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VOORBERICHT.
Het verrassend succes van de serie leesboeken*), die in Louwmaand van 't jaar
1909 bij den uitgever dezes het licht zag, mag als bewijs gelden, hoe de meening van
de samenstellers dezer werkjes, dat er groote behoefte bestaat aan frissche en
boeiende, maar vooral eenvoudige leesstof voor de leerlingen van het voortgezet
onderwijs, als juist is erkend.
Het kon mij dan ook niet anders dan aangenaam zijn, van zeer veel zijden te worden
aangespoord, méér dergelijke lectuur te geven en toen de heer Noordhoff mij toezei,
een nieuwe serie leesboeken van mijn hand weer even smaakvol te willen uitgeven
als de serie ‘Lentegroen’, ja zelfs nog rijker te willen doen illustreeren dan deze, heb
ik mij met groote ingenomenheid aan 't werk gezet, om aan een wensch, door velen
uitgesproken, te voldoen.
Twee deeltjes van de nieuwe serie ‘Zomerloover’ zien thans het licht. Zoo spoedig
mogelijk hopen we ook het derde en het vierde deeltje te laten verschijnen.
‘Zomerloover’ - hier wensch ik even de aandacht op te vestigen - loopt niet geheel
parallel met ‘Lentegroen’. De eerste twee deeltjes ‘Zomerloover’ kunnen in den
regel het best gebruikt worden naast de deeltjes II, III en IV van ‘Lentegroen’. De
beide laatste deeltjes kunnen dan als een voortzetting van de laatstgenoemde serie
worden beschouwd.
Voor veel belangeloos verleenden steun bij de samenstelling van‘Zomerloover’
heb ik te danken.
Ik doe het bij dezen.
AMSTERDAM, Mei 1913. S ABRAMSZ.

*) Lentegroen door S ABRAMSZ en T. VAN DEN BLINK. (4 stukjes)
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1. Twee ongelukkigen.
Hij zat in een spoorrijtuig bij één van de raampjes en tegenover hem zat een
oudachtige juffrouw, die met medelijdende aandacht naar zijn ééne been keek.
‘Ja, juffrouw,’ zei de man, ‘ik heb er nog maar één over, zooals u ziet. 't Andere
is afgezet - jaren geleden al. Ik reisde met een circus en had het ongeluk, van een
trapeze te vallen; 'k dacht mijn hals te breken, maar 't kostte me mijn rechterbeen...
Heelemaal versplinterd - en den volgenden morgen was 't me al in 't ziekenhuis
afgezet. De circusdirecteur was toen zoo vriendelijk, me een kunstbeen cadeau te
doen. Dat was nog afkomstig van zijn overleden schoonvader. Een kunstbeen zeg
ik, maar ik mocht het eigenlijk wel een kunstwerk noemen. 't Was heelemaal van
kurk; nu - dat was zooveel bijzonders niet; maar weet u wat wèl iets bijzonders was?
Binnen in dat kurken been zat een kunstig samenstel van veeren... ja, zoo waar als
ik hier in den trein zit: van veeren juffrouw! U zal zeggen: waar dienden die voor?
Wel, ik kon dat been opwinden en als 't opgewonden was, begon het van zelf voort
te springen. Ik had dan alleen maar mijn linkerbeen wat op te tillen en - 't ging er
van langs! Een manjefieke uitvinding, vindt u niet? En niemand kon van buiten zien,
dat het een kunstbeen was, want
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het had precies denzelfden vorm als een gewoon menschelijk been. Ja, 't was een
mooi stuk werk! En

dan zaten er nog verschillende knopjes op, waarop ik maar te drukken had, om
langzamer of gauwer te gaan. En drukte ik op het knopje, waarop stond: R.S. - dat
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beteekende Razend Snel - dan ging ik gauwer dan een hazewind.
Na mijn ongeluk aan de trapeze vertrouwde de dirceteur me niet meer aan de
gymnastiekwerktuigen en stelde hij me aan tot oppasser van de beesten; want u moet
weten, dat we ook een menagerie meevoerden; die bestond uit een stuk of wat leeuwen
en tijgers, een paar slangen, drie of vier apen en een kakaba.
U hebt zeker nooit van een kakaba gehoord en dat is ook geen wonder, want onze
kakaba is de eenige geweest, die ooit in Europa te zien was en toen we 'm kwijt
waren, is er ook nooit weer een in Europa te zien geweest.
Nu zal u vragen: waarom heb je 't zoo druk over die kakaba? Wel, omdat ik aan
die kakaba mijn ongeluk te wijten heb; dat ongeluksbeest heeft me mijn kunstbeen
gekost.
Ik zal u vertellen, hoe dat in z'n werk is gegaan.
Op een dag ben ik bezig, de kakaba te voeren. Ik had 'm, zooals ik altijd deê, uit
zijn kooi gehaald, om 'm uit m'n hand te laten eten. - ‘Jongen,’ denk ik zoo bij me
zelf, ‘je bent toch een wonderlijk beest.’ En dat was ook zoo; want hij had den kop
van een schaap, het haar en de kleur van een varken en den staart van een eekhoorn.
Maar net, dat ik zoo denk - wip, daar schiet hij me uit mijn hand.
In een oogenblik was hij de deur uit.
Eerst sta ik verbouwereerd te kijken; want dat me dat gebeuren zou - daar had ik
niet op gerekend; maar al gauw denk ik: ‘Ik haal je wel in, rakkerd.’ Ik wind mijn
kunstbeen op en - ik 'm achterna.
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Maar sapperloot, juffrouw, wat was me dat beest al een eind voor! Nu, dat het zoo'n
hardlooper was, dat had ik niet geweten.
Ik drukte dus even op R.S. en ik sprong als een kakkerlak over den weg.
't Was een pracht van een weg - mooi breed en goed onderhouden en ik vloog er
dus overheen, zonder gevaar van te vallen, of iemand omver te hinken. En ik begon
dan al heel gauw op sinjeur kakaba te winnen. Toen ik begon te loopen, zal hij me,
denk ik, vijf-, zeshonderd meter vóór zijn geweest; een kwartier later scheelden we
geen vijf en twintig meter meer en 't duurde niet lang, of ik dacht 'm bij zijn ruigen
staart te kunnen paken. Maar juist op dat oogenblik - wip, daar schiet hij een oud
konijnenhol in, op zij van den weg, en ik kon er netjes vóór blijven staan.
Ik was woedend, maar wat gaf me dat?
Toen mijn woede dan ook bedaard was, ging ik bij den ingang van het hol zitten,
schroefde mijn kunstbeen los en wond het op. 't Kan me straks misschien te pas
komen, dacht ik bij me zelf. Toen legde ik het vóór het konijnengat neer en ging een
eindje verder, onder een boom, een beetje zitten uitrusten.
Nu moet ik u eerst nog vertellen, dat er aan mijn kunstbeen ook nog een knopje
zat, waar een V op stond. Dat beteekende: Vooruit. Ziet u, daar moest je op drukken,
als je wou beginnen te loopen.
Maar nu moet u hooren, wat er gebeurt.
Ik heb nog geen vijf minuten gezeten, daar komt me die kakaba voorzichtig uit
het konijnengat kijken.
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‘Wacht maar,’ denk ik, ‘eerst moet je d'r heelemaal uit zijn, dan zal ik je wel pakken.’
Toen gaat het beest eens langs mijn kurken been snuffelen.
‘Laat 'm maar even begaan,’ denk ik; maar daar raakt het met zijn neus het knopje
met de V aan....
Het been springt overeind en daar vliegt het voort.
O, juffrouw, dat was een bang gezicht en ik schaam me niet u te vertellen, dat ik
er bij zat te huilen... Pardon, juffrouw, dat ik wéér huil, maar ik kan de geschiedenis
niet met droge oogen vertellen....
Ik keek mijn been na; 't werd hoe langer hoe kleiner en eindelijk zag ik het niet
meer.
En daar lag ik met mijn eene been.
Krukken had ik natuurlijk niet bij me en zoo moest ik geduldig wachten, tot er
eindelijk een boer met een kar langs den weg kwam, die me naar m'n directeur
terugbracht, maar die gaf me op staanden voet m'n ontslag, omdat ik een van zijn
zeldzaamste beesten had laten wegloopen.
Ik had nog precies geld genoeg om een paar krukken te koopen en toen kon ik
gaan bedelen! Ja bedelen, juffrouw; dat is toch wat, voor iemand, die z'n leven lang
met werken den kost heeft verdiend.... Och, jufrouw, hebt u niet een kleinigheid voor
een ongelukkigen man met één been?’....
De juffrouw, die den ‘ongelukkigen man’ gedurende diens verhaal met
onafgebroken aandacht heeft aangestaard, opent thans een versleten leeren taschje,
haalt er een kaartje uit en reikt het haar reisgenoot toe. Deze
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steekt er begeerig de handen naar uit, verslindt met de oogen, wat er op staat en leest:

JUSTUS.
(Ontleend).

Bladvulling.
Hooge afkomst.
Eenige vogels pochten tegen elkaar over hun afkomst.
Mijn geboortehuis, zei een kraai, was een eeuwenheugende beuk.
Het mijne, zei een meesje, een bemoste ruïne.
Het mijne, viel de uil in, was een slottoren, met klimop begroeid.
Het mijne, zei een havik, was een hooge rots.
Het mijne, riep de adelaar, was een bergtop, die tot in de wolken reikt.
Het mijne, zei eindelijk een muschje, was onder een stroodak, maar het was er een
niet minder gezellig huisje om.
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2. Zijn eerewoord.
Wat hier volgt, gebeurde in 't jaar 1795 te Nantes. Daar was een korporaal der
revolutionnairen, Cambronne genaamd, ter dood veroordeeld, omdat hij in drift een
officier in 't gezicht had geslagen.
Cambronne was pas twintig jaar oud, maar reeds sedert eenige jaren een dronkaard.
Overigens was het een vroolijke, talentvolle jonge man, dien iedereen graag mocht
lijden. Ook zijn overste was hem zeer genegen en deze rustte dan ook niet, eer hij
voor Cambronne genade had weten te verkrijgen, al was daaraan een strenge
voorwaarde verbonden.
Om hem mee te deelen, wat er over hem besloten was, spoedde zich de overste
naar den kerker.
‘Korporaal Cambronne,’ sprak hij tot den gevangene, ‘je hebt een grooten misslag
begaan....’
‘Ja overste - en ik zal 't met mijn leven moeten boeten.’
‘Misschien....’
Eenigszins verrast keek Cambronne op.
‘Misschien, overste?.... Maar ik heb toch geen genade te wachten....’
‘Dat hangt er van af....’
Cambronne staarde den overste zwijgend in de oogen.
‘Dat hangt er van af,’ herhaalde de overste. ‘Of beter: dat hangt van je zelf af. Ik
kom je meedeelen, dat je gratie is geschonken, maar onder één voorwaarde....’
Cambronne bleef zwijgen.
‘Zal ik je de voorwaarde noemen?’
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‘Ik verzoek u er om, overste....’
‘Ze is deze: dat je je leven lang geen alcohol meer zult gebruiken.’

‘Dus ook geen wijn, geen bier?....’
‘Oók geen wijn en geen bier.’
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‘Onmogelijk, overste....’
‘Onmogelijk? Onmogelijk? Ook als je er den dood mee kunt ontkomen? Kerel,
bezin je toch, eer 't te laat is. Je weet immers, dat je anders morgen den kogel krijgt....’
Den kogel.... Een siddering ging den gevangen korporaal over het lichaam en
doodsbleek staarde hij voor zich uit. 't Was hem aan te zien, dat hij een zwaren strijd
streed.
‘Kun je dàt nu niet beloven?’ vroeg de overste eenigszins ongeduldig.
‘Nooit een druppel wijn of bier meer....’ stamelde Cambronne.
‘Neen, geen druppel,’ antwoordde de overste, ‘dat is de voorwaarde, waaraan je
je te houden hebt, zoo je aan 't leven hecht.’
‘Ik hècht aan 't leven!’ riep Cambronne op smartelijken toon, ‘al was 't alleen maar
om mijn moeder.’
‘Toon dan, dat je een man bent!’ was 't antwoord.
Cambronne ging zitten en liet het hoofd hangen.
Eindelijk sprak hij: ‘Overste, als ik het u beloof, welke zekerheid hebt u dan, dat
ik mijn belofte zal houden?’
‘De zekerheid, dat je een eerlijk man bent, die zijn eerewoord niet zal breken.’
Weer verzonk Cambronne in gepeins, terwijl zweetdruppelen hem op 't voorhoofd
stonden.
De overste wachtte met blijkbaar ongeduld, wat de ander zeggen zou.
‘Nu?....’ vroeg hij eindelijk.
Daar sprong Cambronne eensklaps van zijn zitbank op en ging vlak voor den
overste staan.
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‘Overste,’ en hij stak twee vingers van de rechterhand plechtig omhoog, ‘ik zweer
u, dat er mijn leven lang geen druppel alcohol meer over mijn lippen zal komen.’
‘God zal je er de kracht toe geven,’ was het antwoord.
Cambronne werd nu onmiddellijk uit de gevangenis ontslagen en keerde den
volgenden dag naar zijn korps terug, waar hij door zijn makkers met gelukwenschen
ontvangen werd.
Cambronne hield zijn woord en vijf en twintig jaar later was de talentvolle jonge
man opgeklommen tot den rang van generaal. In den slag bij Waterloo stond hij aan
het hoofd der keizerlijke garde en op den terugtocht na dien slag toonde hij een moed,
die in geheel Frankrijk werd geroemd.
Na den val van het Keizerrijk trok hij zich uit den dienst terug en leefde rustig,
tevreden en algemeen geacht te Parijs, waar ook zijn vroegere overste woonde, die
wegens hoogen ouderdom den dienst had verlaten.
Op zekeren dag noodigde de overste Cambronne ten eten, tegelijk met enkele
zijner oude wapenbroeders. Cambronne viel echter de eer te beurt, aan de rechterhand
van zijn gastheer te mogen plaats nemen.
Gedurende den maaltijd schonk de overste hem een glas wijn in.
Verbaasd en eenigszins geërgerd keek Cambronne zijn gastheer aan.
‘Overste,’ vroeg hij, ‘wat schenkt u daar voor me in?....’
‘Een zeldzaam wijntje.... honderd jaar oud; je
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kunt heel Parijs afzoeken, maar zoo iets zul je nergens vinden....’
Cambronne sprong van zijn stoel op, zooals hij eenmaal van zijn houten zitbank
in den kerker was opgesprongen.
‘Maar mijn eerewoord, overste!.... Is u dan vergeten, wat ik eenmaal in de
gevangenis beloofde!?.... Mijn eerewoord, overste!.... Bijna dertig jaar heb ik het
gehouden en u wil toch niet, dat ik het nu zal breken....’
Ontroerd stak de overste Cambronne de hand toe en zei: ‘Geen wonder, dat
Napoleon met zulke kerels de wereld heeft veroverd!.... Cambronne, wil me
vergeven....’
N.N.
(Naar ‘Het Centrum’).

Bladvulling.
Wie zich zei ven overwint, is sterker dan hij, die een stad inneemt.
SALOMO.
Overwin u zelven en gij hebt een machtig vijand verslagen.
OOSTERSCHE SPREUK.
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3. De avondklok mag niet geluid.

De stralen van de vriendlijke avondzon
beschijnen twee gestalten, naast elkander
den weg betredend naar den ouden toren,
die in het gouden licht zijn spits verheft.
Het zijn een grijsaard en een jonge maagd;
hij - zwak en bevend, 't oude hoofd gebogen,
en d' ander - met de koude, bleeke lippen
in droevig peinzen op elkaar geklemd,
maar dàn, gejaagd en angstig, plotsling fluistrend:
‘Neen, d'avondklok màg niet geluid vandaag...’
Màg niet geluid... De maagd verheft haar stem
en richt zich tot den ouden, dooven koster,
naast wien ze huivrend voortschrijdt in de scheemring.
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‘Ach, Miller,’ - en ze wijst naar d'ouden kerker,
wiens zware, donkre muren onheilspellend
zich heffen boven 't somber boomengroen ‘Ach, Miller, dáár zit, dien 'k zoo innig liefheb,
in eenzaamheid te wachten op den dood...
Ja, hij moet sterven - straks... als 'd avondklok
weer wordt geluid... Zoo wil het de Protector.
Ach, kon ik hem verbidden, maar niet eer
dan na zonsondergang zal Cromwell hier zijn...
Maar dan ... dan is 't te laat... Neen, goede Miller,
neen, d'avondklok màg niet geluid vandaag...’
De grijsaard heeft bewogen en met deernis
geluisterd naar de droeve klacht der maagd.
Maar waarmee kan hij troosten!... ‘Betsy,’ zegt hij en ieder woord dringt in haar siddrend hart,
als was 't een dolk - ‘uw woorden doen me pijn
‘en 'k voel de droefheid, die uw hart verscheurt;
maar Betsy - neen, niet ik kan redding brengen:
mijn plicht roept me eiken avond naar den toren en 'k heb hem nooit verzaakt, wàt ook gebeurde...
en mag ik, oud geworden, ontrouw plegen?
O, 'k voel de bittre pijn, die 't u moet kosten,
maar - óók vanavond moet de klok geluid...
Ontzet en bevend schrijdt het meisje voort.
Neen, van den ouden man is niets te hopen
en 't vreeselijk vonnis klinkt haar weer in d'ooren:
John Underwood is schuldig; hij moet sterven,
zoodra weer d'avondklok geluid zal worden...’
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Ach, sterven - sterven ... hij, haar liefste vriend!
Maar neen - het màg niet zijn: zij zal hem redden!
En 't klinkt er in het diepst van haar gemoed:
‘Neen d' avondklok zal niet geluid vandaag!’
Zij snelt vooruit, stoot wild de kerkdeur open
en gaat gejaagd naar binnen, waar het duistert,
nu 't daglicht is vergaan: zij moet den grijsaard
vóór zijn, die, langs 't pad, door hem sinds jaren
plichtmatig iedren avondstond betreden,
in droeve mijmering den toren nadert.
Heur wangen gloeien en heur oogen branden,
wanneer ze door het duister in de kerk
heur weg zoekt... Stil - dit is de torentrap...
en langs de kille, uitgesleten treden
snelt ze opwaarts, steeds herhalend onder 't stijgen:
‘Neen, d'avondklok zal niet geluid vandaag!...’
Een korte pooze ... daar bereikt ze een ladder Voort ... hooger nog - en 't half vermolmde hout
kraakt onheilspellend, als ze haar beklimt;
maar vreeze kent ze niet. Nog weinig schreden daar hangt, ontzaglijk, zwijgend, onbewogen,
de klok, die straks het vreeslijk sein moet geven...
Hoor - komt daar reeds de klepel in beweging?...
Ja - ja ... 't is 't oogenblik van 't avondluiden.
Heur adem stokt; 't is of heur hart zal bersten...
Maar dan - - een woeste sprong ... zij grijpt den klepel
en klemt er zich aan vast met beide handen:
Neen, d'avondklok zal niet geluid vandaag!
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Beneden trekt de koster 't klokketouw maar siddrend, nu hij weet: de sombre galm,
al dringt hij ook niet door tot zijn gehoor,
is 't sein, om 't schriklijk vonnis te voltrekken,
dat - ach! twee jonge levens zal verwoesten...
Daarboven zwaait de klepel heen en weer,
maar kan, bezwaard met d' ongewonen last,
den wijden, bronzen mantel niet beroeren.
Daar hangt de maagd; haar lichaam slingert mee,
nu links, dan rechts den donkren toren uit,
gestadig zwevend tusschen aard en hemel.
Maar 't juicht haar door de fel ontroerde ziel:
‘Neen, d' avondklok wordt niet geluid vandaag!’
Nu is 't voorbij: de klepel hangt in ruste
en 't meisje daalt langs d'oude, zwakke ladder,
sinds honderd jaren door geen menschenvoet
betreden. - Zoo bereikt ze weer de zerken
van 't overoude kerkje, niet vermoedend,
hoe 't nageslacht bewond'rend en eerbiedig
haar liefdevolle daad herdenken zal,
en 't kind ontroerd uit 's grijsaards mond zal hoor
dat d' avondklok niet werd geluid dien dag.
Een pooze later - zie, daar nadert Cromwell
en Betsy snelt hem sidd'rend tegemoet,
valt aan zijn voeten en bekent hem schreiend,
hetgeen ze deed, om 't leven te behouden
van dien ze liefheeft. - In ontroering heft ze
d' ontvelde en bebloede handen op.
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En Cromwell?... Hij beschouwt heur lief gelaat,
gesierd nu als met bovenaardsche schoonheid
en smeekend om vergeving en erbarming.
Hij ademt sneller en zijn oog wordt vochtig
en diep ontroerd spreekt hij 't verlossend woord:
‘Gij heen in vreê en zeg aan dien ge liefhebt,
dat de avondklok niet wordt geluid vandaag...’
S. ABRAMSZ.
(Naar het Engelsch van Hartwick Thorpe.)

(‘Voor 't Jonge Volkje.’ 38ste Jaargang.
Zutplien P. van BELKUM AZ.).

Bladvulling.
Zeventiende-eeuwsche rijmpjes, in drinkglazen gegrift.
Te veel vertrouwen
Doet veel berouwen.
Menig wil voor moester gaan,
Die niet kan voor knecht bestaan.
Oordeelt niet,
Voor ge 't ziet.
Geld, eer noch excellentie
Gaat boven een goede conscientie.
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4. De ijzeren Salamander.

Asahel, de snelvoetige Kaffer, die paard noch wagen gebruikte, had een verre reis
te doen.
Hij rees des morgens vroeg van zijn hard leger en begon zijn tocht, terwijl de
morgenster met haar glans de heuvelen van Zuid-Afrika zacht verlichtte. En des
middags, toen de zon loodrecht en fel op zijn zwarten kroeskop brandde, zocht hij
de schaduw op van een wilden perzikenboom, sloot de oogen, en peinsde over
Basutoland, dat hij had verlaten.
Toen de dag daalde, ging hij weer op pad, zonder vrees, in de eenzame wildernis
te verdwalen en hij trok door naar het Noorden, waar de trotsche Limpopostroom
zijn golven voortstuwt.
Zoo liep hij dag aan dag voort, zonder moede te worden, en de zendeling, die hem
had gedoopt, had hem Asahel genoemd, omdat hij snel was op zijn voeten als
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Asahel, de broeder van Joab, David's krijgsoverste.
Laat in den avond zocht Asahel een heuvel op, waar hij een klein vuur ontstak;
dan at hij zijn harde milies, deed zijn avondgebed, en strekte de vermoeide leden uit,
om te rusten.
Drie dagen had de Kaffer zoo voortgeloopen, en den vierden dag ontmoette hij
een stamgenoot, die evenals Asahel naar den Limpopo--stroom reisde en Manasse
heette.
Zij sloten kameraadschap, vertelden elkander hun ervaringen en hadden geen
avonturen, totdat de donkerte viel.
Zij waren midden in het veld; op vele mijlen af stands was geen kafferhut of
boerenwoning te bespeuren; duister werd de nacht en groote wolken dreven boven
het zwijgende veld.
Manasse was reeds in diepen slaap gedompeld, doch Asahel zat daar nog op een
harden klipsteen bij het wachtvuur en staarde peinzend in de vlammen, die zijn
bronskleurig gelaat verlichtten.
Plotseling echter rees hij overeind, opgeschrikt in zijn mijmeringen, terwijl hij de
ooren spitste, om een vreemd geluid op te vangen. Het was een langgerekt gerommel
als van verren donder, doch er was geen onweer aan de lucht en geen weerlicht werd
bespeurd.
Sterker, zwaarder, ontzagwekkender werd het geluid; de slapende kaffer werd er
door gewekt en wreef zich verwonderd de oogen.
Doch Asahel sprong terug, bevend van angst; want snel, als op de vleugelen van
den wind, naderde uit de geheimzinnige duisternis van het onmetelijke veld een
zwart, verschrikkelijk gedrocht.
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Het was gehuld in wolken van vuur en rook, en de oogen van het monster fonkelden
als van een reusachtig beest, dat op roof uitgaat.
Asahel was geen lafaard, doch bij deze verschijning rezen hem de zwarte
kroesharen van ontsteltenis omhoog en hij wierp zich plat op den buik achter een
struik, vol afgrijzen bij de gedachte, dat het afschuwelijk ondier de breede slagtanden
in zijn rug zou slaan.
Manasse echter, de andere Kaffer, bleef rustig liggen bij het vuur, dat een
koesterende warmte uitstraalde, en toen het gedrocht een helsch gefluit liet hooren,
riep hij op trotschen toon in de richting van den struik, waarachter Asahel in
doodsangst verscholen lag: ‘Kom maar, Asahel! Het is niets, hoor! 't Is het groote
beest van den blanke maar. Hebt ge zijn geschreeuw niet gehoord?’
Toen haalde Asahel diep adem, en hij kroop van achter den struik te voorschijn
in het licht van het wachtvuur. Want het afschuwelijke, helsche gedrocht verdween
even snel, als het gekomen was, tusschen de eindelooze kopjes van het Transvaalsche
veld - en het schel gefluit was verstomd.
Asahel staarde met strakken blik het gevaarte na: langzaam bekwam hij van zijn
schrik en toen vroeg hij met groote spanning: ‘Waarom schreeuwt dat groote beest
van den blanke toch zoo afgrijselijk, broeder?’
‘Weet gij dat niet?’ antwoordde Manasse, en in den toon van zijn stem lag een
zacht verwijt, omdat Asahel op dit punt zoo onwetend was. ‘Wel, het beest krijgt
dikwijls slaag van den witmensen, en dan schreeuwt en knarsetandt het van woede!’
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Toen keerde de Basuto-kaffer zich om, getroffen door de geleerdheid van zijn
reismakker, en vroeg met eerbiedigen schroom: ‘Hebt ge dat ondier wel eens van
nabij gezien, Manasse?’
Over Manasse's gelaat gleed een glimlach van trotsche voldoening.
‘Ja,’ zeide hij, met de oogen vast op den Basuto gevestigd, ‘ik heb deze hand wel
eens op zijn harden buik gelegd!’
Asahel ontroerde er van.
‘Op zijn buik!’ steunde hij. ‘O, hoe durft gij het toch te wagen, broeder!’
Liever had Asahel zijn hoofd in den muil van een hongerigen leeuw gestoken, dan
de hand te leggen op den buik van het razende monster.
Hij wierp een handvol dor hout op het vuur, zoodat het uitsloeg in een vroolijke
vlam, en hurkte dan neder bij Manasse.
Asahel zeide niets, want hij was zijn ontroering nog niet meester, en hij dacht al
maar aan dat groote beest van den blanke.
Hij wierp een blik ter zijde en sprak: ‘Krijgt ge slaap, Manasse?’
‘Ik denk aan het beest van den witmensen,’ antwoordde Manasse. En toen de
Basuto hem vroeg, waar dat beest toch eigenlijk vandaan kwam, zeide Manasse op
langzamen, geheimzinnigen toon: ‘Het komt ergens vandaan.’
‘Maar vanwaar?’ vroeg Asahel, ‘vanwaar?’
Toen schudde Manasse het hoofd en antwoordde: ‘Dat weet niemand, zelfs de
blanke weet het niet.’
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Asahel zuchtte van nieuw opkomenden angst. En achter Manasse schuilend, gluurde
hij naar de verte. Maar van het groote beest was geen spoor meer te bespeuren; zelfs
het gedreun had geheel opgehouden, en Asahel voelde een onmetelijke verlichting.
‘Het was goed, dat gij bij mij waart, broeder,’ zeide hij vriendelijk tot den
reismakker, ‘hier hebt ge een stuk pruimtabak!’
De vreemde Kaffer nam het stuk tabak gretig aan en kauwde het tusschen zijn
witte tanden, die als elpenbeen blonken bij het schijnsel van het vuur.
‘Het is een ellendig ondier,’ meende Asahel, die de gedachte aan dat monster maar
niet kwijt kon raken; ‘vind je dat ook niet, Manasse?’
‘Het eet vuur!’ mompelde de vreemde Kaffer, terwijl hem zelf een rilling over
den rug liep.
‘Vuur!’ herhaalde de Basuto met ontzetting.
Er was een lange pauze; zwijgend zaten daar de beide Kaffers bij hun wachtvuur,
terwijl een bergarend met langzame, zware vleugelslagen over hun hoofden heenvloog.
Toen sprak de vreemde Kaffer: ‘Soms heeft het groote beest de koorts.’
‘Gaat het nooit dood?’ vroeg Asahel schielijk.
‘Neen,’ zei de ander, ‘het gaat nooit dood. En weet je, wat de witmensen doet, als
het beest de koorts heeft?’
‘Hij zal het beest aderlaten!’ antwoordde Asahel aarzelend.
‘Mis,’ zeide Manasse, ‘dan begiet hij de ingewanden van het dier met vet en traan.’
‘Het is een goed middel,’ liet de vreemde Kaffer er
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op volgen; ‘wij Swazi-kaffers wrijven er den neus en de ooren mee in, als we door
de koorts worden geplaagd.’
Nu verstomde het gesprek geheel; de slaap viel op hun oogleden, en zij strekten
het lichaam uit bij het kwijnend vuur, om te rusten, toen uit de wijde verte opnieuw
een plotseling fel gefluit werd gehoord.
‘Hij schreeuwt weer!’ riep Asahel verschrikt.
‘Natuurlijk!’ sprak de vreemde Kaffer, ‘hij krijgt weer slaag!’
‘Kunnen wij hier geen kwaad?’ vroeg de Basuto op bezorgden toon, en Manasse
antwoordde: ‘Neen, hij gaat altijd recht vooruit.’
‘Slaat hij nooit een hoek om?’
‘Neen, nóóit, evenmin als een stier, die dol is geworden.’
Hij zei geen woord meer, want de slaap overmande hem, en diep en regelmatig
ging zijn ademhaling.
Doch de Basuto-kaffer kon de slaap niet vatten. Hij zag in zijn ontstelde verbeelding
nog altijd den brieschenden, vlammenden salamander met dat lange, veelledige
lichaam, en toen hij eindelijk in slaap viel, vervolgde hem het groote beest van den
blanke, met zijn rossig fonkelende oogen, tot in zijn droomen.
L. PENNING.
(Met toestemming van den uitgever P. VAN BELKUM AZ. te Zutphen overgenomen
uit het tijdschrift ‘Voor 't Jonge Volkje’).
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5. De ‘Sparewouwer Reus.’ 1290*).
't Was Zondagavond en de kerk te Spaarnwoude ging uit.
Een groepje vormde zich rondom den lindeboom en koutte en snapte wat met den
landreus, wiens blik over allen heenging. De kinderen, wat bang voor hem, bleven
van verre staan.
Een visscher zag tot hem op met een blik, waaruit zoowel afgunst als verlegenheid
sprak en zeide:
‘Landreus Klaas, als ge uw armen in mijn dienst wilt stellen en mij helpt de fuiken
te zetten in het diepst van den stroom, dan zal ik u dubbel loon geven.’
Met goedhartigen ernst keek de reus op den visscher neer en zeide:
‘Neen, Crijn, daartoe is mijn kracht mij niet gegeven. Zucht tot winst aan te
wakkeren, laat die groot of klein zijn, daar krijgt ge mij niet toe. Wees tevreden met
uw lot!’
‘Och, Klaas’ - zei daarop een boer - ‘ga toch uw krachtig lichaam niet bederven
in 't water. Ge hebt kracht voor vier, en ik heb werk genoeg in huis, op den
dorschvloer, op het veld en achter de ploeg. In mijn dienst zult ge loon naar werken
vinden.’

*) In Vondels ‘Gijsbrecht’ wordt van Klaes van Kyten, den Sparewouwer Reus, gezegd, dat
hij zoo ‘onbeschoft’ was ‘als groot.’ We willen hier den reus ook eens laten zien, zooals hij
voortleeft in de volksherinnering in de landstreek zijner geboorte.

Simon Abramsz., Zomerloover. Deel 1

25
‘Bouwer Borts,’ - antwoordde Klaas de reus en zag daarbij den rijzigen boer
bestraffend aan - ‘ik zou een hartelooze dief zijn, als ik aan vier ijverige knechts het
loon ontstal, enkel en alleen om mijn geldtasch te vullen. Dat zou in Gods oog
bloedschuld zijn!’
Nu ging een derde zijn overredigingskracht op Klaas van Kyten beproeven. Het
was een speerman van het Sparewouer slot.
‘Makker Klaas’ - zei deze - ‘laat die dorpers met hun vrekkigen aard staan. Het
schubbe jak1) past u wat beter om het lijf. In 't veld met de heirbijl, op het kasteel met
de schijf, dat is een begeerlijker lot voor u!’
‘Hoor eens,’ - antwoordde Klaas - ‘al houd ik wel van schijfschieten en al ziet ge
me ook wel een enkele maal aan het verkeerbord, uw schubbe jak is mij geen oortje
waard. Ge weet wel, ter heirvaart heb ik me nooit laf betoond; maar als het mijn
beurt niet is, laat ik het wapentuig liggen. Ik vind geen genoegen in moorden.’
‘Och’ - sprak toen een schuitenvoerder - ‘ik ken een zekerder weg tot fortuin! Het
geld, dat men verdient zonder moeite of gevaar, is zoet. Ik zal u in mijn praam naar
dorpen en steden varen, en van eiken penning ontvangst van wie u wil zien, is de
helft voor u.’
Maar ook dit stond Klaas niet aan. Hem heugde nog goed zijn reis met den heer
van Brederode naar Engeland, en hoe men hem toen had aangegaapt. Geen wonder
dus, dat hij bedankte en tot den schipper zeide: ‘Alf Seileman!

1) Borstharnas van schubachtige plaatjes.
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ook zonder dien tocht blijven wij in vrede leven. Het staat mij niet aan, als een aap
of een woudbeer door het land te dolen. Het geld, daarmee te winnen, is geen lokaas
voor een verstandig man.’
Nog was de reus aan het spreken, toen een kreet weerklonk, die allen door merg en
been drong. Uit dien kreet spraken doodsangst en ontzetting.
‘Berg u 't leven!’ hoorde men schreeuwen. ‘De stier van Bart Amse is losgebroken
en rent in zijn dolheid hierheen!’....
Dat werkte als een storm op een spiegelglad water. Boeren en visschers en speerlui
vluchtten heen en verscholen zich in hun huizen.
Toen stond de landreus alleen.
Toch niet gehéél alleen.
Een jonge, teergebouwde moeder stond, verstijfd van schrik, in zijn nabijheid. En
toen ten laatste ook zij nog wilde vluchten, was het, alsof haar weinige krachten haar
ontschoten en het hulpelooze kind gleed haar uit de armen.
Het woedende monster, in een stofwolk gehuld, kwam aanstuiven.
Maar toen ook was haar zwakheid heen. Zij liet zich over het schreiende kind
vallen, om aldus met eigen tenger lichaam het hulpeloos wicht tegen den aanval te
beschermen.
Brullend, met bloed om den schuimenden bek, sprong het woedende dier toe. Toen
boog het den kop en wilde toestooten....
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Maar een vuist, krachtig als staal, had plots zijn hoorns omkneld. De sterke reus
wrong den stier tegen den grond en hield hem in zijn macht, al sloeg het dier den
staart woedend heen en weer en ploegde het met zijn hoeven diepe voren in den
grond.
Nu bleef de menigte niet langer op een afstand, maar snelde toe, om het dier - nu
op zijn beurt verschrikt - te knevelen.
Machteloos, aan pooten en kop gebonden, werd de stier onder algemeen gejubel
weggesleept.
Gansch andere gevoelens doortintelden nu den reus. De man, die zoo juist ter
rechter tijd hulp had gebracht, hief het trouwhartig gelaat omhoog. Zijn borst zwol
- en met fonkelend oog sprak hij: ‘Ik dank U, o Heer, voor mijn kracht!’
De moeder wierp zich aan zijn voeten en richtte op hem een welsprekenden blik.
Luid schreiend hief zij haar kind tot hem op.
Toen boog de reus 't hoofd met een traan in het oog.
Nooit was hij grooter dan op dat oogenblik.
G.J.B.
(Nieuws van den Dag).

Bladvulling.
Een kroon waardig te zijn, is schooner dan een kroon te dragen.
CRONEGK.
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6. Een pleziertocht.
‘Een poosje naar zee,’ had de dokter tegen Meneer en Mevrouw gezegd, dat is voor
u allebei goed.’
Toen de dokter weg was, hadden ze elkander aangekeken.
ZIJ: Zou 't niet duur wezen, man?
HIJ: Dat hangt er van af, waar we heen gaan.
ZIJ: Hè, we moesten een klein dorpje opzoeken, waar geen andere vreemdelingen
komen; dan zullen we 't rustig hebben.
HIJ: Als 't er maar niet te rustig is... Maar ik zal zien.
***
Een week later hadden Meneer en Mevrouw zich reeds gevestigd in een eenvoudig
huisje van een onaanzienlijk, weinig bezocht dorpje aan de zeekust.
't Was er rustig en goedkoop; in zooverre had dus Mevrouwtje haar zin.
Maar Meneer vond 't er - zooals hij trouwens gevreesd had - te rustig en begon
zich al gauw te vervelen, zoodat hij al na een paar dagen met zijn vrouw afsprak,
samen dieper het land in te gaan.
Na ampel overleg met hun even dikke als goedhartige hospita, besloten ze, gebruik
te maken van een ezelwagen, daar paarden in de buurt slechts bij geruchte bekend
waren.
***
De wagen is vóór, en niet zonder moeite klimmen Meneer en zijn jonge vrouw
erin, nu eerst goed de waarde be-
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seffende van de gymnastieklessen, die ze in hun jeugd hebben genoten.
In 't dorp is geen oude vrouw aan 't spinnewiel gebleven. Alle vrouwtjes zijn
uitgeloopen op het gerucht dat ‘de rijke meneer en mevrouw’ uit rijden gaan en gapen
de beide plezierreizigers benijdend aan.
EEN DER VROUWEN: Wat zullen die twee samen een plezier hebben!
ANDERE VROUW: Zoo'n heelen dag door ons mooie land te rijden!
ANDERE VROUW: En dan nog wel in den mooien wagen van baas Jacob!
ANDERE VROUW: En met den besten ezel uit het heele dorp....
De ‘beste ezel uit het heele dorp’ - Noach is zijn naam, waarschijnlijk een
toespeling op zijn hoogen leeftijd - beweegt zijn ooren en begint luid te balken. 't Is,
of hij begrijpt, dat er iets goeds van hem wordt gezegd.
HET ZOONTJE VAN DE HOSPITA: Moeder....
DE HOSPITA: Nou?....
HET ZOONTJE: Mag ik met die rijke meneer en mevrouw mee?....
DE HOSPITA: Wel nee, jongen, wil je wel eens je mond houden?
HET ZOONTJE: Ik wil mééééé.... ik wil mééééé!....
MENEER, in een opwelling van goedhartigheid: Laat hem maar meegaan, maar
gauw dan wat....
Dat laat de schreeuwleelijk zich geen tweemaal zeggen. Als een kat klimt hij in
den wagen en kijkt dan zegevierend zijn moeder aan.
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MENEER, naar de lucht kijkende: Wel, vrouwtjes, wat dunkt jelui van 't weer? Zouden
we onweer krijgen?

DE HOSPITA: Onweer, wel nee, meneer; hier onweert het nooit. Gaat u maar gerust
samen uit, hoor; u krijgt geen druppel regen, daar sta ik voor in.
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MENEER tot zijn vrouw: Zou je toch maar voor alle zekerheid je paraplu en
regenmantel niet meenemen?
MEVROUW: Maar als de menschen 't nou toch zoo zeker zeggen....
MENEER: Nou, jij moet 't weten... vooruit dan maar...
Dan trekt hij aan de teugels, maakt een klakkend geluid met de tong, raakt Noach
even met de zweep aan en - daar gaan ze, luide toegejuicht door de vrouwtjes uit het
dorp, die verrukt zijn over de jeugdige dartelheid, waarmee de oude Noach voor den
wagen trippelt.
MENEER, als ze buiten het dorp zijn gekomen: Vrouwtje, hoe heet die plaats ook
weer, waar we naar toe gaan: Molenbeek... Molenvliet... hoe was 't ook weer?
MEVROUW: Ik weet het heusch niet, man. Jij hebt immers alles met onze hospita
in orde gemaakt?
MENEER: tot het jongetje: Heb jij ook gehoord, wat ik met je moeder heb
afgesproken?
HET JONGETJE: Molenvliet....
MENEER: IS dat een dorp?
HET JONGETJE: Nee....
MENEER: Wat dan?
HET JONGETJE: Een boerderij. Ze hebben d'r koeien.
MEVROUW: Heerlijk, dan kunnen we daar een glaasje versche melk drinken en
misschien wel spekpannekoek eten!
MENEER tot het jongetje: Hoeveel kilometer is het van hier tot Molenvliet?
HET JONGETJE: Ik weet niet wat dat zijn....
MENEER: Wat niet?
HET JONGETJE: Kilometers.
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MENEER: Ik bedoel, of het ver is van hier tot Molenvliet.
HET JONGETJE: Nee....
MENEER: Kun jij ons den weg wijzen?
HET JONGETJE: Ja....
Op dit oogenblik geeft Noach plotseling van draven de brui en gaat over tot een
soort van begrafenispas, blijkbaar denkende: Kom ik er vandaag niet, dan kom ik er
morgen.
Meneer kijkt eens naar de lucht en zet een bedenkelijk gezicht.
Hoor eens, vrouwtje, ze mogen daar in 't dorp zeggen van nee, maar ik geloof vast
en zeker, dat we d'r van langs krijgen.... 't Zou me zelfs niet bevreemden, als er een
donderbui kwam.....
MEVROUW: Och, loop... Een donderbuitje... Je zoudt in staat zijn, een mensch z'n
plezier heelemaal te bederven met je voorspellingen! Kijk liever eens rond, hoe mooi
't hier is.
MENEER: lachend rondkijkend: O, schoone bergen, groene dalen!....
MEVROUW: Waar zie je die toch? 't Is hier zoo vlak als een plank!
MENEER: Daarom laat ik mijn verbeeldingskracht werken en doe ik, of we in
Zwitserland zijn!
Intusschen stapt Noach uiterst kalm voort over een weg, die eindeloos lang schijnt.
MENEER tot het jongetje: Zeg 's kereltje, zijn we d'r nu haast?
HET JONGETJE: Zóó komen we d'r niet....
MENEER: Waarom niet?
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HET JONGETJE: Dit is niet de weg naar Molenvliet.
MENEER: Waar is die dan!?....
HET JONGETJE: Een heel anderen kant uit.
MENEER tot zijn vrouw: Wat zeg je van 'm? Drie kwartier lang rijden we van
Molenvliet af en hij houdt zijn mond zoo dicht als een pot.... Kom, Noach, wat harder
loopen, vrind, we moeten zien, dat we den verloren tijd inhalen.
HET JONGETJE, bij een zijweg: Die weg op, dan komen we aan Molenvliet.
Noach begint te draven, maar een paar minuten later vervalt hij weer in zijn
begrafenispas. Ten slotte echter bereikt het gezelschap de boerderij.
Of ze hier versche melk kunnen drinken en spekpannekoeken eten en een broodje
met kaas, vraagt Meneer.
O, ja wel, als Meneer en Mevrouw een oogenblik geduld willen hebben.
MEVROUW tot Meneer: Heerlijk, ik heb heusch honger gekregen onderweg.
MENEER: Ik ook; een tocht in zoo'n ezelwagen schijnt goed voor den eetlust te
wezen.
Een poos later worden de melk en de pannekoeken en de boterhammen met kaas
gebracht en kunnen Meneer en Mevrouw en hun jeugdige gids hun honger stillen.
't Is waar: de melkglazen zijn wat stoffig, de pannekoeken smaken naar levertraan,
het brood is zoo hard als een kei en aan de kaas is een verdacht geurtje, maar Meneer
en Mevrouw zijn beiden even welwillend gestemd en uiten geen enkele klacht, zelfs
niet, als de boerin hun den genoten maaltijd tegen een prijs in rekening brengt,
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dien men alleen gewoon is, in een eerste-rangs-restaurant te betalen.
Dan klimmen ze weer in den groenen bak, alias ezelwagen, en zijn gereed tot
vertrekken.
MENEER: Allo, Noach, kom jongen!
Noach verroert zich niet.
MENEER: Kom, Noach....
Noach staat als een standbeeld.
MENEER, ongeduldig: Zeg eens, domoor, zul je nou gaan loopen?
HET JONGETJE: Ze hebben hem ook eten gegeven....
MENEER, driftig: Moest dat dan niet?
HET JONGETJE: Nee, want nou is-ie lui....
MENEER, in lachen uitbarstend: Zeker om te toonen, hoe. dankbaar hij is.
Hij klautert van den wagen en neemt met een diepe buiging zijn hoed voor den
ezel af: ‘Lieve, beste Noach, zou ik u beleefd, maar dringend, mogen verzoeken, uw
beenen op te nemen en te gaan loopen?’
Noach blijkt inderdaad den roem te verdienen, dien hij in zijn dorp geniet: hij licht
zijn pooten op en begint een matig drafje, terwijl Meneer weer naar boven klautert
en lachend zegt: ‘Zie je wel. vrouwtje, met je hoed in je hand, kom je door 't heele
land!’ Doch dan in eens: ‘Maar alle gekheid op een stokje... 't ziet er daarboven toch
wel een beetje raar uit.... Had nou maar gedaan, wat ik je gezegd heb: je mantel en
je paraplu meegenomen...’
MEVROUW op alles behalve gerusten toon: Kom, dat zal wel losloopen!....
MENEER: Dat hoop ik óók voor je, maar ik ben er nog
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niet zoo gerust op.... In elk geval moet de ezel wat harder loopen.
Meneer laat de zweep klappen en raakt er Noach onopzettelijk mee aan.
Noach blijft onmiddellijk stilstaan.
MEVROUW: O, foei....
MENEER: Wel?....
MEVROUW: Daat staat-ie... als een paal!
MENEER: O, dat 's niets. 't Is een goed beest; dat hebben we zooëven gezien....
Allo, Noach.... Kom, jò.... Vooruit nou....
HET JONGETJE: Zóó doet-ie 't tòch niet!
MENEER: Niet? Hoe dan wèl? Kun jij hem misschien aan 't loopen krijgen?
Tot eenig antwoord springt het jongetje van den wagen en begint Noach over den
ruigen kop te streelen, terwijl Meneer en Mevrouw met ingehouden adem zitten toe
te kijken.
Ha, daar komt beweging in 't karretje.
Zou-ie 't doen?
Ja, maar uiterst langzaam, wanhopig langzaam.
MEVROUW met een zucht: Zóó zijn we morgen nog niet thuis.
MENEER met een poging tot schertsen: Maar morgenavond toch zeker wèl.
MEVROUW: En kijk nu eens naar de lucht! Wat een wolken! Zie je die groote
zwarte daar? 't Lijkt wel een beer! Och, och, we krijgen regen - je zult 't zien!
MENEER: Nou, wat heb ik je gezegd?
MEVROUW: Toe, laat dat domme dier dan toch wat
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harder loopen. Vooruit dan, Noach!... Kijk, nou gaat dat koppige beest juist nog
langzamer... En 't begint al te regenen ook... Wat 'n druppels!... Och, och, mijn arme
hoed! En mijn nieuwe japon... En géén paraplu... Toe dan, lieve Noach, toe dan haast je nou wat!...
Op 't zelfde oogenblik klieft een bliksemstraal de lucht, onmiddellijk gevolgd door
een knetterenden slag.
MEVROUW: Daar heb je de bui!... Foei, wat een slag!

MENEER: En dat nog wel in 't land, waar 't nooit onweert! Kom nou, Noach, maak
dan toch wat voort!
MEVROUW, bijna gillend: Kom nou, Noach, kom nou!
MENEER, nog harder: Kom nou, Noach, maak dan toch voort!
Noach doet precies het tegenovergestelde en blijft weer
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onbeweeglijk staan, juist op 't oogenblik, dat de bui in volle kracht losbreekt....
Meneer en Mevrouw zien het vlakke veld in een oogwenk als in een meer
herschapen en de wagensporen in bruisende beekjes.
MENEER, plotseling zijn goed humeur verliezend: Ongeluksbeest, loop dan toch!....
MEVROUW, Noach met haar parasol dreigend: Loop dan toch!!
MENEER EN MEVROUW samen: Loop dan toch!!!
NOACH: I - a, i - a!....
Maar Noach's i - a schijnt neen te beteekenen, want met een soort van verheven
kalmte spreidt hij de voorpooten uit en legt zich, volkomen onverschillig, zoowel
voor smeekbeden als voor dreigementen, in de modder neer....
Meneer kijkt het jongetje met vragende oogen aan.
HET JONGETJE: Dat doet-ie altijd, als 't zoo'n weer is!
Meneer en mevrouw zien van verdere pogingen af, om Noach tot welwillendheid
te stemmen en wachten in hun groenen bak, die, als 't water niet door naden en kieren
wegliep, gauw een badkuip zou lijken, gelaten af, wat de toekomst hun zal brengen.
De bliksemstralen volgen elkaar met groote snelheid op en de geweldige
donderslagen beletten hun, in 't land, waar 't nooit onweert, elkaar troostwoorden toe
te spreken.
Noach ligt rustig in de modder en kijkt alsof hij zeggen wil: ‘In dit mooie land
heeft een ezel meer te zeggen dan een mensch...’
En het jongetje, volkomen in zijn humeur, springt van den wagen en waadt door
de dikke modder naar de sloot
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langs den weg, waarin de kikkers, die zich in dit weer blijkbaar best op hun gemak
gevoelen, hun melodieuzen zang beginnen aan te heffen...
Vrij naar AUGUST GERMAIN.
(Ons Blaadje.)

Bladvulling.
Vonnis voor een lafaard.
Gedurende den eersten Engelschen oorlog werd de kapitein van een Hollandsen
oorlogsschip tot den galg veroordeeld, omdat hij, in plaats van hulp te verleenen aan
de Hollandsche haringvloot, die door de Engelschen was aangevallen, het hazenpad
had gekozen. Het vonnis werd echter niet voltrokken en in zijn plaats werd... een
varken opgeknoopt! Vernederender straf heeft zeker nooit een krijgsman ondergaan.
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7. De gouden bruiloft.
Twee kinderen uit één dorpje:
Zij gingen school te gaar;
Nu was 't hun gouden bruiloft;
Zij zaten naast elkaar.
En nicht en neven kwamen
In bonten feestdos uit,
Des bruîgoms oudste zuster,
De broeders van de bruid.
Hij streek zijn zilvren lokken
En zegde stil tot haar:
‘Zoo zaten we aan onz' bruiloft
Met wit gepoederd haar.’
En de oude vrouwe lachte,
En zei aan d'ouden man:
‘Dat is zoo lang geleden,
En weet ge daar nog van?’
Zij zaten aan de tafel,
En zang en kout begon;
Zij zong het oude liedje,
Het éénig, dat ze kon.
Zij zong niet luid, niet helder:
Zij zong alléén voor hem;
Want de ouderdom die beefde
In hare trage stem.
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Een traan zwol in zijn oogen;
Hij glimlachte en hij dronk.
Hij dacht aan 't kleine meisje,
Dat ze eens in slaap zoo zong.
Och! 't was hun eenig kindje;
Het groeide in schaatrend spel Dat is zoo lang geleden,
En 't heugt hem nog zoo wel.
Op zijne knieën zat het
En speelde met zijn ring,
Of met de gouden keten,
Waaraan zijn uurwerk hing.
En vader lonkte en moeder
Zeî, dat hij 't kind bedierf;
De koorts kwam in de woning;
Het kleine meisje stierf.
Toen gaarden zij haar kleertjes
En 't kinderspeelgoed op,
Een paar versleten schoentjes,
Een valhoed en een pop.
Daar lag 't gesloten grafje,
Daar stond het kleine kruis,
En vader zat bij moeder,
En 't was zoo stil in huis!
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En lange, lange jaren
Zijn sedert heengegaan
En andre houten kruiskens
Op kindergrafjes staan.
Nu was 't hun gouden bruiloft;
De gasten waren heen
En de oude vrouw zat weder
Met d'ouden man alleen.
Alleen na vijftig jaren Waaraan dacht de oude man?
Waaraan dacht de oude huisvrouw?...
Zij spraken er niet van.

ROSALIE LOVELING.
(ROSALIE en VIRGINIE LOVELING: Gedichten, Groningen, J.B. WOLTERS).

Bladvulling.
Vorstelijke Wellevendheid.
Toen Maria, koningin van Schotland, het schavot beklom, bood de cipier haar den
arm aan, dien zij aannam met de woorden: ‘Dank u, mijnheer; dit is de laatste moeite,
die ik u zal veroorzaken.’
(Worstelen en overwinnen. Utrecht. H. HONIG.)
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8. Processen tegen dieren.
Iedere lente komen groote zwermen van dieren te voorschijn, die alles, wat groeit
en bloeit, den oorlog verklaren: slakken, rupsen, kevers, - kortom, dieren van allerlei
aard en levenswijze.
In den tegenwoordigen tijd doet de wetenschap vaak den boer of den tuinman de
middelen aan de hand, om dat ongedierte zooveel mogelijk onschadelijk te maken,
maar eeuwen geleden was er in dit opzicht van wetenschappelijke voorlichting
natuurlijk geen sprake.
Wat deed men in die gevallen toen?
Wel, men nam vaak zijn toevlucht tot... de gerechtshoven!
Wij, kinderen van de twintigste eeuw, lachen daar om; maar in de dagen, waarvan
ik hier spreek, was 't den menschen volkomen ernst, wanneer ze het gerecht in den
arm namen, om de rampen, waaronder de landbouw leed ten gevolge van insectenvraat
of ten gevolge van andere rampen, te beteugelen. Je moet denken: de menschen zagen
in dergelijke rampen een misdaad, begaan door de dieren, die de verwoestingen
aanrichtten; en elke misdaad, dat was de toenmalige overtuiging, moest gestraft
worden: onverschillig of degene, die haar had begaan, toerekenbaar was of niet. En
zoo kwam men al van zelf tot dierenprocessen.
Voor deze processen bestonden zekere regels, waarvan menig rechtsgeleerde uit
dien tijd een bijzondere studie maakte.
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De wijze, waarop een dierenproces werd gevoerd, verschilde naar het dier, dat
vervolgd werd.
Kon men zich van het dier, dat de misdaad had begaan, meester maken, dan moest
het in eigen persoon vóór het gerechtshof verschijnen! Had men met dieren te doen,
die men moeilijk voor den rechter kon brengen, b.v. slakken, kevers of rupsen, dan
werden ze voor een rechtbank van geestelijken gedagvaard, als de eenige rechtbank,
die bevoegd en in staat was, om den banvloek des Hemels over de schuldige hoofden
te slingeren.
Ook in dàt geval echter werd de zaak als voor een gewone rechtbank behandeld.
De eigenaars of pachters van de beschadigde velden of bosschen traden als aanklagers
op en de aangeklaagde dieren moesten zich verdedigen! Er werd streng gewaakt, dat
al de vormen, bij een rechtsgeding voorgeschreven, behoorlijk werden in acht
genomen en de rechter velde een vonnis, nadat hij zoogenaamd ‘beide partijen
gehoord’ had. Dit vonnis volgde gewoonlijk in den vorm van z.g. bezweringen. De
misdadigers kregen bevel, het land, dat zij bezig waren te verwoesten, te ontruimen
en te verhuizen naar een onbebouwde streek, die soms uitdrukkelijk genoemd werd.
Ik kan hier de letterlijke woorden meedeelen van een vonnis, dat in 1385 in zekere
Duitsche stad door 't gerecht werd uitgesproken. 't Luidde als volgt: Muizen, rupsen,
slakken en gij allen, onreine dieren, die den oogst onzer broederen vernielt vertvijdert u uit deze getvesten, welke gij vertvoest, en vertrekt naar zoodanige, waar
ge geen schade kunt aanrichten.
Vermoedde men, dat de kwaaddoeners door den
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duivel-zelf tot hun heilloos werk waren aangestookt, dan werd bij een dergelijk bevel
nog een banvloek gevoegd. Bovendien werd nog dikwijls de tijd bepaald, waarop
het vonnis in werking behoorde te treden. In sommige gevallen zelfs werd
onmiddellijke verwijdering bevolen. Gewoonlijk echter moest dit binnen drie uren
of binnen drie dagen geschieden.
Soms werd het vonnis voorafgegaan door de vermaning, dat de misdadige dieren
de keus hadden tusschen het onmiddellijk staken hunner verwoestingen of het verlaten
van 't land. En opdat deze dieren - slakken, rupsen of muizen - nooit zouden kunnen
beweren, dat ze de vermaning niet hadden ontvangen, werden er in allen ernst
omroepers het land door gezonden, die de vermaning onder trompetgeschal en
trommelslag bekend maakten!
In zeker jaar van de vijftiende eeuw richtte in het keurvorstendom Mainz een
schaar van millioenen kleine kevertjes ontzaglijke schade aan in 't veldgewas. Er
vloeide een proces tegen deze diertjes uit voort, ‘maar,’ zoo sprak de rechtbank,
‘omdat de diertjes zoo klein zijn en nog zoo jeugdig, zullen we hun een verdediger
toevoegen.’ En dat gebeurde dan ook; en de man, die als verdediger werd aangewezen,
nam zijn taak in vollen ernst op en verdedigde zijn ‘cliënten’ met waardigen ijver.
Dat ze schade hadden aangericht, kon en wilde hij niet ontkennen, maar hij
verontschuldigde dit op grond van het feit, dat die diertjes toch moesten eten en dat
van hen moeilijk kon worden gevergd, dat ze, om het eigendom van de menschen te
sparen, vrijwillig den hongerdood zouden sterven! Hij eischte dus, dat zijn cliënten
een stuk
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gronds zou worden toegewezen, waar ze als ‘eerlijke lieden’ konden leven, zonder
anderen te benadeelen! - Mooi gezegd van dien verdediger, maar 't gaf hem niemendal:
de kevertjes werden verbannen.
Te Sint Julien de Maurinne, waar een soort van korenworm de wijnbergen
beschadigde, lieten de eigenaars aan deze insecten door den zaakwaarnemer een stuk
grond aanwijzen, ten einde zich daarheen te begeven, met de bedreiging, dat, zoo de
misdadigers weigerachtig mochten blijken, om aan dit bevel te gehoorzamen, een
proces tegen hen zou worden gevoerd! - De verdediger verwierp dit aanbod op grond,
dat het grondgebied, aan zijn cliënten toegewezen, te klein voor hen was om daar
een eerlijk bestaan te vinden. De rechtbank benoemde nu experts, dit zijn deskundgen,
om het bedoelde terrein te onderzoeken. Dezen stelden de eigenaars der wijnbergen
in 't gelijk, zoodat de korenwormen, waarvan hier sprake is, werden veroordeeld, de
door hen geteisterde wijnbergen te verlaten!
In zekere stad hadden de spreeuwen het dak der kerk tot hun verzamelplaats
gekozen, waar ze door hun geschreeuw de aandacht der geloovigen stoorden. De
vogels werden veroordeeld, een andere plaats te zoeken, om er hun gesprekken te
voeren. Ook zijn er vonnissen bekend tegen bloedzuigers, die het meer Leman
verontreinigden en den dood van duizenden visschen veroorzaakten; tegen termieten
in Brazilië en Peru; tegen duiven, die in Canada veel schade aan het te veld staande
koren veroorzaakten. In de eerste jaren van de 18de eeuw werd een proces gevoerd
tegen rupsen, die in den omtrek van het stadje Port
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Château in Auvergne al wat groen was vernielden. Als naar gewoonte werden deze
boosdoeners veroordeeld, het land te ontruimen.
Wat de processen betreft tegen dieren, die men gemakkelijk voor 't gerecht kon
brengen, merken we op, dat deze voornamelijk gevoerd werden tegen honden en
varkens, die kinderen hadden verminkt of gedood. Daar men deze dieren in de
middeleeuwen overal in steden en dorpen vrij liet rondzwerven, gebeurde het maar
al te vaak, dat kinderen door deze dieren werden gekwetst of zelfs gedood. Alsdan
werd de schuldige in den kerker geworpen. Daarop nam het openbaar ministerie het
besluit, dat de gevangene in staat van beschuldiging zou worden gesteld. Men hoorde
dan getuigen, het openbaar ministerie eischte de straf en de rechters verklaarden het
dier schuldig aan letsel of moord, in 't laatste geval met veroordeeling, om te worden
geworgd en met de beide achterpooten te worden opgehangen aan een eikeboom of
een galg.
In Zwitserland werden ook hanen verbrand. In de middeleeuwen namelijk heerschte
door het bijgeloof, evenals elders in Europa, dat zwarte hanen soms eieren legden,
waaruit, na zeven maanden of jaren, slangen of ook wel basilisken te voorschijn
kwamen! Had een haan het ongeluk, van die misdaad te worden verdacht, dan werd
hij met het ei, dat hij heette te hebben gelegd, tot den brandstapel veroordeeld. Zoo
is 't bekend, dat in 't jaar 1474 te Bazel zoo'n haan met zijn ei openlijk werd verbrand.
G.J. VAN GROBBEN.
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9. Kneu.
Nabij de wolken was het nest gebouwd, - hoog op den top van een donkergrauwe
rots; maar dicht bij een steile berghelling, die het beschutte tegen de gure, snijdende
noordenwinden.
't Nest was gebouwd van dikkere en dunnere twijgen en de adelaarmoeder had
alles gedaan, wat haar mogelijk was, om het van binnen zacht en warm te maken,
zoodat haar drie jongen, warmpjes tegen elkander aan gevlijd, dachten, dat het 't
heerlijkste nest van de wereld was.
Als de zon den omtrek in goud zette, tuurden de kleinen over den rand en zagen,
over de lagere bergen heen, de wijde vlakte, badend in zonlicht; de vlakte met haar
verspreide boomgroepen en met haar dorpjes, als rozeblaadjes neergestrooid in de
verte. Ook zagen ze, dicht bij den horizon, een kronkelende, blinkende lijn; maar
blinkend alleen, wanneer de zon aan den hemel stond of wanneer de maan den omtrek
verzilverde. En hun moeder vertelde hun, dat het de groote, breede rivier was, die
ergens heel ver van de bergen kwam en naar een plaats ging, die ze van hun nest uit
niet konden zien: de zee, waar alle rivieren van de wereld heen gingen en vanwaar
ze nooit terugkeerden.
‘Is u wel eens dicht bij de rivier geweest?’ vroeg één van de kleinen.
Toen glimlachte de moeder en ze zei: ‘Ik kom er dagelijks. Soms meermalen op
een dag. Want dáár vang ik de visch, waarmee ik jelui voed. Maar mijn vleugels zijn
groot en sterk en al lijkt de afstand van hier tot den breeden
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stroom ook nòg zoo groot, ik ben er in weinig tijds. En zelfs met een grooten visch
beladen, ben ik óók weer gauw terug...’
De kinderen keken hun moeder met ontzag aan en het kleinste zei: ‘Ik wou, dat
ik óók zulke vleugels had!’...
‘Wacht maar,’ sprak de moeder. ‘Ze zullen wel groeien. Toen ik zoo jong was als
jij, waren mijn vleugels òòk nog maar klein en zwak. Maar nu - luister. Voor jelui
gaat slapen, krijg jelui nog wat van me te eten. Ik ga naar de rivier, om visch te halen.
Stil blijven zitten, hoor!’
Toen ging de moeder op den rand van 't groote nest staan, sloeg haar ontzaglijke
vlerken uit en vloog met langzame vleugelslagen in de richting van den blinkenden
stroom.
Vandaar met visch teruggekeerd, voorzag ze haar kinderen van het heerlijk voedsel
en weldra waren de kleinen, gedekt door de warme moedervleugels, in rust.
Onder de adelaarsjongen was er één, dat grooter en sterker was dan de andere. Ook
was het verstandiger dan zijn broertjes en zusjes en deed zijn moeder allerlei vragen
aangaande wat het dagelijks zag en omtrent de plaatsen in den omtrek, die zij in haar
leven had bezocht.
Zijn moeder was trotsch op haar verstandigen en sterk gebouwden zoon en ze was
er van overtuigd, dat deze eenmaal zou opgroeien tot den grootsten en sterksten
arend, die in de Amerikaansche bergen leefde. Keneu, noemde ze hem: den sterke.
En ze vertelde hem van haar reizen en
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van alles, wat ze in den loop der jaren had gehoord en gezien.
De jongen waren nu eenige maanden oud en Keneu was al sterk en handig genoeg,
om op den rand van 't nest te klauteren en met een sprongetje op een iets lager gelegen
rots vlak terecht te komen. Zijn moeder zat, de vleugels half gevouwen, op een
uitstekende punt, nabij den rand en keek peinzend uit naar het Zuiden, waar over de
verre landen een tintelende, blauwachtige nevel hing.
Keneu klom naar zijn moeder op, ging naast haar zitten en zei: ‘Moeder, hebben
we geen vader gehad?’
De moeder sidderde. Mischien wel van schrik, want zij had Keneu niet hooren
aankomen; mischien ook wel door de herinnering aan iets vreeselijks...
Ze knikte zwijgend, als tot toestemming.
‘Moeder, vertel me van hem...’
Ze bleef een poos zwijgen; toen zei ze: ‘'t Zal je bedroefd maken, wat ik je vertellen
ga; maar je moet het tòch eenmaal weten. Zie, daar in de vlakte wonen schepselen,
die menschen heeten en alleen maar leven, om te dooden. Ze dooden niet, als wij,
om voedsel te krijgen voor zich zelf en hun kinderen, maar uit lust om te dooden.
Ze dooden alle dieren, die onder hun bereik komen; ook heb ik wel gehoord, dat zij
elkander dooden en bij duizenden tegelijk. En hoe meer dieren en menschen ze
hebben gedood, hoe meer ze bluffen op hun moed.
Bij hun moordenaarswerk gebruiken ze meestal een ding, waarmee ze ook heel
ver kunnen treffen. En dat is Vaders ongeluk geweest. Een paar dagen vóór je
geboorte, toen ik nog op de eieren zat, vloog Vader naar de rivier,

Simon Abramsz., Zomerloover. Deel 1

51
om visch te halen. Ik keek hem na en ik dacht: Wat prachtige, sterke vleugels heeft-ie
toch! En ik was trotsch op hem. Toen zag ik ineens beneden in de vlakte een wit
rookwolkje, daarna een vreemd, fluitend geluid en toen - plotseling - zag ik vader
vallen - àl maal vallen ... en ik heb hem nooit teruggezien...’
De adelaarmoeder zweeg en haar kind zat onbeweeglijk naast haar, óók zonder
iets te zeggen. Maar zijn oogen fonkelden, want in zijn hart waren twee dingen
geboren: haat en vrees voor den mensch; - haat en vrees, zooals ze leven in de harten
van alle wilde dieren. En tegelijk kwam er een groot verlangen in zijn ziel: het
verlangen, ver weg te vliegen - naar de eenzaamste wildernissen, waar geen menschen
zijn en waar alleen de stem van de stilte wordt gehoord.
‘Keneu,’ zei zijn moeder, ‘je lijkt in alle opzichten op je Vader, die de grootste en
machtigste was van alle levende arenden. Er zal een tijd komen, dat je even schoon
en sterk zult zijn als hij: Blijf je herinneren, hoe je Vader den dood heeft gevonden...’
Keneu werd dagelijks grooter en sterker en schooner. Zijn moeder begon nu korte
tochten met hem te maken en eindelijk was hij zóó ver, dat hij haar kon vergezellen
naar de rivier, waar zij hem onderrichtte in de kunst der vischvangst.
Ook vloog Keneu soms geheel alleen uit en niet altijd keerde hij 's avonds terug
naar het warme nest. Dan bracht hij den nacht in eenzaamheid door, ver van de plaats,
waar zijn Moeder en zijn broers en zusters woonden - en die eenzaamheid was hem
lief. En hij keek op naar
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de stille sterren, die daar reeds twinkelden aan het donkere uitspansel en dacht aan
het wonderlijke, geheimzinnige wezen, dat mensch heette en viel eindelijk in slaap.
En hij droomde ongestoord van groote daden, die hij zou doen, wanneer hij volwassen
zou zijn - misschien wel als leider en aanvoerder van een machtigen arendenstoet...
Keneu had het moederlijk nest voorgoed verlaten.
Hij vloog boven eenzame woestijnen, waar geen druppel water te vinden was;
hoog boven bergen, waarvan de toppen sneeuwkronen droegen; hoog boven
uitgestrekte wouden en liefelijke dalen, die hij in de lengterichting volgde. Daar - in
die dalen - zag hij kleine voorwerpen, die hij eerst voor groote steenen hield; maar
weldra ontdekte hij, dat het de woningen van menschen waren. Verschrikt vloog hij
toen hooger nog: maar toch kon zijn scherpziend oog de menschen uit hun hutten
zien komen en naar boven staren. Aanvankelijk begreep hij niet, wat dat beteekende;
maar eindelijk drong 't tot hem door, dat zij hém, Keneu, in 't oog hadden gekregen;
want hij was van zeldzaam groote afmetingen en ieder van de menschen begeerde
hem tot prooi.
Keneu vloog naar 't westen en kwam aan een groot water.
Was 't een rivier?
Maar zij had slechts één oever - en de rivieren, die hij kende, hadden er zonder
uitzondering twee...
Ook maakte zij een geweld als geen der andere, die hij ooit had gezien - en hier
en daar waren haar wateren met wit schuim bedekt.
Keneu daalde neer en proefde haar water.
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't Was bitter...
Hij begreep niet, dat hij thans de zee had bereikt, de machtige, zich verder
uitstrekkend, dan zelfs zijn scherp gezicht reikte. En hij hield haar voor een breede
rivier.
En eiken dag die volgde, beminde hij haar méér dan den vorigen: want haar
woestheid en kracht vonden weerklink in zijn eigen hart. En bovendien: voorzag ze
hem niet op milde, overvloedige wijze van kostelijk voedsel: visch van alle soort en
grootte, die zijn ingewanden tot rust bracht, wanneer die hongerden en hem het zalig
gevoel van verzadiging schonk?
Maar ook in de wouden langs haar oever vond hij heerlijk voedsel: hazen en
konijnen, die er argeloos rondzwierven of in de zon zich koesterden op de open
plekken, waar hij dan op ze neerschoot en ze met zijn gekromde klauwen greep, om
ze te brengen naar zijn nachtverblijf hoog in de bergen nabij de kust. Wel werd hij
op zijn rooftochten over land en zee vaak aangevallen door een anderen adelaar, die
hem zijn prooi trachtte te ontrukken; maar steeds was hij overwinnaar en moest de
aanvaller afdeinzen.
Op zekeren dag, toen Keneu boven het vlak van de zee zweefde, loerend naar
prooi, kreeg hij een vreemd gevoel door 't lichaam - een gevoel, dat hem herinnerde
aan de rots, waarop het nest rustte, waarin hij geboren was; aan zijn moeder, die hem
het eerste onderricht in 't vliegen had gegeven; aan zijn broeders en zusters, waarmee
hij zich in zijn jeugd zoo weinig had ingelaten. Het schuim, dat hem tegemoet spatte,
wanneer hij neerschoot naar de golven, deed hem denken aan het zand, dat hem in
de
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oogen woei, wanneer hij met zijn moeder tochten deed naar de woestijn in de buurt
van het gebergte, waar zijn geboortenest lag of ... had gelegen.
Wat had dat gevoel, wat hadden die herinneringen te beteekenen?
Aanvankelijk wist Keneu er zich geen rekenschap van te geven, maar eindelijk
openbaarde zich dat alles als een onweerstaanbaar terugverlangen naar zijn
geboorteplek; naar de hem zoo welbekende bergtoppen en hoogvlakten; naar de
kronkelende blinkende rivier, waaruit zijn Moeder het voedsel had gehaald, dat hem
zoo sterk en groot had gemaakt.
Was de stem der zee hem zoet - zoeter nog was hem de stem, die hem lokte naar
zijn geboortplek en die hem riep - dag aan dag, nacht bij nacht.
En eindelijk... Hij kon die lokkende stem niet meer weerstaan, maar sloeg zijn
vleugelen uit, verhief zich ver boven de zee, als om haar groenzilveren uitgestrektheid
voor 't laatst met haar scherpen blik te omvaten, en wendde zich toen naar 't zuiden.
En wéér zag hij de woningen der menschen, die hij haatte en vreesde, en wéér
verhief hij zich tot nabij de wolken; en wéér zag hij de menschen hun woningen
verlaten, om hem na te turen. En steeds herinnerde hij zich, hoe diezelfde menschen
zijn Vader hadden gedood.
Eindelijk kwam hij terug op zijn geboorteplek.
Maar 't oude nest was er niet meer. Verderop, boven op een rotsblok, lag een
nieuw. En roerloos zat er een wijfjesadelaar op eieren.
Verschrikt voor de verschijning van Keneu, den sterke,
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van wien ze gevaar duchtte, vloog ze op.
Keneu keek in 't nest en zag er drie eieren in liggen en hij betreurde, dat hij de
aanstaande moeder had verjaagd. Daarom vloog hij snel weg, naar een ander deel
van 't gebergte. En omziende, zag hij met blijdschap, dat het gevluchte wijfje
terugkeerde en haar plaats op het nest hernam.
Vele dagen lang zwierf Keneu des daags boven het gebergte rond, terwijl hij de
nachten in kloven of spelonken doorbracht.
Eens, terwijl hij rondvloog niet ver van de plek, waar hij geboren was en in wier
nabijheid het hem aangenaam was te vertoeven, zag hij nabij een rotsblok een levend
konijn, dat blijkbaar verhinderd werd, verder te gaan en als krankzinnig worstelde,
om vrij te komen.
Keneu kende de menschen te weinig, om te weten, dat dit konijn een middel was,
om hèm te vangen en zag niet de dunne mazen van het net, dat nabij deze plek was
uitgespannen. Argeloos schoot hij neer op het spartelende dier en sloeg het de klauwen
in 't vleesch. Maar op hetzelfde oogenblik ... een ruk - en het net spreidde zich over
hem uit...
Keneu was gevangen.
Toen schoot hem als een bliksemstraal zijn menschenhaat door de ziel; want hij
begreep het: geen ander dan een mensch kon hem dàt hebben aangedaan.
Hij sloeg met zijn vleugels en beet met zijn snavel en strekte de geklauwde pooten
uit ter verdediging en bevrijding; maar hoe wilder hij zich bewoog, des te vaster
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klemde zich 't vreeselijk net om zijn lichaam en weldra lag hij hulpeloos neer.
Daar kwam, van achter het rotsblok, een kleine Indiaansche jongen te voorschijn
kruipen. Zijn groote, donkere oogen schitterden van opwinding. Wat een zeldzaam
prachtige prooi was het, waarvan hij zich had meester gemaakt!
Wat zou zijn Vader daarvan zeggen!
Reeds een paar dagen te voren had hij, op last van zijn Vader, het lokkende konijn
daar neergelegd, om één van de arenden te vangen, waarvan het wijfje dichtbij op
het nest zat. Maar toen had de jongen Keneu ontdekt, die dagelijks in de buurt
rondvloog en hij had de majesteit van den trotschen vogel bewonderd.
En thans lag Keneu vóór hem - een gevallen, onttroonde vorst gelijk...
En de koning bood plotseling geen tegenstand meer. Gewillig en deemoedig scheen
hij zich op den dood voor te bereiden, dien hij voor oogen zag... De mensch was
immers zonder genade, zonder medelijden, zonder barmhartigheid?
Het knaapje sprong op en daalde een eindweegs van de rotsen, om zijn Vader de
zeldzame vangst mee te gaan meedeelen.
Maar eensklaps keek hij om.
Er was iets, dat hem bedroefd maakte.
Was 't mischien de weemoedige blik, waarmee de gevangen vogel hem had
nagekeken, toen het kind zich verwijderde?
Het jongetje keerde terug en zag Keneu in de nu doffe
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oogen - dezelfde oogen, die vuur hadden geschoten, toen hij, weinig minuten geleden
nog maar, zich hongerig op het konijn liet vallen. En het kind stelde zich den trotschen
vogel weer voor, zooals het dien de laatste dagen zoo vaak had gezien: de machtige
vleugels meters breed gestrekt, de trotsche oogen fonkelend van moed en hartstocht.
Het hart van den jongen klopte nu van deernis en er kwam een groote droefheid
in zijn ziel. 't Was of hij zelf de koorden van 't net om 't lichaam voelde, die den
gevallen koning de zoete vrijheid benamen.
Het kind dorst zich niet in de onmiddellijke nabijheid van Keneu wagen, uit vrees,
dat deze onverwachts de kracht zou krijgen, om het net te verscheuren en hem dan,
verwoed over de hem aangedane beleediging, de klauwen in 't lichaam te slaan.
En toch - hij voelde zich als naar den nu machteloozen adelaar toe getrokken. En
peinzende, leek 't hem verraad toe, het dier over te leveren aan zijn Vader. En eindelijk
was er slechts één groot verlangen in zijn edel jongenshart: den koninklijken vogel
weer te zien oprijzen, de afmetingen van zijn vleugels te bewonderen en opnieuw
de majesteit van zijn verschijning te aanschouwen.
Plotseling verbande hij alle vrees - óók de vrees, om straks zijn Vader te moeten
bekennen, wat hij gedaan had... Hij nam zijn mes en sneed de koorden van 't net
door.
Aanvankelijk begreep Keneu niet, wat er gebeurde. Maar toen hij gevoelde, dat
het net hem niet meer omklemde; toen hij de macht over zijn klauwen en vleugels
herkreeg, kwam er weer glans en vuur in zijn oogen. Een
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enkele beweging met zijn vlerken en hij stond weer. Daarna keek hij op en zag den
blauwen hemel.
En toen...
Toen doorstroomde hem plotseling het zalig gevoel van vrijheid. Hij sloeg zijn
breede wieken uit en verhief zich langzaam en statig van den rotsgrond.
Het Indiaansche kind keek hem na en het was niet treurig meer, nu hij den adelaar
zag rijzen en kleiner worden voor zijn oog.
En steeds hooger steeg Keneu, verdwijnend in zuidelijke richting; zóó hoog, dat
hij eindelijk in de blauwe nevelen scheen op te lossen.
En niemand heeft hem ooit teruggezien in de streek, waar eenmaal zijn geboortenest
had gelegen.
M.B.
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10. Zingeling.
Zingeling ging door het bosch,
Over velden, over mos;
Langs de stammen naar de wijde
Looverwoningen klom hij blijde,
Maakte er alle keeltjes los:
Zingeling ging door het bosch.
Zingeling liep langs het veld;
Zette er stapjes ongeteld.
Alle kevertjes op den akker,
- Heisa, hopsa! - riep hij wakker.
Allen kwamen toegesneld:
Zingeling liep langs het veld.
Zingeling zat op het duin,
In den groenen pluimentuin;
Over thijm en eglantieren
Liet hij biekens en torretjes zwieren;
't Groeide er druk langs dal en kruin:
Zingeling zat op het duin.
Zingeling trok langs de zee:
Spreeuwen, meeuwen zweefden mee.
Over 't spelend golfjesdansen
Liet hij zijn guitige oogen glanzen;
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Alle golfjes lachten mee:
Zingeling trok langs de zee.
Lucht en bosschen, duin en veld
Hebben van Zingeling verteld.
Overal waar hij kwam getogen,
Vroolijke wijsjes en deuntjes vlogen.
Mooie kleuren, naar 't hun bevalt,
Hebben de bloemen uitgestald.
Al wat vleuglen droeg of beenen.
Repte zich achter zijn blijheid henen.
Ver, uit dorp en stad, bij hopen
Kwamen kind'ren aangeloopen;
Mondjes snappende, schoentjes klappende,
't Joelen en draven wèl gewend:
Onder de drukken de drukste bent!
Zing'ling kuste hun kopjes rond;
Zing'ling zoende hun zingenden mond.
Heisa, hop! Langs veld en wegen
Was 't één fladd'rend jubelbewegen,
Alsof 't heele wereldrond
In lichtelaaie blijheid stond.
Zingeling, de lustige klant,
Trok met zijn stoet door Lenteland.
MARIE BODDAERT.
(Serena. H. HONIG, Utrecht).

Simon Abramsz., Zomerloover. Deel 1

61

11. Victor Hugo en de huurkoetsier.
Op den dag van het honderdjarig gedenkfeest van Voltaire's dood1) verliet Victor
Hugo, de beroemde Fransche dichter, zijn huis, om zich naar den schouwburg te
begeven, waar een van Voltaire's tooneelstukken zou worden opgevoerd.
Dicht bij zijn woning stond een fiacre, zooals in Parijs een huurrijtuig wordt
genoemd. Victor Hugo stapte in en liet zich naar den schouwburg rijden. Daar
aangekomen, haalde hij zijn beurs te voorschijn en wilde den koetsier betalen, maar
deze antwoordde met eerbiedig gebaar: ‘Dat nooit .... dat nooit.... Geld aan te nemen
van Victor Hugo!.... De eer, dat ik den grootsten dichter van de Fransche natie heb
mogen rijden, is me duizendmaal meer waard dan de vrachtprijs....’
Victor Hugo drong er op aan, dat de koetsier het geld zou aannemen, maar deze
bleef bij zijn weigering. Eindelijk legde de dichter een twintig-francsstuk op de bank
van 't rijtuig en liep vlug den schouwburg binnen.
Zoo snel de paarden konden loopen, reed de koetsier nu naar het redactie-bureau
van een dagblad, dat zich voor zeker doel had belast met de inzameling van gelden,
reikte daar zijn twintig-francsstuk over en schreef op de lijst: ‘Charles More, koetsier;
de prijs van een rit, door Victor Hugo betaald: twintig francs.’
Sedert stond de koetsier eiken dag op het uur, waarop

1) Voltaire, een beroemd Fransch schrijver, werd in 1694 geboren en stierf den 30sten Mei
1778. Zijn sterfdag werd een eeuw later te Parijs met groote plechtigheid herdacht.

Simon Abramsz., Zomerloover. Deel 1

62
Victor Hugo zich gewoonlijk naar den Senaat begaf1), voor diens woning in de Avenue
d'Eylau. Zoodra de dichter zich op straat vertoonde, kwam More eerbiedig naar hem
toe en verzocht als gunst, hem naar den Senaat te mogen rijden.
Getroffen door de gehechtheid en de bewondering, die deze eenvoudige man uit
het volk tegenover hem aan den dag legde kon Victor Hugo het niet van zich
verkrijgen, de diensten van den koetsier af te slaan, evenmin als deze er ooit toe te
bewegen was, zich voor deze diensten te laten beloonen.
't Is echter volkomen te begrijpen, dat de dichter zich ten slotte wel wat verlegen
gevoelde tegenover de belangeloosheid van More; vandaar dat hij dezen op zekeren
dag aan zijn tafel noodigde.
More verscheen, onberispelijk gekleed in een zwart costuum en gedroeg zich
volkomen als een ‘gentleman’. Zijn gelaat straalde van geluk over de groote eer, die
hem te beurt viel.
Hij was echter dien dag niet de eenige gast van den dichter; deze had namelijk
ook enkele vrienden uitgenoodigd, aan wie hij thans den koetsier voorstelde, als een
vriend, die hem iederen dag belangeloos een gewichtigen dienst bewees.
Met de meest ongedwongenheid nam More deel aan de tafelgesprekken. ‘Ja,
heeren’, zei hij onder andere, ‘ik weet wel, dat ik hier eigenlijk niet thuis hoor, maar
ik weet ook, dat ik voor niemand van u onderdoe in eer-

1) V.H. werd in 1876 tot lid van den Senaat gekozen.
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biedige bewondering voor onzen gastheer. Ik heb een brave vrouw en een alleraardigst
dochtertje en als ze de teekenkunst verstonden, zouden ze meneer Hugo wel kunnen
uitteekenen - zóó vaak heb ik haar beiden al een beschrijving van hem gegeven en
iederen avond spreek ik over hem. En ook denk ik veel aan hem, als ik op den bok
zit. Wat zou ik daar ook beter kunnen doen!’
Een der gasten maakte hem toen de opmerking, dat hij zich zeker buitengewoon
sterk tot de dichtkunst voelde aangetrokken.
‘Inderdaad’, was het antwoord; ‘niets trekt me zoo aan als een mooi gedicht en
mooier gedichten dan van meneer Hugo heb ik nooit gelezen. De mijne zijn daar
niets bij.... Ja, ziet u, ik maak óók gedichten....’
Dat ‘óók’ aan de tafel van Victor Hugo ontlokte den grooten dichter en diens
gasten onwillekeurig een glimlach.
‘Ja’, ging More voort, ‘ik weet heel goed, dat mijn dichtstukken groote gebreken
hebben; toch heb ik er al eens aan gedacht, ze uit te geven; maar dat doe ik alleen,
als meneer Hugo zoo goed zou willen zijn, ze voor me te corrigeeren’.
Hugo ontstelde eerst wel een weinig, maar herstelde zich toch weer spoedig en
zei vriendelijk: ‘De beste eigenschap van een dichter, goede vriend, is
oorspronkelijkheid. Daarom moet hij nooit een ander zich met zijn verzen laten
bemoeien. Ik zou bepaald vreezen, iets aan uw gedichten te bederven, als ik er de
hand aan sloeg, want ze zullen zeker heel bijzonder zijn....’
‘Mag ik u daarover onmiddellijk laten oordeelen?’
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vroeg More verheugd en tegelijk haalde hij een vel papier uit zijn zak.
Hugo knikte glimlachend van ja.
Toen begon More te lezen.
't Was een mengsel van zonderlinge en verwarde denkbeelden, in hoogdravende,
maar gebrekkige taal, terwijl de vorm bijna voortdurend zondigde tegen de eischen
van den

versbouw. Daar Victor Hugo echter beleefdheidshalve met de grootste oplettendheid
luisterde, genoot de koetsier het voorrecht, dat menig kunstenaar hem zou hebben
benijd, namelijk dat hij zijn verzen mocht voordragen ten aanhoore van Frankrijks
grootsten dichter en het meest uitgelezen gezelschap van Parijs. Op het voorbeeld
van den gastheer gaven ten slotte allen luide hun bijval te kennen.
‘Het verwondert me niet’, zei Hugo met een fijn lachje,
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‘dat deze vriend zulke goede verzen maakt; dat ligt in zijn beroep. Is Apollo, de god,
die den dichter bezielt, niet tevens de bestuurder van den zonnewagen, en dus de
collega van alle koetsiers? En moet hij niet in al zijn ambtgenooten een weinig van
zijn dichterlijken geest uitstorten?’
Hij reikte More vriendelijk de hand en stralend van geluk legde de dichterlijke en
dichtlievende koetsier de gelofte af, Victor Hugo zijn leven lang te rijden.
J.J.A.K.
(Niew Zondagsblad voor iedereen).

Bladvulling.
Zonderlinge eerepoort.
Toen Margaretha van Oostenrijk in Mei 1492 te Valenciennes plechtig werd ingehaald,
was er een eerepoort van... brooden opgericht, die, zoodra de Vorstin er doorgereden
was, werd afgebroken en onder de armen verdeeld.
De Oude Tijd 1872).
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12. Staaltjes van verstrooidheid.
De groote Newton was zeer verstrooid. Zijn bediende. die dit wist, at eens het voor
zijn heer bestemde maal op, en wist dezen wijs te maken, dat hij reeds gegeten had.
‘Het is toch merkwaardig, hoe geestelijke arbeid de spijsvertering bevordert’, zei
de geleerde, ‘want nu heb ik alweer honger.’ En hij liet opnieuw opdoen.
Een ander maal was hij op het punt, den vinger van een naast hem zittende dame
te gebruiken, om daarmede de gloeiende asch uit zijn pijp te verwijderen. Hij bemerkte
zijn dwaling eerst, toen de bedreigde een gil gaf.
De dichter Gleim ging op zekeren dag over straat met aan het eene been een zwarte,
zijden kous en een verlakten schoen; aan het andere een witte, katoenen kous en een
pantoffel.
Nog mooier maakte het professor N. van de universiteit te H.... Eens begaf hij zich
in galagewaad naar een feest van de hoogeschool. In plaats van den met tressen
voorzienen steek, hield hij onder den arm .... het deksel van den vuil-water-emmer
uit zijn slaapkamer; men kan zich de vroolijkheid van de studeerende jongelui bij
dien aanblik voorstellen.
Kant, een van de grootste denkers der achttiende eeuw, geraakte bij een voorlezing
geheel in de war, omdat een dicht vóór hem zittend toehoorder een knoop aan zijn
jas miste. Toen hij zich eens in damesgezelschap bevond, riep hij plotseling uit:
‘Foei, wat vervelend! Was ik maar
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weer thuis!’ Hij had in zijn verstrooidheid alleen maar hardop gedacht.
De kapelmeester Benda stemde een vleugelpiano; plotseling sprong hij op en begaf
zich in een belendend vertrek .... om te hooren, hoe het instrument uit de verte klonk!
Eens, toen hij met eenige vrienden een gezelligen avond had doorgebracht, ging
hij midden in den nacht naar een huis, waar hij drie maanden te voren was
uitgetrokken, en daar hij nog altijd een sleutel van dat huis bij zich droeg, gelukte
het hem, de deur te openen. Men kan zich den schrik van de bewoners voorstellen,
toen zij door het leven, dat de heer kapelmeester maakte, uit hun slaap werden gewekt.
Van den Italiaanschen arts Salvioli wordt het volgende verteld. Toen hij eens een
vriend bezocht, trof hij daar zijn oudsten zoon aan. ‘De heeren kennen elkaar zeker
al,’ zei de gastheer schertsend.
‘Ja, ik geloof, dat ik den jongeheer al eens eerder gezien heb,’ antwoordde Salvioli,
terwijl hij met een verlegen lachje voor zijn eigen zoon een buiging maakte.
Dat ook schaakspelers soms merkwaardige staaltjes van verstrooidheid geven,
spreekt wel vanzelf.
Zoo vertelt men van zekeren generaal, een groot minnaar van het edele schaakspel,
de volgende aardigheid. Zijn vrouw had uit een brief vernomen, dat haar hoogbejaarde
moeder ernstig ziek was. Zij maakte zich daarover zeer ongerust. In haar behoefte
aan vertroosting wendde zij zich tot haar man, die juist in een schaak-
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probleem verdiept was. Deze, uit zijn overpeinzingen ontwakend, antwoordde haar:
‘In drie zetten mat’.
Vermakelijk is het geval van twee vrienden, die in een koffiehuis een partij schaak
speelden en zich hierbij met een kop koffie verkwikten. Toen de partij geëindigd
was en een nieuwe werd opgezet, bleek het, dat er een pion ontbrak. Te vergeefs
werd er op en onder de tafel naar het vermiste stuk gezocht. 't Was nergens te vinden.
Daar viel eindelijk de blik van den een op de gesloten rechterhand van den ander.
Doordat hem diens verstrooidheid niet onbekend was, meende hij, dat de ander den
pion wel in zijn hand kon hebben. Hij vroeg hem dus, de hand te openen. Dit gebeurde,
en wat kwam er uit? - Een klontje suiker. Het gekke gezicht, waarmee de verstrooide
schaakspeler het klontje aanstaarde, was zóó vermakelijk, dat allen het uitschaterden.
De gevolgtrekking lag nu ook voor de hand, dat de vermiste pion de koffie had
moeten zoet maken; wat na onderzoek ook volkomen juist bleek te wezen: - de pion
kwam uit de koffie te voorschijn!
A. L. DE MUNNICK.

Bladvulling.
Vergeten en vergeven is de wraak van den brave.
SCHILLER.
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13. De eerste pleitrede van een beroemd advocaat.
Daniël Webster, den 8sten Januari 1782 te Salisbury in New-Hampshire geboren, een
der grootste redenaars en staatslieden van zijn land en zijn tijd, was tegelijk als
advocaat zeer beroemd.
Zijn eerste proeve van welsprekendheid leverde hij als jongen van een jaar of
vijftien, en wel ten behoeve van ... een konijn.
Daniël had een broer, Ezekiël genaamd, die, evenals hij, uitmuntend leeren kon,
maar zich niet kon verheugen in het bezit van een zoo bijzonder sterk geheugen als
Daniël.
Beide jongens bezochten de school slechts gedurende een deel van het jaar; den
overigen tijd arbeidden ze op de boerderij van hun vader, Ebenezer Webster.
Nu gebeurde het in zekeren zomer, dat een boschkonijn een hol groef dicht bij de
boerderij van de familie Webster, en al heel spoedig kwam het diertje iederen nacht
een bezoek brengen aan den moestuin, om zich te goed te doen aan jonge, sappige
blaadjes.
‘Die moeten we vangen’, zei Ezekiël, op het konijn doelende.
‘Natuurlijk’, zei Daniël, ‘maar hoe zullen we 't aanleggen?’
‘Een val maken...’ zei Ezekiël, en tegen den avond had hij er een klaar, die
onmogelijk haar doel kon missen.
De jongens zetten die 's avonds tusschen de jonge
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groenten in en hadden de voldoening, er den volgenden morgen den boosdoener in
te vinden.
‘Ziezoo!’ riep Ezekiël; ‘dat kost je den kop, vriend! Had jij onze groenten maar
met rust gelaten!’
‘Je wil hem toch niet doodmaken?’ vroeg Daniël ontsteld.
‘Wel zeker, wat anders?’
‘We moesten hem liever in 't bosch brengen en hem daar laten loopen 't stomme
dier!’
‘Oók wat!... Hij heeft hier zeker geen schade genoeg gedaan!’
Daniël maakte verschillende tegenwerpingen, maar Ezekiël liet zich niet overtuigen.
‘Laten we dan hooren, wat Vader er van zegt’, zei Daniël ten slotte.
‘Goed’, vond Ezekiël - en beiden gingen naar hun vader.
‘Wel’, sprak deze, ‘we zullen de kwestie naar den eisch behandelen. We vormen
met ons drieën een rechtbank: ik ben rechter en jullie advocaten. Wie eischt den dood
van den aangeklaagde?’
‘Ik’, zei Ezekiël.
‘En jij, Daniël, pleit voor het behoud van zijn leven?’
‘Ja, meneer de rechter’.
‘Best. Ik open de rechtszitting en geef het woord aan den advocaat Ezekiël
Webster.’
Ezekiël nam toen het woord en zette breedvoerig uiteen, hoeveel schade de
aangeklaagde reeds in den moestuin had aangericht; hoe niet alleen de gevangene,
maar al diens familieleden als natuurlijke vijanden van den mensch
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behoorden te worden beschouwd, tegen wie de laatste het recht en den plicht had,
zich te verdedigen; en dat het dwaze sentimentaliteit zou zijn, den gevangene op
vrije voeten te stelen.
‘Hm’, zei de rechter, ‘daar is, dunkt me, niet veel tegen in te brengen en het zal
den tegenpleiter moeielijk vallen, de rede van den vorigen spreker te ontzenuwen.
Maar .... het woord is aan den advocaat Daniël Webster.’
Deze stond op en begon met een ernstige uitdrukking in zijn groote, zielvolle
oogen zijn pleitrede.
‘Meneer de rechter’, zoo ving hij aan, ‘ik vraag, neen, ik eisch het behoud van
dezen ongelukkige. Hij werd niet geboren, om te worden gevangen en een ellendigen
dood te sterven, maar om het leven te genieten en de zon te zien. Ja, 't is maar een
boschkonijn, maar heeft hij niet evenveel recht op het leven als ieder ander levend
wezen? Meneer de rechter, hoe komen wij aan ons voedsel? Wordt het ons niet
verschaft door de natuur? En is het dan goed, een klein, arm schepsel te dooden,
omdat het zijn aandeel komt vragen aan wat God op aard laat groeien? Bovendien
is onze gevangene volstrekt niet gevaarlijk, zooals de panter, de wolf, de leeuw, de
tijger... Hij leeft rustig en is geen van zijn medeschepselen tot last. Al wat hij vraagt,
is een bescheiden holletje in een heuvel voor een slaapplaats, en een hapje voedsel,
om zijn honger te stillen. En welk nadeel heeft hij ons gedaan? Hij heeft een paar
koolblaadjes opgepeuzelfd; niet uit baldadige vernielzucht, maar omdat hij anders
van honger gestorven zou zijn. Meneer de rechter de aangeklaagde heeft recht op
leven, op voedsel, op vrijheid, op geluk, en wij, meneer, wij hebben
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geen recht, hem dat alles te onthouden. Zie den gevangene aan, meneer de rechter.
Kijk hem in de zachtmoedige, smeekende oogen. Hoort ge niet de taal, die hij daarmee
spreekt, omdat het voorrecht van zich op een andere wijze te uiten, hem ontbreekt?
Zullen we dan zoo wreed en zoo zelfzuchtig zijn, hem het leven te benemen?’...

Daniël had dit alles gezegd met zóóveel gevoel en welsprekendheid, dat den rechter
de tranen in de oogen kwamen, terwijl het konijn met glinsterende oogjes door
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de traliën van zijn gevangenis keek, als begreep het iets van de pleitrede van zijn
jeugdigen verdediger.
En de heer Webster aarzelde geen oogenblik, uit te spreken, wat hem thans op het
hart lag: ‘Ezekiël’, sprak hij zacht, ‘schenk den gevangene de vrijheid.’
A. VREDENBERG.
(Bloesems en Vruchten.)

Bladvulling.
Bijbelwoorden.
Uit de vrucht wordt de boom gekend. MATTHËUS 12 : 33.
Wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 1 CORINTHIËRS 10 : 12.
Wie zichzelven verhoogt, zal vernederd worden. MATTHËUS 23 : 12.
Hebt uwe vijanden lief. MATTHËUS 5 : 44.
Wat ziet gij den splinter, die in uw broeders oog is, en den balk, die in eigen
oog is, ziet gij niet? LUCAS 7 : 41.
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14. Na jaren.
Hij toog naar vreemde landen
Met groenen wandelstaf;
Na jaren kwam hij weder;
Toen viel het herfstloof af.
Aan 't huisje van zijn moeder
Daar bleef de zwerver staan;
De kindren weken bange,
De heemhond gromde 'em aan.
Hij keek naar 't oude venster,
Hij keek naar 't oude dak;
Hij hoorde een vreemde spreken,
Waar eens zijn moeder sprak.
En oogen spiedden vragend
En schuw door 't vensterglas;
't Leek alles hem zoo vreemd nu,
Wat eens zoo innig was.
De gele linde glimlacht'
In 't avondrood zoo moe,
Maar stak de vriend van vroeger
Trouwhartig de armen toe.
En zij sprak nog haar tale
Met de eigen innigheid,
En neurde, op de oude wijze
Een lied uit vroeger tijd.
G.W. LOVENDAAL.
(Licht Geluid. Groningen, P. NOORDHOFF.)
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15. Het lichten der zee.
Voor enkele jaren bevond ik mij op een der schoonste dagen van September 's avonds
te Egmond aan Zee. Er was zoo goed als geen wind; de oppervlakte der Noordzee
werd slechts licht bewogen en met een zacht bruisen braken de golven op het strand.
Aan den helderen hemel schitterden de sterren, en een bijkans volle maan goot haar
zilveren lichtglans over alles uit.
Plotseling schoot een phosphorische glans over het water, rolde voort en verdween
weer. Bij tusschenpoozen herhaalde het zich, nu hier, dan daar, en vooral op de
toppen van enkele grootere golven, wanneer zij op de banken of de kust overstortten
en uiteenspatten. Het licht was duidelijk te onderscheiden van dat der maan.
Wel had ik dikwijls over het lichten der zee hooren spreken, maar het was voor 't
eerst, dat ik het zag. Naar aanleiding daarvan zocht ik er het een en ander over op,
dat mij nu in staat stelt, het volgende mede te deelen.
Het lichten der zee is een verschijnsel, dat in alle streken voorkomt: zoowel in de
IJszee, waar de opvarenden van de Willem Barendsz het waarnamen, als tusschen
de keerkringen. Aan onze kusten doet het zich voornamelijk 's zomers en in het najaar
na een warmen dag, 's avonds en 's nachts meermalen voor; soms op de wijze, als
boven beschreven werd, doch ook wel veel indrukwekkender.
Dan ziet de zee er uit als met zilver overgoten, en de toppen der golven vooral
vertoonen zich helder wit en zijn met groen- en blauwachtige lichtjes als bestrooid.
Een boot, door het verlichte water gaande, trekt daarin een vurig
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Het lichten der zee.
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spoor, terwijl bij elken riemslag een regen van vonken opspat. Schept men een emmer
water, dan ziet dit er uit als vloeibaar metaal; en als men er een net in neerlaat, dan
zijn bij het ophalen alle mazen met een blauwachtigen gloed overtogen.
In de warmere zeeën heeft het lichten, volgens de verhalen van reizigers, op nog
grootscher wijze plaats. Junghuhn beschrijft het in het verhaal van zijn reis van Java
naar Europa op de volgende wijze: ‘De gansche zee zag er pikzwart uit, doch was
bedekt met tallooze witte, schitterende strepen als met verlichte kanen of langwerpige
lantarens, die op den zeespiegel schenen te drijven, en die naar den horizon heen het
nachtelijk beeld voorstelden eener groote stad met haar lichten, wanneer men die
van de reede beschouwt. Millioenen van streepvormige fakkelen, helder schitterend
als blinkende sneeuw, die op de pikzwarte zee zwommen, - welk een schouwspel!
Vóór aan den boegspriet vlogen wolken van blinkend schuim in halve kringen
zijwaarts af; na bij de raderkasten was het schuimende water zóó helder, dat een
lichtend schijnsel uit de zee opwaarts werd gekaatst en de eene zijde der sloep, welke
boven de verschansing hing, daardoor werd verlicht, als scheen de maan uit de baren
naar boven.’ En Bennet zag op den 6en September 1832 den Atlantischen Oceaan
in de nabijheid van den aequator zóó sterk lichten, dat het één vuurmassa geleek, bij
welker schijnsel men aan de patrijspoorten zelfs fijn schrift kon onderscheiden.
Reeds in oude tijden trok het ‘vuren’ der zee, zooals de zeelui ook wel zeggen, de
aandacht van velen, en begon
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men te zoeken naar de oorzaak ervan. Zoo wordt er in de 3de eeuw vóór Chr. melding
gemaakt van een lichtgevend vergiftig zeegewas, met opengebarsten vruchten, gelijk
aan die van den slaapbol. Baco zocht de oorzaak in het water zelf; hij zegt: ‘Water
en lucht zijn op zich zelf doorschijnend; als zij zich echter met elkaar vermengen,
worden zij ondoorschijnend en zelf lichtend’. Anderen beschouwden het als een
ontbranding van het zeezout.

De zeevonk.

In 1762 bevond onze landgenoot Baster, dat men het lichtende zeewater kan
filtreeren en er dan een lichtgevende substantie op het filtrum achterblijft; tevens
ontdekte hij, dat ieder lichtgevend vonkje een diertje was. Deze diertjes, die het eerst
beschreven en afgebeeld werden door Slabber, in 1772, zijn het voornamelijk, die
het verschijnsel aan onze kusten doen ontstaan. Men gaf ze den naam van Schitterende
Zeevonk of Nachtlichtje, Noctiluca miliaris. Zij hebben een week lichaam in den
vorm van een rond blaasje met een indeuking, waarvan een groeve uitgaat, die het
dier eenigszins het fatsoen van een perzik geeft. Uit die indeuking komt een
zweepvormig aanhangsel te voorschijn, dat voor verlenging en verkorting vatbaar
is en, door heen en weer te kronkelen, de Noctiluca in staat stelt, zich voort te
bewegen. Ook bevindt
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zich daar de mondopening, waaruit van tijd tot tijd een fijn draadje komt, dat snelle,
golvende bewegingen maakt; naast den mond is een hoornachtig uitsteekseltje, dat
door Huxley beschouwd werd als een soort van tand. De diertjes zijn niet grooter
dan een vijfde deel van een milimeter; zijn ze in zóó groot getal aanwezig, dat ze
een tamelijk dikke laag vormen, dan geven zij aan het zeewater een roodachtige tint.
Zij lichten alleen 's avonds en 's nachts, en ook dan slechts, als het water in een
zachtgolvende beweging is. Laat men een emmer lichtend zeewater eenigen tijd
rustig staan, dan houdt het lichten geheel op; niet zoodra brengt men het water evenwel
in beweging, of het begint opnieuw. Houdt men het schudden langen tijd achtereen
vol, dan gaat het echter niet voort, maar vermindert langzamerhand. De diertjes
worden door den voortdurenden prikkel ongevoelig. Een onderzoek door Massart
ingesteld, bewees, dat niet de schok, maar de daardoor ontstane vormverandering
der Noctiluca's de prikkel is, die het lichten veroorzaakt. Plotselinge verwarming of
afkoeling, verandering van de dichtheid van het zeewater, toevoeging van alcohol,
zwavelzuur of andere vergiftige stoffen; - dit alles doet de diertjes plotseling een
helder licht uitstralen. Tevens is gebleken, dat het lichten periodiek is en dat de
afwisseling van dag en nacht noodig is, om het tevoorschijn te roepen. Overdag doen
de Noctiluca's het niet, al houdt men ze ook in het donker; eerst als het avond
geworden is, vertoonen ze weer haar helderen glans.
Behalve deze kleine diertjes, die in alle zeeën in groote menigte voorkomen en
door hun talrijkheid het gelijkmatig
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lichten van groote gedeelten van het zeevlak veroorzaken, zijn er nog vele grootere
dieren, als kwallen, straaldieren en andere, die er eveneens toe bijdragen. Aan de
Engelsche kust komt een schitterende meloenkwal voor, en de dichter Asbjörnsen
ving in het Hardangerfjord een zeester, die zóó prachtig lichtte, dat hij haar den naam
van Brisinga gaf, naar het borstsieraad van de godin Freya, dat door Loki gestolen
en in de diepte der zee verborgen werd.
Hoewel deze grootere dieren dus, zooals uit genoemde voorbeelden blijkt, ook in
de gematigde streken voorkomen, zijn zij het toch voornamelijk, die het meer
schitterende lichten der tropische zeeën teweegbrengen. De kwallen worden door de
Arabieren ‘Kandil el bahr’, dit is ‘zeelichten’, genoemd, omdat de soorten, welke in
die streken leven, als groote lichtmassa's uit de diepte opstijgen.
Burmeister verhaalt van een Meduse, die in de nabijheid der Azoren veel voorkwam
en ook overdag werd gezien. ‘Het dier lichtte niet,’ zoo zegt hij, ‘als het ongestoord
bleef; maar zoodra men het aanraakte, verspreidde de getroffen plek een blauw licht.
Als ik er een in een net uit zee ophaalde, straalde het geheele dier tengevolge van de
alzijdige aanraking licht uit, en als er gedeelten van het lichaam afscheurden, gaven
ook die deelen licht, maar niet lang.’
In massa's leven tusschen de keerkringen ook de Salpa's, die in lange rijen vereenigd
voortzwemmen en een zacht, groenachtig geel licht voortbrengen.
De prachtigste van alle lichtgevende zeedieren is echter de Pyrosoma of Zeefakkel,
die een blauwgroen licht uitstraalt. Von Humboldt zag eens in een deel van den Golf-
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stroom verscheidene van deze dieren bijeen, en het licht, dat zij verspreidden, was
zóó helder, dat hij duidelijk dolfijnen en andere visschen, die vrij diep zwemmen,
onderscheiden kon. François Péron, die van 1800-1804 een onderzoekingstocht
meemaakte naar de Stille Zuidzee, geeft in zijn reisverhaal de volgende beschrijving
van de ontdekking der Pyrosoma's van den Atlantischen Oceaan:
‘Aan den avond van den 13den Frimaire1) hadden wij een storm doorstaan; de
hemel was nog geheel met dikke wolken bedekt, en er heerschte een diepe duisternis.
De wind blies nog met kracht, zoodat onze schepen met groote snelheid de golven
doorkliefden. Plotseling vertoonde zich op eenigen afstand een breede zoom
phosphorisch licht, dat zich over het water uitbreidde en een groot deel van de
oppervlakte der zee voor ons bedekte. Dit schouwspel was, te meer nog door de
omstandigheden, waarin wij ons bevonden, zóó indrukwekkend, dat het aller aandacht
trok. Op beide schepen spoedden allen zich naar het dek, om dit merkwaardige
verschijnsel te zien. Spoedig bereikten wij dit als in vlammen staande deel van den
Oceaan, en ontdekten, dat de hevige gloed voortgebracht werd door een ontelbare
menigte groote dieren, die, door de golven omhoog geheven en voortgestuwd, op
verschillende diepten zwommen en allerlei vormen schenen aan te nemen. De dieper
zwemmende, die minder duidelijk te zien waren, zagen er uit als groote brandende
massa's, of liever als

1) Schrijver bedient zich van de tijdens de Fransche Revolutie ingevoerde nieuwe tijdrekening,
die echter geen stand hield. Frimaire beteekent: Rijpmaand, en de 13e Frimaire was onze 3e
December.
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vurige kogels van geweldigen omvang, terwijl die aan de oppervlakte zich als
gloeiende, cylindervormige staven voordeden’.
Uit deze beschrijving blijkt, dat de grootere dieren ook bij heviger beroering van
het water lichten.
En hiermede wil ik eindigen. Alle lichtgevende dieren te beschrijven, of zelfs maar
op te noemen, zou ondoenlijk zijn.
MARGARETHA J. DE VERWER.
(De levende Natuur. De illustraties zijn ontleend aan Das Leben. der Pflanze von
R.H. FRANCÉ Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung).

Bladvulling.
Vraag geen achting, maar dwing ze af.
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16. Het Aansprekersoproer te Amsterdam.
‘En wat zeien de heeren op 't Stadhuis?’
‘Wat ze zeien?.... Dat er aan de zaak niemendal te veranderen is en dat we een
toontje lager moesten zingen....’
‘Een toontje lager zingen?....’
‘Ja, zie je, ik en de anderen, die met me naar 't Stadhuis waren gegaan, maakten
ons een beetje warm en we zeien de heeren precies waar 't op stond. Ik zei, dat het
'n schandaal is, ronduit 'n schandaal, ons het broodje uit den mond te nemen en dat
wij, aansprekers, niet van plan zijn, om ons neer te leggen bij alles, wat de heeren
blieven te besluiten .... Nou - en toen hoorden we dan, dat we een toontje lager
moesten zingen. Maar Pieters, die ook niet op z'n mondje gevallen is, zei kort en
goed, dat we niet zouden rusten, eer de nieuwe begrafeniskeur weer was ingetrokken.
Toen had je het gezicht van de heeren 's moeten zien! Burgemeester Boreel werd
zoo rood als 'n kalkoensche haan en de andere burgemeesters zaten van drift te draaien
op d'r stoel. - ‘Wat?’ riep Boreel, ‘niet rusten, eer de nieuwe begrafeniskeur is
ingetrokken? Wees voorzichtig, man, want je loopt met zulke taal groot gevaar, in
hechtenis te worden genomen.... Hoor je, wat ik zeg?’ - ‘Ik hoor het heel duidelijk!’
zei Pieters, ‘maar denk niet, mijnheer de burgemeester, dat u me met uw woorden
verschrikt! Laat me vrij opsluiten, dan heb ik ten minste den kost voor niemendal en
dan heb ik het hartzeer niet, mijn vrouw en mijn kinderen van honger te moeten
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zien vergaan!’ Nou, de heeren zagen wel, dat ze met ons niet konden opschieten en
gaven ons te kennen, dat het gesprek afgeloopen was!’
‘Daar ben jelui dan kaal afgekomen, man.’
‘Dat zijn we - voorloopig ten minste; maar let eens op mijn woorden: Wie vandaag
baas is, is het daarom morgen niet en Boreel zal nog rare dingen beleven.... Ik groet
je!’
Het gesprek, dat we daar afluisterden, werd gehouden Zaterdag den 28sten Januari
van het jaar 1696, niet ver van den Dam.
De Amsterdamsche Vroedschap had in 't begin des jaars een nieuwe keur verordening zouden we tegenwoordig zeggen - op het begraven vastgesteld. Tot dien
tijd was het onder de burgers een gewoonte geweest, zich bij begrafenissen groote
uitgaven op te leggen, ten einde elkaar in kosten en pracht van lijkstatie te overtreffen,
zoodat een ter-aarde-bestelling in die dagen meermalen schatten kostte. De
Vroedschap meende deze dwaze gewoonte te moeten tegengaan, die alleen ten goede
kwam aan de beurzen der aansprekers, terwijl er bovendien van de groote voordeden,
door dezen genoten, nooit een penning in de stadskas terecht kwam. Vandaar de
nieuwe begrafeniskeur. Zij telde vele bepalingen, waarvan ik de voornaamste even
noemen zal.
Het aantal aansprekers werd op zes-en-dertig gebracht; de aansprekers zouden
voortaan door de Vroedschap worden benoemd; niemand mocht bij begrafenissen
aansprekers, lijk- of lantaarndragers in dienst nemen buiten
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de aangestelden. Aan degenen, die mede ter begrafenis gingen, mocht geen wijn
worden geschonken, op een boete van f 600; alle aansprekers moesten handschoenen
dragen en in het zwart gekleed zijn met mantels, beffen en lanfers van dezelfde lengte;
verder was het hun verboden, dronken op een begrafenis te komen, de bewoners van
een sterfhuis onheusch te bejegenen, enz. enz. Eindelijk werd door de heeren van de
Vroedschap een begrafenistarief vastgesteld, waaraan de aansprekers zich stipt te
houden hadden, terwijl geringe lieden geheel kosteloos konden worden begraven.
Het valt niet tegen te spreken, dat heel wat aansprekers deerlijk in hun
broodwinning zouden worden geschaad of zelfs geheel broodeloos worden, wanneer
de keur werd ingevoerd. Langs allerlei wegen zochten zij dan ook de invoering, op
den 31sten Januari bepaald, te beletten. Zoo hadden eenigen van hen met de vier
burgemeesters op het Stadhuis een onderhoud gehad, waarvan we het korte verslag
zooeven afluisterden.
‘Boreel zal nog rare dingen beleven!’ hoorden we den verontwaardigden aanspreker
zeggen - en hij sloeg den bal niet ver mis, zooals ge hooren zult.
Reeds Zaterdag den 28sten was hier en daar in de stad eenig gemor vernomen. 't
Was duidelijk, dat de aansprekers niet stil hadden gezeten, maar zich met hun grieven
tot de lagere volksklasse hadden gewend, die ze met ophitsende woorden tegen de
stadsregeering hadden opgezet. Zoo hadden ze den menschen wijs gemaakt, dat
armelui in 't vervolg voor een fatsoenlijke begrafenis niet meer in aanmerking konden
komen, maar in een ongeschilderde,
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wit-houten kist naar het kerkhof zouden worden gebracht.
Nu zijn er, helaas, altijd lichtgeloovige menschen, bij wie dergelijke praatjes
gemakkelijk ingang vinden; maar, erger nog, er zijn er ook velen, die gretig elke
gelegenheid aangrijpen, om tot losbandigheid en wanorde over te gaan. Tot de laatsten
bijv. behoorden een groot aantal matrozen, die, waar het winter was, werkloos waren
en een oproertje in dezen vervelenden tijd nu juist geen onaangename afleiding
vonden.
Zondag, den 29sten, was het in de heele stad rustig, doch tegen den avond van den
volgenden dag werden twee burgemeesters, die hun weg door de Kalverstraat namen,
hevig uitgescholden en uitgejouwd, terwijl de hoofdschout eveneens op beleedigende
wijze bejegend werd.
Zoo naderde de 31ste Januari onder hoogst ongunstige voorteekenen en wonder
was het niet, dat de hulp der soldaten werd ingeroepen. Hun werd bevolen, zich te
begeven naar het z.g. Aalmoezeniershuis (het tegenwoordige Paleis van Justitie,
waarin het kantoor van den begrafenisdienst was gevestigd.
Och arme - wat hadden de nieuwbenoemde aansprekers, die zich den volgenden
dag daarheen begaven, het hard te verantwoorden! Door het saamgestroomde gepeupel
werden hun de kleeren van het lijf getrokken en zij mochten blij zijn, dat ze zich
door een overhaaste vlucht tegen een onaangenaam bad in de Prinsengracht mochten
vrijwaren!
Ge ziet - het oproer was begonnen en daar hiervan ook thans, evenals van de meeste
andere oproeren, die in den loop der eeuwen in Amsterdam hebben plaats gehad, de
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Dam het middelpunt was, zullen we ons derwaarts begeven.

Afgrijselijk, wat een getier! Zie, daar vóór het Stadhuis pogen zich eenige leden der
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Vroedschap een weg- te banen door het volk, maar dat valt niet bijster licht!
Wat een schouwspel!
Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, trekken brullend en gierend over den
Dam. Als wapens dragen ze puthaken, bezems en luiwagens; voor vaandels dienen
schorteldoeken, aan staken bevestigd, en sommigen hebben zich biervaatjes of
botertonnetjes voor den buik gebonden - geïmproviseerde trommels - waarop ze met
talhouten den marsch slaan.
't Is een leven als een oordeel, totdat plotseling alles zich verdringt vóór de ingangen
van het Stadhuis.
‘Stilte! Stilte!’ schreeuwen de oproermakers en slechts de voorste rijen van het
gepeupel kunnen verstaan, wat een der stadhuisbeambten hun met luider stemme
voorleest: het besluit, zooeven door burgemeesters genomen, de keur voor zes weken
buiten werking te stellen.
Groot gejuich onder de menigte, die nu zingend en brullend den Dam verlaat, de
stad doortrekt en het Aalmoezeniershuis bereikt. Daar gekomen, stuit zij echter op
een afdeeling soldaten, die, om schrik onder de oproermakers te brengen, met los
kruit op hen schieten.
Dat brengt inderdaad schrik teweeg en ontzet deinst de menigte door de
Leidschestraat tot op het Koningsplein. Maar ook dáár wachten haar de geweerloopen
van soldaten. Er wordt geschoten, met kogels thans, en... er vallen dooden.
Een deel van het gepeupel slaat nu, woedend na de ondervonden behandeling, den
hoek der Heerengracht om en trekt langs de oneven zijde voort; maar weldra houdt
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de menigte den pas in en blijft staan voor een groot dubbel heerenhuis, dicht bij de
Vijzelstraat.
't Is de woning van burgemeester Boreel.
In minder dan geen tijd hebben eenige belhamels een lantaarnpaal uit den grond
gerukt en de deur van het schoone huis opengerammeid. Mannen en vrouwen stormen
de woning binnen en nu vangt een woeste plundering aan. Kostbare meubelen,
spiegels en schilderijen worden opgenomen en uit de ramen op straat te pletter
gesmeten; prachtige behangsels aan flarden gerukt; kleeren en boeken gescheurd en
vernield. In de kelders worden de botervaten aan stukken geslagen, wijnvaten en
biertonnen geopend en wijn en bier door mannen en vrouwen uit pantoffels of muilen
verzwolgen... En als straks gewapende burgers den bandeloozen troep komen
verdrijven, ligt de gracht overdekt met overblijfselen van wat zooëven nog schoon
en kostbaar was.
De menigte, trotsch op de welgelukte plundering, snelt voort, thans in de richting
van de Reguliersgracht, naar de woning van kapitein Spaaroog, op wiens bevel
zooëven op het Koningsplein door de soldaten op de plunderaars was losgebrand.
Hier speelt zich hetzelfde tooneel af als in het huis van den burgemeester Boreel en
weldra is de gracht gevuld met lijnwaad, beddegoed, gebroken meubelen, vernielde
schilderijen en al wat de woning van Spaaroog aan nuttigs en schoons bevatte.
Voor dien dag was het met plunderen gedaan. De schutterij, die in 't geweer was
gekomen, boezemde de menigte het noodige ontzag in en de rustige burgerij
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meende reeds, dat het oproer beteugeld was. Zij had zich echter vergist. Den
volgenden morgen vroeg reeds vertoonde zich de plunderzieke bende opnieuw in de
straten.
Na verschillende vruchtelooze pogingen, om zijn slag te slaan, begaf zich het
roofzieke plebs naar het huis van De Pinto, bijgenaamd ‘de rijke Jood’, wiens woning
stond op St. Anthoniebreestraat (tegenwoordig No. 69).
Wat had De Pinto met de begrafeniskeur te maken?
Niets. - Maar dat was ook de vraag niet meer. Roofzucht was de eenige drijfveer
van het gepeupel geworden en - De Pinto was schatrijk!
Maar thans naderde het drama zijn einde.
Terwijl de bende plunderde en roofde, dat het een aard had ijlde een van De Pinto's
dienstboden naar de Nieuwmarkt, waar eenige compagnieën gewapende burgers
bijeen waren. Dezen snelden naar het tooneel der verwoesting, namen een 25-tal
belhamels, onder wie ook een vrouw, gevangen en brachten hen in de Waag op den
Dam achter slot en grendel.
Onmiddellijk vergaderden thans de burgemeesters, de schout en de schepenen op
het stadhuis en voor al de gevangenen werd door den schout de doodstraf geëischt.
Dit lot ondergingen dadelijk twee der voornaamste belhamels, die nog dienzelfden
dag bij toortslicht uit een van de vensters der Waag werden opgehangen. Dezelfde
straf werd den volgenden middag nog toegepast op drie der oproerlingen en Maandag
den 6den Februari op een zevental andere ‘misdadige manspersonen’.
Het oproer was uit, maar had voor de stad Amsterdam
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nog een onaangenaam staartje in den vorm van schadevergoeding aan Boreel en
Spaaroog.
Voor de aardigheid deel ik - verkort - even de rekening mee, die Boreel overlegde,
en ge kunt er uit opmaken, dat deze Burgemeester nu juist niet tot de behoeftigen
van Amsterdam behoorde!
Voor schade in 't kantoortje f
bij de deur

213

In den wijnkelder

f

939

In den provisiekelder

f

391

In de keuken

f

1010

In de eetkamer

f

685

In de houten zijkamer

f

1355

In de steenen zijkamer

f

2280

In de groote zaal

f

500

In mijn slaapkamer

f

3042

Het porcelein op den
schoorsteenmantel

f

6000

Linnengoed

f

4281

Tafelgoed

f

713

Zilverwerk

f

1258

Goud en kleeren

f

3191

Het goud van de
dienstboden

f

252

Vermiste juweelen.

f

551.

Het geheele bedrag was f 28164 en 12 stuivers. Uit de overgelegde rekening bleek
tevens, hoe goed mevrouw Boreel's linnenkast gevuld was. Na de plundering werden
o.a. vermist 546 servetten van 2 tot 10 gld. per stuk; 50 tafellakens van 20 tot 100
gld. per stuk en 43 handdoeken van 4 tot 20 gld. per stuk!
Wat Spaaroog betreft, wiens kostbare schilderijen-
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collectie vernield was, deze leverde een rekening in van f 23296, waarvan hij echter,
na veel gewrijf en geschrijf, een jaar na de plundering f 20000 kreeg uitbetaald.
S. ABRAMSZ.
(Algemeen Handelsblad.)

Bladvulling.
Niets zoo gemakkelijk als dat.
‘Beeldhouwen is de eenvoudigste zaak ter wereld,’ zei een boer. ‘Al wat je te doen
hebt, is, een stuk marmer te nemen, een hamer en een beitel, te besluiten, wat je van
plan bent te maken en dan al het marmer, dat je niet noodig hebt, weg te hakken.’
(Worstelen en Overwinnen.)
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17. Zachte Winter.
Natte sneeuw is neergedaald
uit de donkergrauwe wolken;
natte sneeuw, die droef versmelt,
als de zon maar even doorbreekt.
In de breede, stille vaart,
die het wolkengrauw weerspiegelt,
liggen donkerbruine scheepjes
rustig de uren te verdroomen.
Is ook 't stadjen in 't verschiet
van verveling ingeslapen?
Niet geheel nog: hoor, daar klinken
zachte, zilv'ren klokketonen.
En de hooge, stoere molen,
fier zijn breede wieken heffend,
schijnt te luist'ren naar de klanken,
die de stille lucht doorzweven.

S. A.
(Met toestemming van den uitgever P. VAN BELKUM Az. te Zutphen overgenomen
uit het tijdschrift Voor 't Jonge Volkje).
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18. Het geschenk voor den Koning.
Het was in 't jaar 17.. 's avonds den 31sten December.
De Koning van Frankrijk1), toen nog een jongen, lag rustig in zijn groot bed te
slapen. Hij kende nog niet de zorgen en moeiten van een volwassen vorst; hij was
nog een echt kind.
Zijn leermeester, de abt Fleury, waakte voor zijn leerling met een bijna vaderlijke
teederheid, want hij zag in den jongen Lodewijk meer het kind dan den koning en
hij hield dol veel van kinderen.
Zooals hij eiken avond deed, kwam hij ook nu nog even in de slaapkamer kijken.
Voorzichtig naderde hij het bed zorgde, dat het kaarslicht den jongen koning niet
kon hinderen en aandachtig sloeg hij het slapende kind eenige oogenblikken gade.
Hij wist, dat Lodewijk meestal om tien uur wakker werd; want, al was de koning
sterk en gezond, toch vertoonde hij toen reeds een zenuwachtigheid, die hem een
slaap aan één stuk onmogelijk maakte.
Fleury hoorde hem rustig ademhalen en zette zich toen in den grooten armstoel
aan het voeteinde van het bed neer.
En zie - nauwelijks had de pendule tien zilveren slagen laten hooren, of de jonge
koning begon te woelen. Kort daarna sloeg hij de oogen op en onmiddellijk herkende
hij zijn leermeester. Hij ging rechtop zitten en zei: ‘Goeden avond, mijnheer de abt;
ik vind het heerlijk, dat

1) Lodewijk XV.
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u daar zit, want ik wou u wat vragen. Ik droom zoo benauwd, doordat ik iets vergeten
heb en ik kan maar niet verzinnen wàt. Misschien kunt u mij helpen!’
De abt glimlachte en antwoordde: ‘Dat is niet gemakkelijk; maar we zullen met
ons beiden eens gaan zoeken. Laat eens zien! Uw gebeden zag ik u opzeggen, uw
lessen hebt u geleerd...’
‘Zoo iets is het niet!’ riep de jonge koning ongeduldig uit, ‘het... het is... maar wat
is het hier koud!’
Hij trok de satijnen dekens op en huiverde.
Fleury liep naar de groote schouw en wierp een paar houtblokken op het vuur,
voortdurend denkende over de vraag, wat zijn leerling toch wel kon hebben vergeten.
Plotseling schoot hem iets te binnen en dadelijk vroeg hij: ‘Sire, ik weet, geloof
ik, wat u bedoelt! Hebt u niet vergeten, om op den avond vóór Kerstmis één van uw
schoenen onder den schoorsteen te zetten?’
De kleine koning dacht een oogenblik na en antwoordde: ‘Ja... dat zou het wel
kunnen zijn... ik heb er heusch niet aan gedacht!’
‘Waarom heeft Uwe Majesteit het niet gedaan?’
De jongen glimlachte droevig en zei: ‘Wie zou er mij Wat in mijn schoen geven?
En wat zou het moeten zijn? Ik kan immers eiken dag alles vragen, wat ik wil hebben.
En wie zou er in mijn kamer durven komen, om een presentje in mijn schoen te
leggen? Alle kinderen in het heele land vinden op Kerstmorgen wat moois in hun
schoenen. Zelfs de armsten zijn nog gelukkig met een appel - ik alleen vind niets en
ik ben de koning!...’
De abt zweeg, getroffen door den droevigen toon, waar-
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op de jonge vorst gesproken had. Toen trachtte hij hem te troosten, doch Lodewijk
maakte een ongeduldige beweging en zei: ‘Laten we er niet meer over spreken; het
is voorbij!’
Maar Fleury dacht er over, hoe hij zijn leerling een genoegen zou kunnen doen en
daarom zei hij: ‘Ik geloof toch, dat Uwe Majesteit een schoen had moeten klaar
zetten. Er zijn óók wel geschenken, die alleen een koning kan krijgen.’
‘Ik heb alles!’ riep Lodewijk, ‘dat is het juist!’...
‘Toe, laten we het eens probeeren!’ vervolgde de abt; ‘zet vanavond uw schoen
klaar en misschien vindt Uwe Majesteit morgen, op den eersten dag van het jaar,
toch wel iets, waaraan u niet gedacht hebt.’
De jonge koning lachte en riep vroolijk: ‘Goed, meneer de abt, ik wil het wel eens
probeeren, als u het mij aanraadt.’ Tegelijkertijd sprong hij uit bed, hulde zich in een
gevoerd overkleed, greep één van zijn roodgelakte schoenen en zette dien bij den
schoorsteen.
‘Goed zoo!’ riep de abt, ‘en nu gauw weer gaan slapen!’
Vlug wipte Lodewijk weer in bed, rolde zich in de dekens en wenschte den abt
goeden nacht.
Deze verliet de slaapkamer, het hoofd vol gedachten... Wat moest hij zijn koning
geven?...
Intusschen begaven zich de verschillende bedienden van het koninklijk paleis te
Versailles naar hun slaapvertrekken. In die dagen bleven de menschen nog niet tot
middernacht op en dat zou bovendien in het paleis tòch
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niet gebeurd zijn, zoolang de koning nog een kind was.
Ook de eerste waschvrouw maakte zich gereed, om naar bed te gaan, toen er
eensklaps hard op de deur geklopt werd en een gedempte stem zich deed hooren:
‘Doe open, vrouw Robert, gauw, gauw! om Godswil!’
Vrouw Robert herkende de stem van vrouw Renault en opende haastig de deur...
Onmiddellijk kwam er een vrouw van middelbaren leeftijd binnen, die zich op
een stoel liet vallen en hevig begon te snikken.
Vrouw Robert gaf haar een glas water en toen barstte vrouw Renault los: ‘O, mijn
jongen!... Het is vreeselijk!... Mijn zoon!’...
Meer kon ze niet zeggen, zoozeer hijgde ze en eerst na een poos vertelde ze met
horten en stooten: ‘Ik heb zoo geloopen: aan één stuk door van Etampes af! De wagen
rijdt niet... om de sneeuw... Ik ben verdwaald... Ik weet niet eens, hoe laat ik ben
weggegaan... Ik heb niets gegeten... Brave menschen hebben me voortgeholpen... en
overal was het zóó glad, dat ik telkens ben gevallen... Toch heb ik het gehaald... Zou
nu mijn arme jongen gered zijn?’
Vrouw Robert begreep niet, wat er nu eigenlijk gebeurd was en begon haar geduldig
te ondervragen. Zoodoende stelde ze haar vriendin wat op haar gemak en nu kon
deze haar geregeld alles vertellen.
Het was een droevig verhaal!
Ze had een zoon bij de Fransche garde. Hij had evenals zijn moeder den koning
willen dienen, en vrijwillig dienst genomen; daarom beschouwde hij zich als iets
meer dan
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zijn makkers, die zich hadden laten werven. Ook tegenover zijn superieuren
veroorloofde hij zich meer vrijheid, dan strikt toegelaten mocht worden, maar - hij
gold voor een uitstekend soldaat en daarom zagen ze veel door de vingers.
Kort geleden was er een nieuwe sergeant gekomen en deze scheen den vrijwilliger
niet goed te kunnen uitstaan. Het werd plagen en sarren, tot de jonge Renault driftig
uitviel en - dingen zei, die hij niet mocht zeggen.
De krijgsraad veroordeelde hem ter dood: in oorlogstijd ging het streng toe.
Aan het eind van haar verhaal riep vrouw Renault: ‘Maar nu is hij gered; hij krijgt
gratie, niet waar?’
Vrouw Robert antwoordde niet.
‘Maar zeg dan toch wat! Geloof je het niet?’ - en opnieuw barstte de arme vrouw
in tranen uit.
‘Het gaat zoo gemakkelijk niet, om gratie te krijgen. De jonge koning weet
misschien niet eens, wat gratie is en je kunt het hem zelf niet vragen. Je moet bij een
minister wezen en dan moet je heel lang wachten.’
Sprakeloos hoorde vrouw Renault die woorden aan en riep: ‘Den tweeden Januari
wordt mijn jongen doodgeschoten en morgen is het Nieuwjaar, dan kan ik nergens
terecht! Wat moet ik doen! Mijn arme jongen! Hij is toch niet slecht! Alleen maar
driftig! En hij is zoo gesard! Help me: wat moet ik doen, om hem te redden?’
Vrouw Robert kòn haar niet helpen; ze wist geen raad te geven en treurig zaten
de twee vrouwen bij elkaar.
Enkele minuten later werd er opnieuw geklopt en toen
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de deur openging, zag vrouw Robert tot haar verbazing den abt Fleury in eigen
persoon.
‘Waarom is hier nog licht op, zoo laat in den avond?’ vroeg hij. En nu wilde vrouw
Robert juist beginnen te vertellen, wat den zoon van haar vriendin te wachten stond,
toen de aandacht van Fleury getrokken werd door een poppetje op een kast. Het
stelde een gardesoldaat voor en 't had maar één been.
‘Heb je kinderen hier?’ vroeg de abt.
‘Neen, vraag excuus,’ antwoordde vrouw Robert, ‘dat soldaatje is van den koning
geweest. Kijk, het is nog zwart van den kruitdamp. Eens op een keer heeft Zijne
Majesteit er met een kanonnetje op geschoten.’
‘Wat!’ riep Fleury uit, ‘geschoten... met een kanon?... En ik dacht, dat ik hem
groot bracht in afschuw voor den oorlog en nooit laat ik toe, dien in zijn spelen na
te bootsen.’
Vrouw Robert lachte verlegen en antwoordde: ‘Het kanonnetje had hij van den
Russischen keizer gekregen en toen u op reis was, zijn anderen met hem gaan schieten.
Hij mocht het u niet vertellen.’
‘Dat had ik niet achter hem gezocht’, zei Fleury droevig.
‘Val hem niet te hard,’ riep vrouw Robert, ‘hij heeft er spijt genoeg van, dat hij 't
tegen uw zin heeft gedaan - en hij kon óók niet van zijn soldaten scheiden. Dit
poppetje heb ik stilletjes gehouden, toen de doos werd opgeruimd.’
Fleury zat enkele oogenblikken peinzend voor zich uit te staren.
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Eensklaps sloeg' hij zich op de knieën en riep uit: ‘Geef mij dat soldaatje!’
Hij dacht aan de vreugde van den jongen koning en aan alles, wat hij met hem
bespreken kon naar aanleiding van 't verboden spel, tijdens de afwezigheid van zijn
leermeester.
Vrouw Robert had óók een inval gekregen en ze ontwoordde: ‘Het is bijna
middernacht, meneer de abt, we kunnen nu niet meer onderhandelen over den prijs!’
‘Ik wil er een flinke som voor geven!’ zei Fleury.
‘Ik vraag er heel veel voor,’ antwoordde vrouw Robert zacht en keek ter sluiks
naar vrouw Renault, die bleek en stil zat te schreien: ‘ik vraag het leven van een
man.’
Verbaasd keek Fleury haar aan en herhaalde: ‘Het leven van een man?...’
Toen vertelde vrouw Robert hem het gebeurde met den jongen Renault...
Na de laatste woorden ontstond er een langdurige stilte...
Toen schudde Fleury het hoofd en zei: ‘Gratie? - Onmogelijk!’
Vrouw Renault barstte opnieuw in snikken uit en haar vriendin zei: ‘Dan geef ik
ook het soldaatje niet!’
De abt verzonk weer in gepeins...
Na enkele minuten stond hij langzaam op en zei: ‘Wat ik wil probeeren, is zeer
ernstig, maar - ik zal het wagen en met den hertog van Orleans over de zaak spreken.
Misschien - misschien zal hij als voogd goedvinden, dat de jonge koning van zijn
recht, om ter dood veroordeelden gratie te verleenen, gebruik maakt. Het zou de
eerste
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maal zijn. Gisteren heb ik enkele stukken in orde gemaakt, waaronder de koning
alleen nog maar zijn handteekening behoeft te plaatsen... Wie weet, of...’
Hij wierp nog een laatsten blik op de bedroefde moeder en - nam het soldaatje
mee...
‘Schep moed!’ zei vrouw Robert tot haar vriendin, hij heeft het soldaatje
meegenomen... en het is zoo'n goede man.’
Toen den volgenden morgen de jonge koning ontwaakte, liep hij dadelijk naar zijn
schoen onder de schouw.
Tot zijn verbazing vond hij er één van zijn soldaatjes in. Een brandende gloed
steeg hem naar de wangen, want hij herinnerde zich, wat hij tijdens de reis van zijn
leermeester had gedaan en niemand anders dan deze kon het poppetje daar hebben
neergelegd. Toen greep hij de rol papier, die uit den schoen stak en hij begon te
lezen... de geschiedenis van den jongen Renault. Aan het slot stond de vraag: ‘Wil
Uwe Majesteit, als de feiten zijn onderzocht en waar bevonden, dien jongen man
gratie schenken?’
Met het papier in de hand verzonk de kleine koning in gepeins, tot hij zijn
leermeester zag binnenkomen.
Dadelijk liep hij op hem toe en riep: ‘Een goed en gelukkig Nieuwjaar, meneer
de abt!’ en toen Fleury boog en wachtte op een teeken, om nader te komen, riep
Lodewijk: ‘Kom dan toch en zeg, dat u niet boos is om die soldatengeschiedenis! Ik
zie nu, dat een koning ook nog wat moois kan krijgen. U hebt goed voor mij
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gezorgd. In de eerste plaats dat oude soldaatje! Dat beteekent: wees open en oprecht
- ik zal het zijn, meneer

de abt. En dan dat verhaal... ja, ik wil dien jongen man
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gratie verleenen, als het zoo gegaan is. Ik dank u, meneer de abt, voor uw
nieuwjaarsgeschenk.’
En Fleury, met tranen in de oogen, stamelde: ‘Moge het tot uw heil zijn! Wees
gelukkig, Majesteit!’
N.N.
(Met toestemming van den uitgever P. VAN BELKUM AZ. te Zutphen overgenomen
uit het tijdschrift Voor 't Jonge Volkje).

Bladvulling.
De slechte bril.
‘Mag ik eens door uw bril zien?’ vroeg Lodewijk XV eens aan minister Dubois. Deze
bood den vorst zijn bril aan, benevens een blad papier vol loftuigingen over de edele
hoedanigheden van den Koning. Lodewijk begon te lezen, maar gaf onmiddellijk
bril en papier terug, zeggende: ‘Uw bril deugt niet, meneer Dubois, hij vergroot te
veel; de mijne is beter....’
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19. Oostersche parelen.
I. de vrienden en het geld.
Zeker rijk Muzelman was sedert eenige weken ziek en verwonderde zich, dat sommige
zijner vrienden hem niet bezochten.
‘Ze zien er tegen op, u onder de oogen te komen,’ zei zijn rentmeester, ‘want het
geld, dat ze van u hebben geleend, hebben ze nog niet terugbetaald.’
‘Ga dan heen,’ antwoordde de zieke, ‘en zeg hun, dat ik hun alles heb
kwijtgescholden en dat ik hen gaarne bij mij zal zien, om hun kwitanties te halen. Ik
ben liever mijn geld kwijt dan mijn vrienden.’

II. de beleedigde derwisch.
Een der gunstelingen van een machtig sultan wierp een armen derwisch, die hem
een aalmoes vroeg, met een steen. De beleedigde waagde het niet, den invloedrijken
gunsteling zijn misnoegen te toonen, maar raapte den steen op en nam dien mee.
‘Eenmaal zal de dag komen,’ zoo meende hij, ‘dat deze zelfde steen mij van dienst
kan zijn....’
Eenigen tijd later bemerkte de derwisch een ongewone drukte op straat. Naderbij
gekomen, zag hij, hoe de man, die hem met den steen geworpen had, op een kameel
gezeten, door de straten der stad werd rondgevoerd en aan de bespotting van groot
en klein prijsgegeven.
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Het was duidelijk: de man was in ongenade gevallen en de sultan liet hem zijn
verachting ondervinden.
De derwisch greep onwillekeurig naar zijn steen; maar - hij bedacht zich en wierp
hem in 't water. ‘Dwaasheid,’ zoo zei hij, ‘zich te willen wreken op een machtigen
vijand; maar laag en wreed, wraak te nemen op een vijand, die in 't ongeluk verkeert.’

III. de aanbrenger.
Sultan Mahumud, om een kleinigheid vertoornd op een zijner officieren, beval, dat
men deze zou vatten en ter dood brengen. De veroordeelde, hevig verontwaardigd
door de bittere gestrengheid en schromelijke onrechtvaardigheid van dit vonnis,
schold, terwijl hij voorbij den Sultan werd geleid, deze voor onmensch en
rechtsverkrachter.
Mahumud, die deze woorden niet recht had verstaan, vroeg eenigen zijner
hovelingen, wat de man had gezegd.
‘Heer,’ sprak een der vizieren, die den veroordeelde liefhad en hem een erger lot
besparen wilde, ‘hij zei: Allah heeft dengene lief, die zijn toorn bedwingt en
onwillekeurige misslagen vergeeft.’
De sultan dacht even na en zei toen getroffen: ‘Laat dien man achterhalen en zeg
hem, dat ik hem zijn straf kwijtscheld.’
Een ander der hovelingen echter, een vijand van den vizier, die den officier had
gered, trad nu naar voren en sprak: ‘Heer, het betaamt den dienaar niet, zijn meester
te misleiden, door de waarheid voor hem verborgen te houden. Daarom zeg ik u: De
veroordeelde lasterde en

Simon Abramsz., Zomerloover. Deel 1

108
verwenschte u, in plaats van de woorden te spreken, die u zoo welgevallig waren....’
Maar Mahumud zag den kwaadsprekenden hoveling toornig aan, zeggende: ‘De
woorden van den vizier bedoelden het geluk van den officier en van mij; de uwe
kunnen slechts dienen tot ons beider ongeluk; daarom is mij de onwaarheid van den
vizier welgevallig, terwijl ik uw waarheid vervloek.’
J.J. PRESTERS.
(Nederlandsch Magazijn).

Bladvulling.
Berijmde luifel-opschriften. (17e eeuw.)
Rachel beschreide haar kindje,
Hier verkoopt men melk bij 't pintje.
Mozes schreef de wet op twee tafelen,
Hier verkoopt men boekweite-flensjes, oliekoeken en wafelen.
David was klein en Goliath groot,
Nochtans sloeg David Goliath dood,
Hier verkoopt men rogge- en wittebrood.
Komt in huis, zegt uw gebrek Hier verkoopt men worst, saucijsen en spek.
(JEROEN JEROENSE. Koddige en ernstige opschriften.)
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NACHTELIJKE WANDELINGEN.
Abramsz, Zomerloover I.
P. Noordhoff, Groningen.
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20. Nachtelijke wandelingen.
Een van de vele dingen, waar een stadsbewoner nooit toe komt, zijn nachtelijke
wandelingen in de vrije natuur. 't Gebeurt wel eens, dat je vanwege de muggen of
een bruiloftspartij niet slapen kunt; maar opstaan, naar buiten gaan, wordt het niet
licht; men moet eerst zoo ver door de stad loopen; elke nachtwacht kijkt je argwanend
aan; hij ziet dadelijk, dat je geen geroutineerd nachtbraker bent en loopt een eindje
achter je aan; dat is vervelend, 't maakt je nerveus en ik geloof grif een goede kennis,
die mij vertelde, dat hij het bij zoo'n gelegenheid ten slotte eens op een loopen zette
en opgebracht werd.
In 't Zuid-Limburgsch dorpje, waar ik deze mooie zomervacantie doorbracht, ben
ik meermalen 's nachts in 't bosch en in de velden geweest, moederziel alleen en
vaker nog in groot gezelschap. Wij maakten Indische dagverdeeling, versliepen de
heetste uren en lagen 's nachts tegen twaalven klaar wakker; de een wekte den ander
en samen gingen we dan naar de vallende sterren kijken. Onze wandeling eindigde
meestal op een hoogen heuvel, vanwaar we bij dag een uur of vijf, en wellicht verder,
het Belgische land in konden zien.
In de eerste weken van de vacantie hadden we zulk een schitterenden maneschijn,
dat gewoon drukschrift met gemak te lezen viel, en de wandeling was in alle opzichten
een genot. De witte dorpshuizen, bij dag zoo nuchter onder hun witte, paarse of
groene kalklaag, of zoo groezelig besmeerd met leem, werden door de bleeke
tooverstralen in poëtische plekjes veranderd; de raadselachtige diepe
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schaduwen vervormden boomen, huizen en watermolens, dat ze onherkenbaar waren,
zoodat men zich een oogenblik vreemd voelde als in een onbekende streek.
Geen tochtje bewoog de lauwe lucht, vochtig door de nevels, die opstegen uit het
nauwe rivierdal; en dit maakte de stilte zoo diep, dat we overal de echo's van onze
voetstappen hoorden. Verbazend sterk zijn de geluiden uit de verte in dit steenachtig
land; het piepen van de boschmuis, vlak bij ons, klonk als een gil; het blazen van
een paar ooruilen, die op een rots zaten op een kwartier gaans afstand, was
angstwekkend duidelijk en, als de dieren opvlogen, kermde hun gehuil voort van top
tot top. Een vos, die scherp en kefferig jankte onder de adelaarsvarens, wekte de
honden op de hoeve en een poosje klonk rondom nijdig geblaf, dat opsteeg uit de
diepten en door de echo's dichtbij scheen.
Anderhalf uur in 't rond is trein noch tram te bekennen; toch hooren wij hier
duidelijk het dof gedreun van een nachttrein ergens tusschen Luik en Aken. In die
richting ligt een oud kasteel, met veel torens en kanteelen; de maan staat er nu vlak
boven, en sprookjesachtig blinken de leien daken, de weerhanen en de kleine
torenvensters uit boven een streperig nevelwolkje, dat door de hooge muren in tweeën
wordt gedeeld.
Eens in zoo'n maanlicht zijn we op de dassenjacht geweest. Drie kleine
bastaard-bulldoggen, monsters met blootliggende tanden en leelijke kromme pooten,
werden dicht bij 't bosch losgelaten; de beide jagers fluisterden de dieren iets toe en
sluipend als katten gleden ze de struiken in. We hoorden het hijgend snuiven
voortglijden
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over de weiden langs den boschrand. De baas stond gereed met zijn groote ijzeren
dassentang, om toe te snellen, zoodra de honden zouden aanslaan, als teeken dat ze
een das ‘gesteld’ hadden.
Een van de beide mannen droeg ook nog een opgerolden groven aardappelzak bij
zich, met een zwaar touw dichtgebonden. Daarin zou de das, als hij maar eens den
ijzeren kraag van de tang om zijn nek had gekregen, levend worden opgeborgen. Het
touw moet er dan zoo strak om, dat het dier zich niet verroeren kan, anders bijt hij
den zak stuk. Onze jagers hoopten op een levende vangst, om eenige jonge
dassenbijters op de jacht te kunnen dresseeren. Daartoe, zoo hoorde ik, wordt de
gevangen das halfdood geslagen en dan eerst wagen zij hun jonge honden er aan.
Deze martelen dan het arme dier, tot het morsdood is. Een afschuwelijke en dan ook
verboden behandeling van een beest, dat heel weinig schade doet; althans in deze
streek, waar, behalve konijnen, haast geen klein wild meer te vinden is. De eenige
last, dien de boeren hebben van den das, bestaat hierin, dat hij 's nachts de weiden
en soms de bouwlanden omwoelt, om larven en wormen te zoeken.
Na een tien minuten naderde het regelmatig snuiven ons weer als een tuf-tuf, die
uit de verte aan komt snellen. Vier of vijfmaal werden de honden uitgezonden, maar
steeds kwamen ze terug, zonder één kef gegeven te hebben.
‘'t Is te licht,’ zei de jager, ‘en de schaduw te zwart; de das is bang voor zijn eigen
schaduw en kruipt weer in zijn hol bij zulk weer. Er moeten wolken voor de maan
drijven, anders komen we platzak thuis.’
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En dat gebeurde. Eens, in de dichte bramen aan den weidekant van 't bosch, sloegen
de honden aan; wij holden allen toe op een sein van den jager, maar de honden hadden
in 't dichte gewas het dier niet staande kunnen houden, tot wij bij hen waren. ‘Hij
blaast zich op als een elastieken bal,’ verklaarde de baas, ‘en dan glijden de tanden
af.’
Eerlijk gezegd, speet het mij maar weinig, dat we geen das vingen; want 't spaarde
mij veel last; ik had het dier stellig gekocht, om 't niet te laten martelen en, na het
geteekend te hebben, naar Artis gezonden.
Ook op een stik donkeren nacht zijn wij verleden week uit geweest, met een
fietslantaarn. De dag was smoorheet en tegen den avond kwamen over de bergen
zware wolken aanglijden, die de sterren bedekten met een zwart gordijn; daarin flitste
het van tijd tot tijd; en dan kwamen er groote, vurige scheuren in met hakige en
rafelige kanten. Geen donder was er te hooren; alleen met tusschenpoozen een zwaar
zuchten of steunen, hoog in de lucht; dan bogen de lange populieren den top naar
het westen, waar de zon nog een ovalen rand om de heuveltoppen zoomde; toch was
er geen koelte te merken.
Tegen elf uur was de nacht zoo zwart als roet; geen hand voor oogen te zien; ook
de witte muren niet. Maar alles wat leefde, vooral witte bloemen en nachtvlinders,
had een vreemden glans. Als wij 't licht van de lantaarns bedekten, konden wij geen
voet verzetten; maar met tusschenpoozen helderde de wegrand eventjes op en lichtte
phosphoriek. Heel kleine vurige slangetjes kronkelden over den weg; dat waren
duizendpooten, die
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licht geven, en die hun bijnaam electricus daaraan danken. Groene en roode vonkjes
flonkerden eensklaps hier en daar tuschen de struiken en doofden langzaam; dat
waren glimwormpjes; en door het hout van het lucifersdoosje heen, dat hun even tot
gevangenis diende, waren de drukletters er bovenop goed te lezen.
Eén oogenblik schrokken wij hevig; de acetyleenlantaarn verlichtte ons pad door
een diep ravijn, waarin wij nauwelijks twee aan twee konden staan. Op eens keken
twee groote vurige kolen ons aan uit de schim van een groot beest. Een ontzettend
gebrul. Gegil. Toen een groot gelach. 't Was een koe, die uit de weide was verdwaald
en in 't ravijn stokstijf stond van angst, verbluft en verblind door ons licht. Uit moedwil
liet de voorman ook andere koeienoogen lichten; en ook onze eigen oogen bleken
de eigenschap te bezitten, die wij alleen katten hadden toegedacht.
Nog viel er geen droppel en geen gerommel kondigde onweer aan, maar ieder
voelde, dat het komen moest. De lucht was vol electriciteit, de boomen, de struiken,
ook wij zelf; tot in onze haren toe hadden wij het eigenaardig gevoel van iemand,
die op het isoleerbankje staat; iets blauwigs, als een weerschijn, gaf de grenslijnen
aan van de hekken en het ijzerdraad langs 't bouwland.
Langs onzen weg in de hooge heuvelweide lagen poelen, half vol kleiig water, het
eenige, dat de koeien hier te drinken krijgen; en uit een van die uitgestoken kuilen
begon plotseling een klokje te luiden, eerst zacht, dan sterker; teere, heldere, lage en
hooge tonen door elkaar, mooi en angstig in den zwarten nacht. We stonden ver-
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steld. Wat kon 't zijn? Koeien dragen hier geen belletjes, anders zouden we dadelijk
daaraan hebben gedacht. Het moeten toch koeien met schelletjes zijn, meende een
van 't gezelschap; maar zoover 't acetyleengas licht verspreidde, was er geen koe te
zien.
Wij klommen tegen den hoogen kant van 't weiland op en keken in den koepoel;
het water rimpelde; van de kleikluiten en uit de pootprenten der koeien, die hier
komen drinken, doken plonzend kleine diertjes in 't water - en de klokjes zwegen.
Ik had nog maar eens, kort te voren, in den Eifel, de klokjes gehoord en stond nog
even in twijfel; maar nadat we ons een poos onbeweeglijk gehouden hadden, begon
't luiden opnieuw. En: ting, tang, tong, - weer gingen de Eifelklokjes aan 't klinken.
Het was prachtig, dat geheimzinnig, nachtelijk feeëngeluid, dat uit het water
opkomt. Lang waren wij er stil van. 't Is eigenlijk verkeerd, het nader te onderzoeken
en te ontleden, door te vertellen, dat het geen nimfen of nixen zijn, die daar wonen
in 't gele water, maar padjes, grijze vuurpadden, met geel gevlekten buik; klungelskes
zeggen de menschen hier, heel aardig. Het is werkelijk een
klingelende-klokskes-geluid, ofschoon ieder beestje maar één eigen toon heeft. Die
toon is evenwel verschillend voor vele dieren. Het geluid lijkt dan ook alleen op
klokjes, als er vele tegelijk instemmen.
In 't dorp vielen de eerste droppels en het rommelde in de verte.
's Morgens vroeg was al het stof van de wegen in de beken gespoeld: het water
van de volle, woelige Geul bruiste hevig en zag zoo bruin als dorre beukenbladeren;
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maar de hemel was weer zuiver en zoo blauw als elken dag in de onvergetelijk mooie,
zonnige zomervacantie van 1904.
E. HEIMANS.
(Wandelen en Waarnemen.
VAN HOLKEMA EN WARENDORF, AMSTERDAM.)

Bladvulling.
Gezouten kogels.
Eenige jagers zaten op te snijden. Dit ergerde een ouden Tyroler en hij riep zijn
vriend, die bij den haard zat, toe: ‘Sepp, vertel eens van de gezouten kogels!’
‘Och,’ antwoordde Sepp, ‘ik prijs me zelven niet graag....’
De jagers werden nieuwsgierig en drongen bij den ouden man op het verhaal aan.
Eindelijk gaf deze toe en vertelde: ‘Die Sepp kan zóó ver schieten, dat hij al zijn
kogels moet inzouten; anders is het wild bedorven, éér hij 't kan oprapen....’
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21. In 't stille kamerke.
In 't stille kamerke de avond grauwt.
Arm moederke alleenig zit;
Zacht voor haar kinders altegaar
Ze een paternosterke bidt.
Ze bracht haar kinderen alle tien
Met God en met eere groot;
Nu kan oud moederke niets meer doen;
Zij eet het genadebrood.
Verspreid zijn zij allen, wijd en zijd;
Arm moederke weet niet waar;
Maar als ze in 't donker alleenig zit,
Dan ziet zij weer allen daar.
In 't stille kamerke de avond grauwt,
Arm moederke alleenig zit;
Zacht voor haar kinders altegaar
Ze een paternosterke bidt.
G.W. LOVENDAAL.
(Licht geluid, Groningen, P. Noordhoff.)
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22. Eerlijk gedeeld.
Te Bagdad leefde eens een man, Ebn-el-Magazi genaamd, die den kost verdiende
met het vertellen van anecdotes en humoristische verhalen, waarnaar steeds een
talrijk publiek met gretig oor luisterde.
Eén dezer verhalen, waarmee hij in den regel groot succes had, was het volgende:
Een tijd geleden stond ik, zooals nu, verhalen te vertellen vóór het paleis van den
Kalif, en de menschen om me heen - ik hoop niet onbescheiden te wezen, als ik 't
zeg - hadden een schik van belang.
Onder de luisteraars was ook een bediende van den Kalif en hij had wel den
meesten schik van allen.
Toen ik met mijn vertelsels klaar was en aanstalten maakte, om naar huis te gaan,
kwam de man naar me toe en zei: ‘De Kalif laat je verzoeken, ook eens in 't paleis
te komen en hem met je verhalen te vermaken.’
‘De Kalif?’ zeg ik. ‘Geen geringe eer! Maar waaraan heb ik die eer te danken, als
'k vragen mag?’
‘Dat zal ik je vertellen. Een paar dagen geleden had ik iets te doen in een van de
vertrekken van 't paleis. Toevallig was daar ook de Kalif. Nu had ik den vorigen dag
op de markt naar je staan luisteren en je hadt een verhaal verteld, zóó grappig, dat
ik lachen moest, telkens als ik er aan dacht. Dat gebeurde ook, terwijl ik aan 't werk
was in de kamer van den Kalif en ik lachte zóó smakelijk, dat de Kalif me naar de
reden ervan vroeg. Ik vertelde hem het verhaal, dat mijn lachspieren zoo in beweging
had gebracht
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en toen gaf de Kalif mij bevel, je in het paleis te noodigen, wanneer ik je weer eens
zag.’
‘Nu,’ zeg ik, ‘ik wil wel en 't zal me zeker geen windeieren leggen.’
‘Dat denk ik óók niet,’ zegt de bediende, ‘maar wat je krijgt, moet je eerlijk met
mij deelen: ieder de helft; anders zal ik maken, dat er van de zaak niets komt.’
‘Kom,’ zeg ik, ‘jij bent ongetrouwd en hebt alleen voor je zelf te zorgen; maar ik
heb een groot gezin te onderhouden. Wees dus met minder dan de helft tevreden.
Wat dunkt je van een zesde part?’
‘Niet genoeg.’
‘Een vierde?’
‘Oók niet genoeg; kort en goed: wil je me de helft geven, ja of neen?’
Wat moest ik doen? Zei ik nee, dan liet ik waarschijnlijk een mooi buitenkansje
mijn neus voorbijgaan; dus ik zei ja en ging onmiddellijk mee naar het paleis.
Het duurde een heele poos, eer ik bij den Kalif werd toegelaten, want die was in
gesprek met den Grootvizier. Maar eindelijk stond ik dan toch van aangezicht tot
aangezicht met onzen machtigen heer.
Ik maakte een diepe buiging en wachtte natuurlijk, tot ik zou worden toegesproken.
De Kalif nam me van het hoofd tot de voeten op en vroeg toen: ‘Is u Ebn-el-Magazi,
die onuitputtelijk is in het verhalen van vroolijke geschiedenissen?’
‘Allah zegene u,’ zei ik, ‘mijn naam is Ebn-el-Magazi. Allah heeft mij de gave
geschonken, mijn medemenschen met mijn verhalen vroolijk te maken - en hun
dankbaar-
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heid stelt mij in staat, voor mij en de mijnen den kost te verdienen.’
‘Welnu,’ antwoordde de Kalif, ‘ik houd óók bijzonder veel van grappige
vertellingen; maar ze moeten héél grappig zijn, zal ik er om lachen. De meeste
verhalen, die grappig bedoeld zijn, vind ik flauw of nietszeggend. Als gij nu in staat
zijt, me om een van uw verhalen te doen lachen, zal ik u als belooning honderd
goudstukken uitbetalen.’
Ik boog.
‘Maar,’ ging de Kalif voort, ‘wat krijg ik van u, als ge me niet aan 't lachen kunt
krijgen?’
‘Heer,’ antwoordde ik, ‘uw dienaar kan u slechts zijn hoofd aanbieden en verzoekt
u, daarmee naar uw goedvinden te handelen, wanneer 't mij niet gelukken mag, een
lach op uw gelaat te verwekken.’
De Kalif wees nu naar een leeren zak en zei: ‘Ik neem uw aanbod aan. Zoo uw
verhalen mij niet doen lachen, ontvangt ge met den leeren zak tien slagen op het
hoofd.’
‘Nu,’ dacht ik, ‘dat zal wel zoo erg niet wezen.’ Want ik veronderstelde, dat er
niets dan lucht in den zak was, zoodat, als de zaak eens ongunstig uitviel, er niet veel
onaangenaams voor mij uit kon voortkomen.
Ik begon dus te vertellen; maar terwijl in den regel mijn straatpubliek al na vijf
minuten staat te schateren, stond na een uur het gezicht van den Kalif nog even strak
en onbewogen als aan 't begin. Ik probeerde dus, mijn vertelsels nog wat sterker te
kruiden, maar, al hielden de heeren van 't hof, die om den Kalif heen stonden, zich
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den buik vast van 't lachen, de Kalif zelf keek zoo ernstig, alsof hij in de Moskee
was.
Op 't laatst was ik uitgepraat en bovendien was ik zoo moe als een hond.
De Kalif wachtte, alsof er nog meer zou komen, maar ik wierp mij op de knieën
en riep: ‘Beheerscher van alle geloovigen, ik bied u in ootmoed mijn hoofd aan.
Niemand is voor mijn humor ooit ongevoelig gebleven... Gij alleen zijt er tegen
bestand geweest... Ik ben gereed, mijn straf te ontvangen... Alleen - nog één verzoek
zij mij toegestaan.’
‘Namelijk?’...
‘Dat u mijn straf verdubbelt. Tien slagen was de afspraak - schenk er mij twintig.’
‘Een zonderling verzoek,’ zei de Kalif, ‘maar - het zij zoo!’
Meteen greep de Kalif den leeren zak en gaf er mij een slag mee op het hoofd...
Ik dacht, dat mijn schedel aan stukken ging. En geen wonder, de zak was vol
keisteentjes!
Dat was wat anders dan lucht, zooals ik verondersteld had!
Zoo kreeg ik tien slagen en ik wil eerlijk bekennen, dat ik na den tienden slag
suizebolde.
Maar toen de Kalif den arm ophief, om me den elfden toe te brengen, riep ik:
‘Heer, één oogenblik, bid iku!’
De Kalif wachtte even en gaf me gelegenheid te zeggen, wat ik op het hart had.
‘Heer,’ zei ik, ‘de Koran leert trouw aan een eens
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gegeven woord. De dienaar, die mij naar uw paleis voerde, heeft mij de belofte
afgeperst, dat ik hem de helft zou geven van hetgeen ik als loon zou ontvangen.
Welnu - tien slagen hebt u mij reeds toegebracht; dat is juist de helft; vergun mij
eerlijk te zijn en hem op de andere helft te vergasten.’
Daar begon de Kalif in eens te lachen, dat hij blauw in het gezicht werd, zoodat
een van de vizieren het raadzaam vond, hem een beker wijn aan te bieden.
Maar de Kalif wees den wijn af en lachte behoorlijk uit.
Toen gaf hij bevel, dat de bediende vóór hem zou worden gebracht.
De man kwam binnen en vernam van den Kalif, wat hem te wachten stond.
‘Heer!’ riep hij, ‘waartoe die slagen? Ik heb u altijd trouw gediend...’
‘Noem het maar trouw,’ zei de Kalif en hij herinnerde hem aan de belofte, die hij
mij had afgeperst.
Nu, zijn belooning, precies dezelfde als de mijne, liep hij dan ook niet mis en toen
hij die te pakken had, was hij in een wip de zaal uit.
En het eind van de historie?
Dat was niet onaardig: schaterend van 't lachen schonk mij de Kalif een beurs met
honderd goudstukken, met streng verbod, er één van aan zijn inhaligen bediende te
geven.
MARIE BRAKELMAN.
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23. Een episode uit Beethoven's leven.
In 't hôtel ‘Zum römischen Kaiser’ te Weenen was de tafel gedekt. De kellners stonden
in de eetzaal het oogenblik van de komst der gasten af te wachten.
Daar werd de deur geopend. Een heer met steil, borstelig haar en gekleed in een
grijze jas, trad binnen, ging, zonder een woord te spreken, aan de gedekte tafel zitten,
haalde een rol papier en een inktkokertje uit zijn jaszak te voorschijn en begon ijverig
te schrijven.
De kellners zagen dit alles met stille verbazing aan. Niemand kende den
zonderlingen bezoeker. Eindelijk waagde een hunner het, op hem toe te treden en te
vragen: ‘Kan ik u ook van dienst zijn, mijnheer?’
Als uit een droom ontwakende, zag de onbekende van zijn werk op en verstrooid
staarde hij den kellner aan. Toen zei hij kortaf, blijkbaar boos over deze hinderlijke
stoornis: ‘Neen! Laat me met rust!’ Dit werd op zulk een barschen, gebiedenden toon
geuit, dat de kellner verschrikt heenging.
De vreemdeling schreef ijverig voort en de kellners zagen, dat hij niets dan
muzieknoten op 't papier bracht. Daarbij sloeg hij met zijn voet de maat en neuriede
tamelijk hard de melodieën, die hij had opgeschreven.
Langzamerhand werd de groote eetzaal met allerlei bezoekers gevuld, welke
eveneens met verbazing en gelach naar den man in de grijze jas keken, die maar
steeds voortging met te neuriën en de maat te slaan. Deze liet zich evenwel door niets
storen. Hij hoorde blijkbaar niet eens, dat een groote bel het sein tot het middagmaal
gaf
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en de gasten zich in zijn nabijheid aan tafel zetten. Evenmin

scheen hij iets te vernemen van het gerammel der borden zelfs scheen zijn reukorgaan
niet eens te worden
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aangedaan door den heerlijken geur van 't gebraad en de andere spijzen. Reeds
begonnen de kellners wantrouwende blikken op hem te werpen en wellicht zouden
ze hem op een minder aangename wijze hebben bejegend, zoo niet een nieuw
aangekomen bezoeker hem herkend had.
‘'t Is Beethoven! Laat hem rustig werken! Hij is aan 't componeeren!’ fluisterde
hij en 't ging als een loopend vuurtje door de zaal.
Het was inderdaad Beethoven. Als hij een inspiratie kreeg, ging hij, zoo 't maar
even mogelijk was, onmiddellijk zijn gedachten in noten weergeven. Niets kon hem
dan in zijn werk storen: hij zag en hoorde eenvoudig niets van wat er om hem heen
gebeurde.
Ook dezen keer was den maestro op zijn wandeling plotseling een muzikale
gedachte ingevallen. Als hij deze niet verloren wilde laten gaan, moest hij haar
terstond opschrijven en daarom was hij eenvoudig het hôtel ‘Zum römischen Kaiser’
binnengestapt.
Nog altijd was Beethoven in zijn werk verdiept. Zelfs het luide gesprek, dat aan
tafel gevoerd werd, leidde zijn aandacht geen oogenblik af, wat hij natuurlijk mede
te danken had aan zijn bekende hardhoorigheid.
Het diner duurde een paar uur. De gasten verlieten de zaal en de kellners ruimden
de tafel af.
Beethoven zat nog steeds te werken. Eindelijk trad er een kellner op hem toe en
waagde het te vragen: ‘Mijnheer, het diner is afgeloopen. Wil u nog altijd niets
gebruiken?’
‘Kan ik dan nergens rustig zitten?’ riep Beethoven
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woedend uit. ‘Houd toch op met je praatjes en laat me met rust!’
De kellner trad verbluft achteruit en Beethoven schreef maar door. Niemand durfde
hem thans meer storen.
Het begon reeds donker te worden, toen de groote componist eindelijk zijn
muziekpapier oprolde, den inktkoker sloot en alles in zijn jaszak borg. Hij lachte
tevreden, zag de ledig geworden eetzaal rond en wenkte een der kellners.
‘Ik wil betalen. Hoeveel ben 'k schuldig?’
‘Maar, mijnheer,’ antwoordde de kellner zeer verlegen, ‘u hebt niets gebruikt! Zal
ik u nog gauw wat brengen?’
Beethoven hoorde hem hoofdschuddend aan.
‘Dat 's vreemd,’ zei hij, en ik heb in 't geheel geen honger!’
Hij groette den kellner vriendelijk, zette zijn hoed op zijn borstelige haren en ging
heen.
G. BAAK.

Bladvulling.
De jeugd waagt, de ouderdom weegt. RAUPACH.
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24. Dood van Andreas Hofer.
Bij den vrede van Presburg, in 1806, had Keizer Frans van Oostenrijk Tyrol, Venetië
en nog eenige andere landstreken moeten afstaan aan Napeleon, die Tyrol op zijn
beurt aan den vorst van Beieren schonk. In 1809, toen Keizer Frans opnieuw den
oorlog tegen Napoleon begon, kwamen ook de Tyrolers, gehecht als ze waren aan
het Oostenrijksch stamhuis, tegen het gehate Beiersche bestuur in opstand. Andreas
Hofer, een herbergier uit het dorpje Sand in het Passeier-dal, plaatste zich aan hun
hoofd en wist zijn landgenooten herhaaldelijk tot de overwinning te leiden. Tot
driemaal toe slaagde hij er in, den Franschen en Beieren Innsbrück te ontrukken,
sterk door de belofte van Keizer Frans, dat deze de trouwe Tyrolers niet zou verlaten
en geen vrede zou sluiten, zoo Napoleon Tyrol van Oostenrijk zou willen losscheuren.
De Keizer brak echter zijn woord, door bij den wapenstilstand, dien hij met Napoleon
sloot, Tyrol af te staan, en dus aan de woede der Franschen en Beieren over te geven.
Van drie zijden kwamen nu de vijandelijke legers verwoestend en moordend het
arme Tyrol binnen. Op het hoofd van Hofer werd een prijs gesteld. Hofer, die zijn
land niet wilde verlaten, vluchtte met zijn gezin in de bergen en hield zich twee
maanden schuil in een Alpenhut. Een arme boer uit het Passeier-dal, door de
aangeboden geldsom verleid, verried echter zijn schuilplaats. Hofer werd gevangen
genomen, naar Mantua gevoerd en daar door een krijgsraad ter dood veroordeeld.
Het vonnis was geveld: Andreas Hofer was door den krijgsraad ter dood veroordeeld.
Van eenstemmigheid onder zijn rechters was echter geen sprake geweest; sommigen
hunner hadden niet verder willen gaan dan tot gevangenisstraf; anderen zelfs hadden
algeheele vrijspraak gewenscht.
Generaal Bisson, die in dezen tijd gouverneur der vesting Mantua en ambtshalve
voorzitter van den krijgsraad was en Hofer na diens gevangenneming meermalen
had aan-
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gezocht, in Franschen dienst te treden, waardoor hij zich niet alleen 't leven zou
redden, maar bovendien hooge onderscheidingen zou ontvangen, wendde zich thans
per telegraaf1) tot den onderkoning te Milaan, met de vraag, wat het lot van Andreas

Hofer moest zijn, nu de krijgsraad niet tot eenstemmigheid had kunnen komen.
Het antwoord was geweest: Hofer moet binnen vier en twintig uur worden
gefusileerd.
Sommigen meenen - en wellicht niet ten onrechte - dat dit bevel de uitdrukking
was van Napoleons stelligen wil. Andreas Hofer moest tot afschrikwekkend voorbeeld
dienen voor ieder, die het waagde, zich te verzetten tegen de macht des grooten
Keizers. Deze was in onderhandeling met Keizer Frans van Oostenrijk over een
huwelijk met diens dochter Maria Louise. Kwam dat huwelijk tot stand, dan

1) Men moet hier natuurlijk niet denken aan onze electro-telegraaf. Die, waarvan hier sprake
is, berustte op het geven van seinen door middel van zes borden van gevlochten ijzer, die
men in verschillende standen kon plaatsen. Op deze wijze werden berichten van plaats tot
plaats overgebracht.
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zou zijn bruid vermoedelijk aandringen op de vrijlating van Hofer. De slag moest
dus spoedig vallen, opdat Hofer onherroepelijk van het wereldtooneel zou verdwijnen.
Den 21sten Februari (1810) kwamen eenige afgevaardigden der militaire overheid
Hofer in den kerker het vonnis meedeelen, dat over hem was uitgesproken.
In staande houding en met de grootste kalmte hoorde de held hen aan.
‘Goed,’ zei hij zacht en hij knikte met het hoofd; ‘ik zal dan tenminste als krijgsman
sterven en niet als misdadiger. Voor kogels vrees ik niet, evenmin als voor den lieven
God, die altijd het beste met me heeft vóór gehad en die 't ook nu goed met mij meent,
daar hij mij van deze aarde wil verlossen. Welnu - ik ben gereed, voor Gods
rechterstoel te verschijnen.’
Eenige wenschen voegde hij echter nog aan deze woorden toe, namelijk, zijn
vriend Cajetan Döninger bij zich te zien, die hem naar Mantua was gevolgd, maar
daar van hem gescheiden was. Ook verlangde hij een priester, om hem tot den dood
voor te bereiden. Eindelijk verzocht hij, dat men zijn landgenooten, die eveneens te
Mantua gevangen zaten, bij hem zou zenden, opdat hij met enkele woorden afscheid
van hen zou kunnen nemen.
Alleen de laatste wensch, zoo deelde hem één der ambtenaren bewogen mee, kon
niet worden ingewilligd, uit vrees voor rustverstoring. Döninger zou echter tot hem
worden toegelaten, terwijl hem ook een priester zou worden gezonden.
Spoedig daarop trad dan ook Döninger, zijn geliefde secretaris, de gevangenis
binnen. Weenend viel hij Hofer

Simon Abramsz., Zomerloover. Deel 1

130
aan de borst en snikte. ‘Och, 't is dan toch waar.... ze willen den edelsten mensch als
een misdadiger ter dood brengen.’
‘Spreek zoo niet, Cajetan,’ sprak Hofer bewogen, ‘spreek zoo niet.... Doe zooals
ik en onderwerp u. 't Is goed dat ik sterf, want het is beter, dat ik mij opoffer voor
het land, dan dat er velen om mij zouden sterven....’
‘O, mocht ik voor u sterven!....’ kreet Döninger; ‘wat is mijn leven zonder u! Moet ge voor al het goede, dat ge hebt gedaan, zulk een schandelijke straf
ondergaan?....’
‘Vriend,’ sprak Hofer zacht, ‘alleen God weet, wat goed is; dwalen heeft me
ongetwijfeld doen zondigen en daarvoor zal ik mijn straf ontvangen. Maar nu heb
ik u nog een laatste verzoek te doen....’
‘Zeg het mij en ik zal het vervullen....’
‘Welnu, vriend: droog u tranen; ze doen mij pijn. Gedraag u mannelijk en wees
sterk, zooals in vroeger dagen....’
Döninger dwong zich met de kracht der vriendschap tot kalmte en berusting.
‘Zoo is 't goed,’ zei Hofer bewogen, ‘en nu verzoek ik voor 't laatst uw diensten
als secretaris. Ik zal u een brief dicteeren voor mijn zwager Pöhler te Neustadt. Papier
en schrijfgereedschap heeft de gevangenbewaarder al klaar gelegd....’
Döninger zette zich tot schrijven neder. ‘Commandant,’ sprak hij, ‘ik ben gereed.’
In nadenken verzonken, liep Hofer eenige malen zijn
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verblijf op en neer. Toen bleef hij voor de tafel staan en begon met duidelijk, rustige
stem te dicteeren.
Het was een hartelijk en roerend afscheid, dat hij met dit schrijven nam van zijn
zwager en zijn zuster.
‘Zóó licht komt mij het sterven voor,’ aldus eindigde hij, ‘dat bij de gedachte
eraan, mijn oogen zelfs niet vochtig worden. Geschreven te negen uur. Over een uur
reis ik met behulp van al de Heiligen naar God.
Mantua, den 20 Februari 1810.
Uw Andreas Hofer.’
‘En nu,’ sprak Hofer vriendelijk tot Döninger, nadat de brief voltooid was, ‘laat ons
afscheid nemen. De priester kan elk oogenblik komen.’
Met wankele schreden trad Cajetan op Hofer toe en liet het hoofd op diens schouder
zinken. Hij poogde zich te vermannen, maar de omstandigheden waren hem te machtig
en hevige snikken deden zijn lichaam schokken.
‘Cajetan,’ vroeg Hofer en hij drukte het hoofd van zijn vriend aan zijn borst,
‘waarom weent ge? Nooit zag ik uw tranen, wanneer ik naar het slagveld trok en ik
ieder oogenblik in gevaar was, door een vijandelijken kogel te worden gedood...
Welnu, denk dan, dat ik opnieuw naar 't veld ga en wees overtuigd, dat het beter voor
mij is, door de kogels te worden getroffen, dan nog langer te lijden...’
Even na 't vertrek van Döninger trad de aartspriester Giovanni Manifesti in kerkelijk
gewaad de gevangenis binnen, waar hij een poos met Hofer alleen bleef.
Te elf uur werden de kerkerdeuren wijd geopend en
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klonk de generaalsmarsch. De muziek, hoe diep weemoedig ze ook moest klinken
in de ooren zijner vrienden, deed het hart van den Tyroler held goed. Met een kalm,
ja, blijmoedig gelaat en met een klein crucifix in de handen, trad hij op de
binnentredende officieren toe.
Toen de stoet het gebouw voorbijging, waar de overige Tyrolers gevangen zaten,
wierpen dezen zich op de knieën, strekten weenend de handen door de traliën naar
Hofer uit en riepen hem snikkend een laatst vaarwel toe.
‘Eerwaarde,’ zei Hofer tot Manifesti, die aan zijn zijde ging, ‘wil u de vijfhonderd
gulden, die ik u heb gegeven, onder mijn arme landgenooten verdeelen?’
‘Zeker, mijn zoon,’ antwoordde de priester.
‘En zeg hun dan ook, niet kleinmoedig te worden, maar laat hen vertrouwen, dat
er eenmaal een betere tijd voor ons geliefd Tyrol zal aanbreken.’
Aan 't bastion bij de Porta Ceresa gekomen, hield de stoet halt. Hofer nam afscheid
van den priester, kuste zijn crucifix en schonk het Manifesti tot een gedachtenis.
‘Neem dat van mij aan, eerwaarde,’ voegde hij er bij. ‘Twintig jaren droeg ik 't
aan mijn hart. Laat het u een herinnering zijn aan Andreas Hofer. Geef mijn lieve
vrouw kennis van mijn dood; bericht haar, dat ik blijmoedig gestorven ben en troost
haar met de verzekering, dat we elkaar eenmaal in den Hemel zullen terugzien.’
De priester beloofde hem, zijn laatste wenschen te zullen vervullen, schonk hem
zijn zegen en trad toen terug.
Nu naderde hem een korporaal, die een witte doek in de hand droeg.
Maar Hofer maakte een afwerend gebaar en sprak:
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‘Neen, geen blinddoek. Ik heb den dood honderdmaal in de oogen gezien; ik beschouw
hem als mijn vriend: ik wil hem in 't gelaat zien, als hij komt.’
‘Kniel dan,’ verzocht de korporaal.
‘Neen,’ antwoordde Hofer, ernstig maar beslist. ‘Ik

sta voor Hem, die mij geschapen heeft en staande wil ik Hem den geest teruggeven.
Maar één verzoek: treft goed....’
Innig geroerd trad de korporaal achteruit en gaf den
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zes soldaten van het voorste gelid bevel, op de borst van Hofer aan te leggen.
‘Leve Tyrol! Leve Keizer Frans!’ riep Hofer met krachtige stem; daarop deed hij
met gevouwen handen zijn laatste gebed en toen: ‘Vuur!...’ kommandeerde hij en er
knalden zes schoten.
Maar 't oog der schutters moet beneveld zijn geweest en hun handen moeten hebben
gebeefd.... Hofer was wel gewond, maar hij leefde nog.
Hij viel op de knieën en steunde op de rechterhand.
‘Vuur!’ klonk het andermaal, thans uit den mond van den korporaal en weer
knalden er zes schoten.
Hofer stortte voorover, maar hief nog eenmaal het bebloede hoofd op.
Toen trad, door medelijden bewogen, de korporaal naar voren, greep een der
soldaten het opnieuw geladen geweer uit de handen, drukte den martelaar de tromp
tegen het voorhoofd en gaf vuur.
Andreas Hofer was niet meer.
De grenadiers hieven het lijk op, legden 't op een baar en droegen het naar de kerk
van Sint Michaël, waar 't gedurende den lijkdienst werd ten toon gesteld, opdat ieder
zich zou kunnen overtuigen, dat de eenmaal zoo gevreesde oppercommandant niet
meer in 't land der levenden was en dat Tyrol nu was onderworpen.
Denzelfden dag, ja, bijna op hetzelfde oogenblik, waarop Hofer werd doodgeschoten,
omdat hij zijn land en zijn Keizer trouw was gebleven, verkondigde het gebulder der
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kanonnen van Weenen's wallen, dat Maria Louise, de dochter van Keizer Frans, de
bruid was geworden van Napoleon...
Naar J.J.A. KRUSEMAN.

Bladvulling.
Hoe een dichterlijk gestemd dansmeester in 1824 zijn beschrijvingsbiljet
voor de personeele belasting invulde.
Zes en zeventig cents is mijn huur;
In één schoolsteen stook ik mijn vuur;
Door één venster krijg ik mijn licht;
En met één deur sluit ik mijn kamertje dicht;
Mijn beroep is luchtig van aard
En mijn meubelen zijn de taxatie niet waard.

Medegedeeld door de Leidsche Courantvan 16 Februari 1824.
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25. Getroefd.
Jan Stam was lange jaren knecht
in d'academietuin te... neen de naam der stad doet, naar ik meen,
hier niet terzake. - Stam was recht
in al zijn doen en ieder mocht hem graag;
maar wat hem bijna alle daag'
onmisbaar maakte voor een macht
studenten in de botanie,

was d' overgroote kennis, die
vriend Stam van zaden had. Ja, wàt je 'm ook maar bracht indien 't maar zaden waren vriend Stam wist dadelijk en stellig te verklaren:
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‘De naam is zóó en zóó’ - en nooit, zoover mij is bekend,
had Stam het bij 't verkeerde end.
Een paar studentjes echter namen het besluit,
den man eens op de proef te stellen
op at manier - dat zal ik u vertellen:
Ze namen haringkuit
en lieten die een dag of wat
goed drogen in de zon, totdat
ze in korreltjes uiteenviel. Toen
met die korreltjes naar Stam, om hem de vraag te doen:

‘Zeg Stam, wil jij ons even zeggen,
wat dit voor zaadjes zijn?
Ze zijn zoo bitter klein;
we kunnen ze wel even onder een vergrootglas leggen,
maar,
als jij 't soms weet, dan zijn we gauwer klaar.’ -
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Jan zet zijn bril op, neemt het zaad,
bekijkt, beruikt, betast het en zegt eindelijk: ‘Gissen,
nietwaar meneeren, dat doet dikwijls missen;
maar hebt u nog een week geduld,
'k beloof u, dat u 't weten zult:
ik zal er ongetwijfeld achter komen.’
De heeren gingen heen. - ‘Ziezoo, die's beetgenomen!’
zei d'een. - ‘Die is er in gevlogen!’
riep d' ander....
Och, och, wat lachten ze toch met elkander...

De tranen liepen hun uit d' oogen.
***
Acht dagen later. - ‘Morgen, Jan!...’
‘Goêmorgen, heeren...
Zóó vroeg vandaag al uit de veeren?’ ‘Ja, ja, we zijn nieuwsgierig naar de zaadjes, man!’ -
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‘De zaadjes, zegt u?.... Wacht, dat is ook waar....
Wel zeker, zeker, heeren, volgt me maar.’
En onder 't gaan: ‘Zie, heeren,
een mensch is nooit te oud, om nog wat nieuws te leeren.
Ik kon niet met dat fijne goedje verder komen;
toen heb ik er een beetje afgenomen
en 't uitgezaaid - maar in de warme kas;
en 'k ging van tijd tot tijd eens zien, of 't nog niet opgekomen was;
en ja - een dag of drie geleden daar had je d' eerste puntjes al
en daarna ging het vlug van stal!
De boel is flink gegroeid en ik ben best tevreden.’ Nu kwamen ze aan de kas. Jan Stam deed open:
‘Kijk, heeren, wil u nu tot heel aan 't eind maar loopen?
Daar staan ze - rechts.’ - En onze maats,
nieuwsgierig naar dit vreemd geval
en 't geen er verder komen zal,
bereiken spoedig d' aangeduide plaats.
Maar wat is dàt?... Zou hun gezicht hen foppen?
Ze blijven staan met open mond...
Wat zien ze? Op dunne stokjes, wortlend in den grond,

een keurcollectie... haringkoppen
die hen met glazige oogen schijnen aan te staren...
‘Zie heeren, dàt's nu 't resultaat!’

Simon Abramsz., Zomerloover. Deel 1

140
zegt Stam - en 's mans gelaat
blijft in dezelfde plooi.... ‘In al de jaren,
dat 'k tuinman ben, heb 'k zóó iets niet gezien de heeren wèl, misschien?...
Maar neen, dat zal wel niet... Nu, heeren,
daar viel voor u en mij hier dus nog iets te leeren!
En komt u binnenkort hier nog eens langs misschien,
dan kan 'k u ook de lijven en de staarten laten zien!...’
'k Heb evenwel uit goede bron vernomen,
dat Jan de heeren geen van beiden ooit terug zag komen.

S. ABRAMSZ.
(Voor 't Jonge Volkje, 39ste jaargang. P.v. BELKUM Az., Zutphen).

Bladvulling.
Grafschrift van een klokluider.
Hier rust Jan Lepel;
Hij leefde van de klok, maar stierf door den klepel.
(De man had namelijk onder het klokluiden den klepel op het hoofd gekregen en
was tengevolge daarvan gestorven).

Luifelopschrift (17de eeuw).
Hier verkoopt men papier en schoolboeken;
De vrouw bakt alhier ook oliekoeken.
(Uit ‘Jeroen Jeroense.’ Koddige en ernstige opschriften.)
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26. De Gelukskrekeltjes.
Mijn vriend Jacques stond nog wat met de bakkersvrouw te praten, toen er een
armoedig, maar zindelijk gekleed jongetje den winkel binnenkwam, 'k Meen, dat het
een jaar of zes, zeven was.
‘Juffrouw,’ zei 't ventje, ‘mag ik een brood?’
De goedige bakkersvrouw zocht er een uit: het grootste en mooiste, dat ze vinden
kon - en legde 't in de armen van 't baasje, die 't maar nauwelijks konden dragen.
Eerst nu zag mijn vriend Jacques, hoe mager en bleek 't jongetje er uitzag.
't Ventje maakte aanstalten, om heen te gaan.
‘Heb je geen geld bij je?’ vroeg de bakkersvrouw.
't Gezichtje van 't kind betrok.
‘Nee, juffrouw,’ zei het en meteen drukte hij 't brood vaster tegen zich aan, ‘maar
moeder heeft gezegd, dat ze morgen bij u komt, om u even te spreken.’
‘Best hoor,’ zei de bakkerin vriendelijk, ‘neem jij je brood dan maar mee naar
huis.’
‘Dank u wel; dag juffrouw!’
Mijn vriend Jacques praatte toen nog even door met de bakkers vrouw, zonder
verder op den kleinen jongen te letten; maar toen hij den winkel zou verlaten, zag
hij hem nog stilletjes bij de deur staan.
‘Wat doe je daar toch, vent?’ vroeg de juffrouw, die óók gemeend had, dat hij al
lang weg zou zijn. ‘Ben je niet tevreden met het brood?’
‘O ja wel, juffrouw...’
‘Nu, ga dan naar je moeder, baasje; die zal anders
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denken, dat je onderweg bent blijven spelen en dan krijg je maar knorren.’
Maar 't kind scheen van al deze woorden niets te verstaan. Er was blijkbaar iets
anders, dat zijn aandacht boeide.
De bakkersvrouw ging nu naar hem toe, tikte hem vriendelijk op de wang en vroeg:
‘Vertel me nou 's: waar sta je toch zoo aan te denken?’
‘Ik hoor hier aldoor getjilp,’ zei de kleine jongen, ‘is dat een vogel?’
‘Een vogel? Wel nee, jongen; heelemáál geen vogel...’
‘Maar luister dan eens, juffrouw; hoor: kwie, kwie, kwie....’
De juffrouw en Jacques luisterden eenige oogenblikken, maar hoorden niets dan
't gepiep van eenige krekels, de gewone gasten in bakkerijen.
‘Hoort u 't, juffrouw?’ vroeg het kind. ‘Is 't geen vogel ?’
‘Wel nee, vent.... Je hoort de krekels in de bakkerij. De knecht heeft pas den oven
aangemaakt en nu beginnen ze te piepen, omdat ze de warmte zoo prettig vinden!’
Het kind had met aandacht geluisterd en tegelijk was er een blijde glans over zijn
bleek gezichtje gekomen.
‘Juffrouw,’ zei hij en hij kreeg een kleur, blijkbaar bij de gedachte, dat zijn vraag
onbescheiden zou worden gevonden: ‘Zou u mij zoo'n krekeltje willen geven?...’
‘Een krekeltje?’ vroeg de bakkersvrouw lachend, ‘wou jij zoo graag een krekeltje
hebben, kereltje? Nu ik wou, dat ik je alle krekeltjes kon geven, die we in de bakkerij
hebben! Met alle pleizier, hoor!
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‘Als ik er maar ééntje had!....’ zei 't kind en 't sloeg de groote oogen smeekend naar
de juffrouw op. ‘Ze zeggen, dat een krekeltje geluk aanbrengt en als we er nu een
thuis hadden, zou moeder misschien niet zoo verdrietig meer wezen.’
Jacques keek eens naar de bakkersvrouw, die met een punt van haar schort een
traan wegveegde.... en als hij een schort had voorgehad, zou hij hetzelfde hebben
gedaan.
‘En waarom is je moeder dan zoo verdrietig?’ vroeg mijn vriend Jacques, want
het was hem onmogelijk, zich langer buiten het gesprek te houden.
‘Om de rekeningen, die ze niet kan betalen,’ zei 't kind. ‘Vader is dood en al werkt
moeder nu nog zoo hard, ze komt tòch niet vooruit....’
De bakkersvrouw was intusschen naar de bakkerij gegaan en had haar man
gevraagd, een stuk of wat krekels te vangen; want zelf durfde ze geen krekel aan te
raken. De krekels - vier waren 't er - deed ze in een doosje en ze prikte gaatjes in 't
deksel, om ze niet te laten stikken. En toen gaf ze 't doosje aan den kleinen jongen,
die met een hartje vol vreugde den winkel verliet.
‘Zoo'n arm kind!’ zei de bakkersvrouw, toen hij weg was. Nu haalde ze 't
winkelboek voor den dag, zocht de bladzij op, waarop de naam van de moeder van
't jongetje voorkwam, haalde door het lange lijstje, dat daaronder stond, een streep
en schreef er onder: betaald.
Mijn vriend Jacques haalde zijn beurs uit den zak, waar dien dag toevallig nog al
wat in was, schudde ze leeg op een stuk papier, frommelde dat dicht en verzocht de
bakkersvrouw, het geld zoo spoedig mogelijk aan de
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moeder van het jongetje te laten bezorgen, tegelijk met de gekwiteerde rekening en
een briefje, waarin stond, dat haar kind zonder twijfel eenmaal haar vreugd zou wezen
en haar troost.
Met het geld en de rekening en het briefje ging nu de loopjongen, die een paar
heel lange beenen had, het kind achterna, en daar het ventje met zijn zware brood,
zijn doosje met de vier krekels en zijn korte beentjes niet zoo vlug voortkon, was de
groote jongen heel wat eerder, waar hij moest wezen, dan de kleine. En toen de kleine
jongen thuis kwam, vond hij, voor 't eerst in langen tijd, zijn moeder niet verdrietig,
maar met een gelukkigen glimlach op 't gelaat.
't Ventje hield het voor zeker, dat de krekeltjes dit wonder hadden bewerkt en heelemaal ongelijk had hij niet, vind ik.
GERARDUS.
(Nederlandsch Magazijn.) Naar het Fransch van P.J. STAAL.

Bladvulling.
Wat is 't, dat Koningen steeds port tot oorelogen?
De Hater van den Vrêe blaast in hun oore logen.
JEROEN JEROENSE.
(Uit: Koddige en ernstige opschriften.)
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27. Uit mijn jongensjaren.
Onze aangenaamste les was en bleef die in de orthographie.
We hadden taalles van onzen goeien oom Herse.
Deze was gewoon in de bittere koffie der spelling zooveel suiker te doen, dat zelfs
de leerlingen, die niet van koffie hielden, ze tòch lekker moesten vinden. Hij dicteerde
ons maar niet een hoop korte zinnetjes, die met elkaar in hoegenaamd geen verband
stonden, maar hij had een heel verhaal bedacht, waarin al de orthographische
moeilijkheden voorkwamen, waarover hij ons wilde leeren zegevieren.
Ik kan mij dat verhaal nog levendig herinneren. Naar den held ervan was het
‘Waldmann’ getiteld en het begon, precies als de tegenwoordige verhalen van dezelfde
soort, met een berenontmoeting. Natuurlijk wordt er een jager door een woedenden
beer vervolgd; natuurlijk staat hij een tijdlang doodelijke angsten uit en natuurlijk
komt er ten slotte - hoewel geheel ongedacht - redding voor hem dagen.
Maar dan!
Dan vindt de jager in zijn weitasch een naakt en hulpeloos klein kind. Hoe dat er
in gekomen is - niemand, die 't begrijpt. Wij natuuurlijk óók niet. Maar goed - dat
kind groeit voorspoedig op tot een braven man en die man... is Waldmann.
Heel veel meer heeft oom Herse ons van Waldmann nooit verteld; maar toch nog
één ding. En dat maakte op ons allemaal een geweldigen indruk. Waldmann had
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namelijk van een kluizenaar de gelukkige kunst geleerd, zich onzichtbaar te maken.
Dat oom Herse met zijn verhaal nooit verder is gekomen, is eigenlijk mijn schuld
- of liever de schuld van mijn nieuwsgierigheid. Ik vroeg hem namelijk, hoe die
kluizenaar, dat toch zou hebben aangelegd.
Nu had oom Herse altijd zijn antwoord klaar en hij zei dus met een stalen gezicht,
dat het, om je onzichtbaar te maken, noodig is, bilzenkruid te rooken.
Dat leek me bijna ongelooflijk; maar... oom Herse had het gezegd en aan de
juistheid van zijn uitspraken te twijfelen, stond in mijn oogen gelijk met
majesteitschennis.
Toch kon ik niet nalaten, door een proef de onfeilbaarheid van Waldmann's middel
nader te onderzoeken.
Bilzenkruid kende ik heel goed; het groeide in overvloed op een erf dicht bij ons
huis en ik kon er dus gemakkelijk een paar blâren van plukken.
Maar rooken....
Mijn vader had het me zoo ongeveer op doodstraf verboden. En bovendien. Zelfs
al waagde ik het, in 't belang der wetenschap heel in 't geheim het bevel te overtreden,
hoe zou ik in mijn eenzaamheid kunnen waarnemen, of ik al dan niet onzichtbaar
zou worden!
Daar moest dus iets anders op worden gevonden en ik besloot, de proef te doen....
op onzen ouden Frederik.
Ik maakte hem wijs, dat ik een pijp voor hem zou stoppen van mijn vaders tabak;
maar in werkelijkheid stopte ik er bilzenkruid in met een dun laagje van vaders
‘Justustabak’ er boven op. Dit geheimzinnig mengsel
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bracht ik naar Frederik, in de kamer van het dienstpersoneel, en ging toen tegenover
hem zitten, het gewichtig oogenblik afwachtend, dat hij onzichtbaar zou worden.

Frederik aan 't rooken en 't scheen hem in 't begin best te smaken. Ik verloor hem
geen oogenblik uit het oog, maar staarde hem aan, zooals een natuurvorscher doet,
als hij een belangrijk verschijnsel waarneemt; met dit onderscheid evenwel, dat de
natuurvorscher wacht op de verschijning van iets ongewoons en ik op de verdwijning
van iets gewoons.
Zoo ... nu moest het laagje tabak zijn opgerookt ... Nu moest hij aan 't bilzenkruid
komen... Nu moest hij spoedig voor mijn oogen verdwijnen!....
Maar de oude man bleef rustig en in volkomen zichtbaren toestand doorrooken.
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Toch twijfelde ik geen oogenblik, of, wat ik vurig hoopte en stellig verwachtte, zou
ten slotte gebeuren.
Doch - 't gebeurde niet!
Ik zag, hoe Frederik begon te kuchen en toen telkens

zijn neus in den rook stak, dien hij uit zijn mond blies. Toen - op eens - greep hij me,
over de tafel heen, met zijn eene hand bij den kraag van mijn jas en riep: ‘Aap van
een jongen, wat heb jij voor rommel in mijn pijp
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gestopt!?’.... En meteen zocht zijn andere hand mijn oor.
Ik wou maken, dat ik wegkwam. Maar vergeefs.
‘Wat heb je in mijn pijp gestopt?’ vroeg Frederik voor de tweede maal.
't Hooge woord kwam er eindelijk uit.... ‘Bilzenkruid!’ riep ik benauwd.
‘Bilzenkruid?’ schreeuwde Frederik. ‘Bilzenkruid?... Duivelskruid!!.... Wou je
me met dien rommel vergeven!?....’
Wat kon ik anders, dan den verbolgen ouden man een verklaring geven van mijn
zonderlinge manier van doen! En tot overmaat van ramp kwam juist mijn vader
binnen.
Hij vroeg, wat er gaande was.
Ik voelde me schuldig en dus hield ik mijn mond, maar Frederik nam het woord
en vertelde precies was er gebeurd was.
‘Neem me niet kwalijk, meneer de burgemeester,’ zoo eindigde hij, ‘maar meneer
Herse brengt de jongens met allerlei dwaasheden het hoofd op hol. Gisteren heeft
hij August een stok leeren beitsen met vitriool; maar de jongen heeft er zóó maar
zijn nieuwe broek mee ingesmeerd; hij wou eens zien, hoe scherp dat goedje wel is!
En deze deugniet laat me duivelskruid rooken! Meneer Herse leert ze niets dan
kattekwaad...’
Mijn vader wist den toorn van den goeien Frederik met een pond tabak te stillen
en ik moest met hem mee, om hem nadere inlichtingen aangaande de zaak te
verschaffen. Ik vertelde hem den roman, dien oom Herse ons had voorgelezen. Mijn
vader wenschte het manuscript te zien
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en las het nauwkeurig door. 't Is, voor zoover ik weet, de eenige roman geweest, dien
hij ooit heeft gelezen. Zooals ik later ben te weten gekomen, verklaarde hij na de
lectuur aan mijn moeder, dat hij zoo iets geks nog nooit onder de oogen had gehad
en noodigde hij oom Herse uit, het verhaal maar niet voort te zetten.
Ik denk wel, dat dit verzoek oom Herse niet onwelkom zal zijn geweest, want ik
zou me onmogelijk kunnen voorstellen, hoe hij, zonder huiveringwekkende spooken geheimzinnige toovermiddelen, het verhaal met zijn zonderling begin tot een
behoorlijk einde had kunnen brengen.
Even weinig succes als met de romanschrijverij had mijn oom met de gymnastiek.
Oom Herse had allerlei geruchten vernomen aangaande ‘Vater Jahn’, den ouden
turner. Diens familie was hem niet onbekend en daar hij een levendig belang stelde
in sport van allerlei aard, kon hij voor het turnen ook niet onverschillig zijn. Om
echter zelf de pas uitgevonden gymnastische oefeningen te doen, daarvoor was hij
te dik; vandaar dat hij een poging waagde, in ons den lust daartoe op te wekken. Wel
waren rekstok en brug hem ten eenenmale onbekend, maar de ladder, waarmee men
uit den koestal op den hooizolder kwam, kon hem toch de noodige diensten bewijzen
en werd dan ook door hem voor onze eerste gymnastische oefeningen uitgekozen.
Wij moesten er langs naar boven klimmen - eerst aan den eenen en dan aan den
anderen kant; we moesten op onderscheidene manieren door de sporten kruipen; we
moesten gelijk- en ongelijkhandig naar boven klauteren en allerlei kunsten meer.
't Ging uitmuntend; zóó uitmuntend, dat oom verheugd
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zijn vrouw riep, opdat dezo getuige zou zijn van onze vorderingen in de schoone
gymnastische kunst.
Maar tante schudde 't hoofd en zei: ‘Waar is dàt nou goed voor! Daar kunnen de
jongens toch nooit hun brood

mee verdienen! En bovendien zullen ze er armen en beenen mee breken en hun
kleeren stukmaken... Je zult zien - je krijgt het met de burgemeestersvrouw te kwaad!’
‘Kom, kom,’ zei oom Herse, ‘jij bent ook altijd zoo bang’ - en we gingen met de
oefeningen voort. Zelfs zouden we nu iets bijzonder kunstigs doen.
Nu, August en Ernst brachten het er goed af, maar ik
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was niet sterk genoeg - ik was toen nog wat de menschen ‘een zwakke stumperd’
noemen - liet de stijlen van de ladder los en tuimelde omlaag ... gelukkig in de weeke
koemest.
Oom Herse vloog op me toe.
‘Zeer gedaan?’...
‘Nee oom, maar ... m'n broek!...’
‘Je broek?... O, dat 's niks, hoor. Dat zullen we wel gauw een beetje afvegen.’

Nu had ik gelukkig een donkergroene broek aan, van een afgedankte jas van mijn
vader vervaardigd; en toen oom met een bos stroo het dikste vuil zoowat had
weggeveegd, zei hij geruststellend, dat hij er nu bijna niemendal meer van kon zien.
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Toen gingen we naar binnen, na nog even door oom te zijn aangemaand, niet aan
tante te vertellen, wat er het laatst gebeurd was.
Nu, dat was ook niet noodig; want al was er weinig aan me te zien, te ruiken was
er zooveel te meer; althans voor tante, die een buitengewoon ontwikkeld reukorgaan
bezat.
't Duurde dan ook maar heel kort, of ze stond op en riep: ‘Wat deksel, waar komt
die lucht vandaan!’... En meteen liep ze de tafel rond, om ieder van ons nauwkeurig
te beruiken.
De oorzaak van het luchtbederf in de kamer was nu spoedig gevonden. Ik werd
onmiddellijk de kamer uitgebonjourd en oom werd op zóó'n strafpredicatie onthaald,
dat hij van zijn geestdrift voor de gymnastiek voor altijd genezen was.
Vrij naar FRITS REUTER.
(Uit: Schurr Murr.)
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28. Voorjaarsavond.
De avondzonne schijnt zoo schoon;
De winde-stille boomen
Staan stil en grootsch in gulden gloed
Van 't late licht te droomen.
Een lijster jubelt hoog in 't hout
Een voorjaarsavond-wijze;
Zachtrose en blauw in 't ver azuur
Zweven de wolkjes lijze....
FRITS PORTIELJE.
(‘Blijde Beelden’. P.N. VAN KAMPEN EN ZOON, Amsterdam 1911.)
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29. Zelfbeheersching van een Indiaan.
In 1759 werd een detachement Engelschen door den stam der Abenaki's1) in Canada,
geslagen. De overwonnenen konden niet snel genoeg vluchten en velen van hen
werden op barbaarsche wijze gedood.
Twee wilden achtervolgden een jong Engelsch officier, die, geen kans ziende te
ontkomen, zich tegen hen begon te verdedigen.
Een derde Abenaki, een grijsaard, die eensklaps naderbij kwam, spande den boog,
om den vijand neêr te schieten.
Opeens echter liet hij pijl en boog vallen, wierp zich tusschen de strijdenden,
waarop zijn beide stamgenooten hun tomahawks op den grond wierpen en eerbiedig
voor hem uit den weg gingen.
De oude Indiaan nam den Engelschman bij de hand, zag hem vriendelijk aan en
bracht hem in zijn eigen hut.
Hier behandelde hij hem met de grootste liefde en hij leerde hem de Abenakische
taal.
Den geheelen winter leefden beiden te zamen zeer tevreden, hoewel de officier,
eigenlijk nog een jongeling, niet kon begrijpen, om welke reden zijn leven was
gespaard en waarom hij zoo vriendelijk behandeld werd; ook vond hij het zeer vreemd,
dat zijn redder hem dikwijls aanstaarde en dan met tranen in de oogen zich van hem
afwendde.
In het voorjaar grepen de Indianen opnieuw naar de wapenen, en de oude man,
nog krachtig genoeg, om den

1) Een uitstervende Indianenstam.
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oorlog mee te maken, trok, door zijn gevangene vergezeld, mee ten strijde.
Na lange marschen door uitgestrekte wouden kwamen zij 's nachts op een vlakte,
waar ze bij het maanlicht een Engelsen kamp ontdekten.
De oude wees er met den vinger heen en terwijl hij den officier scherp aankeek,
zei hij: ‘Daar zijn uw broeders, die niet ophouden, ons te beoorlogen. Hoor, wat ik
u zeggen wil. Ik heb u het leven gered; ik heb u geleerd, een kano te bouwen, pijl en
boog te maken, de dieren van het woud meester te worden en den tomahawk te
hanteeren. Wat waart gij, toen ge in mijn hut kwaamt? Uw handen waren als die van
een kind, en even weinig geschikt, u voedsel te verschaffen, als om u te verdedigen.
Ge kendet niets en hebt alles, wat ge nu zijt, aan mij te danken. Zoudt ge nu zoo
ondankbaar kunnen zijn, om u met uw broeders te vereenigen en het zwaard tegen
ons te heffen.
De Engelschman verzekerde, dat hij liever duizendmaal zijn leven zou verliezen,
dan dat hij ooit het bloed van een Abenaki zou doen vloeien.
De Indiaan bedekte het gezicht met de handen en boog het hoofd.
Nadat hij eenigen tijd in deze houding was blijven staan, zag hij den officier strak
aan en op een toon vol teederheid en weemoed vroeg hij eensklaps: ‘Hebt ge nog
een vader?’
‘Ja,’ was het antwoord, ‘althans hij leefde nog, toen ik mijn vaderland verliet.’
‘O, die gelukkige man!’ riep de grijsaard uit, en na
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een oogenblik zwijgens vervolgde hij: ‘Weet ge, dat ik óók vader geweest ben? Ach,
maar ik ben het niet meer! Ik zag mijn zoon in den slag vallen; hij stierf als een
dapper man aan mijn zij. Hij was met wonden bedekt, toen hij viel. Maar ik heb hem
gewroken; ja, ik heb hem gewroken!’
Deze woorden sprak hij met smartelijken nadruk uit, terwijl zijn geheele lichaam
trilde. Zijn borst hijgde; zijn oogen rolden hem wild in het hoofd, maar hij vergoot
geen enkelen traan.
Langzamerhand bedaarde hij; hij wendde zijn oogen naar het oosten, waar de zon
juist opging.
‘Ziet ge daar de prachtige kleuren van het morgenlicht? Verheugt ge u er in, het
te zien?’ vroeg hij.
‘Ja’, antwoordde de jongeling, ‘'t is een heerlijk gezicht.’
‘Met mij is het anders,’ fluisterde de oude man, thans met tranen in de oogen,
‘voor mij is het geen genot meer.’
Een poosje later wees hij op een boom, die in vollen bloei stond. ‘Ziet ge dien
boom? Verkwikt het u niet, zoo'n pracht te aanschouwen?’ vroeg hij.
‘Zeker,’ was het antwoord, ‘de schoonheid van de natuur heeft altijd een diepen
indruk op mij gemaakt.’
‘Goed,’ sprak de grijsaard, ‘maar voor mij heeft hij niets bekoorlijks meer.’ En
haastig voegde hij er bij: ‘Ga heen; ga naar uw land terug, opdat uw vader in het
vervolg de opgaande zon en de boomen des wouds met vreugde moge aanschouwen!’
N.N.
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30. Veelbewogen leven van een roode boschmier.
I.
Het Spanderswoud bij Hilversum is mijn geboorteplaats. Als kind was ik een echte
durfal. Of het waaide of niet - ik klom in de hoogste boomen, zoodat mijn tante zei:
‘Je breekt je hals nog ereis!’
Ik ging op een strootje zitten, dat aan den kant van den vijver dreef, en maakte
daarop een tochtje naar de overzij, wat tante de verzuchting deed slaken: ‘Ik zie je
nog eens waterkommies worden.’
Dan weer liep ik het weiland in en kroop ik in den neus van een koe, die rustig
lag te herkauwen. Dan zei tante weer: ‘Eén stootje van dat groote dier, en je ligt voor
de wereld, deugniet!’
Zooals je merkt, spreek ik telkens van mijn tante; daar was ik bij in huis: mijn
ouders heb ik nooit gekend. Onze woning was een meesterstuk van bouwkunst, aan
den kant van een boschpad, wel anderhalven meter in doorsnee, en bijna een meter
hoog, geheel opgetrokken van dennenaalden en grassprietjes. 't Aantal zalen en
kamers en gangen daarbinnen was verbazend groot, en alles was even geriefelijk
ingericht. De bouw had zes weken geduurd. Er was plaats in voor elfhonderd mieren.
In mijn jongen tijd telde onze kolonie ongeveer negenhonderd leden.
't Spreekt vanzelf, dat er in zoo'n groote woning heel wat te doen was. 't
Schoonhouden alleen was een reuzenwerk. Dan nog de noodige reparaties en de zorg
voor een goede ventilatie. Ook was er heel wat voedsel noodig voor
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de kleintjes. Toen ik wat grooter werd, moest ik natuurlijk meehelpen.
Ik hielp het liefst aan de verzorging van de larven. Eten hadden ze niet noodig,
want ze zaten in een kleine cocon gepakt, rondom dicht; dus ze konden onmogelijk
voedsel tot zich nemen. 't Zijn net kleine eitjes en de menschen noemen ze daarom
ook ‘miereneieren’; wie niet gelooft, dat die naam verkeerd is, moet er maar eentje
open maken: hij zal geen wit en geen dooier vinden!
Al hebben ze geen eten noodig - toch bezorgen die larven veel werk. Ze groeien
het best in 't zonnetje. Daarom worden ze op zonnige dagen buiten gebracht, boven
op het dak van de woning. Wordt het daar te warm, dan brengen wij ze in de
bovenkamers. Wordt het daar te koud, doordat de zon weggaat, dan worden ze weer
in lager gelegen vertrekken gebracht.
Wij, mieren, moeten allemaal werken, en hard ook; trouwens, dat is gezond. In
onze jeugd mogen we een vak kiezen, maar - ééns gekozen, blijft gekozen. Ik gevoelde
me volstrekt niet aangetrokken tot de ruwe vakken, zooals: naaldenhalen,
gangenmaken, vloerschrobben e.d., en daarom werd ik kinderleider, of verzorger
van miereneieren, als je me liever zoo wilt noemen.
Aan die betrekking is meer vast, dan je zóó wel zou zeggen. Om eens wat te
noemen: een kinderleider moet een uitstekend weerkenner zijn. 't Is geen kunst, om
een larf buiten te brengen, of binnen te halen, maar er is heel wat studie voor noodig,
eer dat je goed weet, wannèèr dat moet gebeuren.
Soms denk je: ‘'t Zal wel mooi weer blijven’ - en je
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brengt het kind naar buiten. Begint het dan te regenen, dan krijgt de kleine misschien
een kou te pakken, waardoor hij een week moet binnen blijven.
En denk je: ‘Er komt vast regen,’ zoodat je de kleine in huis laat - als het niet gaat
regenen, heb je 't arme schaap voor dien dag de zoo noodige frissche lucht onthouden.
En frissche lucht komen de kleintjes bij ons wel wat te kort; ze zien niet voor niets
allemaal zoo bleek.
Door studie hebben we het zóóver in weerkennis gebracht, dat ik de menschen
wel eens vol vertrouwen heb hooren zeggen:
‘We zullen maar geen paraplu meenemen, want de mieren brengen de eieren naar
buiten, en dan houden we vandaag vast goed weer.’
Ik was lang de domste niet, al zeg ik het zelf, en door mijn goede zorg was het
mierenei, dat mij was toevertrouwd, de meeste andere in grootte vooruit. Ik had er
een heele karwei aan, om het alle zeven trappen op te sjouwen, maar als ik het
eindelijk door het zolderluik op het dak gekregen had, dan had ik ook de voldoening,
dat ik rondom mij hoorde fluisteren:
‘Wat een kanjer van een larf is dat! 't Lijkt wel een Paaschbrood! Om die naar
boven te brengen, dat is óók ieders werk niet!’
Dan zwol mij het hart in mijn mierenborst, en, hoewel ik zoo moe was, dat ik geen
‘pap’ kon zeggen, liep ik nog een keer of drie om mijn kweekeling heen, alsof ik
zeggen wou: ‘Zie je wel, dat ik heelemaal niet moe ben?’
Ach! mijn lieve kleine! Wat zal er van hem terecht-
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gekomen zijn? Zeker weet ik het niet, maar ik vrees, dat hij een gewelddadigen dood
gestorven is. Ziehier, wat er gebeurde.
't Was op een mooien Meidag. Ik had den kleine op het dak gebracht, maar het
zonnetje begon zóó te steken, dat

ik hem na een half uur naar een overdekte veranda transporteerde. Daar zag ik langs
het pad den boschwachter aankomen; hij droeg een schop op den schouder en een
zak onder den arm. We waren totaal niet bang
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voor hem, want hij passeerde dagelijks en deed ons nooit kwaad.
Vreemd genoeg bleef hij nu bij onze woning staan. Hij legde den zak neer en nam
de schop in de hand. Ik denk: ‘Wat zal er nu gebeuren?’ Maar daar begint hij
plotseling met die lompe ijzeren schop te werken en hij steekt dat ruwe ding pardoes
tot aan den steel in ons huis. Hij nam een heel stuk van de eerste étage weg en smeet
dat in den zak. Bij de eersten schep stortte ik reeds, met den kleine in den arm, met
veranda en al in den zak. Ik liet het kind los en verloor eenige oogenblikken het
bewustzijn. Toen ik weer bijkwam, hoorde ik om mij heen een vreeselijk gekreun
en gekerm van gewonden en stervenden. 't Was pikdonker en ik lag onder een groote
dennenaald, zoodat ik mij niet verroeren kon. Waar was het kind? Wie zou het
zeggen? We waren in een schommelende beweging; de boschwachter droeg ons in
den zak op den rug. Niet lang daarna hield hij halt op den breeden, harden boschweg.
Daar stortte hij den heelen inhoud van den zak op den grond uit.
Hoewel ik eerst een beetje verdoofd was door den val, bespeurde ik al gauw, dat
ik niets gebroken had. Al het vreeselijke, dat ik om mij heen zag, laat zich niet
beschrijven.
Hier was het een mier, nog levend, maar letterlijk gespitst aan een dun, scherp
dennenaaldje, zooals een gans aan het spit.
Daar tastte een hulpeloos jong rond, door den schok een paar dagen te vroeg uit
de cocon gebroken, en nu stervend van honger en kou.

Simon Abramsz., Zomerloover. Deel 1

163
Elders richtte er een zich op de voorpooten op en trachtte tevergeefs zich voort te
sleepen; zijn andere vier pooten waren gebroken.
Ginds lag een kop; de sprieten zaten er nog aan en trilden nog.
De eerste gedachte van ons, ongekwetsten, was: ‘Vluchten!’
Ja, maar waarheen? We renden als dollen naar alle kanten, om maar weg te komen
van die vreeselijke plaats. De boschwachter... stond bedaard zijn pijp te stoppen.
Dicht in de nabijheid vonden we een oud vloerkleed, in schijn achteloos daar
neergeworpen. Ik zeg ‘in schijn’, want het was wel degelijk met opzet door den
boschwachter daar neergelegd. Wij dachten: ‘Daaronder is het veilig,’ maar toen we
weer hoop kregen, dachten we ook aan de kinderen, en we snelden allen terug naar
de plaats der verschrikking, om te redden, wat nog te redden was.
‘Niet uitzoeken! Dat kan straks wel. Eerst zooveel mogelijk wegbrengen!’ riepen
we elkaar toe, en het reddingswerk begon. Hoeveel larven ik alleen onder dat kleed
gebracht heb, zou ik niet kunnen zeggen, maar het waren er heel wat. Ik had het
verbazend warm. Telkens moest ik met mijn sprieten mijn voorhoofd afwisschen.
Lijken, leege cocons, dennenaalden, zand, dat alles lieten we nu natuurlijk liggen.
Was mijn kind gered? - Ik wist het niet. Een massa larven waren in veiligheid (was
het maar waar geweest!) onder het kleed en er was niet veel meer te redden. Ik zou
nog één tocht doen en dan zou ik mijn kind gaan zoeken. Ik ren weer weg en... ik
ben nog geen twee meter van het kleed af, of daar tilt de bosch-
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wachter het op - de grond daaronder zag wit van de larven. Met beide handen schept
hij de ongelukkige kleinen in den grooten zak; al meer, al meer! Op 't laatst kon hij
niet meer scheppen, maar toen veegde hij de rest op een hoopje met een klein
stoffertje, en ook die gingen in den zak.
Hij nam alles mee naar huis - en honderden van ons hadden het liefste, wat ze op
aarde bezaten, verloren.
Ik wist op dat oogenblik nog niet, wat ik later vernam: de boschwachter wordt er
op uitgestuurd, om miereneieren te verzamelen, door den heer van het kasteel. Die
heeft vijvers met goudvisschen, volières met prachtige vogels. 't Lievelingskostje
van die goudvisschen, van die vogels, is... miereneieren!
Is 't niet verschrikkelijk?
Alles hebben wij er voor over gehad; weken lang hebben wij ze verzorgd: dan
komt de bosch wachter. Hij vernielt ons huis, stopt ons in een zak, en weet ons te
verlokken, om de gave miereneieren uit te zoeken en onder het oude kleed te brengen.
Dan schept hij ons kroost op, met een stuk of wat mieren er tusschen, en zonder om
te kijken, gaat hij naar het kasteel met zijn buit, waar beestachtige visschen en vogels
onze lievelingen verslinden.
We stonden verstijfd van schrik. Ons aantal zal ongeveer vijfhonderd bedragen
hebben. Twee minuten lang verroerden we geen poot - een heelen tijd voor ons,
mieren. Toen was ons besluit genomen. Eerst zouden we redden, wat nog te redden
was. De onoogelijke overblijfsels van ons nest werden nog eens goed doorzocht;
jammer, dat we ons zoo geweerd hadden, om zooveel mogelijk alle
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eieren onder het kleed te brengen! We vonden er maar zestien meer: een armzalig
restje dus! Het mijne was er niet bij.
We brachten ze tijdelijk onderdak in een spleet van een boom.
We besloten, een nieuw nest te maken, maar niet aan den kant van den weg; daar
zou het te veel in 't oog loopen Een eindje 't bosch in werden de grondslagen gelegd.
's Avonds konden we de kinderen al overbrengen naar de kamers gelijkvloers. De
volgende dagen werkten we flink door en in een week tijd was het nieuwe huis onder
de kap, hoewel er van binnen nog heel wat te doen was.
Och, och, wat stak dat nieuwe huis af bij het oude! 't Was goed te zien, dat we
onze beste bouwmeesters verloren hadden! En wat hebben we later een last gehad
van lekkage en instortende gangen!
Maar als je tot over de ooren in de misère gezeten hebt, ben je gauw tevreden en
- we deden het er mee. 't Spreekt echter van zelf, dat zestien larven veel te weinig
was voor een kolonie van vijfhonderd mieren; 't was goed om uit te sterven!
‘Na druk, geluk’. Dat smaakten we, toen de woning af was. We hadden geen feest
gevierd bij het leggen van de eerste dennenaald, want we waren te arm en we gunden
ons geen tijd.
Maar nooit vergeet ik den gezelligen avond van den dag, toen de laatste naald was
aangebracht. De menschen kunnen onze zwakke stemmen niet hooren, (gelukkig
niet!), maar van alle kanten kwamen muggen, mieren,
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duizendpooten, krekels, torretjes, en weet ik wat al meer, toesnellen, toen ons statig
‘Verdreven van huis’ en ons krachtig ‘O, denneboom!’ door de varens klonk.

31. Veelbewogen leven van een roode boschmier.
II.
't Feest was voorbij. Daar zaten we in een betrekkelijk groot huis met onze armzalige
zestien larven. Moesten we daarmee den zomer tegemoet? En toen leidde onze
armoede... tot oneerlijkheid. 't Is waar: de nood was groot. We liepen wezenlijk
gevaar, dat onze kolonie uitstierf, en wie zelf geen mier geweest is, kan zich niet
voorstellen, welk een grievend leed dat voor ons moest zijn. Toch valt het mij zwaar
te moeten bekennen, dat met algemeene stemmen besloten werd... miereneieren van
een vreemde kolonie te stelen!
Toen het besluit genomen was, kwam de vraag: van wie? Dicht bij ons was een
nest van zwarte mieren, maar daar moesten we niet wezen: alsjeblieft niet van dat
zwarte gespuis in onze woning. Eén van ons wist een nest van weidemieren, maar
dat kleine grut viel óók niet in den smaak. Een ander had een kolonie van roode
boschmieren ontdekt; soortgenooten dus. Daar zou het heen. Maar 't was een
gewaagde onderneming, want zij waren zeker wel tweemaal zoo sterk in aantal als
wij. List moest ons hier helpen.
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Vijftig van de sterksten van ons zouden aan den hoofdingang van het nest gaan staan
schelden. Dan zouden de mieren wel in groot aantal naar buiten stuiven, en de onzen
moesten hen dan een poosje bezig houden. In dien tijd zouden de overigen van ons
door zijgangen de woning binnengaan en zich met een aantal larven uit de voeten
maken. Zoo gebeurde het. Ik was bij de hoofdgroep. De list gelukte uitstekend. De
vijftig stierven den heldendood - als

ik dat woord hier nog gebruiken mag. Maar wij kwamen met ruim vierhonderd larven
thuis! Een lateren aanval van de beroofde kolonie sloegen wij af, geholpen door onze
betere terreinkennis, en zoo was ons voortbestaan verzekerd!
Ik was dus weer in mijn oude doen, of... in mijn oude doen mag ik eigenlijk niet
zeggen. Vroeger had ik één
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kind te verzorgen en nu was ik, om mijn rijpe ondervinding, tot hoofdverpleger
aangesteld. In die betrekking was mij het toezicht opgedragen over een aantal jongere
verplegers, en ik was tot op zekere hoogte verantwoordelijk voor de goede
behandeling van wel vijftig larven.
Daar iedereen bij ons zijn best doet, was mijn taak niet moeilijk, ten minste in het
begin. Dat werd anders, toen de jongen uit de cocons kwamen.
Zij moesten gevoed worden, en ze konden heel wat aan. Vooral de toekomstige
gevleugelde exemplaren; die aten als wolven, en ik hielp mee voedsel aanbrengen,
in 't bijzonder voor de laatsten, want onder hen bevonden zich de wijfjes, die eieren
zouden leggen voor een nieuw geslacht.
Hun hoofdvoedsel was honigdauw, d.i. het zoete vocht, dat de bladluizen uitzweeten
en dat als een kleverige zelfstandigheid op de bladeren blijft zitten. Kijk maar eens
op de bladeren van snijboonen b.v.; ze zijn er dikwijls vettig van.
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat waren we in de weer.
Daar komt op een morgen een oude arbeider naar me toe en zegt:
‘Baas, mogen de kinderen suiker hebben?’
Ik zeg: ‘Natuurlijk wel! Maar hoe wou je daaraan komen, hier in 't bosch? Je bent
hier niet op je villa!’
- Ik wist dat hij vroeger onder de keuken van een villa gewoond had. ‘Nee baas, dat weet ik wel. Maar ik heb effectieve suiker ontdekt, hier vlak in de
buurt. Verbeeld je: een
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kwartier geleden komt er een heer aanwandelen, en die zet een blikken doosje op
den grond...’
‘Was het de boschwachter niet?’
‘Nee, gerust niet! Een heer met een hoed op.’
‘O! Wees voorzichtig hoor, want een heer is óók een mensch, en een mensch is
net zoo slim als een mier.’
‘Ja, ik pas wel goed op. Hoor maar! Ik wachtte, totdat de heer weg was en toen
ging ik naar het doosje kijken. Daar stond het. Het deksel scheen eraf gevallen te
zijn, want dat lag er naast...’
‘Expres er afgehaald! Vertel maar verder.’
‘Ik loop tegen het doosje op, want ik kreeg zoo'n heerlijke lucht in mijn neus. Ik
kijk over den rand en - daar zag ik op den bodem een hoopje echte suiker!’
‘Wàs het wel suiker?’
‘Ik heb ze geproefd en ik kende den smaak nog goed. Hier heb je een korrel.’
Meteen haalde hij een korrel tusschen zijn pooten vandaan en dien bood hij mij
aan. Ik beet hem door: verrukkelijk!
‘Waar is die heer gebleven?’ vroeg ik, nog niet volkomen gerustgesteld.
‘Die schijnt niet meer aan zijn doosje te denken en zit een eind verder een boterham
te eten.’
‘Vriend!’ zei ik, ‘suiker is het voedsel voor de kinderen en voor ons meteen. Roep
je makkers: hoe meer, hoe beter, en vooruit naar de doos.’
Achter elkaar in een lange rij trokken er misschien wel honderd op de suiker af.
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‘Niet blijven zitten!’ zei ik. ‘Ieder kiest zijn korrel en daarmee dadelijk naar huis
terug!’
Maar jawel! Toen ze in de doos waren, was het met de discipline gedaan. Ze gingen
allemaal aan 't smullen van die aan de meesten nog onbekende lekkernij. Of ik al
smeekte, dreigde bad of schold - met één korrel in den mond, één tusschen de
voorpooten en één in 't oog, zaten ze te zwelgen, doof voor mijn woorden. Ik moest
in vredesnaam maar wachten, totdat zij verzadigd waren, en ik at óók een korreltje
mee... Daar dreunde de doos: de heer was opgestaan en was in vijf passen bij ons.
Hij schoof het deksel over ons heen en wij zaten als gevangenen in het pikdonker.
Even daarna ging de doos weer open. Wij wilden naar buiten snellen, maar er werd
een handvol van onze eigen jongen en larven zoo maar achteloos bovenop ons
gesmeten en het deksel weer dicht geschoven.
Een zacht schommelende beweging, waarvan ik bijna zeeziek werd, zei duidelijk,
dat we gedragen werden. Waarheen?
Veel van wat mij in de eerstvolgende dagen duister was, is mij later helder
geworden, en daardoor kan ik het nu ook vertellen.
We waren in de blikken doos gelokt door een insectenverzamelaar, die ons
overbracht naar het Insectarium in Artis, de bekende groote diergaarde in Amsterdam.
Olifanten, leeuwen, ijsberen en struisvogels hadden ze daar al lang, maar roode
boschmieren nog niet, en zoo werden wij bestemd, om aan de menschen vertoond
te worden. We werden in het Insectarium in een soort van
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glazen kastje gedaan, ruim een halven meter hoog en een decimeter of vier lang en
breed. De menschen hebben hun best gedaan, om ons daar in ons gewone doen te
laten. Er is een gipslaag in, met een heele massa gangen en kamers, maar altijd zoo,
dat de bezoekers ons ten allen tijde bekijken kunnen. Er is een vloertje bovenin,
lekker zonnig. Daar kunnen we de larven brengen; 't regent of waait er nooit, dat
moet gezegd worden. Ook heeft men er dennenaalden voor ons gebracht. In een
hoekje op den vloer staat een bakje met een sponsje er in, dat geheel doortrokken is
van suikerwater; dat is een heerlijk voedsel; ik hoop het nooit minder te krijgen. Een
anderen hoek hebben we voor begraafplaats ingericht; doordat we zoo klein behuisd
zijn, moet die hoek ook voor vuilnisbelt dienen - dat is wel niet zooals 't hoort, maar
het kan nu eenmaal niet anders.
Ons kastje heeft vier pooten, die ieder in een bakje met petroleum staan. Dat is
gedaan, om ons te beschermen tegen een klein insect, de pharao-mier genoemd. Ze
zijn heel klein, die beestjes, veel kleiner dan wij, maar door hun groot aantal en hun
vraatzucht zijn ze voor ons, groote boschmieren, zelfs levensgevaarlijk. Ze kunnen
gelukkig niet zwemmen, dus doordat we eigenlijk op een eiland zitten, kunnen ze
niet bij ons.
Daar zitten we nu: ‘Vries je dood, dan vries je dood’, zeggen ze wel eens, maar
daar behoeven we hier niet bang voor te wezen, want met ons onder één dak huizen
een aantal insecten uit warme landen, voor wier plezier de heele kamer, en dus ook
ons kastje, jaar in jaar uit,
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door middel van verwarmingsbuizen op zomertemperatuur gehouden wordt.
Al is ons leven niet van eentonigheid vrij te pleiten - we kunnen het hier best
uithouden. Een bekijk, dat we hebben! Eerst krompen we van angst in elkaar, telkens
als we achter het glas een paar groote menschenoogen op ons gericht zagen. Maar
toen we wisten, dat ze ons tòch niets deden, ja zelfs, dat de oppasser, als ze maar
even tegen de ruit durfden tikken, al riep: ‘Afblijven daar!’, stoorden we ons niet
meer aan hun nieuwsgierigheid en gingen we stil ons gangetje.
Onlangs zag ik zoowaar den boschwachter hier, je weet wel, dien met die schop.
Ik herkende hem dadelijk, maar hij scheen mij niet te herkennen. Hij liet het
tenminste niet blijken, want hij keek maar even door de ruit en ik hoorde hem zeggen:
‘O! Rooie boschmieren? Die heb ik thuis al genoeg gezien!’
Meteen ging hij verder.
Toch was ik blij, dat de oppasser in de buurt was; wie weet, of de vreeselijke man
anders weer niet wat larven zou meegenomen hebben.
Ik zal hier denkelijk wel blijven tot mijn dood. Ik ben al zoo heel jong niet meer.
Ik word ook al wat stram in mijn pooten, en ik kan goed merken, dat mijn sprieten
niet meer zoo gevoelig zijn als vroeger. Enfin! Mijn bloedverwanten en vrienden
zullen mij na mijn dood wel een plaatsje geven op onzen kleinen doodenakker
hierboven op 't vloertje.
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't Is waar, dat de oppasser die begraafplaats af en toe ontruimt, en dan kunnen wij
hem met zijn last niet verder naoogen, dan tot aan het hoekje van de deur; maar ik
twijfel er niet aan, of de man, die ons bij ons leven zoo goed verzorgt, zal mij na mij
dood ook wel een rustplaats geven, een rood boschmier waardig.
G.J. VISSCHER.

Bladvulling.
Woorden van Vondel.
Die met een ander spot, wordt zelf bespot ten lesten.
***
De rouw zit dikwijls op de slippen van de vreugd.
***
De heilige eendracht is het zout,
Dat huis en stad in wezen houdt.
***
De liefde tot zijn land is ieder aangeboren.
***
De tijd heeft nimmer weggenomen
Den naam en 't overschot der vromen,
Want nadat zij zijn overlêen,
Blinkt hunne deugd voor iedereen.

Simon Abramsz., Zomerloover. Deel 1

174

32. Die kraai en die jakhals.
Een dag sit op een boom een kraai,
En in sijn bek het hij een fraai,
Een heerlik stukkie soetmelks kaas.
Die jakhals ruikt dit en met haas
Kom hij daarbij en seg beleef:
Ik wens jou goeje dag, ou neef;
Mijnheer die kraai, jij is so fraai,
Ik seg jou, niemand kan ooit raai,
Hoe mooi jij in mijn oogen lijk.
Hoe meer ik op jou vere kijk,
Hoe meer dat ik verwonderd is
Om sulk een prag, dit is gewis.
Maar watte stem mcet jij wel hè!
Mijn fraai ou neef, ik moet jou sê,
Als jou gesang jou vereprag
Maar enigszins gelijke mag,
Dan is daar in die heel kontrij
Geen vo'el, wat so kan sing soos jij:
Die vo'els van die gehele land
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Die maak jij door jou sing tot skand.
Die lofspraak klinkt die kraai so soet,
Dat hij sijn kunst nou tone moet.
Hij maak sijn bek oop - o, die dwaas!
Daar val die lekker stukkie kaas.
Die jakhals vat dit als sijn buit,
En seg toen verder tot besluit:
Mijn liewe beste mooie heer,
Kijk, wat jou die geval kan leer,
Is, dat een vleier altijd leef
Van die wat hom vertrouwen geef.
Dat is een les van groote prijs,
Wel wêrd die kostellike spijs!
Die kraai met n' beskaamde kop,
Dat hij hem nou so het laat fop,
Sweer, dat hul hom op die manier
Nooit weer zal kul. Die domme dier!
Na die Frans van LA FONTAINE.

(Met toestemming van den uitgever overgenomen uit F.W. REITZ, 62 uitgesogte
Afrikaanse gedigte.
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33. Twee oude vertellingen.
I. Een Grap.
We zullen hem maar Joost noemen.
Joost loopt een kruidenierswinkel binnen.
‘Verkoopt u kaarsen?’ vraagt hij den kruidenier, die achter de toonbank staat.
‘Zeker, meneer.’
‘Achten?’
‘Ik heb ze in alle soorten, meneer: vieren, zessen, achten.... korte, lange - wàt u
maar hebben wil...’
‘Mag ik eens wat achten van u zien?’
‘Korte of lange, meneer?’
‘Lange, als 't u blieft.’
De kruidenier legt den bezoeker eenige pakken ‘achten’ voor.
Joost bekijkt ze met veel aandacht en zegt eindelijk: ‘Ik zal er maar één houden.’
‘Een pak, meneer?’
‘Nee, een kaars. Als 't noodig is, kan ik er zeker nog meer krijgen?...’
‘Met genoegen, meneer.’
‘Best; maar wat ik zeggen wil; die kaars moet in tweeën; dat zou ik zelf wel thuis
kunnen doen, maar ik neem niet graag een kaars in mijn handen; zou u 't even willen
doen?’
‘Zeker, zeker - waarom niet? 't Is waar: kaarsen ruiken altijd min of meer
onaangenaam... Zoo, daar is ze al in tweeën.’
‘Uitstekend - en zou u nu elke helft nog eens in
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vieren willen snijden? Maar alle stukjes even groot, als 't u blieft.’
‘Dus u wil acht stukjes hebben?’
‘Heel graag.’
De kruidenier voldoet aan den wensch van den bezoeker.
‘Klaar, meneer...’
‘Dank u wel; en zou u nu óók nog even aan ieder stukje een punt willen maken,
zoodat de pit voor den dag komt - dat 's gemakkelijker met aansteken...’
‘Aan alle acht?’
‘Nee, aan zeven; aan één zit al een pit.’
‘O ja, dat 's waar’ - en de kruidenier voldoet ook aan dit verzoek.
‘In orde, meneer.’
‘Zoo; wil u nu al de stukjes op drie duim afstand van elkaar op de toonbank zetten?’
De kruidenier kijkt Joost een beetje verwonderd aan.
‘U zal straks wel zien, wat ik er mee vóór heb,’ zegt Joost.
Een oogenblik later staan al de acht stukjes kaars op den gewenschten afstand van
elkaar verwijderd, voor Joost op de toonbank.
‘En nu nog een lucifertje, als 't u blieft.’
‘Een lucifertje - waarvoor?’
‘Dat zal u zien.’
De kruidenier reikt Joost een doosje lucifers toe en deze steekt de eindjes kaars
alle aan.
‘Maar meneer, wat beduidt dat allemaal?’ kan de kruidenier zich niet weerhouden
te vragen.
‘Niets dan een grap,’ antwoordt Joost.
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‘Een grap!?’
‘Niets dan een grap...’
‘En dan?’
‘Wel, nu de grap uit is, ga ik heen.’
‘Maar u zal me dan toch zeker eerst mijn kaars en mijn moeite betalen!?...’
‘Waar bleef dan de grap?’ vraagt Joost en zonder zich verder te storen aan de
verontwaardigde kreten van den kruidenier, verlaat hij den winkel en vervolgt zijn
weg.
II. Een recept voor soep.
Na een lange dagreis klopte een soldaat hongerig en vermoeid aan een boerenwoning
en vroeg den boer, die de deur opende: ‘Kan ik hier den nacht doorbrengen en heb
je wat voor me te eten?’
De boer, die een gierigaard was, antwoordde: ‘Slapen - dat zal wel gaan: in de
schuur op het stroo; maar eten hebben we niet in huis.’
‘Maar toch zeker wel water en een keisteen?’
‘Water en een keisteen!?’
‘Ja, om soep van te koken...’
‘Van water en een keisteen!?...’
‘Wel zeker, waarom niet?’
‘Je komt me toch niet voor den gek houden?’
‘In 't minst niet en als jij voor water en een keisteen zorgt, zal ik er, waar je bij
staat, een soepje van koken, waar je hart van verdaagt!’
‘Dat wil ik zien!’ zei de boer, ‘kom binnen!’
‘Vrouw’, riep hij toen, ‘geef eens gauw een ijzeren pot met water en een keisteen...’
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‘Wat!!?...’ vroeg de boerin, die even gierig was als als haar man.
‘Hier deze kameraad zegt, dat hij daar soep van kan koken...’
De vrouw haalde de schouders op, maar deed, wat haar man haar had verzocht.
‘Zoo,’ zei toen de soldaat, ‘nu zullen jullie eens wat zien!’ Hij stroopte de mouwen
op en gespte zijn sabel af, die hij op de tafel neerlei.
‘Vlijmscherp!’ riep hij met een hoogernstig gezicht. ‘Pas geslepen...’
De boer en de boerin wierpen er een angstigen blik op.
‘'t Kan toch geen kwaad?’ vroeg de boerin.
‘Als ze in de schêe blijft niet...’, antwoordde de soldaat. ‘Maar kom, nu aan 't werk.
Vrouw, wil u den keisteen even flink schoonmaken - met water en zeep?’
De boerin deed het.
‘Mooi zoo; kijk, nu gaat hij den ketel in...’
Plomp! ging het.
Een oogenblik later was 't water aan den kook.
De soldaat liet het even doorkoken en vroeg toen een lepel.
De boerin bracht hem er een.
‘Even proeven,’ zei de soldaat en hij schepte een beetje van 't kokende water op
den lepel, liet het wat afkoelen en nam toen een teugje.
‘Hm... erg flauw... Een beetje zout, aljeblieft.’
De vrouw kwam met den zoutbak aan.
‘Nu nog een stukje boter...’
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‘Hoor reis,’ riep nu de boer, ‘dat's tegen de afspraak... En bovendien - de boter is
duur...’
Als bij toeval legde de soldaat even de hand op zijn sabel en onmiddellijk ging de
boerin heen, om boter te halen.
Maar wat ze meebracht was niet veel: de punt van een mes vol.
‘Niet genoeg,’ zei de soldaat kalm, terwijl hij dapper in 't water stond te roeren.
‘Haal liever je heelen boterpot...’
‘Maar...’ kermde de boer.
De soldaat keek weer even naar zijn sabel.
‘Ik zal 'm halen’ riep de boerin en keerde spoedig weer met een pot vol geurige
boter.
‘Dat gaat beter,’ sprak de ander en hij wierp wel een half pond tegelijk in 't kokende
water. ‘Nu een metworst, maar liefst een dikke...’
‘De worst is op,’ loog de boer; ‘we hebben vanmiddag juist de laatste opgegeten.’
‘Niet te dicht bij mijn sabel’ riep de soldaat eensklaps - en de boerin vloog de
kamer uit, om spoedig met een dikke metworst terug te komen.
‘Heerlijk!’ prees de krijgsman. ‘Nu nog wat worteltjes, een paar stukjes witte kool
en wat selderie...’
De boer noch de boerin durfde meer weerstreven en het begeerde was dan ook in
een ommezien aanwezig.
‘Dank je wel,’ zei de soldaat voldaan tot de boerin, ‘en als u nu nog even de groente
zelf zou willen schoonmaken... Ik zal ze, als ze klaar is, wel in den ketel doen.’
En zoo gebeurde het. En een half uur later zaten de
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boer, de boerin en de soldaat aan tafel en smulden van belang.
‘Zoo zie je’, zei de soldaat, toen de maaltijd was afgeloopen, wat je met water en
een keisteen kunt doen. ‘En nu heb ik slaap. Wil je me even de schuur wijzen, of heb
je misschien ook een behoorlijk bed voor me?’
De man behoefde nu volstrekt niet meer naar zijn sabel te kijken, om van de boerin
de uitnoodiging te ontvangen, van de logeerkamer gebruik te maken, waar een
kostelijk bed stond.
‘En wil ik morgenochtend soms het ontbijt klaarmaken?’ vroeg de soldaat nog,
eer hij naar zijn slaapvertrek ging.
Neen - daar zou de boerin zelf wel voor zorgen en - 't ontbijt was den volgenden
morgen uitmuntend.
S. ABRAMSZ.
(Naverteld).

Bladvulling.
Leeghwater, de beroemde waterbouwkundige, vertelt in zijn ‘Klein Kroniekje’, hoe
er in de 16de eeuw in 't IJ vóór Amsterdam zooveel zalm werd gevangen, dat men
er voor vijf duiten (drie centen) zijn bekomst aan kon eten!
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34. Winternacht.
Als 't buldrend windenheir, ontslagen van zijn banden,
Het zeevlak overgiert bij duistren winternacht,
En 't hulploos vaartuig zweept naar de ongastvrije stranden,
Waar slechts verderf en dood de veege manschap wacht:
Wanneer met elken stond de nood al hooger steigert,
En, bruisend, golf bij golf in 't lekke scheepshol dringt,
De mast verbrijzeld stort, de pomp haar diensten weigert,
En alles kermt en bidt en handenwringt, Dan is het grootsch en schoon voor fier gestemde harten,
Gelaten, onvervaard bij 't woeden der natuur,
En dood en doodsgevaar op d'Oceaan te tarten....
Maar ik zit liever thuis bij 't vuur.
Mr. J. VAN LENNEP.
(Poëtische werken. SIJTHOF, Leiden).

Bladvulling.
Aan den lezer.
Verdien ik uwr erkentnis niet
Voor al hetgeen ik u liet lezen,
Zoo moogt ge mij erkentlijk wezen
Voor 't geen ik u niet lezen liet.
H. TOLLENS, CZN.
naar LESSING).
H. TOLLENS CZN., Gezamenlijke dichtwerken).
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