzinnige kisten door den stationskruier gebracht en in de serre
geplaatst.
‘Wat is dat, Oom, komen er nieuwe gasten?’
Oom lachte maar.
‘Ik weet nergens van,’ zei hij.
Maar toen er even later een heer kwam, die de
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koffers opende, de kamers afsloot en alle kinderen zorgvuldig buiten de deur hield....
toen begrepen ze 't.
't Was een goochelaar!
En ja hoor, precies om twee uur mochten ze weer binnenkomen en plaatsnemen
op de voor hen gereedgezette stoelen!
De grootsten achteraan, Oom en de tantes er naast en zelfs mochten de meiden en
Koos ook de voorstelling bijwonen.
‘Dames, heeren en jongelui!’ begon de goochelaar ‘ik zal u vanmiddag allemaal
leeren goochelen! U moet weten, goochelen is niets anders dan vingervlugheid, dus
moet u voortdurend kijken naar mijn handen en niet naar mijn mond. Alzoo, hier
heb ik een stokje dit stokje wikkel ik in vloeipapier, ik blaas fffffft... en 't papier is
ledig, ziet u maar!’
Inderdaad, 't stokje was verdwenen.
‘Nu rol ik 't vloeipapier weer netjes op, draai de uiteinden dicht, ik blaas weer....
fffffft.... en 't stokje zit er weer in!’
't Was zoo!
‘Ziezoo, nu kunt u 't straks ook probeeren. Och, komt u eens even hier,’ verzocht
de goochelaar aan Koos Basters.
Koos kwam dadelijk.
‘Wel beste vriend, wat hebt gij daar een vreeselijk grooten aardappel in uw neus
zitten!’
‘Ik een aardappel in mijn neus?’ zei Koos, ‘wel dat is niet waar.’
‘'t Is toch heusch zoo!’ zei de goochelaar lachend. ‘Kijk maar eens!’
En nu trok hij Koos flink aan den neus, en zoo-
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waar, daar rolde een reusachtige aardappel uit, tenminste, dat leek zoo!
Er kwam bijna geen einde aan 't gelach.
‘Nu zal ik u wat anders vertellen,’ vervolgde de kunstenaar, ‘hoe heet gij?’

‘Ik heet Koos.’
‘Best! Vriend Koos, wilt gij mij tien gulden leenen?’
‘Als ik ze maar had,’ zei Koos.
‘Wel, gij hebt daar toch een biljet van tien gulden in uw vestzak? Kijk maar!’
Koos stak zijn vingers in 't vestzakje. Ja, het was er!
‘Weet ge wat, zei de goochelaar, het komt u

Chr. van Abkoude, Jolig strandleven

177
misschien niet gelegen om mij tien gulden te leenen. Houdt u ze dus maar. U kunt
nu wel gaan zitten.’
Maar toen Koos weer op z'n stoel zat en het biljet van tien gulden nog eens wou
bekijken, was hij het kwijt!
Hij zocht in alle zakken!
't Was weg - 't bleef weg.
‘Vriend Koos,’ riep de goochelaar, ‘mag 'k het bankbiljet nog even van u hebben?’
‘Ik - heb het niet meer,’ zuchtte Koos.
‘Juist, dat dacht ik wel,’ was 't antwoord, ‘want ik heb het zelf in mijn vestzak.
Zie maar!’
De kamer dreunde van het gelach en Koos keek sip. Op die manier deed de
goochelaar verscheidene toeren tot groote verbazing van allen, die het bijwoonden.
Toen was er een oogenblik pauze en werden de feestelingen getracteerd!
Intusschen bleef buiten de regen stroomen, geen mensch was er aan het strand te
zien, en de dikke grauwe lucht boven de zee, de witschuimende koppen der golven
lieten niet veel verbetering van het weer verwachten. Maar wind noch golven noch
regen deerden de vroolijke kinderschaar in Pension Vreugdestein!
Nadat allen een geduchten bres in den taartjesvoorraad gegeten en zich met een
glas heerlijke ijslimonade hadden verkwikt, hervatte de goochelaar zijn voorstelling.
Nu kwamen de hoofdnummers aan de beurt en wat nu volgde was zóó onbegrijpelijk,
zóó geheimzinnig, zóó overbluffend tooverachtig, dat zelfs Oom
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Jacob - en die had al heel wat op de wereld gehoord en gezien - er geen begrip van
kon krijgen.
Want hier was het geen vingervlugheid, omdat de goochelaar niets met zijn handen
deed, althans niets bijzonders.
Hij ging voor de kinderen staan en riep Jan Veenman bij zich.
‘Jongeheer,’ sprak hij, ‘wilt u dit geldstuk eens in uw hand nemen? Wat is het
voor een geldstuk?’
‘Een rijksdaalder!’ zei Jan.
‘Juist. Een rijksdaalder. Knijp die nu goed in uw hand vast! Denk nu eens aan een
vreemd land.’
‘Ja, ik denk aan een vreemd land,’ zei Jan.
‘Aan welk land denkt gij?’
‘Aan Frankrijk.’
‘Best! Doe nu uw hand eens open en zeg me, wat gij daarin hebt.’
‘Een vijffrankstuk,’ zei Jan verbaasd.
‘Heel goed, maar zooeven zei u toch, dat u een Rijksdaalder hadt?’
‘Ja,’ riep Jan, ‘dat was het ook. Ik weet het zeker.’
‘Mooi, nu mag die jongedame eens hierkomen.’
Dat was Mies Oudenaerde, Dora's vriendin.
‘Jongedame, wat is dit?’
‘Een vijffrank-stuk.’
‘Mooi! Wilt u nu eens heel sterk aan een ander land denken? Aan welk land denkt
u?’
‘Aan Rusland!’
‘Wilt u nu eens zien, wat u in de hand hebt?’
‘Een roebel!’ riep Mies uit.
Iedereen mocht het geldstuk bekijken.
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En zoo ging het door.
Elk mocht op zijn beurt komen; dacht men aan Engeland dan was 't een shilling,
aan Duitschland, een mark, aan Holland, een rijksdaalder, en zoo voort.
Ten slotte zei de goochelaar:
‘Nu geef ik den rijksdaalder aan vriend Koos, want die heeft graag geld. Stop hem
maar in uw vestzak, vriend. Zoo, zit hij er in?’
‘Jawel,’ lachte Koos, ‘maar nu houd ik hem goed vast en ik geef hem niet meer
terug.’
‘Afgesproken,’ zei de goochelaar, ‘en dan koopt ge er vanavond een lekker kistje
sigaren voor.
Toen nam de goochelaar een bloempot en vulde die met duinzand. Hij nam een
noot uit zijn zak, stopte die in 't zand en legde een zijden doek over den bloempot.
Daarop haalde hij een fluit uit zijn binnenzak te voorschijn en speelde een treurige
melodie. Het liedje was uit en hij nam den doek weg.
Er stak een klein, groen spruitje uit het zand!
De doek ging er weer over en opnieuw begon de toovenaar de fluit te bespelen,
eerst langzaam, toen sneller, al sneller.
En heel langzaam, rees de doek omhoog, hooger, hooger, wel een halven meter.
Toen de goochelaar met fluiten ophield, bewoog ook de doek niet meer.
Vlug trok hij deze er af, en....
Daar was een boompje uit den pot gegroeid met echte bladeren en takken.
Aan den ondersten tak hing een vrucht.
De goochelaar plukte die en toonde hem aan de jongens en meisjes.
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‘Wat is dit, jongelui?’
‘Een peer!’
‘Juist, een peer. Nu neem ik mijn mes en snijd de peer open. Ziet ge wel? Hola,
wat zit daar in die peer?’
‘Een rijksdaalder!’ riepen allen juichend.
‘Juist, en dat is de rijksdaalder, die onze vriend Koos in zijn vestzak gestopt heeft.’
‘Dat is niet waar!’ riep Koos opeens, ‘want ik heb hem nog!’
‘Kom dan eens hier en laat zien.’
Koos trad naar voren, stak zijn hand in den zak en haalde er.... een rond blikje uit,
waar iets op te lezen stond.
‘Wat staat er op?’ vroeg de goochelaar.
‘Goed voor 1 kistje sigaren!’ las Koos.
En allen schaterden van pret en Koos lachte hartelijk mee.
't Was een heerlijk feest.
Daatje had een extra fijnen maaltijd bereid en dat feest-eten duurde wel twee uren!
Na afloop daarvan vertoonde oom Jacob de tooverlantaarn en blies hij taptoe.
Och, och, wat was het een heerlijke dag geweest!
Oom en de tantes bleven nog even aan 't nabroodje. Ja, ze waren moe van den
drukken dag, maar hunne harten waren nooit moe om te houden van die vroolijke,
gezonde kinderen, die zooveel zon en blijdschap in hun leven brachten.
Tante Josine zei:
‘Ik heb nog zelden van mijn leven zulk een heerlijken verjaardag gehad.’
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‘Dat komt,’ zei oom, ‘omdat we dien nooit met kinderen vierden. Die brengen er de
echte vreugd in! Wat zeg jij, Margo?’
‘Je hebt gelijk,’ zei ze, ‘een leven zónder kinderen is geen leven!’
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Achttiende Hoofdstuk.
Ontsnapt!
Drie dagen na den verjaardag van tante Josine kreeg de heer van Stoghem een brief,
afkomstig van Urk en gezonden door luitenant Alfred Brighton, den vader van Johnny.
De brief luidde aldus:
Urk, Augustus 1915.
Weledele Heer.
Sinds den laatsten tijd gevoel ik mij zeer zwak en ongelukkig. Mijn
zenuwen hebben vreeselijk geleden en ik gevoel, dat ik met den dag er
slechter aan toe ben. Dientengevolge is mij door de autoriteiten een kort
ziekenverlof van 8 dagen toegestaan, die ik gaarne bij mijn zoon in uw
pension zou willen doorbrengen, indien U dat mogelijk is.
Gelieve mijn zoon slechts mede te deelen,
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dat zijn vader een week naar Zandvoort komt, om wat op te knappen.
In afwachting uwer spoedige berichten
teeken ik,
met beleefden groet,
Hoogachtend,
Alfred Brighton.
Britt. Flying Off. Royal Navy.
Na overleg met de tantes haastte Oom Jacob zich te antwoorden, dat de heer Brighton
welkom was op Zandvoort en alles reeds voor zijn komst in orde werd gemaakt.
Wat was er nu eigenlijk met Mr. Brighton gebeurd?
Wel, heel zijn ziekte en zijn zenuwachtigheid was maar fopperij!
Mr. Brighton was in waarheid zoo gezond als een visch, maar hij wilde met alle
geweld van 't eiland af.
Om iedereen en ook den militairen dokter te doen gelooven, dat hij door de
gevangenschap niet wel bij 't hoofd werd, verzon hij allerlei dwaze dingen. Hij liep
bijvoorbeeld onverwachts in de leeszaal alle tafels en stoelen onderstboven, slingerde
ze door elkaar, zoodat zijn collega's verschrikt de vlucht namen. Er stond een biljart,
maar Mr. Brighton smeet met de ballen door de zaal, dat de lampen met kletterend
geweld van den zolder vielen en de ruiten aan scherven vlogen.
Naar niemand wilde hij luisteren.
Toen werd hij naar de ziekenkamer getransporteerd, waar hij al spoedig wat kalmer
werd.
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En ten slotte oordeelde de dokter het noodig, dat luitenant Brighton, tot volledig
herstel, eens een week eruit moest. De toestemming werd gegeven en na een kleine
correspondentie met Oom Jacob vertrok de luitenant naar Zandvoort.
Ontroerend was het wederzien tusschen vader en zoon!
‘Johnny, mijn lieve Johnny!’ weende de vader, ‘wat ben ik blij, je weer te zien.
O, jongen, was je arme moeder er nu ook maar bij! Maar ze hebben haar vermoord,
o, ik zal haar dood wreken, dat zal ik!’
Hartelijk was ook de ontvangst op Vreugdestein.
Toen de eerste drukte van begroeten en voorstellen voorbij was en de kinderen,
behalve Johnny, met de tantes weer naar het strand waren gegaan, sprak luitenant
Brighton:
‘Ik heb u geschreven, waarde heer van Stoghem, dat ik zeer ziek was. Dit is niet
waar, ik hield me ziek om van dat verschrikkelijke banningsoord Urk weg te komen.
Acht dagen kan ik hier blijven, maar elken dag moet ik bij den commandant van de
kustwacht alhier de belofte op papier zetten en onderteekenen:
Ik beloof hiermede, dat ik niet zal ontvluchten.
Niettegenstaande dat, mijnheer van Stoghem, brandt voortdurend het verlangen in
mij, naar Engeland over te steken. De belofte bindt mij echter elken dag opnieuw.’
‘Ik gevoel volkomen mee met uw treurig lot,’ ei oom Jacob, ‘en ik hoop van harte,
dat het u op
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den een of anderen dag, dat ge die belofte niet gegeven hebt, gelukken moge, uw
vaderland te bereiken en te doen, wat uw plicht is.’
Met groote oogen keek luitenant Brighton Oom Jacob bij deze woorden aan, toen
stak hij hem beide handen toe en riep:
‘Mr. van Stoghem, u is een gentleman en een vriend! Ik dànk u!’
Dien avond zat het heele gezelschap na 't diner als gewoonlijk in de serre. Er werd
gesproken over den oorlog en de kinderen luisterden.
‘Ja,’ vertelde Mr Brighton, ‘ik heb al veel in dezen ontzettenden wereldoorlog
meegemaakt. Maar toch niet als mijn vriend en collega Watson, die aan 't front in
België en Frankrijk als vliegofficier dient. Ik mocht een paar weken geleden een
brief van hem ontvangen, waarin hij zijn avonturen vertelt. Luister, ik zal een gedeelte
uit dien langen brief voorlezen:
Het zal je vreemd klinken, mijn vriend, dat ik ook al krijgsgevangen ben geweest,
doch niet langer dan drie dagen. Het was aan het front in de omgeving van Artois.
Ik moest vechten tegen twee Duitsche vliegmachines, die voortdurend onze
loopgraven met bommen bestoken. Met ons tweeën stegen we vrij op, Bob Higgins,
een jong mécanicien, aan het stuur en ik aan den mitrailleur.
Toen we ongeveer op tienduizend voet hoogte gekomen waren, sprong een granaat
vlak in onze nabijheid en hoorde ik een groote scherf langs mijn hoofd suizen.
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Plotseling schoot de machine omlaag, met den kop naar beneden.
Wij moeten ongeveer in twintig tellen 5000 voet zijn gevallen!
Ik keek rond om te zien, wat er gebeurd was en ik zag den armen Bob Higgins
met een vreeselijke wond aan het hoofd.
Hij was dood!
Bliksemsnel overlegde ik, dat de eenige kans om mijzelf te redden was, dat ik naar
zijn zitplaats zou overstappen om het stuur te kunnen bereiken.
Ik slaagde erin, de machine uit dezen doodenval te brengen, schakelde den motor
uit en gleed den overigen afstand vol plané naar de aarde.
Ik zal het mijn leven lang nooit vergeten!
De schok was zóó groot, dat ik gedurende twee dagen absoluut mijn denkvermogen
kwijt was.
Maar ik was helaas achter de Duitsche linie neergekomen!
Destijds was ik nog niet met zulk een onverzoenlijken haat vervuld tegen onze
vijanden, als nu!
Eén van de bestuurders der Duitsche machines, die mij aanvielen, heb ik gesproken.
Hij sprak heel aardig Engelsch en wij gaven elkaar de hand na dit bijzonder
verwoede gevecht.
Met mijn machinegeweer had ik zijn machine ten val gebracht en deze was
neergekomen dichtbij de plek, waar de mijne landde. Hij had een kogel door den
radiator en de petroleumtank gekregen, maar hij noch zijn waarnemer waren geraakt
geworden.
Die arme Bob!
Het speet mij zoo, dat hij gedood was! Hij was
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zulk een aardige jongen en pas negentien jaar oud.
Toen ik den derden dag weer bekomen was van mijn val kwam ik tot de ontdekking,
dat men mij in het geheel niet scherp bewaakte.
Men meende, dat ik toch te zwak was, om een poging tot ontvluchten te wagen.
Ik wachtte den nacht af.
Tijdens het aflossen der compagnieën in de loopgraven trok ik snel mijn
aviateurskap over het hoofd en bewoog mij onder de soldaten.
Van lieverlede wist ik mij te verwijderen en ik heb er den heelen nacht voor noodig
gehad, om kruipende als een slak de zwarte, stikdonkere strook, die de Duitsche linie
van de onze scheidde, af te leggen.
Met groote vreugde werd ik door mijn kameraden ontvangen, maar ge kunt
begrijpen, dat het een avontuur is geweest, dat ik tot aan het einde mijns levens zal
onthouden.’
Elken dag wandelde luitenant Brighton met Johnny langs het Zandvoortsche strand.
Soms zaten ze langen tijd zwijgend naast elkaar op het duin en keken dan over
die wijde, wijde zee!
Daar ginds, héél ver, aan den overkant van die onmetelijke watermassa, was de
plek, waar de arme mevrouw Brighton in het graf rustte, wreed gedood als een
onschuldig slachtoffer van een onmenschelijken oorlog.
Mr. Brighton was geen somber, zwak mensch, die altijd treurende en klagende bij
de pakken neerzat. O neen, hij behield zijn opgewekte, vroolijke natuur.
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Maar als hij zoo, met z'n eenigen jongen naast zich, over de zee tuurde en aan de
lieve vrouw dacht, die hij nooit, nóóit meer zou zien, dan werd het verdriet hem te
machtig en samen weenden ze stil, vader en Johnny.
Den vijfden dag ging de luitenant als gewoonlijk des morgens naar het bureau van
den militairen commandant, en leverde daar het biljet in, waarop alle dagen te lezen
stond: Ik beloof hiermede, dat ik niet zal ontvluchten.
De commandant was een vriendelijk mensch.
Hij maakte iederen keer een praatje met Mr. Brighton, las even vluchtig de belofte
door en legde ze bij de andere paperassen op zijn schrijftafel.
Maar op het laatst las hij het formulier ternauwernood meer, omdat hij al vooruit
wist, wat er stond. En dat het natuurlijk in orde was.
Maar op dezen vijfden dag, toen hij weer het bureau betrad, gaf hij het
dichtgevouwen biljet aan den commandant, doch ditmaal had hij er op geschreven:
Ik beloof hiermede, dat ik zal ontvluchten.
Het woordje niet had hij... vergeten.
Nu voelde luitenant Brighton zich niet meer door een belofte gebonden. Of eigenlijk
weer wèl, maar nu door een belofte van... te zùllen ontvluchten.
Hij trok nieuwe, pas aangeschafte burgerkleeding aan, liet een koffer naar het
station brengen, nam hartelijk afscheid van Johnny en vertrok met den eersten den
besten trein naar Rotterdam, echter niet voor hij de familie van Stoghem vriendelijk
had
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bedankt. Twee dagen later ontvingen de officieren op Urk, de militaire commandant
te Zandvoort en Oom van Stoghem een telegram, bestaande uit één woordje:
‘Allright!’
De ‘vliegert’ was gevlogen!
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Negentiende Hoofdstuk.
Strandtooneeltjes. - Dora op de paardenjacht.
Het was weer een van die mooie Augustus dagen, waarop er aan heel den blauwen
hemel, van 't Noorden naar 't Zuiden, van 't Oosten naar het Westen geen wolkje te
zien was.
De Vreugdesteiners waren dien morgen al vroeg naar het strand gegaan en hadden
er een reuzenvesting opgeworpen, meer dan anderhalven meter hoog en wel twee
meter breed. Een geweldige gracht kwam er omheen en daar vóór weer een muur,
die een meter hoog en breed was.
Verbazend, wat een gevaarte was die vesting.
Daar zou de zee vanmiddag, als de vloed kwam, een hapje aan hebben.
Wat verderop in 't droge zand, gedoken in een kuil, zat mevrouw Daubanton een
Fransch boek te lezen.
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Oom Jacob en de tantes zaten in strandstoelen erbij en hielden een oogje op de
spelende jeugd.
En van lieverlede kwamen de badgasten met hun kinderen uit de hotels en pensions
te voorschijn.
Weldra was het strand gestoffeerd met allerlei vroolijke, echte kleuren, die bont
dooréén dwarrelden.
En dan kwamen de treinen de dagjesmenschen uit de steden aanvoeren.
Alleraardigste groepjes waren daar bij.

Hier een dikke, schommelende vrouw, aan den eenen arm een volgeladen karbies,
aan den anderen een vischnetje, met sinaasappels, peren en appels, terwijl ze
bovendien nog met de linkerhand een buitengewoon groote parapluie en met de
rechter haar wijde rokken vasthield. De dikkerd scheen een nog al uitgebreid
gezelschap bij zich te hebben, want opeens hield ze met schommelen op, wendde
zich om en
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schreeuwde met een stem, waarop een vischventer uit de Jordaan trotsch zou geweest
zijn:
‘Heintje, Kausie, Koarel, Merie, Lewie, allee, vortmoake!’
't Was aardig om aan te zien. Oom en de tantes, maar de kinderen niet het minst,
hadden er bepaald schik in.
Daar weer kwam een complete familie aanwandelen, ook bepaald met de noodige
en onnoodige valiezen, pakjes, city-bags en mandjes. Grootvader en Grootmoeder,
Vader en moeder, een oom en een tante en daarachter, schrik niet, negen kinderen.
De twee jongsten werden door de moeder in een kinderwagen voortgeduwd.

Maar de wielen zakten in 't zand en toen ze op een natte plek waren, wou de wagen
niet verder.
De moeder maakte alarm.
‘Jansie, Pietje, Gerrit, Hansie, Toon, help es! De wagen kan niet vort.’
De genoemde kinderen bleven staan.
‘Wat isser, moeder?’
‘Allo, trèk es, de wagen wil niet vort.’
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Toon, de grootste jongen, duwde uit alle macht, de anderen hielpen aan de zijkanten.
‘Vort hond!’ riep Toon en schopte onder den wagen.
Toen nam er een een touw en bond dat aan de voorste as. Vier trokken er aan en...
krrràk!... zei het touw en de trekkers buitelden met hun neus in het zand!

Dat gaf een heel gelach onder de omstanders en ook de Vreugdesteiners hielden even
met hun graafwerk op, om eens mee te lachen.
Gelukkig sjokte eindelijk de familie met den wagen verder. Meer en meer werd
het strand bevolkt.
Een burgerjuffrouw keek eens om zich heen, riep haar twee groote dochters bij
zich. Er waren juist daar drie badstoelen onbezet.

Chr. van Abkoude, Jolig strandleven

194
‘Ziezoo, meissies, dat treffen we net. Ieder 'n stoel, neme jullie je gemak d'r maar es
van. Ik zeg maar, je mot neme wat je krijgen ken. Wat jullie!’
‘Ja, moeder,’ gichelden de ‘meissies’.
Daar kwam de badman.
‘Drie stoelen, da's dertig cent, mevrouw.’
‘Dertig centen... om hier effe te zitten? Man, wat een afzetterij.’
‘'n Dubbeltje per stoel, mevrouw, dan kunt u tot twaalf uur zitten.’
‘En 't is nou nog geen eens tien! Ja, 'k zal daar mal weze om meer as twee ure hier
te motte zitte en nog dertig cent toegeve.’
‘Zoo u verkiest, mevrouw.’
‘Man, zeg jij maar gerust juffrouw. We benne maar gewone mensche. Kom mee,
meissies, want 't is hier: pas op je portemenee.’
Het was vermakelijk, om al die grappige strandtooneeltjes bij te wonen.
Oom Jacob en de dames amuseerden er zich kostelijk mee! Oom herinnerde zich
een aardige grap, die moest hij even vertellen.
‘Jantje was bang voor water en daarom hield hij er niet van om gewasschen te
worden. Op zekeren zomerdag liet de vader Jantje meegaan naar Zandvoort en daar
moest de jongen ook eens zwemmen. Maar bij het aankleeden miste Jantje z'n vestje.
Hoe ook gezocht werd, het vestje was bepaald door een ander weggenomen. Het
volgende jaar mocht Jantje weer mee naar Zandvoort en weer moest-ie voor zijn
vader even zwemmen. Maar nauwelijks had de jongen
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zich uitgekleed, of hij riep: ‘Vader, m'n vestje is terecht! -’
‘En waar was het dan?’ vroeg de vader.
‘O, ik had het aan! Ik heb het verleden jaar over mijn bloote lijf aangetrokken en
toen pas mijn hemd, vader.’
De drukte op het strand nam ieder uur toe.
‘Moeder!’ gilde een meisje, ‘Kees gooit met zee.’
‘Kind, wees toch niet zoo lastig.’
‘Nou moeder, ik heb zee in m'n oog.’
‘Kwatta, kwatta, kwatta!’ riep een jongen, die een kistje onder den arm droeg en
zijn koopwaar langs de strandstoelen aanbood.
Een man met twee manden aan een juk dwaalde tusschen het rumoer.
‘Kogelfleschjes dames, limonade! Bier, heeren, bier!’ En de zee bruiste en ruischte,
en liet z'n golven over het strand rollen.
Daar ging een scheepje in zee, bol de zeilen van koelen wind.
Een jongen, die met z'n vader uit was, wou wat zeewater meenemen in een fleschje,
om moeder thuis te laten zien, hoe 't zeewater raasde en kookte.
Maar toen hij 't fleschje vol had en 't water daarin volkomen rustig bleef, liet hij
het teleurgesteld aan zijn vader zien en zei:
‘Kijk nou eens, vader, mijn zee is heelemaal doodgegaan.’
En zoo volgden de aardige tafereeltjes elkander op. Wie wel eens eenigen tijd op
Zandvoort heeft doorgebracht, weet er van mee te praten.
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Tegen elf uur kwam Mies Oudenaerde Dora aan het strand afhalen om samen
boodschapjes te doen en een wandeling te maken.
‘Ga je mee, Door?’
‘Direct, me even afkloppen.’
Dora was in een wip klaar. Witte zomerjurk, oranje manteltje, witte hoed. Mies
zelfde costuum en zoo leken ze zusjes.

Een leuk span.
Ze pasten in alles zoo precies bij elkaar, allebei deden ze hevig aan sport,
zwemmen, tennissen, paardrijden en auto-tuffen.
En daar gingen ze in haar lichte pakjes, witte
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schoentjes, als twee oranje-vlindertjes luchtig naast elkaar voort. Echt leuk en knus
boodschapjes-doen in 't dorp. Bengelachtig als kwajongens, die loeren op 'n grapje,
gichelend, lachend om niets en de grootste pret makend om een kleinigheid.

DE OMROEPER VAN ZANDVOORT

Eerst naar het Postkantoor.
‘Mag ik vijf tiencents-zegels van u?’ vroeg Mies aan den beambte achter 't loket.
‘Hoeveel?’
‘Vijf tiencents zegels,’ herhaalde Mies.
‘Ja, dat hoor ik wel, maar hoeveel?’ vroeg de
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man barsch. Dora schoot in een lach en natuurlijk Mies ook.
‘Zeg, jongelui, ik sta hier niet om voor den gek gehouden te worden.’
‘Neemaar, die is goed!’ lachte Mies. Ik vraag U toch vijf zegels van tien cents?
Daar hoeft u je toch niet zoo dik om te maken?’
‘Oóóó... 5 zegels van 10 cts? Ik dacht dat u bedoelde 15 cents zegels, daarom
vroeg ik hoeveel! Juist, juist. Dus 5 zegels van 10 cent, nietwaar?’
‘Mensch, schiet toch op!’ zei Mies en Dora gierde het uit van 't lachen.
De zegels werden opgeborgen en schaterlachend liepen ze 't postkantoor uit.
‘Waar nu heen?’
‘Naar Saaf, den boekwinkel. Ansichten en postpapier koopen.’
Ze stapten 't aardige winkeltje binnen, erachter was een kunstzaaltje, waar
schilderijen en teekeningen van de zee voor liefhebbers te koop waren.
Boekhandelaar Saaf, vroolijke, opgeruimde man, blond van haar en knevel, stond
met engelengeduld een lastige dame te helpen aan etiketjes toen Mien en Dora
binnenkwamen.
‘Morgen m'neer Saaf,’ zeien ze.
‘Morgen dames.’
Ze wachtten even, bekeken de ontelbare strandkaarten.
‘Heeft u geen kleiner etiketten?’ vroeg de dame op lijmerigen toon.
‘Alstublieft juffrouw, deze dan.’
‘O, die zijn nu weer te klein.’
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‘Die dan, juffrouw.’
‘Ja, heeft u ze niet me gladde randen?’
‘Zeker, juffrouw.’ 'n Andere doos, de derde, werd op den toonbak leeggespreid.
‘O, die zijn met roode lijntjes. Ik moet blauwe hebben.’
De vierde doos kwam op de toonbank.

Mies en Dora stootten elkander aan, ze wilden graag verder.
‘Och meneer Saaf,’ zei Mies, ‘helpt u mij even.’
‘Neen, neen,’ zei de dame, een minachtenden blik op de oranje-manteltjes werpend,
‘ieder zijn beurt, eerst ik, dan u. Dit zijn weer ovale etiketjes, mijnheer. Ik moet
vierkante hebben.’
De vijfde doos kwam op de toonbank.
‘Ach deze zijn weer veel te groot.’
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‘'t Spijt me juffrouw, maar andere heb ik niet.’
‘O zoo, nu geeft u me dan déze maar. Hoe duur zijn die?’
‘Deze kleintjes kosten vier voor één cent, juffrouw.’
‘Juist, geeft u mij er dan twee.’
De dame haalde een zijden beurs met veel beweging uit haar tasch, zocht daarin
links, rechts, haalde er tramkaartjes en papiertjes uit en zei toen:
‘Ah, pardon, ik heb geen geld bij me.’
‘O dat is niet erg, juffrouw.’
‘Stuurt u maar met de kwitantie.’
‘Alstublieft juffrouw, heel graag.’
‘Maar vóór twaalven dan.’
Met een tweeden blik vol keizerlijke minachting op de beide meisjes ruischte de
juffrouw de winkel uit.
Zoowel de boekhandelaar als Mies en Dora schaterden het uit.
Saaf wees op de toonbank, die overdekt was met etiketten. ‘Zoo komen er elken
dag wel tien,’ zei-die.
Mies kocht ansichten en postpapier, liet 't pakje even liggen om 't straks te komen
halen.
Ze wilden eerst 'n wandeling maken zònder pakjes mee te dragen, liepen de
Burgemeester Engelbertstraat uit, gingen achter Hotel Groot Badhuis om de Boulevard
Paulus Loot op en wandelden weldra de duinen langs.
Ver achter haar was het drukke gewoel, hier was het stil, ging alleen een eenzame
wandelaar, die van rust hield, langs het strand.
Opeens hoorden zij van verre een groot geschreeuw achter zich. Er scheen daar
ginds iets aan de hand te zijn.
De beide meisjes bleven staan en zagen, hoe de
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menigte op het strand uit elkander week, ruim baan makend voor iets waarvoor ze
bevreesd leken.
En al gauw zagen ze, wat de oorzaak was van die ontsteltenis.
Tusschen de verschrikte massa door kwam een paard aanhollen, de manen
fladderend in den wind, de neusgaten wijd open, snoof en brieschte het en sloeg zijn
achterpooten wijd omhoog.
En op dat gezadelde paard zat een jongen, die in doodsangst met armen en beenen
het dier omklemd hield.
‘Een paard op hol!’ zei Mies.
Achter het dier, maar op wel dertig meter afstand, kwamen drijvers met stokken
aanhollen. De afstand werd echter iedere seconde grooter.
Dora bezon zich niet lang, het hollende beest was nog in aantocht, en zij sprong
het duin af. Langs het strand begon zij in dezelfde richting, als het paard liep, hard
te loopen. Af en toe keek zij om, ten einde in de lijn van het dier te blijven.
Daar was het paard achter haar.
Maar Dora, die onder 't loopen haar manteltje uitgetrokken had, zwaaide dat
plotseling, al voortdravend voor den kop van het paard.
Daarvan schrikte het dier zóó, dat het oogenblikkelijk zijn vaart minderde. Dora
greep het direct bij den teugel, fluisterde het zachte woordjes toe, en merkwaardig
was het te zien, hoe het paard kalmeerde.
Dora leidde het zachtjes om en bracht het naar zijn eigenaar terug,
Duizend woorden van dank stamelde de arme man. En de jeugdige bereider sprong
gauw van het paard en maakte, dat hij wegkwam.
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Mies kwam Dora tegemoet.
‘Goed afgeloopen, zeg,’ zei ze. ‘Ik wist niet, waar jij zoo opeens heen holde. Wat
liep dat paard, hé?’
‘Och,’ zei Dora, ‘'t was maar 'n ouwe knol, hoor. Geen duit waard.’
Ze wandelden de duinen weer in en vonden er bramen; die aten ze tot haar mond
er zwart van zag. Ze plukten duinroosjes en in een laag gedeelte, een zoogenaamde
duinpan, vonden ze een roggeveld met papavers en korenbloemen er tusschen. Daar
bleven ze een kwartiertje rusten.
Tegen twaalf uur waren ze weer terug, haalden het achtergelaten pakje bij Saaf
en gingen huiswaarts. Thuis hadden ze allemaal 't hollende paard gezien en gehoord
van Dora's tegenwoordigheid van geest.
De tantes zeien, de handen inéén-slaande:
‘Kind, hoe dùrf je!’
Maar oom Jacob had er schik in, hij lachte maar, blies geweldige rookwolken uit
zijn lange gouwenaar en zei:
‘Zoo'n drommelsche meid! Auto-tuffen en hollende paarden opvangen! Hahaha!
Dat doe 'k je in geen jaar na!’
Hoe later het op den middag werd, hoe meer de drukte afnam. Tegen donker begonnen
de treinen de dagjes-menschen weer terug te brengen.
De zon ging bloed-rood onder.
En de schippers, die er verstand van hadden, zeien:
‘Dat kon wel eens mis worden met 't weer.’
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Twintigste Hoofdstuk.
De schipbreuk van de ‘Catherine.’ De geredde.
Het was avond geworden.
De mannen, die gezegd hadden, dat het wel eens mis kon loopen met het weer,
hadden het zelf niet mis gehad.
Want na zonsondergang was er uit het Noord-Westen een zware lucht komen
opzetten, die niet veel goeds voorspelde.
En toen de kinderen op Pension ‘Vreugdestein’ al lang naar bed waren en Oom
Jacob, voor hij zich ter ruste begaf, de deuren en ramen zorgvuldig sloot, hoorde hij
reeds het gieren van den wind.
‘Dat kon wel eens een stormpje worden,’ mompelde hij bij zichzelven, terwijl hij
met de hand boven de oogen door de ruiten van de serre keek.
Hij sloot stevig alle vensters, liet de gordijnen neer en begaf zich naar boven.
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En buiten joeg een krachtige wind over het strand, deed wolken van zand opstuiven
en floot door de schoorsteenen.
De badlui hadden alle stoelen en wagentjes zoo ver mogelijk naar achter gebacht,
ook zij hadden gerekend op zwaar weer.
En uur op uur nam de storm in hevigheid toe.
De lucht was inkt-zwart geworden, de zee zweepte haar golven steeds woester,
steeds hooger op, en het waren nu geen kalme uitloopertjes, die speelsch het strand
bevloeiden, maar wild beukende watermassa's met schuimende koppen, die met
reuzenkracht aanvielen op het dien dag nog zoo bont-gekleurde, vroolijke strand.
Het personeel van de reddingboot der Noord- en Zuid-Hollandsche
Reddingmaatschappij had zich nabij het tuighuis verzameld.
De Commandant van het reddings-station Zandvoort nam zijn maatregelen en gaf
order, de paarden gereed te houden.
Zes krachtige dieren werden gehaald en nabij het bootenhuis vastgebonden.
Het strand was geheel verlaten.
Kon men dikwijls in de schoone zomernachten een enkelen bewonderaar van de
schoone natuur in diep gemijmer aan het strand aantreffen, thans waagde zich niemand
in de nabijheid der kokende, ontketende golven.
Daar schoot uit het zwarte zwerk, zigzaggend met vliegende snelheid, een fèl-witte
bliksemstraal dwars over de zee, en een kletterende, ratelende donderknal volgde.
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Het leek of de aarde scheurde.
Dadelijk daarop plaste een hevige stortregen neer!
Dan joeg de orkaan de regenstralen op tot striemende watermassa's, brulde over
de huizen van het dorp en rukte de pannen van de daken, die kletterend in de straatjes
aan gruis vielen.
Door 't geweld ontwaakte Oom Jacob.
Hij stapte uit bed, toen een tweede lichtstraal de kamer in blauwen gloed zette,
één halve seconde maar, en weer dreunde het huis van den ontzettenden slag.
‘Josine, vrouw! Word wakker! Hoor eens, wat een weer!’
‘Och hemel, man, de kinderen! De kinderen!’
‘Wij zullen opstaan en ze wekken.’
‘Ja, het is niet goed, bij zulk een verschrikkelijk noodweer in bed te blijven!’
Boven klonk gehuil der kinderen.
‘Ach, die stumpers, ze zijn zoo bang,’ zei tante Josine meelijdend, terwijl ze haastig
wat kleeren aantrok.
Oom Jacob, vliegensvlug half gekleed, liep al naar boven.
‘O oom, wat een onweer, we zijn zoo bang!’ riep Nelly Drucker.
‘Wees maar stil, jongens,’ kalmeerde oom. ‘Doe kousen en pantoffels aan en kom
beneden, dan zullen we elkaar wat gezelschap houden.’
Oom wist het angstige troepje tot bedaren te brengen. Vlug waren ze nu allen
beneden, ook tante Margo en mevrouw Daubanton. Evenmin konden Daatje en de
andere meiden het in bed uithouden,
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alleen Koos, de huisknecht, bleef onzichtbaar.
‘Ik zal hem even wekken,’ zei Oom, en liep de trappen op naar het zolderkamertje,
waar Koos als een os te snurken lag.
‘Word eens wakker, Basters!’ riep Oom.
‘Ggggrrrr.... ggggrrrr....’ snurkte Koos.
‘Hola, Basters, hoor je niet?’
‘Hè... watte... is 'r brand?’
‘Welnee, maar 't is noodweer! Kom eruit, we zijn allemaal beneden. Het stormt!’
‘Welnou, laat 't stormen. Ik zal toch niet uit mijn bed waaien?’
Een felle bliksem zette 't kamertje in gloed, ratelend rolde de donder boven het
huis.
‘'t Wordt méénens, geloof ik,’ mompelde Koos, ‘'t is toch maar beter dat ik uit
mijn kooi kruip en in de kajuit kom.’
‘Goed, doe dat.’
Nog had het noodweer zijn toppunt niet bereikt!
De zee stond tot aan den voet der duinen en sloeg de badstoelen wild dooréén,
deed de koetsjes kantelen en vernielde de niet bij tijds opgeborgen tentjes.
Met daverend geweld loeide de orkaan en de ruiten bezweken schier onder dien
geweldigen luchtdruk.
‘Kinderen, kinderen,’ zei tante Margo op beklemden toon, ‘God behoede de arme
visschers, die thans op zee zijn!’
‘Wie weet, hoevelen er thans in nood verkeeren!’ zuchtte tante Josine, ‘zulk een
nacht heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt.’
Boem! dreunde het buiten.
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‘Wat is dat?’
‘Ze schieten!’
‘'n Schip in nood!’ zei Koos, die inmiddels beneden gekomen was.
Boem! klonk het weer.
Oom Jacob en Koos gingen naar de serre, haalden een der gordijnen op en tuurden
over de zee.
Daar zagen zij een lichtje flikkeren - even maar - boem!
‘Noodschoten,’ zei Koos, ‘die arme kerels!’
Buiten, bij het bootenhuis, werd het vuurpijl-toestel in werking gebracht.
Een knal, en met sissend geweld spoot een gouden vuurstraal omhoog, spatte op
enorme hoogte een regen van groene vuurkogels uit.
Het station Zandvoort beschikt slechts over een reddingboot, waarmee met dit
ongekend woeste noodweer geen denken was, uit te gaan.
‘Hoever zou dit zitten?’ vroegen de mannen elkaar.
‘Nou, zoo heel ver is 't niet, denkelijk 'n zeshonderd meter van hier.’
‘'t Zou toch te wagen zijn.’
De mannen hielden raad onder elkander, en die brave helden waren het er ten slotte
over eens, dat althans een poging diende gewaagd te worden, om de arme
schipbreukelingen te hulp te komen.
Vlug werden de zes paarden ingespannen en twee minuten later trokken die den
wagen, waarop de reddingboot stond, in draf naar zee.
‘Hop, hop! Hop, hop!’ vuurden de mannen aan.
Ze behoefden niet ver het strand op te rijden, de zee was hoog opgeloopen en
buitengemeen woest.
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Meerdere Zandvoorters waren naar 't strand gekomen, op het duin stonden ze in
groote troepen te staren naar het ongelukkige schip, dat onophoudelijk doorging met
het afvuren van noodschoten.
Weer liet men bij het bootenhuis een vuurpijl opstijgen, ten teeken, dat de
reddingboot in zee ging.
Tien man, alle met de onontbeerlijke kurken zwemvesten om, namen er plaats in,
en nauwelijks was de boot te water, of zij slingerde en duikelde op de golven, alsof
er geen stuk van mocht heel blijven. Het gelukte de stoere bemanning, tot halverwege
den afstand in de kokende zee vooruit te komen, maar dààr stond zulk een
verschrikkelijke branding, dat de mannen, wilden zij zelven niet een graf in de golven
vinden, genoodzaakt waren, onverrichterzake terug te keeren.

De storm joeg hen weer naar de kusten, de golven slingerden de teleurgestelde redders
met hun boot op het strand. Totaal uitgeput klommen zij eruit.
‘Het is géén doen, menschen,’ zeien ze, ‘d'r staat zoo'n zee, dat je er met geen
dertig roeiers dóór komt.’ Nu werd getracht, verbinding met het schip te krijgen door
het afschieten van lijnen.
Maar de geweldige, krachtige orkaan, uit het Noord-Westen, blies met zóóveel
onstuimigheid op de
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kust, dat de lijnen nog de helft van den kleinen afstand niet bereikten.
Weer trachtten versche krachten met de reddingboot het beklagenswaardige schip
te bereiken, maar weer moesten ze den kamp opgeven!
En niet tweemaal, maar wel twintigmaal werd dien nacht door de edele bemanning
van de reddingboot de strijd met de elementen aangebonden.
De aanhouder wint!
Opnieuw werd een poging gedaan, en bij het eerste morgenschemeren, na tallooze
malen te zijn terug geslagen, gelukte het eindelijk, het schip te bereiken! Nu pas voor
het eerst zagen de manhaftige redders, dat het een kleine korvet was, een
driemastzeilschip, waarvan de naam ‘Cathérine’ op den boeg te lezen was.
Het was gestrand op een gevaarlijke bank en lag geheel op zij. Het mocht een
wonder heeten, dat het oude, zwakke zeilschip niet door de woedende golven aan
splinters geslagen was!
Hoewel de storm geleidelijk met het opkomen van de zon minderde, stond de zee
nog gevaarlijk hol en moest de bemanning van de reddingboot met den grootsten
zorg ervoor waken, om niet tegen het schip verpletterd te worden!
Maar goddank! het mocht dien braven ten slotte gelukken, de slechts uit acht man
bestaande equipage in hun boot op te nemen.
Er was nog een negende, vertelde de Fransche kapitein aan de redders, maar die
was waarschijnlijk overboord geslagen tijdens den storm.
De schipbreukelingen werden aan wal gebracht en voor rekening der Maatschappij
in een hotel
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verpleegd. Allen hadden doodsangsten uitgestaan en onnoemelijk veel geleden in
dien ontzettenden nacht.
Maar een liefderijke verpleging deed hen spoedig weer op krachten komen.
Zóó overwonnen naastenliefde en zelfopoffering de woeste ontembare elementen.
Toen 't onweer afzakte en alleen de storm des nachts nog maar aanhield werden de
kinderen weer naar bed gebracht.

Ze waren echter, tegen de verwachting in, des morgens allen weer vroeg present,
want ze wilden zoo graag het gestrande schip zien.
Dit was nu vanaf het strand zeer duidelijk te onderscheiden.
Het heele gezelschap, behalve de dames, ging nu met Oom naar het strand, teneinde
de verwoesting in oogenschouw te nemen.
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De zee, die de laatste uren aanmerkelijk bedaard en weer een heel eind teruggeloopen
was, had dien nacht een flinken hap uit het strand gebeten.
Van de niet in veiligheid gebrachte tentjes was niets meer over.
Toen wandelden ze eens langs de zee.

‘Heden!’ riep Miep Drucker, ‘kijk eens, daar komt wat aandrijven!’
En ja, een breede plank, waarop een niet goed te onderscheiden pak scheen
vastgebonden, dreef naar den oever.
Meerdere toeschouwers kwamen aanloopen.
‘Het is een man!’ riep iemand.
En zoo was het. Langzamerhand kwam het zon-
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derlinge vlot naderbij, en eenige mannen, met hooge waterlaarzen aan, liepen het te
gemoet.
Met hun vieren droegen zij het voorwerp aan wal: een zware scheepsplank, waaraan
een schipbreukeling zich had vastgeklemd.
‘Brengt hem maar direkt naar mijn huis,’ zei Oom Jacob, ‘dat is hier 't dichtste
bij.’
Oom keek bezorgd naar den ongelukkige, hij gaf niet veel voor diens herstel, maar
een blik op het gezicht van den man deed oom bij zichzelf mompelen:
‘Wat drommel, 't is me net, of ik dat gezicht méér gezien heb!’
De schipbreukeling werd naar het pension gedragen en daar werd alle zorg aan hem
besteed. Direct werd de dokter gehaald en deze constateerde tot een ieders vreugde,
dat de man alleen maar leed aan bewusteloosheid tengevolge van groote uitputting
en angst.
Na eenige uren kwam de geredde bij, en hoewel nog zeer zwak, opende hij de
oogen en vroeg:
‘Waar ben ik?’
En Koos Basters, die toevallig door oom geroepen was en nu voor 't eerst den
vreemde in 't gelaat zag, deed verschrikt een stap achterwaarts en riep:
‘Hou me vast, maat. Da 's.... Arie Mast!’
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Eén-en-Twintigste Hoofdstuk.
Aan alles komt een einde. - Besluit.
Nu sloeg de verbazing van oom Jacob over!
Wat? Dit was dus de man, dien hij vroeger in gezelschap van Koos Basters gezien
had? Ja, nu herkende hij hem!
En nu was deze zelfde man, die bij nacht het pension binnengeslopen was, op zulk
een toevallige, maar niet minder treffende wijze zijn huis binnengedragen, om daar
verpleegd en verzorgd te worden door dezelfde menschen, die hij korten tijd geleden
wilde berooven?
Wat is het leven toch vaak zonderling!
Na twee dagen was de schipbreukeling Arie Mast weer in zooverre hersteld, dat
hij weer loopen en geregeld spreken kon.
En op den avond van den tweeden dag, op 't gewone thee-uurtje in de serre, dat
geen dag werd
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overgeslagen, vertelde Mast zijn wedervaren, terwijl Willy Boekmans het dichtst bij
hem zat. En zijn verhaal was niet zonder de oude zeemansvroolijkheid.
‘Toen ik op dien nacht,’ zoo sprak hij, ‘bij vergissing dit huis voor het mijne aanzag
en naar boven geklommen was, waar deze kleine hinkeldepink mij 'n mirakels mooi
verhaal vertelde, zoodat 'k grienen moest en hard wegliep, vanwegens de vergissing,
werd ik op straat opgewacht door twee kameraads met glimmende knoopen en 'n pet
met het wapen van Veenhuizen. Ze zeien: ga je mee, Arie! Ik zei: allright kokkie en
ze hielden me stevig vast, omdat ze bang waren, dat 'k zou omwaaien. Toen kwamen
wij bij eenen sinjeur, die achter de tafel zat te dutten en die zei: “wat mot je?” Ik zeg:
“ik mot niks, maar wat mot jij?” Afijn, ik heb daar 'n fijne kajuit gekregen en voor
straf, dat 'k 't verkeerde huis was binnengegaan moest ik drie weken naar de
Rijkskliniek op de Weteringschans. Maar toen ik daar uitgekliniekt was, zei ik zoo
tegen me zelf: Arie, da's toch eigenlijk geen zeemanswerk. Je bent nou een beetje
door je dolle kop uit den koers geslagen, maar doe nou je best en word weer een
braaf zeerot. En toen hebben ze me weer genomen op de “Catherine” een ouwe
Fransche korvet uit den tijd, toen Claudius Civilis de Spanjaarden in 't Circus Carré
versloeg. Maar 'k wil u wel verzekeren, dat Arie nooit van z'n leven meer zulke
gekheid zal uithalen, want ik zeg maar: er gaat niets boven het zeemansleven en
zoodra ik weer zeilklaar ben, ga 'k de groote plas weer op. En al zou ik nou nog
vijf-en-twintig maal met zoo'n stuk van de verschansing overboord slaan,
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dan zou 'k voor de zes-en-twintigste maal tòch weer me laten aanmonsteren op 'n
driemast-sigarenkist met stoom van hier naar Lombok.’
‘Arie Mast,’ zei oom Jacob, ‘je bent evenmin als je vroegere maat Koos een
misdadiger. Van het hout, waaruit zeelui gemaakt zijn, maakt men geen slechte
menschen. Je goede hart en je aangeboren oprechtheid en openhartigheid hebben je
behouden. Ik ben er niet bevreesd voor, of je zult weer een braaf zeeman worden en
dan zal spoedig, hetgeen je eenmaal hier probeerde, jezelf als een groote dwaasheid
voorkomen.’
Nog één dag bleef Arie de gastvrijheid van het pension genieten.
Onder duizend dankbetuigingen nam hij van allen afscheid en vertrok naar
Amsterdam, waar hij spoedig op een Engelsche boot geplaatst werd.
De laatste dagen van Augustus waren aangebroken. Met 1 September zou het pension
gesloten worden, en daar Jan en Dora Veenman voorloopig nog bij den heer en
mevrouw van Stoghem zouden blijven, waren dezen ook genoodzaakt, met het oog
op het eindigen der zomervacantie, naar Amsterdam terug te keeren. Oom Jacob
wilde echter het heerlijke tijdperk, dat hij te Zandvoort temidden der kinderen had
doorgebracht, niet zonder een afscheidsfeest besluiten.
En daarom besloot hij, eens ruim in den beurs te tasten en heel de Zandvoortsche
schooljeugd een groot kinderfeest te bereiden, waarvan hijzelf en al de
Vreugdesteiners bij lange na niet het minste plezier zouden beleven. Oom sprak er
den burgemeester over aan en deze zeide lachend zijn medewerking toe.
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Ruim achthonderd kinderen namen deel aan het feest!
Langs het strand waren palen in den grond geslagen, verbonden door touwen en
versierd met vlaggen!
Er werden wedstrijden gehouden in hardloopen, springen, blokjes rapen,
mastklimmen.
Aan honderd jongens was een zandschop uitgereikt, daarmee moesten ze twee aan
twee ieder een vesting maken van zand.
Wiens vesting het 't langst tegen den vloed uithield, won een prijs!
En de Vreugdesteinertjes zelf deden lustig mee! Ze vonden zichzelf heusch niet
te voornaam om met de kinderen van Zandvoort mee te doen. Die Dora Veenman
en Mies Oudenaerde vooral waren bazen, of liever gezegd bazinnen bij de
verschillende wedstrijden.
In 't hardloopen won geen jongen het van Dora, in 't verspringen niemand van
Mies.
Ze hadden de grootste pret, maar gaven gul de door haar gewonnen prijzen aan
een arm kind.
En dan kwamen de versnaperingen!
Oom had geen kosten gespaard, dat kon ieder wel bemerken!
Er waren krentebollen, roomsoezen, krakelingen en peren. Er was frambozen-,
citroen-, ananas- en abrikozenlimonade.
Wat werd er gesmuld! Wat werd er gelachen!
De muzikanten, die elken dag op Zandvoort hun vroolijke wijsjes langs het strand
lieten weerklinken, waren ook present en aan hen was het ook voor een
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groot deel te danken, dat er heel dien dag zoo'n feeststemming heerschte.
Duizenden bezoekers, staande buiten de afgepaalde ruimte, woonden het feest en
de wedstrijden bij.

Ten slotte steeg Oom Jacob op een verhooging en riep alle kinderen en grooten, die
het feest hadden meegemaakt, om zich heen.
En toen hield hij een toespraak.
‘Dames, heeren, en kinderen! Wat hebben we
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vandaag prettig feest gevierd! Wat heb ik een blijde gezichten gezien, wat een vroolijk
gelach gehoord. Ik ben blij, dat ge U allen zoo heerlijk hebt vermaakt. Alleen ben ik
maar bang, dat de dokter van Zandvoort morgen wat te stellen zal hebben met
sommige kinderen, die te veel roomsoezen, peren en krentebollen hebben verschalkt!
Geeft niet, hoor! Hoe meer jullie genieten, hoe heerlijker ik het vind. En wat was nu
wel de reden van ons feest? Wel, kennen jullie niet allemaal het kinderpension
‘Vreugdestein?’
‘Ja, ja!’ klonk het uit honderden monden.
‘Juist, en nu hebben we dit feest gevierd als een afscheid van de ‘Vreugdesteiners’
aan Zandvoort! We hebben hier twee heerlijke maanden doorgebracht, we hebben
uw strand en dorp en zee recht hartelijk lief gekregen!
U, dames en heeren, die vandaag zoo onvermoeid geholpen hebt, dit feest te doen
slagen, hartelijk dank daarvoor.
En ik hoop u allen het volgende jaar hier weer te ontmoeten, want ik ben stellig
van plan, hier nog eens zoo'n heerlijke vacantie te komen doorbrengen. Zelf heb ik
geen kinderen, maar ik wil best weten, dat ik en mijn vrouw echte kindervrienden
zijn.
En dat hopen we steeds te blijven.
Nu neem ik afscheid van u, en ik eindig met een driemaal hoera voor Zandvoort!
Leve Zandvoort! Hoera! Hoera! Hoera!
Aan alle dingen komt een eind!
De koffers werden gepakt, binnenshuis werd er nog eens extra hartelijk afscheid
genomen en dan
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verschenen er familie-leden, om de kinderen te halen.
Allen moesten beloven, het volgende jaar weer te komen, behalve mevrouw
Daubanton met Magda, en Johnny! Want die hoopten dan weer in hun eigen land te
wonen, waar dan wel de vrede zou teruggekeerd zijn!
De Heer en Mevrouw van Stoghem wonen weer op de Stadhouderskade, Jan en Dora
zijn bij hen gebleven, omdat de Heer Veenman bijna voortdurend voor zijn zaken
op reis was en de van Stoghems als liefderijke ouders voor het tweetal zorgden. En
als ze zoo eens 's avonds gezellig in de kamer zitten en neef Basters, die nu
havenbediende is, komt aanloopen hebben ze 't nog dikwijls over Zandvoort. De
oudelui blijven vasthouden aan hun overtuiging, dat een leven zonder kinderen geen
leven is, en ze verlangen alweer naar het volgende jaar, want dan hopen ze opnieuw
te genieten van het heerlijk,

Jolig Strandleven!
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