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IV

‘'t Is of die jongen aan het paddelen is,’ schreeuwde een matroos. Bladz. 2.
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I. Hoe Paddeltje door de Duinkerker kapers heen kwam.
HIJ heette eigenlijk Klaas, een naam, die aan boord van een schip gemakkelijk genoeg
was. Eigenlijk te gemakkelijk, want er waren nog twee matrozen, die zoo heetten.
Toen hij aan boord was gekomen om zijn eerste zeereis te ondernemen, had het
scheepsvolk om dat twaalfjarige ventje, dat er zoo dik uitzag alsof z'n moeder hem
in Zeeland expres voor de menscheneters had vet gemest, hartelijk moeten lachen.
‘Die is te dik voor een duvelstoejager’, hadden de matrozen gespot, en voor de grap
hadden ze hem maar dadelijk aan 't werk gezet, nieuwsgierig hoe dat tonnetje-rond
over het dek naar voren en naar achteren en langs het want naar boven zou rollen.
Maar Klaas, welk een jong broekje hij nog mocht zijn, was een branie van geweld.
Hij ging er van door als de wind, en

Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter

2
koddig was het te zien, hoe hij met zijn korte, dikke pootjes werkte en met zijn
armpjes als speldenkussens, waaraan toch al twee flinke handen met grijpvingers
zaten, wist rond te scharrelen. ‘'t Is of die jongen aan het paddelen is’, schreeuwde
een matroos, die bij de Engelschen gevaren had, het uit van den lach. Dat was nu
wel niet juist gezegd, want Klaas pagaaide niet, maar werkte met allebei zijn handen
en beenen op heel regelmatige wijze aan beide zijden van zijn korpus. Maar de
matroos had voor dat gescharrel van die beweeglijke vleeschklompjes geen beter
woord weten te bedenken, en allen hadden dat overgenomen. Voortaan moest Klaas
hierheen en daarheen ‘paddelen’, en, omdat je aan boord dadelijk een bijnaam krijgt,
hadden ze hem ‘het Paddeltje’ genoemd. Hij had maar gelachen, gewerkt en
aangepakt, méér dan men hem opdroeg of aan hem beval, en ten slotte hadden ze
allen schik in hem gekregen, van den schipper af tot de jongens in den leeuwenkuil
toe, zooals ze 't vooronder noemden en waar ook Paddeltje zijn verblijfplaats had.
Nu was zijn eerste zeereis haast achter den rug. Paddeltje's gedachten waren al in
het vaderland. Wat zou hij opsnijden tegen de jongens, hij, een ervaren zeeman! Wat
zou vader van hem staan kijken dat hij zoo bruin geworden was, en ja, al was hij al
zoo'n zeerob, hij wist wel dat moeder allebei d'r handen om hem heen zou slaan, en
zeggen: ‘o, kind, hèb ik je daar weer terug!’ En z'n jongere zusje Leentje zou
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met groote oogen van bewondering hem aanzien, en over z'n broer Jan zou hij nu
heelemaal den baas kunnen spelen. Hè, wat was dat gelukkig zoo'n thuisreis. Maar...
je mocht geen haring roepen vóór die in 't net was. Nog één leelijk ding bleef er over,
eer hij de duinen van het vaderland zou zien opbollen uit de zee. En dat leelijke ding
was een mogelijke ontmoeting met de Duinkerker kapers. Die maakten 't Kanaal en
't Nauw van Calais onveilig, loerden op de Nederlandsche schepen en als ze geen
oorlogsschip voor zich hadden, pakten ze maar dadelijk aan, en dan was 't een gevecht
op leven en dood, omdat er geen genade verleend werd. Bleven de Duinkerkers de
baas, dan spijkerden ze soms de overlevende Nederlandsche zeelui met het oor op
het dek van het eigen vaartuig vast, en lieten dat, na het beroofd te hebben, zinken.
Dat zouden ze nu Paddeltje wel niet doen. Want de jongens beneden de vijftien jaar
werden niet doodgemaakt. Maar dan werd hij meegenomen naar Duinkerken, en wie
weet wat ze daar met hem deden. Misschien wel hem als slaaf verkoopen of ergens
heel ver wegsturen. Want dit stond bij Paddeltje vast: tegen zijn eigen vaderland zou
hij nooit willen vechten; dan liet hij zich liever door de kapers doodslaan.
Op de heenreis was hij er gelukkig goed doorgekomen, maar hoe zou dat nu het
geval zijn? En wat het gekst was, er was nu zoo weinig volk aan boord. Zeventien
man maar en bovendien niet veel geschut.
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En als om dat beetje mannen en kanonnen in een heel bespottelijk daglicht te stellen,
zag het schip er uit, of het in de familie van een oorlogsbodem was. Wie het zag
varen, dacht: ‘Nu, met dien sinjeur zou ik liever op goeden voet staan’, maar als men
binnen boord een kijkje had mogen nemen, zou men zacht voor zich heen gelachen
en gemompeld hebben: ‘veel wind en weinig zaaks!’
Dat zei Paddeltje ook tegen Lange Meeuwis, die al een paar jaar met denzelfden
schipper ter koopvaardij gevaren had voor de heeren Lampsens te Vlissingen. Eerst
kreeg Paddeltje voor die opmerking een leelijken haal om de ooren, en toen hij heel
wat spektakel daarover maakte, omdat hij, die door de maats wat verwend was, er
niet weinig praats op na begon te houden, werd hij even bij 't nekvel gepakt, een
poosje door elkaar geschud, en toen vertelde Lange Meeuwis doodleuk, dat je aan
boord van schipper De Ruijter liever het puntje van je tong moest afbijten, dan zulke
praatjes verkoopen. Paddeltje daartegen in en met een drukte, alsof hij Meeuwis
levend verscheuren kon. Maar toen Paddeltje zag, dat het bij den stevigen matroos
meenens ging worden, sloeg hij een toontje lager aan, en deed nu eerst waarmee hij
had moeten beginnen, namelijk aan Lange Meeuwis vragen, waarom er eens geen
gekheidje mocht gemaakt worden over de schuit.
‘Omdat Michiel de Ruijter er schipper op is, rakker!’ gaf Lange Meeuwis ten
antwoord. ‘Die haalt het er
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overal doorheen; en al moest hij met een roeibootje door de Duinkerker kapers heen,
dan zou ik gerust met hem mee durven gaan’.
Paddeltje niet, hoor! Die hield net zooveel van den schipper als Lange Meeuwis
maar durfde denken, en hij wilde ook wel met hem in een roeibootje zitten al was 't
een heelen dag lang, als....
‘Ja, ja, Paddeltje, als 't op de ree van Vlissingen was, en... er goed wat eten
meegenomen werd in 't bootje!’
Paddeltje begon te glimmen toen hij van eten hoorde praten, want daarin ging hij
voor den kloeksten zeerob niet op zij. Lange Meeuwis plaagde er hem mee en omdat
die daardoor heelemaal z'n goeie bui terug kreeg, vertelde hij Paddeltje, waarom niet
een van de matrozen van schipper Michiel Adriaensen ervan wilde hooren, dat men
zelfs maar in 't minst den schipper kleineerde.
‘Hij helpt je, parjen, overal doorheen, Paddeltje! Zooals “d'n ouwe” van ons is,
neen, zoo vind-je er geen tweeden op de zee. We waren op een keer uit Ierland
gekomen,... laat ereis kijken, dat zal van den nazomer een jaar of twee geleden zijn,
in 't jaar 1643 of zoo. We hadden door tegenwind een Engelsche haven aan 't Kanaal
binnen moeten loopen, en daar kwamen onze lieve Duinkerker kapertjes eens neuzen,
of ze een Hollandschen kaaskooper op den kop konden tikken. We waren met een
goed aantal Nederlandsche schepen, maar geen van de schippers durfde van wal
steken,
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want binnenkort krioelde het letterlijk van Duinkerkers. Net een zwerm wespen!
Maar onze ouwe krabde zich eens achter het oor, en zei: “jongens, 't najaar is op
handen en dan wou ik liefst eens thuis bij moeder de vrouw zijn; in November slachten
ze 't varken en dat vetprijzen maak ik graag mee. En jelui?” - “Nou schipper”, zeiden
we, “als ze 't bij ons niet doen, doen ze 't bij de buren, en we houden ook van beuling
en een plak versch-gekookte lever op ons brood.” Ja, Paddeltje, we smakten met
onze lippen, net als jij nou doet. En toen zei de schipper: “vooruit, daar gaat ie.” En
we gingen er van door, dat al de andere schippers d'r kersepit er over schudden. Maar
d'n ouwe van ons zei toen, dat we de vaten met oude bedorven Iersche boter eens
voor den dag moesten halen. “Steekt er je knuisten maar eens in, maats”, zei hij. We
dachten al, dat is een raar geval; maar wat doe-je als je matroos bent, hè. Opzitten
en pootjes geven. Nu dan, we moesten 't dek en 't want en vooral de railings goed
insmeren, en we kregen er schik in, want we begrepen wat er gebeuren moest. Daar
zwermde al zoo'n kaper op ons aan. Wij hadden onze schoenen uitgetrokken; als 't
ons niet bevolen was, hadden we 't uit ons eigen gedaan, want je kon op dek niet
anders dan op je kousen vooruit komen. En kun-je nu begrijpen, wat er toen gebeurd
is, Paddeltje?’
Paddeltje grijnsde.
‘De Duinkerkers enterden, en gleden toen zeker uit?’
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‘Precies, m'n jongen; of ze glijbaantje speelden! En wij voor den dag, dat begrijp-je,
en we tikten ze met de enterbijl op den neus, dat ze nog gauwer terugsprongen, dan
ze aan boord gewipt waren.’
Paddeltje schudde van den lach.
‘Och, jongen... d'n ouwe van ons! Een anderen keer waren we ook onder de
Duinkerkers verzeild, wij met nog een paar andere schuiten, die op de thuisreis waren.
't Was nacht en daarvan probeerden de Nederlandsche schepen partij te trekken, door
de vuren te blusschen, terwijl ze alle zeilen bijzetten, om door dat gevaarlijke goedje
te komen. Maar die seldrementsche kapers hebben kattenoogen en begonnen dadelijk
de vluchtende schepen te vervolgen. Maar d'n ouwe van ons bleef kalm onder klein
zeil voortgaan.’
‘En pakten ze hem niet?’
‘Kun-je begrijpen! De Duinkerkers bleven zelfs op een eerbiedigen afstand. Een
weet-je wel waarom? Omdat wij al de vuren moesten ontsteken, zoodat ze ons overal
zien konden. Nou, Paddeltje, snap je 't?’
Neen, dat deed Paddeltje niet. Hoe gek, om in zoo'n geval de vuurpannen te doen
branden. Die andere schepen hadden ze immers juist uitgedoofd!
Lange Meeuwis schudde lachend het hoofd.
‘Och, jongen, het was weer een van die slimme uitvindsels, waarmee schipper
Adriaensen, als hij niet sterk is, toch overal weet uit te komen. Je moet begrijpen,
dat toen we zoo vol vuren waren en dood-
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kalm doorzeilden, de kapers ons voor een duchtig oorlogsschip hielden, dat graag
met die schavuiten aan den dans wou. En van zoo'n bodem moesten ze niets hebben!
Ze hebben ons rustig laten passeeren; maar van die andere schuiten met uitgedoofde
vuren en volle zeilen, hebben ze er een paar achterhaald en genomen ook.’
Sapperloot, wat vond Paddeltje dat aardig. Op die manier wilde hij ook wel eens
kennis maken met de Duinkerker kapers. En - hij zou zijn zin krijgen.
Nog op denzelfden dag riep de uitkijk, dat er twee zeilen in 't zicht waren. Omdat
men in zoo'n gevaarlijke streek was, gaf dat een heele opschudding aan boord.
Dadelijk was de schipper zelf aan dek, een forsch man van middelmatige grootte
met een gebruind gelaat en dikke, opstaande knevels. Hij was een goeie dertiger,
hoewel hij er met dat door weer en wind gebronsde gezicht veel ouder uitzag. Op 't
eerste gezicht leek hij niet tot de vriendelijksten te behooren; je zag dadelijk dat het
een baas was, die gehoorzaamd moest worden, nu vooral, nu 't misschien spannen
ging. Maar in de manier, waarop hij zich tot de manschap richtte, was iets gezelligs,
alsof je 't wel velen kon door hem gecommandeerd te worden. Precies als dat onder
de jongens toegaat, die het velen kunnen van een kameraad, die alles durft, overal
haantje-de-voorste wil zijn, maar die nooit over kleintjes heen zal zitten, omdat hij
daarvoor te ridderlijk is. Nu had-je eens moeten zien, hoe
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al die bevaren zeelui, Paddeltje incluis, hem aankeken, net of ze zeggen wilden:
‘Schipper, zorg er asjeblieft voor, dat ze onze ooren niet te pakken krijgen, want die
moeten nog langer dienst doen dan vandaag, en als er een spijker door heen is gegaan,
heb-je er niets meer aan!’
Sapperloot, wat duurde dat aankijken kort, wat was ieder gauw op z'n post gejaagd,
zoo vanzelf, met een paar gezellige woorden. Zelfs 't hartje van Paddeltje klopte nu
niet meer angstig, zooals het daarstraks heel eventjes gedaan had, toen hij vernomen
had, dat men nu werkelijk met de gevreesde Duinkerkers te maken zou krijgen. O,
o! hoe zou d'n ouwe het er nu weer doorhalen? Want dàt zou hij; niet een van de
jongens, die daar aan twijfelde.
En toch... daar scheen nu in 't geheel geen aardigheid te zullen gebeuren. Men
ontdekte, dat men slechts met één kaper te doen had, die een schip had buit gemaakt;
een prijs noemde men dat in dien tijd. De prijs werd door den kaper, een kloek schip,
dat honderd-en-twintig koppen aan boord had en een twintigtal kanonnen voerde,
opgebracht. Men had dus van hem niet te vreezen, dat hij aanvallend zou optreden.
Wil-je gelooven, dat Paddeltje daar half spijt van had? Nu zou hij er tegen de
jongens aan wal niet op kunnen bluffen, dat ze zoo'n seldrementschen Duinkerker
naar den kelder hadden gejaagd, wat met schipper De Ruijter immers altijd gebeurde!
Dat gevoel had zich ook meester gemaakt van de geheele
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bemanning. En toch, wel mochten zij, die slechts met hun zeventienen waren, van
geluk spreken, dat die stèrkbemande en wèlgewapende kaper hen niet aanviel.
Wonderlijk, Michiel de Ruijter scheen in die teleurstelling van zijn volk te deelen.
Hij stond maar te kijken naar de beide schepen, die hij, omdat zijn bodem een goed
zeiler was, zienderoogen inhaalde.
Toch, lang kon dat zoo niet duren. Iedereen wachtte het bevel om zeil te minderen
en af te wenden.
Maar dat bevel kwam niet. Integendeel! Méér zeil, heette het.
Men gehoorzaamde, maar kon toch niet nalaten eenige verwondering te laten
blijken. De Ruijter zag dat, en een glimlach vloog over zijn gelaat, dat er nu ineens
heel gezellig uitzag.
‘Jongens!’ riep hij uit, ‘wat zouden jelui er van denken, als we dien zeeschuimer
zijn prijs eens afkaapten?’
Men kon zijn ooren niet gelooven. Hoe? Zij met hun zeventienen zouden een schip
aanvallen, waarop men 't reeds van hier zag krioelen van manschappen!
Maar Michiel de Ruijter rekende op den indruk, dien zijn schip in de verte moest
maken. Meer zeil, méér zeil, heette het maar. De masten kraakten onder 't gewicht
en 't stoof letterlijk door 't water. De paar kanonnetjes moesten geladen worden en
afgevuurd, en in dat snelvuren had De Ruijter zijn wedergade niet en heeft hij nooit
gehad, later evenmin, toen hij
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de wereldberoemde admiraal was. 't Leek wel, of hij driemaal zooveel kanonnen aan
boord had, als wel 't geval was. 't Werd een jacht op den kaper, dat de matrozen er
gloeiende hoofden van kregen en een praats, of ze met hun driehonderden waren, in
plaats van met hun zeventienen. 't Ging van hoezee! en nog eens hoezee! dat het
dreunde, en Paddeltje zag rood van 't schreeuwen. Al dat lawaai scheen den schipper
plezier te doen, wiens heldere oogen straalden. En daar... daar barstte een gejuich
uit, alsof allen dol waren geworden. 't Ongeloofelijke ging gebeuren. De kaper liet
z'n prijs los, en, denkende met een wel bewapend oorlogsschip te doen te hebben,
ging hij er werkelijk van door.
Paddeltje stond te dansen op zijn vleezige pootjes, dat zijn dikke koonen er van
trilden. De Ruijter zag het en moest er om lachen.
‘Goeie genade, Paddeltje!’ riep Lange Meeuwis uit, die vlak bij hem stond, ‘nu is
de prijs van ons. D'n ouwe neemt hem op sleeptouw en dan verkoopen de heeren
van 't kantoor hem in een vaderlandsche haven. En wat er van komt, jongetje....’
‘Nou, wat dan, Meeuwis!’
‘Daar krijgt het volk een goeie portie van, en die wordt onder ons zeventienen
verdeeld; altijd naar rang en diensttijd hoor!’
‘En mag ik dan ook meedeelen!’
‘Wis en drie!... Je komt thuis met een bom duiten, dat je moeder je wel in 't goud
kan beslaan!’
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Paddeltje buitelde een paar keer over zijn hoofd en ging toen over 't dek liggen rollen
van plezier, net zoolang tot hem een matroos uit gekheid een schop gaf, waarna
Paddeltje weer op z'n dikke pootjes terecht kwam.
Maar De Ruijter had het veel te druk om verder op de dolle streken van zijn
scheepsjongen te letten, hoe goed hij hem ook mocht zetten.
‘Jongens,’ zeide hij, ‘luistert eens goed. Als de kaper blijft vluchten, is de kostelijke
prijs voor ons, en daar zullen ze thuis geen zuur gezicht om zetten, denk ik. Maar
als de kaper ons bij den prijs ziet, zal hij wel weer berouw krijgen en er om willen
vechten. En als hij dicht bij ons komt en dan vanzelf bespeuren kan hoe zwak we
staan, nu... dan vrees ik voor jelui ooren en voor de mijne het meest. Daarom blijven
we hem nog een poosje achterna zetten. En let nu goed op. Zus en zoo moet-je doen
met dit en dat zeil, dat je 't op een teeken van mij inééns in elkaar kan doen vallen.
Dat zal op een afstand den indruk geven, alsof we onze doeken kapot gezeild hebben.
En, dat spreekt hè, als je zeil kapot scheurt, moet-je wel wat minderen. De kaper zal
het daaraan toeschrijven, dat we hem niet langer nazetten, en niet terugkeeren naar
een schip, dat er zoo verlangend naar scheen om hem te pakken.’
Met gejuich werd dit prachtige krijgsplan goedgekeurd. Lange Meeuwis pakte
van dolligheid den scheepsjongen bij het oor.
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‘Wat heb ik je gezegd, Paddeltje, wat heb ik je gezegd!’
Paddeltje wilde weer aan zijn danspartij beginnen, maar 't werd hem beduid, dat
oppassen nu de boodschap was. 't Moest alles op commando van d'n ouwe gaan, die
er bij stond als een vlootvoogd die een zeegevecht commandeert. Een wenk - daar
vielen de aangewezen zeilen neer. Een oogenblik van spanning, en daar hoorde men
van den kaper een juichkreet opgaan. Want o! die honderd-en-twintig mannen waren
zoo blij, dat dat brutale Nederlandsche schip een vervolging opgaf. Toch voor alle
zekerheid blééf de kaper er van door gaan, al speet het hem nog zoo van dien
kostbaren prijs.
En de onzen! Ze stonden krom van 't lachen, en Paddeltje, zoo dik als hij was,
vertoonde, ongevraagd, ongeweigerd, een heele reeks gymnastische toeren.
Toen werd het roer omgegooid en zocht men den prijs op. Wat keek Paddeltje dat
schip aan. Daarin had hij nu ook aandeel! En aan den wal zou hij het voor al de
jongens uitschreeuwen, dat hij, Paddeltje, een prijs van de Duinkerkers had
afgenomen, en als ze 't niet gelooven wilden, zou hij rammelen met de goudstukken.
Van den winter een extra vet varken in de kuip, hoor! En moeder een nieuw jak met
lange panden en, als bruin het trekken kon, een bloedkoralen ketting met gouden
slot, en vader, die visscherman was, een paar groote zeelaarzen. O, o! d'n ouwe zou
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nu ook d'n ouwe van hèm zijn, en grootsch zou hij daarop blijven z'n leven lang!
En toch had hij dien avond nog een tegenvaller. Met dien prijs viel het gevaarlijk
door een zee te varen, die zoo vol Duinkerker kapers was. Hoe zouden zij, bij een
aanval, twee schepen met hun zeventienen kunnen verdedigen! Daarom was De
Ruijter heel blij, dat, niet lang na het bemachtigen van den prijs, een Zeeuwsche
oorlogsbodem in 't zicht kwam. De Ruijter praaide hem, en toen kwam het tot een
heele onderhandeling. De kapitein van het oorlogsschip wilde met plezier den prijs
naar het vaderland helpen brengen, als hij met zijn volk dan ook de helft van de
opbrengst kreeg, wat heel billijk was en door de De Ruijter ook gereedelijk werd
toegestaan.
‘Dat's een schandaal!’ zei Paddeltje tegen Lange Meeuwis.
‘Wat?’ vroeg onverwachts een stem achter hem.
Paddeltje keerde zich om; d'n ouwe stond daar.
De scheepsjongen stond eerst beteuterd te kijken. Toen vloog een schelmsche
glimlach hem over 't gelaat.
‘Wel schipper, nu krijgt m'n moeder maar één pand aan d'r jak, en vader moet het
maar met één laars zien te doen.’
‘Waarom, malle jongen?’
‘Omdat dat leelijke oorlogsschip met de andere helft schoot gaat, schipper.’
Michiel de Ruijter glimlachte.
‘Wees gerust, maatje! We hebben zooveel schik
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door je beleefd, dat heel de manschap 't wel goed zal vinden, dat jij je volle aandeel
krijgt.’
‘Schipper!’ riep Paddeltje uit. En hoe zijn beentjes dien dag ook gedribbeld hadden,
hij begon van nieuws te dansen en te springen, dat al de matrozen er pret in hadden.
En op die wijze nu is Paddeltje met Michiel de Ruijter door de zoo gevreesde
Duinkerker kapers ongedeerd heen gekomen.

Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter

t.o. 16

‘Goeie genade, Paddeltje,’ riep Lange Meeuwis uit, ‘nu is de prijs van ons.’ Bladz. 11.
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II. Geen vroolijke boodschap.
DAT was me de held van zijn dorp, die Paddeltje! Hij zwaaide met zijn zeemanspas
langs den weg, dat het dorpsstraatje haast te nauw voor hem leek. Een heele rist
jongens had hij aan zich hangen, met open mond en ooren luisterend als de
scheepsjongen van Michiel de Ruijter het over zijn tallooze avonturen had. Paddeltje
raakte zelf wel eens in de war, en het juiste aantal van de mannen die op het
Duinkerker kaperschip geweest waren, werd bij den dag grooter; maar zoo nauw
moet-je het maar niet nemen met een jongen van de zee, die alle stormen en orkanen
der wereld om zijn hoofd heeft voelen waaien en zich dwars door de Duinkerkers
heen heeft geslagen. Als je 't niet gelooven wou, moest-je maar naar Paddeltje z'n
ouders gaan. Daar was 't rijk Oostinje tegenwoordig. En de meester op school, die
van z'n levensdagen

Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter

18
wat dikwijls Paddeltje met de plak geranseld en hem bij de ooren getrokken had,
was tot heel andere gedachten over zijn vroegeren leerling gekomen en had het voor
al de jongens en meisjes beleden, dat hij 't altijd wel van Paddeltje voorspeld had.
Daar was een leerling, die zich meende te herinneren hoe de voorspelling van den
meester hierin had bestaan, dat Paddeltje voor galg en rad zou opgroeien als hij niet
beter zijn best deed; maar met de meest mogelijke minachting liet men dien
praatjesmaker links liggen. Verbeeld je toch, hij had óók gezegd, dat Paddeltje niet
elken dag hetzelfde vertelde, en dat er nu al bij de driehonderd koppen op het
kaperschip waren gekomen!
En nu was opeens de wereld te benauwd geworden voor Paddeltje! Er was ook
iets ontzettends in z'n leven gebeurd, véél erger dan schipbreuk, slavernij of zelfs
het vastspijkeren op een zinkend schip. Was hij op een goeien dag naar Vlissingen
gekuierd. 't Waaide en 't regende, echt Novemberweer. Maar Paddeltje kon er tegen.
Hij had zijn schanslooper aan en zijn zuidwester op en de dikke pootjes in een paar
lompe zeemanslaarzen gestoken. Dacht-je, dat iemand die een prijs afgenomen had
van de Duinkerker kapers, voor wind en regen op zij ging! Hij liet het waaien en
kletteren, en de menschen, die hij tegenkwam, zagen niets anders van hem dan zijn
stompje neus en zijn twee brutale kijkers. Hij prangde tegen den storm in, of hij een
haringbuis was, die met volle
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lading naar het vaderland zeilde. Zoo ging het ook dwars door Vlissingen, tot hij den
klopper deed vallen op de deur van het huis waarin schipper De Ruijter woonde,
want die had Lange Meeuwis er op uitgestuurd om Paddeltje de boodschap over te
brengen, dat de jongen eens bij hem aan moest komen loopen.
‘Dag schipper, dag vrouw!’ had Paddeltje gezegd, en het vertrek waarin het echtpaar
gezeten was, had hij vervuld met een frisschen geur van wind en regen.
De schipper had geglimlacht en zijn vrouw ook, en Paddeltje moest zijn
schanslooper uittrekken en zijn zuidwester afzetten, maar zijn laarzen hield hij aan,
dat spreekt van zelf, al had hij ze natuurlijk een heelen tijd achter elkaar op de
vloermat staan afvegen.
‘Dat is nu Paddeltje,’ zei De Ruijter tegen zijn vrouw, en die had hem een poosje
aangekeken, en toen gezegd:
‘Ik wed, dat hij wel graag een paar sneden brood met ham er op wil hebben.’
Nu, daar kon Paddeltje geen neen op zeggen, en met zijn oogen had hij de
bewegingen van de vrouw gevolgd, die van een groot brood een paar dikke stukken
afsneed, en ze zoo royaal met ham belegde, dat zelfs Paddeltje daar niets op aan te
merken had.
Onder 't eten hadden de schipper en zijn vrouw allerlei aardige woorden tot hem
gesproken, en dat was Paddeltje wel bevallen. Want als anderen praatten, kon hij
zijn tijd gebruiken om den boel naar binnen te werken, en 't was maar goed ook dat
hij zoo'n
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stevigen dam gelegd had, want toen was de schipper met dat akelige gekomen, dat
Paddeltje haast van zijn stoel had doen vallen van den schrik.
‘Weet je, wat je nu van den winter eens doen moest, jongen?’ had de schipper
gevraagd.
Neen, dat wist Paddeltje nog niet.
En toen had de schipper zoo maar pardoes gezegd:
‘Je moest nog eens een beetje leeren.’
Net vroeg de vrouw, of hij nog een stuk lustte, maar 't was al zoo ver met Paddeltje
gekomen, dat hij die uitnoodiging niet eens meer verstond.
‘Lééren, schipper?’
Toen kwam er een gelukkige glimlach over zijn dikke koonen.
‘O, schipper, ik ben al lang en breed van school af!’
‘Ja maar, jongen, de meester zal toch wel avondschool hebben bij jelui op 't dorp.
En kijk nu eens, vrind, als jij nu je best doet en tegen 't voorjaar me hier in Vlissingen
je schrift eens laat zien en het rekenboek waarin je al bent, dan... dan mag-je weer
mee, hoor. Want we gaan een verren tocht ondernemen, naar de Noordkust van
Afrika, hoor-je wel, en daar heb-je èchte zeeroovers, die nog wel meer mans zijn
dan de Duinkerkers. En een jongen, die zich door die kapers heen wist te slaan, hè,
zal van de zeeroovers wel niet benauwd zijn.’
Neen, dat was Paddeltje niet. Maar voor de school was hij benauwd. Dat zei hij
niet, maar De Ruijter zag het wel aan zijn gezicht.
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Toen vertelde de schipper van zijn eigen jeugd, hoe hij het niet op school had kunnen
vinden, en wat een spijt hij daar later over had gehad.
‘'k Heb zoo moeten tobben, jongen, om nog wat in de boeken thuis te raken! Als
je aan boord moe en mat van 't werken bent, staat je hoofd er niet meer naar om met
al die gedrukte letters om te springen, en je handen gaan heelemaal niet deugen voor
de pen. Gelukkig heb ik schippers gehad, die meelijden kregen met een jongen, die
aan z'n eigen moeder niet ereis een briefje kon schrijven hoe 't met 'm ging. En als
je de stuurmanskunst wil leeren, moet-je heel wat cijferboeken doorgewerkt hebben!’
Paddeltje gaf geen antwoord, maar zat in z'n eigen te mopperen.
‘Wel, maatje’, zei de vrouw van De Ruijter, ‘heeft de schipper geen gelijk?’
‘Ja, vrouw... maar zie-je... de schipper heeft dat alles nou achter zijn kiezen, en
ik... ik....’
‘O zoo!’ glimlachte de vrouw, ‘jij wilt enkel maar dikke stukken eten met boter
er op en ham.’
Dat kon Paddeltje niet ontkennen; maar hij was te verbouwereerd om nu al weer
honger te hebben.
De Ruijter zag hem aan.
‘Klaas’, zei hij - en Paddeltje keek daar niet plezierig van op. Als de menschen
zijn Zondagschen naam gebruikten, was er gewoonlijk onweer aan de lucht.
Doch hij kreeg geen uitbrander.
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De schipper vroeg alleen maar, of hij graag groot wou worden.
Natuurlijk! Dat wou Paddeltje, en iedere jongen wou dat.
Of hij zelf baas wou worden van een schuit.
Paddeltje's oogen glansden. Hij had nog nooit zoover gedacht. Lieve hemel! als
hij zelf eens zoo'n sinjeur kon worden, waarvan al de matrozen zeiden dat hij ‘d'n
ouwe’ was! Hij schoot in den lach om dit denkbeeld.
‘Nou schipper... als dàn die Duinkerkers ereis in m'n vaarwater kwamen...!’
‘Net zoo, jongen; de baas moet jij zien te worden... en er zit zoo'n baas in je, hoe
klein je nou nog bent. En zou-jij nu voor schipper willen spelen, en je volk niet elken
morgen en avond kunnen voorlezen uit dat dikke boek, dat daar ligt! En weet-je nog
wel wie er bij Jillis zat, toen die stierf aan de heete koorts en wie de gebeden der
stervenden voor hem las?’
Ja, dat wist Paddeltje nog wel. Hij had toen tranen met tuiten gehuild, dat Lange
Meeuwis hem bij den kraag had moeten pakken en aan dek brengen.
‘En, jongen - een schip is net als een paard. Je moet er de baas over wezen en het
goed weten te besturen. Een flink paard gooit een lummel van een ruiter er af!’
O, maar dat zei ‘d'n ouwe’ zeker omdat die óók een ruiter was. Maar een ruiter,
die er nooit zou
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afgegooid worden. Want ‘dien ouwe van ons!’ zou Lange Meeuwis gezegd hebben....
Paddeltje gierde het uit van den lach.
‘Vrouw,’ zei De Ruijter, ‘haal me eens een paar van die groote appels van den
zolder - en jij, Paddeltje, trek je schanslooper aan en zet je zuidwester op,... neen,
geen praatjes, je mag niet te laat thuiskomen.’
Paddeltje gehoorzaamde, want dat was de boodschap bij d'n ouwe. Moeder de
vrouw haalde een paar kanjers van appels, waarvan Paddeltje begreep dat hij ze wel
thuis zou brengen, maar dat ze dan al in z'n buikje zouden zitten, want zulke dingen
houdt een jongen niet in z'n zak.
‘Nu, vrind, nu ga-je als een vent naar school, en het spreekt dat je bij den meester
ook goed je best doet met zingen; want als er aan boord een psalm gezongen wordt,
heb ik graag een paar jongens die een goeie stem hebben en de wijs weten te houden.
Het eerste heb-je; sapperloot, je kunt een keel opzetten, dat ze 't bij je moeder thuis
wel hooren kunnen; maar 't laatste laat naar m'n zin nog veel te wenschen over.’
Toen kreeg Paddeltje een pootje van de vrouw en een stevigen handdruk en een
klap op z'n dikken rug van d'n ouwe, en toen werd hij de deur uitgejaagd.
Hoe het kwam, zou moeilijk te verklaren zijn, maar Lange Meeuwis stond hem
op te wachten.
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‘Wel, Paddeltje?’
Daar kwamen de klaagliederen al, en niet zuinig ook.
Nu, Lange Meeuwis was er ook heelemaal verbouwereerd van, toen hij dàt hoorde.
Een school was in dien tijd ook heel wat anders dan tegenwoordig. De meester zat
in een soort kastje met een lessenaar voor zich, en al de kinderen van de school waren
in één vertrek gezeten, ieder met zijn eigen werk bezig en moesten één voor één bij
den meester komen, die zich met de rest niet anders bemoeide dan dat hij wilde dat
ze als muisjes zoo stil zaten. Dat kunnen de muisjes niet heel lang en kinderen haast
in 't geheel niet. En als je 't dan met je buurman over een paar knikkers of met je
buurvrouw over een paar bikkels te kwaad kreeg en al te duidelijk liet merken, dat
je de kaas niet van je brood liet eten - flap, dan kwam er een vaatdoek of een ander
voorwerp om je ooren gesnord, door den meester, die daarin nooit miste, met groote
behendigheid naar je toegeworpen. Zoo goed was-je niet, of je moest dat voorwerp
bij den meester brengen, die al klaar zat met de plak of met de roede, en dan kon-je
je lachen gerust voor een poosje vergeten. Als je meester's liefste kindje wou wezen,
moest je heel veel zin hebben in het saaie leeren van je a, b, c, of schik in sommen,
die je maar had te maken naar een bepaald voorbeeld; of met je pen - niet te vergeten
met je tong, die alle bewegingen van je hand trouw volgde - moest-je de krulletters
nateekenen, wat nu eigenlijk
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niet het vervelendste was. Een meisje of een jongen uit dien tijd wist echter niet beter
of het hoorde zoo, en heel wat knappe menschen zijn er zelfs uit die scholen
voortgekomen. Maar als je je zelf door de Duinkerker kapers heengeslagen en het
vrije leven van de zee achter je rug had net als Paddeltje, was het een heel stuk werk,
om daar weer onder de plak en de roede van den meester te gaan zitten. Nu zou
Paddeltje wel niet veel likken meer om zijn ooren krijgen, en zeker niet zooveel als
hij er van Lange Meeuwis te pakken had. Bovendien zou hij niet bij het kleine grut
komen te zitten, maar op de avondschool, waar door grootere jongens het verzuimde
werd ingehaald. Maar letters zou hij moeten knauwen meer dan hem lief was, en zijn
grove knuisten, die beter met splitsen en knoopen overweg konden, zouden heel wat
werk hebben eer zij weer goeie vrinden werden met de veeren pen.
Lange Meeuwis was er heusch verbouwereerd van. Als hij vernomen had dat
Paddeltje onder de menscheneters was verdwaald, zou hij niet erger hebben kunnen
ontstellen. Doch het vertrouwen in den schipper kwam toch heel gauw bij hem terug.
Hij sloeg den weeklagenden scheepsjongen op den schouder.
‘D'n ouwe van ons z i e t wat in je, Paddeltje!’
‘'k Wou dat hij niks in me zag!’
‘Hij z i e t wat in je, Paddeltje. Hij heeft wat met je voor. Want dien ouwe van
ons....’
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‘En jij kunt haast niet lezen, en als je de rol moet teekenen, zet-je een kruisje,
Meeuwis!’
‘Zeker, Paddeltje! Er is op school nooit goed garen met me te spinnen geweest,
en 'k was er haast nog gauwer af dan er op. Nou is het te laat voor me. Maar als d'n
ouwe van ons het tegen mij gezegd had toen ik nog scheepsjongen was, hàd ik 't
gedaan, zoowaar als er een zon aan den hemel staat.’
Maar Paddeltje mokte.
‘Je hebt goed praten. Jij was jongen bij een anderen schipper, en die vroeg er alleen
naar, of je een goed zeeman zou worden. Wat heb ik met al die nesterijen noodig!...
Weet-je wat, Meeuwis? Ik d o e het niet.’
‘Doe-je 't niet, Paddeltje? Doe-je niet wat d'n ouwe van ons je commandeert!!’
‘Hij heeft niks over mij te commandeeren. Ik ben vrij man, hoor! En schepen zijn
er zat. Er kunnen soms geen uitvaren, omdat ze gebrek aan manschappen hebben.
Overal kan ik terecht komen. Tien schuiten voor één. En een jongen, die een prijs
van de Duinkerkers gewonnen heeft, komt overal terecht; dat zeg ik maar!’
Toen werd Lange Meeuwis kwaad. Hij probeerde Paddeltje bij de ooren te pakken
en hem eens flink door elkaar te schudden, zooals dat aan boord te doen gebruikelijk
was. Maar Paddeltje had z'n ooren veilig achter de kleppen van zijn zuidwester, en
hij zat er te dik in dan dat er voor 't oogenblik vat op hem te krijgen was. Lange
Meeuwis deed een paar vergeefsche
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grepen, maar toen Paddeltje uit vrees dat het zijn hardhandigen maat op de een of
andere wijze zou gelukken hem aan den haak te pikken, op den loop wilde gaan, en
hem dit door zijn lompe laarzen al bij eerste poging mislukte, teekende hij maar gauw
den vrede met Meeuwis, en zei, dat hij 't niet zoo erg bedoeld had.
Lange Meeuwis was echter niet zoo gauw tot bedaren te brengen.
‘Wou jij, aap die je bent, op de heele wereld een beter schipper vinden dan d'n
ouwe van ons? Ik schaam me over je, Paddeltje, 'k wou dat ik je nooit gezien had!
Heb-je daarvoor bij ons aan boord gevaren? Als jij Paddeltje niet was, maakte ik
rechtsomkeert en ging aan d'n ouwe van ons alles vertellen wat daar over je losse
tong gekomen is. En bijlo! ik doe het! Zoo'n jongen moet de Bree-veertien opgestuurd
worden....’
En in éénen keerde hij zich om en wilde de daad bij het woord voegen.
Toen had-je Paddeltje eens moeten zien! Met allebei z'n handen pakte hij Lange
Meeuwis bij het baaitje.
‘Los, leelijke rakker die je bent!’ riep Lange Meeuwis, zijn best doende uit de
stevige knuisten van den scheepsjongen vrij te komen.
‘Meeuwis!’ hijgde Paddeltje, ‘ik láát je niet los.’
‘Dat zullen we parjen eens zien!’
‘Meeuwis als je naar d'n ouwe gaat, loop ik je achterna!’
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‘Dat kun-je niet, rakker; je zeelaarzen zouden je in den weg zitten.’
‘Dan trek ik ze op slag uit en loop op m'n kousen je na!’
Daar moest Lange Meeuwis om lachen. En Paddeltje zàg dien glimlach. Toen
kwam er onder den half afgegleden zuidwester een ondeugend gezicht voor den dag.
‘Je doet het niet, Meeuwis, je zou me zoo'n groot verdriet niet willen aandoen.’
‘Dekselsche jongen... durf-je nog gekheid maken?’
‘Ja Meeuwis... want 't was àllemaal maar gekheid!’
‘En meende-je dat niet van dien ouwe van ons!’
‘Welneen, Meeuwis!’
‘En zal-je doen wat hij zegt?’
't Ondeugende jongensgezicht betrok weer een beetje.
‘Zie-je wel!’ riep Meeuwis uit, ‘je hèbt er geen zin in!’
‘Dat heb ik ook niet; heusch niet, Meeuwis.’
‘Maar je dóét het toch, hè.’
‘Ik moet wel, Meeuwis.’
‘Ha! dat is betere praat! En... en zeg ereis Paddeltje, w a a r o m doe-je 't? Nou,
laat eens hooren...?’
‘Omdat...’ begon Paddeltje.
‘Nou - omdat...?’
Toen lachte heel dat oolijke jongens-gezicht en Lange Meeuwis lachte ook, want
daar klonk het:
‘Omdat d'n ouwe van ons het wil, Meeuwis!’
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Lange Meeuwis trommelde van blijdschap op den dikken rug van Paddeltje, voor
wien op dit oogenblik de schanslooper gelukkig een veilig schild was.
‘Ga mee naar ons thuis, Paddeltje! Daar zal-je ook niks als goeds hooren van den
schipper... al zit het moeder soms verkeerd, dat zijn vrouw zich juffrouw laat
noemen.... Jij hebt dat toch ook gezeid, is 't niet? Want de schipper is vroeger al
kapitein en zelfs schout-bij-nacht op de oorlogsvloot geweest, en een kapiteinsvrouw
noemen ze tegenwoordig ook al juffrouw.’
‘Hoor eens’, zei Paddeltje, ‘bij ons op 't dorp varen ze geen juffrouwen.’
‘En d'n dominee z'n vrouw dan?’
‘Wel Meeuwis, dacht-je dan dat ik d'n ouwe van ons voor een dominee aanzag?’
Neen, dat kon Lange Meeuwis niet volhouden.
‘Maar zie-je, Paddeltje’, zei hij met een knip-oogje, ‘je bent nog heel jong en je
weet het zoo niet, maar knoop vast dien raad van me in je ooren: dat je met de
vrouwlui altijd op een goeien voet moet zien te staan.’
‘Dat sta ik!’ triomfeerde Paddeltje, ‘want ik heb drie appels van haar gehad...
lust-je er ook een?’
Dat kon Lange Meeuwis niet weigeren, en met veel moeite scharrelde Paddeltje
er een uit zijn zak te voorschijn.
‘Nu moet-je me een heel eind wegbrengen, Meeuwis. Ik heb wel een paar uur te
loopen, en 't wordt vroeg
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donker. Daarom ga ik nu voor dezen keer maar niet mee naar jelui. Ze zouden thuis
ongerust worden als ik lang wegbleef.’
Dat zei de scheepsjongen van Michiel de Ruijter, die al een verren zwerftocht
achter den rug had en nog heel wat zou rondzwalken langs de zeeën, voor hij zijn
einde vond.
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III Weggejaagd.
HET kan toch zoo wonderlijk loopen in de wereld. De leerling die zich meende te
herinneren, hoe de meester eens van Paddeltje gezegd moest hebben dat hij voor
galg en rad opgroeide, was door den meester met de uiterste verontwaardiging
aangekeken. We hebben dat reeds verteld. En... geen drie weken later, of de brave
man was weer heelemaal omgedraaid. Als je het met hem over Paddeltje wilde
hebben, moest-je liefst maar op een paar el afstands van hem blijven. Was dàt een
jongen! Die zou maken dat 'n mensch z'n bloed karnemelk werd en dat je van louter
ergernis de nagels van alle tien je vingers opat. En meester, die niet graag voor z'n
tijd dood wou wezen, had met een liniaal op z'n lessenaar geslagen dat hooren en
zien je verging, en met een gezicht, rood van kwaadheid, geschreeuwd:
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‘Er uit! rakker!... het gat van de deur uit, of...!’
't Gekste van 't geval was geweest, dat Paddeltje er nu juist niet uit gewild had.
Als de meester niet zoo driftig was geweest, zou hij een ander middel toegepast
hebben door te bevelen, dat de jongen in school blijven moest. Dan zou Paddeltje
zéker van zijn plaats opgestaan en tergend langzaam de deur uitgewandeld zijn. Want
bij dezen meester deed hij alles precies andersom wat er hem bevolen werd.
Waarom?
Ja, dat wist Paddeltje eigenlijk niet en de meester wist dat ook niet. Die had het
op de avondschool bijna net zoo ingepikt als bij de kleine kinderen op de dagschool.
Op die avondschool zaten ook een paar boerenjongens, bij wien al het ontzag voor
roede en plak er nog in gebleven was. Maar Paddeltje...? Jawel, als je bij de matrozen
in 't vooronder gezeten hebt en als je allerlei lotgevallen overkomen zijn, tot het
nemen van een prijs van de Duinkerker kapers voor wie men, zelfs nog jaren na den
zeeslag bij Duins, bleef rillen en beven... denk-je dan bijgeval dat je je laat afranselen
door een man, die daar koest blijft zitten in een lessenaar en met een gezicht, of je
een arme hond bent dien je maar te fluiten hebt, je commandeert om bij hem te
komen?
Als de meester net gedaan had, alsof hij een goeie kameraad van hem geweest
was of een oudere broer, en gezegd had: ‘Nu moet ik eens kijken, of je wat in je
kersenpit heb, Paddeltje, en of jij alleen een

Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter

t.o. 32

‘Er uit! rakker.... het gat van de deur uit!’ Bladz. 32.

Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter

33
branie met je mond en met je handen bent’ - wel, dan had de jongen hem eens met
een paar oogen aangekeken, die zeggen wilden: ‘Denk-je, dat ik bijgeval niet kan?
Neemaar als ik wil, wel verduiveld dan kan ik alles, want een lor ben ik niet, vraag
dat maar aan d'n ouwe!’ De meester had weer een gezicht moeten zetten van ‘allemaal
praatjes, we kennen die opsnijderij!’ Maar even zou er toch een glimlachje om zijn
mond gekomen zijn, en de jongen zou ook geglimlacht, en in z'n eigen gedacht
hebben: ‘'k Zal 'm toch eens laten zien, dat hij geen doodeter voor heeft en dat ik het
zout in m'n pap waard ben.’ Dàn - wel, na een paar dagen al, zou de meester hem
eens op z'n schouder geklopt hebben en gezegd: ‘Bijlo! Paddeltje... wat ben-jij een
jongen van aanpakken!’ - En ik ben er zeker van, dat, als er dan een makker geweest
was die een woordje ten ongunste van den meester had durven zeggen, de groote
mond van Paddeltje een paar heel krasse dingen aan dien makker verteld zou hebben
en zijn handen er waarschijnlijk de maat bij hadden geslagen.
Maar... de meesters uit die dagen waren voor 't meerendeel niet zulke gezellige
menschen; waarin ook de oorzaak valt te zoeken, dat Michiel de Ruijter van de dag-,
en zijn scheepsjongen van de avondschool werd afgejaagd.
‘De meester, die zóó'n aap van een jongen leeren kan,’ had déze onderwijzer tot
den vader van Paddeltje gezegd, ‘moet nog geboren worden in al de Neder-
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landen. Want 't is nog voor geen Turk, om dat gesar uit te houden.’
Dat gaf in het groote huisgezin een leven en geweld van je welste. En Paddeltje
was ook al op geen tien pas afstands te naderen. Die was heelemaal door den vang.
Hij zag er zoo onverschillig uit, dat het meer dan bar was. Zoo stond zijn gezicht ten
minste. Maar in zijn binnenste stormde het, alsof er een Noord-Wester aan 't lawaaien
was. Nu kon hij nooit meer naar d'n ouwe terug! Die zou hem niet meer willen hebben,
al was hij dik met dukatengoud beslagen. Poeh! de heele wereld stond voor hem
open. Hij, een branie, die al zeebeenen had, en zich niet uit den mast liet slaan al
maakte het schip ook nog zulke valsche bewegingen. Overal kon hij terecht. En wat
beter eigenlijk dan bij dien Michiel Adriaensen! Bij dien schoot-je eigenlijk niet op.
Daar ging niet een van de equipage er van door, of hij moest over boord slaan in het
groote matrozengraf. Bij dien Michiel Adriaensen kon Paddeltje wel tot zijn
honderdste jaar duvelstoejager blijven. Neen, hoor. Dan maar bij een anderen schipper.
Natuurlijk zou hij nog een poos voor jongen moeten varen. Maar na een jaartje of
zoo, dan was hij al halfwassen-brasem of licht-matroos en kon hij Lange Meeuwis
uitfluiten....
Lange Meeuwis! Daar blies Paddeltje als een bruinvisch. Want hij wou wel
onverschillig zijn, maar hij kon het niet blijven, als hij aan al die aardige maats van
z'n schuit dacht. Zijn schuit!... O, o! die was
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nu niet meer de zijne. En dat enkel, omdat hij in school niet had kunnen stilzitten....
En dat hij zoo'n brommige stem had, waarmee je zoo slecht fluisteren kon, wel wie
z'n schuld was dat? En zoo een heeleboel dingen meer.
Als hij z'n beenen eens opnam en heel dat lange, lange eind naar Vlissingen kuierde,
en d'n ouwe opzocht?
Hij kneep z'n vuisten saam. D'n ouwe had maar één woord. Die commandeerde
vandaag niet zus en morgen zoo. En als hij bij ongeluk Lange Meeuwis tegenkwam,
sloeg die hem de ribben stuk.
Paddeltje zat er in, leelijk in.
En - zijn ouders zaten met hem omhoog.
‘Wat moeten we nu met den jongen aanvangen?’ jammerden zij.
‘Doodslaan!’ zei een buurman.
Dat was nu wel een heel eenvoudige oplossing, maar Paddeltjes moeder kreeg er
ruzie om met dien buurman, die zelf jong koren te veld had, zei ze, daarmee
bedoelende, dat buurman thuis ook jong goedje had met eigen hoofdjes en eigen
zinnetjes.
En met dit al schoot men niet op.
Nu hadden vader en moeder 't zich niet zoo sterk aangetrokken, indien niet Michiel
Adriaensen zelf hun aanbevolen had den jongen wat te doen leeren. De schipper had
toen zooveel goeds van hem gezegd - nadat Paddeltje veiligheidshalve eerst op een
boodschap was uitgezonden, want hij behoefde zooveel loftuitingen
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niet aan te hooren - dat moeder tot haar dood toe net zoo hard met d'n ouwe bleef
wegloopen als Lange Meeuwis. De ouders, voor wie het werkelijk een buitenkansje
was geweest, dat Paddeltje met zoo'n aardig hoopje buitgeld was thuisgekomen,
waren er voor, om hem tot aan het uurtje van hun dood bij d'n ouwe te laten varen.
En daar had me nu zoo'n seldrementsche rakker al de mooie plannetjes van den
Vlissingschen schipper, en al de mooie plannetjes van vader en moeder, vrijwel in
de war gegooid. De meester liep heel het dorp door kwaad te spreken van Paddeltje,
de menschen schudden hun bol en kwamen met een lijzig gezicht zeuren en klagen
bij vader en moeder. Alleen bij de jongens en meisjes van 't dorp was Paddeltje nog
grooter held geworden.
‘'k Wou dat 't voorjaar was, moeder,’ zei Paddeltje.
‘Waarom, kind?’
‘Dan zocht ik 'n schip op.’
‘Waarom nou niet,’ vroeg z'n broer Jan, die altijd probeerde den baas over hem
te spelen, maar nu toch wel tegen hem opzag, ten eerste om die zaak van de
Duinkerkers, ten tweede om die zaak van de school.
Paddeltje zette een grooten mond tegen hem op en snauwde hem af, dat moeder
tusschen beiden moest komen.
En weet-je waarom Paddeltje zoo onrechtvaardig te werk ging?
Omdat Jan gelijk had, en er ook in den herfst en zelfs in den winter wel degelijk
vaart te vinden was.
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Maar... dan zou Paddeltje vermoedelijk niet in het voorjaar terug zijn. En in dat
voorjaar zeilde immers d'n ouwe uit?
Had Paddeltje dan nog altijd hoop?
Ja... en daarom gevoelde hij zich zoo ongelukkig.
Want al ging de onderste steen boven, d'n ouwe zou hem niet meenemen, of
Paddeltje moest hem z'n schrift laten zien, en de sommen uit het rekenboek kunnen
maken precies naar het voorbeeld.
Als je nu maar vanzèlf schrijven en rekenen kon leeren. 's Nachts de boeken onder
je hoofdkussen duwen, en als je 's morgens opstaat dan ken-je je les! Morgen brengen!
Dat was precies een middeltje als om een musch te vangen door wat zout op z'n staart
te leggen.
Neen, voor het leeren van je lessen heb-je nu eenmaal een meester noodig, dat
wascht al het water van de Noordzee niet af.
Dan... met hangende pootjes naar den meester terug? Dat had z'n vader geëischt
en zijn moeder had er hem haast schreiend om gebeden. Toen had Paddeltje 't erg
benauwd gehad. Als ze hem in die oogenblikken voor een partijtje Duinkerkers gezet
hadden, was hij dat volk pardoes in d'r gezicht gevlogen. Onverschillig dat hij was,
neemaar, daar leek wel geen voorbeeld van. Maar z'n zusje Leentje, de eenige in het
groote en door en door gezonde gezin, die ziekelijk was, had hem over z'n haar
gestreken, en hem aangehaald, toen ze samen op de bank achter het huis zaten, hij
in diepe wanhoop, en zij al maar
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zeggende in haar kindertaal, dat hij een zoete jongen was. Zusje Leentje was de
eenige geweest, die wist dat er groote waterlanders in z'n brutale oogen gekomen
waren. En zelfs voor haar had hij dit niet willen weten, omdat hij om den drommel
niet om een paar sommen en een schoonschrift en voor alle meesters van de wereld
aan 't janken wou gaan. Maar toen zij d'r armpjes om zijn hals geslagen had en haar
fijne kopje tegen zijn gezonde dikke koonen had geleund, voelde ze wel iets lauws
en vochtigs, en heel veel medelijden had ze gekregen met haar grooten broer.
O, als toen de meester gekomen was en z'n hand had uitgestoken, en gezegd:
‘Goeie maatjes, Paddeltje?’... wel, dan zou Paddeltje toegeslagen hebben dat het
klapte, en vader en moeder en d'n ouwe en Lange Meeuwis en al het scheepsvolk
van d'n ouwe z'n schuit waren in d'r schik gekomen.
Maar... met hangende pootjes naar den meester toegaan en als een peurwurm van
een jaar of zes te soebatten en te smeeken of hij alsjeblieft weer terug mocht komen,
met een suikermondje beloven dat hij zoet zou wezen, de handjes op de knieën leggen
en de voetjes netjes bij elkaar.... O, hij kon het niet, hij kon het niet.
Gelukkig maakte de meester zelf een eind aan dezen zwaren strijd voor Paddeltje,
door bij een lichte toespeling van vader om zijn zoon weer in genade aan te nemen,
kort en bondig te verklaren, dat hij z'n
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leven te lief had om weer met zoo'n bengel opgescheept te zitten.
En m'n lieve hemel, wat moest er toen met Paddeltje gebeuren?
Den heelen winter met een gezicht als een onweerswolk in huis zitten?
Want hij bleef er bij: géén vaart zoeken voor het voorjaar.
Den heelen winter dus dat gezanik en gezeur en gebeklaag van de menschen?
Dat was geen leven voor vader en moeder.
Naar Vlissingen wilde hij ook niet. En als soms d'n ouwe zelf eens naar 't dorp
kwam, om berichten in te winnen over z'n scheepsjongen? En Lange Meeuwis was
elken dag te wachten!...
Paddeltje krabde zich eens achter de ooren.
Wat zat hij er leelijk in!
Als nu de maats van de schuit hem eens zagen zitten met een gezicht als een
oorwurm?...
Ja, toen Paddeltje dàt dacht, hàd hij al een ander gezicht, en 't werd al ronder... en,
parjen, daar had-je ineens dien leuken kop van d'n scheepsjongen van Michiel de
Ruijter weer terug.
Wat was hij toch een stumperd en een tobberd. Kijk... dat krijg-je nou aan wal!
‘Moeder,... 'k ga er van door....’
‘Waar naar toe.’
‘Naar Vlissingen.... Heb-je soms een boodschap?’
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Maar op die laatste vraag gaf moeder geen antwoord; ze had die niet eens gehoord.
‘Naar Vlissingen.... Naar den schipper?’
‘Neen, hoor!... 'k Ga Lange Meeuwis opzoeken.’
‘Goed, kind.’ En moeder lachte, want ze zag het prettige gezicht van Paddeltje
weer terug, d'r oudste, aan wien ze van den zomer met zwaar weer zoo dikwijls
gedacht had, en die op z'n eerste reisje zich door de Duinkerkers heengeslagen had
en al z'n verdiend geld in d'r handen had gestopt. 'n Goeie jongen toch, maar een
dikkop als hij eens neen had gezegd.
En ze zag hem achterna, zooals hij daar als een zeeschip den weg naar Vlissingen
opzeilde.
Hij kwam met hetzelfde opgeruimde gezicht in Vlissingen, als dat voor een paar
weken het geval was geweest. Geen wonder. Hij was het met zichzelven eens
geworden en wist precies wat hij wilde. En wie dat weet - en in vredesnaam maar
niet aarzelt in 't nemen van een besluit - heeft een goed leven voor zichzelven.
Lange Meeuwis dacht zoowaar eerst, dat de jongen hem voor het lapje hield, toen
die heel gemoedereerd vertelde, dat hij van school was gejaagd.
‘Heusch, Meeuwis... 't is waar!’
‘Ja... dat kan-je net begrijpen! Je zult precies tegen de orders van d'n ouwe in
gehandeld hebben!’
‘De orders van d'n ouwe? Die hebben er niks niemendal mee te maken! Ik moest
cijferen en schrij-
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ven, en - en dat heb ik gedaan - dat ik er van zweette, Meeuwis.’
‘Dàn ben-je ook niet weggejaagd!’
‘Wel, goeie genade!’, viel Paddeltje uit, en hij begon van kwaadheid op te zwellen.
‘Gelóóf-je me niet?’
‘Zeg ereis, maatje!... Een beetje meer respect, alsjeblieft. Of - of ik geef-je hier
op de openbare straat een aframmeling, die je nog een aardig tijdje heugen zal.’
Lange Meeuwis dacht nu niet anders, of zijn beschermeling zou op z'n gewone
manier danig opstuiven en heel wat te vertellen hebben. Doch hij vergiste zich voor
ditmaal geheel en al. En toen... ja toen geloofde hij den jongen.
Hij werd nu zelf heel boos.
‘Bèn-je weggejaagd! Hèb-je dat gedurfd... d'n ouwe zoo'n schandaal aan te doen!...’
Hij schreeuwde zoodanig en maakte zulk een lawaai met z'n lange armen, dat de
voorbijgangers bleven stilstaan. Nu ja, dat kon Lange Meeuwis in 't geheel niet
schelen. Hoe meer menschen er bij kwamen, hoe liever hij het had. Heel Vlissingen
moest het eigenlijk weten, dat de jongen, voor wien hij een zeevader was geweest,
wien hij geleerd had armen en beenen uit te slaan in het want en flink op de voeten
te blijven staan hoe het schip ook stampte op de golven, dat diezelfde onbeschaamde
bengel het had durven wagen de orders van d'n ouwe te braveeren.
Tegen alle wetten der natuur in, bleef Paddeltje
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kalm en bedaard. Op al wat Lange Meeuwis hem vroeg, knikte hij van ja, en toen de
matroos daar ook al weer nijdig om werd en vroeg, of hij hem bij kris en bij kras
voor den gek stond te houden, en toen, om even op adem te komen, zijn mond hield,
vatte Paddeltje het woord op, en zei, een beetje schor:
‘Ga je gang maar, Meeuwis.... Hoe meer je me uitscheldt, hoe liever ik het heb.’
Lange Meeuwis sloeg daarvan een paar oogen op.
‘'k Ben blij, dat je zoo doet, Meeuwis.... Zie-je, dat lucht me een beetje op.... Ze
hebben me genoeg uitgescholden, de laatste dagen; nou ja, dat ging langs m'n kouwe
Meeren, hè. En m'n moeder heeft geschreid... en toen had ik m'n eigen wel voor m'n
gezicht kunnen slaan. Maar geen mensch wist toch eigenlijk wie d'n ouwe is. Dat
weet jij.... En nu wéét ik, dat ik hem niet meer onder de oogen wil komen....’
‘Neen... je durft niet!’ viel Meeuwis uit.
Paddeltje werd bloedrood.
‘Durven?... Dat's flauw van je, Meeuwis.... Dat is zoo in-gemeen, dat....’
‘Nou, nou, stil maar!’ suste Lange Meeuwis. ‘Kom, Paddeltje, dat moet-je je niet
aantrekken. Als een ander het van je zei, sloeg ik hem neer. Maar... je weet wie ik
ben... en, o, Paddeltje... ik heb er zoo'n verdriet van, dat je van school bent gejaagd.
Hoe is dat toch eigenlijk gekomen?’
Ze waren nu weer verzoend en liepen als de beste
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maatjes verder, de nieuwsgierigen, die op een standje gehoopt hadden, teleurgesteld
achterlatend.
Paddeltje liep nu met een hooge stem als de vermoorde onschuld het verhaal te
doen van zijn wederwaren. Precies als bij alle jongens lag de schuld niet bij hem,
maar bij den meester. Lange Meeuwis ging geheel op in het verslag van zijn jeugdigen
vriend.
‘Zeg Paddeltje,’ presenteerde hij, ‘wil ik soms bij jelui in 't dorp komen, om met
dien meester eens onder vier oogen af te rekenen?’
Paddeltje schoot hierover eerst in den lach. Maar toen ineens voelde hij, hoe hij
de zaak wel wat al te veel van één kant beschouwd had.
‘Weet-je wat hij tegen m'n vader verteld heeft?’
‘Neen.’
‘Dat de meester, die met mij kon opschieten, nog geboren moest worden.’
‘Hij heeft je toch vroeger op school gehad?’
‘Ja, maar toen was ik nog een zoet ventje, zie-je, dat... nou ja, dat nog geen zeevader
als Lange Meeuwis had gehad.’
Lange Meeuwis sloeg zijn pleegzoon op den schouder.
‘Jij!’ riep hij opgetogen uit, ‘jij bent een jongen uit duizend!’
Paddeltje lachte stil voor zich heen. In de laatste dagen hadden verschillende
personen heel andere noten over hem gekraakt. En hij kon het niet helpen - het deed
hem goed weer eens een woordje te hooren, dat hem niet neerdrukte, omdat hij nu
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eenmaal een stormvogel was, die ònmogelijk in een klein kooitje kon blijven
opgesloten.
Zwijgend liepen ze een poosje voort.
Toen begon Meeuwis weer.
‘Drommels,’ zei hij, ‘misschien zal d'n ouwe niet zoo erg kwaad op je wezen....
Weet-je wel, dat hij ook van school is gejaagd?’
‘Hij heeft 't mij zelf verteld.’
‘Heeft hij dat?’ riep Lange Meeuwis vol bewondering uit.
‘Ja.’
‘En lachte hij er nog niet om?’
‘Dàt is juist het ergste, Meeuwis! Hij zei dat met een gezicht, of hij er nòg spijt
van had.’
‘Dus... 't is niet goed, om je van school te laten jagen?’
‘Neen!’ gaf Paddeltje ten antwoord, ‘want d'n ouwe heeft het gezegd!’
Lange Meeuwis zuchtte. Ja, nu stond het bij hem vast, dat Paddeltje een leelijke
streek uitgehaald had.
Hij schudde meelijdend het hoofd.
‘Wat moet-je nou beginnen, duivelsche jongen?’
‘Dat weet ik, Meeuwis.’
‘Weet-jij 't?’ riep Lange Meeuwis uit, en zijn gezicht klaarde heelemaal op.
‘Ja!’ klonk kort en bondig het antwoord.
‘Wat is dan je plan, Paddeltje?’
‘Mijn plan.... Om weer met d'n ouwe uit te varen.’
‘Dáár zal je voor gezegend worden!’ riep de matroos uit.
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En weer sloeg hij den scheepjongen op den schouder.
Paddeltje glimlachte nu niet meer. Zijn gezicht stond nu precies zooals d'n ouwe
hem eens van terzij bespied had, toen het noodweer dreigde te worden. En... toen
had d'n ouwe de overtuiging opgevat, dat er wat stak in dien jongen, meer dan een
gewoon matroos, die enkel de gegeven bevelen opvolgt.
‘En hoe zal-je dat aanleggen?’ vroeg Lange Meeuwis na een poosje stilzwijgen.
Even glansden de ondeugende oogen van Paddeltje.
‘Dat wou ik juist aan jou vragen, Meeuwis.’
Daar keek de matroos heel verbouwereerd van op.
‘Aan mij?... Maar... ik weet niet, hoe ik dat aan moet leggen?... Je lacht,
Paddeltje?... O, jou aartsschelm, je wéét het zelf al!’
Paddeltje knikte.
‘'k Zal 't probeeren, Meeuwis. Maar... ik heb je hulp noodig. Wil-je me helpen?’
Zonder antwoord te geven, stak Meeuwis zijn groote, breede hand uit.
‘Alles wil ik voor je doen, jongen.... Moet ik soms voor je naar d'n ouwe gaan?’
‘Neen!’ zei Paddeltje zeer beslist.
Lange Meeuwis keek hem ten hoogste verbaasd aan.
‘Moet d'n ouwe er dan niets van weten?’
‘Die zal 't wel gauw genoeg hooren, Meeuwis. Want hij zou bij den meester
onderzoek naar mij komen doen. En... dan begrijp-je zelf wel, dat die een boekje van
mij open zal doen.’
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‘Ja,’ beaamde Lange Meeuwis, ‘dat ziet er heel leelijk voor je uit.’
‘Dat ziet het!’ ging Paddeltje voort, terwijl hij even de wenkbrauwen fronste.
‘Maar daar is niets meer aan te doen. Al ging ik nu ginder tegen dien boom m'n hoofd
links en rechts staan slaan... wat gebeurd is, is gebeurd.... En hoe het komt, weet ik
niet, Meeuwis,... maar als d'r wat achter m'n rug is, kàn ik niet meer zeuren.’
Lange Meeuwis wist hier geen antwoord op te geven, en schudde bedenkelijk het
hoofd.
‘Hoor nu eens, Meeuwis.... D'n ouwe zal me vooreerst niet zien. Als die me eens
onder handen ging nemen,... zoo met z'n vriendelijk gezicht en... net of hij er erg
veel verdriet van had... wel, dan was ik in staat om in de Schelde te springen.’
Lange Meeuwis knikte. Hij begreep Paddeltje volkomen.
‘Neen,’ ging de scheepsjongen voort, ‘d'n ouwe ziet me niet eer vóór het tijd wordt
dat ons schip weer zal uitzeilen. Dan kom ik bij hem, Meeuwis.’
‘O, Paddeltje... en als hij dàn vraagt, of je je schrift meegebracht hebt en of je
sommen kunt maken? Want hij is een man van z'n woord!... Wat zul-je dan zeggen,
arme jongen?’
‘Wat ik dan zeggen zal, Meeuwis? Wel niemendal, Maar ik zal hem m'n schrift
laten zien en m'n sommenboek er bij.’
Lange Meeuwis bleef staan, waar hij stond.
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‘Daar begrijp ik niets van, Paddeltje!’
‘Hoor eens, Meeuwis.... Ik moet met jelui mee. Anders ga ik dood van saggerijn.
Ik mag niet mee of ik moet het bevel van d'n ouwe opgevolgd hebben... dus....’
‘Dus?’
‘Ik zal er aan moeten... en leeren, leeren, dat ik groen en geel word.’
‘Ga-je dan naar den meester terug?’
‘Nooit!’
‘Dan begrijp ik er niets meer van!’
‘'t Is toch anders nog al eenvoudig! De meester heeft immers gezegd, dat wie mij
wil leeren nog geboren moet worden. Kijk, Meeuwis... dat geloof ik niet. Misschien
bestaat er zoo'n meester nog wel op de wereld.’
‘O, o!... Je wilt hier in Vlissingen zoo'n meester opzoeken?’
‘Neen!... Want hier woont d'n ouwe.’
‘Maar die zal er blij om zijn!’
‘Neen!’ barstte Paddeltje uit, ‘ik schaam me om hem als een weggejaagde schelm
onder de oogen te komen!’
‘Wat wil-je dan?’ riep Lange Meeuwis half wanhopend uit.
‘Meeuwis,’ begon Paddeltje - en hij praatte weer een beetje schor, wat altijd als
een teeken kon opgevat worden, dat hij wat ontroerd was, ‘je moet me helpen om
ergens in ons land voor dezen winter onder
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dak te komen. Werken wil ik, werken, dat het bloed onder m'n nagels vandaan komt.
Als ik maar ergens onder dak kan komen, als ze me maar hebben willen, Meeuwis.
Want ik kan toch eigenlijk niemendal... niemendal als varen.... En àls ik zoo gelukkig
ben, dan, Meeuwis, dan zal ik nog wel een paar stuivers in de week overhouden...
en overal zijn meesters... en, dan zal ik opzitten en pootjes geven... een heel zoet
jongetje wezen....’
‘Jij, Paddeltje?’
‘Ja!’ klonk het kort, ‘want nu wil ik.’
Een oogenblik zwegen beiden.
Toen ging Lange Meeuwis voort.
‘En... en wat wou-je nu van mij?’
‘Dat je iemand op wist te schommelen, die me ergens onder dak wou hebben.
Voor den kost wil ik alles doen, wat ze maar van me gedaan willen hebben.... Maar,
o Meeuwis... zie dat ik ergens kom, waar ik schepen kan zien. Er zijn toch meer
plaatsen waar er vaart is. Zierikzee of Brouwershaven of Den Briel... o, schepen moet
ik zien, anders kan ik het niet uithouden... dan ga ik dood van narigheid.’
‘En je ouders?’
Paddeltje schudde het hoofd.
‘Die weten toch, dat ze me niet houden kunnen. Vader had ik graag geholpen met
de schuit; maar ik heb toch aardig wat buitgeld meegebracht, Meeuwis... en dat
mogen ze allemaal houden. Wat moet ik van den winter thuis een doodeter zijn, nu
ik ze zooveel
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verdriet heb gedaan? Want ik ben toch eigenlijk een slechte jongen. - Maar weet-je
wat veel erger is?... M'n zusje Leentje is altijd ziekelijk. D'r was eens een marskramer
en die zei dat ze niet oud zou worden, maar dat is een leugen, zoo waar als ik hier
naast je loop. Want als Leentje zóó akelig was,... neen, dan geloof ik niet dat zelfs
d'n ouwe me van huis kreeg. Toch heb 'k 't land er aan van Leentje weg te gaan, nu
ik heel den winter bij haar kon blijven. - Maar, ik wil weg... en nu moet het er maar
van door.... En jij, je moet me helpen. Je kent al de lui aan de haven. D'r komen er
hier zoo veel van andere zeeplaatsen.... Zou d'r nou geen een mij kunnen gebruiken?...
O, Meeuwis - ik zal er m'n body zoo aan zetten.’
Lange Meeuwis liep niets anders te doen, dan zijn handen tot vuisten te ballen en
dan weer de vingers wijd uit te strekken. Hij had er maar op willen slaan, maar
ongelukkig wist hij op dit oogenblik niet op wiens rug. Zwijgend wandelden ze een
eindje voort. Toen viel Lange Meeuwis opeens uit:
‘'t Zal je gebeuren, Paddeltje!... zoowaar als ik het leven heb!’

Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter

51

IV. Een Wonderdokter.
PADDELTJE bleef dien nacht in Vlissingen over. De ouders van Lange Meeuwis
hadden niet gewild, dat de jongen nog zoo'n langen tocht terugmaken zou. De dagen
begonnen al korter te worden en de toestand van de landwegen was in dien tijd
ellendig. Paddeltje had dat wel verwacht en thuis gezegd dat, als 't wat laat werd, hij
zeker in Vlissingen zou blijven. Een jongen als hij, die werkelijk op zee niet verwend
was, had maar een klein hoekje noodig, om er een nachtverblijf in te vinden. Een
kamerdienaar om hem bij het uitkleeden behulpzaam te zijn, voer niet op het scheepje
van Paddeltje. Hij kon het handiger dan de knapste lakei. Dat ging rits, rats, met
allebei de handen te gelijk, en de voeten kwamen er ook al bij te pas, om met den
eenen voet de kous van den anderen af te stroopen... en vóór je 't a.-b.-c. opgezegd
had, lag Paddeltje al op één oor.
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Nu, maar voor dezen nacht behoefde hij niet op een bundeltje goed of zoo te rusten.
De moeder van Meeuwis kon den jongen gast in een bedstee stoppen, die op den dag
stijf gesloten was, en waarin je 's avonds niet anders kon komen dan met een laddertje.
Net iets naar Paddeltje's zin. Hij maakte allerlei grapjes bij het klauteren, hield toen
of hij uit de bedstee viel, en het vrouwtje stond bij al die kunststukken half te beven
voor een ongeluk, en toch lachte ze. Den heelen avond hadden ze schik in den
praatsmaker gehad. Over zijn verdriet sprak Paddeltje ook niet meer. Dàt was achter
den rug, en wat er verder gebeuren zou, nu ja, dat was van later zorg. Meeuwis had
beloofd hem ergens onder dak te zullen brengen. Wààr - kon Paddeltje ook al niet
meer schelen, omdat Lange Meeuwis nu wist, dat op die plaats schepen moesten zijn.
En waarvoor nu de scheepsjongen dezen winter spelen moest, voor boerenknecht,
ambachtsjongen, kruier of sleeper,... dat was bijzaak! Aan boord noemden ze hem
den duvelstoejager.... Welnu, dàt kon-je op elk ambacht zijn. Aan uitschelden was
hij gewoon, voor ransel was hij niet bang - als 't maar niet te erg werd, want dan
sloeg hij terug! - eten zou hij ook wel, want 't was in het land toch geen hongersnood
van Leiden.... Wel, waarvoor zou Paddeltje, nu zijn strijd alweer gestreden was, zich
wat in z'n haar trekken? Alles komt terecht. En als je je nu gezond en wel gevoelt,
een goeien maaltijd door je kraag hebt geslagen en een héél hoog bed
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krijgt... wie zou er dan nog mopperen? Wie naar bed gaat, doet dat om te slapen, en
daarom sliep Paddeltje, en droomen deed hij van niemendal.
Toen hij er den volgenden dag van door was gegaan en de geboorteplaats van zijn
schipper al een heel poosje den dikken rug had toegewend, oordeelde zijn oudere
scheepsmakker het oogenblik gekomen, om met de vervulling der afgelegde belofte
een begin te maken. Ook Lange Meeuwis kende daarbij geen aarzeling. Regelrecht
ging hij naar het huis van... schipper Michiel Adriaensen.
‘D'n ouwe weet overal raad en uitkomst voor!’ had hij bij zichzelven gedacht.
‘Paddeltje zal wel opspelen als hij er van hoort,... maar daar weet ik een goed middeltje
voor.’
En zijn handen bewogen zich, alsof hij zijn kweekeling al te pakken had.
‘Wel, Meeuwis,’ vroeg de schipper, ‘welke gunstige wind waait-je hier naar toe?’
‘Nou, schipper,... ik geloof niet, dat die wind zoo héél gunstig is. Want 't is
heelemaal mis met Paddeltje.’
‘Wàt zeg-je?... Is er een ongeluk met hem gebeurd?’
‘'k Wou dat het waar was, schipper....’
De schipper keek hem aan, alsof hij zeggen wilde:
‘Hoe heb-ik het nu met je?’
‘Och, zie-je, schipper.... Als er een ongeluk met den deugniet gebeurd was, zou
ik er niet zoo tegen opgezien hebben, om naar je toe te komen. Maar nu wou ik, dat
het zaakje al achter den rug was.’
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De schipper zag nu heel ernstig.
‘Is de jongen soms den verkeerden weg opgegaan?’
‘Nou, schipper,... of 't een goeie weg is, daar twijfel ik hard aan! Maar dàt kan ik
je wel zeggen, dat hij er niet uit z'n eigen op gekomen is.’
‘Ik begrijp je niet Meeuwis,’ sprak Michiel Adriaensen, ‘en het zou me een groot
plezier doen, als je nu maar ineens alles zei, wat je van den jongen wist.... Of
plezier?...’
En over het glimmende gelaat van den schipper viel een schaduw van spijt en
teleurstelling.
‘Och, schipper, 't is gauw genoeg verteld. Ze hebben hem op dien weg gejaagd,
en wie dat gedaan heeft is... de meester.’
‘De meester... de meester...? Wat bedoel-je toch, Meeuwis?’
‘Wel, dat de rakker van school gejaagd is!’
‘Wàt zeg-je?... Van school gejaagd?’
‘Ja, schipper.... En nu durft hij je niet onder de oogen te komen.’
‘Dat wil ik best gelooven,’ riep De Ruijter uit, wiens gezicht toch opgeklaard was.
Want hij had inderdaad aan een groot ongeluk gedacht.
Toch leed het niet lang, of er kwam weer ernst op zijn gelaat.
‘Dat valt me tegen van den jongen. Hij is toch geen kind meer. En... hij had mij
beloofd zijn best te zullen doen.... Neen, Meeuwis, dan steekt er toch geen flink
zeeman in dien jongen!’
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Ho, dàt liet Lange Meeuwis zich niet gezeggen, zelfs niet van d'n ouwe!
‘Geen flink zeeman, schipper? Nou maar, ik heb liever, dat je me een klap in m'n
gezicht geeft, als dat je zoo slecht over Paddeltje denkt. Hij kan dit al en hij kan dat
al....’
En hier begon Lange Meeuwis een heele oplepeling van al wat hij Paddeltje aan
boord van het schip geleerd had.
Doch met een kort gebaar maakte Michiel Adriaensen een einde aan deze
redeneering.
‘Een zeeman moet méér hebben dan handen en voeten en oogen, méér dan een
lichaam, Meeuwis! In de eerste plaats moet een matroos bij mij aan boord een kerel
van zijn woord zijn. En... het grieft me, dat Paddeltje dáár in te kort geschoten is.’
‘Hij is ook nog geen matroos!’ sprak Lange Meeuwis vergoelijkend.
‘Hij zal het op die manier bij mij ten minste niet worden!’ verklaarde de schipper
kort af, die er grievend leed van gevoelde zich zoodanig vergist te hebben.
De Ruijter kòn driftig worden, en erg ook. Lange Meeuwis zag het aan het fronsen
der wenkbrauwen, aan het zwellen der aderen op zijn hoofd, aan het trillen zijner
neusvleugels.
‘Schipper!’ zei Lange Meeuwis op z'n Zeeuwsch, ‘zou joe je niet eens omkeeren?’
Hij zei dat heel nederigjes. Want al bevond hij zich niet aan boord van het schip,
die man voor hem was
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toch zijn bevelhebber, en een gezagvoerder had op den wijden plas leven en dood
zijner ondergeschikten in handen.
Het lichtte uit de donkere oogen van Michiel Adriaensen.
‘Wat bedoel-je?’
‘Joe hebt eens tegen me gezeid, toen ik nijdig op Paddeltje was en hem wel op
slag over boord had kunnen gooien, dat een driftig mensch zich eens even om moet
keeren. Dat heeft geholpen, schipper, want de rakker leeft nog!’
Hij kon het niet helpen, maar een beetje angstig keek hij den schipper toch wel
aan, toen hij zoo sprak.
Hij kon gerust zijn.
Een lichte glimlach vloog over het gelaat van den schipper. Toen was er plotseling
weer groote ernst op te lezen. Het deed hem leed het stuur over zich zelven een
oogenblik te hebben opgegeven. De Ruijter was driftig van aard. Dit is zoo goed als
iedere man of vrouw van beteekenis geweest. Maar zij waren het ook, die ten slotte
toch baas bleven over zichzelf.
‘Je hebt gelijk, Meeuwis!’ bekende hij eerlijk, ‘en je moet het er nu maar voor
houden, dat ik mij omgekeerd heb.’
‘Dus mag Paddeltje terugkomen?’
De Ruijter zag hem uitvorschend aan.
‘Stuurt hij je naar me toe als bemiddelaar?’
Heftig ontkennend schudde Lange Meeuwis het hoofd.
‘Als hij wist, wat ik nu doe, vergaf hij 't me nooit,
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schipper, en ik verzoek je wel, of je 't alsjeblief nooit van je leven aan hem vertellen
zult.’
't Gelaat van den schipper klaarde op, en Lange Meeuwis, die het dadelijk zag,
was dol in zijn schik, dat de papieren van zijn kweekeling weer een heel eind naar
boven gingen.
‘Ik heb 't nit m'n eigen gedaan, schipper. Ik dacht zoo, dat joe wel uitkomst zou
weten.’
‘Uitkomst voor dien zaterdagschen kwâjongen natuurlijk!’
‘Neen, schipper, voor mij. Want Paddeltje wéét uitkomst!’
‘Nu begrijp ik er weer niets van, Meeuwis.... Wil hij soms weer aan 't leeren gaan?’
‘Ja, schipper.’
‘En... hij laat zich van de school jagen!... Wat een wonderlijk soort jongen!’
Lange Meeuwis krabde zich weer achter de ooren.
‘Zie-je, schipper... ik geloof, dat als hij 't zonder leeren afkon, het zijn dood niet
zou wezen. Maar hij wil weer van 't voorjaar niet ons schip mee. En... maar dat mag-je
nooit van je levensdagen aan hem vertellen - dan wil hij, vóór we uitvaren, naar je
toekomen en zeggen: hier ben ik, schipper! Dan vraag-je natuurlijk: Paddeltje, laat
me je schrift eens zien en reken me dat sommetje eens uit.... En dan, schipper, zal-je
het zien gebeuren, dat de aap je een paar letters onder je neus duwt, waarvan je op
zult kijken, en zoo gek zal-je 't niet kunnen verzinnen
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om een som op te geven, of hij zal 't je voorrekenen....’
De Ruijter lachte.
‘Neemt de meester hem dan weer op school?’
Lange Meeuwis vertelde het oordeel van den meester, en dat viel lang niet mee.
‘Wil hij dan van den winter hier in Vlissingen school gaan?’
‘Geen denken aan, schipper.’
‘Waarom niet?’
‘Hij wil joe niet als een weggejaagde schelm onder de oogen komen. 't Zijn z'n
eigen woorden, schipper.’
Dat woord sloeg er bij De Ruijter in. Lange Meeuwis zag het.
‘Maar,’ vroeg de schipper ernstig, ‘wat wil de jongen dàn?’
Lange Meeuwis vertelde het.
‘En zie-je, schipper,’ aldus besloot hij zijn verhaal; ‘nu wou ik, dat joe een zeeplaats
voor Paddeltje opzocht, om van de winter op de avondschool te gaan.’
Michiel Adriaensen gaf op deze vraag niet dadelijk antwoord. Hij bleef even in
diep nadenken verzonken. Toen sloeg hij de oogen op. En, alsof hij afgeluisterd had
wat lange Meeuwis aan Paddeltje beloofd had, sprak hij nu op zijn beurt:
‘'t Zal je gebeuren, Meeuwis!’
Verheugd sprong die op. O, dàt had hij wel vooruit geweten! D'n ouwe van hem
wist overal raad op. Die zou ook in dit netelige geval een uitkomst vinden.
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Voorzeker, die had nu al een plannetje bedacht, dat zoo netjes in elkaar zat, alsof ze
dwars door zeeroovers en kapers heen moesten zeilen.
Hij stond te grinneken van plezier.
‘Schipper, schipper!... Nu gaat Paddeltje weer mee!’
‘Dàt weet ik nog niet, Meeuwis. Ik zal m'n best doen en... als die rakker óók zijn
best wil doen.’
‘O maar dat zal hij, schipper. Ik ken Paddeltje!’
‘We willen er 't beste van hopen, Meeuwis. Want je weet het,... de voorwaarden
die ik hem gesteld heb, moet hij vervullen. Daar gaat niets van af.’
Lange Meeuwis knikte toestemmend,
‘Hij zàl er aan voldoen! Want koppig dat Paddeltje is, wel... ik zou haast zeggen:
net zoo koppig, als...’
Hier hield Lange Meeuwis plotseling op.
‘Nu, als wie, Meeuwis?’
‘Als joe, schipper!’ kwam het er eerlijk bij den matroos uit.
De Ruijter gaf op deze opmerking geen antwoord, maar glimlachte toch even. En
van blijdschap lachte nu de matroos heel zijn vroolijken, breeden lach, terwijl hij
aanstalten maakte om heen te gaan.
‘Dus, schipper,’ vroeg hij, ‘wanneer moet ik terug keeren, om te hooren wat ik
tegen Paddeltje zal zeggen?’
‘'k Zal je laten waarschuwen. En het zal wel heel gauw wezen. Want ik ga er
dadelijk werk van maken.’
Dienzelfden dag nog sprak hij er een der heeren Lampsens over aan, en die had
verbazend veel schik in het geval.
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Hij keek den schipper veelbeteekenend aan.
‘Dàt had-je toch niet kunnen droomen, toen je zelf van school gejaagd werd!’
‘Neen,’ gaf De Ruijter eerlijk en eenvoudig ten antwoord. ‘En ik beschouw het
als een rechtvaardige straf voor me, dat ik nu als zedenmeester moet staan voor een
jongen, die hetzelfde kwaad als ik heeft bedreven.’
Mijnheer Lampsens zei, dat hij 't maar uit scherts gezegd had, en dat de schipper
het niet zoo ernstig moest opnemen.
‘Dat doe ik wel’, verklaarde De Ruijter. ‘Ik voel diep, hoe machteloos ik tegenover
de ondeugende streken van mijn eigen scheepsjongen sta. En waar ik mij vooral over
moet schamen, is het geval, dat hij alleen dáárom berouw toont en weer door een
zuren appel wil heen bijten, om bij mij aan boord te komen. Ik ben de toewijding
van dien jongen niet waard.’
‘Kom, kom, schipper Adriaensen! Bijt dan óók door een zuren appel heen, en
neem den jongen weer bij je aan boord zonder al die snorrepijperij van letters en
sommen!’
‘Dat mag ik niet, mijnheer Lampsens. Mijn eigen scheepsjongen mag zich desnoods
beroepen op mijn weinige volharding in die dingen van de school. Ik zal het als een
verdiende straf rustig en in onderworpenheid dragen, al zou ik mij kunnen
verontschuldigen, een weinig verontschuldigen ten minste, door er op
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te wijzen, dat ik toen een kind was, dat zoo ondoordacht handelde gelijk een kind
somtijds kan doen. Maar... als ik nu zondig en het verkeerde doe, zouden mijn
matrozen, zouden allen, die de oogen op mij gevestigd willen houden, hoe onwaardig
ik mij ook tegenover een hoogere Macht gevoel, zich beroepen op de dwalingen van
een man. Wie wéét dat hij verkeerd doet, màg niet verkeerd doen. En moge mijn
scheepsjongen door mijn schuld een verontschuldiging vinden voor zijn afdwalingen
op de school - hij mag dat niet kunnen doen door zich te beroepen op mijn handelingen
als man. Ik heb hem eenmaal gezegd waarop het stond, in gemoede overtuigd dat ik
het beste met hem voor had. Nu moet het zijn: een man een man, een woord een
woord! En - houd het mij ten goedde, dat ik het u met Zeeuwsche rondheid zeg daar gaat niets van af!’
Met klimmende belangstelling had mijnheer Lampsens naar deze op eenvoudige
en bescheiden wijze uitgesproken woorden geluisterd. Hij moest den schipper gelijk
geven. En dat beleed hij eerlijk.
‘Kom vanavond nog eens aanloopen, schipper. Je zult er mij een groot genoegen
mee doen. Nu heb ik nog eenige zaken in orde te brengen, maar zoo spoedig mogelijk
zal ik me wijden aan de oplossing van het vraagstuk, dat ons beiden zoo plotseling
bezig is komen houden. Ja, ja, dat jonge goedje kan wat moeite en last veroorzaken!
Wie kinderen heeft, is niet zonder zorg, hoor. En als je 't niet van je eigen kroost
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hebt, komt me daar zoo'n Zeeuwsche kwâjongen, en spant ons maar eventjes voor
zijn eigen levenswagen.’
De Ruijter moest glimlachen.
‘'k Had het ook nooit kunnen denken. Maar nu ik a gezegd heb, wil ik ook b
zeggen.’
‘En ik zal de andere letters wel opdreunen,’ lachte mijnheer Lampsens, en gaf den
schipper met een hartelijken handdruk zijn afscheid.
Met opgetogenheid wachtte mijnheer Lampsens hem dien avond af.
‘Schipper Adriaensen! wat een prachtig mooi plannetje!’
Vol belangstellende verwachting zag De Ruijter hem aan.
‘Jammer, doodjammer dat het niet een jaar of dertig vroeger zoo mocht wezen.
Want, denk eens aan,... ik heb den éénigen man in al de Nederlanden gevonden, die
zelfs in staat zou geweest zijn om zekeren beruchten Vlissingschen kwâjongen, die
van zijn voornaam Michiel heette, met lust en plezier op de schoolbanken te houden.’
‘Dat zou kras geweest zijn!’ erkende De Ruijter, en er kwam een uitdrukking in
zijn oogen, die het vermoeden kon doen opvatten, dat die beruchte Vlissingsche guit
en schipper Michiel Adriaensen wel eenige kennis aan elkaar moesten gehad hebben.’
‘Of het kras is? Wel, als die meester een beetje verstand van zaken heeft, zet hij
een school op enkel
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en alleen voor zeejongens, en ze zullen vechten om bij hem te komen.
‘Rijk zou hij er toch niet van worden,’ merkte De Ruijter op.
‘Waarom niet?’
‘Omdat het jonge zeemansgoedje veel te vroeg naar z'n zin uit zou fladderen. De
zee trekt toch nog sterker, dan dat wonder van een meester, zou ik zeggen.’
‘Misschien!’ gaf de heer Lampsens half in scherts, half in ernst hierop ten bescheid.
‘U maakt mij werkelijk nieuwsgierig, mijnheer!’ kon toen De Ruijter niet nalaten
te zeggen.
De heer Lampsens knikte met eenige voldoening.
‘Ja, ja, schipper. 't Is een vondst uit duizend. En ik durf je verzekeren, dat je het
pracht-exemplaar van een scheepsjongen van je als een bolleboos terug krijgt.’
Mijnheer Lampsens trok een beetje aan het lijntje, om Michiel Adriaensen nog
een wijle nieuwsgierig te houden en daarom des te meer te genieten van zijn
ontdekking. Slechts drupje voor drupje liet hij zijn geheim los, vertelde dat hij
vanmiddag op het kantoor een Brielschen schipper gesproken had, die voor hem op
reis geweest was. Toen de zaken afgedaan waren, had hij zich het verzoek van De
Ruijter herinnerd en den Brielschen schipper gevraagd, of die voor den winter geen
onderdak voor Paddeltje wist, en, om maar recht door zee te gaan, hem de zaken
precies verteld, zooals ze zich hadden voorgedaan. De Brielsche schipper had er veel
schik in gehad en
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dadelijk gezegd, dat er voor zoo'n snuiter maar één wonderdokter in heel de wereld
was, en die woonde voor dezen keer in Den Briel.
‘Ik behoef je niet te zeggen, hoe nieuwsgierig ik werd,’ ging mijnheer Lampsens
voort, ‘ga maar eens even op je eigen nieuwsgierigheid af. Het plannetje lachte mij
al dadelijk zoodanig aan, dat ik me er maar zelf voorgespannen heb, om het te doen
gelukken. Voor ik u het groote geheim openbaar, kan ik je meedeelen, dat de jongen
voor dezen winter onderdak kan komen bij een van de schippers op het Brielsche
veer.’
‘Dat is mooi!’ kon De Ruijter niet nalaten uit te roepen, ‘op die manier blijft de
jongen op het water.’
‘Zeker! En hij doet een heelen hoop menschenkennis op, als hij ten minste zoo
schrander is als je gelooft. Je kent het veer van Den Briel over den breeden mond
der Maaze naar Maassluis? Dat is een rijkdom voor die stad. Al wat uit Zeeland en
het land over de Maas naar Den Haag moet - en wie moet op zijn tijd daar niet heen?
- passeert het Brielsche veer. En al wie van 't vasteland van Holland den kortsten
weg naar Engeland in wil slaan, moet over dat veer naar Den Briel. Over dat veer
komen kramers en varenslieden, soldaten en matrozen, maar ook groote heeren tot
zelfs prinsen en koningen, die van Engeland komen of naar Engeland gaan. De jongen
zal daar wat zien! Hij komt er enkel voor den kost, maar is hij een handige snuiter
waar de
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lui eens om lachen, dan valt er menig fooitje af, genoeg ten minste om 's avonds bij
den wonderdokter te gaan, dat puikje van de meesters voor zeemansjongens.’
‘Wie is dat dan toch?’ vroeg De Ruijter, nu werkelijk ongeduldig geworden.
Plagend maakte mijnheer Lampsens een gebaar, alsof hij zeggen wilde: ‘we zijn
er nog niet!’
‘Laat me toch uitspreken, schipper!’ glimlachte hij. ‘Ik dacht, dat je méér belang
zou stellen in het toekomstig lot van Paddeltje. Ik wou er nog bijvoegen, dat hij enkel
voor den winter is aangenomen, omdat er dan ijsgang kan komen op de Maas, en in
dat geval is er veel volk noodig om het veer te bedienen. Een goed lesje voor den
jongen, want hij bereidt zich op die manier voor, om bij leven en welzijn in de IJszee
op de walvischvangst te gaan.... Maar het schijnt, dat mijn verhaal je maar matig
belang inboezemt.’
‘Dat doet het ook,’ bekende De Ruijter eerlijk. ‘Al wat u daar zegt, is mij als
zeeman bekend. En heel blij ben ik, dat u zoo prachtig voor Paddeltje gezorgd hebt.
Ik dank er u met heel mijn hart voor. Alleen....’
‘Zou-je graag het fijne van die zaak met den wonderdokter willen weten.’
‘Precies meneer.’
‘Nu, luister dan. En ik weet vooruit, dat je er verbazend veel schik in zult hebben.’
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In die veronderstelling bedroog zich de heer Lampsens niet. Schipper Michiel
Adriaensen was er opgetogen over.
‘'t Is een beschikking voor den jongen,’ riep hij uit.
Spoedig verliet hij nu den heer Lampsens en liet Lange Meeuwis bij zich komen,
die de opdracht kreeg, om zich met Paddeltje in betrekking te stellen. Hij moest den
jongen mededeelen, dat hij wat voor hem gevonden had, want noch de naam van den
heer Lampsens noch die van Michiel Adriaensen mocht genoemd worden. 't Moest
geheel den schijn hebben, alsof Paddeltje eenig en alleen het fortuintje aan zijn
makker te danken had. Er viel ook niet voor te vreezen, dat de Brielsche
koopvaardijschipper het geheim schenden zou, want die ging voor vele maanden het
zeegat uit. Eenig en alleen bleef hij in de zaak nog gewikkeld, doordat hij een brief
zou schrijven, dien Paddeltje slechts mede te nemen en aan den Commissaris van
het veer, die in Den Briel woonde, te overhandigen had, om als noodhulp bij den
veerman geplaatst te worden en een onderdak te vinden.
Maar tegen Lange Meeuwis sprak De Ruijter geen woord over dien eenen en
eenigen meester. Daar zou ook Paddeltje voorloopig niets van te weten komen.
‘Hij dwaalt er vanzelf heen!’ had de Brielsche schipper met een veelbeteekenend
lachje gezegd, en ik weet zeker, dat als hij aan Geert - zoo heette de veerman - of
anders aan z'n Brielsche kameraden, die hij zich na de noodige kloppartijen wel
spoedig
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zal maken, zijn plan te kennen geeft om 's winters-avonds nog wat bijgespijkerd te
worden, de wonderdokter spoedig op de proppen zal komen.’
Lange Meeuwis kreeg den brief mee, en hij behandelde dien zoo eerbiedig en
voorzichtig, alsof 't een kindje was, dat hij voor den doop moest houden. Van z'n
levensdagen had hij nog niet dikwijls de eer ondervonden een missive in zijn
zeemansknuisten te hebben. Die rare, raadselachtige krabbels op 't adres en dan zoo'n
cachet met zwart lak aangebracht, vertrouwde hij niet erg. Hij was blij, toen hij die
rarigheid in Paddeltje's knuisten kon doen overglijden.
Nu werd door de handen van onze twee maats het witte papier er niet blanker op.
Daarmede willen we allerminst beweren, dat ze niet zindelijk waren. Dat had-je eens
aan Lange Meeuwis moeten zeggen, en zelfs was-je bij een jongen als Paddeltje over
die opmerking er niet heel genadig afgekomen. Maar... als je een ding àl te veel
ontziet, is het net of er juist daarom allerlei ongelukken mee gebeuren.
Hoe dit zij, Paddeltje was in de wolken. Hij zong en floot en danste, en thuis was
de boodschap van Lange Meeuwis ook een heele uitkomst. Nu dat akelige met den
meester gebeurd was, zou het een ellende geweest zijn heel den winter door dat
gezanik te hebben. Want een machtige persoonlijkheid als een meester, die de klok
luidde, driemaal op een dag, die 's morgens na de preek de bekendmakingen of
aanstaande verkoopingen voorlas, die uit bidden ging
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voor de begrafenissen, dat wil zeggen de familie en de vrienden (of gelijk men toen
zei: ‘de bloedmagen en vrunden’) uitnoodigde om bij de uitvaart tegenwoordig te
zijn, - zoo'n meester, die de tien geboden en de twaalf artikelen des geloofs voorlas
en de psalmen voorzong na ze voorgelezen te hebben, die je brieven las en voor je
beantwoordde, verzoekschriften voor je opstelde, in den almanak voor je keek, en
met de slacht een paar zijden spek en ham of lever, en met Paschen eieren van je
kreeg - wel zoo'n man kruiste in een dorp telkens en telkens je levenspad. Je kon
hem niet missen. Geen geboren Christenziel kon dat. En nu het met Paddeltje
misgeloopen was, hoe zou dàt nu moeten gaan? Je kunt toch niet altijd je eigen kind
achter stellen?
Daarom was er een algemeene vreugde in het huis. Leentje-zus leek ook fleuriger
dan ooit; ten minste ze had een paar scherp roode plekjes op het fijne doorschijnende
huidje harer wangen. En zoo ging Paddeltje met een opgeruimd hart de blijde reis
naar Den Briel aan.
Een paar dagen na zijn vertrek kregen zijn ouders een bezoek van schipper Michiel
Adriaensen van Vlissingen. Hij zei hun, dat het misschien nog wel terecht zou komen
met Paddeltje en sprak met zulk een hartelijkheid de hoop uit, dat hun oudste zoon
weer als scheepsjongen bij hem aan boord zou monsteren, dat de moeder vooral hem
een man uit duizend vond.
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Dat vond de meester niet, wien de schipper ook nog even bezocht om, wat het geld
aangaat, met hem af te rekenen.
‘Je kan wel merken, dat hij in z'n jeugd ook van school gejaagd is,’ dacht de
meester.
Maar 't geheim van Paddeltje kwam hij niet te weten. Eigenlijk kenden de ouders
dit ook maar voor een gedeelte. Want van den wonderdokter, dien eenen en eenigen
meester uit al de Nederlanden, zweeg De Ruijter ook tegenover hen.
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V. De trommelslager van admiraal Vechtgraag.
DE kloppartijtjes met de Brielsche jongens waren niet uitgebleven. Paddeltje was
een Zeeuw in hart en nieren en sprak dus de aa uit als ae, raakte in de war als hij
goed op de letter h wilde letten en kon wel eens lijmen met zijn praat. In Den Briel
nu sprak men vrij zuiver Hollandsch. Binnen de stadspoorten spraken tot zelfs de
ergste straatjongens de aa in vollen, zuiveren klank uit, hoewel men geen vijf minuten
van die poorten de landbevolking ‘jae’ hoorde zeggen, als men vroeg of ‘de hoan
tweëe poaten’ had. De Brielsche jongens zeiden, misschien onder den invloed van
de Engelsche bezetting, die jaren lang in de stad gelegen had, of van het Engelsche
zeevolk, waarmede men dagelijks omging, wel dat het ‘baj vaiven’ was, als het
carillon van den Sint-Catharinatoren twee klankjes van zilver liet vervloeien over
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stad en rivier. Maar die jongens hoorden dat zelf niet. Zij hoorden, dat Paddeltje
Zeeuwsch sprak en erg ook, vergaten dat hun eigen geboorteplaats, thans een der
stemhebbende steden van het wereldbeheerschende Holland, feitelijk tot Zeeland
moest behooren, en waren er zich ten volle van bewust, dat zij met hun velen best
over dat Zeeuwsche boertje konden heenzitten.
‘Je moet er maar òptimmeren!’ had zijn baas gezegd. ‘Het zijn de kwaaisten niet,
hoor. Maar ze moeten eerst je vuisten gevoeld hebben. Je kent toch dat verhaal wel
van den vice-admiraal Witte de With, die een boerenjongen was, en hoe hij op
elfjarigen leeftijd hier vijf kwartier van de stad zich in Nieuwenhoorn liet doopen,
en toen links en rechts die Brielsche poortlikkers op d'r tabernakel sloeg?’
Nu, òf Paddeltje dat verhaal kende! En nu hij in de stad was, waar de vice-admiraal
tot nog voor kort woonde, had hij ook al zijn huis gezien op het Maarland, en eens
had hij hem zelf vlak voor de oogen gehad, toen de vlootvoogd, die van Texel kwam
waar zijn schepen binnengevallen waren, zich over het veer had laten zetten. 't Was
geen vriendelijke man, die Witte. Erg norsch zag hij er uit. Dat ging alles maar kort
en bondig. Geen woord te veel, maar ook geen woord te weinig. Boven zijn grooten
neus had hij een rimpel, die loodrecht op dat voorhoofd stond. En telkens zag-je dien
rimpel even dieper worden. Dan wist-je vooruit, dat hem iets niet beviel, en scherp
en bits had-je dan dadelijk de opmerking beet.
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De matrozen hielden niet veel van hem, zeide de veerman. Hij jakkerde ze af en kon
ze uitschelden, dat de honden er geen brood van gegeten zouden hebben. Maar ieder
moest erkennen, dat er geen dapperder hart was op heel de vloot. Even kort en scherp
als hij ieder afbitste - en daarin spaarde hij zelfs niet de Opperbevelhebber der vloot
- greep hij den vijand aan. Al zijn stille vijanden - en om zijn norsch karakter had
hij er velen onder zijn volk - erkenden volmondig, dat zij geen vlekje van lafhartigheid
hoe klein ook op zijn dubbel witten naam konden werpen. En hoe zij hem in hun
binnenste haatten, - als 't op den vijand losging, volgde ieder hèm, moest-je hem wel
volgen. Hij sleepte je mee - door zijn voorbeeld - en desnoods hadden z'n vuisten je
dat gedaan door je bij den kraag van je wambuis te pakken, als je eventjes maar
geaarzeld had. ‘Admiraal Vechtgraag’ noemden hem de matrozen. En Paddeltje, die
in den eersten tijd dag in dag uit aan 't vechten was, en voor het blauwe oog dat men
hem bezorgde, een paar andere blauwe oogen en een respectabel aantal bloedneuzen
ingewisseld had, keek toch wel op tegen dien admiraal Vechtgraag, die vlak bij hem
zat en hem afsnauwde, toen hij daarom even wat geluierd had met roeien.
En den Opperbevelhebber zelven, den beroemden overwinnaar in den zeeslag bij
Duins, Maerten Harpertszoon Tromp, had Paddeltje ook over het veer helpen zetten.
Die was nu een rijk en voornaam man, die
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in Den Briel een paar groote heerenhuizen bezat, maar die geboren was in een klein
en zeer eenvoudig huisje, dat men Paddeltje aangewezen had, en waarvoor hij een
poosje was blijven stilstaan.
Wat een goeie, vriendelijke man was die Maerten Tromp. Paddeltje kende hem
wel, want schipper Michiel Adriaensen had dikwijls met eerbied over hem gesproken
en aan Paddeltje verteld, hoe de groote, beroemde admiraal, die van vreemde koningen
gouden ketens en ridderorden kreeg, als elfjarige jongen de slaaf was geweest van
een zeeroover. En die zeeroover had zijn vader vermoord en het zoontje gedwongen
hem jarenlang als kajuitsjongen te dienen. En later, toen hij al haast een man was
geworden, hadden de Turken hem weer te pakken gekregen en hem als matroos op
hun galeiën geketend. Maar door zijn ervarenheid had hij de aandacht tot zich
getrokken en de Bassa van Tunis had hem tot admiraal willen maken van zijn vloot.
Dàt had Tromp geweigerd. Hij was een jongen van Nederland, en dàt wilde hij
blijven. Toen had de Bassa hem niet doodgemaakt, maar de vrijheid hergeven en
hem met eer en vereeringen naar het kleine landje aan de Noordzee terug laten gaan,
dat ook het vaderland van Paddeltje was.
En die beroemde admiraal was niks grootsch. Hij had voor ieder een goed woordje,
en de matrozen hadden hem Bestevaer genoemd.
Hoe het kwam, wist Paddeltje niet, maar toen hij Bestevaer Tromp voor het eerst
zoo vlak bij zich
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zag, moest hij onwillekeurig aan d'n ouwe denken. Ze leken niets op elkaar en
Bestevaer Tromp was ouder, en zag er met die vele rimpels op zijn door weer en
wind gebruind voorhoofd, eigenlijk net uit, of hij veel verdriet had ondervonden en
daarom medelijden had met ieder, die tegenspoed moest ondervinden. Het was
Paddeltje, of hij al jaren lang met den admiraal gevaren had, en toch zag hij hem pas
voor 't eerst.
Ook nu liet hij de riemen een oogenblikje door het water slieren. De admiraal
merkte dit even spoedig op, als admiraal Vechtgraag dat had gedaan. Ze waren allebei
te veel zeeman, om zoo iets niet dadelijk op te merken. Maar een snauw had hij niet
gekregen. Twee oogen van een helder blauwe kleur - zoo verschillend van de bruine,
doordringende oogen van d'n ouwe - werden op hem gevestigd. De admiraal scheen
bespeurd te hebben, dat de jongen hem onderzoekend had aangekeken.
‘Ben-je nog een jongmaatje in 't roeien, lansje?’ vroeg de admiraal met een stillen
glimlach, die iets heel innemends gaf aan dat peinzende gelaat.
Paddeltje kleurde tot achter de ooren.
‘Neen... neen, admiraal,’ stotterde hij.
Toen, onder die vriendelijke oogen, vond hij plotseling zijn gewonen durf terug.
‘Ik heb al als scheepsjongen gevaren, en door de Duinkerkers is d'n ouwe van ons
heengeslagen!’
‘Je bent een Zeeuw, is 't niet?’ vroeg Bestevaer Tromp.
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Paddeltje knikte. Dat iedereen dat ook hoorde!
‘En... wie is je schipper?’
‘Michiel Adriaensen van Vlissingen, admiraal.’
‘Wat zeg-je?... Maar jongen, hoe komt het, dat je bij zoo'n schipper niet gebleven
bent?’
‘Ik vaar in 't voorjaar weer met hem uit, admiraal,’ zei Paddeltje, en z'n felle oogen
lichtten met een staalglans den grooten vlootvoogd te gemoet.
‘Ferm zoo!’ zei de admiraal, ‘en, lansje, dan mag je hem zeggen, dat ik hem niet
vergeten ben, hoor!’
Nu wendde de admiraal zich tot een heer, die naast hem zat, ook op een kussen
met een wapen voorzien. Want zulke kussens droegen de veerlui in de boot als er
een hooge meneer overgezet moest worden, en de machtige Regenten van Den Briel
hadden ze met het stadswapen er op. En Paddeltje, die nu roeide van geweld om den
admiraal eens te laten zien, dat het heusch niet voor den eersten keer was, hoorde
hoe Bestevaer Tromp al maar goed sprak van d'n ouwe.
‘O,’ dacht Paddeltje, ‘als lange Meeuwis dat eens hoorde!’
Maar Paddeltje kreeg nu andere makkers, en wel dezelfde Brielsche jongens, met
wie hij eerst gebakkeleid had en die hem nu uit eerbied voor zijn stevige knuisten in
hun midden hadden opgenomen. 't Was van 't zelfde soortje als Paddeltje: ze zouden
naar zee gaan of ze hadden al een reisje achter den rug, en meest waren ze te vinden
op het Havenhoofd, waar
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Paddeltje den heelen dag blijven moest, en daarom hadden daar de meeste
vechtpartijen plaats gehad. Met de jongens, die in het zuidelijk deel der stad woonden
en die voor Puien gescholden werden, kwam hij zelden in aanraking. Wat die
scheldnaam Pui beteekende wist niemand, maar die Puien scholden de jongens,
waarmee Paddeltje omging, voor Zeeleepers. Ook niemand van dat volkje wist, wat
déze scheldnaam precies te beduiden had, maar ze waren er grootsch op, en het ging
met vuisten en stokken en steenen tegen de Puien, gelijk het later tegen de zeeroovers
in de Middellandsche Zee en de blauwtjes in de Indiën zou gaan.
Met menigeen van die jeugdige Zeeleepers was het gegaan als met Paddeltje, die
hier in Den Briel zijn zondagschen naam van Klaas droeg. Vroeg van school en dan
de wijde wereld in. Maar - en daarin waren ze ten minste echte leepers - ook menigeen
van hen wist, dat je in de tegenwoordige tijden op zee vooruit vlóóg, als je bij je
eigenschappen van goed zeeman, ook goed lezen en schrijven en cijferen kon. Nu
was het onderwijs in Den Briel op uitmuntende wijze ingericht, maar dat jonge goedje
had, evenmin als Paddeltje, zin om weer als een gewone schooljongen behandeld te
worden. Ze gaven Paddeltje volkomen gelijk, toen hij beweerde, dat, als je gevaren
hebt, je eigenlijk een ander soort meester moest hebben.
‘Dien hebben we ook, Klaas,’ zeiden ze.
‘Hèbben jelui dien hier!’
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‘Zeker, en jij kunt ook bij hem komen; maar dan moet-je eerst een belofte van
geheimhouding afleggen.’
Paddeltje voelde een rilling van verrukking door zijn korpus gaan.
Heerlijk voor een jongen zoo'n belofte van geheimhouding!
Toch was hij slim genoeg om te vragen, waarom hij haar af moest leggen.
‘De Heeren van het Stadhuis moeten er niets van weten!’
Paddeltje had den eerbied van zijn dagen voor die machtige Regenten, wier armen
zoo ontzaglijk ver reikten, en reiken kònden, als ze, gelijk hier, ‘Burgemeesteren en
Regierders’ eener stemhebbende stad van Holland waren.
Hij vroeg toen, hoe hij de belofte moest afleggen.
‘Wel,’ zeiden die jongens (of eigenlijk zeiden zij even goed als Paddeltje ‘Bel!’)
‘je geeft er ons je pootje op!’
Dadelijk stak Paddeltje zijn hand uit. Toen was hij opgenomen in den
geheimzinnigen bond.
‘En vertel me nu eens, wie die meester van jelui is.’
‘De trommelslager van admiraal Vechtgraag.’
‘Wat zeg-je!... Een trommelslager?’
‘Hoor eens, Klaas, je moet het zelf maar ondervinden. Alleen willen we je zeggen,
waarom de zaak geheim moet blijven. Hij heeft geen permissie om de jongens te
leeren.’
‘Waarom vraagt hij die dan niet?’
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‘Hij wil niet.’
‘Waarom niet?’
‘Goeien morgen!’ lachten de jongens. ‘Jij bent ook geen klein beetje nieuwsgierig!’
En ze lieten Paddeltje staan, net zoo wijs als hij was.
Aan zijn baas vroeg hij, of hij een paar avonden in de week vrij mocht hebben.
‘Nou... zoolang als 't niet vriest, kan-je na zons-ondergang ophoepelen. Als je
maar zorgt vóór taptoe binnen te zijn. Anders kom-je voor een gesloten deur.’
‘Dat zou nog zoo erg niet zijn,’ lachte Paddeltje, ‘dan kroop ik maar in de
veerschuit. Een paar zeilen over me en klaar is Kees.’
De veerman lachte ook.
‘Je bent geen teer poppetje! Maar alle gekheid op een stokje. M'n vrouw zou geen
rust hebben. En leer het van mij, Klaas! met de vrouwtjes moet-je altijd op een goeden
voet zien te blijven.’
Paddeltje schoot in den lach.
‘Dat's nummer twee, die me dat in m'n oor bromt!’
En hij vertelde van een heel langen kameraad van hem, een matroos bij schipper
Michiel Adriaensen, die hem 't zelfde geleeraard had.
‘Nou, jongen, hebben we ongelijk?’
‘Neen, schipper, dat heb-je niet. Want de vrouw van d'n ouwe van ons stopte me
vol met brood en ham en appels, en de vrouw van den Brielschen veerschipper....’
‘Die bederft je, dat het een schande is!’
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Paddeltje grijnsde even; maar het tegenspreken kon hij niet.
‘En,’ vroeg zijn baas, ‘wat ga-je nou 's avonds in Den Briel uitspoken? Een beetje
straatslijpen, kattekwaad uitvoeren of met de Puien vechten?’
‘Geen van drieën, schipper. Ik wou nog een beetje leeren.’
‘Braaf jongen! En dan ga-je zeker bij den trommelslager van admiraal Vechtgraag.’
Paddeltje keek op. De veerschipper sprak ook al van dien geheimzinnigen persoon.
‘Wie is dat toch?’ vroeg hij.
De veerschipper lachte.
‘Laat hij je dat zelf vertellen, Klaas!’
En daarom had die Klaas, alias Paddeltje, géén rust, voor hij op een avond in het
Dijkslop aan de deur van de nederige woning aanklopte, waar de trommelslager van
admiraal Vechtgraag met zijn vrouw en een heele troep kinderen woonde.
‘Ja, als je trommelslager bent, moet-je van zelf wel een hok met jongens er op na
houden, zie-je. Sla-je niet op het kalfsvel, dan trommel je op de ruggen van je kinders.’
De persoon, die zulk een wonderlijke leer op luchtigen, vroolijken toon aan
Paddeltje verkondigde, was een groot, zwaargebouwd man, met een gebaard en
gebruind gezicht, om er kinderen mee naar bed te jagen. Maar dat lukte hem zelfs
niet bij zijn eigen kinderen. Die bleven aan vader hangen, trokken aan zijn
leeuwenmanen en aan zijn baard, en dan pakte hij ze bij
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Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter

81
d'r lurven en rolde met ze over den vloer, dat eindelijk moeder tusschen beiden moest
komen, al had ze tranen staan lachen over al de gekheid, die haar man met de kinderen
- en als ze niet oppaste met haar ook - kon uithalen.
‘Ik geloof, dat ik aan een verkeerde deur heb aangeklopt,’ verontschuldigde zich
Paddeltje, terwijl hij zich wilde verwijderen.
Doch de groote, gebaarde man was, lenig als een kat, opgesprongen en stond nu
voor onzen jongen vriend.
‘Neen, maat, je bent precies, waar je wezen wilt. Je bent die dikke jongen van 't
veer, hè? Nu, hoor, je makkers hebben me alles al verteld.’
‘Dat helpt,’ gaf Paddeltje ten antwoord, die 't geval hoe langer hoe kluchtiger
begon te vinden; ‘dan heb ik er niet veel woorden over vuil te maken.’
‘Net geraden! Maar van mij moet-je nog wat te weten komen. Je bent geen
Brielsche jongen, anders wist-je 't al. Maar 'k vertel het graag hoor! 'k Wed dat m'n
vrouw het al van buiten kent.’
‘Ik kan het wel droomen,’ bevestigde die.
Maar ze lachte haar man toe, alsof ze zeggen wilde: ‘Ik ben er net zoo grootsch
op als jij; toe vertel het maar weer eens!’ En de oudste kinderen schoven bij hun
vader en zeiden: ‘Jà, jà, weer van den zeeslag bij Duins,’ en de kleintjes krabbelden
tegen hem op en taterden de grooten na: ‘Duins, hè ja, Duins.’
‘Je hoort het, jonge zwalker,’ wendde zich de vader tot zijn gast, ‘het zal alweer
over Duins wezen. Zet-je
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daar neer op die bank, en als je er zin in hebt, wil ik voor jou nog eens uitpakken.’
‘Ik heb er zeker zin in’, gaf Paddeltje ten antwoord, ‘maar, heusch, toch zou ik
voor alle zekerheid willen weten, of ik eigenlijk wel terecht ben. Ik kwam....’
‘Ja, ja,’ viel hem de trommelslager in de rede, ‘je kwam om nog een kruimeltje in
te halen, van wat je op school verluierd of verzuimd hebt. Je wilt nog wat beter leeren
rekenen, een goeie hand schrijven en uit het Gebedenboek voor den zeeman wat
vlotter leeren lezen.’
‘Precies, en....’
‘En nu kan-je niet gelooven, dat ik een meester ben.’
‘Neen!’ beleed Paddeltje volmondig.
‘'t Is toch zoo, maat, - ja, hoe heet-je?’
‘Eigenlijk Klaas, maar dat begint me te vervelen. Zeg maar Paddeltje.’
‘Opperbest! Nou, Paddeltje, steek je wijzen neus dan eens in dit vertrekje.’
Hij opende een deur, die toegang gaf tot een kamer, iets grooter dan 't vertrek
waarin het geheele gezin huisde. De vrouw kwam ze met een brandende vetkaars
achterna, dat hun schaduwen zich vlak voor hen ver uitrekten en heentrilden over
een paar banken en een paar planken op schragen, de eenige meubelen in deze ruimte,
welke vroeger voor een stal had gediend. Toen de kaars op een van die planken stond,
zag Paddeltje er overal
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inkt op, inkt ook op de roodachtig bestreken muren. Een bos pennen, die vermaakt
of nog aangepunt moesten worden, wat grof schrijfpapier, en op even grof papier
gedrukte lees- en cijferboeken met groote letters en cijfers, boeken, die haast alle uit
den omslag hingen, wat ook met een paar bijbels het geval was. Ja... 't was een school,
het róók er naar. Doch... hoe Paddeltje ook z'n oogen uitkeek, hij zag geen lessenaar,
geen plak, geen roede, geen ezelsooren, en - dat beviel hem al dadelijk.
‘En ben-je nou heusch hier de meester?’ vroeg Paddeltje.
‘Ja, jongen - dat kan-je nog niet gelooven, hè? 't Is ook zoo raar met me geloopen.
Toen ik een jonge knul was, wel - toen hèb ik in een lessenaar gezeten en hàd een
plak en de roede op zij hangen, en de kinderen moesten als den dood van mij wezen,
maar... dat waren ze niet. Zou-jij dat hebben kunnen uithouden?’
‘Neen zeker niet! Ik wil immers zeeman worden?’
‘Dat wou ik ook, jongen, maar ik mocht niet, zie-je. Ik moest en ik zou meester
worden. En daar had ik toen geen zin in. De menschen zeiden ook, dat ik geen goeie
meester was, want ik sloeg de kinderen niet genoeg. Dat kòn ik niet doen, jongen!
Als al dat kleine goedje binnentrippelde, en lachte en grapjes maakte, wel - dan lachte
ik ook en ik verkocht ook grapjes. Dat was niet deftig genoeg, en ik kreeg allerlei
vermaningen van hen, die boven mij gesteld
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waren. En dan moet dat verlangen naar de zee al maar aan je hart zitten knagen!’
‘Hoor eens’, viel Paddeltje uit, ‘dan was-je geen vent!’
De trommelslager lachte luidkeels.
‘Neen’, hield Paddeltje star vol, ‘je was geen vent. Want je had er uit moeten
breken en het zeegat uitvaren.’
‘Als je al een heel eind in de twintig bent, veel te stijf al voor het want? Kijk,
jongen, jou beenen beginnen al krom te groeien naar dat want, en heel je lichaam zal
groeien naar het schip. Daar komt eens een tijd, dat men te oud voor scheepsjongen
is - en daar moet men toch mee beginnen.’
‘Dat's waar,’ beaamde Paddeltje.
‘En’ voegde hij er aan toe, ‘wat heb-je toen gedaan? Want meester... ik bedoel
een èchte meester - ben-je toch niet gebleven?’
‘Wat er gebeurd is, Paddeltje?... Wel, ik had toch eigenlijk moeten doen, wat jij
wilde: er van door moeten gaan. Dan had ik als een vent gehandeld. Maar... ik was
zoo'n doorbijter niet als jij. En toen ik zoo een poosje getreuzeld had, was het te laat.
Ik had mijn wijfje gevonden en was met haar getrouwd. Daar heb ik nooit berouw
van gehad, maar toen m'n schooltje ging verloopen, omdat al de groote en deftige
heeren de menschen voor zoo'n raren meester waarschuwden, ja, wat bleef er toen
veel anders over dan soldaat te worden? Ik heb tòch nog
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geprobeerd op een schip te komen. Ze lachten me uit. Een meester in het vooronder,
een man met blanke handen en het gezicht van een meneer! Nu maar... als er een
zeeslag op handen is, gaan er toch ook soldaten mee, en ze gaan óók mee met de
schepen naar West-Indië en naar de Oost. Zoo kwam ik langs een zijpaadje toch waar
ik wezen wou. En trommelslager ben ik toen geworden. Zie-je, dan maak-je geweld
en lawaai, en je gaat vooruit bij den aanval; je commandeert door je gerombom, en...
dat commandeeren zat er uit m'n meesterjaren altijd nog in. En je verdient meer ook;
wat moeder de vrouw alweer goed te pas komt.’
Paddeltje wist heusch niet, wat hij van dit alles zeggen moest. 't Kwam hem alles
heel wonderlijk voor. Toen deze meester van zijn blanke handen sprak, had Paddeltje
er een blik op geslagen. Ze zagen niet blank meer, en onder den rechter duim zag hij
in blauwen inkt een anker getatoueerd. Zulke fratsen had Paddeltje óók op zijn
handen, en zelfs op een van z'n boven-armen was een krans geteekend met zijn naam
er in. En nu begon hij toch wel een weinig tot dezen meester op te zien.
Nu moest hij mee naar binnen, en kreeg daar 't verhaal van den zeeslag bij Duins.
De verteller was toen trommelslager aan boord bij den vice-admiraal Witte de With
geweest, die met nog vier schepen bij zich langs de Zuidkust van Engeland heen en
weer voer, terwijl Maerten Harpertsz Tromp een eind het
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Kanaal in de Spaansche vloot lag af te wachten, die uit den Atlantischen Oceaan zou
komen opdagen, en de commandeur Joost Bancker hield met twaalf schepen de
Duinkerker kapers binnen hun haven. Plotseling was een der kleinste vaartuigen van
Tromp met volle zeilen komen aansnellen. ‘Te hulp! De Spanjool komt!’ Witte was
er als dol om geworden, want het moest schier tegen den wind in. Maar 't ging vooruit
en ja, daar hoorden ze de seinschoten van het admiraalsschip, en dat rees op uit de
zee en de witte vlag wapperde al, als teeken dat de kapiteins voor den krijgsraad
werden bijeen geroepen. Witte zat al in een bootje en zijn trommelslager ging mee.
Wat moesten z'n matrozen roeien! Hij zou er op geslagen hebben, wanneer ze niet
hun uiterste best hadden gedaan, en zelf stond hij hoog opgericht bij het roer, al maar
te turen naar het Westen, waar een wolk van zeilen scheen op te gaan... de Spaansche
vloot. En hij krabbelde 't eerst van allen tegen het admiraalsschip op. ‘Wat moeten
we doen?’ vroeg Tromp, die blij was hem te zien. ‘Aanpakken!’ was zijn eenig
antwoord geweest, en in den krijgsraad had hij dat weten door te zetten. Zij waren
nu met zeventien schepen, omdat dat eene van Tromp nog op den zoek was naar
Bancker. En de Spanjaarden hadden zeven-en-zestig groote, kolossale schepen! Dat
zou dus één tegen vier zijn. Wat kon dat admiraal Vechtgraag schelen! Hij was al
weer aan boord van zijn eigen schip terug, en toen ging het maar dadelijk op den
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Spanjool, en wel 't eerst van al op het schip van den Spaanschen admiraal af.
‘We lagen in een oogenblik geheel omringd van vijandelijke schepen’, ging de
trommelslager voort, ‘en ik dacht niet anders, of mijn laatste uurtje was gekomen.
Of eigenlijk denk-je op zoo'n oogenblik niet. En als je wat anders had willen denken
dan wat Dubbel Wit wilde, had hij je, geloof ik, den hals gebroken. Onze zeilen
vlogen in brand. Hij lachte er om, want daardoor ontstond er ook brand op de
Spaansche schepen. Hij zag van den kruitdamp als een neger zoo zwart; alleen zijn
oogen glansden als groote, lichtgevende plekken door dat zwart heen. En dat deed
het bij al onze jongens. We waren door 't dolle heen. Links en rechts en voor en
achter kraakte en donderde en vlamde het. Ik zelf was aan 't worstelen geraakt, en,
als ik mij wel herinner, sloeg ik er niet alleen met mijn trommelstokken, maar ook
met den scherpen onderkant van mijn trommel op los. Zoo raakte ik al worstelend
en vechtend op 't achterdek, toen, opeens, een huizenhooge vlam onder mij oplaaide,
en ik onder een geweldige ontploffing, dat ik niet anders dacht of de hemel stortte
in elkaar, mij met geweldige kracht, midden tusschen vlammen en brokken hout,
naar boven voelde slingeren. Alles was gloed om mij heen. M'n haren en baard
zengden weg en m'n kleeren brandden.... Daar bemerkte ik hoe ik begon te vallen.
Pijlsnel ging het naar omlaag,... een plons,... het water van de zee omsloot me, en ik
voelde me zinken.’
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Hier hield de verteller een oogenblik stil. Een dochtertje had in angst de armpjes om
hem heen geslagen en ‘o, vader!’ geroepen. De jongens zaten met kleuren van de
spanning op hun gezicht en het was Paddeltje geweest, of hij naast admiraal
Vechtgraag gestaan had en op den vijand was ingevlogen. Nu zuchtte hij even van
inspanning.
De trommelslager glimlachte om den angst van zijn dochtertje.
‘Kom, poesje’, vleide hij, ‘wees wijzer! Vader zit immers bij je?... 't Was zelfs
heel gelukkig, dat ik in zee terecht gekomen was, want nu doofden mijn brandende
kleeren vanzelf uit. En... een mensch is als een stuk kurk. Ga er kopje-onder in... en
je komt weer boven, hoor! Als je dan maar zoo wijs bent, niet voor de tweede maal
naar den kelder te gaan, want dan begin-je water te maken, en dat is voor een schip
niet goed, maar voor een mensch heelemaal niet. Wat jij, Paddeltje?’
Paddeltje lachte om deze opmerking, en zei dat hij 't volkomen met hem eens was.
‘Hoe kwam-je er uit?’ vroeg hij.
‘Eerst greep ik een stuk hout. Er lagen stukken en brokken genoeg; daar had
Vechtgraag wel voor gezorgd. Zoo dreef ik een poosje rond, maar dat was lang niet
plezierig. 't Was zelfs gevaarlijk. Want het gevecht was nog in vollen gang. Op d'r
oude manier waren de onzen in de roeibootjes gegaan om tegen de Spaansche schepen
op te krabbelen. Maar de Span-
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jolen hadden ook bootjes uitgezet en nu sloegen ze elkaar dikwijls met de roeispanen
op het hoofd. Voor zoo'n roeispaan had ik respect. En ik had er zeker dubbel 't land
aan gehad als een Nederlandsche roeispaan op m'n hoofd terecht was gekomen.’
‘Nou... dáár had-je toch niet bang voor te wezen!’
‘Ja... denk-je dat een Nederlandsch matroos aan m'n half geblakerd gezicht had
kunnen zien, dat ik bij zijn volk hoorde! Ik ben nog blij, dat niet een van die driftige
Jantjes me in de gaten heeft gekregen. Want ik moet meer van een Spanjaard hebben
weggehad. Ten minste, die pikten me op en ze stonden wat raar op d'r neus te kijken,
toen ze tot de ontdekking kwamen, dat ik een Nederlander was. Vrind, dacht ik bij
me zelf, dat grapje zal-je niet navertellen, want zoo dadelijk ga-je weer over boord.
- Tot m'n groote verbazing hebben ze dat niet gedaan, en sedert kan ik in m'n hart
niet meer dol op een Spanjaard wezen.’
‘Ze hebben je misschien willen martelen, als ze weer op d'r gemak kwamen,’
meende Paddeltje.
‘Wàt ze gedacht hebben, weet ik niet; maar wel, dat ze me beneden in een hok
gooiden, waaruit ik kon opmaken, dat ik hun gevangene was. Je begrijpt nu wel, dat
ik verder niet te weten kwam wat er in de wereld gebeurde; hoe Tromp en Witte, bij
wie nu ook Joost Bancker gekomen was, de Spanjaarden tot het zoeken van een
toevlucht aan de Engelsche kust hebben gedwongen, en ik keek raar op, toen ik weer
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onder de menschen kwam en moest vernemen, dat ik me op de reede van Duins
bevond.’
‘Hoe vernam-je dat?’
‘Van de Engelschen.’
‘Wat zeg-je!... Van de Engelschen?’
‘Ja, want de Spanjaarden schenen met mij omhoog te zitten. Ze vroegen toen, of
de Engelschen me hebben wilden, en die zeiden geen neen!’
Paddeltje floot tusschen de tanden.
‘Wel heb ik ooit!’ riep hij uit.
‘Je bent er nog niet, Paddeltje. Want wat denk-je, dat de Engelschen met me gedaan
hebben?’
‘In de gevangenis geworpen?’
‘Mis! Ze hielden me, geloof ik, voor een baal koopwaar, die van een schipbreuk
uit de zee is komen aanspoelen. En daarom hoopten ze een mooien penning aan me
te verdienen en boden me te koop aan de Nederlanders, die op hun vloot voor Duins
den Spanjaard leelijk ingesloten hadden, en wel van dag tot dag al leelijker, omdat
onze vloot tot bij de honderd schepen aanwies, en dat wel in een paar weken.’
‘Dat weet ik’, verklaarde Paddeltje, die er dikwijls over had hooren spreken, omdat
ons volk trotsch was op die schier ongeëvenaarde geestkracht, welke wij toen, tot
verbazing en bewondering van heel de wereld, tentoongespreid hebben.
‘En wie denk-je dat mij kocht?’ vroeg de trommelslager.
‘Hoe zal ik dat raden?... Admiraal Tromp denk ik.’
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‘Neen... Ik werd teruggekocht door niemand anders dan door admiraal Vechtgraag.
En dat is den eenigen keer in m'n leven, dat ik hem mij opgeruimd heb zien
aankijken....’
‘En hoeveel gaf hij voor je?... Een groote som zeker?’
‘Jongen! dat knaagt altijd nog aan m'n gevoel van eigenwaarde! De Engelschen
hadden wel een grooten mond opengezet en onbehoorlijk veel voor mij gevraagd,
maar... er was geen gebrek aan Nederlanders. Die snelden bij duizenden uit het
vaderland aan, om er bij te wezen nu de Spanjool er voor goed onder zou komen. En
zoo... heeft admiraal Vechtgraag me voor een paar rijksdaalders gekregen... en daar
ben ik wat om uitgelachen. Maar ik ben dan toch maar bij moeder de vrouw
teruggekomen, die... me nog een standje toe gaf, want ze zei, dat ik er uitzag als een
geplukte kip.’
Doch zijn vrouw sloot hem den mond, en van den weeromstuit begonnen de
kinderen weer met hem te sollen.
Paddeltje had hartelijk om het slot van dit zonderlinge verhaal moeten lachen.
Maar toen hij tegen taptoe langs het Havenhoofd in zijn eentje naar huis ging en over
't gebeurde liep na te denken, begon hij te vinden, dat men voor een meester, die
dergelijke avonturen ondervonden had, en die overal heen was gezeild en verschillende
zeeslagen had medegemaakt waarvan hij vertellen kon aan zijn leerlingen, in je
zeemanshart wel een beetje respect mocht
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voelen. Toch bleef hij er zeer benieuwd naar, hoe het met het leeren zou gaan.
Wel, dat ging boven verwachting goed. Dàt was nu een echte meester voor het
lastige jonge zeemansvolkje. Er werd niet geslagen of gestompt, gedreigd of
gescholden. Als je zat te luieren, vroeg hij, of je er geen zin meer in had, en als je
zei neen, nu, dan zei hij, dat je 't zelf moest weten, maar dat je hem een groot plezier
zou doen een straatje rond te kuieren. Dat deed-je niet; want 't was een vaste wet,
dat wie op zoo'n manier de deur uitging er nooit meer inkwam. 't Ging alles op z'n
zeemans: praatjes werden er niet gemaakt, maar er werd aangepakt. Je zei precies
waarop het stond, en de meester lachte met je mee als 't aardig was, maar keek-je
eens even uit de hoogte aan als hij 't flauw vond. Of uit de hoogte!... De trommelslager
van admiraal Vechtgraag wàs heelemaal niet hoog. Maar je hebt het immers niet
graag, dat een makker iets flauw van je vindt en je daar op aankijkt? En juist: een
màkker was hij voor zijn leerlingen, met hun al breed wordende schouders, hun
verweerde gezichten en hun werkhanden. Paddeltje gevoelde er zich erg op zijn
gemak. 't Was zoo aardig 's avonds met een paar brandende vetkaarsen in die altijd
nog halfdonkere ruimte, en als 't buiten stormde en de wind van de boomen op den
wal neersloeg op de kleine woning in het Dijkslop, rekten de kaarsvlammen zich uit
en gingen heen en weer, en dan zag-je al die lange schaduwen ook heen
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en weer gaan. 't Was soms bij ruw weer, als de regenvlagen langs de muren en de
kleine venstertjes rumoerden, en de storm door de reten huilde, alsof je in het
volkslogies van een schip zat. Altemaal zeemansjongens rond hem, wel een half
dozijn, en de meester zelf was toch ook eigenlijk een zeeman, had ten minste meer
avonturen beleefd dan menig ervaren zeerob. En of de jongens het aan hun kleeren
meebrachten en aan hun schoenen, dan wel dat het in het vertrek zelf hing: er was
een lucht van teer en leder, en Paddeltjes zitplaats was een oude zeekist. En de meester
had vooral schik in hèm. Hij leerde vlugger dan de anderen, want hij had een bijzonder
goed hoofd er voor, en bovendien hij wilde. Hij deed zijn best zooveel hij kon en
spande alle krachten in. Want de dagen en weken stonden niet stil, en hij moest van
het voorjaar immers met d'n ouwe weer de wijde wereld in avonturen?
Het speet den meester daarom werkelijk, toen de tijd aangebroken was dat Paddeltje
- die nu bij al de Zeeleepers onder dien bijnaam bekend stond, en ze waren goeie
maats van hem geworden! - de Vrijheidsstad zou verlaten. Dat speet Paddeltje ook,
maar ach, een zeemansjongen kan zich dat niet erg aantrekken. Zijn leven zal immers
altijd een komen en gaan zijn? Als hij daar niet tegen kan, moet hij maar bij moeders
pappot blijven.
Voor 't laatst dan zocht hij in het Dijkslop, waar eenmaal ook de bekende veerman
Jan Pieterszoon
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Coppelstock gewoond had, de woning van den trommelslager op.
Om den wille van dat afscheid hield de meester dien avond geen school.
‘Dat is zoo gemakkelijk voor me, Paddeltje,’ betuigde hij, ‘als ik er geen zin in
heb, geef ik er den brui van. Dat kan de meester van de groote school niet, en ook
de meesters van de bijscholen mogen dat niet doen. Maar ben-je soldaat en houd-je
stilletjes school, dan doe-je precies wat je wil.’
‘Hoor eens, meester,’ zei Paddeltje, ‘nu je daar toch over praat, moet me een vraag
van 't hart. Waarom vraag-je aan de heeren van 't Stadhuis geen toestemming!’
‘'k Zou je danken! Dan ging m'n baantje van trommelslager er aan, en als er weer
eens een zeegevecht kwam, wel... dan liep ik weer uit m'n school.’
‘Maar ik geloof dat de Heeren 't je toch kunnen verbieden. De veerschipper zei
dat ten minste. En - dat zou zonde en jammer zijn, meester!’
‘Ik dank je voor die woorden, Paddeltje! Maar stel-je maar gerust. De burgers
klagen er wel over als een soldaat wat beunhaast, pannen soldeert of schoenen lapt
of wat timmerwerk knutselt, en dan komen de Heeren dadelijk tusschen beiden. Maar
over mij zouden de meesters moeten klagen, en ik heb immers het goedje, dat zij
weggejaagd hebben? Bovendien, admiraal Vechtgraag is er ook nog, en die houdt
me wel een beetje z'n hand boven 't hoofd.’
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‘Maar... àls ze nu eens klagen?’
‘Nu, dan zal ik naar 't Stadhuis wandelen en aan de Heeren heel nederigjes
toestemming vragen, en een meester worden als de rest.... En weet-je, wanneer dat
zijn zal?’
‘Neen, meester.’
‘Als de oorlog met Spanje geëindigd is. Dan danken ze de soldaten bij hoopen af
en de trommelslagers er bij, en... dan moet ik toch ook eten.’
De trommelslager van admiraal Vechtgraag had gelijk. Het was een jaar na het
sluiten van den vrede van Munster, dat hij op der Stede Huis ontboden werd, en toen
heeft hij de toestemming moeten vragen, welke hem niet geweigerd is geworden.
Wat nu Paddeltje betreft, die ging weer naar Vlissingen terug. En toen het schip
van ‘d'n ouwe’ weer zeilree lag, met Lange Meeuwis als matroos er op, dat spreekt!
- werd ook Paddeltje weer onder zijn naam van Klaas op de rol ingeschreven. Want
de schipper had hem laten lezen en laten schrijven en erg moeilijke sommen laten
maken, en daar was Paddeltje net zoo glorierijk doorgekomen, als indertijd door de
Duinkerker kapers.
Het anker werd geheven, de zeilen ontplooid, en daar ging het heen, de wijde,
wijde wereld in.
En Lange Meeuwis sloeg, als van ouds, den scheepsjongen op den schouder.
‘Hij heeft toch zoo'n goeie bui, d'n ouwe, zoo'n goeie bui,... dat weet-je zoo niet.’
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Paddeltje lachte en lachte....
Het was wel het schip van d'n ouwe en 't ware dezelfde maats, en toch was er wat
veranderd. Aan alles en allen zag hij, dat hij in dien winter een flink stuk was
opgeschoten en een veel pootiger bengel was als die in 't najaar van boord was gegaan.
Zou hij een reus worden als z'n vader, zoo groot als Lange Meeuwis, maar veel
breeder in de schouders, veel steviger en kloeker?
Groot worden, opwassen, boven vroegere makkers uitsteken... de droom van
iederen jongen.
En hij lachte, lachte....
De stormvogel was uit zijn kooi ontsnapt en repte de jonge, sterke wieken over
de vrije zee!
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't Was zoo aardig 's avonds met een paar brandende vetkaarsen in die nog altijd halfdonkere ruimte.
Bladz. 92.
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VI. Zeeroovers.
ER waren eenige jaren verloopen. In dien tijd had schipper De Ruijter verscheidene
malen Salé, aan de Noord-Westkust van Afrika gelegen, bezocht, ja, was daar zelfs
een bekend figuur geworden. Ze waren niet gemakkelijk, die bazen van Salé, en
heinde en ver als zeeroovers geducht. Wat niet wegnam, dat er altijd handel met hen
te drijven viel. Graag voerden zij uit, wat zij te veel hadden, of wat door karavanen
uit de binnenlanden werd aangebracht, en kochten even gaarne, maar dan zoo
goedkoop mogelijk, wat zij noodig hadden en hun door de vreemde schippers
thuisgebracht werd. Alleen moest men goed op zijn tellen passen, de vrinden duchtig
op de vingers zien en vooral niet bang van aard wezen. De luitjes van Salé hadden
er den slag van om de mannen, die van over de zee uit het Noorden waren aangekomen
en
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koophandel wilden drijven, den schrik op het lijf te jagen. Ze gevoelden een groote
minachting voor die mannen uit het Noorden, die immers Christenen waren, in die
streken voor ‘honden’ uitgescholden en op allerlei manieren beleedigd werden. De
Christenen wisten het wel, dat zij slechts geduld werden, omdat men ze voor den
ruil der koopwaren niet geheel missen kon, doch dat men hen liefst meegevoerd had
naar de vruchtbare akkers, waar geketende slaven in het zweet huns aanschijns hard
moesten werken voor hun hardvochtige heeren en nog hardvochtiger opzieners. De
Nederlandsche zeelieden voelden als 't ware, dat, niet zoo heel ver van hen verwijderd,
vele landgenooten dat harde lot ondergingen, en dat het maar van een toeval afhing,
of ook zij moesten daar krimpen onder de slavenzweep. Neen, bang mochten zij zich
niet laten maken. Dan zouden zij òf gedwongen worden, om hun goederen voor een
appel en een ei af te staan en daarna zoo spoedig doenlijk op het ruime sop de
gevaarlijke haven te ontvluchten, òf ze zouden, door den angst heen, tot brutale
woorden en daden komen en dan was hun vonnis al vooruit geveld.
Maar wie van de vreemde schippers altijd met open armen ontvangen werd, dat
was Michiel Adriaensen. Bang was hij zeker niet. Niet alleen kon hij aan boord van
zijn schip een ieder die hem durfde aanvallen geducht de tanden laten zien, zoodat
hij eens na een kranige daad voor de haven, toen hij zich
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door vijf vijandelijke schepen heen geslagen had, zelfs in triumf ontvangen werd,
maar ook had hij in de stad zelve niemand minder dan den Vorst getrotseerd bij de
bekende gelegenheid, toen deze van hem goederen onder de waarde had willen
koopen. Waren wij niet zulke verachtelijke wezens als waarvoor de Mohamedanen
ons hielden, ook die Mohamedanen stonden veel hooger dan wij wel dachten. Zij
vonden het prachtig in den eenvoudigen schipper, die daar eigenlijk hulpeloos alleen
stond tegenover den Vorst en heel diens macht, dat hij trouw bleef aan zijn eigen
meesters, en liever de koopwaren ten geschenke wilde geven, dan dien meesters
schade aan te doen door het goed onder de waarde te verkoopen. Sedert dien tijd kon
De Ruijter in Salé doen en laten wat hij wilde. En toen hij eens schipbreuk geleden
en een wrak aangekocht had, om daarop door zijn zeemanschap naar het vaderland
weer te keeren, hielpen de mannen van Salé hem de opgeborgen goederen aan boord
brengen, en niet alleen miste de Zeeuwsche schipper niets van zijn goederen, maar
zelfs wilde men van hèm geen belooning aannemen.
Dat was zoo mooi, dat Paddeltje het niet op kon.
‘Hoor ereis, bruine sinjeur,’ zei hij tegen een van die helpers, ‘jij verstaat net zoo
min Zeeuwsch als ik jelui apentaal, maar hier heb je de vijf!’
En hij schudde den arm van den glimlachenden man, alsof hij aan den zwengel
van een pomp bezig was. Dat kon Paddeltje doen, want hij was in die
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paar jaren wàt een pootige boy geworden, die zeker wel voor licht-matroos had
kunnen varen, indien hij niet bij schipper Michiel Adriaensen gebleven was. De
Duinkerker kapers zouden nu ook naar zijn oor gegrepen hebben, wel te verstaan,
als zij eerst eens eventjes met zijn stevige handen hadden kennis gemaakt. Zoo dik
als vroeger was hij niet meer. Daar had de schipper voor gezorgd. Sapperloot, die
kon-je zoo laten werken bij het lossen en laden. Dan had Paddeltje, in zijn rood-baaien
hemd er uitziende als een vlam onder de ongenadig stralende zon, menig droppeltje
zweet gelaten. En als hij, met zijn mouw het gelaat afdrogend, steelsgewijze naar
den schipper had gekeken, of het nu nog niet mooi genoeg was, had die hem lachend
toegevoegd, dat ze op zoo'n manier de dikste jongens wel mager wisten te krijgen.
Mager was Paddeltje echter niet geworden; want werkte hij voor twee, hij vergat
nooit voor drie te eten, en zorgde er trouw voor, dat hij goed in zijn vleesch bleef.
Maar hij was flink opgeschoten, werd al breed in de schouders, zag er stevig en
gezond uit met een lach van plezier om zijn breed gezicht en jool in zijn brutale
kijkers, die vol durf de zee en den storm en vriend en vijand, ja, heel de wereld
aankeken. Eigenlijk was hij Paddeltje niet meer, maar ze bleven hem zoo noemen,
zelfs de kleine duvelstoejager, dien hij nu op zijn beurt onder zich had gekregen.
Maar die zei dat met een trilling van ontzag in de stem, vooral als hij eens een paar
opstoppers te
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pakken had. Want als een goed leerling van Lange Meeuwis, rekende Paddeltje, die
eigenlijk al voor matroos gold en ten minste daarin voor niemand op zij ging, het tot
een goede zee-opvoeding te behooren, dat er voor een aankomenden snuiter het nu
en dan wat lawaaide om de ooren. Waar had een scheepsjongen anders ooren en een
matroos anders knuisten voor!
O, Paddeltje zou Paddeltje blijven, al mocht hij zoo groot en sterk worden als de
reus Goliath. Hij wist eigenlijk zelf niet meer, dat hij nog een anderen naam had, die
in zijn dorp door den dominee in het doopregister was opgeteekend. De schipper
noemde hem nu ook altijd zoo, en die had nog wat meer van hem gemaakt dan een
stevigen zeerob. Want wel kon Paddeltje met zijn knuisten werken dat je er eerbied
voor kreeg, en als je soms dien eerbied niet voelde, dan kon hij je met dezelfde
knuisten daartoe dwingen. Maar hij kon er ook de pen mee voeren, alsof hij een
geboren meester was. Dat was al heel wonderlijk, maar de schipper had er achter
gezeten en hem aan boord met heel wat schrijfwerk belast.
‘Anders worden je vingers er te stijf voor,’ had hij geplaagd. En of Paddeltje
mopperde of niet - en hij kòn tot groot genoegen van den schipper nog zoo echt
mopperen en stil in zich zitten brommen - hij moest er aan. En sommen kon hij ook
maken, over stuurmanskunst en al. Een tijd lang was hij aan boord ook een van de
beste zangers geweest, maar nu was
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de baard in z'n keel gekomen en moest hij z'n mond houden. Ja, soms leek hij met
al die kennis en wijsheid wel een onder-schippertje.
Wanneer er aan boord hard gesjouwd moest worden, gesmeerd, gepoetst,
geklauterd, gevochten tusschen de klapperende zeilen in tegen den storm, of als er
aan wal zwaar en vermoeiend werk verricht moest worden, met balen, kisten en
zakken haast om er onder te bezwijken - dan moest Paddeltje er ook aan, nog erger
dan de anderen, voor die vermageringskuur, zie-je!
Ja, die schipper Adriaensen maakte geen bedorven kindertjes, en als je zijn
gunsteling scheen, dan moest-je er eigenlijk nog veel harder aan, dan wanneer je
maar een gewoon kereltje aan boord was. Maar de schipper pakte óók aan, ging voor
den stevigsten matroos niet op zij, en wat je niet kon, dat kon hij! Hij stond er heusch
niet bij te kijken met zijn armen over elkaar geslagen!
Wel, voor geen geld van de wereld zou Paddeltje bij een anderen schipper hebben
willen varen. Denk eens aan: in Salé, waar de meeste Christenmenschen niet op hun
gemak waren, liep hij frank en vrij rond, net zoo gerust als in het Zeeuwsche dorp,
waar zijn vader en moeder woonden en met de buren wat dikwijls over hun jongen
spraken. Zoo groot was Salé ook niet, of ze kenden hem nu wel: een van de
manschappen van den schipper, die door den Vorst tot een voorbeeld voor zijn eigen
onderdanen was gesteld. En omdat Paddeltje zoo'n baas was en zoo
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vroolijk rondkeek en evenals in zijn dorp iedereen goeien morgen of goeien avond
toeriep en wel in de taal, die hij altijd de apentaal bleef noemen, maar waarin hij al
een paar woorden begon te brabbelen, kenden de mannen en de jongens hem gauw
genoeg.
Of dat met de meisjes en de vrouwen ook het geval was, ja, dat kon Paddeltje niet
weten. Want die zag-je niet op straat. Ten minste niet zoo druk als dat in Zeeland
het geval was en gelukkig in al de Westersche landen. En als ze er op uit moesten,
dan hadden zij een doek voor het gezicht, die tot even onder de oogen reikte en
dikwijls over die oogen nog een sluier. Ja, als ze thuis waren, dan kon-je eigenlijk
eerst pas zien, hoe ze er uit zagen. Maar daar kwam-je niet. Tenminste Paddeltje niet,
die toch ook maar een Christenhond was, al scholden ze hèm er niet dikwijls meer
voor. En om in zoo'n huis door te dringen, was zoo gevaarlijk, dat zelfs de
manschappen van De Ruijter dat niet gewaagd zouden hebben, al had de schipper
hun dit niet ten strengste verboden. ‘'s Lands wijs, 's lands eer’, zei die altijd. ‘Wij,
Nederlanders, hebben niet graag, dat de vreemdelingen den neus in onze zaken steken
en daarom den Spanjool van ons erf verjaagd; welnu, dan mogen wij in den vreemde
niet op z'n Spaansch te werk gaan....’
Zoo stonden de zaken, en op zulk een manier speelde Paddeltje in de stad Salé
den banjer, toen er, zonder dat hij er eenig vermoeden van had, op
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hem geloerd werd, om hem bij de zeeroovers in te lijven. En ge zult er van opkijken
als ge verneemt, dat het geen Mooren waren die op hem loerden, maar zoowaar
lieden, die net zoo goed als Christen gedoopt waren, als dat met Paddeltje het geval
was.
Nu moet ik hier dadelijk bijvoegen, dat het in die dagen lang niet zoo
verschrikkelijk en misdadig leek om zeeroover te zijn als dit in lateren tijd en vooral
tegenwoordig het geval zou zijn. Het was toenmaals de gewoonte, dat men kapers
uitrustte tegen den vijand. Die mochten den vijand zooveel schade doen als zij wilden;
hoe meer schepen zij van hem afnamen of plunderden, in des te beter blaadje kwamen
zij te staan. Het was een baantje, waar heel wat voordeel mee te behalen viel, meer
dan wanneer men eenvoudig in 's lands dienst was. De Zeeuwen en de bewoners van
de Zuid-Hollandsche eilanden, stonden er voor bekend, dat zij alles behalve een
afkeer van de kaapvaart hadden. Die kaapvaart, waarbij moed en durf eerste
vereischten waren, lokte vooral de door en door bevaren zeelieden aan. Zoo had ook
Spanje zijn kapers, die hun nest in Duinkerken hadden en van wie we al meer dan
genoeg verteld hebben. Nu begrijpt men, dat er in de gauwigheid ook wel eens een
ander schip gepakt werd dan hetwelk de vijandelijke vlag voerde, hoewel dit minder
voorkwam en zoo het geschied was, meestal door de regeeringen zooveel mogelijk
hersteld werd. Hoe het zij: men leerde bij die kaapvaart toch het rooven en plunderen,
want al
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was dit ten koste van den vijand, wij, in onzen tijd, kunnen, als we eerlijk willen zijn,
het niet anders noemen. Kwam er nu wapenstilstand of vrede, of leverde de kaapvaart
niet genoeg op, omdat de Spaansche schepen zoetjesaan uit onze wateren verdwenen,
dan hadden die kapers er niet veel lust in om een boerderijtje te beginnen of een
winkeltje op te zetten. Hun longen waren te veel gewoon aan den breeden wind van
de wijde zee, om nu de lucht van polders, plassen en slooten in te blijven ademen.
Gelukkig was daar nog altijd de uitgebreide visscherij en de koopvaart, die naar alle
streken der wereld de schepen uitzond. Maar als men 't ongebonden leven van kaper
had geleid, of in een vrij leven langs de wijde wateren had gezworven, hadden
enkelen, ja, wij kunnen gerust zeggen, velen van die lieden geen lust meer om gewoon
voor visscher of koopvaardij-matroos te spelen en dikwijls hard te moeten sjouwen.
En zoo gebeurde het wel eens dat er aan boord van een vaartuig een samenzwering
werd gesmeed, om den schipper en de stuurlui te overmeesteren, die als het moest
te dooden, en dan ging het met zoo'n schip de wereldzeeën op. De stoutmoedigste
en brutaalste van de saamgezworenen werd tot hoofdman of kapitein gekozen, en er
was een zeeroover meer in de wereld. Zelfs hebben er Nederlanders tot de meest
beruchte en geduchte zeeroovers behoord, en zijn Claes Gerritsz. Compaen, Simon
de Danser en Jan Jansz. van Haarlem als zoodanig bekend geworden.
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En dat waren nu eens geen Zeeuwen, want de eerste zoowel als de laatste was uit
Noord-Holland (of gelijk men toen zeide: het Noorder-kwartier van Holland)
geboortig, terwijl nummertje twee in de doopregisters van Dordrecht ingeschreven
was.
Die zeeroovers, Nederlanders van geboorte, maar nu tot niet één volk meer
behoorende, moesten toch een schuilplaats hebben, en zochten daartoe, wat vrij
natuurlijk was, de rotsachtige inhammen aan de Noordkust van Afrika op. Daar
schuilden al de piraten, die het op de schepen der beschaafde natiën voorzien hadden,
dus ook de zeeroovers, die eens uit Christenouders waren geboren. In de haven van
Salé hadden zij vrijen toegang. Op de marktplaatsen aldaar verkochten zij hun buit
en kochten in wat ze noodig hadden. Ook hadden de voornaamsten onder hen
prachtige buitenverblijven in de mooie en vruchtbare binnenlanden. Daar baadden
zij zich in de weelde van een Oostersch leven en ook op hun akkers werkten geketende
slaven, die heusch niet allen tot het negerras behoorden. Raakte de boel op, dan ging
het weer de wijde zee op, naar de Westersche staten of naar Amerika, al naar het
noodig bleek. Allerlei avonturen werden opgezocht, alle denkbare gevaren en niet
minder ontberingen doorstaan. Woest en bandeloos was dikwijls het leven aan boord;
de kapitein sliep in zijn hut niet anders dan tot de tanden gewapend. Soms heerschte
er het nijpendste gebrek. Zoo heeft Claes Compaen eens voor een kleine partij erwten
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een geheel schip moeten inruilen, om met de zijnen voor den hongerdood bewaard
te worden. Want 't spreekt van zelf, dat zij geen haven durfden aandoen, waar men
met dat soort zeeschuimers korte metten zou gemaakt hebben. Toch kwamen zij daar
wel eens, vooral in West-Indië; maar ze waren dan verkleed en speelden de rol van
eerlijke lieden of van groote heeren. Dan namen zij deel aan feesten en danspartijen,
tot zij, door een of ander toeval ontdekt, hun leven bloedig verdedigen moesten of
redden door een wilde vlucht. 't Was een leven vol afwisseling. Wie het eens geleid
had, kon geen ander leven meer leiden. En al wisten ze, dat het op den een of anderen
dag niet goed met hen zou afloopen en dat een gewelddadige dood of een ouderdom
van armoede en gebrek gewoonlijk het slot van zulk een wild leven was, 't ging met
hen als met die beklagenswaardige lieden, die door misbruik van sterken drank
langzaam maar zeker lijf en ziel ten verderve voeren: zij konden het niet meer laten,
ze moesten het bandelooze leven doorjagen tot het noodlottige einde; ze konden niet
meer terug tot het leven van den rustigen, werkzamen burger.
En wel lijkt het ons vreemd, dat zelfs dat rustige leven voor hen niet afgesloten
was of werd. Men zou het haast niet gelooven en toch is het waar, dat, als zoo'n
berucht roover er maar uit wilde scheiden, er nog altijd pardon voor hem was.
Zoo kreeg onder prins Frederik Hendrik een der
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meest gevreesde zeeschuimers, de meermalen genoemde Claes Compaen, een
pardonbrief van onze regeering en is hij ook weer als gewoon burger in ons land
toegelaten, waar hij van zijn overgehouden roofschatten een rustigen ouden dag
hoopte te doorleven. Dat dit niet geschiedde en hij in armoede gestorven is, lag niet
aan onze regeering en ook niet aan hem, maar aan de omstandigheden. Ook op dit
gestolen goed rustte geen zegen. Maar men kan zich nu voorstellen, dat menige
jongen van den Zaankant met open mond en ooren naar de verhalen van den ouden
zeeroover zat te luisteren, wiens daden hij niet zoo verschikkelijk kon vinden, omdat
hij den man vrij zag rondloopen en teren van zijn geroofden buit.
Het was in de dagen, dat Paddeltje bij herhaling Salé bezocht, al heel wat jaren
geleden, dat Claes Compaen zijn pardonbrief ontvangen had, waarvan hij niet lang
plezier beleefde, omdat hij reeds in 't jaar 1635 stierf. Maar nog waren de zeelui vol
van zijn beruchte en stoutmoedige daden en nog dikwijls werden zijn slimme streken
opgehaald, en er werd om gelachen ook. Hier in Salé leefde zijn herinnering nog
voort, niet alleen door die verhalen, maar vooral omdat van zijn schepelingen
menigeen zijn voorbeeld gevolgd had. Nu moeten wij hier uitdrukkelijk bijvoegen,
dat het niet bij uitsluiting Nederlanders waren. Er bevonden zich even goed
Engelschen, als Franschen en Italianen bij. Van de laatsten waren er zelfs vrij veel
vertegenwoordigd; maar die hoorden toch meest op
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't eiland Corsica thuis en werden Corsaren genoemd, een naam, niet minder gevreesd
dan die van Rifpiraat. Het zat toenmaals vol van dat ontuig in de Middellandsche
Zee. Geen koopvaardij-matroos, of hij had bloedig met dit volkje moeten vechten.
Daar wist Paddeltje nu alles van te vertellen!
En juist een jongen als Paddeltje wilden ze dolgraag hebben.
Dat kwam zoo.
Ze konden altijd genoeg volk krijgen, die roover-kapiteins, maar 't was er dan ook
dikwijls volk naar. Ongebonden lieden, die aan wal niet meer konden blijven, omdat
ze gevaar liepen aan de eerste de beste galg te worden opgeknoopt. Maar op zee heeft
men nog andere lieden noodig. Wind en golven pakken elk schip aan, en vragen er
niet naar, of er eerlijke lieden dan wel schurken aan boord zijn. Tegen een vijand
kan iedereen vechten, die durf heeft en die met de wapenen om weet te gaan. Maar
wie tegen wind en golven kampen wil, moet een bekwaam zeeman zijn. Dezulken
waren aan boord van een rooversschip hun gewicht aan goud waard. Die kreeg men
niet zoo gemakkelijk, omdat voor zulken heel de zeevaart open stond, om niet alleen
een eerlijk, maar ook een goed stuk brood te verdienen. De meer bevarenen en die
al in hoogere rangen dienden, lieten zich niet zoo gemakkelijk verlokken, om aan
boord van een zeeroover over te gaan. Maar een jongen als Paddeltje, die er zoo flink
uitzag, bij een bekend en
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vermaard schipper had gevaren, geloofde men door zijn jeugd nog niet sterk genoeg
tegenover de groote verleiding. En had men zoo een, zij het dan door geweld, aan
boord gebracht, dan wist men wel, dat het avontuurlijke leven zijn uitwerking niet
zou missen. En mocht dit toch wel het geval zijn, dan kon men er vooruit zeker van
zijn, dat iemand, die eenmaal onder de roovers verzeild was geraakt, aan hun tochten
deelgenomen had en mede verantwoordelijk werd gesteld voor hun misdaden, niet
licht meer op den goeden weg zou kunnen terugkeeren en meestal voor zijn leven
bij de zeeschuimers moest blijven.
Het was een gemeene streek om zoo'n jongen voor zijn leven ongelukkig te maken.
Zelfs Claes Compaen kon in dit opzicht gewetensbezwaren hebben. Zoo was eens
een rijk geladen Hollandsch schip in diens handen gevallen, waarvan de schipper
Jacob Quik heette. Die had een zoon, Pieter geheeten, die een flinke jongen was.
Claes Compaen had hem nauwelijks gezien, of hij dacht dadelijk: ‘Die jongen moet
bij mij aan boord komen; daar zal ik me een zeeschuimer uit maken, dat zijn naam
als een klok langs den wijden plas zal klinken.’ Hoe vreeselijk de vader het ook vond,
hij moest zijn jongen aan den roover afstaan. ‘Laat hem maar gerust hier,’ zoo stelde
Claes Compaen den wanhopigen vader gerust, ‘ik geloof, dat ik gauw m'n pardon
zal krijgen en dan zal ik zelf je Piet bij je in 't vaderland terug brengen.’ 't Spreekt
van zelf, dat de arme vader door deze woor-
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den niet gerustgesteld werd, want hij begreep, dat zijn jongen door het leven onder
die bende dan toch voor heel zijn leven verdorven zou zijn. De beruchte roover
evenwel had zijn leven en dat van zijn kind geheel in handen. Met of zonder
toestemming, en of Piet al dan niet bij zijn vader wilde blijven, - de jongen werd op
het zeerooversschip overgebracht. Maar niet lang daarna bedacht de rooverkapitein
zich. Hij bracht Piet weer bij zijn vader terug, en heel merkwaardig was het, wat de
zeerover daarbij tot dien vader zei: ‘Je jongen schijnt een goed Christenmensch, en
zoo hij wat lang bij ons bleef, zou hij zoo worden als wij zijn; neem hem dus maar
met je mee!’ Wel verloor de vader zijn schip; maar zijn jongen mocht hij behouden.
Een behoud, dat voor een liefhebbend vader wel op kon wegen tegen zulk een groot
verlies.
En nu was er een zeeroover, die het oog op Paddeltje geslagen, en zich heel in
stilte voorgenomen had, hetzij met goede woorden en allerlei verlokselen, hetzij door
dwang en geweld, den kloeken, flinken jongen uit zijn mooi leven aan boord van
een edel mensch als Michiel de Ruijter, over te brengen in het woeste, diep verdorven
leven aan boord van een zeeschuimer.
Hij zelf had daarvan niet het minste vermoeden en keek, met zijn onbezorgden
glimlach op zijn jong gelaat, de menschen en de wereld aan, alsof niemand zoo boos
van harte kon zijn, om hem zulk een groot kwaad aan te doen.
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VII. Veritas.
PADDELTJE en Lange Meeuwis mochten vandaag eens passagieren, en nu stonden
ze eendrachtelijk met alle attentie te kijken naar het mooie scheepje, dat een eindje
ver op zee allerlei kunststukjes uitvoerde, om, half tegen den wind in, de haven te
bezeilen. Nu eens ging het met de flinke bries, die er woei, een heel eind mee, dat
het buiswater hoog voor den boeg opspatte om in den schitterenden zonneschijn als
flikkerende goudstukjes neer gestrooid te worden; dan weer ging het plotseling over
stag met een geklepper en gewaai van zeilen en met allerlei sierlijke bewegingen,
als een slank paard, dat, onder den greep van een flink ruiter, er plezier in heeft mooie
wendingen uit te voeren. Wel, het was een lust dat te zien. Een troepje Mooren stond
er ook naar te kijken. Niet zoo stil en onbeweeglijk als onze beide Zeeuwen, maar
met allerlei gebaren en het rondstrooien van aardig klinkende woorden.
‘Sjonge, sjonge,’ zuchtte Paddeltje eindelijk, door het gerel van de bruine sinjeurs
uit zijn bewondering opgewekt, ‘wat is dat mooi!’
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Lange Meeuwis knikte.
‘Je hebt het bij 't rechte eind, Paddeltje,’ gaf hij met diepe basstem ten antwoord.
En toen ineens veel levendiger:
‘Wat mooier, hè, dan die Moorsche galeien, met d'r drie rijen roeiers boven elkaar.’
Paddeltje knikte toestemmend.
‘En op die galeien zijn 't slaven, is 't niet Meeuwis?’
‘Je hebt het alweer bij 't rechte eind, jongen! Dat is daar maar roeien... roeien...,
zonder je hersens ereis te kunnen gebruiken; en als je niet hard genoeg aantrekt,
krijg-je nog met de zweep toe.’
‘Zou-jij je gemoedereerd laten slaan, Meeuwis?’
‘'k Zou het wel moeten toelaten... en jij ook! Als je vastgeketend zit, heb-je niet
veel meer in de melk te brokken, en 't eenige wat je overschiet, is om blaren op je
handen te roeien, en voor je eenigen troost naar het fluitje te luisteren, dat de maat
aangeeft.’
‘Ja!’ klonk het onverwacht in hun eigen taal achter hen, ‘en zèlf mag-je niet eens
een deuntje fluiten!’
Onze beide vrienden keken om. Een jongmensch, zwierig gekleed, maar toch zoo
losjes, dat men er dadelijk den zeeman uit proefde, had zich ongemerkt achter hen
gevoegd. Hij kon om en bij de twintig jaar zijn, was rank en slank, had een vroolijk
en onbezorgd uiterlijk, een gezicht bruingebrand door de zon, wat hem heel goed
stond bij zijn donkerbruine, glinsterende oogen, zijn donkere, glanzende haren en
zijn aankomend zwart kneveltje, dat aan de punten, zoo goed en zoo kwaad dat ging,
omhoog gekruld was.
‘Goeien morgen,’ knikte hij de beide zeelui toe; ‘het doet me altijd plezier als ik
weer eens landgenooten zie. Jelui niet?’
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‘Nou,’ gaf Lange Meeuwis bedaard ten antwoord, ‘als je iederen dag dat
vollemaansgezicht voor je oogen hebt - en hij wees op Paddeltje - dan zou-je er zoo
zoetjesaan genoeg van krijgen.’
‘Wel, 'eb ik van mijn leven!... jou leelijke, lange slamaai!’ zei Paddeltje; maar hij
lachte toch om dien uitval van zijn maat, en dat deed de vreemdeling ook en wel zoo
gul en opgeruimd, dat onze twee vrienden hem dadelijk best mochten zetten.
‘Ik kan wel merken, dat jelui goeie kameraads zijn,’ glimlachte hij, ‘en weet-je
wat ik ook gemerkt heb?’
Neen, dat wisten de vrienden nog niet.
‘Dat je Zeeuwen bent. Onzen jongen maat heb ik tenminste de h over boord hooren
gooien, en hij duikt hem weer op als hij hem niet meer noodig heeft. En.. ne... zeg
eens eventjes leeuw alsjeblieft.’
‘Wel goeie genade,’ riep Meeuwis, ‘dat zou ik niet anders kunnen zeggen dan jij!’
‘Waaruit volgt...?’ vroeg de vreemdeling oolijk.
‘Dat jij, parjen, ook een Zeeuw bent.’
‘Ja, jongens, een echte, hoor! en wel zoo'n donkere als waarvan het vol bij ons zit.
In dat opzicht win ik het van jelui.’
‘D'n ouwe van ons is ook donker,’ zei Lange Meeuwis dadelijk.
‘O ja, dien ken ik. 't Is die schipper, die een wit voetje bij de Mooren heeft....’
Lange Meeuwis schepte adem en bewoog zijn linkerhand op en neer, een zeker
teeken, dat er een lange redevoering zou volgen; maar toen hij Paddeltje aankeek,
vroeg hij toch eerst:
‘Zeg ereis, waar sta-jij zoo om te grijnzen?’
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‘Nergens om!’
Driftig wendde Lange Meeuwis zich tot den onbekenden zeeman.
‘Die aap... is m'n dood nog! Ben ik een zeevader voor 'm geweest, toen hij nog
een erwt was, die op zijn best op z'n korte pootjes over 't dek kon rollen; heb 'm z'n
plichten voorgehouden, en...’
‘En zeker een beetje geranseld ook?’ lachte de vreemdeling.
‘Nou...’ rekte Lange Meeuwis heel lang uit, ‘'k zal niet zeggen van neen....’
Alle drie schoten om dit leuke antwoord in den lach.
‘Wie wel bemint, kastijdt zijn kind,’ schertste de onbekende, ‘maar ik moet zeggen,
dat je van jou zeekind een kaerel als een boom gemaakt hebt.’
En hij liet zijn oog over Paddeltje gaan, die nu wel die laatste opmerking niet
onaardig vond, maar om van dat gezanik af te zijn hem plotseling vroeg:
‘Met wat voor een schipper ben-jij hier?... Of ben-je zelf al eigen baas?’
‘Ik...?’
Een oogenblik zweeg de vreemdeling. Toen ging hij doodkalm voort, alsof het de
meest gewone zaak ter wereld gold:
‘Ik ben bij de vrije vaart.’
‘Zeeschuimer?’ liet Lange Meeuwis zich ontvallen.
De vreemdeling haalde de schouders op.
‘Als je dat tegen een kompeer van me zei, zou er misschien een vechtpartij uit
volgen... zoo met de messen, natuurlijk. Daar zou-je nu wel niet bang voor zijn, maar
't kon toch last geven. Daarom moet-je in zoo'n geval liever van Vrijbuiter spreken.
Maar... wat nu mij aangaat, je moet weten, dat ik het tot een gewoonte heb
aangenomen altijd de waarheid te
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spreken. En daarom zou 't gek van me wezen als ik 't jelui kwalijk nam, wanneer je
sprak zooals je denkt.’
‘Spreek-je altijd de waarheid?’ vroeg Paddeltje ongeloovig.
‘Altijd!’
Lange Meeuwis maakte een beweging met het hoofd, alsof hij zeggen wilde:
‘Hoor die 's!’
‘Tòch!’ ging de vreemdeling voort, steeds op zijn luchtige manier van spreken en
met een lachje van voor den gek houden om de lippen. ‘En daarom heeft Il Capi...
ik wil zeggen: m'n meester, mij Veritas genoemd, en jelui mogen me ook zoo
noemen.’
‘Veritas?... Wat is dat voor goed?’ vroeg Lange Meeuwis.
‘En wie is je meester?’ vroeg Paddeltje, ‘ik geloof, dat je daar haast z'n naam uit
je mond liet vallen.’
‘Néén,’ gaf de aangesprokene het eerst op de laatste vraag ten antwoord; ‘ik wou
zeggen Il Capitano, want zoo noemen wij allen hem. Maar zijn naam zeg ik je niet.’
‘Wij durven aan iedereen vertellen, dat ònze baas Michiel de Ruijter heet!’ zei
Paddeltje, en met zijn brutale kijkers zag hij den ander vlak in de donkere oogen.
Deze raakte evenwel niet van zijn stuk.
‘Als 't hem ergens schade in deed, zou-je zijn naam niet noemen!’
‘Dáár heb-je gelijk in,’ erkende Paddeltje ‘en 't spijt me wel, dat ik zoo uitgevallen
ben, Veritas,... zal ik nu ook maar zeggen!’
‘Maar wat is dat toch voor een hondennaam?’ bleef Lange Meeuwis aanhouden.
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‘Och... ik wil niet voor bolleboos spelen, maar m'n meester kent vele talen... dat
moeten wij lieden van de vrije vaart wel, hê... En allen hebben we zoo onzen naam,
die soms berucht genoeg kan worden. En zie-je... Il Capitano zei, dat het latijn was
en dat het “de Waarheid” beteekende.’
‘Een rare naam voor een zeesch..., vrijbuiter wil ik zeggen!’
‘Och, waarom? Juist omdat ik altijd de waarheid spreek, gelooft niemand me.’
‘En dàt wil ik nu gelooven!’ schaterde Paddeltje het uit van den lach.
‘Nietwaar?’ ging Veritas doodleuk voort. ‘Als ik bijvoorbeeld zeg, dat ik expres
hier in Salé ben gekomen om jou - en hier wees hij op onzen jeugdigen vriend - bij
de vrije vaart te krijgen, dan spreek ik de zuivere waarheid, en toch... je gelooft er
geen woord van.’
‘Neen, dat doe ik zeker niet!... Je bent een rare, hoor!’
‘Moet ik soms ook mee?’ schertste Lange Meeuwis.
Veritas keek hem even als onderzoekend aan.
‘Om je de waarheid te zeggen - en die spreek ik altijd! - zou ik ook jou graag
meenemen; maar ik vrees, dat ik de handen al meer dan genoeg zal volhebben, aan...
aan....’
‘Aan Paddeltje, bedoel-je.’
‘Juist!... Tusschen twee haakjes: wat een mooie naam voor een Zeekoning! Jongetje,
je bent voor iets groots in de wieg gelegd!’
‘Precies! Dat zei d'n ouwe van ons ook!’ viel hem Lange Meeuwis bij.
Veritas keek hem met een eigenaardigen blik aan.
‘En wie sprak de waarheid? vroeg hij leuk.
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Lange Meeuwis snapte niet dadelijk wat Veritas bedoelde, maar Paddeltje wel.
‘D'n ouwe sprak de waarheid,’ gaf hij met nadruk ten antwoord; ‘want hij zag
geen zeeroover in me!’
‘Die's raak!’ lachte Lange Meeuwis; ‘lust-je er zoo nog twee voor een schelling?’
Den meesten schik scheen Veritas wel te hebben.
‘'k Wil geen ruzie met Paddeltje zoeken, want later, als hij heer van de zee is
geworden - en dat wòrdt hij, zie-je! - kan hij misschien ook over mij te commandeeren
krijgen. 'k Zou-je liever voorstellen ginds aan de haven een gelegenheid op te zoeken,
waar we wat gezellig bij elkaar kunnen zitten. Die verwenschte Ongeloovigen
schenken voor veel geld wel wijn aan Christenhonden als wij zijn, al drinken ze'm
zelf niet of in stilte - maar die is niet naar mijn smaak. Neen, jongens, dan weet ik
een osteria, zooals de Italianen zeggen, waar we een beker vurigen Malaga-wijn of
misschien nog wat edelers kunnen krijgen, iets, daar je nog lang den smaak van zult
houden! Laat dat maar gerust aan mij over. En dan mag ik je zeker eens tracteeren?’
‘Ta, ta!’ meende Lange Meeuwis, ‘om ons dronken te maken en op te laten pakken
door je maats.’
Veritas keek hem hoofdschuddend aan.
‘Als ik niet altijd de waarheid sprak, zou ik zeggen, dat ik een doos vol slaappoeiers
bij me had om in je wijn te mengen! En zou-je een Vrijbuiter voor zoo'n onnoozel
zieltje aanzien, om je bij klaarlichten dag de dichtbevolkte kaaien langs naar zijn
boot te laten dragen?’
‘Dàt's waar... en je hèbt geen boot.’
‘Die heb ik wel. En je hebt er al druk naar staan kijken, omdat ie erg in je smaak
viel.’
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En hij wees naar het mooie plezierjachtje, dat nog altijd z'n sierlijk spel scheen te
spelen op de zee.
De beide vrienden volgden met de oogen eerst zijn aanwijzing, en keken toen hun
zonderlingen makker aan.
‘Sapperloot!’ riep Lange Meeuwis uit, ‘is dat prachtige scheepje van jou?’
‘Kan je begrijpen!... 't Is van Il Capitano; uitgezonden om Paddeltje te halen.’
‘Loop toch naar den drommel met je gezanik,’ viel Paddeltje uit.
Veritas lachte, dat hem de tranen in de oogen kwamen.
‘Wacht, ik zal 't even voor je roepen,’ zei hij toen, ‘dan kan je alles zelf zien... en
ondervinden ook.’
Daarop haalde hij een klein voorwerp voor den dag, een soort vliesje, dat hij op
de tong lei, en zijn handen op bekervormige wijze om den mond uitstrekkend, liet
hij tot driemaal toe, schel en doordringend, een luiden kreet over het water klinken.
Het had iets onaangenaam scherps en onheilspellends, als meeuwengekrijsch vóór
den storm. Met den wind woei 't geluid mee en scheen werkelijk na korten tijd zijn
doel bereikt te hebben. Een blauw vlagje werd op het scheepje geheschen, dat dadelijk
scherp bij den wind begon te zeilen, om nu in ernst den wal te bereiken. Dat vorige
gemanoeuvreer scheen maar spel te zijn geweest.
‘Ziezoo,’ zei Veritas, het vliesje van zijn tong nemend, waarover dat woord,
‘ziezoo’ nog even als fluitend heen was gegaan, ‘nu gaan we eerst even op onze
goede kennismaking een beker wijn drinken en dan kan-je op je gemak het jachtje
van meer nabij bewonderen.’
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Lange Meeuwis vond het wel zeer verleidelijk om het voorstel van den Vrijbuiter
aan te nemen, maar bijzonder op zijn gemak was hij toch ook niet.
Hij wond er geen doekjes om.
‘Wat zullen we doen, Paddeltje?’
‘Wel méégaan, en probeeren of wij Veritas, met zijn mooi bootje er bij, niet voor
schipper Michiel Adriaensen kunnen kapen!’
‘Dat's een mooi plan,’ riep Lange Meeuwis uit, ‘want... dien ouwe van ons....’
Paddeltje gaf Veritas een knipoogje, alsof hij zeggen wilde:
‘Laat 'm in vrede z'n hart maar luchten; 't moet er toch af!’
En onder het lofgetrompet over Michiel de Ruijter, slenterden ze de haven langs,
een weinig verder van de zee af, maar toch het volle gezicht op haar behoudend, en
werden door Veritas bij een Italiaanschen waard gebracht, voor wiens deur ze weldra
gezellig om een tafeltje heenzaten. De waard, een klein maar lenig manneke, werd
door Veritas in het Italiaansch met dezelfde vlotheid en radheid van tong
toegesproken. Even hadden de groote, zwarte oogen van den zuiderling geflonkerd,
maar dadelijk had hij ze als in diepen eerbied neergeslagen en geen spier bewoog
zich thans in zijn tanig gelaat. Heel lang duurde het gesprek niet, en 't scheen ook
niets anders ingehouden te hebben dan een gevraag naar verschillende soorten wijn
en de daarop volgende bestelling, want kort daarop werden drie tinnen kroezen
gebracht, die oogenschijnlijk alle dezelfde soort wijn bevatten. Er werd geklonken
en gedronken, en toen zocht het oog der zeelui als vanzelf het ranke scheepje weer
op, dat in sierlijke wendingen, al laveerende, nu zienderoogen de haven naderde.
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‘Wat is dat toch een mooie kunst dat overstagzeilen,’ kon Paddeltje niet nalaten
bewonderend uit te roepen.
‘En voor ons dubbel aardig,’ liet Veritas, gezellig prater die hij was, er dadelijk
op volgen, ‘als we er bij denken, dat de Mooren die kunst van ons geleerd hebben.’
‘Van de Zeeuwen?’
‘Nu ja,... van onzen admiraal Maerten Harpertsz. Tromp. En als je 't goed uitzoekt
was die ook een Zeeuw; want hij is in Den Briel geboren, en dat hoort toch eigenlijk
ook tot Zeeland.’
Te drommel, die redeneering beviel aan onze Zeeuwen wel. Tromp was juist in
die jaren wijd en zijd bekend, want het was nog niet lang geleden, dat hij bij Duins
aan Spanje de heerschappij ter zee had ontrukt, welke heerschappij toen overgegaan
was aan ons, klein maar dapper volk.
Het onderscheid in aard tusschen Meeuwis en Paddeltje kwam nu duidelijk uit.
De eerste vond het goed dat de Mooren die mooie kunst van Tromp geleerd hadden,
maar Paddeltje wilde weten hoe dat in zijn werk was gegaan.
‘Heel eenvoudig,’ lichtte Veritas in. ‘'k Heb het gehoord in Tunis, waar ze het nog
dikwijls over hem hebben. Als stuurman op een Nederlandsch schip was hij in de
handen van de Ongeloovigen gevallen. Nu, die plakten hem nog een beetje minder
als gemeen matroos op een galei, hè? Maar door z'n zeemansschap trok hij de
aandacht, en....’
‘O ja,’ riep Paddeltje uit, ‘dàt weet ik; dat heeft d'n ouwe van ons al lang en breed
verteld. En toen is Tromp hoog in aanzien gekomen, en eindelijk hebben ze 'm
gepresenteerd admiraal te worden.
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Maar hij wou liever Nederlander blijven, en vroeg alleen z'n vrijheid, om eenvoudig
als stuurman weer naar 't vaderland te gaan. Dat heb ik altijd mooi gevonden in
Tromp; maar hoe dat nu met dat overstag-zeilen moet kloppen - moet-je zelf maar
uitzoeken, Veritas, want ik kan 't niet.’
‘Wel, dat is in een paar woorden verteld. Hij kòn 't, en fijntjes ook. Hij is de man
geweest, die 't ze geleerd heeft. Toen kon hij een potje breken bij den Bassa van
Tunis, dat snap-je!’
‘Nou... wanneer ze het lesje zoo goed onthouden hebben als de stuurman van je
scheepje,’ zei Paddeltje, die er maar altijd oog voor bleef houden, ‘dan zouden ze
ons spoedig de baas wezen.’
‘Dat zeg ik ook,’ bevestigde Lange Meeuwis.
Veritas liet zijn oogen insgelijks dien kant uitdwalen.
‘Ja, 't is een knap stuurman, maar een Moor is 't niet, en een Nederlander ook niet.’
‘D'r lijkt van allerlei natie aan boord,’ merkte Paddeltje op, ‘want zoover ik zien
kan - en 'k heb goeie oogen - zie ik blanke en bruine gezichten, tot die van nikkers
toe!’
‘Zeker... daar is van allerlei natie op. Dat hoort ook zoo bij ons. Maar 't zijn goeie
zeelui op 't jachtje van Il Capitano; 'k denk wel de beste van ons.’
‘Wat duurt 't lang voor 't in de haven is,’ vond Lange Meeuwis.
‘Ja, maat, 't is met die bries en met den gevaarlijken stroom, die langs de kust
loopt, niet zoo gemakkelijk; dat weet je net zoo goed als ik. 't Kan nog een poosje
duren, en daarom zou ik je voorstellen nog een beker te pakken.’
En de daad bij het voorstel voegende, riep hij den hospes.
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‘Ik dank je,’ zei Paddeltje. ‘'t Is vurig goedje, en 'k voel het nu al in m'n hoofd.’
‘'k Zal het je niet opdringen, jongen. Maar Meeuwis wil toch zeker nog wel eens
den bodem zien.’
En hij nam een van de drie gevulde bekers, die de waard aanzeulde, van hem aan
en zette dien vlak voor Lange Meeuwis.
Die keek er een oogenblik naar.
‘'t Is lekker goedje... sapperloot, 't smaakt zoo goed. Maar 't is koppig, hoor!’
‘Kom, kom!... Zijn jelui zeelui!’
‘Och, bàng ben ik er wel niet voor, maar....’
‘Maar je bent nog altijd een weinig bang voor den Vrijbuiter.’
‘Dat zal ik je laten zien!’ riep Lange Meeuwis uit, den kroes opnemend. ‘Maar 'k
heb één voorwaarde’....
‘En die is?’
‘Dat ik nu betaal.’
‘Kan-je begrijpen! Ik heb besteld!’
‘Dat 's waar... maar dat hoorde eigenlijk niet.’
‘Nu, ik weet raad. Dan bestel jij zoometeen nog een beker voor jou en voor mij,
en dan is 't jou beurt om op te dokken.’
‘'k Ben je man!’ riep Lange Meeuwis met voldoening uit, en klinkende met Veritas
dronk hij diens gezondheid.
‘Krijg-je geen berouw?’ vroeg deze aan Paddeltje.
‘Och, ik moet nog een uurtje bij d'n ouwe van ons wezen... en die heeft het niet
graag, dat z'n matrozen drinken.’
‘Nog mooier! En is jelui ouwe dan niet Michiel de Ruijter!’....
‘Wat bedoel-je daarmee?’ vroeg Lange Meeuwis,
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zijn oogen uit den kroes opheffend, waaruit hij weer even gesnoept had, omdat hij
den wijn zoo heerlijk vond.
‘Michiel de Ruijter!’ ging Veritas onverstoorbaar door, ‘de schipper die in alle
zeegevechten overwint, en die alle Vrijbuiters van zich weet te houden’....
‘Of er dwars doorheen zeilt,’ lachte Paddeltje opgetogen, ‘en die met zeventien
man een prijs afneemt van een kaper, die 'k weet niet meer hoeveel honderd koppen
aan boord had!’
‘Alles goed en wel,’ zei Veritas, ‘maar willen jelui me nu wijs maken, dat hij niet
's lands oud gebruik volgt en het scheepsvolk een beker wijn toedrinkt als de vijand
opdaagt en 't aan den dans zal gaan?...’
‘Oooo ja!’ riep Paddeltje uit. ‘Dat's ook héél wat anders, zie-je!... En als ik aan
boord bij d'n ouwe van ons stond en jij kwam er met je rooversschuit aanzeilen, en
al kwam je er met twee of drie aan,... dan... dan zou-je nog eventjes vóór je dood me
zóó zien doen.’
En Paddeltje greep den nog vollen beker, die voor hem stond, op, bracht hem aan
den mond, hield zich of hij dronk, en smeet hem toen op den grond, dat het kletterde
en rinkelde en de geblutste kroes rondtolde in den opspattenden wijn. En zijn blauwe
oogen flikkerden en ze zagen Veritas vlak in 't gezicht.
Ontsteld kwam de waard naar buiten gesneld, en de voorbijgaande Mooren bleven
stilstaan, denkend dat ze onthaald zouden worden op een vechtpartijtje tusschen
dronken zeelui, wat hier aan de haven geen zeldzaamheid was. Lange Meeuwis, een
weinig versuft door den wijn, begreep er ook precies het rechte niet van, maar sloeg
alvast de hand aan zijn kortjan.
Werkelijk scheen het eenige oogenblikken, of er
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ruzie zou komen. Wel bracht Lange Meeuwis de hand weer terug aan zijn kroes,
maar hij begon te klagen, dat het zonde was wat Paddeltje gedaan had, zonde van
den vermorsten wijn. Paddeltje heftig daartegen in, dat hij doen en laten kon wat hij
wilde, dat hij 't wel betalen zou, ja, dat hij alles zou betalen - wat Lange Meeuwis
alweer niet toe wilde laten. Doch Veritas wist handig al dat zware weer af te leiden.
Over de eer van dat betalen, wat juist een aanleiding tot groot verschil onder de zeelui
kan zijn, lachte hij ze uit.
‘Zijn jelui heelemáál mal? Daar zit een schraalhans over te zeuren, maar wij, hè,
betalen desnoods alle drie voor alle drie. Zeelui kijken naar zulke dingen niet; 't geld
is rond en moet rollen, en de waard zal er niks tegen hebben!’
Daar moesten de anderen om lachen. En toen Veritas zich hield, of hij dat opvliegen
van Paddeltje als een aardigheid had beschouwd, als een voorbeeld eenvoudig hoe
men aan boord van d'n ouwe handelde wanneer er een vijand kwam opzetten, moest
Paddeltje wel een weinig beschaamd toegeven, dat hij dat eigenlijk bedoeld had.
Maar afdrinken, gelijk Veritas voorstelde, wilde hij toch niet.
‘Geen droppel meer;... daar zit ruzie in dien wijn.’
Nu, Lange Meeuwis wilde 't er wel op wagen.
‘Vul onze bekers nog eens!’ zoo sneed Veritas den verderen woordenstrijd af.
Op hem scheen de wijn niet den minsten invloed uit te oefenen. Geen wonder. De
hospes en hij kenden elkaar sedert langen tijd, en die wist wel, dat, als er gasten met
den Vrijbuiter meekwamen, hun den zwaarsten wijn moest voorgezet worden, terwijl
deze
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slechts een licht wijntje met veel water gemengd te drinken kreeg.
Intusschen was het pleziervaartuigje de haven binnengeloopen.
‘Zullen we 't eens van nabij gaan bekijken?’ stelde Veritas voor.
‘'k Blijf liever hier zitten,’ bromde Lange Meeuwis, wien het niet alleen zwaar in
het hoofd, maar ook in de beenen geworden was.
‘Dan zullen we maar blijven, waar we zijn,’ zei Veritas met een licht glimlachje.
Want hij zag wel, hoe Paddeltje brandde van verlangen om 't mooie vaartuigje
meer van nabij te bezien.
‘Kom, Meeuwis, ga nou ereis even mee.’
‘Neen,’ gaf deze koppig tot bescheid. ‘Wat kan mij dat ding schelen; 'k zit heel
m'n leven op 'n houten klomp en ik zie er genoeg;... eigenlijk meer dan me lief is.’
‘Ga jij dan maar alleen even weg,’ moedigde Veritas aan, ‘dan houd ik Meeuwis
zoolang gezelschap.’
‘Afgesproken! zei Paddeltje, haastig opstaande, ‘ik moet er toch haring of kuit
van hebben.’ En met een ‘tot straks’ spoedde hij zich naar de haven, waarheen zich
meer lieden begaven in bewondering voor het mooie vaartuigje.
Eigenlijk was Lange Meeuwis blij, dat zijn maat weg was, want hij had smaak in
den wijn gekregen. Hij liet zich daarom zeer gemakkelijk overhalen opnieuw zijn
beker te ledigen en dien voor de vierde maal te laten vullen.
‘Heerlijk wijntje,’ mompelde hij, ‘heerlijk wijntje!’
En dadelijk zette hij de lippen aan den pas gevulden kroes, en zoog met kleine
teugjes het zoete vocht op.
Hij smakte even met de lippen.
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‘Toch een beetje vreemde smaak eraan,’ murmelde hij, half wezenloos.
Hij had gelijk. De hospes had, volgens de aanwijzing van Veritas, er een goede
dosis slaappoeder in gedaan. Veritas behoefde dien waarlijk niet in een doosje in
zijn zak te bewaren!
De slaappoeder voltooide den verdoovenden invloed van den vurigen wijn.
Nauwelijks had Lange Meeuwis den beker geledigd, of hij strekte de armen op tafel
uit, liet er zijn hoofd op rusten en verzonk in een diepen slaap.
Veritas roerde hem aan, riep luide zijn naam uit, schudde hem nog eens goed door
elkaar. En toen hij er van overtuigd was, dat de matroos vast sliep, wenkte hij den
waard, die achter het groen, dat half over den ingang der osteria was heen gegroeid,
op den uitkijk stond, en zei in 't Italiaansch:
‘Marco!... Laat 'm zijn roes hier maar uitslapen. 't Was niet om hèm te doen.’
‘Begrepen, signor Veritas!’ antwoordde deze, de hand even aan de lang afhangende
muts brengend.
‘En nu, Marco... addio! In de eerste weken zie-je niet één van ons. En pas op voor
schipper Michiel Adriaenzen, ook wel De Ruijter genoemd! Als die je ondervraagt,
waar zijn scheepsjongen gebleven is, dan....’
‘Dan weet ik van niets, signor Veritas.’
‘Braaf zoo! 'k Zal tegen Il Capitano van je goede diensten alles vertellen. En...
hier alvast wat van zijn kant op afrekening.’
In een van zijn wijde broekzakken tastend, haalde hij een in papier gewikkeld
rolletje voor den dag, dat hij den hospes overreikte. Deze vatte het met een soort
verrukking aan.
‘Mag ik...?’ vroeg hij.
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Toen zocht het oog der zeelui als vanzelf het ranke scheepje weer op, dat in sierlijke wendingen, al
laveerende, nu zienderoogen de haven naderde. Bladz. 121.
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‘Ga je gang, Marco!... Een goed koopman kijkt altijd zijn ontvangst na.’
Even scheurde Marco een stukje van 't papier af. Dadelijk rolden op zijn hand een
paar goudstukken, die fonkelden in de door het loover spelende zonnestralen.
Haastig borg hij nu alles in zijn zakken.
‘Dank, duizendmaal dank, Signor Veritas.’
En de muts afnemend, maakte hij tal van buigingen.
Veritas lachte.
‘Il Capitano is mild voor zijn helpers. Zij vreezen niet den naam van....’
‘Il Tigretto,’ fluisterde de waard, en een lichte siddering voer hem toch door de
leden.
‘Sssst,’ zei Veritas vermanend. ‘'t Kan gevaarlijk zijn van een tijgertje te spreken.’
Toen wendde hij zich haastig om.
‘Addio!’ riep hij nog eenmaal den buigenden waard toe en spoedde zich naar de
haven, om, met de noodige voorzichtigheid en behendigheid, de laatste hand aan het
werk te leggen, en eindelijk zijn prooi te bemachtigen.
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VIII. Twee man vermist.
Schipper!’
‘Wel?’
‘Mag ik u even storen?’
‘'t Zal dan wel een ernstige zaak zijn, stuurman Dercksen, want ik had met nadruk
verzocht niet gestoord te worden en daarom aan u het bestier overgedragen.’
En niet zonder onwil hief Michiel de Ruijter de oogen op van het groote vel papier,
waarop hij reeds vele dikke en zware letters had neer gepend, en waar omheen andere
vellen waren geschikt vol cijfers en berekeningen. Het liep tegen het einde van zijn
verblijf in deze streken. Hij mocht gelooven, dat hij in den handel voor zijn meesters,
de heeren Lampsens, zeer gelukkig was geweest, of eigenlijk even gelukkig als altijd.
Even zorgzaam als hij was in de zeezaken, wetende dat van een klein verzuim het
leven en het behoud van zijn manschappen kon afhangen, was hij ook in den handel
voor zijn meesters. En daarom wilde hij ook nu, voor hij zijn manschappen de door
hen reeds verbeide blijde tijding overbracht dat het weer huis-
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waarts zou gaan, een overzicht hebben van den geheelen handel, welke hem te Salé
geruimen tijd had doen ophouden. Dagelijks, of liever aan den avond van elken dag,
had hij de noodige aanteekeningen gemaakt; nu zouden de krabbels uit het dagboek
niet alleen in het net maar ook in hun geheel worden opgeschreven en tevens een
memorie worden opgesteld, waaruit de heeren Lampsens met groote duidelijkheid
zouden vernemen, hoe de door hen zoo, zeer vertrouwde schipper de zaken had
aangepakt. En als daarmede de cijfers, die zoo welsprekend kunnen zijn, volkomen
in overeenstemming waren, zou niemand meer tevreden zijn dan de schipper. Als
het zijn eigen zaken gegolden had, zou hij ze niet met meer stiptheid hebben kunnen
behartigen.
Toch - onze schipper was meer zeeman dan boekhouder. Zoo bruin kon het
daarbuiten niet toegaan, en zoo heet kon een gevecht met zeeroovers of kapers niet
zijn, of Michiel de Ruijter bleef rustig en kalm en gaf met zulk een gemak zijn immer
juiste bevelen, dat iedereen met hem gevoelde, hoe volkomen hij in zijn element
was. Doch als het op schrijven en wrijven aankwam, liet de door en door bekwame
zeeman er menig zweetdroppeltje bij. Voor zijn gemak schreef hij ongeveer zooals
hij sprak, dat is op z'n Zeeuwsch. De heeren Lampsens zouden dat wel verstaan. En
toen hij later de groote zee-overste was geworden, die verslagen had uit te brengen
van beroemde zeegevechten, of journalen had bij te houden van ondernemingen, die
in meer dan één vaderlandsche geschiedenis zijn opgeteekend, werd hij wel wat
vlugger met de pen, maar die Zeeuwsche woorden bleef hij er nu en dan doorheen
roeren. En als de hooge heeren van ons land in zoo'n schriftuur van De Ruijter
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het woord hanker onder hun neus kregen, moesten zij maar uit hun eigen er uit
opmaken, dat hun admiraal een anker bedoelde.
Het kan ons dus niet verwonderen, dat hij op dezen avond, in volstrekte
afzondering, al die lastige sommen wilde maken, waaruit aan 't slot één antwoord
zou moeten komen, dat tot op het kleinste muntstukje uit dien tijd zou moeten kloppen
met de ontvangen gelden, en de memorie schrijven, welke hij als een zijner grootste
kunststukken aan zijn meesters wilde vertoonen. En terwijl zijn hoofd vol cijfers en
redeneeringen en omschrijvingen was en er een ongewone kleur over zijn door weer
en wind gehruind gelaat lag, was er onverwacht op de deur van zijn kajuit geklopt.
Op zijn eenigszins norsch ‘binnen’ was die deur een weinig geopend en door die
opening had stuurman Dercksen het hoofd gestoken en de ons reeds bekende korte
samenspraak met den schipper gehouden.
Op diens laatste opmerking, welke eigenlijk een standje inhield, had stuurman
Dercksen de deur geheel geopend.
‘Neem me niet kwalijk, schipper, maar 't is ook iets heel ernstigs. Twee van de
manschappen zijn nog niet terug, en ze hadden al een uur geleden aan boord moeten
zijn.’
‘Twee van de manschappen!’ vroeg de schipper verwonderd, ‘en wie zijn dat?’
‘Lange Meeuwis...’
‘Hoe?... Die matroos, op wien ik nog nooit iets aan te merken had?’
‘Juist, schipper.’
‘En de andere?’
‘Paddeltje, schipper.’

Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter

133
‘Wàt zeg-je?... Paddeltje?’
‘Ja, schipper.’
De schipper lei de pen neer, die hij tot nu toe in de hand gehouden had. Zijn donker
oog zag den stuurman aan, alsof hij in diens gedachten wilde lezen.
‘Dat is héél zonderling, stuurman Dercksen! Juist twee van mijn beste matrozen.’
‘Daarom geloofde ik goed te doen u even daarvan kennis te geven, schipper.’
De Ruijter verhief zich van zijn zitplaats.
‘Je hebt gehandeld, zooals ik gedaan, en gelijk ik niet anders van je verwacht zou
hebben.’
‘Dank je, schipper,’ zei stuurman Dercksen eenvoudig. ‘En nu, schipper, nu kwam
ik je bevelen vragen.’
‘Heb-je zelf al gehandeld?’
‘Natuurlijk, schipper. Een paar man heb ik naar de haven gezonden. Ze zijn
daareven teruggekomen, maar hebben geen spoor van onze twee jongens ontdekt.
Een paar andere matrozen zijn naar de stad, en ik wacht hen ieder oogenblik terug.
Veel tijding verwacht ik van hèn niet, want wat zouden Lange Meeuwis en Paddeltje
in de stad hebben moeten uitvoeren? Als die twee gaan passagieren, blijven ze dicht
bij de schepen. Bovendien weten ze, dat u niet graag hebt dat ze te veel onder de
Moorsche bevolking komen, al zijn ze scheepsvolk van Michiel de Ruijter.’
De schipper trok in diep nadenken den mond samen en diepe rimpels tusschen de
wenkbrauwen.
‘Van Lange Meeuwis zou ik 't nog eenigszins kunnen begrijpen, dat hij, vóór een
lange zeereis, 't bevel van zijn schipper overtrad en over zijn tijd aan boord kwam,
hoe bevreemdend ik het ook overigens in dien
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braven borst zou vinden. Maar Paddeltje wist, dat hij bij me moest komen, om me
te helpen rekenen. Uit eigen vrijen wil zou de jongen niet verzuimen, al durfde hij
een bepaald bevel van zijn meester overtreden. Neen, stuurman - daar zit iets anders
achter. Ik vrees, dat er iets niet in den haak is met die twee.’
De stuurman wilde te kennen geven, dat hij dit gevoelen deelde, maar hij behield
die opmerking voor zich, toen hij zag dat de gezagvoerder van het schip aan de bladen
papier begon te schikken, welke op de tafel lagen. Voor papier, pen en inkt had de
stuurman een geweldig ontzag; hij voor zich had liever met een halven storm te doen.
En iemand hinderen, die zich in al die geleerdheid van letters en cijfers verdiepte,
kon alleen maar bij hem opkomen als hij meende zijn plicht te moeten doen. Dat had
hij gedaan door den schipper te waarschuwen, en nu die alweer aan 't schrijven en
rekenen zou beginnen, alsof er aan boord niet iets plaats had gevonden, dat eigenlijk
ongehoord was onder het scheepsvolk van dezen bodem, nu vond de stuurman het
maar het best en 't verstandigst er verder het zwijgen toe te doen en heen te gaan.
Evenwel hij had zich ten zeerste vergist. De Ruijter leefde te veel als vader met
zijn jongens mee, dan dat zijn hoofd nu naar anderen hersenarbeid gestaan zou
hebben. Vooral het uitblijven van Paddeltje, in wien hij altijd zooveel schik had en
voor wiens toekomst hij werkelijk groote plannen vormde, verontrustte hem zeer.
Een Nederlandsch zeeman zou in nood en gevaar wel voor zich zelven kunnen
handelen, maar hoe stevig en flink Paddeltje mocht zijn en hoeveel durf en praats
hij had, hij was toch nog maar een jongen van zestien jaar.
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Vooral de verleiding door drank en allerlei ongebondenheid vreesde deze ervaren
schipper voor jonge zeelui. Maar hoe vol zorg hij mocht zijn, de schipper liet het
eene niet ordeloos liggen, om te trachten in het andere orde te brengen. Niet, gelijk
de stuurman dacht, ging hij weer aan 't schrijven, maar lei alles zoo ordelijk neer,
dat hij, zoodra de gelegenheid daarvoor zou wederkeeren, precies daar zou kunnen
beginnen waar hij gebleven was. Toen volgde hij den stuurman naar boven, waar hij
bij het scheepsvolk een nauwkeurig onderzoek instelde.
Dit onderzoek leverde echter niet veel op. Ook de matrozen, die het Moorsche
gedeelte van de stad doorkruist hadden, wisten bij hun terugkomst geen
bijzonderheden mede te deelen, zoodat het nu vaststond, dat noch aan de haven noch
in de stad een spoor van de twee vermisten viel te ontdekken.
Nauwkeurig werden nu de andere manschappen ondervraagd, die vandaag eveneens
met verlof van boord waren gegaan. Ook dit onderzoek leverde niets op. Ze hadden
zich in troepjes verdeeld, de goeie maatjes bij elkaar, en, zooals altijd, waren Lange
Meeuwis met Paddeltje alleen hun weg gegaan. Enkelen hadden hen nog zien kijken
naar een mooi vaartuigje dat vóór de haven aan 't laveeren was, maar waren, toen dit
te lang duurde, ergens anders heengegaan. Ondervraagd welk vaartuigje dat was,
kon niemand daarop een voldoend antwoord geven. Het had hun weinig kunnen
schelen.
‘Daar heb-je 't nu,’ zei de schipper tot stuurman Dercksen, ‘de meeste matrozen,
als ze aan hun lot overgelaten zijn en niet onder kommando staan, leven alleen voor
zichzelf en kijken niet verder dan hun neus lang is; terwijl Paddeltje van alles wat
hij ziet
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het naadje uit de kous moet weten. 'k Ben blij, dat ik van dat scheepje gehoord heb,
want nu ben ik er bijna zeker van, dat ik een aanknoopingspunt gevonden heb, om
iets van de verdwenenen te ontdekken.’
Gelijk wij weten, was De Ruijter door deze redeneering ineens op het rechte spoor,
meer ten minste dan hij met eenige mogelijkheid vermoeden kon. 't Was evenwel nu
geen gelegenheid meer, om een uitvoerig onderzoek naar dat scheepje in te stellen.
Niet alleen dat de dag ten einde geloopen was, maar men bevond zich hier niet in
een stad of dorp van het vaderland, waar men bij Jan en alleman een praatje kon
maken om inlichtingen te vragen! En wat elders het eerst zou geweest zijn waaraan
men dacht, namelijk zich te vervoegen bij de politie, was voor een Christenmensch
wel het laatst waartoe hij in een Oostersch land overging. De politie was, ten minste
tegenover de Europeanen, vatbaar voor omkooping en toegankelijk voor fooitjes. En
als een geval heel lastig was, rekende de politie liefst maar dadelijk aanklagers en
beschuldigden in, roste allen eens flink af, hetzij op den rug hetzij op de voetzolen,
liet ieder gestrafte op den koop toe nog een ferme boete betalen of wierp den onwillige
in een gevangenis, waar 't voor een mensch eigenlijk niet om uit te houden was, en
joeg voorts al de gestraften met blauwe ruggen, bloedende voetzolen en verlichte
beurzen het gerechtsgebouw uit. Bij zulk een manier van handelen had de politie
weinig last of moeite meer, en kon, in zalig nietsdoen en onder vrome overpeinzingen,
het lieve leven droomend op een beschaduwd plaatsje doorbrengen.
Gelukkig was het Michiel de Ruijter gegeven een korteren en meer zekeren weg
in te slaan. Toen den volgenden morgen nog niets van de vermisten bekend
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was, ging hij regelrecht naar het paleis van den Sant, gelijk de Vorst hier betiteld
werd, en vroeg aan de verbaasde schildwachten, of hij in diens tegenwoordigheid
mocht worden toegelaten. Hij kende door zijn omgang met de kooplieden genoeg
van de volkstaal, om zijn verlangen eenigszins verstaanbaar uit te drukken. Of dat
soort lieden hem al eens uitlachten om een verkeerd gebezigd of uitgesproken woord,
kon hem minder schelen. Bij den Sant zou dat een ander geval zijn; de Oostersche
deftigheid en de vormen van een Hof konden schijn noch schaduw van een glimlach
dulden. Daarom had De Ruijter ook om een tolk gezonden, doch die bleef wat lang
uit, waarom de schipper, man van handelen gelijk hij was, er maar vast zelf op uit
was gegaan. Hij vermoedde toch wel, dat hij niet in een paar tellen voor het verheven
aangezicht van den Vorst zou worden toegelaten.
De schildwachten wisten niet wat hun ooren moesten hooren, toen daar een
Christenhond in een wonderlijk soort taaltje doodeenvoudig het verlangen te kennen
gaf het aanschijn van den Sant over zich te doen lichten. Zelfs een Muzelman zou
tegen zoo iets verschrikkelijk opgezien hebben, en, als hij bij den Sant toegelaten
werd, zou dit niet zonder vreezen en beven zijn geweest. Sidderend zou hij zich ter
aarde geworpen en driemaal met het voorhoofd het tapijt aangeraakt hebben, in
zichzelven allerlei verontschuldigingen verzinnend. Want als een onderdaan bij den
Sant kwam, was het een eer, die dikwijls duur betaald moest worden. Meestal was
de Vorst dan verlegen om geld, of om iets anders wat van groote waarde was. Botaf
weigeren ging heelemaal niet. Want op den achtergrond stond altijd de scherprechter
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met ontbloot zwaard, en om den koninklijken divan bevonden zich gewapende
wachters, die op één wenk van hun meester den onderdaan naar de gevangenis
sleurden.
Een oogenblik dachten de schildwachten er aan, den stoutmoedigen Christen maar
aan te pakken, te binden en in de gevangenis te werpen, vanwaar hij nog altijd tot
de hooge genade van een gehoor bij den Sant kon worden toegelaten. Maar de
vreemdeling stond zoo ernstig en had iets over zich alsof het bevelen hem
gemakkelijker afging dan het verzoeken, dat zij het verstandiger vonden hun officier
te roepen, aan wien De Ruijter zich bekend maakte als den Nederlandschen koopman,
die indertijd door den Sant diens broeder was genoemd.
O ja, de officier herinnerde zich dat geval, en stelde zich eerbiedig ter beschikking
van den Christen. Alleen durfde hij hem niet beloven hem onmiddellijk bij den Sant
te brengen. Hij zou den dienstdoenden kamerheer waarschuwen, en in afwachting
van de beschikkingen en bevelen Zijner Majesteit, noodigde hij den Christen uit in
de wacht te komen, waar hij op zijn gemak het oogenblik zou kunnen verbeiden,
waarop de Sant door zijn dienaren liet weten wat er verder moest gebeuren.
De Ruijter kon daar niets tegen hebben. Zooveel hij de landstaal machtig was,
bedankte hij op beleefde wijze den officier voor diens vriendelijkheid en volgde hem
naar zijn vertrek.
Niet lang had hij daar vertoefd, toen een der schildwachten kwam zeggen, dat er
een Moorsch tolk aangekomen was, die verzocht bij den Christenkoopman te worden
toegelaten. De Ruijter duidde den officier zoo goed en kwaad dat ging uit, waarvoor
hij den
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tolk had laten roepen, waarop ook deze in het wachtlokaal werd toegelaten, en nu
kon, door diens bemiddeling, het gesprek met den officier vlotter en duidelijker
worden gevoerd. Spoedig wist nu de officier wat De Ruijter eigenlijk kwam doen,
en toen kon hij dezen al dadelijk een belangrijke inlichting verschaffen. Bij het
rapport, dat het hoofd der politie dezen morgen in tegenwoordigheid van dien officier
aan den Sant had gedaan over hetgeen er den vorigen dag in de stad was voorgevallen,
had hij ook melding gemaakt van de gevangenneming van een Nederlandsch matroos.
Bij de politie toch was een Italiaan gekomen, de eigenaar van een osteria aan de
haven, zich onder luid misbaar beklagende, dat eenige matrozen, geen inlanders maar
Christenen en vermoedelijk wel behoorende tot de mannen van het Noorden, die
Hollanders genoemd werden, zijn herberg bezocht en er veel verteerd hadden, zelfs
in die mate, dat er een van hen dronken geworden en in een diepen slaap gevallen
was, waaruit het onmogelijk was geweest hem te wekken. Stilletjes en zonder betalen
waren zijn maats er van door gegaan, en hadden hun beschonken makker
achtergelaten. De Italiaan, die zich Marco noemde, betuigde, dat hij wel de zakken
van den beschonkene had kunnen onderzoeken, maar dat hij het niet gedaan had, dit
liever aan de politie overlatend. De agenten waren toen den herbergier gevolgd,
hadden inderdaad den matroos in den aangeduiden staat van volkomen verdooving
gevonden met het hoofd liggende op een tafel, welke voor de deur der osteria stond
en toen het bleek, dat hij nog niet wakker te krijgen was, hadden zij hem weggedragen
en in de gevangenis geworpen. Bij onderzoek van zijn zakken was een voldoend
bedrag
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gevonden om den waard te betalen, maar daartoe was eerst het bevel van den Sant
afgewacht, die er dadelijk zijn toestemming toe had gegeven, met de opdracht er bij,
dat men uit zijn naam den waard voor deze handelwijze prijzen zou en de hooge
tevredenheid van den Vorst overbrengen.
Met toenemende belangstelling had De Ruijter dit verslag aangehoord, en wel,
volgens zijn gewoonte, zonder den verslaggever in de rede te vallen. Juist was hij
van plan eenige nadere inlichtingen te vragen, toen reeds de kamerheer binnentrad,
met het verzoek, of de vreemde koopman hem wilde volgen, om in tegenwoordigheid
van den machtigen gebieder te worden geleid. Op verzoek van De Ruijter kreeg hij
onmiddellijk de toestemming, dat de tolk hem vergezellen mocht.
De ontvangst van de zijde des Vorsten was zeer welwillend. Wel keken de
kamerheeren en de wachters, en de scherprechter niet het minst, er vreemd van op,
dat de Christen niet ter aarde viel, doch alleen een diepe buiging maakte. Zelfs ging
toen het kromzwaard van den beul als onwillekeurig even op en neer. Maar toen de
Sant op deze wonderlijke handelwijze niet de minste aanmerking maakte en zelfs
den koopman vriendelijk toeknikte, hadden zijn onderdanen niet het minste recht
om anders te denken dan hun Meester, al moesten zij allen zonder onderscheid in
hun hart belijden, dat zij nooit iets zoo wonderlijks aanschouwd hadden. En heel in
't geheim twijfelden zij er aan, of dat op den duur wel goed zou afloopen voor den
Christen. Ze wachtten bedaard den loop der dingen af, en dat deed de beul ook.
Welke oogen sloegen zij op, toen zij hoorden hoe vriendelijk hun meester den
Christen aansprak.
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‘Mijn broeder, ik gevoel vreugde in mijn hart dat Allah uw schreden tot mij wendt.
Ik mag het beschouwen als een teeken, dat gij mijn hulp noodig hebt. Spreek, en zoo
het in mijn macht is, zàl ik u helpen.’
Een goedige glimlach kwam over het trouwhartige gelaat van den Zeeuwschen
schipper.
‘Majesteit,’ sprak hij met zooveel eerbied, dat de dienaars van den Vorst zelfs in
die Nederlandsche klanken gevoelden hoe diep deze vreemdeling doordrongen was
van de hoogheid des gezags, ‘ik dank u voor uw vriendelijke woorden. Inderdaad,
ik heb het gewaagd uw hulp in te roepen voor een zaak, die u wel onbeduidend moet
lijken. Mij is zij dat echter niet.’
‘Dan is ze ook voor mij gewichtig, mijn broeder.’
Dankbaar sloeg De Ruijter de oogen op tot den vriendelijken Vorst.
‘Ik mis twee mijner matrozen, Majesteit; en ik heb reden te gelooven, dat ze tegen
hun wil aan wal gehouden worden.’
En De Ruijter deelde hem zooveel van het geval mee, als hij er zelf van wist.
‘Dus het zijn geen deserteurs, die ik levend of dood in uw handen terug heb te
brengen?’ vroeg de Sant.
‘Neen Majesteit. En zelfs waag ik het Uwe Majesteit te verzoeken hun geen straf
te geven.’
‘Het zal alles geschieden naar uw wensch, broeder. En bij den Profeet! beloof ik
u, dat ik ze zal doen opsporen en, ik herhaal het, levend of dood bij u aan boord
brengen. Doch één uitzondering moet ik bedingen.’
Vragend keek Michiel de Ruijter hem aan.
Toen ging de Sant voort, met een licht voorhoofd-
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fronsen, dat al dadelijk zijn gelaat het vriendelijke en innemende ontnam.
‘Ik kan ze u desnoods uit het hart der aarde en uit de wreedste slavernij doen
terughalen, maar wanneer zij in de handen gevallen zijn van den vreeselijken
zeeroover, die zelfs angst en schrik weet te verspreiden in mijn gebied en onder mijn
volk... dan verklaar ik mij onmachtig tot hun verlossing.’
De Sant sprak den naam van den gevreesden Vrijbuiter niet uit, en toch was het,
of reeds door deze toespeling een beklemd gevoel zich van de aanwezigen meester
maakte.
Alleen De Ruijter behield zijn kalmte.
‘Majesteit, ik heb het te druk met den handel voor mijn meesters, om geheel op
de hoogte te zijn van wat er in uw gebied omgaat. Bovendien heb ik het mij tot een
gewoonte gemaakt mij niet te bemoeien met zaken, die niet tot de mij opgedragene
behooren. En met zeeroovers reken ik alleen af... op zee. Begrijp ik u echter wel,
dan doelt u hier op een der stouste zeeschuimers dezer kusten, als hoedanig mij de
naam is ter oore gekomen van Il Tigretto.’
Bij het uitspreken van dezen naam maakte de Sant een gebaar, alsof hij den
Zeeuwschen schipper het zwijgen wilde opleggen.
‘Het is niet goed dezen naam hier uit te spreken, mijn broeder, zelfs niet in
tegenwoordigheid van den Vorst des lands. Die persoon oefent een waar schrikbewind
uit en.... ik kan er niet zeker van zijn, dat hier, hier in mijn onmiddellijke omgeving,
geen aanhangers van hem gevonden worden.’
Dreigend liet de Sant zijn oogen over de aanwezigen gaan. Allen hadden de blikken
neergeslagen.
Doch De Ruijter maakte een einde aan deze spanning.
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‘Ik ken dien man niet dan bij geruchte, Majesteit. Hier aan wal vertrouw ik, als rustig
vreemdeling, op uw bescherming, en op zee, naast God, op mij zelven en op mijn
wakkere bemanning!’
Toen deze woorden door den tolk aan den Vorst werden overgebracht, ging er als
een zucht van verademing door de aanwezigen, en tersluiks sloeg men blikken vol
bewondering op den eenvoudigen schipper, die geen beklemdheid of vrees gevoelde
voor den geesel dezer gewesten.
Plotseling lichtte het gelaat van den Sant op.
‘Ach,’ zeide hij, ‘waart gij mijn onderdaan! Ik zou u plaatsen aan het hoofd mijner
vloot en gij zoudt de held worden, die ons een zwaard van Allah zou zijn, om ons te
verlossen van deze zware plaag. Broeder! wilt ge dat zwaard zijn? Al wat uw hart
verlangt, zal ik vervullen; ge zult mijn rechterhand zijn en het stutsel van mijn troon.
Met eer en heerlijkheid zal ik u bekleeden en met rijkdommen overladen. Niet gij
zijt het meer die mijn hulp inroept, maar ik ben de smeekeling, gij de machtige die
toestaan of weigeren kunt. Broeder, wat is hierop uw antwoord?’
Men kon op het sprekende gelaat van De Ruijter zien, dat het hem werkelijk zeer
veel verdriet deed den Sant een weigerend antwoord te moeten geven.
‘Heer!’ sprak hij eenvoudig, ‘ik ben een dienaar van mijn meesters, een zoon van
mijn volk.’
Het gelaat van den Sant betrok, maar geen toorn was het, die het omwolkte, het
was droefheid dezen man niet te kunnen winnen. Zwijgend zag hij eenige
oogenblikken voor zich. Toen hief hij vol waardigheid het hoofd op.
‘Mannen van Salé,’ sprak hij, ‘gij die gelooft in
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Allah en in zijn goddelijken Profeet, vergeet niet de woorden die gij hier door een
Christen hebt hooren uitspreken! En wel gelukkig is een volk, dat zulke zonen heeft!’
De Ruijter verstond niet recht deze woorden, want zij werden, als niet tot hem
gericht, natuurlijk niet door den tolk overgebracht. Was het een bevel tot zijn
gevangenneming? Men kon alles verwachten van de grilligheid der Oostersche
alleenheerschers. Daarom zeide hij:
‘Heer, als ik niet naar uw wil heb kunnen handelen, laat dat dan, ik bid het u, niet
ten ongunste terugwerken op mijn twee matrozen.’
De Vorst zag hem glimlachend aan.
‘Nog heden zal het onderzoek een aanvang nemen.’
‘Dank u wel, Majesteit! En als ik mij niet zeer bedrieg, is er reeds een in de macht
van uw politie.’
En hij deelde mede, wat hij vernomen had aangaande den gevangen genomen
Nederlandschen matroos, tegelijkertijd het verlof vragend dien te bezoeken.
Dit verzoek werd volgaarne toegestaan, en zoo kwam het, dat eenige oogenblikken
later de schipper in een hol werd gebracht, waar hij, met de voeten in het blok en een
keten om het middel en zoo aan den muur bevestigd, niemand anders aantrof dan
Lange Meeuwis.
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‘Heer, als ik niet naar uw wil heb kunnen handelen, laat dat dan, ik bid het u, niet ten ongunste
terugwerken op mijn twee matrozen.’ zei de Ruijter. Bladz. 144.
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IX. De jonge hond.
OP de kade, zoo dicht mogelijk bij den kant, had Paddeltje het mooie scheepje staan
bewonderen. Zijn hart was wel goed geweest om de loopplank over te gaan, die door
de matrozen gelegd was, en daar hadden wel meer van de toeschouwers en
bewonderaars lust in gehad. Doch de equipage zag er niet naar uit, of ze op bezoek
gesteld was, en vooral een paar kolossale negers met blikkerende tanden en
vaal-grauwe oogen hielden de nieuwsgierigen op een behoorlijken afstand.
Daar sloeg iemand Paddeltje op den schouder. Hij keek om. Veritas, vroolijk en
opgewekt als altijd, stond naast hem.
‘Wat zee-je me dáár van!’ riep deze op een toon uit, alsof hij niets anders dan een
reeks loftuitingen van Paddeltje verwachtte. En die kwamen er en niet zuinig ook.
Paddeltje vergat er geheel en al door, om te vragen, waarom Lange Meeuwis niet
meegekomen was. En al had hij dit gevraagd, dan zou hij het antwoord ontvangen
hebben, dat Veritas vooruit ge-
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reed gemaakt had, namelijk dat Lange Meeuwis niet van zijn tafeltje weg te krijgen
was. Dit zou alweer de volle waarheid geweest zijn, hoewel Paddeltje dit anders zou
opgevat hebben dan bedoeld was. Maar het hart van den knaap was nu gansch en al
vervuld met het mooie scheepje, en hij aarzelde geen oogenblik, om het aanbod van
Veritas met twee handen aan te pakken. Wat waren er een hoop menschen jaloersch
op den Noordschen zeeman, die op het scheepje mocht.
‘Waarom die jongen... en wij niet?’
‘Man, houd op,’ voegde een ander hier bij. ‘'t Is schande, zooals dat volk
tegenwoordig een praats heeft. In plaats dat zij, die toch maar hier komen bij de
genade van onzen Sant, een goed Muzelman eens een pleziertje aandoen, laten ze
ons hier staan, of we verworpelingen zijn, en laten zoo'n Christenhond toe, om z'n
oogen te vergasten.’
Daar kwam heel wat gemor en gedreig. Maar een oude Moorsche varensgast
schudde het hoofd en zei:
‘Wat zijn jelui toch ezels!’
‘Wij ezels? Als je niet uitlegt waarom, ben jij zelf de grootste.’
‘Nu, dat kan ik gauw waar maken. De vrinden op dat scheepje zijn er niet op
gesteld, dat anderen den neus in hun zaken steken.’
‘En die jongen dan?’
‘Wel, dat zal er een zijn, die voor de equipage is aangeworven.’
‘Malligheid! Hij had immers geen goed bij zich. En welk zeeman gaat op een
schip zonder zeekist of bultzak!’
‘Kunnen die dingen er al niet opgebracht zijn?’
Een verward gegons van stemmen. Sommigen
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meenden dat het waar kon zijn, anderen wilden wel eens weten wanneer dit plaats
had moeten hebben.
Op dit oogenblik zag men Paddeltje, voorafgegaan door Veritas, de kajuit
binnengaan, onmiddellijk gevolgd door de twee negers. Nauwelijks waren dezen
verdwenen, of, als ware 't op een afgesproken teeken, werd de plank ingehaald, de
touwen werden losgemaakt de zeilen geheschen, en dat met een vlugheid welke de
ervarenheid dezer lieden verried.
‘Zie-je wel!’ riep de oude Moor uit, ‘heb ik geen gelijk gehad? Nu die jongen aan
boord is, gaan ze er van door. Wie is nu de ezel, ik of jelui?’
‘Wel,’ gaf een spotvogel ten antwoord, ‘wanneer jij alleen net zulk een ezel bent
als wij met z'n allen samen, hebben wij niet te klagen.’
Een luid gelach verhief zich. En in het beste humeur ter wereld verliet men al
lachende en pratende de kade, niet nalatende af en toe een blik te slaan op het sierlijke
vaartuigje, hetwelk met den flinken bries er van door ging, dat het schuim hoog voor
den boeg uitspatte.
In de kajuit van het voortijlende scheepje, waar men den scheepsjongen van Michiel
de Ruijter had binnen geleid, zag het er echter niet zoo vroolijk uit. Daar lag Paddeltje
met een doek voor den mond en aan handen en voeten met leeren riemen geboeid
op een rustbank, waar men hem, opdat hij er zich niet zou afrollen, bovendien nog
aan vastgebonden had. Nauwelijks was hij het vertrekje binnen getreden, of, op een
teeken van Veritas, hadden de reusachtige negers hem aangegrepen, den niets kwaads
vermoedenden jongen overweldigd, en, nog voor hij eenigen tegenweer had kunnen
bieden, op de boven omschreven wijze geheel machteloos gemaakt. Wel kronkelde
hij
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zich als een aal en schoten zijn oogen vuur en vlam, maar dit alles werkte niets anders
uit, dan dat hij zijn volkomen machteloosheid des te dieper gevoelde.
Veritas had het vertrekje verlaten, toen hij, met een kalmte, die Paddeltje tot het
uiterste prikkelde, er zich van overtuigd had, dat zijn slachtoffer geheel weerloos
was, en nu had de arme drommel niets anders voor de oogen dan de grijnzende
negerkoppen. Hij vond het zoo vernederend, om als blanke daar ten spot van die
platneuzen te liggen, dat hij zijn hoofd zooveel mogelijk afwendde en de oogen sloot.
Eensklaps deed hij ze wijd open. Hij had de deining van de zee gevoeld.
Toen begon hij weer te worstelen tegen de banden, die hem tot machteloosheid
doemden. Hij deed zich pijn, maar dat kon hem niet schelen. Hij wilde los komen,
zich scheuren van die rustbank, die voor hem een ware pijnbank was geworden en
die hij door zijn gekronkel heen en weer deed bewegen. De doek voor zijn mond
deed hem haast stikken. Door zijn geworstel schoof die tegen zijn neus aan en deed
zijn dof gesteun nog benauwder worden. Toen zag hij een negerhand naar zich
uitgestrekt. Hij rilde er van, want in de handpalm was die meer vleeschachtig gekleurd;
't was of een aap den akeligen, viezen poot naar hem uitstrekte. In walging sloot hij
de oogen. Toch deed hem die hand geen kwaad, maar schoof den doek wat voor zijn
neus weg, zoodat hij weer wat meer adem kon halen. Hij sloeg de oogen weer op,
en blikte opnieuw in dat domme gegrijns, dat hij echter nu niet zoo hatelijk meer
vond.
En aldoor duurde de deining. Hij hoorde geklepper van zeilen en zachte, katachtige
schreden op het dek welke hij, de zeeman, herkende als het geschuifel
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van de bloote voeten der matrozen over de planken. O, nu was hij wel in volle zee,
en weggevoerd werd hij van de kust, waar zijn meester en zijn maats zich bevonden.
Was er dan geen middel om dit uit te schreeuwen, geen middel om zich los te maken,
naar het dek te snellen en overboord te springen! Verdrinken? Daar rekent geen
pootige bengel op, die zwemmen kan als een waterrat. En nog beter te verdrinken
dan zoo, geheel machteloos, geheel tegen zijn wil en zijn flink, manlijk karakter in,
als een rol zeildoek te worden meegevoerd, en hij wist niet waarheen.
Ja toch, dat wist hij.
Als werkelijk die sluiper, die verrader de waarheid had gesproken, zou men hem
voor altijd van zijn goeden meester willen scheiden, om een zeeschuimer van hem
te maken, die zijn einde zou vinden aan de galg. Wat zou z'n moedertje zich de oogen
uit het hoofd schreien, als ze dàt van haar jongen vernam; wat zou zijn vader stil
gaan zitten bij de vuurplaat, al maar het hoofd schuddend, omdat zijn zoon een
zeeroover was geworden. O, was er dan geen middel, om van die gemeene ontvoering
een teeken te geven aan schipper De Ruijter. Die,... d'n ouwe ook van hèm, zou op
z'n goede, trouwe schuit dit rooversbootje najagen en als altijd overwinnen en hem,
z'n scheepsjongen, in wien hij zooveel pit had gezien zooals Lange Meeuwis beweerd
had - en Paddeltje had daar altijd om gelachen - verlossen. En Lange Meeuwis, waar
was die? Wat had men met dien goeien lobbes gedaan? Vermoord?...
Paddeltje werd plotseling stil, toen hij aan z'n trouwen makker dacht. Ja, met dien
moest ook wat ontzettends gebeurd zijn, want nog nooit had hij zijn
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‘zeekind’ verlaten, en nu, in die groote ellende, was dat zeekind toch alleen....
Op dit oogenblik ging de deur open. Veritas trad binnen. Hij wenkte de negers,
die het vertrek verlieten. Toen trad Veritas op den gebonden en machteloozen
scheepsjongen toe.
Groot, gróót werden de oogen van Paddeltje. En ze staarden den vrijbuiter aan
met zooveel verachting, dat ieder ander daardoor getroffen zou zijn.
Maar Veritas bleef zijn opgeruimdheid behouden. ‘Paddeltje,’ zei hij, met zijn
vriendelijksten glimlach, ‘wees nu toch niet dommer dan dom.’
De scheepsjongen bleef hem aanzien, met verachting en haat.
‘Tegen 't onmogelijke kan niemand iets doen.’
Altijd door keken de oogen van Paddeltje hem aan.
‘Je hebt me wat te zeggen, maat? Sapperloot, ik vrees, dat 't een heele geschiedenis
zal zijn, en dat ik wat geduld zal moeten oefenen; maar ik zal je gelegenheid geven
je hart te luchten, anders ben ik bang, dat je oogen nog uit je hoofd rollen.’
En heel bedaard bond hij den doek los, die voor Paddeltje's mond was gebonden.
Nu... daar kwam me een woordenstroom los! Men praat wel eens van Zeeuwsche
rondheid. Maar als je nu een varensjongen uit die provincie neemt en wel van dat
slag, dat in de schooljaren over al zijn kameraden den baas heeft gespeeld, niet het
minst door de mate van stemgeluid, welke hij weet te ontwikkelen, en later op de
vaart door zijn brutaliteit door het harde zeemansleven heen wist te bijten, en je laat
zoo'n jongen zijn hart eens luchten over wat hij een in-gemeene streek vindt - dan is
het aan te raden even een paar straten om te loopen, eer dat
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die Zeeuwsche rondheid als een stroom, welke door de pas geopende sluisdeuren
aan komt schuimen en bruisen, over je heen stort. Daar kwam me een taaltje over
Paddeltje's lippen, dat ik niet graag weer zou geven. Met al die noe's voor nu, joe's
voor jou, al dat gegoochel met de h en die scherpe ae's voor a, ging het zoo
ongezouten langs de ooren van Veritas, dat, als die nog nooit geweten had waarvoor
een medemensch hem kon uitmaken, hij er nu zoo tamelijk van op de hoogte moest
komen.
Veritas, die ongelukkig niet in staat was een straatje om te loopen, zat daar neer
op een laag stoeltje, de beenen ver uitgestrekt, de handen in de zakken, het hoofd op
de borst en de oogen neergeslagen. Zijn gezicht stond zoo effen, dat er voor Paddeltje,
die nu en dan zijn hoofd omwendde, om te zien of zijn woorden al een beetje indruk
begonnen te maken, niets op te lezen viel, en het allerminst dat plagerige glimlachje.
Al moest Paddeltje in zijn hart erkennen, dat het laatste hem plezier deed, want hij
zou een ongeluk van boosheid gekregen hebben als Veritas hem bespot had, toch
vond hij dat zijn woorden wel wat meer uitwerking hadden mogen hebben. Was hij
begonnen met een soort Indiaanschen oorlogskreet, alles door elkaar schreeuwende,
de leelijke woorden voorop, - hij gevoelde zich tot zijn eigen verwondering
langzaamaan wat kalmer worden, eenvoudig doordat hij alles had gezegd wat op zijn
hart lag, zonder daar iets op te smoren. En omdat de stof hem ging ontbreken, gevoelde
hij ook, dat het einde van zijn preek naderde. Eindelijk lei hij er een vouwtje bij, om
eens even adem te scheppen, - of neen, àdem had hij genoeg - maar om weer wat
anders te verzinnen, dat Veritas een leelijken priem op den neus zou zetten. Even
nog bleef
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Veritas, als diep in gedachten, in dezelfde houding zitten; toen, alsof hij door de
plotselinge stilte wakker schrikte, hief hij het hoofd op, zag met oogen, waarin
evenmin spot als boosheid gelegen was, den scheepsjongen aan, en vroeg toen heel
kalm, of hij uitgepraat was.
‘Uitgepraat?!!!!’ loeide Paddeltje dadelijk, ‘Jou léééélijke verrajer! Dacht-je, dat
ik over zoo'n gemeene streek ooit uitgepraat raakte? Jou dit en jou dat!’...
Getroost nam Veritas zijn vorige gemakkelijke houding weer aan.
‘Ga dan je gang maar weer, Paddeltje.’
‘Wat!!’ brulde de jonge Zeeuw, ‘houd-je me nog voor den gek er bij?’
‘Ik?... Geen oogenblik denk ik daaraan.’
‘'t Is wèl!’ snauwde Paddeltje, die met geweld ruzie wou hebben.
Veritas had weer de oogen neergeslagen en 't hoofd op de borst laten zinken.
‘Hòòr-je me niet?’
Een knikje van ja!
Plotseling rekte Veritas de armen uit en geeuwde op een geweldige manier.
‘'k Hoor je wel,’ zei hij al geeuwend, ‘want ik ben gelukkig niet doof. Maar wàt
je nu eigenlijk gezegd hebt en waarover je 't zoo druk had... dat weet ik niet, want
ik heb er niet naar geluisterd.’
‘Niet naar geluisterd?!!’ snoof Paddeltje.
‘Neen!’
‘Wel, heb ik van m'n leven!’
‘Wou-je zoo graag, dat ik 't verstaan had, Paddeltje?’
‘Bij kris en kras, ja!’
‘Welnu, m'n jongen, begin dan maar weer van voren af aan.’
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Veritas zei dit zoo leuk en met een glans van wederkeerende plaagzucht in zijn
donkere oogen, dat Paddeltje hem even in verstomming aankeek, en toen, geheel en
al tegen wil en dank, maar hij kòn er niets tegen doen, zich een glimlach voelde
plooien om zijn lippen. Als een door den wind voortgejaagden zonneschijn verspreidde
zich die glimlach over zijn geheele gelaat, en ja, hoe hij er op dit oogenblik het land
aan had, hij lachte zijn ouden guitigen lach.
Als door een veertje bewogen sprong Veritas op.
‘Dàt 's de tweede verstandige zet van je, maat!’
Paddeltje wou weer aan 't schelden beginnen en zeggen, dat hij om den dood geen
goeie maatjes met een schavuit van een zeeschuimer wilde zijn, maar zijn gewone
nieuwsgierigheid dreef hem er toe te vragen, wat dan zijn eerste verstandige zet was
geweest.
‘Dat ik je wel heb hooren schelden, maar niet heb hooren klagen of janken
Paddeltje.’
‘Dàt moest er nog bijkomen!’ riep Paddeltje uit. ‘Ik eet je liever op met huid en
haar, dan dat ik voor jou een deuntje zal gaan huilen. 'k Wou dat 'k mijn handen maar
vrij had, dan zou ik 's eventjes kijken hoe jij je hieldt!’
‘Vervélend, Paddeltje, dat je zoo onredelijk bent... neen stil nou!... Je hebt warentig
genoeg gepraat en moogt wel eens een beetje rusten.... Toe, stil dan.’
‘Zeg... ik ben je hond niet!’
Alsof hem bij deze woorden een gedachte trof, zoo kwam er een glans over 't
gelaat van Veritas.
‘Paddeltje, je praat daar van een hond. En nu weet ik wel, dat je weer heel kwaad
zult worden als ik 't zeg, maar als je nog geen bijnaam had dan zou ik nu weer een
mooien voor je weten, want je
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lijkt... nu ja, 'k zal het dan maar wagen - wel een beetje op een jongen hond.’
‘Wel nu nog mooier!’
‘Sssst, m'n jongen. Ik bedoel er geen kwaad mee. 'k Ben geen Oosterling die
iemand voor een hond scheld! 'k Houd net als wij allen, die in 't Noorden geboren
zijn, van die aardige beesten. En een speelsche, jonge hond - een groote dan - is 't
aardigste beest, dat ik me voor kan stellen. Je moet altijd lachen om z'n dolle,
onbeholpen streken. Hij zet de tanden in je kuiten, maar voor doorbijten is hij te
goed....’
‘Kom ereis eventjes wat dichter bij mijn tanden,’ dreigde Paddeltje, die boos wilde
blijven.
Veritas keek hem strak aan.
‘Zou-je bijten, Paddeltje?’
De scheepsjongen zag hem ook aan met zijn open, eerlijke kijkers.
‘Daar strakjes had ik je kunnen verscheuren,’ zei hij, ‘maar je bijten... neen, dat
kan ik nu niet meer.’
Veritas haalde een mes te voorschijn.
‘Ga je den jongen hond slachten en opeten?’ vroeg Paddeltje zonder schijn of
schaduw van angst te verraden.
‘Je weet wel beter, Paddeltje! Ik ga je banden doorsnijden.’
‘Knoop ze liever los, dan kan ik ze later voor jou nog gebruiken!’
‘Om dat te voorkomen, snijd ik ze liever kapot.... Maar, ik snijd niet en knoop niet
los, of je moet me één ding beloven.’
‘Al zeg ik je vooruit dat ik jou niks beloven wil, daarom kan-je me toch wel zeggen
wat je me wilt doen beloven.’
‘Dat je geen grapjes maken zult, Paddeltje.’
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‘Ik?... Als ik los ben, breek ik dit hol uit en spring over boord.’
‘Dat is weer een jonge-honden-streek, Paddeltje. Want je zou verdrinken.’
‘Maar ik kan zwemmen!’
‘Waarheen?’
‘Naar de kust.’
‘Die op z'n best meer te zien zal zijn! Heusch, Paddeltje, je bent langer aan 't
schelden geweest dan je zelf wel vermoedt.’
‘Dan spijt het me, dat ik zoolang bezig ben geweest.’
‘Mij nog meer.’
‘Waarom?’
‘'k Heb me zoo zitten vervelen.’
‘Heb-je dan heusch niet geluisterd?’
‘'k Heb niet willen luisteren.’
‘Waarom niet?’
‘Omdat ik geen beleedigingen of leelijke woorden van jou onthouden wil. 'k Wil
goeie vrinden met je worden.’
‘Met mij? - Nooit!... Je bent nog erger dan Judas voor me geweest.’
‘Kom!... Heb-ik je niet alles vooruit gezegd? Heb ik niet letterlijk de waarheid
gesproken?’
‘Da's juist het gemeene!’
‘Begin-je alweer ruzie te zoeken! - Nu, weet-je wat, Paddeltje? - Ik kan niet vooruit
voorspellen wât je in werkelijkheid doen zult. Maar ik wil het er op wagen. Want...
ik heb toch niets anders gedaan dan de bevelen van een meester op te volgen, dien
ik vereer zooals ik geen mensch ter wereld vereer,... van wien ik minstens evenveel
houd als gij van d'n ouwe....’
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Eensklaps hief Paddeltje het hoofd op.
‘Van d'n ouwe?... Veritas, nu wil ik den naam van jonge-hond van je aannemen,
want... zóó trouw ben ik aan m'n baas!’
Veritas gaf op dezen uitroep geen antwoord, maar voorzichtig en behendig sneed
hij de banden van den scheepsjongen door.
Even bleef deze nog liggen, zijn handen wrijvende en zijn beenen heen en weer
bewegende, om er het bloed weer op de gewone wijze te doen doorstroomen. Toen
sprong hij op, en nog wat langzaam en kreupel, maar met de oogen strak op Veritas
gevestigd, trad hij vastberaden op hem toe.
Deze stak de hand uit.
‘Neen,’ zei Paddeltje, ‘dat doe ik niet. Maar ik wil je vragen, of je me weer aan
boord van m'n schip terug wilt brengen.’
‘Vraag dat aan m'n meester, als je voor hem zult staan. Ik kan dat niet en mag dat
niet.’
‘En als ik nu wilde?’
‘Dan zouden we weer geweld gebruiken!... Wees nu verstandig. Vererger je
toestand niet. Ik wil dien zoo dragelijk maken als ik kan. Je mag zoo vrij wezen, als
je verkiest en doen en laten, wat je wilt. Alleen mag-je, zoolang je op 't schip bent,
dit vertrek niet verlaten!’
‘En als ik... als ik...’
Wind-je niet op, Paddeltje. Ik - en al het volk op dit scheepje - hebben van een
man, dien allen vreezen en die misschien alleen maar door twee wezens vereerd
wordt, de opdracht jou bij hem te brengen, levend en gezond, of...’
‘Nu, wat of...’
‘Of dood!’ antwoordde Veritas op zulk een
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stelligen toon, dat de scheepsjongen er door getroffen werd.
Daar zijn beenen nog wat sliepen en hinderlijk prikkelden, ging hij weer op de
rustbank zitten, trok schoenen en kousen uit en begon zijn voeten te wrijven, waarop,
evenals op zijn handen, roode striemen zichtbaar waren van het binden.
Een oogenblik bleef het stil. Toen vroeg Paddeltje, al wrijvende:
‘Wat heb-je met m'n maat gedaan?’
‘Met dien langen matroos?’
‘Ja.’
Veritas vertelde hem eerlijk de waarheid en besloot zijn verhaal met te zeggen:
‘Die zal wel terecht komen.’
Paddeltje antwoordde niet, maar probeerde weer te loopen, wat hem nu meer naar
zijn zin scheen te gaan.
Hij wees op de roode striemen.
‘Die nikkers hebben stevige knuisten,’ zei hij.
‘Dàt hebben ze. En houd-je daarom voor gewaarschuwd, Paddeltje. En voor nòg
wat anders. Het zou vreeselijk zijn, als er om je enkels voor heel je leven lang ijzeren
ringen kwamen, met een keten er aan, lang genoeg om je voeten te kunnen verzetten,
maar te kort om van het loopen plezier te hebben.’
Paddeltje keek hem aan.
‘Wat ben-je dan met mij van plan?’
‘Ik?... ik heb niet te bevelen. En ik geloof niet, dat je 't kwaad bij ons zult hebben,
misschien zelfs héél goed. Dat hangt niet van mij, maar van Il Capitano af.’
‘Wie is toch die meester van jou?’
‘Ik wil nu wel zijn naam zeggen. Gewoonlijk rilt men even, als men dien hoort.’
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‘Dan ben ik dubbel benieuwd er naar, want ik ben niet erg rillerig.’
‘Nu dan, hij heet Il Tigretto; - ten minste zoo noemt men hem.’
‘Heb ik gerild, Veritas?’
‘Neen,’ glimlachte deze, ‘maar je hebt misschien dien naam nog nooit gehoord.’
‘Bij mijn weten niet,’ bekende Paddeltje.... ‘Maar waarom zijn de menschen zoo
bang voor je meester?’
‘Omdat die geen genade kent.... Ten minste dat zeggen ze.’
‘En wat zeg-jij?’
‘Niets. Want ik zwijg, als ik de waarheid niet kan spreken.’
Een oogenblik stilte. Paddeltje was weer gaan zitten en strekte zijn bloote voeten
voor zich uit. Hij dacht niet meer aan zijn schoenen en aan zijn kousen;
zeemansjongen als hij was, gevoelde hij zich zoo meer op zijn gemak.
Toen vroeg hij:
‘Wat beteekent Il Tigretto?’
‘Tijgertje.’
‘Op die manier als jij me “jonge hond” noemde?’
‘Neen, want dan had ik je hondje genoemd.’
‘Is hij dan klein?’
‘Paddeltje... je zult dat alles zien en ondervinden ook. En wie weet, of je niet net
zooveel van hem gaat houden als ik dat doe.’
Paddeltje glimlachte.
‘'k Weet niet, of jonge honden en tijgertjes wel met elkaar aarden. Maar als er een
opgegeten moet worden, dan mag ik lijden, dat het niet de jonge hond is.’
Veritas stond op.
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‘Je spreekt daar van eten. Lust-je soms een goeien brok?’
‘Je haalt de woorden uit m'n mond, Veritas.’
De aangesprokene klapte dadelijk een paar malen in de handen. De deur werd
geopend en een grijnzende negerkop vertoonde zich. Veritas sprak een paar woorden.
Eenige oogenblikken daarna werd er brood en vleesch binnengebracht en een kroes
wijn neergezet.
Van den wijn wilde Paddeltje niets weten.
‘Dien drink ik nooit weer bij jelui.’
‘Wat wil-je dan?’
‘Water.’
De scheepsjongen kreeg zijn zin en zat weldra te smullen, dat Veritas er zelf trek
door kreeg en daarom niet kon nalaten ook voor zichzelf wat hartigs te laten komen.
Na afloop van dien maaltijd voelde Paddeltje een stevigheid in zijn maag, welke
hem belette de toekomst anders dan met de grootst mogelijke gemoedsrust tegemoet
te zien, en omdat zijn mondwerk haast altijd in beweging moest zijn, hetzij om te
eten, te praten, te brommen of zooals daarstraks ruzie te zoeken, toonde hij thans
allen lust om voor tijdverdrijf wat te babbelen.
‘'k Wou nog wat weten van je baas, voor wien ik immers zoo rillen moet.’
‘Je kunt vragen, Paddeltje; maar van mij kom-je niets meer te weten.’
‘Je durft niet,’ sarde Paddeltje, ‘'t is niet veel zaaks zeker dat tijgertje.’
Het gelaat van Veritas betrok.
‘Hoor eens,’ zei deze op ernstiger toon dan onze vriend tot nu toe van hem
vernomen had, ‘je weet
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niet wat je daar zegt. En mooi vind ik het ook niet van je. Ik heb van d'n ouwe van
je nog geen woord kwaad gesproken....’
‘Probeer het eens...!’
‘Als ik de negers maar riep.’
‘Dan zouden ze nu een heel stuk werk aan me hebben, en tegelijk zou ik doorgaan
met jou en je tijgerbaas van de huig te lichten.’
‘Bah! De doek zou weer gauw voor je mond zijn.’
‘Mogelijk! Maar eerst zou ik ze leelijk in d'r apenhanden bijten!’
Veritas schudde het hoofd, tegen wil en dank lachend.
‘Wat ben-je toch een echte jonge hond. Een van het grootste soort dan, als je er
kwaad om wordt.... Neen, maat, hoor nu eens. Ik ken je nu al in zoover, dat ik weet,
hoe je niet in staat bent iets te doen, dat eigenlijk onedelmoedig is. Ik voor mij beloof
je geen woord ten kwade van je meester te zeggen, zelfs al wou-je het mij niet beloven
wanneer ik van jou hetzelfde vraag.’
‘Nu, goed dan; op voorwaarde dat ik nog één ding van hem mag zeggen.’
‘Eén ding maar? Ga je gang, Paddeltje.’
‘Zie-je, 't bevalt me niet in dien tijgerbaas, dat de lui voor 'm beven moeten. En...
en eer ik voor hem moest beven, zou ik hem toch eerst ereis onder zijn neus wrijven,
dat... dat....’
‘Nu, wat dan?’
‘Neen, je zult kwaad worden.’
‘Voor dezen éénen keer niet!’
‘Nu dan, dat ik mij voor d'n ouwe van ons dood zou vechten als 't moest, maar dat
ik nog nooit voor hem gerild of gebeefd heb. Een heele eer, hoor, om over de
menschen heen te zitten!... En nu heb ik m'n hart uitgestort.’
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‘Uitgepraat?!!!!’ loeide Paddeltje dadelijk, ‘Jou léééélijke verrajer! Dacht je.....’ Bladz. 152.
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Het leek wel, of deze openhartige woorden van den scheepsjongen geen prettigen
indruk op Veritas maakten. Hij wist er niets anders op te antwoorden dan:
‘We zullen elkander nader spreken, Paddeltje.’
‘'k Hoop het, Veritas; want dan ben jij niet dood en ik leef nog. Maar nu zou-je
me een plezier kunnen doen door te zeggen, waar we heen zeilen.’
‘Dat mag ik je niet zeggen, en juist omdat je het niet weten zou, mag-je niet aan
dek.’
‘Best! Dan zal ik dubbel goed uit m'n oogen kijken als ik aan wal stap.’
‘We zullen je blinddoeken.’
‘Zeker!... Die doek gaat er in éénen rits af.’
‘We zullen daarom genoodzaakt zijn je te binden.’
‘Dan zal-je me wel moeten dragen.’
‘Och, als je erg onwillig bent, ga-je in een draagstoel.’
Paddeltje schaterde 't uit.
‘Jij weet overal raad voor.’
‘Dat weet ik. En daarom zou ik je raden, werk een beetje meê, dan komt alles ten
beste uit. Want ik herhaal het uitdrukkelijk: kwáád willen we je niet doen, of je moest
er ons met geweld toe dwingen.’
Paddeltje lachte even voor zich heen op z'n bengelsmanier.
‘Nu vooruit,’ zei hij, ‘ik houd niet van zorgen vóór den tijd. Maar één ding vind
ik vervelend, dat ik niets te vragen en jij niets te vertellen hebt.’
‘Niets te vertellen?’
En daar begon Veritas over het avontuurlijke zeerooversleven, zoodat binnen
korten tijd de scheepsjongen met glinsterende oogen zat te luisteren en er heelemaal
niet meer aan dacht, dat hij al verder van zijn schip en van zijn meester werd
weggevoerd.
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X. Plannen.
EVEN had Lange Meeuwis opgekeken toen de deur van zijn kerkerhol geopend was,
maar dadelijk liet hij het hoofd weer op de borst vallen.
‘Jongen, jongen,’ sprak De Ruijter op ernstigen toon, ‘moet ik je hier vinden?’
Deze woorden van den door hem zoo hooggeachten man schenen thans echter
weinig indruk op den matroos te maken. Hij toonde noch schaamte noch berouw;
heel zijn gedachte was door één groot verlangen ingenomen, dat hem zeker nu al
eenige uren achter elkaar minuut voor minuut en seconde voor seconde gepijnigd en
gemarteld had, en zich nu loswrong in een akeligen, schorren roep:
‘Water, water!’...
De Ruijter ontstelde van dit doffe geluid, waarin hij in 't geheel niet meer de
vroolijke, jolige stem van zijn matroos herkende. Even bukte hij om hem bij het licht,
dat door het zwaar getraliede venster in het halfduister der gevangeniscel drong, in
het gelaat te zien; maar toen hij twee verwilderde, met
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bloed doorloopen oogen op zich gevestigd zag en een halfgeopenden mond met
droge, dorre lippen, waarover een witachtige tong met een leerachtig geluid
heenschuifelde, wendde hij, zonder er nog een woord meer bij te voegen, zich naar
de deur, bonsde er met geweld tegen, en toen schier dadelijk daarop met een ontsteld
gezicht de gevangenbewaarder verscheen, beet De Ruijter hem kort en bevelend in
de landstaal toe:
‘Water!’
De man zag hem besluiteloos aan, maar met krachtige hand greep de schipper hem
bij den schouder, drong hem de gang in, zonder er op te letten dat de deur open bleef
en herhaalde met nadruk hetzelfde woord.
De man trachtte zich, doch te vergeefs aan de gespierde zeemansknuist te
ontwringen en zei een heeleboel woorden, waaruit De Ruijter zooveel als opmaakte,
dat hij niet vermocht aan diens bevel te voldoen.
Een dreigende rimpel kwam over het voorhoofd van De Ruijter, maar gelukkig
rees er een reddende gedachte bij hem op. Hieraan dadelijk gevolg gevende, tastte
hij in den zak, haalde zijn beurs te voorschijn en er een geldstuk uitnemend, toonde
hij dit aan den bewaarder, daarbij het woord ‘water’ herhalend.
Dadelijk veranderde de man van houding. Zoo norsch en ongewillig als hij zich
tot nu toe getoond had, zoo vriendelijk, ja kruipend werd hij nu. Zijn hand greep als
een klauw naar het geldstuk, even wachtte hij, alsof hij hoopte, dat er nog een uit de
beurs zou komen, en wel gebeurde dat, maar hij hoorde zich toevoegen, nog meer
door gebaren dan door duidelijke woorden, dat eerst aan het bevel moest voldaan
worden. Toen snelde hij heen, en
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binnen korten tijd kwam hij met een kleine kruik aandragen, die halfvol water was.
De Ruijter greep die van hem aan, drukte het geldstuk in zijn hand en ijlde naar de
cel, waar reeds twee armen onder akelig ketengerammel, ja eigenlijk het geheele
lichaam van den matroos zich naar de kruik uitstrekte. Met een gulzigheid, als van
een beest, zwolg Meeuwis het water in. Door den haast liep het langs zijn mond en
zijn kin. In een oogenblik was het weinige water verzwolgen en de kruik met een
diepen zucht van voldoening van den mond nemende, riep hij als een ijlende:
‘Meer, meer!’
En met de tong likte hij het vocht van zijn lippen, streek het met de hand van zijn
kin en zoog die weinige droppels op.
Weer verliet De Ruijter het vertrek. En meer voor zijn geld dan voor zijn goeie
woorden - want die laatste kòn hij niet aan den wachter geven die zijn jongen zoo
had laten versmachten, - kreeg hij spoedig de kruik, en nu wat beter gevuld, terug
en reikte haar opnieuw aan Meeuwis over, er echter een vermaning bij voegende,
dat hij haar niet in éénen mocht uitdrinken. De matroos, gewoon de bevelen van zijn
schipper in alles op te volgen, en nu zoo vreeselijk niet meer door een dierlijke zucht
naar drinken beheerscht, voldeed aan het verlangen van den schipper, maar of hij
wel precies het helftje in de kruik achterliet, wagen wij te betwijfelen.
‘En nu, Meeuwis... vóór ik iets anders van je te weten kom, moet je me eerlijk
zeggen, waar Paddeltje gebleven is!’
In doffe wanhoop sloeg Meeuwis de handen voor zijn gelaat.
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‘Ik weet het niet... ik wéét het niet! Mijn hoofd is zoo zwaar.... O, ze hebben me
willen vergiftigen!’...
‘Wie?’
‘Ik weet het niet!’ stamelde de matroos weer. ‘O, het klopt zoo in m'n hoofd...
en... 'k gevoel me zoo ziek, zoo ziek...’
Op dit oogenblik overvielen hem krampachtige brakingen, des te benauwder,
omdat het hem, met de voeten in het blok gesloten en het middel met een ketting aan
den muur verbonden, moeilijk, ja haast onmogelijk viel het bovenlijf wat voorover
te buigen. Meelijdend ondersteunde hem De Ruijter het hoofd en voelde toen hoe
het klamme zweet het voorhoofd en de haren van den matroos vochtig gemaakt had.
‘Wat hebben ze toch met je uitgevoerd, jongen?... Stil nu maar, 't zal wel beter
worden. Ik ben nu bij je... en 'k neem je mee hoor. Ik ga niet zonder jou uit dit hol.’
Lange Meeuwis had het nog te benauwd om te antwoorden, maar de goeie woorden
van den schipper schenen toch tot zijn bewustzijn door te dringen. Met zijn handen
omklemde hij die van den schipper en drukte ze dankbaar.
Een gezagvoerder van een koopvaardijschip moest in die dagen - en nog veel later
- de dokter van zijn matrozen zijn. Bij de door en door gezonde kerels als over 't
algemeen de zeelui waren, kwam die behandeling meestal neer op het verbinden en
verzorgen van wonden; maar ook voor koortsen in de moerassige mondingen van
een tropische rivier, voor scheurbuik door het langdurig eten van gezouten vleesch,
of voor buikloop veroorzaakt door het onmatig eten van vruchten na een tijd van
ontbering, bevatte de medicijnkist aan boord de daarvoor aangewezen middelen.
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Door lange ervaring leerde een schipper soms een beteren kijk op een
ziekteverschijnsel verkrijgen, dan men van zoo'n zeerob verwacht zou hebben. En
een verstandig en schrander man als De Ruijter, voor wien bovendien zijn matrozen
niet enkel werkkrachten maar ook en vooral menschen waren aan zijn zorg
toevertrouwd, moest soms genezingen kunnen verrichten, waarover zijn jongens
verbaasd stonden en waardoor hun hoogachting en toewijding nog toenamen.
Misschien werden bij die kerngezonde lieden de wonderbare genezingen wel
voornamelijk bewerkstelligd door de zorgvuldige verpleging, de innige belangstelling
welke deze schipper toonde en niet in het minst door het groote vertrouwen, dat men
in hem stelde. Ten minste Lange Meeuwis begon zich al wat beter te gevoelen, toen
het tot zijn bewustzijn doorgedrongen was, dat d'n ouwe bij hem stond en zijn lijden
zooveel mogelijk trachtte te verlichten.
Toch - deze benauwde cel was geen geschikte verplegingsplaats, en nog minder
viel het goed een zieke te verplegen, die in boeien geslagen was en zich in zulk een
moeilijke houding bevond als dat bij Lange Meeuwis het geval was. Zonder van zijn
verzorging af te laten, riep de schipper den gevangenbewaarder, die mede in het hol
getreden was maar zich wat op den achtergrond hield, en beduidde hem den officier
van de wacht te roepen. De bewaarder verstond hem niet of wilde hem niet verstaan,
want met een flauw glimlachje op het gelaat bleef hij op zijn plaats. Doch nu kwam
De Ruijter met zulk een hoogheid op hem toe en eischte gehoorzaamheid op een
wijze, welke hem ten volle bewees hier met een man te doen te hebben, wien het
bevelen een tweede gewoonte was geworden, dat het glimlachje vlug van
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zijn gelaat verdween en hij beenen maakte, om aan het commando te voldoen. Het
gevolg was, dat de officier kwam en die had bij het onderhoud van De Ruijter met
den Sant te veel ervaren in welk een gunst deze koopvaardijschipper bij zijn machtigen
heer en meester stond, dan dat hij niet ten volle aan diens wenschen te gemoet zou
gekomen zijn. Lange Meeuwis werd van zijn boeien en uit het blok ontslagen en,
ondersteund door den gevangenbewaarder, die nu in een zeer gedienstig helper
omgetooverd was, en door zijn meester geholpen, naar een beter vertrek geleid, waar
hem een rustbed ten dienste stond. De schipper schreef de middelen voor, welke hij
dienstig achtte - hij dacht aan vergiftiging - en, hoe hij brandde van belangstelling
om te weten wat er met Paddeltje geschied was, voor wien hij na dit tooneel met
Lange Meeuwis het ergste begon te vreezen, begreep hij, dat voor den zieke nu in
de allereerste plaats rust en kalmte noodig waren. Hij liet naar boord van zijn schip
om den matroos zenden, dien hij op dit oogenblik voor ziekenoppasser het meest
geschikt oordeelde, en toen hij er van overtuigd was dat Lange Meeuwis, die in een
gerusten slaap was gevallen, niet beter verzorgd kon worden, ging hij heen, de
boodschap achterlatend, dat men hem zou roepen als Meeuwis wakker was geworden,
doch niet eer voor die geen bewijzen meer gaf van weder in te zullen slapen. Alleen
als de toestand verergerde of wanneer de zieke het verlangen te kennen gaf hem te
willen spreken, moest men hem er met den meesten spoed kennis van geven. Hij zou
zorgen, dat ten allen tijde de plaats bekend zou zijn, waar hij zich kon bevinden.
Want op één en dezelfde plaats zou hij niet ver-
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blijven, de schipper die nog het spoor miste van den tweeden schepeling. Al had hem
het tooneel, dat hij in de gevangenis van Lange Meeuwis had bijgewoond, sterk
aangegrepen, de gedachte aan Paddeltje was hem geen oogenblik uit 't hoofd gegaan.
Nu Lange Meeuwis nog niet in staat was hem in te lichten, zag hij twee wegen voor
zich, welke hij niet aarzelde in te slaan. Een persoon en een voorwerp waren op dezen
dag opzettelijk of onwillekeurig in verband gebracht met den vreeselijken toestand
van Lange Meeuwis en het verdwijnen van Paddeltje. Die persoon was de Italiaan
uit de osteria aan de haven, die Lange Meeuwis gevangen had laten nemen onder
beschuldiging van de vertering niet te hebben willen of kunnen betalen, welke door
hem en eenige andere lieden gemaakt was. Het voorwerp was het scheepje, waarnaar,
volgens de berichten der matrozen, de twee maats gisteren met zulk een belangstelling
hadden staan kijken. Het spoor van den Italiaan was spoediger te volgen dan dat van
het scheepje, hetwelk, gelijk De Ruijter bij navraag vernomen had, reeds gisteren
vertrokken was. Daarom richtte hij zijn schreden naar de haven en ontdekte weldra
de ons bekende osteria.
De Ruijter trad naar binnen en op den waard af gaande, die bezig was zijn klanten
te bedienen, vroeg hij hem in het Italiaansch, dat hij voldoende meester was om er
zich verstaanbaar in uit te drukken, of hij de persoon was, die gisteren een Noordsch
matroos door de politie uit zijn osteria had doen verwijderen en naar de gevangenis
voeren.
De donkere oogen van Marco gingen snel over den persoon en de gelaatstrekken
van den vrager heen. Dadelijk sloeg hij ze neer. In dat oogenblik scheen
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hij genoeg gemerkt te hebben om te weten, hoe hij zich gedragen moest. Hij kreeg
het plotseling zeer druk. De signor moest het hem niet kwalijk nemen, maar als de
signor wist hoeveel klanten hij te bedienen had - die beter betaalden dan sommige
Noordsche matrozen, goede sier makende maar den hospes naar het geld latende
fluiten! - zou de signor ook begrijpen dat hij, Marco, geen tijd had om praatjes aan
te hooren of verhaaltjes op te disschen. Wilde de signor bediend worden, hij zou niet
te klagen hebben. Betere wijn dan in zijn gelegenheid, was er in heel Salé niet te
verkrijgen, een wijntje signor, vurig en....’
‘En met gif er in?’ beet De Ruijter hem toe, den kleinen Italiaan geen oogenblik
met zijn doordringende oogen loslatend.
‘Gif?’
De hospes zette de wijnkroezen, die hij ter bediening zijner klanten had opgevat,
weer neder en hief beide handen omhoog, met een zeldzame radheid van tong een
tal van welluidende Italiaansche klanken rondstrooiend. Zoo was hij nog nooit
beleedigd. Gif in zijn wijn! Dàt zou de beleediger hem waarmaken. Hij zou het
brengen voor alle Kadi's van Salé, tot voor den hoogverheven Sant in persoon. Hij
ging zoodanig aan, dat er zich spoedig een groepje om die twee gevormd had, waarvan
sommigen op een standje hoopten, om dan zonder betalen zich uit de voeten te kunnen
maken, terwijl anderen de partij van den hospes begonnen op te nemen, verzot als
zij waren op zijn inderdaad beerlijken en bovendien goedkoopen wijn, en vindende
dat het heusch niet aan een vreemden varensman te pas kwam, om hier in Salé een
ingezetene van zulk een laagheid te verdenken.
Als Michiel De Ruijter zich driftig maakte, was
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hij lang niet van de gemakkelijkste. Het bloed was hem onwillekeurig naar het hoofd
gestegen, toen hij den waard gezien had, die door zijn gluiperig uiterlijk geen
gunstigen indruk op den ronden zeeman gemaakt had en dien hij, na de eerste
kennismaking, meer dan ooit verdacht van een leelijke hand in het spel gehad te
hebben. Wel kreeg hij dadelijk spijt van zijn drift en begon op bedaarde en zelfs
kalme wijze, met dat overtuigende in zijn stem, hetwelk schier nooit zonder uitwerking
bleef, den Italiaan toe te spreken, hem op vriendelijke wijze mededeelende, dat hij
gaarne eenige inlichtingen van hem wilde hebben. Maar Marco, die begon te begrijpen
hier met den Zeeuwschen schipper te doen te hebben voor wien Veritas hem
nadrukkelijk gewaarschuwd had, wilde niet overtuigd wezen. Hij gevoelde veel te
goed het voordeel, dat hij door het eenigszins onhandig optreden van den vreemdeling
op dezen behaald had, en was slim genoeg om te bespeuren, hoe de gezindheid van
de aanwezige gasten op dit oogenblik te zijnen gunste neigde. Als een vuurwerk
rakett'en zijn Italiaansche woordenkens omhoog. Er scheen geen tegenhouden aan,
en een oogenblik was zelfs De Ruijter er verlegen over wat hem in deze moeilijke
omstandigheden te doen stond. Dien woordenstroom te stuiten of te onderbreken,
scheen onmogelijk. Het leek wel, of die Italiaan een paar spieren meer aan zijn mond
had dan een Nederlander, en misschien was dit ook wel het geval. Want als er een
wedstrijd tusschen een bedaarden en kalmen Zeeuw en een opgewonden Italiaan
moest gehouden worden in het snelspreken en in het rondslingeren van de meeste
woorden, weet ik wel vooruit wie den eersten prijs behalen zou, en den tweeden en
derden er bij.
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Evenwel, juist door die houding werd De Ruijter, menschenkenner als hij was, er
meer dan ooit van overtuigd, dat de Italiaan op de hoogte moest zijn van hetgeen er
met de twee matrozen gebeurd was.
Met rustigen blik de hem omringende lieden overziende, meestal Italianen of
andere Zuiderlingen, begreep hij hier inderdaad niets meer te kunnen uitrichten. Snel
was hij besloten zich naar het paleis van den Sant te begeven en, ter ondervraging
van den waard, de hulp der politie in te roepen, welke hem met de grootst mogelijke
vrijgevigheid was toegezegd.
Hij wendde zich om en wilde heengaan. Er ontstond nu een gejouw en men begon
op den Noordschen schipper in te dringen. Nauw had De Ruijter hiervan het
bewustzijn, of plotseling had er een geheele verandering met hem plaats. In plaats
van heen te gaan, kwam hij op de tierende massa af, kalm en geducht, met opgeheven
hoofde en een paar oogen, die niet baden of vroegen, maar die onderwerping schenen
te eischen. Hij was één man tegenover die velen, maar dan ook een man, een zichzelf
bewuste, krachtige persoonlijkheid. ‘Terug!’ scheen heel zijn gebiedende houding
te zeggen, maar zeggen deed hij niets, noch sloeg hij de hand aan zijn zwaard. Zoo
onderwierp een gezagvoerder, alleen door zijn durf, zijn wil en zijn groot gevoel van
eigen kracht, een bende muitende matrozen; zoo verlamde hier Michiel de Ruijter
door de manlijke kracht, die van zijn geheele wezen scheen uit te gaan, de
onwillekeurig terugdeinzende bende, die hem een oogenblik te voren had willen
vernederen en beleedigen. En nu hij daar zoo stond in de volle zekerheid van zijn
persoonlijken moed, de Zeeuw, die nooit gebeefd had en nooit beven zou voor welke
hooge of lage aardsche machten ook, hoe
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deemoedig hij het hoofd kon buigen voor een hoogere Macht, in Wier leiding hij
geheel zijn lot met het diepste vertrouwen stelde - gebeurde het, dat hij door een der
Italiaansche zeelieden herkend werd. Een vermoeden, een twijfel, eindelijk de
zekerheid, en van dien éénen ging het gemompel door de aanwezigen, het voortdurend
gerel van den hospes, overzoemend, dat daar voor hen stond de Noordsche schipper,
dien de Sant eens zijn broeder genoemd had.
Toen verstomde plots het woordengespeel van Marco, hoe die zich ook verheven
had op de goedkeuring, welke hem gisteravond geworden was van wege den Heer
des lands over zijn handelwijze tegenover den Nederlandschen matroos.
Geen woord was over de lippen van De Ruijter gekomen, toen hij, door zijn
persoonlijkheid alleen, het woeste zeevolk bedwongen had in diens voorgenomen
baldadigheid. Geen woord kwam ook nu over zijn lippen, toen hij, na nog een blik
op de menigte geworpen te hebben, de osteria verliet.
In plaats dat deze tegenspoed bij het begin van zijn onderzoek hem afschrikte,
werd hij er als 't ware nog meer door gesterkt in zijn voornemen, om reeds dezen
dag, niet alleen zooveel als maar eenigszins mogelijk was achter de waarheid van
het gebeurde te komen, maar ook een krijgsplan te maken ter opsporing of moest het
zijn ter bevrijding van zijn scheepsjongen. Dat plannen maken, en dan maar dadelijk
uitvoeren ook, lag geheel in zijn aard. Hij begreep nu evenwel, dat hij hier in Salé,
met al dat verschil van spraak en dat heel of half vijandige van de verschillende
nationaliteiten tegenover elkaar, niet op zulk een eenvoudige, ronde wijze kon
handelen als dat in het vaderland zijn lust zou geweest zijn.
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De Ruijter's eerste plan, regelrecht naar 't paleis van den Sant te gaan en de
gevangenneming van den Italiaanschen waard te vragen, verwierp hij bij eenig
nadenken. En terwijl hij daar zoo rustig langs de haven liep, den afgesproken weg
gaande, opdat zijn matrozen hem dadelijk vinden konden, hetzij om hem tijding van
Meeuwis, hetzij van het geheimzinnige scheepje te brengen, bouwde hij in zijn hoofd
een van die schrandere en stoute plannen op, waarvan hij altijd gewoon was en in
de toekomst altijd gewoon zou zijn, dat er de victorie op volgde. De moeilijkste
omstandigheid, waarmee hij rekening had te houden, was wel deze, dat hij over
enkele dagen Salé moest verlaten, om naar het vaderland terug te keeren. Snelheid
van handelen was het geheim waardoor hij zijn meesters, de heeren Lampsens van
Vlissingen, meer verdienen liet dan andere kooplieden; snelheid van handelen zou
ook een der eerste voorwaarden moeten zijn voor het welslagen van zijn plan.
Des avonds, in zijn kajuit gezeten, met Lange Meeuwis tegenover zich, wist hij
evenwel, dat er in dit geval met die eerste voorwaarde geen rekening gehouden kon
worden. Van zijn matroos, die dank zij een goede rust en een verstandige behandeling
in zooverre hersteld was, dat hij zich aan boord had kunnen begeven, al gevoelde hij
zich nog duizelig en vervuld van afkeer voor al wat aan spijzen herinnerde, had De
Ruijter alles vernomen. Er was geen twijfel aan, of Veritas had werkelijk niets dan
de zuivere waarheid medegedeeld en Paddeltje geronseld, om hem bij de vrije vaart
te brengen. De berichten omtrent het scheepje klopten hiermee. Want hij wist ook
nu, dat een jonge zeeman zonder kist of bultzak aan boord was gegaan, waarna
spoedig de touwen los-
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gegooid waren en het scheepje zee gekozen had. Waarheen? Dat viel niet te bepalen.
En daar dit gisteren had plaats gehad, viel aan een vervolging niet meer te denken,
vooral ook, omdat niemand kon zeggen of vermoeden, waarheen de koers gesteld
was, nadat de Vrijbuiter eenmaal ver genoeg in zee was, om zich buiten het bereik
van mogelijk bespiedende oogen te gevoelen. En al twijfelde Michiel de Ruijter er
niet meer aan, of Paddeltje bevond zich in de macht van Il Tigretto, er bleef hem
geen tijd meer over om te onderzoeken, naar welke van de nederzettingen van dien
beruchten zeeschuimer, hetzij op de Kanarische Eilanden, op Corsica of in Marokko
zelf, de jongen voorloopig heengevoerd was.
Op kalme wijze, uitvoerig en zoo eenvoudig, dat Lange Meeuwis, die niet van de
schrandersten was, nu vooral niet met dat gehamer en geklop in zijn nog half versuft
hoofd, hem volkomen begreep, lei hem De Ruijter dit alles uit.
En toen de matroos klaar en duidelijk den waren toestand inzag, werd hij er half
wanhopend onder en riep handenwringend uit:
‘O, schipper, dan zien we Paddeltje nooit meer terug.’
‘'t Was juist mijn plan hem wèl terug te zien,’ gaf De Ruijter bedaard ten antwoord;
‘en daartoe moet jij me helpen.’
Lange Meeuwis zag hem met ware vertwijfeling op het gelaat aan. ‘Als joe er
geen kans toe ziet, schipper,’ riep hij op z'n Zeeuwsch. ‘hoe zou ik dan een middel
weten? Ik,’ voegde hij er jammerend bij, ‘die er eigenlijk de schuld van ben, dat ze
hem geronseld hebben.’
‘Hoor eens, Meeuwis, je moogt klagen en je zelf
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beschuldigen - en niet ten onrechte, vrind! - dat jij door je drinklust de schuld van
alles bent; je moogt dat alles doen, zoodra Paddeltje weer bij mij aan boord is. Maar
zoolang dat niet het geval is, moet-je kalm blijven. Heb-je gezondigd door den jongen
letterlijk van je zijde te laten wegvoeren, je moet daarvoor in de eerste plaats boeten
door hem zelf te verlossen.’
‘Dat zou ik wel dolgraag willen, schipper; maar als joe dat niet doet, komt Paddeltje
nooit meer in veiligheid.’
‘Ik kàn dat niet doen, Meeuwis, want... overmorgen reeds vertrekt onze schuit.’
Verschrikt zag Lange Meeuwis hem aan.
‘Ik... ik begrijp je niet, schipper.’
‘Plicht gaat boven alles, Meeuwis. Hoe zwaar het me dezen keer ook valt, om naar
het vaderland terug te keeren, het moet.’
‘En joe laat Paddeltje aan zijn lot over?’
‘Neen!... Want jij blijft achter.’
‘Ik?’
‘Ja!’
Weer wrong Lange Meeuwis de handen.
‘O, schipper, schipper!... je straft me te hard!’
‘Malle jongen, dacht-je, dat je ongestraft zou blijven?... Maar ook aan die straf
zal een einde komen. Want, zoo God het wil, keer ik naar deze streken terug... om
jou en Paddeltje te halen.’
Lange Meeuwis begreep er niets meer van. En dat gedraai en gehamer in zijn
hersenen!...
‘Luister nu eens goed, Meeuwis; want van je al of niet goed begrijpen hangt het
geheele welslagen van mijn plan af. Straks pak-je je boeltje en ga-je van mijn schip
af, omdat je er als schelm afgejaagd bent.’
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‘Als schelm er afgejaagd!’
‘Ja! Omdat ik voor al mijn matrozen een voorbeeld wil stellen, hoe ik een
plichtvergeten matroos behandelen moet.’
Lange Meeuwis was der wanhoop ten prooi. D'n ouwe van hem, die hem
weggejaagd had! Het scheelde weinig, of hij was op de knieën gevallen.
Doch De Ruijter hield hem tegen.
‘Versta me wel. Heel de bemanning van ons schip moet er ten diepste van overtuigd
zijn, dat dit je straf is. Dien indruk moet men ook aan wal krijgen. Je blijft daar achter
als een, die niet meer op mijn schip mag terugkeeren, waardoor ik vrij waarschijnlijk
je ook den pas heb afgesneden, om op een ander Nederlandsch vaartuig dienst te
nemen. Want ik ben toch wel een weinig bekend bij de Nederlandsche schippers,
die Salé aandoen.’
‘Maar... maar ik begrijp niet....’
‘Je verkeert dus,’ ging De Ruijter altijd even kalm voort, ‘in een wanhopigen
toestand. In je ellende - want ook in Salé zullen de onderdanen van den Sant niet erg
genadig zijn voor een matroos die weggejaagd is door hem, dien de Heer des lands
zijn broeder genoemd heeft - leg-je je anker neer bij den hospes van de osteria, waar
men Paddeltje van je afhandig gemaakt heeft.’
‘Bij dien kerel, die me haast vergeven heeft!’
‘Juist.... Op de een of andere wijze moet-je maar zien je aan hem verstaanbaar te
maken. En, als je er kans toe ziet, mij maar flink uitschelden.’
‘Dàt nooit, schipper!’
De Ruijter glimlachte.
‘Doe zooals je hart je ingeeft. Als die waard maar den indruk krijgt, dat je diep
wanhopig bent.’
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Dien avond werd, tot groote verbazing van de geheele equipage, de matroos als schelm van boord
gejaagd. Bladz. 180.

Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter

177
‘Dat ben ik nu al, schipper!’
‘Geduld! Aan die wanhoop zal - ten minste hier - wel dadelijk een einde komen.
Als jij maar zorgt, dat de Italiaan gevoelt, hoe er werkelijk nergens meer uitkomst
voor je is. Dan zal hij, nadat zijn wantrouwen voor goed overwonnen is, wat zéker
het geval zal zijn als hij ons schip ziet vertrekken zonder jou, en de schepelingen
niet anders meenen dan dat jij voor schelm bent weggejaagd, op zekeren keer aan je
oor komen fluisteren, dat er voor één, die nergens meer terecht kan, nog altijd een
uitweg is.’
‘En die uitweg?’
‘Is bij de zeeroovers. Ik ben er zeker van, dat die Italiaan in verband staat met Il
Tigretto. Een zeeman als jij willen ze dolgraag hebben; maar je bent de jaren te boven,
dat je je door het avontuurlijke van hun leven laat verleiden. Met geweld kunnen ze
zoo een wel krijgen, maar die blijft dan een onbetrouwbaar element. Alleen als je,
verlaten door je landgenooten, uitgestooten door de beschaafde wereld, zèlf als
smeekeling tot hen komt, hèbben zij wat aan je, en zelfs zeer veel. Begin-je nu wat
te snappen, Meeuwis?’
De Ruijter vroeg dit glimlachend, want al verbaasder was de uitdrukking op het
gelaat van den matroos geworden, en er kwam een glans op van beginnen te begrijpen,
wat de schrandere meester bedoelde.
‘Ik geloof - ik geloof schipper....’
‘Zeker! Er gaat een licht voor je op, nietwaar? Als jij bij de rooversbende van Il
Tigretto komt, bestaat er alle kans, dat je Paddeltje ontmoet.’
Verheugd sprong Lange Meeuwis op.
‘Blijf nog even bedaard,’ beval De Ruijter. ‘Wat ik zeggen wilde, is, dat er zelfs
alle kans bestaat, dat ze je expres bij Paddeltje brengen, omdat jou voor-
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beeld op hem zal inwerken. Ik denk, dat de jongen niet gauw door hen gewonnen
zal zijn, ik hoop het zelfs. Als ze nu ongedacht jou bij hun bende krijgen, zal dat
voor hen zijn, alsof ze twee vliegen in één klap slaan, en ze zullen wel den onhandigen
schipper uitlachen, die hen, door het wegjagen van een schuldige, meteen den
onschuldige met lijf en ziel in de handen speelde.’
Lange Meeuwis voelde geen geklop en gezaag meer in zijn hoofd.
O, die'n ouwe van hem, wat wist die toch altijd raad en uitkomst! Maar hoe zou
hij het zonder hem stellen bij zulk een groote onderneming?
Hij bracht dit bezwaar in het midden.
‘Als je niet met zelfvertrouwen begint,’ gaf De Ruijter hem op dit bezwaar ten
antwoord, ‘kan-je wel aan boord blijven en dan is Paddeltje verloren. En, Meeuwis,
je weet toch wel, dat er een middel is om nieuwe kracht te vinden, als je te midden
van gevaren een oogenblikje je den moed voelt ontzinken? De jongens van Michiel
de Ruijter weten het te goed, dat zij nooit alleen staan, zelfs als alle menschelijke
hulp schijnt uit te blijven en de menschelijke krachten falen. O, als Paddeltje dat
maar niet vergeet! Hij is nog zoo jong! Daarom, Meeuwis, moet-je hem van mij die
woorden overbrengen en zeggen, dat hij toch nooit toe moet geven aan hen, die hem
slecht willen maken. 'k Zou dat alles wel in een paar regels op een stukje perkament
willen schrijven en je dat meegeven, maar geschreven schrift is voor jou zoo gevaarlijk
als ze 't ontdekken! Want ze zullen je bespieden Meeuwis, en 't zal lang duren voor
ze je geheel vertrouwen. Maar als je eenmaal bij elkaar bent, dan komen jelui wel
vrij. Paddeltje is schrander genoeg, en jij bent een baas genoeg om hem in de
uitvoering van
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zijn plannen te helpen. Toch wil ik voorloopig een plan voor je opmaken. Misschien
is dat, met de wijzigingen door de omstandigheden geboden, wel 't geschiktst voor
jelui, in elk geval in den eersten tijd voor jou alleen, als je Paddeltje nog niet bereikt
hebt. Zet nu allebei je ooren goed open en luister met heel je verstand, want het wel
en wee van jou en je makker kan van dat al of niet goed begrijpen afhangen.’
‘'k Zal mijn best doen, schipper,’ zei Lange Meeuwis, die geheel en al opgewonden
was geworden; ‘maar - zoo voegde hij er bij met een gezicht als een schooljongen,
die voor een heel zware som zit - denk er aan, dat de meester op school zóó'n kluif
aan me had, dat hij blij was toen ik er vandoor ging, geloof ik.’
De Ruijter moest nu ook glimlachen.
‘'k Zal je bij je ooren pakken, als 't er niet gauw genoeg in gaat, kwâjongen. En...
of je 't goed begrijpt of niet - weggejaagd word-je vanavond toch.’
‘Nog één woordje vooraf, schipper! Ik kan me zoo moeilijk anders voordoen dan
ik ben, en daarom geloof ik, dat ik geen treurig gezicht kan zetten als joe me
wegjaagt.’
't Gelaat van De Ruijter werd nu zeer ernstig.
‘Laat het je dan gezegd zijn, Meeuwis, dat je zonder Paddeltje nooit weer aan
boord van mijn schip terugkomt.’
Dat sloeg er in bij Lange Meeuwis. Zijn gelaat betrok even.
‘Goed begrepen, Meeuwis?’
‘Verduiveld ja, schipper!’
Dat kwam er zoo glad bij den matroos uit, dat De Ruijter slechts met moeite een
glimlach kon weerhouden. Een oogenblik later was hij weer zeer ernstig, want hij
voelde aan dat onbehouwen antwoord en
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hij zag in dat trouwhartige gezicht van den flinken zeerob, hoe vol toewijding die
voor zijn meester was.
En nu had er een lang onderhoud plaats. Met veel geduld en zeer in den breede
ontwikkelde De Ruijter het krijgsplan, dat Lange Meeuwis zou hebben te volgen.
Met koppige volharding trachtte de matroos het te doorgronden, zei eerlijk als hij
iets niet snapte, en dan begon zijn meester weer aan het uitleggen. Aan 't slot liet De
Ruijter 't hem herhalen, en toen hij er nu zeker van overtuigd was, het in dien
zeemanskop zoo vast ingeheid te hebben dat het een volkomen éénheid met de
gedachten daarin zou uitmaken, stak de schipper zijn hand uit, die door den matroos
gegrepen werd, in stellige belofte van te zullen handelen naar het plan van d'n ouwe,
die immers overal en ten allen tijde uitkomst wist....
Dien avond werd, tot groote verbazing van de geheele equipage, de matroos, die
het had toegelaten dat zijn jongere makker door de zeeroovers was geronseld, als
schelm van boord gejaagd.
Een paar dagen later nam het schip de reis huiswaarts aan. De twee opengevallen
plaatsen waren door twee andere zeelieden bezet, die wat gaarne zich voor dit reisje
bij den bekenden schipper hadden laten aanmonsteren.
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XI. In ketenen.
EVEN akelig en naar als dat met Lange Meeuwis het geval was geweest, ontwaakte
op een goeden morgen onze vriend Paddeltje uit een verdooving. Hoe Veritas er ook
op aangedrongen had, hij had niet willen beloven, zich rustig, enkel met een blinddoek
voor de oogen, over land te laten vervoeren. Hij wilde weten waar hij was, zei hij
eenvoudig. Ook had hij, meer openhartig dan verstandig, gezegd, dat hij op de een
of andere wijze een kijkgaatje in den draagstoel zou weten te maken, waarmee men,
ten einde raad, gedreigd had hem te zullen vervoeren. Zijn oogen kon hij niet in zijn
zak steken, verklaarde hij, en hij had ze gekregen om ze te gebruiken. Daartoe had
hij heel zijn lichaam, voegde hij er bij, en daarom wilde hij geen enkele belofte
afleggen en in de allerlaatste plaats die van geen pogingen tot ontvluchting te
beproeven.
‘Dat zouden jelui wel willen!’ had hij tergend uitgeroepen; ‘op die manier kan ik
ook wel iemand ronselen. Je laat hem eerst maar beloven als een zoet jongetje mee
te loopen!... Neen, vriend, zoo dom is
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Paddeltje niet, om als een stomme visch met den kop in een fuik gesnapt te worden.
Jij zegt de waarheid op jou manier, en ik op de mijne. En die is: dat ik zoolang als
jelui me in je macht hebt, àl m'n best zal doen om uit te snijden.’
‘Dan krijg-je geen leven, Paddeltje!’
‘Geen leven? Daar hebben jelui niks over te vertellen. Dat zal ik inrichten precies
zooals me dat in den bol schiet.’
‘We zouden 't je kunnen ontnemen.’
‘Dat 's jelui zaak! En eigenlijk ook niet. Want dood kan-je me maken, dat is ook
al geen heel erg kunstje. Maar als ik dood ben, heb je m'n leven toch niet. Daar zal-je
altijd met je vingers afblijven. En zoolang ik 't heb, kan daar maar één den baas over
spelen. En die een is geen tijgertje of geen tijger, nog veel minder een van z'n
diefjeshelpers zooals jij - die één is d'n ouwe van me!’
Veritas kon hoog springen of laag, lieve koekjes bakken of niet, beloven koeien
met gouden hoorns of dreigen met allerlei verschrikkelijkheden, 't hielp geen zier.
Paddeltje bleef bij zijn apropos en was daar niet af te brengen. Toen schoot Veritas
niets anders over dan zijn gevangene door een verdoovingsmiddel voor eenigen tijd
buiten alle bewustzijn te brengen.
Het speet hem wel, want tegen wil en dank was hij van den ronden scheepsjongen
gaan houden en vond het niet prettig hem, op welke wijze dan ook, eenig lichamelijk
leed te doen. Doch hij wist er werkelijk niets anders op. 't Had zelfs moeite genoeg
gekost den wakkeren jongen, wien men niet spoedig een knol in de muts draaide, te
verschalken. Wijn dronk hij niet, en in het water, hetwelk hij eenig en alleen als
drank gebruikte, was een verdoovingsmiddel
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te spoedig waarneembaar, hetzij door troebel worden, hetzij door een bijsmaak. De
nood maakt evenwel vindingrijk, en zoo geschiedde het, dat Paddeltje het
verdoovingsmiddel inkreeg, even voor men de landingsplaats bereikte. Toen het zijn
uitwerking begon te doen, was de lastige jongen eigenlijk niets anders dan een soort
pakgoed geworden, dat, hoewel niet gemakkelijk, toch vrij wat minder moeilijk te
vervoeren was, dan het met den levendigen en beweeglijken en bovenal sterken boy
het geval zou zijn geweest.
Toen Paddeltje ontwaakte, kon hij zich eerst maar niet begrijpen waar ter wereld
hij zich bevond. Hij deed er ook niet veel moeite toe, want evenals bij Lange Meeuwis
waren zijn hersenen nog te veel onder de nawerking van het verdoovingsmiddel.
Ook bij hem was een der eerste kenteekenen dat hij tot het leven terugkeerde, een
razende behoefte aan lessching van zijn dorst. Beter verzorgd dan zijn maat, vond
hij vlak onder 't bereik zijner hand een kruik van een poreusen steen vervaardigd,
zoodat het vocht, hetwelk zij bevatte, koel en frisch was. Ook was het vermengd met
een artsenij, welke als tegengif voor het gebruikte verdoovingsmiddel gold. Bovendien
bevond er zich niet meer vocht in de kruik dan voor het eerste gebruik na de
verdooving noodig werd geacht. Het smaakte Paddeltje overheerlijk en deed hem
bijzonder goed. Toen kreeg hij weer een groote behoefte aan rust, en zich met een
behaaglijke beweging uitstrekkende op de matras, welke hem tot legerstede diende,
viel hij opnieuw in een diepen slaap.
Bij zijn tweede ontwaken gevoelde hij wel opnieuw dorst en voldeed hij wederom
aan deze behoefte door evenals den eersten keer zich in liggende houding om te
wenden naar de kruik, welke men tijdens zijn slaap
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gevuld scheen te hebben, maar hij had nu meer zijn hersenen tot zijn beschikking,
al bleef er nog een dof gevoel in zijn hoofd over. Daarom strekte hij zich na gedronken
te hebben niet wederom als de eerste maal uit, maar, al in liggende houding blijvende,
liet hij zijn oogen rondgaan door het vertrek, waarin hij zich bevond.
't Zag er niet zoo smerig uit als in het hol, waar men Lange Meeuwis had
opgesloten, maar toch leek het meer op een kerker dan op een woonvertrek. Kale
muren, een stevige, met ijzeren bouten beslagen deur en een met traliën voorzien
gat, zoo hoog in den muur, dat men het met geen mogelijkheid bereiken kon.
Bovendien was aan den buitenkant er van een soort bakje gespijkerd, bestaande uit
drie planken, die aan het ondereind van het venster bij elkaar kwamen en zich
vervolgens van dat venster verwijderden, zoodat men geen uitzicht had dan op den
hemel, die, in tegenstelling met het half donker, hetwelk in de cel heerschte, vol
gloed leek van een warmen dag.
‘Hoe kom ik hier?’ mompelde Paddeltje, die den ingeschapen trek van ieder wezen,
hetzij van het in den avond rondfladderend uiltje of van den krachtigen trekvogel
die op het licht van een vuurtoren afvliegt, gevolgd en met de oogen de bron opgezocht
had waardoor er iets van den glans des daags in dit hol kwam, ‘hoe kom ik nu in
vredesnaam hier?’
Even lag hij over dit diepzinnige vraagstuk te peinzen, en daar het hem hoe langer
hoe meer belang inboezemde, wilde hij zich in zittende houding oprichten. Daartoe
moest hij niet alleen zijn bovenlijf van de matras verwijderen, maar ook zijn beenen
naar zich toetrekken. Bij de laatste beweging trof een wonderlijk gerinkel zijn oor.
Vol verbazing zag hij
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naar zijn voeten. Om iederen enkel bevond zich een ijzeren ring, blinkend als staal,
en die twee ringen waren door een lange, dunne keten aan elkaar verbonden.
‘Wat is dat?’ kwam het vol verbazing over zijn lippen. Haastig en onder het niet
onwelluidend gerinkink der schalmpjes stond hij op. Ja, hij kon zich bewegen
waarheen hij wilde, maar de afstand zijner voetstappen was onbedwingbaar bepaald
door die fijne, maar sterke keten.
Als in verstomming bleef hij naar de keten kijken. Hoe kwam die aan zijn voeten,
wanneer had men dat gedaan en met welk doel?
Onwillekeurig gleed eindelijk zijn blik over zijn armen. Neen, die waren vrij.
Maar... in welk grof pak had men hem gestoken! Die grove kleeren lieten wel zijn
armen en beenen en een deel van zijn borst onbedekt, en juist daarom had hij er nog
geen erg in gehad. Het was hem voorgekomen, alsof hij half ontkleed op zijn matras
had gelegen. Maar nu hij zich van alle kanten bekeek, zag hij, dat het niet zijn losse
zeemanskleeding of een deel daarvan was, hetwelk hij aan het lichaam droeg.
Eensklaps voer een schok door zijn lichaam. Die ketenen aan zijn voeten, die
allergrofste plunje als voor harden en zwaren arbeid bestemd... men had hem daar
meer van verteld aan boord, 's avonds op de wacht, als men om de lantaarn bij elkaar
lag. De eene matroos wist het van zijn vader, die van zijn broeder, een derde van een
anderen bloedverwant, en eens, eens had Paddeltje er een aan boord gekend die
verlost was door zijn goeien meester, vrijgekocht voor veel geld uit de harde en
wreede slavernij bij de Ongeloovigen.
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Maar, goeie hemel nog toe! was hij dan slaaf bij de Ongeloovigen, hij, Paddeltje?
Hoe was hij daartoe gekomen? Droomde hij? Neen, die keten rammelde daarvoor te
duidelijk. Hadden zijn maats dan een grapje met hem uitgehaald? Neen, ook dat kon
niet mogelijk wezen. Want hij bevond zich wel degelijk in een gevangenis, of een
slavenhol, wat wist hij het?
Toen ging Paddeltje weer heel bedaard op de matras zitten om te overpeinzen op
welk een wonderlijke manier hij, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter, zich op
een goeien morgen teruggevonden had als slaaf bij de Ongeloovigen....
Langzaam en voorzichtig, als om zoo weinig mogelijk geweld te maken, werden
van buiten de grendels weggeschoven, behoedzaam werd de zware deur geopend,
die desniettegenstaande een knarsend geluid maakte op de geweldige hengsels, en
in de aldus ontstane opening vertoonde zich Veritas.
Zooals de frissche morgenwind de vroege Maartnevelen wegvaagt en de
zonnestralen, die er rood-goud doorheen gloeiden, heel het landschap helder
verlichten, boomen en huizen en verre torens vooral sprekend doen uitkomen tegen
een diep donkerblauwen achtergrond - zoo lag ineens het jongste verleden voor de
herinnering van den scheepsjongen. Zijn eerste aandrift was op te springen, maar
een licht gerinkink van ijzeren schalmen deed, zonder dat hij er zich tegen verzetten
kon, een groot gevoel van schaamte over hem komen - en dadelijk daarop een
verontwaardiging zoo hevig, dat hij die niet door woorden, maar alleen door zijn
blikken kon vertolken.
Veritas, die aan den arm een korf droeg, was blijven stilstaan, toen hij de blikken
van Paddeltje op zich gevestigd zag.
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‘Gelukkig, dat je weer beter bent, Paddeltje,’ sprak hij en in zijn toon klonk een
oprechte blijdschap.
Hij zette den korf op den grond, sloot de deur zorgvuldig met een reusachtigen
sleutel, dien hij vervolgens wegborg, en zich toen omwendende, keek hij met een
glimlach op het gelaat den scheepsjongen aan, wiens oogen geen oogenblik van hem
afgewend waren geweest.
‘Hoe is het, Paddeltje?’ vroeg hij vriendelijk.
Geen antwoord.
‘Heb-je nog hoofdpijn, of... of kun-je het nog niet recht thuisbrengen wat er met
je gebeurd is?’
En toen Paddeltje nog geen antwoord gaf, trad hij nader.
Toen maakte Paddeltje een gebaar van afkeer.
‘Weg, Judas, - weg!’
‘Kom, kom, vrind!’ sprak Veritas gemoedelijk, ‘wees niet boos op mij.’
‘Niet boos?’ riep Paddeltje uit, onwillekeurig de hand over het voorhoofd strijkende,
dat hem gloeide, ‘ik wou maar dat je me uitschold of door een slaven-opzichter liet
afranselen, dan zou ik je nog een vent vinden. Maar met die eeuwige zoete koek van
je maak-je me nog misselijker dan ik al ben.’
‘Ja,’ ging Veritas rustig voort, alsof hij dat verwijt niet verstaan had, ‘met je maag
zal het nog niet geheel in orde zijn. Dat kan ook niet zoo dadelijk. Maar morgen
voel-je er zoo goed als niets meer van. 'k Heb nog wat water met een geneeskrachtig
middel meegebracht, en verder wat lichte spijzen die je zeker over een paar uur
gebruiken kunt. Dat zal-je heelemaal opknappen, vriend!’
Maar Paddeltje bleef hem aankijken, donker en met onwil.
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‘Hou-jij je eten en je drinken en je mooie praatjes maar voor je. Zeg me maar ineens
de volle waarheid, jij die altijd met de waarheid te koop loopt, hoewel er geen grooter
leugenaar en geen gemeener huichelaar op de wereld bestaat dan jij, en vertel me
maar eenvoudig, dat je me opgelicht hebt om als slaaf te werken op je landerijen.’
En met de hand greep Paddeltje zijn voetketen en rammelde daarmede, aldoor den
Vrijbuiter blijvende aankijken.
Veritas zag om zich heen, en een ruwe, houten bank bemerkende, welke in een
hoek van 't vertrek was neergezet, haalde hij die en zette zich dicht bij de legerstede
van den scheepsjongen neer. Beide handen lei hij op de knieën en zich zoo naar
Paddeltje voorover buigend, keek hij hem in de nog altijd verwijtende oogen en sprak
op zachten en als 't ware overtuigenden toon:
‘Beste jongen, ik wil je de waarheid zeggen, zoover en zooveel ik mag. Het spijt
me, dat ik je leed heb moeten doen, maar je was ook zoo verschrikkelijk onhandelbaar.
Als je meer meegaande was geweest, had ik je niet behoeven te bedwelmen, maar
heusch, ik wist er anders geen raad op om je te vervoeren over land, naar de
woonplaats van Il Capitano.’
En hij deelde, zonder iets achter te houden, alles mede wat er geschied was. En
dat alles zoo eerlijk en zoo eenvoudig, dat Paddeltje er onwillekeurig, hoe hij er zich
ook tegen trachtte te verzetten, door overtuigd werd.
‘Goed!’ zei hij toen eenvoudig, ‘ik wil 't er dan voor houden, dat de helft van de
schuld bij mij ligt. Maar dat verklaart niet, waarom ik nu ketenen aan de voeten en
een slavenpak aan 't lijf heb. Wat hebben
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jelui met me uitgevoerd, waar is m'n matrozenpak gebleven en... wat hebben jelui
toch met me voor?’
Veritas haalde de schouders op.
‘Op al die vragen mag ik je geen ander antwoord geven, dan dat je zeemansplunje
op een veilige plaats bewaard wordt met al wat er voor waarde in weggeborgen was.’
‘Dat 's wel een mooi stukje voor roovers!’ zei Paddeltje met een tikje van
terugkeerende spotzucht.
‘Nietwaar?’ gaf Veritas glimlachend ten antwoord, dadelijk die gelegenheid om
het gesprek wat minder ernstig te maken met beide handen aangrijpend.
Maar hiervan wilde Paddeltje in de verste verte nog niets weten.
‘Ik wil je dan nog één vraag doen en wel over die plunje van me. Veritas, wil-je
die beantwoorden?’
‘Als ik kan en mag, ja.’
‘Nu dan: zal ik ooit van m'n leven dat zeemanspak weer aankrijgen?’
Veritas' oogen dwaalden af.
‘Ik mag-je daar geen antwoord op geven. Waarom vraag-je dat ook?’
‘Omdat ik weten wou, of ik heel m'n verdere leven lang een slavenpak zal moeten
dragen.’
Paddeltje zei dit met een glimlach en probeerde het er op luchtigen toon uit te
brengen, maar hij kon niet verhinderen, dat Veritas er juist datgene in hoorde trillen
wat de jonge zeeman verbergen wilde.
Plagend keek die hem aan.
‘Verlang-je nu al naar den geur van de zee?’
‘Ja!’
‘Dat's eerlijk gesproken.’
‘Waarom zou ik verbergen, wat ieder van een zeemansjongen begrijpen kan?’
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‘En daarom zou-je het gruwelijk vinden, dubbel gruwelijk, je verdere leven als slaaf
het land van mijn meester te moeten bebouwen?’
Plotseling keken de oogen van den scheepsjongen, helder en klaar als altijd, recht
in die van Veritas.
‘Ha!’ riep hij uit, ‘nu begin ik het te begrijpen. Op die manier willen jelui me
drijven naar de zee en bij de zeeroovers!’
Veritas wendde verlegen de oogen af. Hij scheen door dezen triomfantelijken
uitroep in verwarring gebracht. Schier dadelijk evenwel herstelde hij zich. Zoo
spoedig niet, of Paddeltje, die niet van gisteren was, had de verlegenheid van zijn
bezoeker opgemerkt.
‘Zeg nou 's de waarheid, Veritas,’ tergde hij.
Veritas haalde de schouders op.
‘Dan ben ik er al achter,’ spotte Paddeltje.
En toen, met grooten nadruk, liet hij er op volgen:
‘Maar zoo krijg-je me toch niet bij jelui!’
Weer haalde Veritas de schouders op.
‘We zullen elkaar nader spreken. En ik hoop van alles het beste, jongen. Maar één
ding moet me toch even van het hart. Niet om je wat te verwijten, hoor! Ik heb
daarvoor te veel met je op, ja, ik hoop zelfs, dat alles door den tijd nog wel schikken
zal.’
‘Daar zeg-je alweer te veel!’ jubelde Paddeltje.
Even kleurde Veritas.
‘Je bent handig, Paddeltje!... En daarom wil ik dat ééne ding nog maar zeggen,
anders....’
‘Anders wist ik zoetjesaan alles, hè?’
Veritas bewoog even vluchtig de handen en haalde weer de schouders op.
‘Praat maar toe en bouw maar luchtkasteelen. Ik voor mij wilde je nog alleen maar
in herinnering
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brengen hoe je op het schip tegen me zei, dat niemand, behalve d'n ouwe van je, baas
zou kunnen spelen over je leven.’
‘En dat zeg ik nog!’ riep Paddeltje op heftigen toon uit.
‘Met die ketenen aan je voeten en in dat slavenpak?’ spotte Veritas.
Paddeltje werd rood.
‘Ik weet niet, of je meester - of je capitano - hoe noem je hem - nu, laat ik maar
je tijger zeggen....’
Verschrikt hief Veritas de rechterhand omhoog.
‘In 's hemels naam, jongen! wees voorzichtig!’
‘Waarom? Ik ben een slaaf; dien kunnen ze ranselen en trappen zooveel ze willen.
Erger kan het niet met een mensch, hè. Maar ik wou je dit zeggen: dat als je meester
jou heeft uitgezonden om daardoor baas over m'n leven te worden, hij den verkeerde
heeft uitgezocht. Want jij als Zeeuw moest weten, dat als ze een jongen van ons volk
bij z'n ooren sleuren naar een muur en hem onder ranselen en trappen en schoppen
willen laten zeggen dat die muur wit ziet, die jongen tot aan z'n dood toe zal volhouden
dat die muur zoo zwart ziet als de nacht, al was ie zoo wit als de sneeuw.’
Een licht rood was over 't gelaat van Veritas gevlogen. Was het van schaamte of
omdat de scheepsjongen hem boos gemaakt had? Een weinig verachtelijk trok hij
de bovenlip op, zoodat zijn blinkend witte tanden zichtbaar werden.
‘Bah!’ zeide hij, van zijn bank opstaande, ‘een paar poeiertjes in je eten of je
drinken - en de eerste de beste, die er lust toe heeft, hecht ketenen aan je voeten en
kleedt je in een slavenpak! Die stomme ijzers bedwingen je voetstappen en zullen
je straks
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bij het loopen, en misschien nog meer bij het liggen, wonden en folteren.... Op die
manier geef ik niet veel om het baasschap over je leven.’
Paddeltje borg bij deze woorden zijn hoofd in zijn handen, terwijl hij de ellebogen
steunde op zijn knieën. Zoo bleef hij een poosje onbeweeglijk zitten. Veritas kreeg
dadelijk veel medelijden met hem. Het kwam hem voor, als zag hij den rug van den
knaap schudden onder met moeite bedwongen snikken. Hij kon het niet nalaten uiting
aan het medelijden te geven, welke zijn geraaktheid dadelijk vervangen had.
‘Arme jongen!’ zei hij op meewarigen toon.
Aanstonds, als met een schok, hief Paddeltje het hoofd op. Geen schijn of schaduw
van tranen of van onderdrukt verdriet was er op zijn gelaat te zien. 't Was nog altijd
dat gezicht vol durf en moed met die twee felle, schier brutale kijkers.
‘Wat hebben we nou aan 't handje?’ vroeg hij verbaasd.
‘Ik dacht... ik dacht...’ stamelde Veritas, die zoo gauw niet wist wat hij antwoorden
moest, verbaasd van onveranderlijk dienzelfden sprekenden en alles behalven
zoetsappigen kop voor zich te zien.
‘Ga je een leugen verzinnen, sinjeur Veritas?’ zei Paddeltje ruw.
Weer kleurde Veritas.
‘Ik dacht, dat je verdriet had.’
‘Wis en drie heb ik dat!’ viel Paddeltje uit. ‘'k Heb nog nooit van m'n leven zooveel
saggerijn gehad. Dat zou een klein kind begrijpen! Maar dacht-je soms, dat ik van
jou medelijden gediend was? Dat komt daarvoor veel te laat.’
‘Ik dacht... dat je zat te huilen.’
‘Ik?... Nu nog mooier!’
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‘En wat zat-je daar uit te voeren met je handen voor het gezicht?’
‘Wel, goeie hemel! 'k Heb het nogal geen klein beetje in m'n hoofd! En nu laat-je
me nog zoo denken over dat baas-wezen over m'n leven.’
‘O, is het dat? - Nu, Paddeltje, had ik gelijk of niet?’
Paddeltje zweeg een oogenblik en keek strak voor zich.
‘Neen!’ zei hij eindelijk, ‘gelijk heb-je niet. Heel erg kan ik nou niet denken... en
'k heb er ook geen zin in om voor jou plezier te zitten mijmeren. Tegenspreken kan
ik je ook niet, want je hèbt gelijk: met die ketenen en dat slavenpak... en toch... en
toch heb-je ongelijk!’
‘Een rare redeneering!’ glimlachte Veritas.
‘Je moet het er dan maar mee zien te doen,’ gromde Paddeltje. ‘En ik wou nu
maar, dat je ophoepelde, want je begint me nog zieker te maken dan ik al ben.’
‘Goed, Paddeltje,’ gaf Veritas ten antwoord. ‘Hier staat de kruik, in den korf vind-je
eten... en nu zie-je me vooreerst niet terug.’
‘Als ik 't me maar niet te veel aantrek!’
‘Dat hoop ik niet... en toch geloof ik het wel, Paddeltje.’
En met deze raadselachtige woorden verliet Veritas het vertrek.
Den volgenden morgen, nadat Paddeltje verfrischt ontwaakt was en zich te goed
had gedaan aan de spijzen, welke men zonder hem te wekken in zijn cel gebracht
had, werd op vrij geruchtmakende wijze de deur geopend. Een drietal pootige negers
verscheen, van wie een de aanvoerder scheen te zijn, ten minste
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hij sprak eenige woorden als een bevel, daarbij met levendige gebaren op den
gevangene wijzend.
‘O,’ dacht Paddeltje, ‘die komen me halen! Waarom zou ik me verzetten en die
menschen en mezelven het moeilijker maken dan noodig is? Mee moet ik natuurlijk
toch, en... 'k heb liever niet, dat die akelige apenhanden me beetpakken.’
Hij stond op en ging de twee negers, die op hem afkwamen, tegemoet.
‘Houd je bedaard, jongens,’ zei hij heel vertrouwelijk, hoewel hij verwachten kon,
dat zijn woorden niet verstaan werden, ‘ik ga al met je mee. Als je me maar den weg
wijst, zie-je; want 't is voor den eersten keer, dat ik hier op visite ben.’
De negers keken elkaar verbaasd aan en lieten een tal van geluiden hooren, die
voor Paddeltje geheel onverstaanbaar waren. Ze lachten zelfs en klapten in de handen.
't Is zeker een meevallertje voor de vrinden,’ dacht Paddeltje.
En dat was ook zoo. Men had hun het een en ander van zijn onhandelbaarheid
medegedeeld.
De scheepsjongen werd nu door een menigte gangen geleid, tot hij zich eindelijk
buiten bevond. Onwillekeurig sloten zich zijn oogen wat nauwer toe voor het
zonnelicht, dat op een geweldige wijze het landschap overstraalde.
Maar al heel spoedig keek Paddeltje goed uit zijn oogen, om het terrein te
verkennen. Hij bemerkte dat het gebouw, waarin hij gevangen had gezeten, eenzaam
stond op een groote vlakte, die aan de zijde, welke hij door den stand der morgenzon
als de Zuidzijde herkende, door al hooger en hooger wordende en in de schemerige
verte zéér hooge bergen werd
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begrensd, terwijl ze aan de andere zijden door heuvels en boomgewas was afgesloten.
Tusschen dat boomgewas en op de hellingen der heuvels ontwaarde hij heel in de
verte verschillende woningen, die op buitenverblijven geleken en er bij de warmte,
welke nu reeds in de vlakte heerschte, bijzonder uitlokkend uitzagen.
De vlakte zelf bestond uit bouwland van groote vruchtbaarheid. Er werd druk op
gearbeid, want 't was vol bezige, druk zwoegende menschen, op een afstand op
poppetjes gelijkend, maar dichtbij uitkomend als aan elkaar gekoppelde slaven,
zwarte zoowel als blanke, die onder opzicht van een drijver aan het werk waren. Bij
nader toezien bemerkte hij, dat alleen zij gekoppeld waren, die als lastdieren aan het
voorttrekken waren van een of ander landbouw-werktuig door den akker; doch de
vrijheid der overigen was slechts schijnbaar, want ook zij werkten onder het strengste
toezicht.
Niet lang had Paddeltje tijd om zich in verdere beschouwingen te verdiepen. Hij
werd aan een ouden, zeer vervallen man, gelijk hem later bleek een Italiaan, gekoppeld
en daarna voortgedreven naar een der meest verwijderde akkers. Daar werden zij
voor een ploeg gespannen, een ruw er uitziende opzichter plaatse er zich achter, en
als een paar beesten joeg hij hen voort. De zon brandde op hun hoofden, de voet
trapte moeizaam in de kluiten en als hij afschoof kon de ring om de enkels zulk een
knellende pijn veroorzaken.
Het beviel Paddeltje in 't geheel niet, en toen hij weer zoo uitgleed, kon hij een
zacht geuite verwensching niet onderdrukken.
Even sloeg hij een blik op den ouden man naast
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zich, die voor een oogenblik alleen moest trekken. Hij zag een gelaat, waarop hij
zoo veel verdriet en ellende las, dat het hem aangreep.
‘Jou, leelijkerd,’ gromde hij tegen zichzelven, ‘jij, als jonge, sterke kerel, laat alles
op dien ouden tobberd aankomen; dat is meer dan schande!’
En van nu af aan zette hij er heel zijn lichaam aan.
‘Een vermageringskuur, zou d'n ouwe van ons zeggen,’ glimlachte hij voor zich
heen.
En toch, die glimlach en die sterke wil om zich niet door den tegenspoed te laten
neerslaan, konden niet beletten dat de zonnegloed als een stroom vuur over zijn
lichaam brandde, dat het zweet hem langs het voorhoofd en de wangen in straaltjes
neerliep, en dat zijn hart bonsde van de geweldige inspanning, nu hij, eigenlijk meer
gehinderd dan geholpen door den ouden man, het werktuig voortsleepte. En dan die
keten, die onuitstaanbare keten aan zijn voeten!...
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XII. Een onverwacht bezoek.
EEN achttal dagen waren op die manier voor Paddeltje voorbijgegaan. Het was hard
werken geweest, maar toch kon hij niet zeggen dat hij afgebeuld was geworden. Dat
werd trouwens niet een der talrijke slaven op deze uitgestrekte bezitting. De eigenaar
scheen een verstandig man te zijn, die wel zooveel trok van zijn slaven als er met
mogelijkheid van te trekken viel, maar ze de noodige rust gunde, goed voedde al was
het dan met zeer eenvoudige spijzen en het nachtverblijf niet te ellendig deed zijn.
Elke slaaf vertegenwoordigde voor hem een betrekkelijk groote geldsom en een op
den duur nog grooter waarde aan arbeidskracht. Bezweek zulk een rampzalige, dan
was dit een zwaar geldelijk verlies voor den heer.
Maar hard werken moesten ze. Wie lui was of kuren toonde, ontving stok- of
zweepslagen. En dat ook al weer niet overdreven, maar gevoelig genoeg. Baatte dit
niet, dan werd de onwillige aan een zware kerkerstraf en een honger- en dorstkuur
onderworpen, en nog lang daarna werden hem zekere vrijheden, als een wekelijks
terugkeerende halve of heele rust-
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dag, onthouden. Verviel hij wederom in zijn luiheid of tegenstand, dan verdween
hij. De slaven fluisterden onder elkaâr, dat zoo een naar de binnenlanden vervoerd
en aan wilde stammen verkocht werd, een lot waarvoor ieder sidderde. Doch het
rechte wist men er niet van, en juist dat geheimzinnige werkte zoo angstig op de
verbeelding, dat niet licht een slaaf zich veroorloofde, om door voortdurend
wangedrag op een ongezochte maar minder aangename wijze in staat gesteld te
worden achter de waarheid te komen.
Een achttal dagen nu had Paddeltje op deze wijze achter den rug. 't Was hem eerst
heel hard gevallen, maar hij was er de jongen niet naar, om te gaan treuren of kniezen.
In den aanvang had hij gedacht, dat het in zoo'n slavenleven eenvoudig afbeulen en
maar gauw doodwerken was. Doch toen hij al den eersten dag ondervonden had, dat
het in hoofdzaak op zwaren arbeid neerkwam, had hij bij zichzelf gedacht dat het
wel om te overkomen zou zijn. Hard werken dàt kon hij, en dat had d'n ouwe hem
óók niet zuinig laten doen. Hij vond er zelfs schik in om den ouden man naast hem
het werk wat te verlichten. En toen hij begreep, dat er niet in het wilde op los geslagen
werd door de opzichters, was hem dit werkelijk een steen van het hart. Want hij was
niet bang voor de slagen, maar voor zichzelven. Hij vreesde bij zoo'n slag zijn drift
niet te kunnen inhouden. Schrander genoeg was hij om vooruit te weten, dat hij, de
geketende, aan een medeslaaf en bovendien aan een landbouwwerktuig vastgebonden,
geen vechtpartij kon aangaan met een vrije, die gewapend was met zweep of stok.
Toch, hij zou getracht hebben hem aan te vliegen, al had men een gemakkelijk werk
gehad hem neer te slaan.
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Alleen tegen de nachten zag hij op. Of men het met voordacht deed, wist hij niet
maar geloofde het wel - men sloot hem op bij negers. Ook zijn nachtverblijf was niet
overdreven vol, maar hij vond het als blanke man vernederend om onder de negers
gestopt te worden, die een reuk van zich afgeven welke niet door de zwarten zelf
maar wel door ons waargenomen wordt. Ze waren niet kwaad, die stakkers. In hun
treurig lot waren ze zelfs kinderlijk vroolijk en opgewekt, zongen liedjes en maakten
gekheid met elkaar, tot de vermoeidheid van het werken heel den dag door een einde
maakte aan hun gesnap... en aan hun ketengerammel. Aan die ketenen schenen ze
ook al gewoon. De wonden daardoor aan hun voeten veroorzaakt, waren reeds lang
dichtgegaan, en vereelt waren op hun huid die wrijvingsplekken. Paddeltje, op welk
hard vel hij zich ook mocht beroemen, voelde echter hoe langer hoe meer die
schrijning. Hij wist 's avonds niet, hoe hij zijn beenen leggen moest, om zoo min
mogelijk dat pijnlijk geschamper of gewring te gevoelen. En als ook over zijn afgetobd
lichaam zich de slaap ging begenadigen, kwamen de grootste kwelgeesten van deze
nachten: de muggen, kolossale beesten, die zich om de negers niet schenen te
bekommeren, maar, alsof ze het roken, eensgezind op den blanke afkwamen. Dat
was een pijniging om niet uit te houden, maar uitgehouden moest ze toch worden.
Eindelijk kwam ook over den doodmoede de slaap. Maar 's morgens waren gelaat,
armen en beenen vol stekende en prikkelende bulten. Die muggen waren niet het
eenige ongedierte in deze warme streken en vooral in dit altijd toch nog onfrissche
en onzuivere slavenhol; maar zij waren de ergste en de boosaardigste.
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Dezen morgen had zijn opzichter hem beduid, dat hij niet behoefde mee te gaan en
dat hij dus zijn vrijen dag had. Hij was daar zeer mee in zijn schik geweest. Evenals
hij dat op verschillende dagen andere slaven had zien doen die ook eens mochten
uitrusten, had hij zich achter het slavenverblijf languit in de schaduw van den muur
uitgestrekt, de handen onder het hoofd en kijkend in het blauw van den hemel, tot
er zwarte sterretjes voor zijn oogen begonnen te dansen. Niemand lette op hem of
op de andere slaven, die op dezelfde wijze niet ver van hem verwijderd van hun rust
genoten. Wegloopen konden zij toch niet en op deze niets kostende wijze verzamelden
zij weer voor een week lang een groote portie arbeidskracht voor hun heer.
Het kon ongeveer een half uur geduurd hebben, dat onze vriend zich overgegeven
had aan het heerlijke genot van de moede en afgewerkte leden nu eens te laten
uitrusten, toen er om een der hoeken van het gebouw een persoon verscheen, die al
dadelijk veel opzien wekte onder de daar liggende slaven. Geen wonder! Hij droeg
noch het slavenkleed, noch dat van een opzichter. Zijn kleeding was los en sierlijk,
die van een zeeman, maar opgeflikt met het kleurenrijke dat een Zuiderling, die er
evenveel behoefte aan heeft als hij er gevoel en smaak voor kan hebben, er door
allerlei schijnbaar niets beteekenende dingen kan aanbrengen. Een zacht gerinkink
werd gehoord, maar dat kwam niet van den vreemdeling, die zich los en met
veerkrachtigen tred voortbewoog, maar van de slaven, die het lichaam omwendden,
om den bezoeker met kinderlijke nieuwsgierigheid na te zien. Welk een afwisseling
in hun ellendig, eentonig leven!
Ook Paddeltje wendde de oogen van den diep
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blauwen hemel en liet ze afdwalen naar den vreemdeling, die, opmerkzaam
rondkijkend alsof hij iemand zocht, eindelijk de blikken op den jongen zeeman liet
vallen en toen dadelijk op hem afkwam.
In het Italiaansch zei hij eenige woorden, die Paddeltje wel niet verstond, maar
die hem toeklonken of ze een ‘goeien morgen’ te beduiden hadden.
‘Goeien morgen,’ gaf hij ten antwoord zonder echter van houding te veranderen,
want hij lag daar veel te heerlijk voor.
De ander had toen weer een heeleboel te zeggen, maar omdat Paddeltje vooruit
wist er niets van te kunnen verstaan, maakte hij het zich ook niet moeilijk om er naar
te luisteren.
‘Praat jij maar raak,’ dacht hij. ‘'t Is nu m'n vrije dag en, voor zooveel ik er hier
van gezien heb, gunnen ze je dien ook heelemaal.’
Dat scheen de ander toch niet van plan te zijn, want toen hij begreep, dat zijn
woorden niet verstaan werden, duidde hij met gebaren aan, dat onze vriend op moest
staan.
‘Ik?’ vroeg Paddeltje, daarbij op zichzelven wijzend.
‘Si, Si!’ knikte de ander met een glans van blijdschap op zijn gezicht dat hij verstaan
werd.
Over 't geheel zag hij er volstrekt niet uit, of hij in de familie van de slavendrijvers
was. Hij had heelemaal niets over zich van barschheid; integendeel, hij zag er vroolijk
en onbezorgd uit, en toen Paddeltje onder een gebrom en gemopper, dat aan de goeie
dagen van weleer herinnerde, begon op te krabbelen, wat door de voetboeien lastig
ging, hielp hij hem een handje. Ook weer niet op een wijze, die vernederde, maar
zooals de eene kameraad den anderen zou helpen.
Toen Paddeltje op zijn twee voeten stond, keek hij
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den vreemdeling, en deze keek hem aan. Paddeltje, hoewel nog maar zestien jaar,
was grooter, steviger en grover, en dat deed hem al dadelijk veel plezier. De ander
was tengender, maar lenig en gespierd, het type van een Zuiderling. Hij was alweer
aan 't babbelen geslagen, wees met zijn handen breedte en grootte aan, en toen met
de hand en 't hoofd bewegingen makende, alsof hij zeggen wilde: ‘sjonge, sjonge,
wat ben-jij een kerel!’ Zoo verstond Paddeltje het dan ook maar, en vooral trof hem
een woord dat veel van 't Hollandsche ‘kameraad’ weg had.
‘Kameraad?’ vroeg hij ter meerdere zekerheid, want hij, de slaaf, durfde voor het
verstaan van zulk een hartelijk woord zijn eigen ooren ternauwernood vertrouwen.
‘Si, Si!’ riep de ander uit, met het hoofd, ja eigenlijk met heel zijn
gelaatsuitdrukking en met veel gebaren zijner handen en armen daarop bevestigend
antwoordend.
Doch Paddeltje schudde van neen.
Hij wees op de slaven, die zonder zich aan dit tooneel verder te storen, weer gingen
genieten enkel en alleen van hun geluier.
‘Dat zijn mijn kameraden,’ sprak hij.
Weer een heele hoop gebaren en nog meer woorden. Nu was het een en al
ontkenning, en hij greep Paddeltje bij den arm, als om hem mee te troonen.
Toen kwam er een gedachte bij Paddeltje op.
‘Ze gaan me in verzoeking brengen om zeeroover te worden.’
Hij aarzelde.
Maar de Vrijbuiter - want Paddeltje begreep nu dat de vreemdeling die hem
kameraad genoemd had er zoo een was - bleef hem overreden met woorden
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en gebaren en door hem bij den schouder te duwen. Even sloeg de scheepsjongen
een blik naar de arme, afgetobde wezens, liggende in de schaduw van het
slavenverblijf, toen naar de afgejakkerde schepsels ginder op het land. Indien hij
eenige aarzeling gevoelde, was dit minder omdat hij de verleiding niet aandurfde,
dan wel omdat hij zelfzuchtig bang was dat hem die heerlijke, vrije dag ontnomen
zou worden. Nu hij even gerust had, vrij en heerlijk, gevoelde hij eerst goed, hoe
door en door moe hij was. Als hij weigerde zeeroover te worden, - en hij zou
probeeren vol te houden, - zou men hem natuurlijk weer naar het land jagen, en hij
zou weer aan dat zware werk moeten beginnen, zonder voldoende uitgerust te zijn.
In ergernis, dat hij niet goed wist wat hij eigenlijk doen of laten moest, schudde hij
onwillig de hand van den Vrijbuiter van zijn schouder.
In kluchtige verbazing bleef die voor hem staan. Toen als 't ware van den hak op
den tak springend, wees hij op de bulten welke Paddeltje als gevolg van de
muggenbeten op de armen en handen had. Hij zei weer een woord dat onze vriend
niet verstond, deed toen op een vermakelijke wijze het gegons van een mug na en
gaf daarna met de nagels van duim en wijsvinger op Paddeltje's hand een pik, dat
deze er om moest lachen. De Vrijbuiter lachte ook, en den arm door dien van den
scheepsjongen stekend, wilde hij hem zoo wegvoeren. Maar op zulk een hartelijkheid
was deze niet gesteld. Hij maakte zich snel los en beduidde den ander, dat hij best
op zijn eigen voeten kon gaan, al waren die van ketenen voorzien. De Vrijbuiter
lachte ook daarom heel smakelijk, vooral nu hij begreep den koppigen Noordschen
jongen overwonnen te hebben, en toen leidde hij Paddeltje
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het gebouw in, vele gangen door, en bracht hem naar het vertrek waar onze vriend
het eerst was opgesloten geweest.
Hoe vreemd toch. Toen hij er in ontwaakt was uit zijn langdurige bedwelming,
had hem dit vertrek een kale en akelige gevangenis toegeschenen; nu leek het het
hem een ruime en gezellige kamer. Eigenlijk nog gezelliger dan voor acht dagen,
want het kistje was voor het venstergat weggenomen, en nu viel een straal van de
zon op den vloer en wel over de gemakkelijke matras, waarop Paddeltje eens zoo
heerlijk gerust had. Er stond ook een kleine houten tafel, waarop een kruik naast een
korf, waarvan hij den inhoud wel raden kon, en, altijd gevoelig voor een goed maal,
likkebaarde hij al bij de gedachte, wat er voor heerlijke spijzen, ten minste heerlijk
in vergelijking met den eentonigen slavenkost, in schuilen zouden.
De Vrijbuiter scheen dat alles op zijn gelaat te lezen, want die glimlachte en wreef
zich van blijdschap de handen. Daarop tikte hij Paddeltje op den schouder, en op de
legerstede wijzend, duidde hij hem aan zich daarop neer te vlijen, en toen Paddeltje
aarzelde, scheen hij hem door allerlei gebaren zoo te smeeken, dat de scheepsjongen,
ook en vooral omdat zijn moede leden er zoo sterk naar verlangden, aan den wensch
voldeed en met een behaaglijk gekreun zich op het rustbed uitstrekte.
Nauwelijks lag hij, of de Vrijbuiter knielde aan het voeteneinde neer en greep naar
de ringen, die om de enkels bevestigd waren. Paddeltje hief in eenige verbazing het
hoofd een weinig op, en zag hoe elke ring aan een nauwlettend onderzoek
onderworpen werd.
‘O,’ dacht hij, ‘nu begrijp ik alles! Hij is aan
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't onderzoeken of er aan m'n voetboeien gevijld of gewrongen is.’
Een week geleden zou hij zich daartegen krachtig verzet hebben. Nu liet hij zich
weer neervallen op zijn matras. Zoo hadden hem die acht dagen harde slavernij al
getemd!
En geen wonder. Het was niet voor de eerste maal dat dit vernederend onderzoek
zou plaats hebben. Elken avond als de slaven naar hun verblijf waren gebracht, kwam
er een opzichter, die daartoe aangesteld was en naar zijn kleeding, zijn gespierde
armen en handen en vooral naar de werktuigen welke hij bij zich had te oordeelen,
het handwerk van smid uitoefende. Op een daartoe gegeven kort en bondig bevel
moest zich dan iedere slaaf op zijn beurt languit op den grond uitstrekken en werden
de schalmen van de keten, welke hem de voeten samenbond, een voor een aan een
nauwlettend onderzoek onderworpen, wat ook het geval was met de breede ijzeren
ringen om de enkels. Ook de blanke slaaf had zich daaraan moeten onderwerpen,
hoe hatelijk hij het vond. Maar na een langen dag van meer dan zwaren arbeid, was
er bij hem geen lust geweest zich te verzetten. Bovendien was bij hem het onderzoek
heel kort geweest en als 't ware voor den vorm. Dat kwam zeker, omdat ten minste
de ringen nog fonkelnieuw schenen en, gelijk we reeds gezegd hebben, blonken alsof
zij van staal waren.
Hij voelde, dat het onderzoek van den Vrijbuiter nu in 't bijzonder de ringen betrof.
‘Dat zal zeker op elken vrijen dag moeten gebeuren,’ dacht hij, en hij werd er opeens
heel onplezierig van. Ach ja, als straks het onderzoek geëindigd was, zou de Vrijbuiter,
die zeker in deze zaken het hoofdtoezicht had,
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hem weer buiten het gebouw brengen en verder aan zijn treurig lot overlaten. Al de
vriendelijkheid was maar voor-den-gek-houderij geweest. Wat speet hem dat, wat
speet hem dat! Hij, die nogal dacht dat de oogenblikken van groote verleiding
gekomen waren! Dwaas die hij was. Men scheen hem best te kunnen missen! Ten
minste op de schepen der zeeschuimers, maar niet op die verwenschte, in de zon
brandende akkers. Nu was zijn geheele vrije dag bedorven. En morgen... morgen
was hij weer een beest, dat wel gevoederd en naar zijn krachten niet te zwaar beladen
werd, maar die moest werken, sjouwen, slaven - hij, de zeemansjongen, die sterven
zou van het heimwee naar de vrije, frissche zee!
Duidelijk voelde hij, hoe de Vrijbuiter als 't ware heel bedachtzaam den ring aan
zijn linkervoet van stukje tot beetje betaste en er met den vinger langzaam en als
zoekend langs gleed. Eensklaps voelde hij den ring met de volle hand omvat, de
andere hand scheen iets gevonden te hebben waarop de vingers sterk drukten, een
knappend geluid - en daar liet de ring van zijn voet los, in den val rinkelend den
ketting meesleurend.
Verrast hief Paddeltje zich op den elleboog omhoog. Ja waarlijk, de ring was van
zijn linkervoet af. Van verbazing kon hij geen woord spreken. Met groote oogen zag
hij toe, hoe de Vrijbuiter hetzelfde onderzoek aan den ring van den rechtervoet begon.
Tastend gingen zijn vingers er over heen, als om een kenteeken op te sporen, waartoe
de ring langzaam rondgedraaid werd. Daar ontmoetten zij een zeer klein uitsteeksel,
dat geheel aan de aandacht van den scheepsjongen ontsnapt was, hoe zorgvuldig hij
zelf al enkele malen zijn kluisters onderzocht had in de
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stille hoop er zichzelf toch eenmaal van te zullen verlossen. Weer werd deze ring
met de eene hand stijf omvat, terwijl de vingers van de andere hand sterk op het
kleine uitsteeksel drukten, een knal... en de kluisters waren geheel van de voeten van
den slaaf afgevallen.
Met een kreet van oneindige vreugde sprong hij op. Hij voelde geen moeheid of
afmatting meer. Een razende lust beving hem, om zijn vrij geworden voeten te
bewegen, al maar te bewegen. Hij sprong en danste door het vertrek, onder het
uitstooten van allerlei vreugdeklanken. En zijn verlosser? Dadelijk stelde zich die
tegenover hem, hief afwisselend handen en voeten omhoog, knapte met de vingers,
en begon zulk een allerdwaaste danspartij, dat Paddeltje het uitschreeuwde van den
lach. Met hun beiden dansten zij, altijd tegen elkaar over blijvend, een van die
vroolijke matrozendansen, Paddeltje het hoogste lied uithalend, en telkens maar
roepende: ‘Hoezee! hoezee, ik ben vrij, ik ben vrij!’ terwijl de Italiaan, met de tong
tegen het verhemelte klappende, onder het trekken van allerlei gekke gezichten, met
vingergeknip en voetengestamp de maat aangaf, zich ter afwisseling nu eens op de
dij slaande en dan weer onder het uiten van een luiden kreet in de handen klappende.
Hij scheen er onvermoeidbaar in en deed op 't laatst zulke harlekijnsprongen, dat
Paddeltje, die een week van zwaar werken achter zich had en daardoor 't eerst moe
werd, zich schreeuwende van den lach op de matras wierp en daar ging liggen rollen
van plezier.
Een poosje ging de vroolijke Italiaan door met zijn lustig dansje, buitelde toen als
een schooljongen een paar keer kopje-over, zoodat hij vlak naast Paddeltje
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terecht kwam, dien hij plagend aan de ooren trok. Maar Paddeltje kon zich niet weren
van den lach. Hij was opgewonden van plezier, omdat hij van die martelwerktuigen
verlost was, en wist dat niet beter te uiten, dan door, liggende op den rug, met de
beenen in de lucht te spartelen. Wat een heerlijk gevoel daar nu niets meer aan te
hebben. Hij wist geen raad van opgewondenheid, sprong weer op, danste nog eens
het vertrek rond en ging toen weer zitten, terwijl hij zijn voeten bekeek, waar de
schrijnende ringen bloedroode streepen hadden getrokken.
De Italiaan zag dat en deed toen net als een goochelaar. Onder een reeks van
woorden en klanken stroopte hij zijn mouwen op, tikte op zijn zak en haalde er met
een gezicht, alsof hij er zelf het meest over verwonderd was, een klein doosje uit te
voorschijn. Met overdreven gebaren toonde hij dit aan Paddeltje, opende het en liet
hem den inhoud zien, een soort van lichtrood gekleurde zalf. Nu ging hij plat op den
grond zitten en wreef met die zalf de kringvormige, hier en daar half opengescheurde
zwelling op de voeten van den scheepsjongen in, haalde op dezelfde wijze wat linnen
windsels voor den dag en verbond daarmede de pijnlijke voeten, waarop de zalf een
zeer verzachtende en milde uitwerking had.
Paddeltje had dit alles bedaard toegelaten, al klopte nog zijn hart van vreugde. En
omdat het verbinden tijd noodig had, kwam hij wat tot kalmte. Dadelijk begonnen
er allerlei vragen in zijn hoofd op te komen. Wat speet het hem, dat hij geen
Italiaansch kende. Hij had dan moeten weten, waarom men hem ringen aan de voeten
gegeven had, die men zelf kon openen als men eenmaal het geheim wist. Als hij
soms weer slaaf moest worden - en hij rilde toch even bij dit
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denkbeeld - zou men hem deze niet meer om zijn voeten kunnen geven. En waarom
was de Italiaan zoo zorgvuldig bezig met zijn voeten te verbinden? Dat duidde er
toch zeker niet op, dat men van plan was hem wederom naar den slavenakker te
drijven.
Nog grooter zou zijn verbazing worden.
Nauw was de Vrijbuiter gereed met zijn dokterswerk en had hij het doosje benevens
de overgebleven zwachtels op een tafel neergelegd, of hij ontblootte zijn eigen voeten
en toonde met een kluchtig gebaar hoe zijn enkels de nog duidelijke sporen droegen
dat er ook ijzeren ringen om gekneld waren geweest. De bloedopzetting en de
mogelijke wonden waren wel genezen en aan 't verflauwen, maar lang kon het toch
niet geleden zijn, of zij hadden er precies uitgezien als dat op 't oogenblik bij Paddeltje
't geval was.
Daarop wijzende, maakte de Italiaan weer allerlei gekheid, nam vervolgens de
ringen in de hand en knipte ze een voor een om zijn eigen voeten vast, daarbij een
gezicht zettend zoo dwaas wanhopend, dat Paddeltje er om in den lach schoot.
‘Povero Francesco!’ riep hij daarbij uit, op zichzelf wijzende.
Paddeltje verstond dat.
‘Jij arme Francesco?’ lachte hij, ‘je bent een... ja, dat versta-je toch niet.’
Maar Francesco vouwde de handen samen, alsof hij den scheepsjongen bad hem
van de kluisters te verlossen.
‘Nu,’ zei Paddeltje, ‘dat wil ik wel eens probeeren; je weet nooit hoe 't mij te pas
kan komen.’
En ijverig ging hij aan 't zoeken en tasten, tot hij de kleine uitsteeksels gevonden
had. Hij volgde den
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handgreep na, dien hij daarstraks van Francesco had afgezien, en ja, één voor één
vielen de ringen af.
‘Dat had ik moeten weten!’ riep hij uit.
Zeker, dan had hij zich in de nachten, toen hij zich kreunend om en om wendde,
wel even van die marteling verlost.
Maar Paddeltje was iemand, die niet lang aan geleden ellende bleef denken,
bovendien altijd moed bleef houden dat het in de toekomst wel terecht zou komen,
en daarom van het tegenwoordige genoot als dit aangenaam was. Hij was toch zoo
blij, zoo blij! De voetketenen moest hij nog even in de handen nemen en ze van alle
kanten bekijken, evenals een jongen met zijn kies doet, die de dokter hem met veel
pijn getrokken heeft. Francesco liet hem een oogenblik begaan, maar vroeg ze hem
toen op zijn eigenaardig luchtige manier terug, maakte een diepe buiging en ze als
iets zeer kostbaars over den arm hangend, verliet hij al pratend en redeneerend het
vertrek. De deur viel dicht, Paddeltje hoorde hoe zij zorgvuldig gesloten en gegrendeld
werd. Toen was hij alleen.
Met een gevoel van welbehagen strekte hij zich op zijn matras uit, zich de lang
voorgestelde, weelde veroorlovende, om nu weer eens de voeten wijd van elkaar te
leggen, en de gemakkelijke houding met de handen onder het hoofd weer aannemend,
lag hij het vertrek rond te kijken, voelende hoe zoetjesaan de slaap zou komen,
waaraan zijn geest, maar vooral zijn lichaam zulk een groote behoefte had.
Doch al rondkijkende of alles in zijn cel net eender er uit was blijven zien als voor
acht dagen, werden zijn blikken onwillekeurig getrokken door een soort gordijn, dat
in den verst afgelegen hoek iets scheen
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te bedekken. Aanvankelijk was hij te lui om zich daar veel mee bezig te houden. Wat
kon het hem schelen wat daar hing! Eerst maar slapen, slapen.... Toch, telkens gingen
zijn blikken dien kant op. Dat gordijn verborg iets bols, iets, dat hij zich maar niet
verklaren kon. Zijn nieuwsgierigheid werd hoe langer hoe meer opgewekt, en
nieuwsgierig was hij in hevige mate. Zijn moeie lichaam hield hem nog een poosje
in de aangenomen luie houding. Eindelijk was 't hem onmogelijk, om langer zijn
nieuwsgierigheid te bedwingen. Hij stond op, tot zijn bevreemding met eenige moeite,
want hij gevoelde zich stijf in de gewrichten van armen en beenen. En toen maar
dadelijk op het gordijn af, dat een laken bleek over het een of ander heen gehangen.
Met één ruk schoof hij het weg... een schreeuw van geluk, want daar hing zijn
zeemansplunje, die men hem in zijn verdoofden toestand had uitgetrokken en
waarvoor hij in de afgeloopen dagen meer dan eens gevreesd had ze nooit meer om
de leden te zullen voelen.
Haastig, alsof hij bang was dat men ze hem ontnemen zou, greep hij de kleeren
van den kapstok, en weer naar zijn legerstede gaande, zette hij zich daarop neder en
liet ze stuk voor stuk door zijn handen gaan, ze als 't ware streelend met de vingers.
Toen, zich geheel verjongd gevoelend, sprong hij met de oude veerkracht op en
ontdeed zich snel van het grove, onwelriekende slavenpak. Hij smeet het zoo ver
van zich als het vliegen wilde. En met groote behaaglijkheid kleedde hij zich aan,
langzaam en treuzelig, genietend van elk stukje dat hem uiterlijk weer tot den
Zeeuwschen zeemansjongen maakte. 't Was of met die kleeren de prikkelende geur
van de zee weer over hem kwam. En toen hij gereed was, bekeek hij
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zich van onder tot boven, en hij dacht aan Michiel de Ruijter, hij dacht aan zijn ouders
en zijn broertjes en zusjes, aan het kleine Zeeland, dat er altijd weer boven op kwam
al scheen het weg te zinken in de zoute golven; en al die verschillende gedachten
kwamen toch samen in die ééne, welke een schepeling van den vromen Michiel de
Ruijter nooit meer kon verlaten, en waaraan in de bange dagen, die nu achter hem
lagen, de scheepsjongen van dien nederigen schipper de macht ontleend had, om niet
te klagen, niet te wanhopen, maar in de diepste ellende een vertrouwen te gevoelen,
hetwelk geen macht ter wereld ontnemen kan aan hem, die het mag bezitten.
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XIII. Een nachtelijke rit.
IN één stuk door sliep Paddeltje, en men moest hem terdege heen en weer schudden,
voor hij wakker werd.
‘Dat gezanik!’ was zijn eerste woord, en van de rechterzij waarop hij lag, wilde
hij zich doodeenvoudig op de linker omwenden, om maar alweer te slapen, geheel
op te gaan in de heerlijke rust naar lichaam en geest. Aan zijn verlangen kon hij
echter geen gevolg geven, want men begon hem weer eens door elkaar te schudden
en zijn naam uit te spreken, luid en vroolijk, zijn naam zooals allen die hem kenden,
zijn maats en zijn schipper en eigenlijk ook al zijn ouders en de menschen van zijn
geboorteplaats, dien uitspraken: ‘Paddeltje, Paddeltje!... jou slaapkop, word toch
wakker!’
Een gerek en gegeeuw, een nog even probeeren om 't op de rechterzij dan maar
weer gedaan te krijgen, toen een gewrijf met zijn twee grove knuisten in zijn oogen,
waarvan de leden maar niet goed van elkaar wilden en telkens dichtvielen, en toen,
ja, er
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was geen doen meer aan, hij moest den slaap adieu zeggen en weer eens kijken wat
er op de wereld te koop was. Nu, dat leek wel wat goeds te zijn, al lag die wereld
voor hem in een vertrek vol schaduwen en lichtstrepen, wonderlijk door elkaar
gemengd. Die schaduwen waren van den nacht, en daarom bleven zij toch de baas;
want het licht kwam van een lantaarn. Maar de man, die met die lantaarn
binnengekomen was en Paddeltje zoo door elkaar had geschud, had enkel licht van
blijdschap en vroolijkheid op het gelaat. Want het was Veritas, die den scheepsjongen
halen kwam, om zich weer onder de menschen te bewegen en het leven weer te
bekijken van een anderen kant dan uit een slavenhol, het leven te bekijken zooals
meestal alle jonge menschen dat doen.
‘Paddeltje, Paddeltje!... slaapkop! luilak! Moet ik je een bos brandnetels op je rug
binden, zooals in 't vaderland op Zaterdag voor Pinksteren!’
Paddeltje babbelde alles door elkaar, geen mensch kon er een touw aan
vastknoopen.
Eindelijk richtte hij zich in een zittende houding op en begon weer met zich de
oogen uit te wrijven en te geeuwen, dat zijn kaken knapten.
Al maar lachtende stond Veritas dat aan te zien. En dat alles duurde net zoolang,
tot Paddeltje in een rekking van de armen en een gegeeuw, dat Veritas van den
weeromstuit ook al aan 't gapen ging, plotseling in de hoogste verbazing zijn
hardhandigen porder aankeek en nog wat onzeker en dik den naam Veritas uitsprak.
‘Haha! Klaas Vaak is onder de knie. Eindelijk! Nu maar, dat is me een toer geweest!
Zeg ereis, kameraad, laat-je je aan boord ook zoo lang porren?’
‘Porren?... Aan boord?’
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‘Bij m'n ziel, hij slaapt nog! Moet ik je voor den drommel weer eens door mekaar
schudden?’
Eensklaps kwam er een lach van herkenning en herinnering over 't gelaat van den
scheepsjongen.
‘Veritas!’
‘Ja, Veritas! Die je heen en weer geschud heeft als een hond... jònge-hond die je
bent. Weet-je dat nog wel, Paddeltje?’
Paddeltje zat te geeuwen en te lachen en beurtelings armen en beenen te rekken.
‘Zeg, ben-je nu klaar met dat gegeeuw? Is je mond al niet groot genoeg?’
‘'k Heb nog zoo'n vaak!’
‘Nou nog? Weet-je wel, dat je over de twaalf uren geslapen hebt?’
‘Wàt zeg-je?’
‘Domkop, zie-je dan niet dat 't nacht is? En toen je hier gebracht werd, was 't nog
vroeg in den morgen.’
Paddeltje trok de beenen naar zich toe, wond daar de armen omheen, en zoo op
z'n dooie gemak bleef hij even zitten denken.
Toen kwam alles weer voor zijn geest op, en weer riep hij, maar nu met groote
blijdschap:
‘Veritas!’
Hij strekte zijn hand uit, die door den Vrijbuiter gegrepen en hartelijk gedrukt
werd.
‘Wat hèb ik naar je verlangd, Veritas!’
‘Heusch? Hèb-je dat?’
‘Ja.’
‘En je hebt me zoo dikwijls uitgescholden voor verrader, voor... ja, 'k ben 't maar
vergeten....’
‘O,’ lachte Paddeltje, ‘bij gelegenheid zal ik wel weer van voren af aan beginnen
en nog een paar heel leelijke namen voor je er bij verzinnen. Maar
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nou ben ik blij, erg blij. O, maat, ze hebben me zoo leelijk getracteerd onder die
tobbers daar op den akker.’
‘Je hoeft me daar niets van te vertellen, Paddeltje, ik heb het ook bij ondervinding.’
‘Jij?’
‘Zeker! Ik, en al... nu ik zal maar zeggen àl de jongens van Il Capitano.’
‘Wat zeg je? Drommels, had Francesco dáárom zulke rooie striemen om z'n
enkels?’
‘Goed geraden. 'k Heb ze óók gehad. 'k Heb ook getobd en gesjouwd en getreurd
op die gloeiende akkers. Zie-je Paddeltje, dat is nu een aardigheid van Il Capitano...
en een verstandige zet ook. Ieder die bij hem komt, vrijwillig of gedwongen, moet
eerst acht dagen lang het leven van een geketenden slaaf doorleven. Vooruit weet-je
daar niets van; dus je bent net zoo wanhopig als zoo'n ongelukkige, die daartoe tot
aan 't uurtje van zijn dood veroordeeld is. Maar dien rampzaligen worden de ringen
en de ketens aan de voeten gesmeed. Jij wist het niet - en dat wist ik ook niet - dat
er een bijzonder paar ringen zijn voor den nieuweling, ringen die met een veer openen dichtgaan. Die krijg-je in bedwelmden toestand aan de voeten. En weet-je wat
zoo aardig is, Paddeltje? Dat je verlosser altijd de kameraad moet zijn, die pas dat
pretje heeft doorgestaan. Francesco was het laatst in de boeien geweest en zoo zal-jij
dien moeten verlossen die na je komt. Je begrijpt dat je dan heelemaal meeleeft met
den armen drommel, die zich in de diepste ellende gevoelt en plotseling overstroomd
wordt met het onuitspreeklijke geluk vrij man te worden en - vrij man te blijven!’
‘Ja, ja, dat begrijp ik. O, wat zal ik blij zijn, als ik er eens een mag verlossen!’
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‘Wees maar gerust; dat kan je eer overkomen dan je denkt!’
‘En... en... ga ik nu nooit meer naar dat slavenhol terug?’
‘Beste jongen, je vraagt me alweer meer dan ik mag antwoorden.’
Paddeltje's gelaat betrok.
‘O jee! Zou er dan kans bestaan, dat....’
‘Malligheid! 't Zal alles best terecht komen. Zeg, je bent toch geen druiloor
geworden?’
‘Neen,’ lachte Paddeltje nu weer, ‘en dat ben ik niet geweest ook.’
‘Dàt weet ik!’
‘Weet-je dat?’
‘Natuurlijk! Elken avond werd er rapport over je uitgebracht.’
‘Aan... aan Il Capitano?’
‘Je vraagt alweer meer dan....’
Paddeltje maakte een gebaar van ongeduld.
‘Hê, hoe vervelend toch, met dat... dat gezanik van nooit eens ronduit te zeggen
wat je denkt.’
‘Aha!’ lachte Veritas, ‘begin-je weer te schelden?’
‘Neen,’ antwoordde Paddeltje, zijn lichte ontstemming heelemaal vergetend door
de vraag, die hem als nieuwsgierig Aagje op de lippen brandde. ‘Vóór ik je over den
hekel haal, moet-je me toch eens vertellen, waarom Il Capitano zijn jongens eerst
een poosje voor slaaf laat spelen. Of... of mag-je dat alweer niet zeggen?’
‘Dat mag ik.’
‘Nu waarom dan?’
‘Om ze... een beetje te waarschuwen.’
‘???’
‘Kijk eens, maat! 't Is soms een ongeregeld en niet
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altijd even gemakkelijk te besturen volkje, die jongens van Il Capitano. Er moet straf
zijn in de wereld, hè. En... als er nu één erg onwillig of brutaal is...’
‘Gaat hij dan onder de slaven?’
‘Juist!’....
‘Die krijgt dus die knipringen niet aan?’
‘Geraden! Baas smid moet er dan aan te pas komen.’
‘Wat een moeite voor een dag of acht!’
‘Misgeraden, vriend. De tijd van straf is altijd die moeite waard.’
Paddeltje keek zuinig. Veritas bemerkte dit en lachte.
‘Daarom maar verstandig wezen, Paddeltje!’
De scheepsjongen gaf hierop geen antwoord, maar weer met de armen om de
knieën zittend, keek hij een poosje strak voor zich uit.
‘Waar denk-je aan?’ vroeg Veritas.
Paddeltje zag hem aan.
‘Moet-jij ook rapport uitbrengen aan Il Capitano?’
‘Dat gaat je nu eens niet aan, maat!’
‘Nu, dan gaat het je bok niet aan, wat ik denk.’
‘Toe maar! Daar begint hij alweer met porren te geven! Je bent een baas hoor! Maar alle gekheid op een stokje... je moet mee.’
‘Waarheen?’
‘Naar een beter en vooral een gezelliger oord. Kun-je paardrijden?’
‘Of ik! Toen ik nog niet wist, of ik boerenjongen of zeeman zou worden, krabbelde
ik op al de paarden, die naar de wei moesten gebracht worden.’
‘Daar heb ik op gerekend. Je weet, ik ben ook een jongen uit een Zeeuwsch dorp.
Op dus, Paddeltje, voor een heerlijk ritje door een nacht vol sterrenlicht.’
In een wip was Paddeltje op de been, had zijn
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kleeren aangetrokken en met nog een blik op het inwendige van de cel waarin hij
zooveel ondervonden had, verliet hij haar en volgde met een gevoel van opgewektheid
en vroolijkheid zijn geleider.
Dat ritje - de scheepsjongen van Michiel de Ruijter zou het al zijn levensdagen
niet meer vergeten. Heisa! dat ging er van door! Wie er wilder was, Paddeltje of zijn
paard, zou moeilijk te zeggen zijn geweest. Het paard had, al wachtend op zijn ruiter,
van ongeduld staan trappelen, maar Paddeltje had in de week die achter hem lag
zooveel geduld moeten oefenen, dat zijn brandend verlangen om zich vrij en frank
te bewegen en heel zijn jonge levenslust, dien men getemd en bedwongen had, nu
opeens als 't ware met geweld uitbarstten. Een oogenblik dacht Veritas werkelijk,
dat de jongen als een dolleman op de vlucht sloeg, doch zoo dwaas was Paddeltje
niet.
Waar zou hij heen moeten gaan, midden in den nacht en dat in een streek, die hem
volkomen onbekend was? Neen, Veritas had zijn paard er van door laten gaan, en
toen was Paddeltje in die richting voortgehold, had zijn reisgenoot weldra ingehaald
en snelde hem met een jubelend, lang uitgehaald hoezee! voorbij. Hij had wel allerlei
dolle dingen op dat paard willen uithalen, als hij niet voor zeker had geweten dat hij
dan spoedig zandruiter zou geworden zijn. Want hij was wel een stout, maar alles
behalve een geoefend paardrijder, en meer dan eens dacht hij er af te zullen vallen.
Dat voelde het paard wel en probeerde dan den lastigen ruiter van zijn rug te doen
duikelen. Maar een zeeman weet van vasthouden!
Die hangt aan hoog in de lucht en als spinnedraden zoo teer er uitziende touwtjes
boven in den mast, soms als het schip op de golven allerlei valsche en ver-
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raderlijke bewegingen maakt. Schipper De Ruijter had gezegd, dat je soms met je
oogen je moet weten vast te houden, want je zit in het topje van den mast niet met
de handjes op je gemak over elkaar! Je bent er heen gestuurd om te werken, soms
wel om te vechten met de klapperende en fladderende zeilen, die je op den koop toe
nog van je touwtje of welk ander steunpunt je gevonden hebt, af willen slaan, en zeg
dan in de gauwigheid maar heel je familie vaarwel! En Paddeltje, die van kind af
aan overal op- en inklauterde, al schudde en kraakte heel de rommel, zou zich door
een paard laten regeeren? Vooruit, vooruit! vloog het. Als het paard dacht ‘daar gaat
ie!’ dan voelde het een greep, zoo machtig, dat het heelemaal in de war kwam en bij
zichzelf dacht: ‘sapperloot, daar zit een baas van belang op m'n rug!’ En als het tòch
probeerde den lastigen sinjeur af te schudden, liet Paddeltje eens even de kracht van
zijn knuisten voelen, dat het paard trilde over heel het mooie, fijne lichaam. Toen
werd het goeie vrinden met zijn meester en die meester was eigenlijk een doodgoeie
baas, die nu het onderworpen dier streelde en allerlei gezellige naampjes gaf. Temmen
- dàt deed Paddeltje graag. Dan gevoelde hij zich een kaerel, gelijk hij naar
lichaamsgestalte eigenlijk al was. Temmen - een boot, of een in den storm krakend
en zweepklappend zeil of een nukkig paard. Maar zèlf getemd worden, ja, daar had
hij geen lust in. Dat had men hem nu acht dagen achter elkaar willen doen. Heel zijn
aard was daartegen in oproer gekomen, en dat oproer barstte nu uit. Hallo! dat joeg
er van door als de wind. En toen het paard één met hem was geworden, jubelde hij
het uit, zong vroolijke matrozenliedjes of schreeuwde het eenvoudig
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uit, zijn geluk van weer zichzelf te zijn en zich te kunnen bewegen, wild als zijn aard
kon zijn.
Toen... werd hij stil en zag aandachtig op naar den stralenden sterrenhemel. De
lessen, die d'n ouwe hem over den stand der sterren gegeven had, waaruit ook bij
gelegenheid de zeeman de plaats moet kunnen bepalen waar hij zich op dat oogenblik
bevindt, had hij met zijn schrander verstand goed opgenomen. Men had hem op het
bootje, dat hem ontvoerde in de kajuit gehouden en hem in bedwelmden toestand
door het land gevoerd, opdat hij onkundig zou blijven van de plaats waar men hem
heen bracht. Hij glimlachte, nu hij, zijn paard wat inhoudende, als om Veritas
gelegenheid te geven hem in te halen, en deze vragend hoe laat het ongeveer was,
met groote aandacht de verschillende sterrenbeelden bekeek, ze vergelijkende met
den stand, waarop De Ruijter hem te Salé opmerkzaam had gemaakt. Wat men hem
verhinderd had te zien en wat men zorgvuldig voor hem verborgen hield, dat meende
hij uit de sterren te lezen.
In de nabijheid der nederzetting gekomen, werden zij door een schildwacht
aangeroepen, wat bij het verder voortgaan herhaaldelijk plaats had. Het wachtwoord
van Veritas gaf hun overal den doorgang.
‘Den aanroep begrijp ik wel,’ zei Paddeltje, ‘maar het parool niet. Je zegt telkens...
ja, hoe is 't ook weer?’
‘Paddeltje, Paddeltje...!’ spotte Veritas, ‘denk-je dat ik je iets zoo gewichtigs als
't wachtwoord toevertrouw?’
‘'k Hoorde 't toch... en ik ben niet doof.’
‘Italiaansch hóór-je wel, natuurlijk; maar je kunt het toch niet goed nazeggen.’
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‘Goed?... Dat kan! Zoo'n fijn mondje als jij kan ik nog niet zetten. Maar wàt je zei...
komt neer op C a n i n o !’
‘Sapperloot! Men behoeft jou ook niet twee- of driemaal iets voor te zeggen, of
je weet het.’
Paddeltje glimlachte.
‘D'n ouwe van ons commandeert ook maar ééns.... Maar, zeg, wat beteekent dat
C a n i n o nu?’
Paddeltje hoorde, hoe Veritas zacht voor zich heen lachte.
‘Waarom lach-je?’
‘Omdat het parool meer met jou te maken heeft dan je wel denkt.... 't Beteekent
H o n d j e .’
‘Hòndje!! - Ik dacht dat je een grooten jongehond in me zag! Zoo'n teer poppetje
ben ik toch niet.’
‘Alles behalve. Francesco tenminste vroeg me, of jij bijgeval nog familie van den
reus Goliath was! - Maar zie-je, brave jongen, voor parool moet-je een kort woord
hebben.’
‘Dat's waar!’
‘Ben-je nu tevree?’
‘Zoowat half.’
‘Wat wou-je dan nog meer weten?’
Op dit oogenblik werden zij weer door een schildwacht aangeroepen. Voor dat
Veritas het antwoord kon geven, riep Paddeltje uit al zijn macht:
‘Canino!’
Natuurlijk! Paddeltje nam liever zelf de leiding op zich, dan dat hij geleid werd.
‘Wou-jij soms commandeeren?’ vroeg Veritas, een weinig geraakt.
‘Als ik wist waarheen het ging, dàn graag. En zie-je, dàt wou ik nu juist van je
weten.’
‘Waarheen we gaan?’
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‘Ja!’
‘Naar onze nederzetting.’
‘Is dat jelui eenige?’
‘O, neen. We hebben verschillende stapelplaatsen, en ik mocht je namens Il
Capitano zeggen, dat deze hier op 't eiland Corsica is.’
‘Maar,’ zoo viel Paddeltje hem fijntjes in de rede, ‘de man, die altijd de waarheid
spreekt, zegt dat niet namens zichzelven!’
Verbaasd keek Veritas op.
‘Wat bedoel-je daarmee.’
‘Ik? Niets!... Een jonge-honden-kuur, anders niet!’
‘Zoo,’ gaf Veritas eenigszins in verwarring ten antwoord.
Maar dadelijk liet hij er op volgen:
‘Vooruit, vooruit, Paddeltje! Laten we nog eens in galop gaan.’
‘Dolgraag!’ riep Paddeltje uit, en daar ging het weer als de wind er van door.
Toen zij eindelijk de nederzetting bereikten, was daar alles in diepe rust. Alleen
eenige honden blaften en rinkelden met hunne kettingen, een geluid, dat Paddeltje,
die er nooit op gelet had, heel akelig vond en zijn leven door akelig zou blijven
vinden. Veritas bracht hem in zijn eigen woning onder dak.
‘Hier is alles tot je dienst, m'n vriend. Kijk eens, dit kamertje is nu voor jou, en ik
hoop, dat je er nòg beter in slapen zult dan in je cel,... hoewel dat haast onmogelijk
is. En, wat je 't best bevallen zal, morgen kun-je eens een heerlijk bad nemen... en
voor frissche onderkleeren is al zorg gedragen.’
Paddeltje toonde onverholen zijn blijdschap over al deze beschikkingen. Toch
hield hij nog even Veritas staande.
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‘Zeg eens... ben ik nog een gevangene?’
‘Hoe bedoel-je dat?’
‘Of ik binnen moet blijven?’
Veritas schudde ontkennend het hoofd.
‘Je kunt doen en laten wat je wilt.’
‘Ook de nederzetting uitwandelen?’ vroeg Paddeltje plagend.
‘Ik zou je niet aanraden, dat te probeeren, vriend.’
‘Nu, dat begrijp ik.... Maar, zeg, ze zijn toch niet van plan, om me hier den kost
voor niemendal te geven?’
‘Ik vrees van neen! Maar een paar dagen rust mag-je wel hebben, en die zijn je
dan ook gegund. In dien tijd kun-je eens kennis maken met de lui die hier zijn. Veel
bevinden zich hier op 't oogenblik niet, want er is iets gaande op zee, waarmee je nu
nog niets te maken hebt. Ik denk echter wel, dat 't over een weekje hier wriemelen
zal als in een mierennest.’
‘Mieren vind ik nu juist niet gezellig!’
‘Ah bah! Ons volkje zal je wel bevallen.... Zooals ik zei, je maakt eens kennis.
Landgenooten zal-je ook wel ontmoeten.’
‘Die laat ik voorloopig links liggen!’
Veritas fronste het hoofd.
‘Waarom?’
‘Och... ik wou graag een beetje Italiaansch leeren, en ik dacbt zoo, dat je die taal
het best van de Italianen leerde. Of... gaat 't soms andersom in dit....’
Paddeltje wilde zeggen in dit rooversnest - maar hij wilde Veritas niet ergeren.
Hij maakte er dus maar ‘dit dorp’ van.
‘O!’ herademde Veritas, ‘wou-je graag die taal leeren? Dan zal ik je ook een handje
helpen. En
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weet-je, maat, als je 't veel hoort spreken, leer-je 't vanzelf.’
‘Spreken de inwoners van het eiland Corsica het goed?’ vroeg de scheepsjongen
met een strak gezicht.
Veritas keek hem argwanend aan, maar toen hij geen spier op het gelaat van den
jongen zeeman zag vertrekken, gaf hij ten antwoord, dat hij 't wel geloofde.
‘En,’ vroeg Paddeltje ten slotte, ‘wanneer komt er een eind aan m'n luieren?’
‘Eerst moet-je goed uitgerust zijn.’
‘En dan?’
‘Je voeten moeten heelemaal genezen zijn.’
‘Dat zal wel schikken. Ik heb 't beste heelvleesch van de wereld. Als ik me een
vinger afsnijd, groeit die vanzelf weer aan.... Maar dan?’
‘Dan zal-je bij iemand geroepen worden.’
‘Bij Il Capitano?’
‘Heb-je nog meer te vragen, Paddeltje?’
‘Ja, nog een paar dingen zou ik graag willen weten.’
‘Dan moet-je al die vragen maar opzouten tot later. Nacht, vrind; haal-je gestoorde
nachtrust maar gauw in!’
En lachend verliet Veritas het vertrek.
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XIV. De Tijgerkop.
DE dagen, die nu volgden, gingen voor Paddeltje op aangename wijze voorbij. Hij
was wel geen jongen die schik in leegloopen had, maar na een week van overmatigen
arbeid, en wel een arbeid volbracht met een gedrukt gemoed en een somber
voorgevoelen dat het misschien altijd zoo zou moeten blijven, beviel dat korte poosje
van leegloopen hem uitnemend. Veritas had hij niet teruggezien. Waarschijnlijk was
die er weer op uit, om een opdracht van het Opperhoofd der Vrijbuiters te vervullen.
Erg gemist had Paddeltje hem evenwel niet. In het huis zorgde een reeds bejaarde
vrouw op uitmuntende wijze voor den pot en jonge negerslaven vlogen op haar
wenken, om hem te bedienen. Nu bleef hij ook niet veel in huis, maar ging de
nederzetting rond, om overal goed zijn oogen den kost te geven. Het gedeelte, waar
zich het prachtige buitenverblijf van Il Capitano bevond, bleef voor hem zoowel als
voor de anderen wel is waar verboden terrein, doch dit deerde hem niet. Integendeel,
hij bleef liever een eindje van die uitgestrekte tuinen
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verwijderd, in een voorgevoel, dat hij er bij gelegenheid wel zou moeten komen. Dan
zou er zeer waarschijnlijk een zware strijd voor hem te strijden zijn en hij kon het
zich niet ontgeven, dat hij misschien uit die boomrijke gaarden weer vervoerd zou
worden naar de boomlooze en heete akkers, waar hem het harde lot van een slaaf
zou wachten. Hij wilde daar in zijn vrije dagen zoo min mogelijk aan denken. Toch
had hij geen lust die uitsluitend te besteden aan plezier maken. Schrander als hij was,
had hij begrepen, dat hij in den toestand waarin hij verkeerde, aan niet één ding
zooveel behoefte had als aan een weinig kennis van de Italiaansche taal.
Als je die hoort spreken en je verkeert onder lieden die het Nederlandsch niet
verstaan, leer-je haar even gauw als een klein kind de moedertaal van zijn ouders
leert - en eigenlijk veel gauwer, omdat men geen klein kind meer is.
Nu waren er niet veel lieden in de nederzetting. De meesten schenen op een zeetocht
uit te zijn, vermoedelijk met Il Capitano. Toch waren er nog meer dan genoeg
overgebleven, om niet al stommetje-spelend te moeten blijven rondloopen. Vooral
waren er veel vrouwen en nog veel meer kinderen. Die houden beiden veel van
praten, en Paddeltje hield van een praatje maken. De vrouwen waren nieuwsgierig,
wie die vreemde jonge zeeman toch zijn mocht, en met de kinderen was hij spoedig
goeie vrienden, omdat hij, die thuis een heelen hoop broertjes en zusjes had, veel
van kinderen hield en allerlei grapjes met hen uithaalde.
Wij, Nederlanders, hebben nogal eens de onhebbelijkheid een vreemdeling uit te
lachen, die onze taal niet verstaat. Andere volken daarentegen geven vaak
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een lesje in de beleefdheid aan ons, door den vreemdeling zooveel mogelijk te hulp
te komen. En zoo was het ook hier. Wel was de Nederlandsche taal niet vreemd voor
deze lieden, want er schenen op de zeerooverschepen ook Nederlanders te zijn, maar
we weten het al, Paddeltje wilde zich niet met zijn moedertaal behelpen, eenvoudig
omdat hij meester van een andere wilde worden. De vrouwen en vooral de kinderen
hadden schik in hem, als de stevige, blonde zeeman met mond en hand het gebaar
van eten of drinken maakte, of op zijn neus en zijn oogen wees, om te vragen hoe
dit alles in 't Italiaansch aangeduid werd, en al lachende vertelden ze het hem. Dan
kwam hij later bij een ander troepje kinderen en op zijn neus wijzend sprak hij op
zijn manier het Italiaansche woord daarvoor uit. Soms gebeurde het, dat hij den boel
verwarde en zijn neus zijn oor noemde of omgekeerd, en het over wandelen had als
hij zitten bedoelde. Dan lachten de kinderen en klapten in de handen over dien
gezelligen zeeman, die hen zoo voor den gek hield naar zij dachten, of die zoo
schrikkelijk dom was, en ze hielpen hem weer terecht. Zoo grabbelde Paddeltje in
een paar dagen zooveel op als hij met eenige mogelijkheid kon vergaren. 's Avonds
ontmoette hij Francesco, met wien hij slechts door Italiaansche woorden of gebaren
zich verstaanbaar poogde te maken en die iederen avond weer even opgetogen was
over de gemaakte vorderingen, en dan met heel wat gebaren en drukte het zijne tot
vermeerdering dier vorderingen poogde bij te brengen. De enkele Nederlanders, die
zich af en toe in de nederzetting lieten zien of die er als oude lieden woonden en dan
op een huis pasten of eenige andere gemakkelijke bezigheid hadden te verrichten en
daar-
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mede hun eindje schenen te mogen halen, vermeed hij. En wat hem voor de eer van
zijn volk een groot plezier deed, was de omstandigheid, dat hij onder de vrouwen
der vrijbuiters niet ééne Nederlandsche ontmoette.
Op deze wijze bracht Paddeltje zijn tijd door, dus volstrekt niet in lediggang, al
had het daar allen schijn van, maar wel degelijk tot een vermeerdering van zijn kennis,
welke hem in deze streken, en trouwens iederen zeeman die de Middellandsche Zee
bevoer, zeer te pas kon komen - toen op een avond het bevel tot hem kwam, om het
gebied te betreden, dat tot nu toe streng verboden grond voor hem was geweest. Het
was Francesco, die hem bij de thuiskomst reeds met ongeduld opwachtte en hem zei,
dat hij zijn kleeren eens moest afborstelen en het haar in den krul zetten, want dat
hij over een uurtje met hem mee moest gaan naar het verblijf van Il Capitano.
Paddeltje had deze boodschap reeds zoolang verwacht, dat hij er niet van ontstelde.
Hij was trouwens niet schrikachtig van aard, en zenuwen kende men in dien tijd
weinig of niet; al wàren ze er, ze werden het allerminst door de Nederlandsche
vrachtvaarders de wereld rondgevoerd. Alleen had Paddeltje een gevoel van spijt,
dat zijn gezellig leven nu uit was, omdat hoogstwaarschijnlijk de smid heel gauw
een paar stevige ringen om zijn enkels zou moeten bevestigen.
Zoo goed en zoo kwaad hem dit met zijn kennis van de vreemde taal mogelijk
was, vroeg hij, of het Il Capitano zelf was, bij wien hij moest komen.
‘Il Capitano?’ riep Francesco uit, beide handen ten hemel strekkend en het hoofd
heen en weer wiegend, alsof hij zeggen wilde, dat de eerste de beste
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snoeshaan maar niet dadelijk met de geheimzinnige Oppermacht der Vrijbuiters in
aanraking kwam.
Paddeltje vroeg niet verder, maar ging zich op zijn zeemans een beetje opknappen.
Op het aangegeven uur volgde hij Francesco zoo kalm, alsof er niet over zijn leven
beslist kon worden
Aan den ingang van het uitgestrekte buitenverblijf nam de schildwacht hem scherp
op, met een gelaat alsof hij zeggen wilde: ‘je komt er wel in, mannetje, maar je
behoort nog niet tot de onzen en daarom wil ik je gezicht goed onthouden.’ Even
koel en bijna vijandig bekeek hem de schildwacht aan het hoofdgebouw, en toch had
Paddeltje beiden op z'n Italiaansch een vertrouwelijk ‘goeden avond’ toegeroepen.
In de ruime gangen keken verschillende oogen, die in gezichten van allerlei kleur
stonden, hem evenmin vriendelijk aan. Ten slotte gaf Francesco, die tegen zijn
gewoonte ook heel koest was en een beetje angstig keek in dit hol van den tijger,
hem aan een bediende over, die een deur ontsloot en hem beduidde binnen te treden.
Paddeltje kon niet anders doen dan aan dezen wenk gehoor geven en bevond zich
nu in een ruim vertrek. De blinden waren gesloten, zoodat de blik van den
binnenkomende dadelijk moest vallen op een man, die aan het andere einde van het
vertrek aan een tafel gezeten was, waarop een licht brandde. Dit licht was zoo gesteld,
dat bijna alle schijnsel er van op de papieren viel, waarin die man zat te bladeren en
aanteekeningen te maken. Door den weerschijn van het papier was ook zijn gelaat
zeer duidelijk zichtbaar, en... Paddeltje moest onwillekeurig aan den kop van een kat
denken. Niet dat de persoon daar bij het licht mismaakt was. Integendeel. 't Was
iemand van een ranke, schier fijngevormde gestalte, met fraaie,
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bijna kleine handen en schrandere gelaatstrekken. Maar juist dat slanke en buigzame,
die lange oogwimpers en de oogleden zelf, die bij den neus eenigszins omlaag liepen,
de steil opgestreken snor, de kleine, van boven een weinig spits toeloopende
oorschelpen en het lichtblonde, eveneens steil opstaande haar, gaven iets aan dien
man, dat aan het vleierige, zachte, maar ook wreed-valsche van een kat deed denken.
Hij keek niet op, toen de deur geopend werd, maar ging rustig door met het bladeren
in de papieren en met het maken van aanteekeningen, even alsof hij er zich volstrekt
niet van bewust was, dat aan den ingang van het vertrek iemand stond, die natuurlijk
de oogen op hem gevestigd moest houden. Eigenlijk was het, of hij op die manier
den wachtende wat verlegen wilde maken, een weinig angstig voor wat er volgen
zou, gelijk men zich in de wachtkamer van den tandarts banger maakt naarmate men
langer moet wachten.
Eensklaps - met een zeer snelle en geheel onvoorziene beweging - wendde hij het
licht zoodanig, dat hij zelf geheel in de schaduw kwam, waarbij de schijn op den
wachtende viel. Paddeltje voelde, meer dan hij het goed waarnam, dat de lange
oogwimpers omhoog waren gegaan en dat twee scherpe, doordringende oogen op
hem gevestigd waren. Ze bléven op hem gevestigd - en ja, nu wat bekomen van die
plotselinge overgieting van lichtschijn, zàg hij ze. Hij vond echter geen reden, om
de zijne neer te slaan. Eerlijk gezegd, hij dacht daar in 't geheel niet aan, want hij
had niets te verbergen. En zoo blikten zijn heldere, zondelooze kijkers in het scherpe
vuur van die alles doorvorschende oogen.
‘Kom nader,’ klonk het in zuiver Nederlandsch.
Paddeltje deed eenige stappen vooruit.
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‘Halt!... 't Is genoeg.’
Paddeltje gehoorzaamde en stond nu dicht bij de tafel. De persoon, die er aan zat,
bleef hem vlak in de oogen kijken, en het leek Paddeltje of diens oogen twee vlammen
werden.
‘O,’ dacht hij, ‘dat is Il Tigretto.’
‘Wat denk-je daar?’ klonk het onmiddellijk. 't Was alsof die persoon de gave bezat
in zijn gedachten te lezen.
‘Dat u Il Tigretto bent!’
Iets valsch kwam er over het kattengelaat.
‘Wien bedoel-je daarmee?’
‘Den hoofdman... dien ze hier Il Capitano noemen.’
‘Wie heeft je dat gezegd?’
‘Iedereen noemt hem zoo.’
‘Hier?’
‘Neen, hier denken ze 't wel, maar durven 't niet zeggen, geloof ik.’
‘Dat is ook zoo. 't Is een scheldnaam van zijn vijanden; hier gelooft men dat Il
Capitano het niet wil hooren uitspreken. Verstaan?’
‘Ja!’
‘Ben-je altijd zoo kort?’
Paddeltje zag hem vragend aan.
‘Ben ik een hond,’ - werd den jongen toegesnauwd - ‘dat ik door jou met ja en
neen moet afgescheept worden?’
Paddeltje kleurde.
‘'k Ben geen mooi-prater,’ gaf hij kortaf ten antwoord. ‘Ik ben maar een
zeemansjongen.’
De blik van den ondervrager gleed snel over den stevigen boy zooals hij daar met
zijn gespierd korpus, breed in schouders en heupen, op zijn vast neergezette voeten
geplant stond. Even weerlichtte iets als een
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schittering van glimlach door de kattenoogen; toen klonk het:
‘En hoe hoog sla-je me aan? Welken titel geef je me?’
‘Als u zelf wilt zeggen wat u eigenlijk bent, zal ik kapitein of schipper of stuurman
zeggen.’
‘En - als ik nu eens niet op een schip thuishoorde?’
‘Nu,’ zei Paddeltje, een beetje nijdig de schouders ophalend, ‘dan wil ik wel sinjeur
zeggen.’
‘Kan het geen mijnheer lijden?’
‘Zeker niet!’ gaf Paddeltje snel ten antwoord.
‘Waarom niet?’
‘Wel - dat zeg ik alleen tegen een burgemeester van Vlissingen.’
De man aan de tafel kon het niet helpen, maar tegen wil en dank vloog een glimlach
over zijn gezicht, dat er nu ineens anders uitzag, vriendelijk en innemend, maar het
vriendelijke en vleiende van een kat.
‘Je bent een echte ronde Zeeuw!... En bang lijk-je me ook niet.’
Paddeltje wist niet wat hij op dit onverwachte complimentje zou antwoorden en
kleurde weer als een schooljongen. Juist dat verlegene bij zulk een gelegenheid
scheen den ander het best te bevallen.
‘Ga daar eens zitten,’ zei hij. ‘Je staat nu als een arme zondaar voor me, en ik wou
juist, dat we heel goeie vrinden met elkaar werden.’
Paddeltje greep den aangeduiden zetel en ging er, wel een beetje onhandig, op
zitten.
‘Ziezoo. Nu kunnen we beter praten. Je denkt, dat ik Il Capitano ben.’
‘Ja.’
‘Daarom vond ik het flink van je, dat je geen
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angst toonde, want... men is wel een weinig voor hem bevreesd.... Maar ik ben Il
Capitano niet.’
Paddeltje's oogen schenen te vragen, wie hij dan wèl was.
‘Ik ben zijn secretaris; eigenlijk zijn rechterhand, als ik mij zoo eens noemen mag.’
‘O, de schrijver, of de klerk?’
‘Ho, ho, vrind. Je wilt me al te veel in de laagte duwen. In elk geval, ik heb nu
wel den titel van sinjeur bij je verdiend, is 't niet?’
Paddeltje knikte heel ernstig van ja, wat den secretaris scheen te vermaken.
‘En jij bent een varensgezel bij schipper Michiel Adriaensze van Vlissingen, hè?’
‘Ja, sinjeur.’
‘En je heet?’
‘Van mijn eigen naam Klaas Ariensze, maar iedereen noemt me Paddeltje.’
‘Veritas noemde je jonge-hond, is 't niet?’
‘Ja, maar ik wil liever niet zoo genoemd worden.’
‘Waarom niet?’
‘'k Houd niet van beestennamen... ten minste voor mij niet.’
‘En je gunt dien wel aan Il Capitano?’
‘Ja maar, dien naam heb ik hem niet gegeven.’
‘Pas dan maar op, dat je 'm nooit voor hem uitspreekt.’
‘Is 't dan zoo'n kwaaie?’
‘Ja... voor wien hij kwaad wil wezen.... Maar... je heet dan Paddeltje. En wat was-je
aan boord van je schipper?’
‘'k Heb pas een scheepsjongen onder me gekregen. Dat is bij deze reis voor 't eerst
gebeurd.’
‘Dus... eigenlijk ben-je ook nog scheepsjongen?’
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‘Nou - als 't dan niet anders kan - vooruit!’
‘Hou-je van varen?’
‘'k Ben er dol op.’
De secretaris knikte goedkeurend.
‘Hoor eens, Paddeltje, 'k ben maar een schrijver, een klerk zooals je zegt, of een
pennelikker zooals je misschien denkt. Zie-je wel, je hèbt dat gedacht, want je moet
er om lachen. Toch weet ik wel een beetje van het varen, want de zee is mij niet
vreemd. Nu moet-je me eens zeggen, wat je doen zou, als er dit of dat aan boord
gebeurde.’
En de secretaris ging allerlei gevallen onderstellen, die zich bij wind en weer in
het gevaarvolle en aan afwisseling rijke leven van een koopvaardijmatroos kunnen
voordoen. Hij toonde daarbij een kennis van zaken, die inderdaad
bewonderenswaardig was. Doch Paddeltje had geen gedachte aan verwonderen of
zich verwonderd toonen, maar ging heelemaal op in den loop, welken het gesprek
genomen had. Hij geraakte geheel in zijn element. Nu stond zijn gelaat niet
onverschillig meer en er was een warmte in zijn woorden, die deed gevoelen, hoe
hij er met zijn ziel bij was. Geen antwoord bleef hij schuldig. Had de secretaris een
gaatje, hij had er altijd een spijker voor. Op 't laatst zaten ze als twee oude zeemakkers
te redeneeren en Paddeltje zette zijn stem hoe langer hoe meer uit en kreeg ten laatste
het hoogste woord. Bij een heel moeilijk geval, dat de secretaris gesteld had, ontstond
er zelfs verschil met dezen, en erg ook. Doch hij bleef even stevig op zijn stuk staan,
als hij gewoon was zijn voeten op de planken van een wiegelend zeeschip te zetten,
en haalde eindelijk zijn meening er met vlag en wimpel door. In het vuur van het
twistgesprek was hij op z'n zeemans weer
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van jij en jou gaan spreken en de titel van sinjeur was met alle winden van de zee
weggewaaid.
‘Nu, Paddeltje,’ besloot de secretaris, ‘je bent aan boord van je schip haast nog
beter thuis dan ik in m'n papieren.’
Paddeltje glimlachte op zijn goedige manier. Sapperloot, de muts stond hem nu
ook zoo naar zijn zin.
Maar wat hem niet toekwam, wilde hij ook niet aannemen.
‘Het komt,’ sprak hij, ‘omdat d'n ouwe van ons zoo'n knap zeeman is. We moeten
wel hard bij hem werken, hoor, maar je leert bij hem meer dan bij ieder ander schipper
die de zee bevaart, geloof ik.’
De secretaris had de oogleden weer een weinig gesloten, en nu keken zijn oogen
als 't ware loerend den jongen zeeman aan.
‘Eén ding vind ik anders niet mooi in dien ouwe.’
‘Wat dan?’ vroeg Paddeltje met veel vuur.
‘Dat hij zoo'n kerel als jij bent, een zeeman van top tot teen, nog maar als
kajuitsjongen aan z'n boord houdt.’
‘O, maar ik zei 't je immers al, dat ik een jongen onder me heb! Ik vaar voor
halfwassen brasem en doe 't werk van een licht-matroos.’
‘Nu ja, dat beteekent eigenlijk weinig. Een vent als jij kon al best voor vol-matroos
varen.’
‘Dat zou ik misschien ook wel bij een anderen schipper, maar d'n ouwe van ons
kan zooveel volk krijgen als hij wil, en die er zijn, blijven bij hem, en, zie-je, daarom
schiet-je aan boord van zijn schip niet gauw op.’
‘Ga dan bij een ander.’
Paddeltje schudde het hoofd.
‘Zoolang hij me wil houden, blijf ik bij hem.’
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‘Je bent nu anders een heel eindje van hem vandaan.’
‘Zoo ver niet.’
‘Corsica ligt toch een heel eind van Salé!’
‘Ik bèn ook niet op Corsica, en zelfs zoo héél ver niet van Salé.’
Een bliksemstraal vloog uit de nu geheel geopende oogen van den man achter de
tafel. Heel het gezicht veranderde; er kwam iets woests over, om er van te ontstellen.
‘Wie heeft je dat gezegd?’
‘Niemand.’
‘Zeg op, jongen! Bij den hemel, wie heeft je dat verraden?’
Paddeltje was meer verbaasd dan verschrikt over die verandering in de houding
en de gelaatstrekken van den man tegenover hem.
‘Wie mij dat gezegd heeft? Wel m'n goeie man, ik weet het van meer dan één....
De sterren hebben 't mij verteld.’
Het was eigenlijk vermakelijk te zien, hoe de toorn van den man, die zich zoo
plotseling opgewonden had, verliep in een uitdrukking van verwondering.
‘In de sterren?... Ben-je dan op de hoogte van de plaatsbepalingen?’
‘Ja... d'n ouwe heeft 't me geleerd.’
‘Sapristi!’ lachte de secretaris, ‘daar heb ik niet aan gedacht.’
Weer gleed zijn blik over Paddeltje.
‘Hoe heb-je dat gezien?’
Paddeltje verklaarde 't hem met heel eenvoudige en duidelijke woorden. Een
bewijs, dat wat De Ruijter hem geleerd had, uitstekend begrepen was.
‘En - een rekenaar als jij - wel, ik zou haast
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veronderstellen, dat die lezen en schrijven kon, al zou dat wat kras zijn in een
matroos.’
‘Och’, zei Paddeltje, ‘d'n ouwe heeft erg achter me gezeten, anders zou ik heusch
liever m'n tijd verluierd hebben.’
‘Maar... kun-je werkelijk lezen en schrijven?’
‘Een beetje.’
‘Lees dát dan eens....’
En de secretaris reikte hem een vel papier over, waarop eenige regels geschreven
stonden. Met voordacht gaf hij het Paddeltje zoodanig in de hand, dat deze de
geschreven regels onderst boven voor zich kreeg.
Paddeltje was op 't oogenblik te onergdenkend, om op zulk een list verdacht te
zijn. Hij bracht het papier gelijk hij het gekregen had onder de oogen, keek er een
poosje op en onderwijl kwam er een verachtelijk lachje om de lippen van den man
tegenover hem, die hem oplettend gadesloeg.
‘Geschreven schrift is lastig om te lezen,’ begon Paddeltje.
De secretaris trok de bovenlip op.
‘Daarom zal ik een beetje dichter bij het licht komen,’ ging Paddeltje voort.
De daad bij het woord voegend, liet hij het schijnsel van het licht meer op 't papier
vallen. Even tuurde hij er op.
‘Nou, 'k ben ook een mooie!’ riep hij uit.... ‘'k Heb het onderst boven voor me!’
En wip! draaide hij het blad om.
Het verachtelijke lachje verdween van het gelaat van den secretaris. Toch sloeg
hij met groote belangstelling de verdere handelingen van den scheepsjongen gade.
Deze tuurde een poosje op het schrift. Toen het
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hoofd opheffend en den secretaris vlak in de oogen ziende, riep hij uit:
‘Dat kan ik niet lezen!’
‘Waarom niet?’
‘'t Is Italiaansch!’
Een groote belangstelling werd nu zichtbaar bij den secretaris.
‘Hoe weet-je dat 't Italiaansch is?’
‘'t Is geen Hollandsch.’
‘Kan het dan geen Spaansch wezen?’
‘Neen, want hoor’ - en hier ontcijferde Paddeltje eenige lettergrepen - ‘dat zijn
zuiver Italiaansche woorden.’
‘Hoe? Heb-je dan al wat van die taal geleerd?’
Paddeltje biechtte hem eerlijk op, hoe hij er zich eenige dagen achtereen met al
zijn geestkracht op toegelegd had wat Italiaansch te leeren.
Het gelaat van den secretaris werd hoe langer hoe vriendelijker.
‘Prachtig! Prachtig!’ mompelde hij.
En luider voegde hij er bij:
‘Schrijf eens wat op dit papier. Je naam bijvoorbeeld en dat je in Zeeland geboren
bent, met datum en jaartal van die geboorte.’
Paddeltje strekte de hand uit naar de pen die hem toegereikt werd. De secretaris
bekeek even die hand.
‘Ik kan haast niet gelooven, dat die zeemanshand klerkenwerk kan doen.’
Paddeltje lachte vergenoegd. Wat was hij nu vergenoegd. Wat was hij nu grootsch,
en blij ook, dat hij den zin van d'n ouwe gevolgd had!
Hij schreef, wel langzaam, maar duidelijk en zoo mooi hij kon datgene op, wat
van hem gevraagd was,
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en reikte toen het blad aan den secretaris over, als een schooljongen de pen aan zijn
kous afvegend.
Met aandacht bekeek deze het geschrevene. Toen legde hij het blad neer en vestigde
van nieuws den blik op den jongen zeeman.
‘Je kunt een mooie toekomst hebben, Paddeltje.’
‘Dat hoop ik, sinjeur,’ antwoordde deze, bij zooveel loftuitingen er ineens weer
aan denkend, dat ze hem door een man van de pen toegezwaaid werden, aan wien
hij toch wel een titeltje mocht geven.
‘Jij hebt zeker de slavernij wel verschrikkelijk gevonden?’
Paddeltje knikte.
‘En wat een uitkomst, hè dat je niet alleen bevrijd bent, maar dat in eens die mooie
toekomst voor je staat.’
Paddeltje keek hem vragend aan.
‘Bij Il Capitano zal een gast met zulke gaven als jij, een flink zeeman en een maat
die zooveel kennis in den bol hebt, het binnen korten tijd ver, zeer ver brengen.’
Paddeltje sloeg de oogen neer en zweeg.
Oplettend sloeg de secretaris hem gade.
‘Waarom zwijg-je?’
‘Omdat ik niets te antwoorden heb!’ En Paddeltje's heldere oogen keken hem
onbeschroomd aan.
‘Dat wil zeggen?’
‘Dat ik niet dienen wil onder Il Capitano.’
't Gelaat van den secretaris begon er weer dreigend uit te zien.
‘Je hebt alleen den wil een keuze te doen. Of je komt aan boord van een van zijn
schepen en klimt dan binnenkort op tot de hoogste waardigheden, òf je gaat weer als
slaaf naar den akker... voor altijd!’
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Paddeltje keek voor zich. Hij dacht aan zijn ouders, die al zulk een zwaar verlies
geleden hadden door den dood van zijn zusje; aan zijn broertjes en zusjes dacht hij
ook en aan d'n ouwe, dien hij nooit meer dienen zou. Een zucht, een diepe zucht....
‘Sinjeur, dat is geen keus. Ik heb eenmaal gezeid dat ik geen Vrijbuiter zou worden,
en daar blijf ik bij.’
‘Praatjes! Jongenspraatjes! Kinderkost! Jij, zoo'n zeerob, màg niet sterven in het
tuig van een trekdier. Jij moet naar de zee!’
Paddeltje's vingers kwamen in krampachtige beweging.
‘Je gaat, hoor-je, je gaat met ons de vrije vaart op. Een leven, jongen, dat je lijken
zal. Gooi al die huisbakken praatjes van rooven op zij. Die'n ouwe van jou pakt ook
een prijs als hij 'm krijgen kan....’
Daar sloeg de vuist van Paddeltje op tafel, dat de vlam van het licht er van trilde.
‘Kerel!... Doe met mij wat je wilt; maar als je kwaad van d'n ouwe spreekt, vlieg
ik je naar je keel!’
Rood, rood was het gelaat van den scheepsjongen geworden; de aderen waren er
op gezwollen en de oogen straalden, terwijl de neusvleugels zich op en neer bewogen.
Dreigend was hij opgestaan.
Toen gebeurde er iets zonderlings.
De man achter de tafel hief zich langzaam op, het hoofd was vooruitgestoken, de
tanden half ontbloot, maar de oogen... als kolen vuurs gloeiden ze. Heel dat gelaat
werd zoo verschrikkelijk, dat Paddeltje bleef staan waar hij stond, verbaasd, ontsteld.
Dat was niet meer een menschenhoofd, dat was....
‘Il Tigretto!’ mompelde de scheepsjongen, en als betooverd door dien blik trad
hij onwillekeurig een stap achteruit.

Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter

242

XV. Zus.
WAT er gebeurd zou zijn, nadat Paddeltje als vanzelf in dat tijgerachtig wreede
gezicht, dat hem als 't ware midden in zijn opstuivende woede bedwongen had en in
toom bleef houden, het gelaat van het Opperhoofd der zeeschuimers herkend had,
valt moeilijk uit te maken. Vermoedelijk zou het niet best met hem afgeloopen zijn,
als er juist op dat oogenblik niet op de deur geklopt was geworden. Eerst ontging dit
aan Paddeltje, die door zijn ontdekking veel te veel in spanning verkeerde, om voor
iets anders aandacht te hebben, terwijl de man, die hem geheel door zijn krachtigen
wil scheen te beheerschen, er insgelijks niet op lette. Maar weldra herhaalde het zich
en een meisjesstem riep van buiten:
‘Vadertje, vadertje!’
Een schok ging door het lichaam van Il Tigretto en zijn gelaat naar de deur
wendende, riep hij:
‘Nu niet, kindje!’
‘Toe, vadertje,’ klonk het vleiend buiten de kamer, ‘laat me u even wat zeggen....’
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‘Heusch, kindje... ik heb nog zoo veel werk.’
Het trof Paddeltje met welk een teederheid de vreeselijke man deze woorden
uitsprak. Nog blikte hij hem aan, maar hij kon tot zijn verbazing niets meer van dat
tijgerachtige in het gelaat ontdekken, dat als plotseling weggevaagd scheen door
betere aandoeningen.
‘Vadertje!’ klonk het klagend, ‘ik ben zoo bang!’
‘Bang?!’
Il Tigretto snelde naar de deur, maar reeds opende zich die en een meisje, dat op
het oog niet ouder dan een jaar of zeven kon zijn, vertoonde zich op den drempel.
‘Foei, kindje... je moest al uitgekleed zijn, want dadelijk is het bedtijd. Waar is
Babette?’
‘Die moest even in den tuin zijn, vadertje. En toen ik alleen was, maakte ik me
weer zoo bang. Babette heeft vanmiddag van Roodkapje verteld... en o, vadertje, dat
van dien wolf was zoo akelig.’
‘Babette moest die verhaaltjes voor zich houden... En dat ze je alleen laat, dàt zal
ze weten, hoor!’
‘Mag ik nu asjeblieft bij u blijven, vadertje?’
Ze strengelde zich aan hem vast en hij, zich over haar heen buigende, kuste haar
met teederheid.
‘Ik moet je nu wel hier houden, kindje, maar eigenlijk kàn het niet, want ik heb
aan dien jongen nog wat te zeggen.’
Achter hem heen hadden haar nieuwsgierige oogjes reeds naar den bezoeker
gekeken.
‘Een jongen?... Wat een gróóte jongen is dat dan, vadertje.’
Il Capitano gaf hierop geen antwoord, maar het meisje met zich meevoerend, dat
het kopje tegen hem aandrukte en al maar naar Paddeltje bleef kijken,
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ging hij weer naar zijn plaats terug, en een staaf opnemend, sloeg hij daarmede op
een metalen bekken.
Het meisje heesch zich op vaders knieën, en met den arm om zijn hoofd, bleef zij
naar Paddeltje kijken.
‘O, vadertje,’ fluisterde zij opeens heel gewichtig aan zijn oor, ‘kijk die groote
jongen me eens aardig aanzien.’
Onwillekeurig wendde Il Capitano zijn blikken naar den scheepsjongen en hij
werd getroffen door de uitdrukking in diens gelaatstrekken. Al wat er vriendelijks
en innemends kon spreken uit het gelaat van den jongen zeeman, die nog niet geleerd
had zijn gedachten te verbergen, was er thans duidelijk op waarneembaar.
‘Kan hij ons verstaan als wij hardop praten, vadertje?’
Il Capitano knikte.
‘Kun-je me heusch verstaan, groote jongen?’
‘Ja, kindje!’ antwoordde Paddeltje en zijn oogen en heel zijn gelaat lachte haar
vriendelijk tegemoet.
Met een gewichtigheid, alsof zij de grootste ontdekking had gedaan, wendde zij
zich tot haar vader.
‘Hoort u dat? Hij noemt me ook al kindje! Mag hij dat?’
‘Stil, poesje! 't Is een jongen, die nog veel moet leeren.’
‘Hoor-je, Groote-jongen! Je moet nog veel leeren.’
‘Dat ziet er niet mooi voor me uit,’ gaf Paddeltje ten antwoord, en hij zette zulk
een mal bedenkelijk gezicht, dat het meisje er hartelijk om lachte.
Op dit oogenblik werd er op de deur getikt.
‘Entrate!’ riep Il Capitano.
Een reusachtig persoon trad binnen. Hij was als de andere Vrijbuiters gekleed;
een gordel, waaruit de
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grepen van wapens staken, omsloot op sierlijke wijze zijn leest.
De hoofdman sprak hem in 't Italiaansch aan.
‘Breng dezen jongen in cel numero vier, en bewaak hem zeer streng.’
En tevens wees hij op Paddeltje.
De Vrijbuiter naderde den scheepsjongen, om het bevel van zijn meester te
volbrengen, maar op 't zelfde oogenblik sloeg het meisje de armen om den hals van
haar vader en riep uit:
‘O, vadertje! moet die aardige jongen nu weg?’
‘Hij is stout geweest voor je vader, kindje.’
‘Hij?’
‘Heusch!’
‘Wil ik hem dan weer eens goed op u maken?’
Il Capitano glimlachte.
‘Toe, vadertje, toe!’
Reeds bevond zich de Vrijbuiter met zijn gevangene in de deuropening, toen een
bevel van zijn meester hem terugriep.
‘Laat den gevangene nog even hier en verwijder je. Als ik je noodig heb, zal ik je
roepen.’
En toen in 't Hollandsch tot Paddeltje:
‘Jongen... kom nog even hier.’
't Klonk stug en bijtend kortaf, maar 't gezicht van Il Capitano stond niet zoo barsch
als deze woorden zouden hebben doen vermoeden.
Doch op dat gezicht lette Paddeltje in 't geheel niet. Onder 't heengaan had hij
telkens naar 't aardige meisjeskopje omgekeken. Nu waren daar op, en daar op alleen,
wederom zijn oogen gevestigd.
Hij stond nu weer op zijn oude plaats, een glimlach op zijn prettig gelaat en geheel
opgaande in den aanblik van het lieve kind.
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‘Groote-jongen,’ zei ze, ‘ga jij nu daar eens zitten.’
Paddeltje gehoorzaamde.
Toen liet ze haar vader los en naar Paddeltje toegaande, bleef zij voor hem staan.
‘Vadertje zegt, dat je stout voor hem geweest bent; is dat waar?’
Paddeltje wist heusch niet, wat hij op deze vraag ten antwoord zou geven. Half in
wanhoop keek hij éven naar Il Capitano, die eigenlijk zelf ternauwernood een glimlach
kon onderdrukken, om het zotte van dit geval. Toen, met al de vroolijkheid van zijn
jong en opgeruimd karakter, greep hij met een van zijn knuisten het mollige handje
van het meisje heel luchtigjes beet, en er met de andere zachte tikjes in gevend, lachte
hij:
‘Mag ik het dus bij zusje afzoenen?’
Met een hoog, welluidend lachje wendde het meisje het kopje naar haar vader.
‘Hoort u het, vadertje? Hij noemt me zusje en wil me afzoenen! Wat een malle
jongen!’
‘Doen?’ noodigde Paddeltje uit.
‘Neen, hoor! Dat mag vadertje alleen!’
‘Toe!’
‘Neen. - En dan heb-je zulke groote handen... en zoo hard. Die van vadertje zijn
veel kleiner en veel zachter. Kijk eens, vadertje!’
En ze hief een van Paddeltje's handen omhoog.
Il Capitano knikte en maakte met het hoofd een gebaar, alsof hij ze erg groot vond.
‘Zie-je wel? Vadertje vindt het ook!’ zei ze met voldoening.
Paddeltje bekeek ze.
‘Nou, zusje - zoo èrg is 't toch niet.’
‘Daar noem-je me alweer zusje. Hoe komt dat toch?’
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‘Omdat je zooveel op m'n zusje Leentje gelijkt.’
‘Heb-je dan zusjes?’
‘O jee ja, een heele boel; en broertjes ook.’
‘En lijk ik zoo op Leentje?’
‘Ja, zusje. En daarom kan ik je niet genoeg aanzien.’
‘Is dat een lief meisje, die Leentje?’
‘Ja,’ gaf Paddeltje op zachten toon en met veel gevoel ten antwoord; ‘Leentje was
een engel van een kind.... Maar toen ik verleden van de reis terugkwam, toen... toen
was ze niet meer bij ons.’
Paddeltje brak kort af en keek voor zich.
‘Hoe kwam dat dan?’ vroeg het meisje heel nieuwsgierig.
‘Och, zusje... dat is zoo akelig. En... ik kàn het nog haast niet gelooven - en toen
ik jou zag... Neen, liefje, laat ik daar nou maar niet over praten.’
Paddeltje's stem was erg dof geworden en al pratende streelde hij zachtjes het
handje van het meisje.
Het was heel stil in de kamer. Met een kleur van spanning op de wangen stond
het meisje den jongen zeeman strak aan te zien. Toen, als in vrouwelijk instinct om
te troosten, klom ze op de knieën van Paddeltje en haar kopje tegen zijn schouder
leggende, keek ze hem medelijdend aan.
‘Is Leentje weggegaan?’
‘Ja, kindje.’
‘Komt ze dan niet meer terug?’
‘Nooit meer, kindje.’
‘Is ze... is ze dood?’
Paddeltje gaf geen antwoord, maar knikte van ja.
Zachtjes streelde hem het meisje de wang.
‘Arme, Groote-jongen. Nu ben-je niet stout meer, hoor. En... nu mag-je me
afzoenen.’
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Paddeltje trok heel vreemd met de kin. Kindje zag dat. Vertroostend streek ze hem
over de haren en bracht haar wang even bij zijn mond. Nu sloeg Paddeltje den arm
om haar heen, en zoende haar, alsof ze zijn eigen zusje was.
Op dit oogenblik dreunde het metalen bekken.
Dadelijk maakte het meisje zich los en keek naar den kant van haar vader, doch
zonder van de knie van Paddeltje af te glijden.
‘Wat is het, vadertje?... Moet Groote-jongen toch nog weg?’
‘De Groote-jongen niet... maar wel kindje.’
En aan den binnenkomenden Vrijbuiter beval hij:
‘Zoek signora Babette op, en zeg, dat ze dadelijk hier moet komen.’
Het meisje begon te pruilen.
‘Hè toe, laat me nog wat blijven, vadertje.’
‘Ik denk er niet aan, kindje! 't Is meer dan tijd, dat je in je bedje komt. En als
Babette je uitgekleed en er lekkertjes ondergestopt heeft, kom ik je een nachtzoen
geven.’
Dat was kindje niet naar den zin. Ze hechtte zich weer wat nauwer aan Paddeltje
vast, liet haar handje door zijn haren gaan, trok hem aan de ooren, en Paddeltje,
in-gelukkig met dat aardige kindje zoo vlak bij zich, liet met zich spelen zooveel zij
verkoos.
‘Groote-jongen.... Kun-jij nu niet maken, dat ik nog een beetje op mag blijven?’
‘Neen!’ glimlachte Paddeltje, ‘ik ben hier geen baas, hoor!’
‘Weet-je dan heusch geen raad?’
‘Ja, maar 'k weet niet, of 't wel gaan zal.’
‘Hè toe, zeg gauw op.’
‘Hier aan je oor.’
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Heel nieuwsgierig bracht ze haar oor aan zijn mond en luisterde met groote
vraagoogen het geheim af, dat Paddeltje haar influisterde.
Eensklaps liet zij een luid gelach hooren en haar voetjes heen en weer bengelen
van pret. Met den eenen arm om zijn hals geslagen, wendde zij toen, stralende van
pret, het hoofd den kant van haar vader op, wiens voorhoofd zich lichtelijk gefronst
had bij de groote vertrouwelijkheid tusschen die twee jeugdige menschenkinderen.
‘Raad eens wat die malle jongen zegt, vadertje.’
‘Ik kan zoo slecht raden, kindje.’
‘Dat Babette hèm maar op d'r armen mee moet nemen, uitkleeden en in bed stoppen.
- O, daar heb-je ze net!’
En vlug van Paddeltje's knie afglijdend, liep ze op een niet meer jonge vrouw toe,
die ijlings binnen was gekomen en onder een vloed van woorden, Hollandsch en
Italiaansch door elkaar, een heele beschouwing ten beste wilde geven over den angst
dien ze uitgestaan had, dat ze de signorita niet meer in de kamer vond, dat het al zoo
laat was, en de hemel weet wat nogal meer. Maar zusje stuitte dien woordenvloed
door haar bij de kleeren mee te tronen en uit te roepen:
‘Babette, je moet vanavond dien grooten jongen op bed leggen!’
Babette keek met oogen van verbazing eerst den vreemden gast, toen het meisje
en eindelijk haar meester aan, die nu met een ernstig gezicht tot haar zeide:
‘Babette... wat heb-je het kind toch bang gemaakt met dien wolf van Roodkapje!’
Daar ging het mondje van Babette aan het klap-
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peren. Geen schepsel kon dat tegenhouden. Zelfs het machtige en gevreesde
opperhoofd der Vrijbuiters was daartoe niet in staat, al trommelde hij nu ook nog
zoo ongeduldig met de vingers op de tafel. Doch nauw had het meisje van den wolf
gehoord, of in een wip was zij weer bij Paddeltje, klauterde tegen hem op en verborg
haar gezichtje tegen zijn schouder.
‘Wees jij maar niet bang, zusje,’ zei hij met een stem, die, hoe brommerig ze anders
kon zijn, thans zoo teer klonk als het hem maar eenigszins mogelijk was. ‘Roodkapje
heeft me zelf verteld, dat die wolf allang dood was.’
‘Heb-jij Roodkapje gekend, Groote jongen?’ vroeg het meisje, met belangstelling
tot hem opziende.
‘Ja,’ lachte Paddeltje, ‘want ik was de grootmoeder.’
Het meisje uitte een kreet van den lach.
‘Jij de grootmoeder?’
‘Zeker. Je zei immers, dat ik zulke groote handen had;... dat is om je beet te pakken,
zusje.’
‘En je ooren?’ vroeg het meisje, hem met beide handjes daaraan trekkend.
‘Om goed te hooren.’
‘En je oogen?’ vroeg ze, kraaiende van plezier, terwijl ze haar handjes op zijn
oogen lei.
‘Om zusje goed te kunnen zien.’
‘En,’ ging ze een beetje aarzelend voort, ‘wat heb-je een grooten mond.’
‘Dat's om je op te eten’, en spelend hapte hij naar haar handjes.
‘O maar, dan ben-je niet Roodkapje en de grootmoeder ook niet.’
‘Ik geloof haast, dat je gelijk hebt, zusje. Maar wie ben ik dan?’
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‘De wolf.... Zeg, ben-je de wolf?’
‘En als ik ja zeg?’
‘Dan ben ik niet meer bang er voor, want je bent een goeie Groote-jongen!’
En nu ging het op haar vader af, om hem dit groote geluk mee te deelen.
‘Zoo!’ zei deze, haar pakkend, ‘kom-je eindelijk weer eens bij mij?’
Maar ze was veel te vol van haar plezier, dan dat zij over iets anders zou kunnen
gesproken hebben.
‘Vadertje, vadertje, wat heb ik vanavond moeten lachen!’
‘Goed, kind, heel goed. Maar nu moet Babette je naar bed brengen.’
‘Toe... laat Groote-jongen dat doen.’
Zijn gelaat betrok.
‘Ben-je mal, kind,’ riep Babette uit, ‘hoe kom-je daaraan?’
‘Kindje,’ zei Il Capitano nu wat strenger, ‘als je nu niet met Babette meegaat, zal
ik nog boos op je moeten worden.’
Ze keek hem aan, of hij 't meende.
‘Bent u heusch boos op me, vadertje?’
‘Ja... want kindje is nu stout.’
‘Stout?... O, maar dat was Groote-jongen ook!’
Ze deed deze woorden vergezeld gaan van een knikje, alsof ze zeggen wilde: ‘Wat
die doet, mag ik ook doen.’
‘Zeker, dat wàs hij,’ gaf haar vader een weinig kortaf ten antwoord, ‘en daarvoor
zal hij ook gestraft worden.’
Het meisje keek hem aan, of hij het meende. En omdat ze iets in haars vaders
gelaatsuitdrukking meende te zien, dat haar vreemd was en haar daarom
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beangstigde, weerde zij Babette af, die reeds haar hand gevat had, en klauterde weer
vleiend tegen haar vader op.
‘Vadertje!... wat heeft hij dan gedaan, dat u zoo boos op hem bent.’
Ze toonde zulk een angst, dat haar vader, die graag had, dat zij den nacht met blijde
en vroolijke gedachten inging, en daarom in zijn hart den scheepsjongen dankbaar
was haar door zijn aardig gepraat zelfs met den boozen wolf verzoend te hebben, er
zich ongerust over maakte.
‘Kindje moet nu heusch gaan slapen.’
‘O, vadertje zeg het dan, wat heeft Groote-jongen toch gedaan, dat u zoo boos
bent?... Wacht, ik zal 't hem zelf eens vragen, want hij zegt mij toch alles.’
Doch haar vader hield haar tegen. En niet meer wetende hoe hij anders zijn
dochtertje gerust zou stellen, gaf hij op schertsenden toon ten antwoord:
‘Ik ben boos op hem, omdat hij zoo Zeeuwsch praat.’
Met oogen wijd open gesperd van verbazing zag zij hem aan.
‘Ja,’ knikte haar vader glimlachend, ‘hij is altijd met de letter h in de war als hij
deftig wil praten.’
‘Hoe grappig!’ riep ze uit.
En naar Paddeltje toegaande zei ze:
‘Groote-jongen, waarom doe-je dat?’
‘Omdat ik zoo'n domkop ben,’ lachte Paddeltje.
Om dit antwoord had het meisje weer heel wat schik. Groote menschen waren in
haar oogen allen erg knap, en nu zei die aardige jongen, dat hij een domkop was.
‘Nu naar bed!’ riep haar vader.
‘Toe laat hij nog eens deftig praten, dan zal ik goed luisteren naar die h's.’
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‘Neen, neen... 't is meer dan tijd.’
‘Groote-jongen, praat nog eens wat?’
‘Neen zusje... je moet gaan slapen.’
‘Hè... eventjes.’
‘Neen... Morgen - en dan zal ik net zoolang praten als zusje wil.’
In vroolijke verwachting sloeg het meisje de handen in elkaar.
‘Dat is goed, dàt is goed!... Vadertje, stuur-je hem dan morgen vroeg bij me?’
Il Tigretto aarzelde, doch slechts een oogenblik. Toen knikte hij:
‘Ja, kindje!’
Dat ja redde Paddeltje van den dood....
Il Tigretto zei het hem ronduit, toen zij beiden weer alleen in de kamer waren.
Even had hij Paddeltje aangekeken, die, nadat zusje verdwenen was, daar nog met
een gelukkigen glimlach voor zich zat te staren.
‘Dat kind heeft je 't leven gered, jongen.’
Paddeltje sloeg de oogen op. Er lag nog altijd dezelfde uitdrukking van goedheid
en vriendelijkheid in. Het hinderde den zeeroover, en toch deed het hem weldadig
aan, want hij wist dat de jongen nog aan zijn kind dacht.
Hij sloeg de zijne neer en trommelde weer met de vingers op de tafel.
‘Jongen,’ zei hij toen opeens, ‘ik heb aan mijn kind beloofd, dat jij weer bij haar
zult komen. Het spijt mij, omdat ik je daardoor een gunst verzoeken moet.’
Ten hoogste verbaasd keek Paddeltje hem aan.
‘Jij hebt hier in mijn tegenwoordigheid den naam uitgesproken, dien mijn vijanden
mij gegeven hebben. Die vijanden denken zóó laag over me, dat jij, een
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doodgewone scheepsjongen, een knechtje van den schipper en zijn matrozen, je te
hoog rekent om bij mij dienst te nemen.... Neen, stil... dat is de waarheid, een
waarheid, die je een leven van hopelooze ellende of, als genade, dat leven zelf zou
kosten... indien ongelukkigerwijs m'n kind niet zooveel van je was gaan houden. Ik
had besloten, dat je mijn lieveling niet meer zou zien. Een kind vergeet zoo gauw...
en toch een kind onthoudt alweer zoo lang. Mijn lieveling zal morgen naar je vragen
en ik heb haar mijn belofte gegeven. Ik weet niet, hoe ik dat alles nog in orde zal
brengen... maar vóór ik je weer toelaat tot mijn lieveling, vraag ik je de belofte af,
om in haar tegenwoordigheid nooit, nooit, een woord over je lippen te laten komen,
dat haar gedachten aan haar vader verontreinigt.... Ik vraag meer dan ik eigenlijk
mag doen aan... aan iemand als jij... en ik haat je er om, eerlijk zeg ik je dat. Maar
even eerlijk wil ik jou vragen, of je bij mijn kind vergeten zult... wat je denkt dat ik
ben.’
Al doffer en doffer was de Vrijbuiter gaan spreken; op het laatst had zijn gelaat
weer die terugstuitende uitdrukking, waarvoor Paddeltje nu begreep, dat de menschen
konden sidderen.
Ook het gelaat van Paddeltje was geheel veranderd. Hij voelde als bij ingeving,
hoe erg die man hem nu haatte en hoe laag hij door hem geacht werd; dat hij hem
alleen op zijn vloot had willen hebben, om voordeel te trekken van zijn kennis van
zeezaken, maar hemzelf als een voetveeg beschouwde. Toch, zóó had de jonge
zeeman hem liever. Rond, als hij zelf was, hield hij van rondheid. Onverschrokken
zag hij Il Tigretto in het gelaat, en terwijl zijn neusvleugels trilden, zei hij vol
verontwaardiging:
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‘Denk-je dat ik dat lieve kind zou zeggen, dat...’
Hij hield plotseling in, zelf verschrikt over wat hij ging zeggen.
Een blik vol haat trof hem uit het oog van Il Tigretto.
‘Jongen,’ sprak hij dreigend, ‘ik zal den dag zegenen, waarop mijn lieveling genoeg
van je heeft.’
Reeds greep zijn hand naar de staaf, om op het bekken te slaan, toen er een gedachte
bij hem oprees.
‘Ik moet nòg een belofte van je hebben; je zult geen pogingen aanwenden tot
ontvluchten.’
Paddeltje schudde het hoofd.
‘Die belofte leg ik niet af.’
Il Tigretto fronste het voorhoofd.
‘Jongen, wat maak je 't me moeilijk!’
‘Dat kan ik niet helpen,’ zei Paddeltje eenvoudig.
‘Domkop, hoe wou-je ontvluchten?’
‘Dat weet ik niet... en àls ik 't wist, zou ik 't je niet vertellen!’
‘Maar... maar hoe kan ik je dan vrij laten omgaan met mijn kind!’ riep Il Tigretto
half in wanhoop uit.
Paddeltje glimlachte.
‘Zusje zou Groote-jongen wel vasthouden als hij wegliep.’
Even dacht de Vrijbuiter na. Iets als een valsche lach kwam over zijn gelaat. De
oogen opslaande, zag hij hoe twee heldere kijkers vast op hem gericht waren.
‘Je denkt wat!’ zei hij dreigend.
‘Natuurlijk,’ gaf Paddeltje een beetje onbehouwen ten antwoord, ‘dat doe ik altijd,
als ik niet suf.’
‘En wat dacht-je?’
‘Gedachten zijn tolvrij!’
Il Trigetto balde de vuist.
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‘O, o! wat heb ik er een spijt van, dat ik jou ontmoet heb.’
‘Ik ook!’ gaf Paddeltje leuk ten antwoord.
Nu klonk het geluid van het metalen bekken. De wachter verscheen en vroeg, wat
Il Capitano beliefde.
‘Breng dezen jongeman weg.’
‘Naar cel nummer vier?’ grijnsde de wachter, die wist, dat men daar niet anders
dan als geketende slaaf of als bloedend lijk uitkwam.
‘Neen!’ gaf Il Capitano norsch ten antwoord, ‘naar het tuinkamertje in den
zijvleugel.’
De wachter keek ineens met een soort eerbied Paddeltje aan, die hem weldra
volgde. Afscheid van Il Capitano had hij niet kunnen nemen, want die had hem den
rug toegewend.
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‘Dat is goed, dat is goed!.... vadertje, stuur je hem dan morgen vroeg bij me?’ Bladz. 253.
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XVI. Jaloersch?
HET was een en al vroolijkheid in de nederzetting der Vrijbuiters. Van een
welgeslaagden tocht waren zij teruggekeerd, en nu vierden zij niet alleen op
luidruchtige wijze hun behouden thuiskomst, maar ook werd de kolonie overstroomd
door Moorsche kooplieden, die, reeds gewaarschuwd dat er een goede slag was
geslagen, zich gehaast hadden naar de plaats, waar zij voor betrekkelijk weinig geld
prachtige inkoopen konden doen, terwijl zij gezorgd hadden datgene mede te brengen,
waarvan zij konden vermoeden, dat er bij de roovers behoefte aan bestond. Bevreesd
voor die roovers waren zij allerminst. Zij konden elkaar niet missen. Bleven de
kooplieden weg, dan zou er weldra gebrek aan alles gekomen zijn. En waren de
zeeroovers ongelukkig of zelfs maar onvoorspoedig in hun tochten, dan zat er een
schrale tijd op voor deze Moorsche kooplieden, die heinde en ver wisten te
verspreiden, wat hier bijeengesleept werd.
De tocht had slechts enkele weken geduurd, maar Il Tigretto had zich gehaast, om
uit de landingsplaats,
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waar, veilig voor elken overval, de schepen ankerden en tot een nieuwen tocht
uitgerust konden worden, zijn woning te bereiken. Zijn hart trok naar zijn kind. Zij
was hem alles, en voor haar toekomst droomde hij de schoonste droomen en vormde
de stoutste plannen. Kindje van weelde en omringd door de teederste zorgen, zou zij
eens als jonkvrouwe de rijkste en meest hegeerlijke van Afrika's Noordkust zijn. Nu
reeds brachten de kooplieden tot zelfs in het verre Arabië de mare over van de groote
schatten en de fabelachtige rijkdommen van den beruchten zeekoning. Eenmaal zou
het verhaal van een blond koningskind, erfgename van die schitterende heerlijkheden,
de belangstelling van een Oostersch vorstenzoon opwekken. Als koopman verkleed
zou hij met de karavaan den langen, gevaarvollen tocht door de woestijn wagen, en
hij zou trachten met eigen oogen te aanschouwen datgene, waarvan zijn weelderige
verbeeldingskracht vol was. Voor hem, uit het Oosten gekomen, waar men geheel
andere begrippen zou hebben over den stouten beheerscher der Middellandsche Zee,
den geesel der zeevarende Christenvolken, zou Il Tigretto een held zijn, even waard
om bewonderd te worden als dat met de onstuimig dappere opperhoofden der
zwervende Bedouïnen het geval was, die de karavanen aanvielen en als het kon
uitplunderden, maar bij hun stam geëerde en naar aartsvaderlijke en dikwijs milde
begrippen regeerende koningen waren.
Het zal u zonderling voorkomen, maar toch was het zoo, dat Il Tigretto zichzelf
volstrekt geen slecht mensch vond. Eigenlijk moogt gij zelf wel oppassen, dat het u
in uw leven niet tot zekere hoogte net eender gaat. Want als ge een poosje achter
elkander iets gedaan hebt wat niet goed is, vind-je 't zelf zoo
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erg niet meer. Il Tigretto had zich nog heel jong ingelaten met een samenzwering op
het schip, waarop hij als lichtmatroos diende. Schipper en stuurlieden had men
onschadelijk gemaakt en met het haast nog nieuwe schip was men de vrije vaart
opgegaan en had zich eindelijk bij een der beruchte zeeroovers gevoegd, die door
hun naam schande deden aan de Nederlandsche natie. Door eigen geestkracht, groote
ervarenheid en vooral door zijn durf en schranderheid, was hij eindelijk het
opperhoofd van een kleine zeeschuimersvloot geworden, en nu voelde hij zich de
gelijke van de verschillende vorstjes der kleine roofstaten of roofsteden aan de
Noordkust van Afrika, en niet de mindere van de kleine potentaten van de
verschillende rijkjes in Italië, van het Balkan-schiereiland en van de eilanden of het
vasteland van Klein-Azië. In zijn tijd was het oorlog overal: eigenlijk kon men al
die oorlogen en oorlogjes niet meer bijhouden of van elkaar onderscheiden. Wel had
ons volk de wapenen moeten grijpen voor een worstelstrijd om de onafhankelijkheid,
maar in onze tochten naar de Indiën namen wij het zelf zoo nauw niet met de
onafhankelijkheid van volken en volkjes, die een andere huidkleur hadden dan wij.
Op de Banda-eilanden roeiden wij heele bosschen uit, om te maken, dat er niet te
veel notemuskaat of sago aan de markt kwam, want onze kooplieden vreesden, dat
die waren anders niet hoog genoeg in prijs gehouden konden worden. Daar gebeurde
in het heldentijdvak van ons volk ongerechtigheid genoeg, dat een man als Il Tigretto,
die eenmaal op het slechte pad was, redenen te over kon vinden, om zich voor zijn
geweten schoon te praten.
Hij gevoelde zich in zijn nederzettingen even goed
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en even wettig heer en gebieder, als menig Europeesch vorst, die, hetzij in Europa,
hetzij in Amerika of Azië, onder meer of minder gezochte voorwendselen, zich een
deel van een rijk, ja soms wel een geheel rijk toegeëigend had. En als soms toch even
een beet van zijn geweten hem er aan herinnerde, dat hij eigenlijk beter wist, en dat
het toch niet voldoende is eigen slechtheid te verontschuldigen door de slechtheid
van anderen, dan paaide hij dat geweten door het te verzekeren, dat hij eenig en alleen
voor zijn kind zich machtiger en rijker wilde maken.
O, dat kind was hem zoo lief! Hoewel zij op jeugdigen leeftijd reeds moederloos
geworden was, had hij toch het geluk gehad haar te kunnen stellen onder de teedere
zorg van een Nederlandsche vrouw, die hij bij een schipbreuk had kunnen redden.
Hoe vrij hij zich gevoelde, gebonden aan niet ééne natie, toch was hij de taal zijner
eigen moeder blijven liefhebben en, hoe hij er ook op mocht afgeven, het land zijner
geboorte was altijd verbonden gebleven aan de herinneringen uit zijn jeugd. Soms
droomde hij er van, dat als de Oostersche prins niet mocht komen opdagen, hem nog
altijd de weg zou openstaan een pardonbrief van de Nederlandsche regeering te
kunnen verkrijgen, en hoe hij dan zijn dochter zou brengen naar het land zijner
geboorte, waar men, dat wist hij als Nederlander al te goed, dikwijls zóó veel eerbied
voor rijkdom en aanzien had, dat men vergeten wilde hoe die verkregen waren. Hèm
zou men misschien nog scheef aanzien, maar bij een aanzienlijk huwelijk - zoo hoopte
hij - zou men zachtkensaan vergeten, of het als achterklap leeren beschouwen, op
welk een wijze de schatten zijner dochter bijeen vergaard waren.
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En nu ook zal men begrijpen, hoe diep het hem vernederen moest, dat een ruwe,
ongemanierde bootsmansjongen als Paddeltje, het hem ongezouten had te kennen
gegeven niet van zijn partij te willen zijn. Dat kwam, omdat Paddeltje met hart en
ziel vertrouwen stelde in zijn schipper, en omdat die schipper, Michiel Adriaenszoon
de Ruijter, een braaf mensch was, die nooit ofte nimmer het kromme recht praatte.
Nu zou het opperhoofd dezer Vrijbuiters zich waarlijk niet lang bedacht hebben
op welk een wijze hij dien bootsmansjongen tot rede moest brengen, indien hij juist
in dat opzicht niet met machteloosheid ware geslagen, doordat zijn kind zooveel van
dien jongen was gaan houden en wel van het eerste oogenblik af, dat die twee elkaar
ontmoet hadden. Il Tigretto had in het eerst zijn hoop gebouwd op het wispelturige
van een kinderhart. Het kleine volkje toch kan morgen al meer dan genoeg hebben
van een stuk speelgoed, waarnaar het gisteren zoo sterk verlangde, dat het er rust
noch duur om had. Maar ongelukkig voor Il Capitano bleef zijn dochtertje zoo gehecht
aan dit levend stuk speelgoed, dat 's morgens haar eerste vraag naar Paddeltje was
en zij 's avonds insliep midden onder een uitvoerig verhaal aan Babette over
‘Groote-jongen’. Het meisje had bij al de weelde, die haar omringde, toch eigenlijk
zoo weinig afwisseling, dat ze nu dol in haar schik was met den vroolijken jongen,
die, evenals voor zijn zusjes allerlei aardige spelletjes voor haar wist te verzinnen,
allerlei kunstjes kende en een baas in het knutselen was. Zeelui houden dolveel van
het laatste en Paddeltje was er ook een liefhebber van.
't Was aardig te zien, hoe Zusje een en al aandacht kon wezen, als hij met
vlechtwerk of met kunstig
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papiersnijden bezig was. Dan moesten de fijne vingertjes van Zus het ook probeeren
en Groote-jongen met zijn ruwe handen was voor haar wel de geduldigste leermeester.
Vooral het vroolijk gepraat van Paddeltje en zijn dolle invallen deden haar soms
kraaien van den lach. Vele dienaren had zij in haar leven al gehad, maar zulk een
gewilligen, die toch op een anderen tijd over haar den baas wist te spelen, neen, zoo
een had zij nooit gekend. En dan weer waren het heel ernstige gesprekken over het
gestorven zusje van Paddeltje, die vanzelf uitliepen op zeer vroolijke over zijn nog
levende broertjes en zusjes. Over zijn broer Jan, dien hij zoo moeilijk onder den duim
kon houden en van wien hij toch zoo veel hield, hoorde zij het liefst. Ze begon dien
na te doen en Paddeltje te plagen, maar dan toonde haar kameraad, dat hij in een
ommezientje ook haar onder den duim wist te krijgen. Want hoe teer Paddeltje voor
haar kon zijn en zijn dikwijls al te losse tong voor haar wist te bedwingen, hij moest
toch altijd de baas blijven. Dat zat nu eenmaal in zijn karakter.
Al kon hij Zus soms met zich laten spelen, of hij in waarheid de jonge hond was,
waarvoor Veritas hem had gehouden, het zou Zus geen oogenblik in de gedachte
gekomen zijn, om hem werkelijk alleen als een speelpopje te gebruiken. Hoe dat
kwam, wist Zus niet en Paddeltje zelf ook niet; maar het scheen zoo vanzelf te
spreken, dat eindelijk de verhouding werd, als van een grooten broer tot een kleine
zus, van een stevigen baas tot een aardig, teer meisje. Zij mocht de erfgename zijn
van groote schatten en hij maar een arme scheepsjongen - zij bleef het aardige, teere
meisje, maar de baas was hij. Misschien juist daarom bleef Zus zooveel van hem
houden. Allen
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bogen voor haar, voorkwamen haar wenschen en bedierven haar wel een beetje; allen
waren bij haar de tweede persoon en zij was altijd de eerste. Maar als Groote-jongen
iets niet wilde, waar Zus haar hoofd op had gezet, dan gebeurde het niet. Hij bleef
vroolijk en aardig, praatte honderd uit, deed allerlei gekke dingen waarom zij het
moest uitschateren, maar dat ééne, waarin hij geen zin had, deed hij niet. En als hij
wat wilde, waar zij eerst geen lust toe gevoelde, dan kwamen er wel weer allerlei
grapjes en dolligheden, maar dat ééne, dat hij wilde, gebeurde wèl. Altijd bleef hij
vriendelijk, altijd vroolijk; maar als hij met zijn vroolijk gezicht neen had geschud,
en geschertst had, dat Zusje wel wijzer zou zijn - dan wàs Zusje spoedig wel wijzer....
Twee dagen nadat de scheepsjongen in de huishouding van Il Tigretto was ingelijfd,
had Il Capitano zijn woning verlaten, om zich bij de zijnen te voegen voor de
expeditie, welke reeds lang op touw was gezet. Na den gelukkigen afloop was hij
nauwelijks in de veilige schuilhaven geland, of hij haastte zich de noodige orders te
geven voor het ontladen en het vervoer der geroofde goederen, waarna hij, gelijk we
reeds mededeelden, met een vurig verlangen, om zijn geliefd kind weer te zien, naar
de nederzetting ijlde.
Ze vloog hem in de armen.
‘Kindje, kindje, wat ben ik blij, dat ik je terugzie!’ En hij bedekte haar gezichtje
met kussen en lief koosde ze tegen zijn vaderhart.
‘En hoe heeft mijn kindje het al dien tijd gemaakt?’
‘O, vadertje! ik heb toch zoo'n schik gehad. Grootejongen doet me altijd zoo
lachen!’
Even vloog er een wolk over zijn voorhoofd.
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‘Wel, wel, dat doet me plezier.... En heeft kindje niet naar me verlangd, èrg verlangd?’
‘O ja, heel erg.... Maar, ziet u, als ik het naar begon te vinden, dan kwam
Groote-jongen, en....’
Hij viel haar in de rede.
‘En dacht-je dikwijls, héél dikwijls aan me?’
‘Zeker, vadertje, héél dikwijls.... Maar Grootejongen maakte toch zooveel grapjes,
en....’
‘En dan vergat-je me zeker héélemaal?’
‘Welneen, vadertje! Maar, ziet u, ik vond het niet zoo akelig dat u weg was als
vroeger. Want Groote-jongen....’
‘Kindje, praat nu eens over mij!’
‘Dat doe ik, vadertje, want ik wou vertellen, hoe Groote-jongen....’
Hij werd er ongeduldig onder. Wel trachtte hij dit gevoel voor zijn kind te
verbergen, maar toen het mondje maar niet stil stond van haar speelmakker, voelde
hij iets als jaloerschheid in zijn hart opkomen. Hij onderdrukte dit echter met geweld.
Hoe? Zou hij, de machtige en gevierde zeekoning, per slot van rekening ijverzuchtig
worden op een poveren scheepsjongen? Toch was er een schaduw gevallen over dit
wederzien, waarnaar hij gedurende zijn afwezigheid altijd door verlangd had. Vroeger
bij een wederzien, was het zijn kindje, dat het snappende mondje vol had van hèm.
Vadertje moest nooit meer weggaan, of, als hij toch ging, moest hij haar meenemen.
Wat was haar die tijd lang gevallen! En nu? Zeker, het hartje liep over van blijdschap,
omdat vadertje teruggekomen was, doch niet als vroeger somde zij allerlei kleine
grieven op tegen Babette of tegen het dienstpersoneel, maar kon thans niet uitgepraat
komen over het prettige leven, dat zij met haar speelmakker in
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die paar weken doorleefd had. In geuren en kleuren moest vadertje dat weten. Hoe
zou het toch vadertje onverschillig kunnen wezen, wat heel haar wezentje deed trillen
van genot, wat als een zonnetje van geluk uit haar lachend gezicht straalde?
Il Tigretto werd er op 't laatst ongeduldig onder, en tegen wil en dank kwam het
hem over de lippen:
‘Een volgende maal gaat Groote-jongen met ons mede naar zee.’
Daar had men het lieve leven gaande! Het gezichtje betrok heelemaal. Hoe zou
zij dan den tijd moeten doorbrengen? Vadertje weg en Groote-jongen ook al. O neen,
dat kon niet gebeuren. Ze wilde niet meer alleen met Babette en al die akelige
bedienden blijven, en... die kònden al Italiaansch....’
Hij begreep haar niet goed en dacht, dat zij er over klaagde haast zonder
uitzondering die taal te moeten hooren. Daarom zei hij vermanend:
‘Maar die taal moet kindje toch goed leeren. Het Hollandsch is voor ons beidjes,
lieveling; voor Babette ook wel, maar vooral voor ons.’
‘En voor Groote-jongen toch ook?’
‘Goed dan, ook voor hem. Maar kindje moet goed al die menschen leeren verstaan,
die dat mooie Italiaansch praten en zij zelf moet zorgen, dat zij zich ook aan hen
verstaanbaar leert maken!’
Een lach van geluk vloog over haar gelaat.
‘O, vadertje - dat is juist zoo dòl-aardig.’
‘Wat, kindje?’
Ze schaterde het uit.
‘Wat is er, kindje?’ lachte hij nu ook.
‘Zal u 't aan niemand vertellen, want 't is een groot geheim, en Groote-jongen zei,
dat niemand het buiten ons tweetjes mag weten.’

Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter

266
‘Een groot geheim?’
‘Ja!’ knikte zij met veel voldoening. ‘En daarom moet ik het u stil in 't oor
fluisteren.’
Hij boog, ten hoogste nieuwsgierig, zijn oor tot haar mondje.
‘Vadertje, al die menschen kunnen al Italiaansch, maar Groote-jongen nog niet,
en nu mag ik 't ook wat met hèm spreken, zegt-ie, en dan probeert hij 't ook - en o,
dat is toch zoo gek!’
Il Tigretto zette haar van zijn knie.
‘Ik moet nu zaken gaan doen, kindje. Over een uurtje mag-je weer terugkomen.’
‘Met Groote-jongen?’
‘Neen... alleen!’
Ze keek hem even verlegen aan. Hij was ook zoo ongewoon ernstig. Een oogenblik
dacht zij er aan, om als gewoonlijk wanneer zij iets had af te vleien, hem aan 't lijf
te hangen en onder allerlei liefkozingen te vragen, of vadertje boos op kindje was.
Maar zij dacht aan Groote-jongen, die in den tuin bezig was bij haar bloemen een
alleraardigst priëeltje te timmeren, dat o zoo mooi zou worden en dat Paddeltje zelf
verven zou als 't af was, verven met kleuren, die zij samen uitgezocht, of liever, die
hij zelf daarvoor bestemd had, erge bonte en harde kleuren, vooral groen, op z'n
zeemans. En vadertje aan zijn booze bui overlatende, huppelde zij met een glimlach
van wachtend geluk op 't gelaat het vertrek uit.
Il Tigretto had dien glimlach gezien en begrepen wien hij gold, en dat hinderde
hem onuitsprekelijk.
Hij ontbood Veritas, die tijdens zijn afwezigheid de leiding over de nederzetting
in handen had en geheel volgens de gegeven constructies, welke ook Paddeltje
betroffen, had moeten handelen.
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Il Capitano zou niet zulke groote dingen tot stand hebben kunnen brengen en evenmin
het bestuur kunnen voeren over deze nederzetting, indien hij niet zijn persoonlijke
neigingen, zoowel als zijn persoonlijke zaken, had weten achter te stellen bij het
algemeen belang. Veritas moest een uitgebreid verslag geven van hetgeen er tijdens
de afwezigheid van den hoofdleider geschied was, toegelicht door schriftelijke
aanteekeningen en vooral door cijfers, die dikwijls welsprekender kunnen zijn dan
woorden en daarom zoo nauwkeurig mogelijk gecontrôleerd werden.
Het was uit den aard der zaak een veelomvattend onderzoek, dat de kapitein
instelde. Hoe stond het met de bewerking der uitgestrekte landerijen? Waarna aan
de orde kwam, hoe het met de gedwongen werklieden en hun opzichters geschapen
stond. Na ook dit punt afgehandeld te hebben, kwam de kolonie zelf aan de beurt.
Alles was er uitstekend geregeld, overal waren er opzichters, die weer onder andere
opzichters stonden. Het ging met dat toezicht, als met de beekjes die een beek, de
beken die een zijtak vormen, de zijtakken die alle uitloopen in de groote rivier. En
toen de geheele toestand van de kolonie met haar grondbezit den leider helder voor
oogen stond, toen eerst wendde hij zijn aandacht op zijn eigen, insgelijk groote
huishouding. Waarlijk, de Vrijbuiters, die onbezorgd feestvierden over hun behouden
thuiskomt en hun welgeslaagde expeditie, konden niet vermoeden, dat de man, die
hen ter overwinning had gevoerd, in dezelfde oogenblikken, dat zij luidruchtig hun
vreugde uitten, in zware zorgen verdiept zat.
En toen het cirkeltje heel nauw getrokken was, kwam ook Paddeltje ter sprake.
Veritas deelde mede, hoe ook ten opzichte van den
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scheepsjongen zooveel mogelijk naar de ontvangen instructies gehandeld was. Een
groot gedeelte van den dag was hij, gelijk het heette, aan den dienst van de signorita
verbonden geweest. Het overige gedeelte had men hem vrijgelaten, om zich in de
kolonie te bewegen, schijnbaar gelijk hij wilde en geheel naar zijn zin, maar in
waarheid van alle kanten bespied. Ook had Veritas zich, zooveel het met zijn drukke
bezigheden uitkwam, dikwijls met hem bemoeid en hem veel schoons en avontuurlijks
verteld van het leven op de vrije vaart.
‘In één woord, kapitein,’ aldus besloot Veritas dit gedeelte van zijn verslag, ‘er is
al het mogelijke gedaan, om het groote verlangen naar de zee, dat dezen jongen
geheel vervult, dáárheen te leiden, dat hij zin en lust krijgt, om zich vrijwillig bij ons
te voegen.’
‘En mislukt, natuurlijk?’
‘Waarom, als ik vragen mag, voegt u daar het woord natuurlijk bij?’
Il Capitano glimlachte.
‘Ik hoorde het aan den toon van je stem. En je zou niet met zulk een uitvoerigheid
opgeteld hebben, wat er al gedaan is, om den jongen te verleiden, indien je daarmee
je zelf en anderen niet wilde verontschuldigen, dat al die pogingen gefaald hebben.’
‘Inderdaad, kapitein. Al ons preeken is voor doovemansooren geweest. 't Is een
schrandere jongen, die gauw begrijpt, waar het heen gaat. En ik zou in werkelijkheid
nog slechts één middel weten op te noemen, dat ten opzichte van hem met eenige
kans van slagen gebruikt kon worden.’
‘En dat middel is?’
‘Hem ten strengste te verbieden met de Vrijbuiters uit te zeilen.’
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Il Capitano knikte.
‘Ja, ik begrijp, dat hij juist sterk zou verlangen datgene te doen, wat verboden was.
Ongelukkig kunnen wij dat middel niet op hem toepassen, want, zooals je terecht
zegt, hij snapt heel gauw, wat men met hem voor heeft. Als we hem verboden, om
weer uit te varen, zou hij als bewijs, dat we 't meenden, niets meer of minder dan
zijn vrijheid vragen. En, Veritas, na al wat er gebeurd is en met al wat die jongen nu
van ons weet, mag hij nooit weer in de maatschappij, ik bedoel zijn maatschappij,
terugkeeren.’
‘Dat laat zich hooren, kapitein. En ik ken twee personen, die er spijt van zouden
hebben als Paddeltje ons op een goeden dag verliet.’
‘Wie zijn die twee personen?’
‘Uw dochtertje, kapitein, is er een van.’
De kapitein fronste het voorhoofd.
‘Je hebt daarin helaas al te veel gelijk, Veritas! Juist om mijn kind heb ik spijt als
haren op mijn hoofd, dat die jongen in mijn huis is gekomen. Het kopje van mijn
lieveling is zoodanig van hem vervuld, dat ze van niets anders praat dan van het
plezier, dat zij in en door dien jongen heeft gehad. Ik had er op gerekend, dat een
paar weken meer dan genoeg zouden geweest zijn, om aan die kindergril te voldoen.
Anders blijft ze niet zoolang bij één ding haar aandacht bepalen. Ze weet natuurlijk,
dat ik evenals altijd allerlei moois voor haar meegebracht heb. Anders is zij er dol
nieuwsgierig naar. Nu... heeft zij er niet eens naar gevraagd en mij volstrekt niet met
den tegenzin van vroeger verlaten..., om toch maar weer gauw bij dien jongen te zijn.
Dat kan heusch niet langer zoo blijven. Die ruwe knaap zal haar allerlei onhebbelijke
manieren doen aanwennen en leelijke dingen ook.’
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‘Neen, neen, kapitein,’ kwam Veritas met eenige warmte daar tegen op.
‘Hoe nu? Treed-je als verdediger van hem op?’
‘In zekeren zin jà, kapitein. Ik heb den omgang tusschen beiden gadegeslagen en
bespied. Zonder dat zij er eenig vermoeden van konden hebben, ben ik herhaaldelijk
getuige geweest van hun aardige gesprekken en van de wijze, waarop Paddeltje met
de signorita omgaat. Daar zit iets ridderlijks in dien knaap, en als er één in staat is
dien aard voor den dag te brengen, is dat wel de signorita. Rond is hij en rond komen
de gedachten er bij hem uit; toch had u eens moeten hooren hoe zacht die woorden
konden zijn, heel anders ten minste dan die scherpe en rake, waarmee hij mij en,
naar ik vrees, ook u als om de ooren heeft geslagen. En al zal het wel altijd ondoenlijk
blijven, om van dien Zeeuwschen scheepsjongen een hoffelijken mooiprater te maken,
de zoete Italiaansche taal, waarvan zij zich thans al meer en meer bedienen, kan u
in alle opzichten gerust stellen, vooral waar de leermeesteres niemand anders dan de
signorita zelf is.’
Il Capitano had onder deze lofrede voor zich gekeken en weer met de vingers op
de tafel getrommeld. Nu hief hij de oogen op en zei op een zuurzoeten toon:
‘Ik behoef natuurlijk niet te vragen, wie de tweede persoon is, die er leed van zou
gevoelen als Paddeltje van hier vertrok.’
‘Zeker kapitein. Ik kan het niet ontveinzen, dat ik met dien jongen heb opgekregen.
En van harte zou het mij genoegen doen, als dat bij u ook het geval mocht zijn.’
Il Tigretto maakte een gebaar van onwil.
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‘Dat zal wel nooit gebeuren, want, Veritas, er is geloof ik niemand tegen wien ik
zooveel haat gevoel als juist tegen dien jongen. Niet alleen, dat hij mij brutaalweg
getrotseerd heeft, ja, dat altijd en altijd zal blijven doen, maar hij steelt van mij af de
liefde van mijn kind, en - nu ook de toewijding van den persoon, die mij van allen
het meest toegedaan was.’
‘Kapitein!’ riep Veritas uit, ‘hoe kunt u zoo spreken! Eens, toen ik eigenlijk nog
een kind was, hebt u mij met Babette van het zinkende schip gered, u hebt me
verzorgd, waart als een vader voor mij, die niemand ter wereld meer had, die gestorven
zou zijn van honger en ellende zonder u. Ik heb alles, alles aan u te danken. Mijn
leven, mijn krachten, mijn gedachten, alles behoort aan u. Dat weet u - en nu spreekt
u zoo!’
Getroffen zag de kapitein hem aan.
‘Beste Veritas,’ sprak hij, met een trilling van teederheid in zijn anders zoo strenge
stem, ‘dat alles weet ik, en het spijt me, dat ik je zoo gegriefd heb. Maar... goeie
vrind, ik ben er ook zoo ontsteld van, dat er een mij het hart van mijn kind ontsteelt.
Ik raak er door in de war. Het wordt mijn zitten en mijn opstaan. Wien kan ik er
anders mijn leed over klagen dan jou, mijn meest toegewijden vriend? Ach, Veritas,
ik heb in waarheid het Trojaansche paard mijn huis binnengehaald. Ik weet heusch
niet, hoe ik van dien scheepsjongen ontslagen moet komen. Mijn kind kàn ik geen
verdriet doen. Het is een zwakheid in mij... in Il Tigretto wèl een wonderlijke
zwakheid’ - voegde hij er met bitterheid bij - ‘maar ik kàn niet anders. En nu ik maar
één heb, die me helpen kan, jou, m'n goeie Veritas!... nu moet ik hooren, dat ook jij
met dien ellendigen jongen,
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dien twistappel in m'n huis, ophebt! Neem het me dus niet kwalijk, dat ik iets tot je
gezegd heb, dat ik honderdmaal herroep....’
‘O, goeie meester... hoe zou ik u op den duur iets kwalijk kunnen nemen?’
‘Ik weet het, Veritas! En zeg... lach den jaloerschen vader niet uit... later, als je
zelf vader bent geworden, zal-je nog wel eens aan me denken en me beter begrijpen;...
maar wat ik je vragen wou is dit: als ik je hulp noodig heb, om - zonder mijn kind
pijn te doen - mij van dien jongen te ontslaan, die... die nooit, nooit meer in de
maatschappij mag terugkeeren, kan ik dan op je rekenen, Veritas?’
‘Ja, meester.’
‘Altijd?’
‘Altijd!’
Il Tigretto stak zijn hand uit.
‘Ik dank je, Veritas.’
Toen werd de belofte van den dienaar en het vertrouwen van den meester door
een handdruk bevestigd.
En toch... toen Veritas zich dien avond, moede van al de beslommeringen van zulk
een drukken dag, ter ruste begaf en voorbij zijn geest al het gebeurde liet gaan, om
er zeker van te zijn, dat hij, trouw dienaar, niets vergeten had, kwam ook weer de
herinnering tot hem aan de belofte, welke hij had afgelegd. Het mocht hem niet
spijten, dat hij zoo gehandeld had, maar leed had bij er van, dat hij aldus had moeten
handelen.
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‘Groen is de mooiste kleur van de wereld’ volgens Paddeltje. Bladz. 266.
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XVII. Een ontdekking en een wederzien.
PADDELTJE moest uit den weg geruimd worden, ja! Maar er verliep een geruime
tijd, en onze maat zag er altijd nog zoo frisch en gezond uit, alsof magere Hein ook
niet hem te zijner tijd met den knokigen vinger op den schouder zou tikken, zooals
dat bij ieder sterveling het geval zal zijn. Hoe was dat nu te rijmen met het vaste
voornemen van Il Tigretto, die er heusch de man niet naar was, om een door hem
opgezet plan onuitgevoerd te laten?
Wat zal ik u zeggen! Daar rijmde eigenlijk niets meer bij den rooverkapitein. Hij
was zoetjesaan verschrikkelijk jaloersch geworden op den invloed, dien Paddeltje
op Zus uitoefende. Dat vindt ge misschien wel kinderachtig. Want als een vader een
lief dochtertje heeft, zou het toch wel wat al te dwaas zijn, als hij niet velen kon, dat
z'n kindje van een speelmakker ging houden, of van een goeien oom, die de kleine
knuistjes vol snoepgoed, mooie prentenboeken of zoo iets stopt. Maar - zie-je hoeveel lieden de gevreesde rooverhoofdman ook rond zich had, hij was
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toch eigenlijk zoo goed als alleen. Door vrees en schrik moest hij heerschen, en
buiten Veritas kon hij niet één van zijn Vrijbuiters recht vertrouwen. En nu was al
zijn liefde voor dat aardige meisje.
Hij had het erg druk, die veel benijde zeekoning. Dat hebben alle alleenheerschers,
want alles hangt van hen af, en nu moeten zij ook alles regelen. Daarbij moest hij er
altijd voor op zijn hoede zijn, dat zijn ruwe gasten niet uit den band sprongen, en
vooral dat er onder de slaven geen oproer kon uitbarsten. Wanneer Il Tigretto in ònze
dagen geleefd had, zou hij zeker een zenuwlijder geworden zijn. Toenmaals hoorde
men daar zoo niet van, al werden de menschen van dien tijd net zoo goed moe, als
dat met onze tijdgenooten het geval kan zijn. Als je moe bent, moet-je rusten; dat
spreekt als een boekje. Maar de menschen vergeten wel eens, dat d'r hersenen óók
moe kunnen worden door veel werken of door langen tijd van inspanning of door
schrik en angst. O, maar dan had Il Tigretto altijd zijn aardig kindje. Die kon dan
zoo aardig met hem babbelen, die kon hem zoo streelen, en hem dikwijls plagen ook,
dat z'n hart van blijdschap opsprong, als hij, na een zwaren dag vol inspanning, er
aan dacht, dat zoometeen Zus met al haar kleine geheimpjes bij hem zou komen.
Dan babbelde of lachte ze hem alle zorgen en ook alle vermoeienissen weg. En nu...
nu was die Zeeuwsche scheepsjongen gekomen, en van dien speelmakker was nu
heel het hoofdje en ook het hartje van Zus vervuld!
Neen, neen! die scheepsjongen mocht hier niet blijven. Wilde hij met de Vrijbuiters
niet mede op de zwerftochten uitvaren, dan moest hij maar uit den weg geruimd
worden.
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Maar hoe?
Il Tigretto hield van een strop, van een dolk of van een snel werkend vergif. Doch
aan alle drie die dingen had hij voor ditmaal niemendal. Want hij gevoelde niet den
moed, om als in één slag den trouwen makker aan zijn kind te ontrukken. Hij zou
dit nauwelijks met een stuk speelgoed gewaagd hebben. Ja, een langzaam werkend
vergif, zoodat het den schijn had alsof de flinke jongen aan een uitterende ziekte
ging lijden, - dàt was je ware, dacht hij. Maar, wat zou zijn kind juist door zoo'n
ziekbed van haar speelmakker een vreeselijk leed ondervinden!...
Zoo werd Il Capitano van het eene plan naar het andere geslingerd, en wist hij
niet meer, hoe hij in dit geval handelen moest. En daar een mensch onmogelijk
zooveel verdriet verkroppen kan, werd hij, zooals alle zenuwlijders, onprettig voor
zijn omgeving. Hij toonde zich grooter tyran, dan hij ooit geweest was, verloor
langzamerhand alle voorzichtigheid uit het oog, ontnam zelfs aan de ongelukkige
slaven bij den minsten schijn van onwilligheid hun eenig geluk, den heerlijken vrijen
dag... en zoo kwam er zulk een ontevredenheid in de kolonie, dat - wat onder
dergelijke lieden heel natuurlijk was - er een samenzwering ging broeden.
Doch... Paddeltje moest sterven. De uitvoerder van dat vonnis zou Veritas zijn, en
die weerstreefde toen voor de eerste maal zijns levens zijn geliefden meester, en dat
wel lijdelijk, door al maar uit te stellen. Alles raakte op die manier in de war. En het
was werkelijk een uitkomst, toen er juist in dien tijd een nieuweling bij de Vrijbuiters
kwam, die niemand anders was dan Lange Meeuwis, door schipper
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Michiel Adriaensen uitgezonden, om den scheepsjongen op te sporen.
Volgens gewoonte moest ook hij eerst een tijdlang als slaaf op de akkers werken.
En nu hoopte Veritas, dat het voorbeeld van Lange Meeuwis, om zich bij de
zeeroovers te voegen, door Paddeltje gevolgd zou worden. Wie weet, wat de als
schelm weggejaagde matroos zijn vroegeren scheepsmakker te vertellen had, waardoor
deze tot heel andere gedachten over De Ruijter zou komen.
Men kan zich wel voorstellen, dat de slimme en wantrouwige hoofdman zich niet
dadelijk door Veritas liet overhalen, om de twee vrienden van weleer bij elkaar te
brengen. Maar Veritas wist zijn zin door te drijven. Inderdaad leek het heel natuurlijk,
dat Lange Meeuwis, ten einde raad, door den ons nog wel bekenden waard uit de
osteria te Salé verleid was, om zich bij de zeeroovers te voegen. Na zich lang verzet
te hebben, was hij eindelijk, om toch op de een of andere wijze den kost te verdienen,
met een schip meegezeild, dat naar de Kanarische eilanden voer, daar lang verbleef
om verschillende goederen in te laden, waarna het de Middellandsche zee ingestevend
was om Corsica aan te doen. Daar evenwel werd het geruimen tijd in de haven
opgesloten gehouden door een Venetiaansch oorlogsschip, zoodat het eigenlijk een
wonder was, dat de roovers aan dat gevaar ongedeerd hadden kunnen ontsnappen.
Dat alles was nu zoo natuurlijk toegegaan, dat er eigenlijk niets bijzonders in stak,
toen Veritas ontdekt had, hoe er een weggejaagd matroos van Michiel de Ruijter in
de nederzetting aangekomen was.
En nu had, met goedvinden van zijn meester, onze Veritas een prachtig plannetje
in elkaar gezet. Nog
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nooit was er door Paddeltje een slaaf uit de boeien bevrijd. Welnu, dat zou hem nu
opgedragen worden. Welk een verrassing zou het voor hem zijn, wanneer hij in dien
slaaf zijn scheepsmakker herkende! Van uitbundige blijdschap zouden zij precies
zeggen, wat er op hun hart lag. Van dat gesprek zou Veritas ongemerkt getuige zijn
en dan wel uit kunnen maken, of Lange Meeuwis werkelijk weggejaagd, of door zijn
slimmen schipper er op uitgestuurd was. In het eerste geval zou Paddeltje geheel aan
den invloed van dien weggejaagden schelm worden overgeleverd, en behoefde Veritas
hem niet het vergif in te geven. In het laatste geval echter was beider doodvonnis
geteekend.
‘Ik heb een aardig werkje voor je, Paddeltje,’ zei Veritas op een goeien dag tot
onzen ouden bekende.
‘Een aardig werkje?... Je lacht zoo, Veritas, dat ik nu al van plan ben, om op te
passen eer ik ja zeg!’
Doch toen Veritas hem uitgelegd had wat er te doen viel, had Paddeltje er dadelijk
zin in.
‘Ja, dat had ik eigenlijk al lang willen doen. Komen er tegenwoordig zoo weinig
nieuwe vogeltjes in de knip? Of vind-je geen domme jongens meer, die je kunt
verleiden, zooals je met mij gedaan hebt?’
Veritas gleed voor dezen keer over deze lastige vragen heen.
‘In den tijd, dat je me weer staat uit te vragen, had-je al naar je logies kunnen gaan,
om je wat op te knappen. Want je moet je als voor een feest aankleeden, Paddeltje.
Voor den armen duivel, die bevrijd zal worden, is het een heel feest; dat zal-je je nog
wel herinneren!’
Het laatste gedeelte van deze aanspraak hoorde
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Paddeltje al niet meer. Hij stormde met zijn gewone luidruchtigheid naar binnen,
poetste zich en flikte zich wat op, en in zijn los matrozenpak, dat hem zoo goed stond,
was hij weldra bij Veritas terug.
‘Wat voor soort landsman moet ik bevrijden?’
‘Dat zeg ik je niet; dat moet-je zelf zien.’
‘Maar kan ik met hem praten?’
‘Francesco kon dat met jou ook niet, en toch heeft hij je verlost, en je hebt samen
wàt schik gehad, heb-je verteld. Bovendien heb-jij twee kansen. Het Italiaansch
parlevink-je al heel aardig en 't Hollandsch moest-je eigenlijk niet kennen.’
‘Waarom niet?’ vroeg Paddeltje lachend.
‘Omdat je dan niet zooveel woorden tot je beschikking zou hebben, om het leven
van mij en van nog vele anderen zuur te maken!’
‘'t Zal best schikken,’ lachte Paddeltje. ‘Nu ik niet doof-stom geboren ben, wil ik
m'n mond gebruiken en m'n ooren er bij... Maar - voegde hij er ernstiger aan toe - ik
zou toch het liefst met een Italiaan of met een dien ik heelemaal niet verstond te doen
willen hebben. Als ik een Hollander ontmoet, die uit eigen vrijen wil bij jelui is
gekomen, zal ik hem eventjes aan z'n ooren trekken.’
Veritas had het op de lippen, om te zeggen dat hij niets anders had te doen dan te
bevrijden en de intrede van een nieuweling zoo prettig mogelijk te maken, maar
intijds bedenkende, hoe Paddeltje daar natuurlijk dadelijk de zeer juiste gevolgtrekking
uit zou opmaken, dat de slaaf inderdaad een landgenoot was, koos hij de verstandigste
partij en deed er het stilzwijgen toe. Hij zette zijn paard aan tot een snelleren loop,
waardoor hij een eindje op zijn makker won. Niet lang echter, want Paddeltje liet
zich ner-
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gens graag in voor halen. Toch, door de snelheid van den rit, schenen voor 't oogenblik
alle vragen en tegelijkertijd de weinige muizenissen, die in zijn jong hoofd
achtergebleven mochten zijn, er uit te waaien; hij hief uit volle borst een vaderlandsch
matrozenliedje aan.
Eensklaps hield hij midden in een langen uithaal op; daar kwam zoowaar weer
een vraag.
‘Veritas, maat, zeg, hebben de lui hier nooit leeren zingen? Zij kijken me aan als
de jongens in Zeeland op Sinterklaasavond den zwarten knecht aangapen! Zoo'n
vroolijk mopje behoeft toch niet met zulke lange gezichten te worden aangehoord?’
‘Voort, voort!’ riep Veritas uit, al wederom zijn paard aanzettend, ‘je slaaf wacht
op zijn bevrijding!’
Want Veritas vond het beter er tegen den scheepsjongen van te zwijgen, dat die
gezichten niets dan haat en bedreiging uitdrukten voor al degenen, die het huis van
den kapitein bewoonden. Hij gevoelde, dat, als zijn meester nog enkele dagen in zijn
wreed en willekeurig bestuur voortging, het mis moest loopen. Trouw dienaar als
hij was, had hij daar genoeg voor gewaarschuwd, maar door zijn meester was hem
daarover uitdrukkelijk het zwijgen opgelegd. Toch had hij de grootste moeite gehad
dit bevel in het laatste achttal dagen na te komen, want 't was in dien tijd meer dan
bar toegegaan in de kolonie. Het moest op een oproer onder die lieden uitloopen,
een oproer dubbel verschrikkelijk in een samenleving van zeeschuimers. Maar nog
had hij zijn hoop op een gelukkige omkeering, zoowel in de handelwijze zijns meesters
als in de meer en meer dreigende houding der Vrijbuiters, niet verloren.
Wat het laatste betreft, daarvoor kon een afleiding gevonden worden door een
nieuwen strooptocht, welke daarom door Veritas met alle macht werd voorbereid.
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En wat de verandering betrof in de manier waarop zijn meester sedert den laatsten
tijd zijn ondergeschikten behandelde, deze was misschien dichter bij dan de
ontevredenen wel konden vermoeden. Alles kon hierin afhangen van de ontmoeting
tusschen den scheepsjongen en zijn kameraad. Gelukte het plannetje van Veritas en hij-zelf zou er natuurlijk krachtig toe meewerken! - dat Lange Meeuwis zijn
lotgenoot medesleepte om zich bij de Vrijbuiters te voegen, dan was het spelletje
gewonnen en het einde van die ellende nabij.
Er was anders haast bij het werk. Veritas wist niet goed meer welke lieden hij ten
volle vertrouwen kon. Toch meende hij er nog genoeg te hebben, om zeker te zijn
van de schildwachten. En dan - de vrees voor den als het zijn moest verschrikkelijken
en onbarmhartigen aanvoerder, zat er nog wel in bij de lui! Ten minste Veritas
geloofde ook hiervan zeker te kunnen zijn.
De beide ruiters bereikten eindelijk het gebouw, waaraan voor Paddeltje zoo vele
onaangename herinneringen verbonden waren. Zij sprongen van het paard, wierpen
den teugel toe aan de toeijlende zwarte dienaars en begaven zich naar binnen. Als
men de voordeur opende, bevond men zich in een klein vertrek, dat tot wachtlokaal
diende, op dat oogenblik onbezet, omdat de beide negers, die hier moesten vertoeven,
in naam bezig waren met de paarden, maar inderdaad zich gehaast hadden, om den
opzichter en de slaven te waarschuwen, want ook hier stond het oproer op het punt
van uitbarsten.
‘O,’ zei Paddeltje, ‘wil-je gelooven, dat ik nu al plezier heb om den armen drommel
te verlossen? Ik ben er benieuwd naar wat voor stuk mensch hij is.

Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter

t.o. 280

‘Roep Senor Veritas.’ Bladz. 276.

Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter

281
Als ik het maar net zoo aardig kan doen als Francesco! Ik moet er nog altijd om
lachen, zooals hij de ketens om z'n eigen voeten deed en toen zei: Povero Francesco!...
Sapperloot, als ik nog maar een schrammetje of zoo aan m'n voeten heb, om hem te
laten zien, dat ik ook van m'n levensdagen die lieve dingetjes om m'n enkels gevoeld
heb. 'k Moet toch ereis eventjes kijken.’
En vlug, als hij in alles was, begon hij z'n schoenen en kousen uit te trekken.
‘Best,’ zei Veritas, ‘dan ga ik en passant even kijken, of de stakker al in de schaduw
ligt te genieten van z'n vrijen dag’.
‘O ja, dat deed ik ook,’ merkte Paddeltje op, altijd druk bezig met zijn werkje.
‘Wil-je dan hier even blijven wachten? Ik ben dadelijk terug.’
‘Heb-je naar mij ook eerst wezen kijken?’
Veritas mompelde iets onverstaanbaars en verliet ijlings het lokaal.
‘Weet-je wat?’ dacht Paddeltje, ‘ik ga hem stilletjes achterna. Denk-je, dat ik
geduld heb, om hier als een zoet jongetje te zitten wachten? Ik vertrouw hier niemand.
Eens hebben ze me hier geknipt; laat ik toch in vredesnaam geen ezel wezen, die z'n
eigen voor den tweeden keer aan denzelfden steen stoot.’
Bliksemsnel gingen deze gedachten door zijn hoofd, en daar bij hem denken en
doen dadelijk op elkaar volgden, had hij al zacht de deur geopend en snelde katachtig
zacht, als de matrozen dat op hun bloote voeten kunnen doen, de lange gang in, aan
welker einde hij Veritas zag verdwijnen. Hij had de voorzorg genomen zijn schoenen
en kousen in de handen mee te dragen.
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Toen hij Veritas zag verdwijnen, kwam er een groote argwaan in hem op. Paddeltje
had een uitstekend plaatsgeheugen, wat heusch geen overtollige weelde voor een
goed zeeman is. Hij herinnerde zich, dat men aan het einde van het rechte eind gang
twee zijgangen had, waarvan die aan den linkerkant naar dat gedeelte van het gebouw
leidde, waar de slaven hun rusttijd doorbrachten. En Veritas was rechtsaf geslagen.
Als de wind snelde Paddeltje de gang door, hield zich aan het einde ervan even
in, om, verborgen achter den muur, uit te kijken, en zag Veritas in een cel verdwijnen.
Paddeltje vloog op zijn bloote voeten ook die gang in, en daar Veritas, geen verraad
duchtend, de deur had opengelaten, zag Paddeltje, even met het hoofd om die deur
heen, hoe zijn makker zich naar een gedeelte van den achterwand begaf, daar een
plankje wegschoof, waardoor in dien wand een zeer nauwe spleet, breed aan dezen
kant en naar het andere vertrek zeer smal toeloopend, zichtbaar werd. Naast die spleet
ontdekten de kostelijke oogen van den scheepsjongen een soort roeper, verbonden
aan een buis van een soort elastiek, gelijk de Oosterlingen aan hun waterpijpen
hebben. Hij begreep eerst niet waartoe die diende, maar toen hij Veritas een koperen
bal uit het trechtervormige aanhangsel zag nemen, vermoedelijk daarin gesteld om
te verhinderen dat er vuil in kwam, en vervolgens, bij wijze van proef, dien trechter
aan het oor zag brengen, ging er een licht voor Paddeltje op.
‘La, la, la!’ dacht hij, ‘leven we in dien tijd!’
Hij had genoeg gezien. Snel als een hinde joeg hij de gang door, slechts even de
steenen met zijn bloote voetzoolen beroerend, en nog sneller maakte hij in dien korten
tijd zijn berekeningen.
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‘Ja,’ dacht hij, terwijl hij de zwaar gegrendelde deur in de lange gang voorbij ijlde,
zoo goed bij hem bekend, omdat zij toegang gaf tot de cel waarin hij bij zijn aankomst
en den dag voor zijn vertrek was opgesloten geweest, ‘die spleet geeft een kijkje in
die cel; door de gehoorbuis verstaan ze alles, wat er gesproken wordt... Paddeltje,
Paddeltje, pas niet alleen op voor je woorden, maar alsjeblieft ook voor je neus! Die
ezels... dachten ze dat een Zeeuwsche boerenjongen zijn eigen maar dadelijk bij den
neus liet nemen?’
Eenige oogenblikken later zat hij schijnbaar heel kalm verdiept in de beschouwing
van zijn bloote voeten, toen Veritas binnenkwam.
‘Daar word-je moe van!’ hijgde Paddeltje.
En hij overdreef het hijgen nog een beetje, zoodat Veritas niet anders dacht, of hij
zat weer grapjes te verkoopen.
‘Waarvan?’
‘Wel, goeie Veritas, toen ik m'n pootjes zat te bekijken, die, ja ik moet het zelf
zeggen, een beetje groot uitgevallen zijn, dacht ik er aan, dat we als apen van jongens
wanneer we gezwommen hadden er om wedd'en, wie z'n grooten teen aan zijn mond
kon brengen.’
‘En lukt dat niet meer?’
‘'k Heb het uit verveling zitten probeeren; maar 'k merk, dat ik stijf begin te
worden.’
‘Of te dik!’
‘Juist, Veritas, daarom konden de andere jongens het ook kwieker dan ik. Maar...
een jongen van het schip moet parjen alles kennen. Kijk maar Veritas, daar gaat ie!’
‘Kom, Paddeltje, schei nu uit met die gekheid. Trek je kousen en je schoenen
aan....’
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‘Ja, die moeite had ik kunnen sparen, want ik zie geen mankementje meer op mijn
pootjes. Deksels, ik heb ook haaienvel, geloof ik.’
‘Toe, toe, Paddeltje! Laat den stakker toch niet langer wachten.’
Paddeltje was al klaar. Grooten lust had hij, om Veritas, die altijd de waarheid
heette te spreken, in de war te brengen, door hem te vragen, of hij den slaaf gezien
had. Doch bijtijds bedacht hij zeer voorzichtig te moeten zijn en dat hij zelfs in de
verste verte geen aanleiding moest geven Veritas op het spoor te brengen, dat hij
bespied was.
Beiden gingen nu de reeks van gangen door. Bij den uitgang, die naar de plaats
leidde waar de slaven gewoon waren hun vrijen dag door te brengen, bleef Veritas
staan.
‘Kameraad,’ zei hij, ‘ik neem hier afscheid van je....’
‘Ja, ja!’ dacht Paddeltje, ‘om stilletjes af te loeren en af te luisteren, wat er zoo
dadelijk in de cel te zien en te hooren valt.’
‘Je weet nu hoe je handelen moet,’ ging Veritas voort. ‘Je leidt den man dadelijk
naar de cel, bevrijdt hem op de vroolijkste wijze van zijn ketenen en maakt hem de
intree in de wereld zoo gezellig mogelijk. Dat jij hierbij de noodige grappen zult
maken... nu dat hoop ik....’
‘Hóóp-je dat? Wel, Veritas, hoe heb ik het met je? Of is de tobber al zoo ver, dat
ik hem afleggen en begraven moet?’
‘Neen, Paddeltje - 't is een baas van een kerel, en die, denk ik, uit zijn slaventijd
nog genoeg kracht heeft overgehouden, om jou in stukjes te breken en dan weer in
elkaar te schroeven.... Neen, stil, ik
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weet, dat het nu al je eer te na komt. Maar je zult zien, man, je zult zien!’
‘Veritas, je staat nu zelf grapjes op te hangen... of op zoo'n gruwelijke manier de
waarheid te verdraaien, dat je voortaan wel een anderen naam mag aannemen.’
‘Dat ik - als altijd! - de waarheid spreek, zal-je dadelijk zien. En dat ik er met recht
aan twijfel, of je wel den hansworst zult spelen, wel, dat zal-je ook dadelijk
ondervinden.’
‘Maar waarom dan toch?’
‘Omdat je nooit een bevrijding hij de hand hebt gehad.’
‘Zeker! Ik ben van plan tranen met tuiten te huilen. Wat je meteen aan Il Capitano
kunt overbrieven, die het me eens onder m'n neus wreef, dat ik geen gevoel had....
Maar - nu sta-jij me eigenlijk op te houden, om den man te verlossen. Op die manier
schiet hij niet erg op!’
‘Een oogenblik nog. Als je hem in de cel geleid en je grapjes achter den rug hebt...
of je tranen hebt uitgehuild! - luister dan toch! - Nu, dan laat-je hem een langen tijd
met rust, want je weet het bij ondervinding: hij zal erg moe zijn. Denk-je dat hij
slaapt, dan breng-je zijn kleeren, die hij bij zijn komst aanhad en in het wachtlokaal
door de zwarte cipiers bewaard worden, in zijn cel, of je laat dit een van de wachters
doen. Is het nacht geworden, dan ga-je hem wekken. Jou paard zal ik hier laten, met
het mijne ga ik er dadelijk van door, en voor den bevrijden man zal ook een paard
in gereedheid gebracht worden. Want rijden zal ook hij wel kunnen.’
‘En als hij 't niet kan?’
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‘Dan handel-je naar bevind van zaken. Als je maar zorgt morgen vóór den opgang
der zon bij ons te zijn. Maar al zou-je hem op een paard moeten vastbinden, probeer
in vredesnaam vlug thuis te komen. 't Is een beetje roerig in de kolonie... en misschien
ook voor jou onveilig.’
‘Voor mij?’
‘Daar praat ik later over. Zie maar, dat je als de wind door de vlakte rijdt.’
‘En wat is het wachtwoord voor het passeeren van onze schildwachten? Soms
weer een toespeling op hond of hondje?’
‘Of het een toespeling ergens op is, moet-je zelf later maar uitmaken. Het parool
is: Speranza.’
‘O, dat wil zeggen: Hoop!... Deksels, moet er ergens op gehoopt worden?’
‘Dat zeg ik je niet.... Dag, Paddeltje!’
En Veritas ging er lachende vandoor.
Een oogenblik keek Paddeltje hem na. Toen begaf hij zich naar buiten.
Wat al herinneringen, toen hij die bekende plaats terugzag, waar hij als eenig geluk
voor zich gewenscht had enkele uren stil te mogen uitrusten van over-matigen arbeid.
Hij zag weer sommigen van die ongelukkigen uitgestrekt liggen. Ze wendden even
het hoofd naar zijn kant, toen ze voetstappen hoorden. Het waren allen negers en hij
kon in 't voorbijgaan niet nalaten ze vriendelijk toe te knikken. Toch was zijn hart
zwaar geworden van medelijden en zin in grapjes maken had hij allerminst.
‘Jongen,’ dacht hij, ‘ik geloof, dat Veritas het nog bij het rechte eind zal krijgen.
En toch - ik moet niet onderdoen voor Francesco! Stel-je voor, dat die een gezicht
als een doodgraver had gezet, toen hij me
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kwam verlossen! Maar wie weet, wat die gedacht heeft, eer hij den hoek van 't gebouw
om was en mij in 't oog kreeg. Kom, laat ik toonen, dat ik nog altijd hansworst op
de kermissen kan worden, als ze me op zee een arm of een been afgeschoten hebben!’
Met geweld duwde hij al dat medelijden in een hoekje van zijn hart, want
wegblazen kòn hij het tot zijn verwondering niet. Maar met een lach op zijn gelaat
zeilde hij den hoek van 't gebouw om... en bleef als roerloos aan de plek genageld
staan. Hij werd koud in zijn koonen, ja eigenlijk wist hij zelf niet wat hem overkwam,
of de hemel naar omlaag stortte dan wel of hij zelf in een diepen put verdween; een
gevoel als in den droom, wanneer men als ineens uitglijdt en men weet heusch niet
waarheen. Maar dan word-je dadelijk wakker en ben-je heel blij, dat je niet aan 't
glijden of vallen bent. En dat voelde Paddeltje ook. Hij vloog vooruit, zonder te
voelen, dat zijn voeten den grond raakten, en hij wou het uitschreeuwen, maar hij
kòn het niet. En hij stortte op zijn twee knieën naast den maat, die zich half opgeheven
had, toen hij naderende voetstappen om den hoek gehoord had, den maat, wiens
handen hij greep en drukte. En hij lachte en hij wilde het uitroepen als een hallo over
de zee, maar het kwam er wat schor uit, omdat al dat samengedrukte medelijden
plotseling zijn hart overstroomde. En te gelijk was hij toch zoo gelukkig, o, zoo
gelukkig, dat hij eindelijk weer iets had uit die wereld, waarin hij thuis hoorde, de
wereld van zijn zee en van zijn vaderland, zijn schipper en zijn ouders: iets terug
had, dat hem nu voor 't eerst deed voelen, hoe hopeloos alleen hij, de jeugdige zeeman,
tegenover een leger van vijandelijke machten had gestaan.
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‘Meeuwis!’
‘Paddeltje!’
‘Meeuwis! Meeuwis! Jij hier, jij terug! Goeie genade, ik word stapel zot!’
Hij trok zich aan de haren en aan de ooren, dartelde als een jong veulen rond en
maakte juist aanstalten, om van louter blijdschap een paar keer over het hoofd te
buitelen... toen er iets akeligs gebeurde.
Meeuwis, die zich half opgeheven had, sperde een paar onnatuurlijk groote oogen
op en viel met een doffen slag achterover, den mond half open, en door de half
gesloten oogleden heen zag men het wit der oogen.
Dadelijk was Paddeltje bij hem.
‘Meeuwis, Meeuwis!’ kreet hij, doodelijk verschrikt.
Meeuwis opende een weinig de oogen, wenkte Paddeltje en maakte flauw een
teeken met de hand, alsof hij hem nog iets te zeggen had.
Hij naderde met zijn hoofd.
‘Oor op m'n mond,’ hoorde hij hem steunen.
Paddeltje haastte zich aan deze uitnoodiging, welke het karakter droeg van een
laatste verzoek, te voldoen. En toen hoorde hij, zoo juist en afgemeten en duidelijk,
alsof Meeuwis een reeds lang geleerd lesje opzei, en toch zoo zacht, dat, al ware een
ander daar vlak bij geweest, het door dezen niet verstaan zou zijn:
‘Ik kom van d'n ouwe!... Doe net, of je alles van me gelooft... Slim wezen,
Paddeltje!’
Nu, dat was Paddeltje! Hij sprong dadelijk op. En door zijn hoofd stormde het:
‘Slim wezen, slim wezen!... Sapperloot, ik zou vergeten, dat wij ook hier bespied
kunnen worden!’
Maar in dienzelfden tijd had hij uitgeroepen:
‘Water! water!’
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Al heel spoedig was een der zwarte cipiers op het tooneel verschenen. Paddeltje deed
evenwel, of hij hem niet bespeurde en was naar den waterput geijld, had zijn muts
daarin gedoopt en snelde naar Meeuwis terug, naast wien zich op dit oogenblik de
cipier neerboog. Toen ontwaakte in Paddeltje weer de echte kwâjongen. Terwijl hij
de sliernatte muts over het hoofd van den nikker bewoog, kneep hij met z'n stevige
vuist er zoodanig in, dat de zwarte een kleine overstrooming kreeg, die hem niet
bijster scheen te bevallen, ten minste hij proestte van geweld. Als bij ongeluk duwde
Paddeltje hem nog even de natte muts onder den dikken neus en begon toen zoo op
Meeuwis z'n gelaat te poetsen, dat deze al z'n wilskracht noodig had, om nog een
poosje den bezwijmde te spelen.
‘Als ik naar m'n gemoed te werk mocht gaan,’ dacht Meeuwis, ‘dan zou ik dien
aap van een jongen bij zijn nekvel pakken! Is me dat schrobben! 't Is of ik het dek
van een schip ben!’
Merkwaardig gauw kwam hij dan ook bij. Vooral toen hij merkte, dat Paddeltje
voor de tweede maal een tochtje naar den waterput maakte. Ook de neger moest daar
niets van hebben en ging een eindje op zij, toen de scheepsjongen terug kwam hollen,
om toch maar geen droppeltje onnoodig te vermorsen. De arme Meeuwis echter
moest er aan. Het plaste weer over zijn borst en zijn hoofd, en toen zou de wrijf-partij
weer beginnen.
‘Leelijkerd, houd op!’ fluisterde Meeuwis.
‘O!’ riep Paddeltje, zijn hoofd naap den kant van den neger wendende, ‘hij komt
weer bij! 'k Heb 'm hooren fluisteren.’
De neger, die nog zijn neus stond te wrijven, want een stomp met de groote knuisten
van Paddeltje kwam
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meestal leelijk aan, beduidde hem nijdig, dat hij hem niet begreep. Paddeltje probeerde
het nu, om zich door een paar woorden Italiaansch verstaanbaar te maken, in zichzelf
denkende: ‘'k vertrouw dien zwartneus ook niet te best; wie weet, of hij toch niet
genoeg Hollandsch kent om ons te beluisteren.’
‘Kom hier en help me!’ riep hij tot den neger, en zie... die kwam terstond.
Lange Meeuwis had zich in zittende houding opgericht.
‘Hoe gaat het nou, arme ziel?’ vroeg Paddeltje, inwendig trillende van pret.
‘Hemeltjelief!’ zei Lange Meeuwis rond zich kijkende, maar wel zorgende de
lachende oogen van zijn plaaggeest te vermijden, ‘waar ben ik?’
‘In je vel!’ kon Paddeltje niet nalaten te zeggen.
Hij had er dadelijk spijt van, want Meeuwis kòn zich niet meer goed houden en
begon te lachen, dat de tranen in zijn oogen kwamen. Gelukkig verloor Paddeltje
geen oogenblik zijn tegenwoordigheid van geest.
‘O, o!’ zei hij tegen den neger, ‘arme vent, die!... Povero homo!... begrepen?’
En tegelijk tikte hij tegen zijn eigen hoofd, als wilde hij aanduiden, dat het daar
niet goed gesteld was bij den armen slaaf.
Intusschen dacht hij aan Veritas.
‘Sakkerloot die staat z'n eigen zeker in zijn kijk-kastje van ongeduld te verbijten.
Nu... dien zal ik ook eens heerlijk beet nemen.’
Met den neger hielp hij Lange Meeuwis op, die na een paar passen weer kracht
genoeg in z'n voeten herkregen scheen te hebben, om den verderen tocht zonder hulp
te doen. Paddeltje bracht hem naar de
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cel, zei tegen den neger dat hij vriendelijk bedankt was voor nu en voor nog eens,
en terwijl hij in het vertrek trad, rekende hij gauw uit, waar het kijkgaatje moest zijn.
Hij bracht Lange Meeuwis bij de matras en ging er toen zoo voorstaan, dat hij den
rug naar het kijkgat moest wenden. En toen begon hij een reeks van grapjes, nee-maar,
dat Veritas in zijn verborgen schuilplaats stond te schudden van den lach.
Maar wat Veritas bovenal prettig stemde, was de leuke manier, waarop Paddeltje
de mededeeling van Lange Meeuwis opnam, dat deze besloten had zich bij de
zeeroovers te voegen. Vóór de matroos deze mededeeling deed, had hij zijn makker
strak aangekeken en gevraagd, of zij op dat oogenblik werkelijk met hun beidjes en
volkomen onbespied waren. Veritas, die steeds den rug van Paddeltje zag, had toen
niet kunnen bespeuren, hoe de scheepsjongen heel vlug tegen Meeuwis moet de
oogen knipte en door andere teekenen van 't gelaat een waarschuwing gaf, dat zij
wel degelijk bespied werden. Toen, en eerst toen was het voornemen van Lange
Meeuwis als een heel vertrouwelijke zaak aan Paddeltje medegedeeld. Paddeltje had
daar eerst de handen over in elkaar geslagen, tegelijk in 't geniep zijn maat lachend
aankijkend, ach en wee geroepen, maar had ten slotte gezegd, dat ieder zijn eigen
tuintje maar schoon moest zien te houden. Hij voor zich had nooit met de zeeroovers
mee willen doen en daar verdriet genoeg om gehad. En dat enkel en alleen, omdat
hij zoo'n groot vertrouwen in d'n ouwe had gesteld. Maar nu die zijn armen maat als
een eerloozen schelm van de schuit had gejaagd om een geschiedenis waar Meeuwis
eigenlijk zoo onschuldig aan was als een pasgeboren kind, nu, zoo erkende Paddeltje,
begon hij heel andere gedachten te krijgen over dien ouwe.
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Wel ving Meeuwis dadelijk aan hem daarover te bestraffen, maar - met een door
Veritas ongezien knipoogje - verklaarde de scheepsjongen, dat voor hem wel een
weinig het mooi van dien ouwe af begon te gaan.
Toen Veritas dat vernomen had, meende hij genoeg gehoord te hebben. Hij zag
Paddeltje beginnen, om onder allerlei dolligheden en grapjes als een soort goochelaar
zijn maat van de voetboeien te verlossen. En meenende, dat dit ook wel zonder zijn
bespieding in orde zou komen, verliet hij zijn schuilplaats, spoedde zich naar buiten,
waar hij op zijn paard sprong en er als de wind van doorging, om aan zijn meester
de heerlijke tijding te brengen, dat er door de ontmoeting van de twee trouwe
kameraden werkelijk een omkeering waarneembaar was geworden in den
gedachtengang van het koppige Paddeltje, die aan dwang en bedreiging weerstand
had geboden, maar het niet goed hebben kon, dat z'n makker zoo onrechtvaardig was
behandeld.
‘Speranza! Speranza!’ jubelde hij de wachters tegen, en in zijn binnenste zong
het, alsof een dozijn vogeltjes er hun voorjaarsliedje kweelden, dat hij gelukkig niet
de moordenaar behoefde te worden van den vroolijken jongen, in wien hij altijd
zooveel schik had en dien hij, de Vrijbuiter, steeds bewonderen moest om zijn
flinkheid.
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XVIII. In de val.
HOE graag Paddeltje nog wat langer met zijn weergevonden makker had willen
praten over allerlei dingen, die gerust afgeluisterd mochten worden, hij wist toch uit
eigen ervaring te goed, dat Meeuwis in de eerste plaats een bijzonder groote behoefte
aan rust moest hebben. Daarom nam hij voor een wijle afscheid van hem en liep nu
op zijn gemak het gebouw eens door. Niemand hield hem tegen, maar ook niemand
scheen er op gesteld een gezellig praatje met hem te maken, waartoe hij, om de
waarheid te zeggen, was uitgegaan. Het scheen zelfs, of men hem met voordacht
ontweek. Dat was zoo opvallend, dat het zijn aandacht begon te trekken. Zijn
nieuwsgierigheid werd daardoor opgewekt en hij probeerde dezen of genen staande
te houden en het naadje uit de kous te weten te komen, wat hem tot zijn ergenis dezen
keer geheel mislukte. Toen wilde hij zich naar buiten begeven om, als het kon, een
woordje van troost en opwekking te brengen aan de slaven, maar tot zijn verbazing
vond hij de deur, waardoor men het gebouw aan den achterkant kon verlaten, gesloten.
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Hij rammelde er aan, hij bonsde er tegen. Eerst kreeg hij geen antwoord, al hoorde
hij wel een zonderling gerucht als een gemompel van vele stemmen. Eindelijk, na
een heftig gerammel, werd er van buiten driemaal tegen getikt.
‘Doe-je voor den drommel open!’ dreigde Paddeltje.
Een oogenblik wachtens en daar hoorde hij een stem, die, als om zich onherkenbaar
te maken, op gesmoorden toon een woord uitsprak. Paddeltje verstond het niet recht.
't Was Italiaansch en 't leek wel wat op ‘Liberta.’
‘Moet-je soms het wachtwoord hebben?’ vroeg Paddeltje.
‘Ja, juist, het wachtwoord. En gauw wat asjeblieft.’
‘Speranza,’ fluisterde de scheepsjongen terug.
Een zachte spotlach kwam van buiten. En tot zijn verbazing hoorde hij voetstappen
zich snel verwijderen.
Hij begreep er niets van. Weer wilde hij op de deur bonzen, maar als deze niet
voor het altijd zoo machtige wachtwoord geopend werd, besefte hij wel dat zijn
vuisten daar nog minder toe in staat zouden wezen.
Hoofdschuddend en in zichzelven mopperend, ging hij terug.
‘Zou Veritas nog in zijn kijkkastje zitten?’ vroeg hij zichzelven af.
Het was niet zonder gevaar van zich geheel bloot te geven, om dit te onderzoeken.
Snapte hij Veritas, dan zou dit aanleiding geven tot een groote verwarring.
‘Kom,’ dacht Paddeltje, ‘als je vooruit over allerlei dingen gaat zeuren, heb-je
kans dat je driemaal in de narigheid zit. Eerst vooruit, dàn op het oogenblik zelf, en
eindelijk naderhand van spijt dat je gezeurd hebt. Maar omdat ik tòch spijt zou hebben
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als ik nu niet eens in dat hokje gekeken had, valt dat laatste eigenlijk weg. Vooruit
wil ik geen saggerijn hebben. En wat er gebeuren zal als ik den sinjeur snap op het
luistervinkje-spelen, - nu, daar zal ik mij wel uit zien te redden.’
Toch nam hij de noodige omzichtigheid in acht. Eerst liep hij een paar gangen om,
bij welke gelegenheid hij opnieuw bemerkte, dat men hem scheen te ontwijken. Nu
evenwel hielp hem dit te goed in de uitvoering van zijn plan, dan dat hij het zich
voor het oogenblik zou aangetrokken hebben. Hij behoefde zich slechts te vertoonen,
of de lieden, die heel aan het eind van een gang hem zagen aankomen, maakten op
de een of andere wijze, dat zij wegkwamen, meestal door zich botweg om te wenden
en op hun schreden terug te keeren.
‘Een rare manier, om iemand zijn vrije uurtjes op te vroolijken,’ bromde Paddeltje;
‘ik lijk wel een weerwolf. Nu, als ik ze dan maar uit de gang van het kijkkastje weg
kan jagen, zal het m'n zorg zijn wat ze aan me zien!’
In dit opzicht werd zijn wensch vervuld. Niet dadelijk evenwel ging hij in het
kamertje. Om er zeker van te zijn, dat men hem niet bespieden kon, liep hij een paar
maal de gang op en neer, en toen hij er secuur zeker van kon zijn, dat zich niemand
in den omtrek bevond, beproefde hij de deur van het vertrekje zachtjes open te duwen.
Hij had het gerust wat harder kunnen doen en zelfs zeer hard, want de deur gaf
niet mee. Zij was gesloten.
‘Aha!’ dacht hij, ‘Veritas is er niet meer in. Dat is ten minste één ding waarvan ik
zeker kan zijn.’
Hij was zeer in zijn schik met die ontdekking.
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‘Weet-je wat,’ dacht hij, ‘nu ga ik dadelijk naar de cel, waarin Meeuwis ligt - onder
voorwendsel van zijn zeemansplunje te brengen - en moeten we samen eens met
elkaar spreken. Dan moet ik den armen jongen wel wakker maken, maar in vrede.
Ik dien toch spoedig te weten, wat hij eigenlijk komt doen en wat de boodschap van
d'n ouwe inhoudt. En dan een goeie afspraak maken, dat spreekt!’
Hij was op het punt van zich naar de wachtkamer der gevangenbewaarders te
begeven, om de kleederen van Meeuwis te halen, toen een nieuw denkbeeld hem stil
deed staan. Wanneer hij met die kleederen naar de cel van Meeuwis ging, kon
misschien de cipier, in opdracht van Veritas, zich snel naar dit vertrekje begeven,
om hun gesprek af te luisteren en daarna getrouwelijk over te brieven. Het streed
wel met het ronde karakter van den zeemansjongen, om van het eene wantrouwen
in het andere te vervallen, maar werkelijk, men kon hier niet te voorzichtig zijn.
Als hij zelf eens in dit vertrekje kon komen, de gehoorbuis kapot snijden en op de
een of andere wijze het kijkgaatje onbruikbaar maken! Of eigenlijk alleen die
gehoorbuis. Met den rug naar den gevaarlijken kant gekeerd, kon hij dan nog altijd
op een fluisterenden toon een vertrouwelijk gesprek met Meeuwis hebben. Zulk een
gesprek was noodzakelijk. Beiden moesten weten, waaraan zij zich te houden en hoe
zij zich te gedragen hadden.
Doch hoe in dat vertrekje, door hem als het kijkkastje betiteld, te komen? De
sleutel zou in de wachtkamer der bewaarders berusten, tenzij Veritas hem in den zak
had.
Paddeltje begon nu het slot te onderzoeken, om ongeveer te kunnen schatten hoe
groot de baard van
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den sleutel zou moeten zijn. Want hij was vast van plan dien op de een of andere
wijze te bemachtigen. Bij dit onderzoek kwam hij tot de ontdekking, dat dit slot
eigenlijk meer in schijn dan in wezen bestond. Hij had zijn pink in het gat willen
steken, maar bemerkte tot zijn verwondering, dat hij tegen een plaat stootte. Hij
probeerde het nu met zijn mes en het bleek hem, dat het slot òf dicht was gegoten,
òf er van den aanvang af slechts voor den vorm was aangebracht.
‘Drommels,’ gromde Paddeltje, ‘die signor Veritas is toch in het kijkkastje geweest!
Als er geen slot is, kun-je ook niet door het sleutelgaatje heen kruipen; hoe kwam
hij er dàn in?’
Hij bleef voelen en tasten naar een geheim slot, maar omdat er zoo iets niet
aanwezig was, moest hij zijn pogingen wel opgeven.
Dat wil zeggen: Paddeltje gaf zijn onderzoekingstocht naar een slot op; maar we
weten het, hij was van aard veel te nieuwsgierig, om er het bijltje dadelijk bij neer
te leggen. En nu vooral was zijn nieuwsgierigheid opgewekt.
‘Weet-je wat ik denk?’ mompelde hij bij zich zelven, ‘dat er, net als bij die
voetboeien, waarvan ik daar pas m'n kameraad verlost heb, weer knippen en veeren
in het spel zijn. Hier of daar is zeker een uitsteekseltje. Maar ze kunnen dat evengoed
bovenals onderaan geplaatst hebben. Als ik tot morgenochtend tijd had zou ik het
misschien nòg niet vinden. Weet-je wat?... laat ik de deur eens goed bekijken; ik heb
nogal kostelijke oogen.’
Hij stond juist in de schaduw van een rond luchtgat, dat hoog in den muur,
eenigszins schuin tegenover de deur aangebracht was. Hij ging nu aan de andere
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zijde staan en gaf zijn oogen goed den kost, een geruime poos zelfs, doch zonder dat
hij iets bijzonders ontdekte. Er waren koppen genoeg op van groote spijkers en allerlei
andere verhevenheden welke men aan een zware deur opmerkt, maar het een leek al
even onschuldig als het andere. Een oogenblik dacht hij er aan op al die knoppen en
verhevenheden te drukken of er aan te trekken, maar hij maande zichzelf tot kalmte
aan.
‘En,’ mopperde hij, ‘het leelijkste van 't geval is nog wel, dat ze me hier ieder
oogenblik kunnen snappen. Als iemand me hier voor die deur opmerkt, kan ik gerust
alle pogingen opgeven. En juist dàt wil ik niet. Te drommel, heb ik m'n pink dáárom
zoo'n pijn aan dat zoogenaamde slot gedaan, om eindelijk den boel toch te moeten
opgeven?’
Onwillekeurig bracht hij zijn pink onder het licht van het hooge venstergat, om
eens even te kijken of z'n haaienvel, gelijk hij altijd beweerde te hebben, er ook voor
ditmaal goed afgekomen was.
‘Sakkerdrie!’ zei hij, ‘wat is het hier een vuile boel!’
Want de zindelijke zeeman zag, dat zijn pink vol stof was gekomen.
‘Nu, je kunt wel zien, dat d'n ouwe van ons hier geen baas is!’ glimlachte hij. ‘Wat
zou die z'n matroosjes den boel laten schrobben!’
En nu keek hij weer naar de deur, doch nu om te zien hoe vol stof en vuil ze zat.
Hij wilde gaan mopperen over het gebrek aan zindelijkheid bij de Zuiderlingen, een
gebrek dat in de allereerste plaats een Nederlandsch zeeman in het oog moet vallen,
toen hij ineens vol opmerkzaamheid werd. Hij zag toch overal de sporen, waar hij
met de vingers de
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deur had aangeraakt. Vooral bij het zoogenaamde slot was het daar natuurlijk vol
van.
‘Hoe jammer dat ik dit gedaan heb,’ dacht hij, ‘want anders kon ik precies zien,
waar Veritas de deur met zijn vingers heeft aangeraakt. Als dat net bij het slot is
geweest, is het spoor voor mij verloren.’
Toch begon hij nu in dit opzicht de deur aan een nauwlettend onderzoek te
onderwerpen. Hij redeneerde voor zichzelf, dat alle kans nog niet verkeken was. De
maker van de geheime sluiting zou voor de aanbrenging daarvan vrij waarschijnlijk
den omtrek van het slot vermeden hebben, omdat het voor de hand lag, dat ieder, die
een poging wilde wagen om de deur geopend te krijgen, juist op die plaats het eerst
zou zoeken.
Niet lang had hij gezocht, of hij weerhield met moeite een kreet van blijdschap.
Beneden aan de deur toch ontdekten zijn oogen sporen van vinger-indrukken. Hij
knielde op den grond, bekeek heel lang die plaats en ja, daar ontdekte hij een
spijkerknop, niet alleen iets grooter dan de andere, maar waarvan ook het stof was
weggevaagd. Hij drukte er op uit alle macht, doch zonder uitwerking; daarop trok
hij er aan, met gelijken uitslag. Wat hem evenwel hoop gaf, was de omstandigheid
dat hij gevoelde, hoe de spijkerkop niet geheel onbeweeglijk bleef onder zijn
pogingen. Weer trok hij er hard aan en gaf dadelijk daarop een stevigen duw. Er
knapte iets en toen hij tegen de deur stootte, draaide deze langzaam op haar hengsels
open.
Met één sprong was Paddeltje op de been en schoot het vertrekje binnen. Voor hij
de deur achter zich sloot, onderwierp hij haar aan den binnenkant aan een nauwlettend
onderzoek, want hij had geen plan
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zich in een levend graf op te sluiten. Daar behoefde hij ook niet bevreesd voor te
zijn. Hij ontdekte, hoe door de veer een hefboompje in werking werd gebracht, welke
deze beweging op een grooteren overbracht, waardoor met een paar stevige grendels
de deur aan den binnenkant werd gesloten. Men kon aan dien binnenkant dus zeer
gemakkelijk de deur zoowel openen als sluiten. Hij deed het laatste en begaf zich
dadelijk naar den wand, waar zich het kijkgaatje moest bevinden.
Het was goed, dat hij van de aanwezigheid kennis droeg, anders had hij het
werkelijk niet ontdekt. Nu maakte hij door het verschuiven van een gedeelte in den
houten wand de kleine opening zichtbaar en kon niet nalaten er dadelijk de proef van
te nemen.
Ja, daar zag hij duidelijk zijn maat op de matras liggen, slapende dat het een heele
toer zou wezen hem wakker te krijgen. Trouwens, alles in die cel was van hieruit
zoo duidelijk zichtbaar, alsof men er in stond.
Hoe gezellig hij het vond zijn weergevonden makker daar in een gerusten slaap
te zien liggen, hij had wel wat beters te doen dan daaraan zijn tijd te verspillen. Hij
moest er vooral voor zorgen, dat men hem niet ging missen. En het voornaamste was
nu wel, de gehoorbuis door te snijden.
Hij zocht daarnaar, doch kon die niet terstond vinden. Veritas had die zeker op de
een of andere wijze verborgen. Oplettend keek hij in den omtrek van de plaats waar
hij haar gezien had en ontdekte toen dicht bij de lage zoldering een richel. Dadelijk
tastte hij met de vingers daarop en vond inderdaad het gezochte. Even bracht hij het
aan het oor. Inderdaad, hij hoorde de eenigszins snorkende ademhaling van
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Lange Meeuwis duidelijk, of hij vlak bij hem stond. Ook deze proef nam hij slechts
even; toen sneed hij met zijn matrozenmes de buis door en lei de stukken heel
zorgvuldig weder op de richel.
‘Ziezoo,’ dacht hij, terwijl hij het gedeelte van den wand weer voor het kijkgaatje
schoof, ‘het voornaamste is, dat ze ons niet hooren. 't Kijken zal ze niet veel wijzer
maken: daar zal ik wel voor zorgen.’
Hij wilde nu het vertrekje verlaten, maar vond het toch beter nog even zijn oogen
den kost te geven; dat ging nu in ééne moeite door.
Daar trok het zijn aandacht, dat de richel, waarop de nu stukgesneden gehoorbuis
lag, ook aan den zijwand doorliep. Met zijn vingers tastte hij heel dien richel af en
tot zijn groote verbazing voelde hij aan het einde er van, dus in den hoek, dien de
zijwand met den voorkant maakte, een tweede gehoorbuis. Dadelijk bracht hij ze
aan zijn oor.
‘Ja, vannacht moet het er op of er onder!’ hoorde hij op zachten toon een stem in
de Italiaansche taal zeggen.
Tegelijkertijd vernam hij een geluid als het krassen van staal op ijzer en een zacht
gerinkink, dat hem niet onbekend voorkwam.
‘Wat zou dat zijn?’ mompelde Paddeltje. ‘Wel, ik durf wedden, dat deze buis in
betrekking staat met de rustplaats der slaven. Dan heeft die slimme Veritas ook mijn
eerste ontmoeting met Meeuwis afgeluisterd. Wat een gelukje, dat die oolijke Meeuwis
net deed, of hij van zichzelven viel! Nu, dat zal hij ook niet zelf verzonnen hebben!
Maar... zou Veritas 't ook gezien hebben?’
Evenals bij den achterwand, betastte hij ook hier het aangebrachte houtwerk, en
ja, haast onhoorbaar
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zacht bewoog er zich een gedeelte van en een kijkgaatje werd zichtbaar, waarvoor
Paddeltje dadelijk het oog bracht. Zijn onderstelling was juist geweest. Hij overzag
de hem bekende rustplaats met een duidelijkheid, waarover hij zich niet genoeg kon
verwonderen.
Wat hem al dadelijk trof, was dat die plaats vol was van lieden, zoowel slaven als
opzichters. Eenigen der laatsten waren bezig de ketens der slaven door te vijlen, een
verbazend lastig en vooral langdurig werk. Enkele slaven waren verlost, hoewel de
ijzeren ringen om hun voeten gebleven waren.
‘Dat is wel lastig voor jelui,’ hoorde Paddeltje een opzichter zeggen, ‘maar je kunt
nu in elk geval loopen. En als we overwonnen hebben, zal de smid dat werkje wel
verder klaren.’
Wat zegende Paddeltje nu zijn inval en vooral zijn volhouden, om meer met de
Italiaansche taal bekend te worden, want de gesprekken werden daarin gevoerd. Wel
verstond hij niet alles, maar toch zooveel, om te begrijpen, dat er tegen den nacht
een groot oproer werd voorbereid. Hij ontdekte ook, dat men in betrekking stond tot
de Vrijbuiters in de kolonie, ten minste tot het grootste gedeelte van hen, want hij
hoorde van enkele getrouwen gewagen. Vooral scheen men het begrepen te hebben
op de woning en de bezittingen van Il Capitano, die ontzaglijke schatten moest
bezitten, doch waarvan men de bergplaats niet wist. Met groote verbittering sprak
men over hem en dat men hem wel zou weten te dwingen die bergplaats aan te wijzen.
Als men hem maar in handen had, hem en zijn kind.
Met ontzetting hoorde Paddeltje, dat men door zijn dochtertje wel geloofde den
gehaten meester te nood-
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zaken tot alles, wat men van hem verlangde te weten. En daarna, zoo uitte men op
woesten toon, zouden zij al hun smarten en al hun veeljarige ellende wreken op den
meedoogeloozen hoofdman, wiens tijgerachtige wreedheid men met woeker aan
hemzelf en zijn kind en zijn getrouwen zou terugbetalen.
Onder die getrouwen werd ook Paddeltje gerekend; met de uiterste verbazing
moest hij dit vernemen. Hij, die dag in dag uit in de onmiddellijke nabijheid van Il
Capitano verkeerde, die als een grootere broer met diens dochtertje omging, een
eigen vertrek had in het heerenhuis en in groote vriendschap met Veritas leefde, hij,
die hun de raadsman en de vertrouweling van den hoofdman leek, moest wel een
grooten invloed oefenen op hun heer en meester. Dat die invloed een zeer ongunstige
was, daarvan waren zij ten diepste overtuigd. Want de verandering ten kwade, in de
wijze waarop Il Capitano hen bestuurde, dagteekende van Paddeltje's aankomst in
de kolonie.
Eerst had de scheepsjongen maar niet kunnen begrijpen, over wien zij toch met
zooveel haat spraken. ‘Wie is dat toch, die Noordsche melkmuil, over wien zij het
zoo druk hebben en in wiens schoenen ik niet graag zou willen staan?’ vroeg hij
zichzelven af. Maar toen het hem duidelijk werd, dat ze met dien naam niemand
anders dan hem bedoelden, kon hij om zulk een zotte vergissing toch niet lachen,
daar hij begon in te zien hoe gevaarlijk zij voor hem was.
Hij luisterde nu zooveel mogelijk nog oplettender toe.
Het had hun leed gedaan, dat zij Veritas niet hier hadden kunnen houden, maar 't
was nog helder dag en zij waren nog niet zeker van al de wachters; ook konden de
slaven pas tegen den nacht gereed zijn voor den opstand. Zorgvuldig moest er voor
gezorgd
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worden, dat men op het Heerenhuis niet den geringsten argwaan opvatte. Men kende
den meester, wist, dat hij van handelen en aanpakken hield en dat hij door zijn nooit
falend overwicht niet alleen elk begin van tegenstand in zijn onmiddellijke omgeving
terstond zou onderdrukken, maar ook, gelijk meer geschied was, de tegenstanders
of muiters in vurige volgelingen en medestrijders veranderen kon. Want in
oogenblikken van gevaar ging er een tooverachtige invloed van hem uit. Dan zou
alles ten slotte neerkomen op een worsteling van de land-slaven om hun vrijheid,
een worsteling waarvan reeds vooruit de uitslag te berekenen viel, omdat zij toch
eigenlijk afgewerkte lieden waren en door gewoonte gemakkelijk weer tot den
toestand van gehoorzaamheid en onderwerping teruggebracht konden worden. Neen,
die slaven deugden niet voor strijders, wel voor brandstichters, moordenaars en
woeste wrekers van hun treurig lot, bandeloozen en losgelatenen als zij zouden zijn
in de letterlijke en figuurlijke beteekenis dezer woorden.
Daarom moest alles hier stil, doodstil in zijn werk gaan, daarom had men Veritas
ongedeerd laten vertrekken... maar die Noordsche melkmuil was in de val. Die zou
toch volgens de gewoonte niet eer met den pas bevrijden slaaf vertrekken, voordat
het nacht geworden was. Welnu, men zou zorgen, dat hij dien tocht niet behoefde te
maken. Den pas verlosten slaaf zou men het in de keus geven mee te doen of anders
korte metten met hem maken; doch met den Noordschen melkmuil zou men afrekenen,
als 't ware op afbetaling van al de ellende, die men van zijn meester geleden had.
‘De ezel!’ grijnsde een opzichter. ‘Hij heeft nog de ongelooflijke domheid begaan,
ons het wachtwoord voor dezen avond in handen te spelen.’
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‘Hoe dat zoo?’ vroeg men met belangstelling.
‘Wel, hij was daar straks aan de achterdeur. Ik kon natuurlijk niet weten wie zich
daar bevond en of er soms iemand der onzen verlangde toegelaten te worden. Volgens
de afspraak zei ik Liberta en vroeg daarop het parool als antwoord.’
‘Ja, dat had natuurlijk Vittoria moeten luiden,’ viel hem een ander in de rede.
‘Sssst!’ riep men van alle kanten. ‘Spreek toch het wachtwoord niet onnoodig uit.’
‘Kom, kom, we zijn hier toch louter onder vrinden!’
‘Dat's waar... maar denk er om, de muren kunnen ooren hebben.’
De onvoorzichtige pruttelde nog wat tegen, maar de aandacht werd weer geheel
van hem afgeleid, doordat men aan den eersten spreker verzocht voort te gaan met
wat hij te vertellen had.
‘Nu dan,’ aldus voldeed deze aan het algemeen verlangen, ‘op dat woord Liberta
kreeg ik geen antwoord, maar wel op mijn vraag naar het parool. Je weet, hoe de
gewoonte bij de Vrijbuiters in de kolonie is. De schildwachten roepen je aan en
vergen dan het wachtwoord, dat elken avond anders is. Welnu, de snuggere maat
achter de deur gaf hierop dadelijk antwoord. Hij kon dus niemand anders dan die
Noordsche melkmuil zijn, omdat hij aangewezen is den bevrijden slaaf naar de
kolonie te brengen.’
‘Wat hij wel nooit doen zal!’ riep men van verschillende kanten.
‘Daar kun-je zeker van zijn!’ riep er een, die de leiding scheen te hebben. En zich
wendende tot den eersten spreker, vroeg hij:
‘En heb-je dat wachtwoord goed verstaan?’
‘Zeker... Het luidt Speranza.’
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‘Speranza?... Een prachtig mooi voorteeken voor ons,’ riep men uit, ‘want alle hoop
hebben wij dezen nacht te slagen.’
‘Maar,’ waagde een ander schuchter te vragen, ‘wat hebben wij aan dàt
wachtwoord?’
‘Veel!’ besliste de leider. ‘Wanneer wij hier met den Noordschen melkmuil
afgerekend hebben....’
‘Steken wij den boel in brand!’ riep een derde op woesten toon uit.
‘Dat zou wel het domste wezen wat je doen kon!’ snauwde de leider. ‘De vlam
zou den nachthemel bloedrood kleuren en uren ver in den omtrek zou men het zien.
Prachtiger waarschuwing voor Il Tigretto om op zijn hoede te zijn, zou-je moeilijk
kunnen verzinnen.’
‘Dat's waar! Maar we zouden het verblijf, waarin we zooveel geleden hebben,
toch zoo graag in brand steken.’
‘Wel kerels, dat mag-je doen; maar niet eer, voor dat je daartoe het sein ontvangt.’
‘En dat sein?’
‘Zal de bloedroode hemel zijn boven het Heerenhuis. Als dàt brandt, kunnen de
achtergeblevenen hier hun hart ophalen.’
‘Maar we willen hier niet achterblijven. We willen mee naar het huis van Il Tigretto,
hem en zijn beulen doodmartelen en... naar zijn schatten zoeken.’
‘Dat zal gebeuren door hen, die ik daartoe zal aanwijzen. Wij mogen een belangrijk
gebouw als dit niet onbewaakt achterlaten, want wie verzekert jelui, dat niet juist
hier die schatten verborgen zijn en dat juist daarom in de verwarring Il Capitano of
enkele zijner getrouwen niet door geheime gangen ontsnappen en hierheen hun
toevlucht nemen zullen?’
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‘Ja, dat's waar, dat's waar!’
‘Daarom volg-je stipt mijn bevelen op. Ik zal aanwijzen wie hier moeten blijven,
waartoe ik de meest afgetobden zal nemen. Die frisscher van krachten zijn of jonger,
zullen mij volgen en wij, wij zullen juist gebruik van dat wachtwoord maken, om op
de meest gemakkelijke wijze door den kring der schildwachten te breken en zoo de
plaats te bereiken, waar de wapens en het buskruit bewaard worden. Aldus gewapend
kunnen wij die schildwachten in den rug aanvallen en dooden en vervolgens op de
eenvoudigste wijze ter wereld ons vereenigen met de opstandelingen onder de
Vrijbuiters, terwijl wij ook zullen zorgen, dat hierheen een gedeelte dier wapenen
en van het buskruit gebracht wordt. Ongewapend ben-je niets; gewapend kan zelfs
een afgewerkte slaaf een geducht krijger worden.’
Men begon een gejuich aan te heffen, dat echter dadelijk door den leider onderdrukt
werd.
‘Domkoppen! Zie-je de zon niet schijnen? Nog is het dag - de laatste dag van Il
Tigretto, de laatste dag ook van je ellende. Zoolang de zon aan den hemel staat,
ben-je slaaf, machtelooze onderworpeling van een wreed en niets of niemand ontziend
meester. Juichen zullen we. Maar eerst dan, wanneer de hemel bloedrood is van den
brand, die het vreugdevuur voor je vrijheid zal zijn!... Fluks! werkt nu aan je
bevrijding door de vijl over de voetboeien te laten gaan.’
Nu volgde er een betrekkelijke stilte, waarin weer snerpend het geluid werd gehoord
van de krassende vijl op het ijzer.
Paddeltje had genoeg gehoord. Hij schoof de plank weer op haar verborgen plaats
in het beschot terug en bedaard legde hij de gehoorbuis weer op de richel.
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Wat hij vernomen had, was anders wel geschikt, om zelfs iemand, die kalmer van
aard dan hij was, te verschrikken en te doen ontstellen. Toch - hij was in deze
oogenblikken geheel meester van zichzelven. In de school waarin hij was opgevoed
- de zeevaart der zeventiende eeuw - had hij geleerd nooit kalmer te zijn dan in
oogenblikken van groot gevaar. En het liefst wat een jongen van ons jeugdig en
krachtig volk deed, was... handelen, de knuisten uitsteken, om de snel gevormde
plannen van een rustig en koel denkend hoofd dadelijk in daden om te zetten.
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XIX. Het wachtwoord van den scheepsjongen
PADDELTJE besloot nu, Meeuwis zoo spoedig mogelijk geheel op de hoogte van
het gevaarlijke van hun toestand te brengen. Het speet hem wel, dat hij zijn makker
moest wekken uit zijn gerusten en versterkenden slaap, maar 't geval lag er eenmaal
toe. Zijn zeemansplunje had hij meegebracht, verheugde zich even over de blijdschap,
welke Lange Meeuwis ondervond door het terugzien van zijn kleeren en het afwerpen
van het slavenpak, en toen hij hem door deze vreugde goed wakker wist, was hij
maar dadelijk met de deur in huis gevallen.
Eerst dacht Meeuwis, dat hij hem wat op den mouw spelde en een aardigheid
uithaalde, om den een of ander, die hen bespiedde, om den tuin te leiden. Doch toen
Paddeltje dit begreep, verzekerde hij, dat zijn makker even vrij uit kon spreken als
dat met hem zelf het geval was. Hij had dit al dadelijk moeten zeggen, maar door al
de gewichtige mededeelingen, welke hij had te doen, was het hem door het hoofd
gegaan. Toen wilde Lange Meeuwis beginnen te ver-
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tellen al wat d'n ouwe hem had medegedeeld en welke plannen deze gevormd had
voor hun ontsnapping. Maar toen hij dit inleidde door zijn gewone lofrede op d'n
ouwe, sneed Paddeltje het kort af door te vragen, of de schipper ook een raad gegeven
had voor déze omstandigheden. En toen Lange Meeuwis natuurlijk vroeg: welke? had Paddeltje hem nog eens goed onder het oog gebracht in welken zonderlingen en
zeer gevaarvollen toestand zij zich bevonden.
‘Neen,’ antwoordde Lange Meeuwis, een weinig uit het veld geslagen, ‘daarvan
heeft d'n ouwe niets gezegd, want dat kon hij natuurlijk niet voorzien.’
Een oogenblik zweeg hij. Toen liet hij er echter met een glimlach op volgen:
‘Weet-je wat d'n ouwe wèl gezegd heeft? Dat, als er iets gebeurde, waarop we
geen van allen konden rekenen, dat....’
‘Nu, wat wil-je zeggen? Haast-je! Want zóóveel tijd hebben we niet meer!’
‘Ja, maar 't is niet goed voor je, dat ik 't je zeg. D'n ouwe heeft me eigenlijk
aangeraden je dat ook niet te zeggen, want, zei hij, de jongen heeft toch al praats
genoeg!’
‘Nog mooier!... Maar nu je er over begonnen bent....’
‘Jammer genoeg, dat ik 't uit m'n mond liet vallen. In vrede dan: Hij zei, dat ik mij
in zoo'n geval maar geheel op jou moest verlaten, want... maar zal-je nu heusch niet
te praatsig worden, jongen?’
‘Heusch niet,’ lachte Paddeltje.
‘Nu, hij zei dan, dat er in jou toch een toekomstig gezagvoerder stak.’
‘Zei d'n ouwe dat?’ riep Paddeltje met schitterende oogen.
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‘O, hemel! Kijk zoo'n aap eens! Wat heb ik 'n spijt, dat ik m'n tong niet tusschen m'n
tanden kon houden.’
‘Heb daarvan géén spijt, Meeuwis! Want nu d'n ouwe me zóó vertrouwt... zal ik
jou verlossen en mij er bij.’
‘Hoe?’
‘Dat weet ik nog niet... maar ik zàl het weten.’
En in diep nadenken verzonken, liep Paddeltje met groote stappen het vertrek op
en neer.
Lange Meeuwis zat op de bank en wierp nu en dan een blik op zijn makker, of die
al de uitkomst gevonden had. Zeggen deed hij niets, ook durfde hij niets vragen;
want voor nadenken en overleggen had de matroos, die het liefst maar de gegeven
bevelen opvolgde en dan op een manier welke moeilijk verbeterd kon worden, den
diepsten eerbied.
Dat heen en weer wandelen scheen evenwel niet de rechte manier te wezen, om
Paddeltje's gedachten tot de gezochte uitkomst te leiden. Ten minste hij staakte zijn
wandeling, strekte zich op de matras uit en weldra zat hij in zijn geliefkoosde houding,
de knieën opgetrokken en de armen daar omheen, en hij staarde voor zich uit, alsof
hij heel in de verte ontdekken moest wat hem te doen stond. Zoo, met de oogen als
in een wijde verte kijkend, begon hij te praten, eerst langzaam en zonder veel klank
in zijn stem:
‘Ja!... 't Meest zou het mij lijken den kortsten weg te gaan.... Als ik regelrecht naar
de lui op de plaats achter het slavenverblijf toega, - hun wachtwoord weet ik nu! en ik zeg, dat ik er de tering niet van krijgen zal als zij Il Tigretto aan den dijk zetten,
en dat ik misschien nog meer hekel aan hem
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heb dan zij... dan loop ik een heel klein kansje, dat ze me gelooven, maar een veel
grooter, dat ze me eenvoudig dadelijk neerslaan. Nu zou dat dadelijk zoo'n vaart niet
loopen; ik ben er ook nog en m'n kortjan is gauwer uit de scheê dan er in. En ook
heb ik veel voor, doordat ik nu hun wachtwoord bezit. Als dat ook het parool is voor
de oproerige Vrijbuiters, zou ik kunnen zeggen, dat ik met die in betrekking sta en
zou me verder wel weten te redden. Is het enkel het parool voor de slaven, dan zullen
ze dadelijk het uitschreeuwen, dat ik ze afgeluisterd heb en dan moet jij er aan,
Meeuwis, want dan zeg ik, dat ik 't van jou gehoord heb. Op de een of andere manier
heb-je 't van henzelf vernomen. Hoe? Dat moet-je zelf maar met hen uitmaken: wat
nogal vermakelijk zal zijn, omdat jelui mekaar toch niet goed kunt verstaan....’
‘Prachtig,’ riep Lange Meeuwis, ‘laten we dit maar doen. Want ook mij bevalt het
liefst de kortste weg.’
Paddeltje keek hem even aan, maar wendde spoedig weer den blik in de wijde
leegte voor zich.
‘Als Zus er niet was!’
‘Wie is Zus?’
‘Dat zal ik je allemaal straks wel vertellen.... Zie-je, als ik me bij de opstandelingen
voeg - en heel m'n hart snakt daar naar! - moet ik ook met de opstandelingen meedoen.
Dan gaat het tegen dien éénen, dien wij allen haten. Dan kan ik Zus niet redden. Wat
zou ze er van opkijken als ze “Grootejongen” onder de moordenaars van haar vader
zag.... Neen, neen, dat kàn niet!... Maar wat dan?’
Even was er een stilzwijgen. Toen vervolgde Paddeltje:
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‘Neen... zooals d'n ouwe met volle zeilen door de Duinkerker kapers... gáát niet. En
toch... ik moet hier vandaan. Zus moet gered worden. Dan wordt ook hij wel
gewaarschuwd... en misschien weet hij dan wel maatregelen te nemen om het oproer
te onderdrukken... en dan zou ik de schuld er van zijn, dat alles bij het oude bleef...
Akelig genoeg!... Maar Zus, zie-je!... Neen, ik moet weg, ik moet hier vandaan. De
vraag is: zal ik de paarden krijgen als ik er om vraag? Ze zullen lont ruiken, als ik
vroeger vertrek. Altijd zijn ze gewoon, dat de bevrijde slaaf 's nachts vertrekt.... Ik
moet dus een voorwendsel hebben.... Ach ja, al heb ik er een, dan geven ze me de
paarden misschien toch niet. Ze zullen me nu wel niet bot-af weigeren; het lijkt me,
of de gevangenbewaarders dubbel spel spelen en denken: je weet nooit, wie de baas
zal blijven en Il Tigretto is nog allesbehalve dood.... Maar, zie-je, ze kunnen allerlei
voorwendseltjes verzinnen: dat de paarden ver weg in de wei zijn of zoo iets. En dan
zullen ze wel even de oproerlingen polsen, of de Noordsche melkmuil weg mag, en
die zeggen natuurlijk: om den dood niet! Die moet vannacht er aan.... Neen, ik moet
een voorwendsel verzinnen, zoo verlokkend voor hen, dat ze met de paarden aan
komen vliegen, om me toch maar spoedig weg te helpen.... Ja, ze zullen mal zijn!
Ze hebben me eenmaal in de val.... Maar toch... als ze zeker geloofden, dat ik dadelijk
terugkwam?... Wanneer zouden ze dat gelooven en welk voordeel konden zij daarbij
hebben? Laat eens denken.... Als... als ze dachten, dat ik terugkeerde, argeloos als
een kind met... nog een ander, dien ze dolgraag willen hebben en die door mij,
aartsdomkop, in de val werd gelokt....’
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Heel langzaam had Paddeltje het laatste gezegd, en zoo zacht, dat zijn maat hem
ternauwernood verstond. Die zag, hoe het gelaat van den jongen zeeman er uit ging
zien, alsof hij werkelijk iets ontdekte in de ruimte voor hem. De mond bleef half
open, zonder een woord meer te uiten, de oogen tintelden. Eensklaps sprong hij op.
‘Gevonden! Gevonden!’ jubelde hij.
Hij sloeg Lange Meeuwis op den schouder.
‘Vrind! Maak-je gereed. Binnen een half uur vertrekken wij.’
Met een weinig ontzag keek de matroos tot hem op.
‘Zou het heusch waar zijn?’
‘Nu - tien tegen één... Laat ik zeggen: honderd tegen één van ja! Faalt m'n plan...
dàn gaan we den kortsten weg op; dàn staan we binnen korten tijd midden onder de
oproerlingen. 't Zal er op of er onder gaan. Maar... altijd kan ik rekenen op jou hulp,
hè?’
‘Tot in den dood, Paddeltje,’ riep Lange Meeuwis uit en reikte hem de hand. Op
z'n oude manier sloeg de jonge zeeman daar in, dat het klapte en verliet toen haastig
het vertrek.
Hij begaf zich dadelijk naar het wachtlokaal, waar hij juist een der cipiers snapte.
Die wilde zich wel gauw verwijderen en Paddeltje begreep nu waarom al die
ambtenaren, die graag twee potjes te gelijk op 't vuur hielden, hem geschuwd hadden.
Deze arme gesnapte cipier moest zich nu als een zeer trouw dienaar van Il Capitano
gedragen, wat hem, als hij niet heel voorzichtig laveerde, misschien bij de
opstandelingen het leven kon kosten. Geen wonder, dat de goeie man beefde, toen
Paddeltje, die in al zijn grootte en breedte voor hem was komen staan, hem beval
onmiddellijk de paarden voor te brengen.
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O hemeltje-lief,... dàt kon heelemaal niet. Ik weet niet, waar die paarden al moesten
zijn. De sukkel versprak zich, zoodat de minst argwanende had moeten begrijpen,
dat hier iets achter zat. Doch Paddeltje hield zich van den domme. Hij moest en hij
zou de paarden hebhen, want de bevrijde slaaf moest dadelijk naar de kolonie gevoerd
worden.
Schuchter waagde de cipier hier tegen in te brengen, dat zoo iets tegen de gewoonte
was...
‘Wat jij met je gewoonte!’ snauwde Paddeltje hem brutaalweg af. ‘Wou-jij eerst
eens op je dooie gemak de bevelen van je meester zitten overpeinzen, of je
gehoorzamen zou, ja of neen? - Haal de paarden!’
Zeker dat wilde de cipier wel doen, maar 't was zoo erg ongewoon en de paarden
waren zoo ver...
Paddeltje stampvoette.
‘Kerel - ik moet vliegens dezen bevrijden slaaf naar de kolonie brengen; vliegens,
hoor-je! Want met signor Veritas moet ik weer terugkeeren, om er nog een te
bevrijden.’
De cipier keek hem ineens heel oplettend aan.
‘Moet signor Veritas nog eens komen vandaag!’
‘Zeker, uilskuiken! En terwijl je me daar staat aan te gapen, vervliegt de tijd, en
komt er vandaag niets meer van. - Voort... de paarden!’
‘Ik zal ze gaan halen.’ beloofde de cipier. ‘Maar u moet nog wat geduld hebben,
want, heusch, ze zijn niet dichtbij.’
‘La la!’ dacht Paddeltje, ‘die gaat even achter naar het slavenverblijf, om de
belangrijke tijding mede te deelen en te vragen, wat hij doen moet... Dàt moet ik
natuurlijk behoorlijk afluisteren.’
Nauwelijks had de cipier zich verwijderd, of Pad-
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deltje verliet eveneens het vertrek en begaf zich met alle omzichtigheid naar het
zoogenaamde kijkkastje.
Zijn vermoeden bleek juist. De cipier was al aanwezig en in de grootste spanning
werd zijn mededeeling gehoord.
‘Dàt zou een buitenkansje zijn!’ zei de leider, ‘als we op zoo'n gemakkelijke manier
Veritas te pakken kregen. Bijna had ik berouw er van, dat ik hem een paar uur geleden
heb laten weggaan, maar het was toen nog te vroeg, en bovendien had zijn langdurig
wegblijven argwaan kunnen wekken. Hij scheen thuis verwacht te worden, want
spoorslags reed hij heen... Maar als we hem tegen den avond hadden... Sapperloot,
hij is de rechterhand van Il Capitano en ik ben er bijna zeker van, dat hij de plaats
weet, waar de schatten verborgen zijn.’
‘Ja maar,’ merkte een ander op, ‘als bij de Vrijbuiters het oproer wat vroeg begint,
komt Veritas zeker niet, en den Melkmuil zijn we meteen kwijt.
‘Dat is waar!’ riepen sommigen uit. ‘Hebben is hebben en krijgen is de kunst!’
‘Domkoppen!’ smaalde de leider. ‘Jelui ziet niet verder dan je neus lang is. Voor
de prachtige kans om de twee stokebranden van Il Capitano in één slag en zonder
dat het ons een droppel bloed kost te pakken te krijgen, zou-je het kleine kansje niet
willen wagen dat die Noordsche melkmuil voor een paar uur buiten onze macht is?
Hij komt er vanavond immers tòch weer in, al keert hij hier niet terug. Want we
zullen overwinnen!’
‘Dat zullen we, dat zullen we!’ rumoerde het van alle kanten.
‘Maar,’ kwam er nog een met een bezwaar aanzetten, ‘maar als het oproer der
Vrijbuiters uitbarst
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vóór de Noordsche melkmuil bij Veritas is gekomen? Dan komt Veritas zeker niet.’
‘Volkomen waar!’ gaf de leider ten antwoord. ‘We verkeeren dan eenvoudig in 't
zelfde geval als nu; want als we den jongen niet laten vertrekken, komt Veritas óók
niet.’
De mopperaar was nog niet tevree.
‘Neen, dan verkeeren we niet in 't zelfde geval. Want dien jongen zijn we kwijt!’
‘Hoe kom-je daaraan?’ glimlachte de leider. ‘Als het oproer ginds is uitgebroken,
is er immers een wijde kring van oproerlingen om de bezittingen van Il Capitano
gevormd. De Noordsche melkmuil valt dan onzen manschappen precies in de handen.
Ontsnappen kan hij niet aan hun waakzaamheid, want hij kent ons wachtwoord niet.
Zijn “Speranza” zal hem niet ver brengen, vrees ik! En geloof niet, dat de oproerige
Vrijbuiters hem ineens zullen doodmaken. Ze zullen hem even zuinig bewaren als
wij dat van plan waren, en hem door martelingen alle mogelijke inlichtingen afpersen,
die hij zeker wel in staat is ons te geven.’
Een gemompel van goedkeuring ging door de menigte.
‘Dus?’ vroeg de cipier.
‘Haal de paarden!’ gebood de leider.
Paddeltje schoof als de drommel den beweegbaren wand op zijn plaats, lei de
gehoorbuis op de richel en maakte dat hij uit het kijkkastje kwam. Nu wandelde hij
op zijn dooie gemak de gang door, ging even in de cel van Lange Meeuwis, wien hij
in 't kort mededeelde, dat alles in orde was, en verliet toen dit vertrek, terwijl hij de
deur met een groot geweld dichtsloeg, even luidruchtig de grendels er voor schoof
en dat alles om aan de lieden, die toe-
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vallig in den omtrek mochten zijn, den indruk te geven, dat hij, al wachtende op de
paarden, den bevrijden slaaf bezocht had.
Toen hij in de wachtkamer kwam, vond hij daar nog niemand. Rustig zette hij zich
neer en wachtte, zich den tijd kortende door een lustig deuntje te fluiten. Niet heel
lang had hij gewacht, toen hij buiten paardengetrappel hoorde. Even daarna werd de
buitendeur geopend en stak de cipier zijn hoofd in 't vertrek.
‘De paarden staan gereed,’ waarschuwde hij.
‘Haal dan dadelijk den slaaf,’ gebood Paddeltje, die zonder zijn blijdschap te
verraden, toch haastig opstond en zich naar buiten begaf.
Daar stonden ze, trappelende van ongeduld, de vurige dieren, die hem snel zouden
verwijderen van deze voor hem zoo gevaarlijke plaats. Hij hield ze bij den teugel,
met groot verlangen de komst van Lange Meeuwis afwachtend.
Eindelijk verscheen deze.
‘Te paard!’ riep Paddeltje, hem den teugel toewerpend.
Toen stegen ze vlug in den zadel.
‘Tot straks!’ riep de jonge zeeman den cipier toe.
‘Tot straks!’ antwoordde deze, met moeite een glimlach kunnende onderdrukken.
Maar glimlachen deed héél het wezen van Paddeltje.
‘Hallo, hallo!’ schaterde het uit volle borst.
En als de wind vlogen beide ruiters over de vlakte.
Nadat aan het eerste geluk van zich verlost en vrij te gevoelen ruimschoots voldaan
was, hield Paddeltje zijn paard wat in, en vlak naast zijn kameraad rijdend, verzocht
hij deze hem, daar het nu de geschiktste gelegenheid was, volledig in te lichten aan-
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gaande de plannen, welke d'n ouwe voor zijn bevrijding gevormd mocht hebben.
Lange Meeuwis deelde hem nu mede, op welk een wijze hij het vertrouwen van
den Italiaanschen herbergier en vervolgens dat van de roovers had weten te winnen.
Dat alles had d'n ouwe voorzien en het was zoo uitgekomen ook. Het moeilijkste
gedeelte van zijn taak was wel geweest, zich bij de ontmoeting bedaard te houden
en er dadelijk voor te zorgen, dat er geen misverstand tusschen Paddeltje en hem zou
ontstaan. En nu hij voor het eerst geheel vrij met hem spreken kon, bracht hij hem
de boodschap over, om toch gewapend tegen de verleiding te zijn en tot geen prijs
van de wereld vrijwillig met de zeeroovers mee te doen. Hoe gelukkig gevoelde
Paddeltje zich nu, dat hij zijn kameraad in dit opzicht volkomen gerust kon stellen.
Nu, dat haalde heel wat zorg voor Lange Meeuwis uit.
't Was hem werkelijk een pak van het hart, dat hij nu als ballast over boord kon
gooien al wat d'n ouwe hem voor dit geval aangeraden en wat hij voor zich elken
dag herhaald had, om het toch niet te vergeten. Werken met de hersens deed hij niet
graag. Nu kon hij het hersenwerk aan Paddeltje overlaten, die ook wel middelen zou
vinden, om te ontsnappen volgens de hoofdlijnen door d'n ouwe aangegeven.
Deze was eenige jaren geleden diep in het binnenland van Marokko doorgedrongen,
had daar, gedeeltelijk uit eigen beurs, vele Christenslaven verlost en was bevriend
geworden met enkele stammen, die hij in een tijd van nood aangetroffen had, doordat
een ongewoon langdurig aanhoudende regen de bergstroomen had doen zwellen en
het land overstroomen. Met raad en daad had d'n ouwe, die altijd uitkomst
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scheen te weten, de beangstigde lieden, die huis en have zagen wegspoelen, bijgestaan
en velen gered op een vlot, dat zijn matrozen van Spaansch riet gemaakt hadden. Die
menschen hadden zich zeer dankbaar betoond en gezegd, dat zij eenmaal die groote
diensten hoopten te vergelden. Naar die stammen nu moesten beiden zien te
ontvluchten. Daar men ongeveer wel wist waar het verblijf van Il Tigretto gelegen
was, had d'n ouwe, die een groote bekwaamheid had om de landstreken welke hij
bezocht in kaart te brengen, in het ruwe kunnen bepalen, hoe men met behulp van
de zon des daags en van de sterren des nachts, ook zonder kompas die stammen zou
kunnen terug vinden. Lange Meeuwis had indertijd dien tocht medegemaakt en kende
persoonlijk enkele der opperhoofden, zoodat hij bij hen de herinnering aan den
Zeeuwschen schipper zou kunnen wakker schudden.
‘Dat zit alles mooi in elkaar,’ zei Paddeltje met bewondering, ‘en ik ben er zeker
van, dat die opperhoofden ons om den wille van onzen ouwe graag zullen bijstaan.
Alleen zou het nu best mogelijk zijn, dat door het oproer een verandering in onze
plannen werd gebracht.’
‘Hm,’ kwam Lange Meeuwis daartegen op, ‘zou-je niet doen wat d'n ouwe bevolen
heeft?’
‘Meeuwisje, Meeuwisje!... Moeten we net als altijd weer ruzie krijgen? Weet-je
dan niet, dat d'n ouwe zijn matrozen altijd leert naar bevind van zaken te handelen?’
‘Zoo!... Ik dacht dat zijn eerste eisch gehoorzaamheid was?’
‘Precies! En zijn tweede, dat, als er geen baas bij je is om je te commandeeren, je
je eigen baas moet zijn.’
Lange Meeuwis bromde daartegen in.
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‘Geloof-je me niet, Meeuwis? Nu, zeg mij dan eens hoe d'n ouwe ons bevelen zou
te handelen, als we bijvoorbeeld strakjes door een troep oproerlingen worden
aangehouden?’
‘Dan,’ zei Lange Meeuwis heel wijs, ‘dan zou d'n ouwe...’
Doch hij had geen tijd om zijn gedachten uit te spreken. Zij reden thans door een
boschje en uit het struikgewas rezen plotseling een aantal gewapende lieden op. Met
dreigende gebaren, waaraan de noodige nadruk door het opheffen van wapens werd
bijgezet, geboden zij den beiden ruiters, die zich nog op eenigen afstand van hen
bevonden, stil te staan.
‘Nu Meeuwis,’ spotte Paddeltje, ‘handel jij nu asjeblieft naar de bevelen van d'n
ouwe.’
Lange Meeuwis trok een leelijk gezicht.
‘Ja,’ mompelde hij, ‘dat zou ik wel doen, maar, zie-je... hij... hij is nu niet hier...
En wat wou-jij nu doen, Paddeltje?’
‘Eenvoudig wachten.’
‘En je gemoedereerd aan stukjes laten hakken?’
‘Maak-je je weer fel, Meeuwis? Wil-je met geweld er weer op losslaan? Houd-je
kalm, asjeblieft.’
‘Kalm? Nu kalm?!!’
‘Je moet; verstaan?’
Dat kwam er kort en bondig uit bij den jongen zeeman, en Lange Meeuwis, gewoon
bevolen te worden en die bevelen tot in de geringste onderdeelen stipt op te volgen,
gehoorzaamde ook nu.
Paddeltje liet de gewapende lieden zoo dicht mogelijk bij zich komen. Hij zei
niets, maar keek ze aan. Wie waren het? Een voorpost, door Il Capitano, die wellicht
reeds kennis van het dreigende oproer droeg, tot hier vooruitgeschoven? Of waren
het werkelijk reeds mui-
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ters? Naar gelang daarvan zou hij het woord Speranza of Vittoria moeten uitspreken.
Om zeker te zijn zich niet te vergissen, bleef hij zwijgen, ook toen er een de hand
aan den teugel van zijn paard sloeg. Nog een oogenblik van spanning. Toen hoorde
Paddeltje op barschen toon zich toevoegen:
‘Liberta... en 't parool?’
‘Vittoria!’ antwoordde de scheepsjongen bedaard, zonder dat een trilling in zijn
stem de spanning waarin hij verkeerde verried.
De hand van den Vrijbuiter liet den teugel los.
‘Passeer,’ zeide hij eenvoudig.
Reeds wilde Paddeltje met een korten groet zijn weg vervolgen, toen een der
Vrijbuiters, die hem oplettend had aangezien, vooruit trad en opnieuw den teugel
van zijn paard greep.
‘Ben-jij niet de Hollandsche zeeman, die sedert eenige maanden op het Heerenhuis
woont?’
‘Als ik 'm zelf niet ben, dan lijk ik toch sprekend op 'm,’ antwoordde Paddeltje
met een lichten glimlach.
‘Dan ben-je onze grootste vijand!’
Er kwam een stilte van gespannen verwachting onder de rebellen, die een dreigende
houding hadden aangenomen.
Doch Paddeltje verloor geen oogenblik zijn kalmte.
‘Dat dachten de slaven, die ik pas verlaten heb, ook. Ze lijken me anders een beetje
leeper dan jelui; want ze hebben me het wachtwoord gegeven.’
Dat viel niet te ontkennen. Men keek elkaar besluiteloos aan.
‘We begrijpen het niet goed!’ bekende de eerste spreker eerlijk.
‘Dat zei m'n zeevader ook, toen ik hem al heel gauw de baas was geworden. Je
kunt 't hem zelf
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vragen, als je er tijd voor hebt en Zeeuwsch verstaat, want hier heb-je hem. En als
je er schik in hebt, dat ik 't jelui uitleg - mij goed, hoor. Maar de gevolgen komen
voor jelui rekening.’
De jonge zeeman sprak met zulk een zekerheid, dat men begon te aarzelen.
‘Hoe is het?’ vroeg hij brutaal en op hoogen toon. ‘Moet ik nog langer hier m'n
tijd vermorsen?’
‘Passeer!’ heette het.
‘In orde,’ zei Paddeltje. ‘En wil-je berichten over me inwinnen, vraag het dan ten
spoedigste aan de slaven, die al op hun poot spelen, alsof ze 't al gewonnen hebben.
Past maar op, dat zij ook geen baas over jelui worden!’
‘Dat zouden we wel eens willen zien!’ werd er geroepen.
‘Daar heb-je alle kans op, man,’ riep Paddeltje, zich onder 't rijden in den zadel
omwendend.
‘Waarom?’
‘Omdat je oogen hebt!’ riep hij met een schaterlach.
De Vrijbuiters lachten ook en de beide vrienden reden er pijlsnel van door.
Nog meer dergelijke ontmoetingen hadden zij, maar door de tegenwoordigheid
van geest van den scheepsjongen werden zij door al de posten der rebellen, die in
een grooten kring de bezittingen van Il Tigretto schenen omringd te hebben,
doorgelaten.
Eindelijk stieten zij op een post, die eenvoudig het wachtwoord vroeg.
‘Speranza,’ antwoordde Paddeltje.
‘Passeer!’
‘Neen,’ zei de scheepsjongen, ‘ik passeer niet, voordat ik jelui eerst wat gezegd
heb. Niet alleen de slaven op de akkers, maar ook de Vrijbuiters zijn in oproer.’
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‘Onmogelijk!’
Paddeltje haalde de schouders op.
‘Zoekt het voor je zelf maar uit, zoolang je wilt. Maar vannacht, misschien wel
eer, heb-je den aanval te wachten. Alleen voor één ding waarschuw ik je: het
wachtwoord is aan den vijand bekend.’
Een groote ontsteltenis kwam er over de wachters.
‘Hoe zullen we dan den vriend van den vijand kunnen onderscheiden?’
‘Dat zal ik je zeggen. Namens Il Capitano breng ik je een verandering in het
wachtwoord. Voor al degenen, die van het Heerenhuis komen om buiten den kring
te gaan, blijft het voorloopig nog Speranza. Maar - omdat vandaag een scheepsjongen
de lakens uitdeelt... dat begrijp-je niet en behoef-je ook niet te begrijpen... is het
wachtwoord voor allen, die van buiten komen: Il Mozzo.’
De wachter, tot wien hij het woord gericht had, schudde het hoofd.
‘Twee wachtwoorden en dat van twee verschillende kanten brengt verwarring.’
‘Je spreekt als een boek. Daarom zal er één zijn, want gauw genoeg zal ik die van
't Heerenhuis gewaarschuwd hebben. En in naam van Il Capitano beveel ik je, dat
je twee van je mannen uitzendt, één links, en één rechts, om het aan de volgende
posten over te brengen, die het op hun beurt weer verder moeten overbrengen en wel
onmiddellijk - dat het wachtwoord van nu af, tot er van onzen meester tegenbevel
komt, niets anders is dan Il Mozzo.’
‘Wat beteekent dat?’ vroeg Lange Meeuwis, toen zij verder reden.
‘De scheepsjongen!’ lachte Paddeltje.
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XX. Voor de uitbarsting van het oproer.
VAN den ook in onze geschiedenis bekenden Claes Gerritszoon Compaen wordt
verhaald, dat hij nooit sliep zonder eenige vuurwapenen in zijn onmiddellijke nabijheid
te hebben. Van andere rooverkapiteins is bekend, hoe zij er altijd rekening mee
hielden, dat er een muiterij kon losbarsten en zij op zelfverdediging verdacht moesten
zijn. Ook Il Tigretto wist, dat een aanvoerder van Vrijbuiters, waaronder meer kwade
dan goede elementen schuilden, eigenlijk altijd op zijn hoede moest zijn. Het was
toenmaals een harde tijd; ook door harde middelen had hij de tucht gehandhaafd.
Men beefde voor hem, maar gehoorzaamde. Toch had hij, van den anderen kant, er
steeds zorg voor gedragen rechtvaardig te zijn. Tegen een ònrechtvaardige behandeling
komen zelfs de diepst gezonken menschen in verzet. Zijn overprikkelde toestand van
de laatste maanden had hem deze eenvoudige waarheid over het hoofd doen zien.
Trouwens hij zag de toestanden niet juist meer in, en wel volgens de eeuwenoude
wet, dat de goden hèm met blindheid slaan, dien zij verderven willen.
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Had hij even helder uit de oogen gekeken als dat altijd zijn gewoonte was geweest,
de toenemende ontevredenheid zou hem niet ontgaan zijn. Hij had echter gelachen
om de klachten, die hem, vooral door Veritas, ter oore waren gekomen. Er ònder
moesten die luitjes. Wie niet huigen wilde, zou gebroken worden door zijn krachtige
vuist. Maar wat hem, verstandig man die hij was, in gewonen, gezonden toestand
zeker beangst zou hebben, was de doodsche stilte, welke op het eerste verzet volgde.
Hij geloofde er de rust der slaafsche onderworpenheid in te mogen opmerken; het
was de gevaarlijke, onheilspellende stilte voor het uitbarsten van een storm....
En daar was Paddeltje gekomen en had hem het bericht gebracht, dat de opstand
feitelijk al uitgebroken was. Hij kòn het in de eerste oogenblikken niet gelooven.
Juist was zijn hart indien het mogelijk ware nòg meer vervuld van bitterheid tegen
den scheepsjongen. Dien had hij niet kunnen winnen, noch door zijn persoonlijken
invloed, noch door schitterende beloften, noch door de vreeselijkste bedreigingen,
noch zelfs door te werken op zijn gevoel en te spreken van het kindje, dat beiden
liefhadden. En - eenige uren geleden had Veritas hem als in triomf meegedeeld, dat,
wat den hoofdman en zijn meest trouwen dienaar altijd nog mislukt was, als in één
slag was bereikt door enkele woorden van een simpel koopvaardijmatroos.
‘Je wilt je zeker al dadelijk bijzonder in mijn dienst onderscheiden,’ sprak hij met
onverholen minachting, ‘door mij berichten te brengen van een gevaar, dat alleen in
je verbeelding bestaat.’
Paddeltje, die vol was van 't gebeurde en pas ondervondene, wist eerst niet wat
hij van deze woorden denken moest.
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‘Kapitein,’ zei hij een weinig kortaf, ‘als ik mij had willen onderscheiden, had ik de
partij van de muiters gekozen.’
‘Je spreekt stoute taal... maar brutaliteit is je zoodanig tot een tweede natuur
geworden, dat je die zelfs niet kunt afleggen nu je eindelijk in mijn dienst bent
overgegaan.’
Eensklaps snapte Paddeltje alles. Veritas had het gesprek, dat door hem afgeluisterd
was, voor goede munt opgenomen en aan zijn meester overgebriefd.
‘Hoor eens, kapitein... dat appeltje zullen we later wel schillen, wel te verstaan als
wij beiden dan nog in het land der levenden zijn. Je kunt me gelooven of niet, dat is
jou zaak. Maar als je in deze gevaarlijke oogenblikken niets anders wilt doen dan
zaniken en zeuren, zal ik, bij den hemel! hier hetzelfde nog moeten doen als bij je
vijanden....’
‘En dat is?’
‘Eenvoudig de lakens uitdeelen! Je verkeert in gevaar en ik niet minder: want,
moet-je begrijpen, ze zien me voor je besten vriend en dus voor hun doodsvijand
aan. Nu ja, gevaar... dat is iets waar joe zoo erg niet om geeft, en waar een Zeeuwsche
jongen wel doorrolt. Maar... Zus is in gevaar. En als je nu te mopperig bent om voor
haar te zorgen, zal ik het doen!’
‘Jij?’
‘Ja!... En nou heel gauw asjeblieft, of....’
‘Of?...’
‘Wel, bij kris en kras, ik sla je neer.’
En dol van woede stoof Paddeltje op hem af.
Veritas hield hem tegen.
‘Los!’ schreeuwde Paddeltje, die pootig als hij was den verschrikten Veritas heel
wat werk gaf.
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Toen strekte Il Tigretto de hand uit.
‘Laat hem los, Veritas. Nu ik den ouden, onbesuisden scheepsjongen heb
teruggevonden, weet ik dat hij de waarheid spreekt en dat er gevaar dreigt... voor
mijn kind!’
‘Voor mijn kind!’ Dat woord sloeg ook de drift van den jeugdigen zeeman terneer.
Hij stond daar, nog hijgende van drift. Maar nu de vader van ‘Zus,’ de leiding op
zich nam, om te verdedigen of te redden, wat er nog te verdedigen of te redden viel,
nu was hij bereid hem in alles ter wille te zijn.
Hij deelde nu kort maar duidelijk alles mede, wat hij van de opgestane slaven
afgeluisterd had, en op de vraag hoe hem dat mogelijk was geweest, was eenvoudig
zijn antwoord: ‘Uit het kijkkastje, waaruit Veritas mijn eerste ontmoeting met mijn
maat afgeloerd heeft!’ Veritas keek daar verbaasd van op, maar reeds was Paddeltje
aan 't vertellen van hetgeen hij op zijn tocht ondervonden had. Met klimmende
belangstelling hoorde Il Capitano naar de maatregelen, welke hij genomen had. Zij
waren toch zeer gewichtig geweest. Een begin van wantrouwen was tusschen de
oproerige slaven en de muitende Vrijbuiters gezaaid. De fout, welke Paddeltje ondanks
zichzelven begaan had door de slaven in 't bezit te brengen van het wachtwoord, had
hij op schitterende wijze hersteld, door bij de getrouwe wachters dadelijk dat
wachtwoord te veranderen, waardoor er bovendien veel kans bestond, dat de
oproerlingen, die van het parool Speranza misbruik wilden maken, in de val liepen.
Nog voor hij uitgesproken had, was het alsof er een verandering in Il Capitano
had plaats gegrepen. Die stond daar nu met fonkelende oogen en gefronst
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voorhoofd. Paddeltje moest onwillekeurig weer aan den tijgerkop denken, waardoor
hij bij de eerste ontmoeting in zijn zelfvertrouwen, al was het slechts voor eenige
oogenblikken, geschokt was geworden. Het was nu weer de hoofdman, die voor hem
stond, de gebieder, de machtige en zich zelf bewuste, de man van wien kracht en
macht uitging. Voor zoo een had de jongen, in wien zelf een gezagvoerder stak,
respect. En toen hij uitgesproken had en Il Tigretto hem de hand toestak, zeggende:
‘Als ik - waar ik niet aan twijfel - de muitelingen de baas blijf, heb ik dat in de eerste
plaats aan jou te danken,’ greep hij voor de eerste maal die hand en drukte haar
krachtig naar oud-vaderlandsche zeemanswijze.
Terstond gaf de hoofdman zijn bevelen. Door een krachtig optreden zijnerzijds
kon nog alles gered worden. Het was zaak de oproerlingen te voorkomen, en daarvoor
was wel niet veel, maar toch altijd nog genoeg tijd. In zijn aan verschillende
voorvallen rijke leven had Il Capitano altijd geleerd, dat het voldoende was te steunen
op een kern van vertrouwden. Hij was gewoon, in gedachten zijn volk te verdeelen
in een klein maar zeker deel getrouwen en een even gering deel onbetrouwbaren en
gevaarlijken. Daartusschen was de groote massa, die niet zelfstandig genoeg was om
er op te rekenen, maar die zich, al naar de uitkomst, bij een der twee uiterste groepen
zou voegen en daardoor een strijd kon beslissen. Die groote massa zou hem niet
dadelijk afvallen, maar bij de worsteling heen en weer bewogen worden, om zich
ten slotte te scharen aan dien kant, waarheen zich de zegepraal ging wenden.
Wie door den hoofdman het meest gevreesd werden, waren de slaven, die, na
zichzelf bevrijd te hebben en niets anders gevoelende dan haat tegen hun strengen
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meester, tot allerlei buitensporigheden in staat zouden zijn. Dank zij de handigheid
van den scheepsjongen, zouden de onverzoenlijke Vrijbuiters hun aantal niet dadelijk
laten versterken door de slaven. Zelfs zou er een misverstand ontstaan tusschen die
twee over de ontsnapping van Paddeltje, die toch het wachtwoord der oproerlingen
had geweten. Al zou dit misverstand de beweging niet ophouden, er zou tijd door
gewonnen zijn, en in dit geval was tijd gewonnen misschien wel alles gewonnen.
Het leefde en streefde nu weer uit het hoofdkwartier. Van Paddeltje had Il Capitano
vernomen, dat de verzamelplaats der wapenen en van het buskruit door de slaven
overompeld kon worden. Die plaats was wel door getrouwen bezet, doch niet in
genoegzame mate. Zooveel mogelijk werd nu ook dit verzuim hersteld en daar zooveel
man heengezonden, als men in de eigenlijke bezitting missen kon. De hoofdman
scheen alom-tegenwoordig en Veritas zoowel als Paddeltje vlogen op zijn wenken
her- en derwaarts, als zijn onmiddellijke adjudanten zijn bevelen op de gevaarlijkste
plaatsen overbrengend. En toen alles op een mogelijken overval in den naderenden
nacht voorbereid was, zoodanig zelfs, dat Il Capitano het plan ging ontwikkelen voor
een aanval, die de muitelingen in verwarring kon slaan en daardoor dadelijk de
grootere middenmassa op zijn hand zou brengen, waardoor hij gered zou zijn, riep
hij Veritas en Paddeltje in zijn kamer, omdat hij hun iets belangrijks had te zeggen.
Hij zat als gewoonlijk in zijn lederen stoel met hoogen rug, waartegen zijn hoofd
leunde, zoodat het eigenaardig helder afstak tegen het donker bekleedsel van den
stoel. Hij zag bleek, maar zijn oogen glansden helder en hij keek recht voor zich uit,
de ellebogen
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op de leuningen van den stoel en de vingertoppen op de hoogte van zijn borst tegen
elkaar gedrukt.
‘Vrinden,’ zei hij langzaam, ‘ik dank jelui beiden voor je hulp. Ik zal echter nog
een grooteren dienst van je moeten vergen, den grootsten, dien ik iemand vragen
kan.’
‘Meester!...’ riep Veritas. Doch Il Capitano wenkte hem, dat hij zwijgen moest.
Hij keek nu den scheepsjongen aan. Die stond daar, kloek en groot, norsch en
dreigend er uitziende, een beeld van den zeventiende-eeuwschen zeeman, die gereed
staat voor het gevecht.
Een flauwe glimlach speelde even om 't gelaat van den hoofdman, om evenwel
dadelijk te verdwijnen.
‘Ik weet wat je denkt, Paddeltje. Geen woorden, maar daden! Je wilt aanpakken,
nietwaar?’
‘Ja!’ gaf Paddeltje kort en bondig ten antwoord.
‘'t Is je heele natuur, jongen. En daarom had ik je zoo graag in mijn dienst.’
‘Ben ik dan niet in je dienst?’ kwam het er kortaf bij den scheepsjongen uit.
‘Neen, Paddeltje....’
De scheepsjongen maakte een onwillige beweging.
‘Kapitein... 't is nu geen tijd van marren of praatjes maken! Maak het morgen uit,
of ik al of niet in je dienst ben. Vannacht weet ik wie de vijand is, en daarmee uit.’
Als met welgevallen had de hoofdman deze kort uitgestooten woorden aangehoord.
Veritas keek hem in verbazing aan. Zoo lankmoedig had hij zijn meester nooit gezien.
Bedaard, alsof hij de woorden van den scheepsjongen niet begrepen en het mooie
er in niet gevoeld had, ging Il Capitano voort:
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‘Neen, Paddeltje!... Niet in mijn dienst, maar in dien van mijn kind!’
Dadelijk kwam er een verandering in de beweeglijke trekken van den
scheepsjongen.
‘Dat's waar!’ beleed hij eerlijk.
‘Juist! En nu vraag ik jou, van wien ze zooveel houdt, en aan Veritas, altijd zoo
trouw voor zijn meester - nu verzoek ik jelui beiden te zorgen voor mijn kind.’
Er klonk iets als ontroering in de stem van den man, dien men met den wreeden
tijger vergeleken had. Het greep beiden aan, maar zij zwegen, omdat zij niet begrepen,
wat de meester van hen zou vergen.
‘Mijn vrinden!... ik zal kort zijn; de tijd dwingt.... Mijn kind kan hier niet blijven.
Alle kansen zijn mogelijk; ik kan de nederlaag lijden en wat zou dan het lot van mijn
lieveling zijn? Bovendien - haar tegenwoordigheid hier zou me verslappen te midden
van den strijd. Zij moet weg. Veritas, jij weet de geheime gang, die tot op verren
afstand buiten deze bezitting leidt; de paarden en de muilezels zal-je gezadeld vinden
en je weet den kortsten weg naar de kust. Als dáár nog niet de opstand is
doorgedrongen, kun-je je inschepen op mijn jachtje en zee kiezen. Ga dan naar Salé
en wacht daar de verdere tijdingen af. Spoedig genoeg zal het daar bekend zijn, en
de mare zal vliegen langs heel de Noordkust van Afrika en over de blauwe
Middellandsche Zee, als de gevreesde Il Tigretto door zijn eigen volk vermoord is....
Neen, zwijg, Veritas, en luister. Ik zal je dan je zin maar geven en zeggen, dat ik de
victorie behaal; wel zeker, dat zal 't geval zijn, hoor! Ook die victorie zal je wel
spoedig genoeg bekend zijn en ik weet het,
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niemand zal me sneller m'n lieveling terugbrengen dan jij, de trouwste mijner
getrouwen....’
Even zweeg Il Capitano, toen ging hij voort.
‘Het zou ook kunnen zijn, dat het oproer reeds tot onze havenplaats doorgedrongen
was. In dat geval wordt de zaak zeer ernstig. Maar je weet de geheime bergplaats,
waar, voor zulk een geval dat ik altijd ondenkbaar, maar gelukkig niet onmogelijk
heb geacht, het bootje ligt met de noodige riemen en ook het zeiltuig en het mastje,
dat je pas op moet richten als je de gevaarlijke strooming langs de kust door bent.
Wat etensvoorraad en een paar waterzakken kun-je meenemen. Je voelt wel, dat je
dat alles niet alleen kunt doen. Ook heb-je niet alleen mijn kind, maar ook nog een
vrouw te beschermen, misschien wel op te beuren en er den moed in te houden. Want
Babette zal meegaan; kindje kan niet zonder vrouwelijke hulp, en hoe gewillig ook,
jelui mannen zijn daarvoor te onhandig. En... wie zou ik naast jou beter de
bescherming over mijn kind kunnen toevertrouwen dan aan... Groote-jongen?’
Hij keek bij deze woorden Paddeltje aan. Met toenemende belangstelling had deze
de op eenigszins somberen en weemoedigen toon geuite woorden van Il Capitano
gevolgd. Zijn hart was meegegaan met het wel verborgen gehouden maar toch zoo
duidelijk sprekende leed van den vader, die scheiden ging van zijn kind. Hij was bij
afwisseling rood en bleek geworden. Nu zei hij dof:
‘Ik had met joe willen sterven, kapitein!’
De oogen van Il Capitano flikkerden.
‘Neen, Paddeltje, je zou met me overwonnen hebben! Met jongens als jij er een
bent, zal je volk nog den baas spelen over heel de wereld, als die
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wereld ten minste niet oppast!... Neen, jongen, lééf... leef voor m'n kind.’
‘Tot je orders, kapitein.’ antwoordde Paddeltje dof.
Nu verwijderde Il Capitano de vingers van elkaar, en de armen op de leuning
leggend, hief hij zich op in zijn stoel.
‘En dan... ik heb voor de ontvluchting van m'n kind een persoon noodig, die uit
eigen gezag kan handelen, wien ik geen in bijzonderheden afdalende opdracht behoef
te geven, van wien ik zeker en stellig weet, dat hij onder àlle omstandigheden en al
was het dwars door de muiters heen, mijn kind veilig en wel op de zee zal brengen.
Wees niet jaloersch, Veritas, maar... Il Mozzo is nu eenmaal vannacht het wachtwoord,
en na wat er vandaag door hem, geheel uit zichzelven gedaan is, op een wijze die ik
hem niet had kunnen verbeteren, zal de scheepsjongen ook de leider zijn van den
tocht.’
Paddeltje maakte een afwerend gebaar.
‘Néén, kapitein, dàt hoeft niet. Laat Veritas maar de baas blijven; die weet immers
den weg? Een raar soort leider zou ik zijn, die volgen moest.’
‘Je hebt alweer gelijk, Paddeltje!’ glimlachte Il Capitano, ‘maar je begrijpt zeker
wel wat ik bedoel.’
‘Ja.’
‘Uitstekend. Had-je soms nog wat te vragen?’
‘Zeker!... M'n maat moet mee.’
‘Die pas bevrijde slaaf?’
‘Ja.’
‘Is hij niet te veel vermoeid?’
‘Hij slaapt nu als een os. En een zeeman weet het wel met den slaap op een
accoordje te gooien. Nou, asjeblieft hoor!’
‘Is hij te vertrouwen?’
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‘Hij is een Zeeuw!’
Il Capitano knipte even met de oogen.
‘Goed!’ zei hij toen.
Even was het stil. Toen ging Il Capitano voort:
‘Maak je gereed.... En jij, Veritas, breng me m'n kind hier!’
Bruusk wendde Paddeltje zich om.
‘Voor geen zak met schellingen zou ik daar bij willen zijn!’ dacht hij.
Wat Veritas dacht, de trouwe dienaar van zijn heer?
Als er ooit een mèt hem had willen strijden en als het moest naast hem sterven,
was hij het wel, Veritas, die nu, met een hart vol angst en zorgen voor zijn meester,
kindje ging halen tot een afscheid, dat wel het laatste kon zijn.
Intusschen ging Paddeltje zijn maat wekken en zeggen, dat deze zich gereed moest
maken om dadelijk een tocht te maken, die wel eens van langen adem kon zijn. Lange
Meeuwis vond dit goed, zooals een zeeman bij tijd en ontijd alles goed moet vinden.
Zich er omstandig toe voorbereiden behoefde hij niet, en Paddeltje ook niet. Ze
zouden gaan, zooals ze reilden en zeilden. Daar behoefde niet gepakt te worden en
niet zenuwachtig in der haast nog eens nagegaan, of er temet iets vergeten was. Hun
lichaam konden zij niet vergeten, en aan dat lichaam hing al wat zij op dit oogenblik
bezaten. Eenvoudiger kon het wel niet.
Even eenvoudig en kort scheen het afscheid tusschen vader en kind te zijn
toegegaan. Vóór zijn onderhoud met Veritas en Paddeltje had Il Capitano aan Babette
opgedragen alles in orde te brengen. Altijd op zulk een geval voorbereid, had de
hoofdman er zorg voor gedragen, dat alles wat kindje bij een overhaaste
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vlucht noodig mocht hebben, gereed was en voor de hand stond. Reeds in een reispakje
gestoken, was zij afscheid komen nemen, vroolijk babbelende over het prettige
uitstapje dat alreeds zoo lang beloofd was en waarop tot haar niet geringe vreugde
Groote-jongen mee zou gaan en vadertje haar weldra had beloofd te zullen volgen.
En nu had zij als gewoonlijk nog even op zijn knie gezeten, den arm om zijn hals,
vroolijk snappend over al het heerlijke van een prettig uitstapje, misschien wel een
klein zeiltochtje. ‘Nietwaar, vadertje, daar heeft Groote-jongen me o zooveel van
verteld! En die kàn varen, want hij praat er altijd van, en met hèm ben ik niemendal
bang. Of het moest erg gaan waaien, net als toen, vadertje, weet u 't nog wel, toen
we in dat mooie bootje waren en ik dicht bij u kroop? Maar toen mocht ik niet bang
worden, zei u, en... ben ik dat wel geweest?’
Il Capitano had eenvoudig van neen geknikt en maar geluisterd, al maar geluisterd
naar dat aardige kindergebabbel. Het was of hij er geen woordje van missen wilde.
En dat was ook het geval. Hij had haar aldoor aangezien en de haren gestreeld. Kussen
durfde hij haar niet, want hij was bang, dat hij zich dan niet goed zou kunnen houden.
Het mocht, het kòn niet langer duren. De trillende klanken van het metalen bekken
riepen de mannen en de vrouw binnen, aan wie hij zijn kind zou moeten
toevertrouwen.
‘Kindje zoet zijn?... En... dikwijls aan vadertje denken?’
Ondeugend lachte zij hem toe.
‘Zoet kan ik nooit zijn als Groote-jongen er bij is!’
Hij poogde te glimlachen.
‘Maar dan toch aan vadertje denken?’
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Ze zag hem eenigszins verwonderd aan. Hij bespeurde dat en haastig zei hij: ‘'t Is
maar malligheid, kindje! Ik weet wel, dat je altijd aan me denkt, hè... En ik zal gauw
weer bij je zijn.’
‘'t Is toch zoo jammer, dat u niet meegaat... Ik...’
Op dit oogenblik werd er, heel in de verte, een dof geknetter gehoord.
‘Vadertje!... Wat is dat?’
‘'k Weet niet, kindje. Misschien schieten ze wel.’
Maar dat geknetter dreef hem tot grooter haast aan.
‘Babette... pak vannacht kindje goed in. Jij, Veritas, weet alles. En... Paddeltje...
kom even hier...’
Hij leidde den scheepsjongen ter zijde. Met den rug naar het licht gekeerd, haalde
hij snel een langwerpigen, platten koker voor den dag van licht metaal gemaakt.
‘Berg dit weg en zorg er voor, of 't je leven,... neen, of het 't leven van Zus gold.
Hoor-je van m'n dood, dan geef-je 't aan den man in wien je zoo'n groot vertrouwen
stelt, aan d'n ouwe van je, die wel weten zal hoe daarmee te handelen. Overwin ik,
dan bezorg-je 't me terug. Ik vertrouw, dat je niet zult onderzoeken wat er in zit. Je
bent een eerlijke jongen. Maar laat het nooit in de handen van anderen vallen; in
gevaar open je den koker. Er zit een perkament in, dat je dan in stukken snijdt of met
de tanden verscheurt. Mag het op zee gebeuren, dan werp-je den koker overboord.
Addio, jongen... zorg voor m'n kind.’
Hij drukte hem de hand en Paddeltje wist misschien voor het eerst van zijn leven
geen antwoord te vinden.
Toen... had Il Capitano nog alleen maar oog en gedachte voor zijn kind. Hij sloeg
de armen om haar heen en nu, nu kuste hij haar.
‘Dag lieveling... dag m'n lieveling!’
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XXI. Het verhaal van den Havenmeester.
GERUIMEN tijd na de gebeurtenissen, waarmede wij ons in de vorige hoofdstukken
hebben bezig gehouden, liet een Nederlandsch koopvaardijschip het anker vallen op
de reede van Salé. Het hoofd van de havenpolitie, meestal eenvoudig de havenmeester
genoemd, maar een persoontje van gewicht in de Oostersche kustplaatsen, scheen
het al herkend te hebben.
‘Als ik mij niet zeer vergis,’ sprak hij, ‘hebben we daar alweer dien
Christen-koopman uit het Noorden, die bij onzen genadigden Heer den Sant zoo
hoog staat aangeschreven. Ik geloof, dat er op heel de wereld geen schipper is, die
vlugger zijn reizen doet, en ik moet zeggen, dat hij nu zichzelven overtroffen heeft,
want zoo gauw heb ik hem nooit teruggezien.’
Het duurde niet lang, of de havenmeester ervoer, dat zijn onderstelling in alle
opzichten juist was geweest. Hij liet zich aan boord brengen van Michiel Adriaensen
van Vlissingen en nadat de noodige formaliteiten achter den rug waren en de schipper
met een gerust hart het verdere bestier voorloopig
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aan stuurman Dercksen kon overlaten, noodigde hij den havenmeester bij zich in de
kajuit te komen, om de geschenken in oogenschouw te nemen, welke hij voor hem
uit Nederland had medegebracht.
De schippers wisten wel, dat kleine geschenken de vriendschap onderhouden. Een
paar aardige dingen, die voor den havenmeester hun grootste belangrijkheid
ontleenden aan de omstandigheid, dat zij uit een vreemd land waren meegebracht,
maakten al spoedig dat zijn muts heel goed stond, en nadat de schipper zijn
nieuwsgierigheid bevredigd had door te vertellen wat hem op de heen- en terugreis
voor belangrijks overkomen was, wat er in den laatsten tijd in de Noordsche landen
plaats had, en dergelijke wetenswaardigheden meer, was het heel natuurlijk dat De
Ruijter op zijn beurt ook vroeg, wat er in zijn afwezigheid te Salé had plaats gevonden.
En daar stak de havenmeester van wal. Hij was er vol van. Niet zoozeer van de
kleine gebeurtenissen in zijn vaderstad. Neen, ook zij ontleenden haar gewicht aan
die ééne groote, waarover men nog niet uitgepraat was. En het verwonderde hem
inderdaad, dat de mare nog niet doorgedrongen was tot de Zeven Provinciën, daar
de zeevarende gewesten in de allereerste plaats bij dat voorval belang hadden. En
nu vertelde hij, dat er onder de voornaamste en talrijkste Vrijbuitersbent van Afrika's
Noordkust een verschrikkelijk oproer was uitgebarsten, tegen den beruchten en
gevreesden hoofdman Il Tigretto. De strijd moest ontzettend zijn geweest. Eigenlijk
kon men wel spreken van een worsteling. Dagen lang had het geduurd en eindelijk
moest de kans zich ten gunste van den hoofdman gekeerd hebben, toen er iets
raadselachtigs was gebeurd.
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Vermoedelijk hadden eenige muiters, wanhopig over den keer, welken de fortuin
ging nemen, en in doodsangst over de onmenschelijke straf, die hun na hun nederlaag
wachtte, toegang weten te krijgen tot het kruitmagazijn en dat in brand gestoken.
Men kon toch niet denken aan een onvoorzichtigheid aan den kant van den hoofdman
of zijn getrouwen, allen oudgedienden, die jaren en jaren lang ter zee hadden gevaren
en talrijke scheepsgevechten hadden bijgewoond met een kruitkamer in hun
onmiddellijke nabijheid. Zij wisten wel, hoe men roekeloos dapper en toch
tegelijkertijd voorzichtig met die ontplofbare stof kan zijn. Evenmin kon men denken
aan een wanhoopsdaad van de zijde des hoofdmans. Integendeel; voor hem moest,
na verwoeden strijd en dagen lang van ingespannen leiding en aanvoering, een straal
van hoop op een algeheele victorie zijn opgegaan.
Hoe dit zij, het kruitmagazijn was in de lucht gevlogen en onder de puinhoopen
van het Heerenhuis was Il Tigretto met het meerendeel zijner getrouwen begraven.
De overlevenden, ongedeerden zoowel als gewonden, waren door de muiters, nu
plotseling overwinnaars geworden, afgemaakt. En toen... ja toen wist men eigenlijk
niet wat men met de verkregen vrijheid zou beginnen, nadat de roes over de
ongedachte victorie had uitgewerkt. Weldra begon men elkaar te wantrouwen, want
er was een algemeen gezoek begonnen naar de schatten van Il Tigretto, waarvan men
wel het bestaan, doch niet de bergplaats wist. Men bejammerde het nu, dat men bij
het onverwachte en daardoor dubbel bedwelmende victoriegeroep de weinige
overgebleven getrouwen had neergeslagen. Men begon elkander daarvan de schuld
te geven.
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Hoe zou men nu ooit de schatten van Il Tigretto ontdekken? Als in een goudland
begon men den grond, waarop het Heerenhuis gestaan had en waar nu slechts
ordelooze steenbrokken waren verspreid, om te wroeten. Ook het slavenverblijf, dat
in vlammen was opgegaan, kon geen verborgen kelders gehad hebben, die niet door
spade en houweel thans aan het licht werden gebracht. Alles tevergeefs. Geen spoor,
hoe flauw of onzeker ook, werd gevonden.
Intusschen moesten al die menschen eten en leven. Nu er gebrek ging ontstaan,
gevoelden zij hoe uitstekend de leiding van Il Capitano was geweest in de voorziening
van het meest noodige. Er waren er, die over de dagen, welke nu onherroepelijk
voorbij waren, gingen spreken als over een goeden tijd. Het waren die personen, die
door den hoofdman tot de groote middenpartij gerekend waren geworden, welke
altijd een der uiterste partijen bijvalt. Was het huis niet in de lucht gevlogen, dan
zouden zij zeker, nu de fortuin zich naar zijn kant ging neigen, geheel en al de zijde
van Il Capitano gekozen hebben. Na dat ongeluk waren zij dadelijk als met pak en
zak tot de onverwachte overwinnaars overgegaan. En nu... waren zij de ontevredenen,
die eigenlijk slechts op een krachtige persoonlijkheid wachtten, een nieuwen leider,
met wien ze wederom door dik en dun zouden gaan, zoolang ten minste hij de sterkste
bleek.
Ook daarover kwam een onderling wantrouwen. Wie zou de plaats van Il Tigretto
innemen? Er ving een vlucht naar de schepen aan. Vroeger één scheepsmacht, spatte
zij nu uiteen. Elk schip werd een zeerooversschip, vijandig tegenover het andere. De
Middellandsche Zee was nog vol van die onderlinge gevechten en vernietigingen,
door de staten en staatjes
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aan de Noordkust van Afrika, ja eigenlijk door alle machten aan de knsten dier zee
met zeer begrijpelijk leedvermaak vernomen.
De Ruijter hoorde dit uitvoerig verslag met gemengde gevoelens aan. Het kon
hem als zeevarende niet onverschillig zijn, dat er aan de overmacht van Il Tigretto
een eind gekomen was. Doch... behoorden zijn beide schepelingen tot degenen, die
in het algemeene bloedbad waren omgekomen, hetzij als vijand of voorgewende
vriend van den Vrijbuiter? Of had Lange Meeuwis den verloren scheepsjongen nog
bijtijds bereikt en waren zij vóór de uitbarsting van de muiterij ontvlucht?
Met de noodige voorzichtigheid deed de schipper er onderzoek naar, of zijn
scheepsjongen nog terecht gekomen was.
Neen, de havenmeester wist daar niets van. Wel kon hij den schipper mededeelen
- en het speet hem wel, dat hij het doen moest, maar waarheid was waarheid - dat de
matroos, die als schelm van boord was gejaagd, zich hoogstvermoedelijk bij de
zeeschuimers had gevoegd. Doch of het bij die van Il Tigretto was geweest, wist de
havenmeester niet met zekerheid te zeggen.
Nog vroeg De Ruijter, of er iets bekend was aangaande de oorzaken van de muiterij,
of welke de aanleiding er toe was geweest. Ook hierover kon de havenmeester niet
de volle zekerheid geven. Wel werd verteld, dat Il Tigretto in den laatsten tijd zeer
ruw en wreed was geweest en eigenlijk op de onmenschelijkste wijze zijn
ondergeschikten behandeld had. Naar de mare ging, moest daar een jonge Noor veel
schuld aan hebben, die een noodlottigen invloed op Il Trigetto had uitgeoefend.
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‘Een jonge Noor?’ dacht de schipper. ‘Zou Paddeltje soms de hand in 't spel gehad
hebben? De jongen is tot veel meer dingen in staat dan hij zelf eigenlijk vermoedt.
Maar... een noodlottige invloed... neen, die kan in de allerlaatste plaats van Paddeltje
uitgaan.’
Hij vroeg nu, of de persoon die zulk een noodlottigen invloed op den hoofdman
had uitgeoefend, ook bij de ramp omgekomen was. De havenmeester kon daarover
geen zekerheid geven. Vele lijken waren dusdanig verminkt of zwartgebrand terug
gevonden, dat ze niet te herkennen vielen. Ook stond niet vast, of het dochtertje van
den hoofdman tot de omgekomenen behoorde. Over dit alles hing een sluier van
geheimzinnigheid. Er werd nog altijd door verschillende personen een onderzoek
ingesteld, of dat dochtertje en een zeer bekend vriend van den hoofdman, benevens
de Noor, hier of elders verborgen of heengevlucht waren,
‘Geen schip gaat er de haven uit,’ zei de havenmeester, ‘of mijn dienaren - ik zelf
natuurlijk ook - doen er onderzoek naar.’
De Ruijter keek hem verwonderd aan.
‘Och ja,’ ging de havenmeester met een knipoogje voort, ‘ik wil het u wel zeggen,
omdat u een goed vriend van onzen verheven Vorst is. Er is veel aan gelegen, om
een van die drie te vinden, ten minste als zij nog in 't land der levenden zijn, waar ik
zoetjesaan sterk aan ga twijfelen.’
‘Ik begrijp niet...’
‘Beste schipper... Ook onze verheven Vorst heeft jarenlang te veel van de
fabelachtige schatten van Il Tigretto hooren spreken, dan dat hij ook niet, als het
geval zich voordeed, een kansje zou wagen, om
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er zich meester van te maken. Men vermoedt, dat er een teekening, een plan bestaat
van de plaats, waar de schatten verborgen zijn en een uitvoerige beschrijving, hoe
men die moet bereiken. De rooverhoofdman was een der geslepenste leiders, die de
zon beschenen heeft. Het zou daarom geen verwondering wekken, indien hij vóór
den algemeenen aanval zijn kind in veiligheid heeft doen brengen. In dit geval heeft
hij er natuurlijk zorg voor gedragen, dat die teekening of dat plan in bewaring werd
gesteld van een der personen, die haar vergezelden. Want zij was nog te veel kind,
om alleen te kunnen ontvluchten.’
‘Is er geen spoor van zulk een ontsnapping gevonden?’
De havenmeester schudde ontkennend het hoofd.
‘Neen!... Men was er op verdacht en had daarom ten nauwste de havenplaats
bewaakt. Het bekende plezierjacht van den hoofdman lag daar en er was zorg voor
gedragen, dat dit niet vertrekken zou. Later heeft men op die plaats, waar de strijd
niet gewoed heeft en dus alles gebleven is als het te voren was, nog een uiterst
nauwkeurig onderzoek ingesteld en bij die gelegenheid een zeer schrander verborgen
boot ontdekt, waarin niet alleen zeiltuig maar ook een groote voorraad proviand
aanwezig was. Daaruit bleek, dat alles voor een ontsnapping in gereedheid was
gebracht. En indien men hiervan gebruik had gemaakt, zou die ontsnapping inderdaad
gelukt zijn. De ontdekking van het bootje bewees echter voldoende, dat dit niet het
geval is geweest.’
‘Welnu,’ meende De Ruijter, ‘dan is het duidelijk, dat de vrienden van Il Tigretto,
benevens zijn beklagenswaardig kind bij de ramp zijn omgekomen.’
‘Dat was ook eerst onze gedachte, schipper. Maar...
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juist de vondst van het verborgen bootje kan het bewijs zijn, dat er nog een ander
geweest is, waarvan wèl gebruik is gemaakt. Il Tigretto was een vos, die niet voor
één gat kon gevangen worden.’
De Ruijter knikte.
‘Uw redeneering is.., ik zou haast zeggen wat al te schrander, maar ze kan toch
juist zijn.’
‘Zooals je zegt, schipper! Onze heer, de Sant, heeft ten minste gedacht, dat er nog
wel een klein kansje zou bestaan, om de vluchtelingen, stel dat zij werkelijk nog in
leven zijn, op te sporen. 't Is een heel geringe moeite even de uitgaande schepen te
onderzoeken en wacht te houden op de wegen, die buiten de stad leiden. Een moeite,
die als die luitjes ingepikt kunnen worden, inderdaad op een meer dan schitterende
wijze beloond kan worden.’
De Zeeuwsche schipper moest hierin den havenmeester gelijk geven.
‘Nu,’ zei hij glimlachend, ‘als ik weer zee kies - en heel lang zal ik ditmaal niet
hier vertoeven, want volgens mijn overeenkomsten met de kooplieden liggen de
goederen, welke ik meenemen moet, reeds opgestapeld, terwijl er morgen al met de
lossing van wat ik in heb, begonnen zal worden - moet-je mijn schuit ook maar aan
een nauwkeurig onderzoek onderwerpen.’
‘Nu ja, we nemen gelukkig nog geen afscheid. Je bent hier pas. En hiervan ben ik
zeker, dat, als die vluchtelingen bij toeval hier aan boord verzeilden, de beste vriend
van den Sant hen wel spoedig zou uitleveren.’
De Ruijter lachte eens.
‘Ik denk, dat zij reeds lang opgehouden hebben te leven en dat het gezochte
geschrift wel in de vlammen tot asch verteerd zal zijn.’

Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter

346
‘Maar om één reden ben ik toch blij, dat ik van geschiedenis afweet.’
‘Mag ik weten waarom?’
‘Wel zeker! Reeds morgen moeten een paar van mijn lieden naar het binnenland,
om daar vroeger aangekochte goederen te halen. Je weet, dat ik voor eenige jaren
daarheen een tocht ondernomen heb, die zeer voordeelig voor mijn meesters is
geweest. Toen heb ik daar een paar mijner manschappen achtergelaten, die verre
tochten zouden ondernemen, om een nieuw handelsgebied te ontdekken. Den vorigen
keer waren zij niet teruggekeerd. Misschien keeren zij wel nooit terug. Dat gaat zoo
met allen, die wat ondernemen zullen. Er moet gewaagd worden, wil men winnen.’
‘Wat dringen jelui Hollanders toch overal door. Geen gaatje, of jelui weten er in
te kruipen.’
‘Dat is niet anders,’ gaf De Ruijter eenvoudig ten antwoord. ‘Maar wat ik zeggen
wil, nu ik weet dat de wegen bezet zijn, kan ik mijn maatregelen nemen om daar
geen last of oponthoud van te hebben. Of eigenlijk kan ik daar niets aan doen zonder
uw hulp.’
‘Ik begrijp u,’ antwoordde de havenmeester. ‘Ik zal nog dezen avond den Sant er
over spreken.’
‘En wil-je dan zoo goed zijn deze geschenken voor hem mede te nemen? Het zijn
slechts kleinigheden maar....’
‘Maar ze komen van den koopman, dien hij eens zijn broeder genoemd heeft en
waardoor ze voor hem van ontzaglijke waarde worden. En ik twijfel er niet aan, of
ik zal morgen zijn hartelijken dank moeten overbrengen, de uitnoodiging om bij hem
uw opwachting te maken en natuurlijk ook het wachtwoord, dat uw mannen noodig
hebben, of wel de schriftelijke
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machtiging, om overal ongehinderd onze wachten te passeeren.’
‘Ik zal er mij zeer verplicht door gevoelen.... Als ik het voor 't zeggen had, zou ik,
liever dan een wachtwoord, dat gewijzigd of veranderd kan worden in den misschien
geruimen tijd, dien mijn mannen moeten uitblijven, een schriftelijke machtiging
willen hebben.’
‘Het zal aan mij niet liggen, als ge dat niet krijgt, schipper; want ik zal er bijzonder
mijn best voor doen.’
De schipper knikte.
‘Daar vertrouw ik ten zeerste op. En... ik hoop, dat het me dan vergund zal zijn u
een bewijs mijner erkentelijkheid....’
‘Kom, kom, schipper, dat is van later zorg. Werkelijk, het is mij al belooning
genoeg, u van dienst te mogen zijn.’
De havenmeester stond op om zich te verwijderen.
‘Een oogenblik nog,’ zei de schipper. ‘Ik weet niet, of de wensch ál te onbescheiden
mocht zijn, maar als het niet te veel gevergd is, zou ik graag twee van die schriftelijke
machtigingen hebben.’
‘Twee?’
‘Ja.... Het zou mogelijk kunnen zijn, dat mijn mannen te lang wegbleven... of door
een andere omstandigheid spoediger dan gedacht werd, teruggeroepen moesten
worden. In zulk een geval, dat zich plotseling kan voordoen, zou het prettig voor me
zijn indien ik den bode onverwijld kon doen vertrekken.’
‘Ik zal uw verzoek overbrengen, maar....’
‘Vraag ik te veel?’
‘Dat u veel vraagt, wil ik gaarne erkennen. Of het echter ook te veel is... nu, wij
zullen daarover maar
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veilig onzen genadigen heer den Sant laten beschikken, die u zijn broeder heeft
genoemd.’
‘Dat vind ik ook,’ erkende De Ruijter, en onder nog heel wat verplichtende
woordjes over en weer nam de havenmeester zijn afscheid.
Zoodra dien dag zich de gelegenheid voordeed, liet Michiel Adriaensen zijn
eerste-stuurman bij zich komen.
‘Stuurman Dercksen, je herinnert je zeker nog wel onze expeditie van voor eenige
jaren naar het binnenland?’
‘Of het de dag van gisteren was, schipper.’
‘En dat de factoor, dien we er heen brachten, naar de goudrijke landen van den
Niger zou doordringen en daarvoor een paar schepelingen meekreeg?’
‘Ja, schipper, we hebben daar in al dien tijd niets meer van gehoord. Ik denk, dat
ze door de zwervende volksstammen vermoord of anders in de zandwoestijn om het
leven zijn gekomen.’
‘Daarvan valt niets bepaalds te zeggen, stuurman. Menigeen van ons volk is
jarenlang vermist geweest en werd reeds als dood en begraven door de levenden
opgegeven, om plotseling terug te keeren. Dat hebben ze immers ook van onzen
admiraal Maerten Harpertse Tromp gedacht, die twee en een half jaar lang
scheepsjongen bij den zeeroover is geweest, die zijn vader vermoord had. En - als
ik mij in één adem met dien wijdluftigen vlootvoogd noemen mag - ben ik in m'n
jonge jaren niet bedelende door Frankrijk en de Spaansche Nederlanden moeten
trekken, om het vaderland op te zoeken? Dat was ook een tochtje van maanden lang
en m'n goede moeder had al tranen over me geschreid, omdat ze wel van 't nemen
en vernielen van ons schip, maar niets meer van haar jongen gehoord had. Dat goede
moedertje!’
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Eenige oogenblikken zag Michiel de Ruijter voor zich. Toen, als 't ware alle
droefgeestig stemmende gedachten van zich afwerpende, ging hij voort:
‘Neen, neen, stuurman Dercksen, zoo gauw moet-je die dikkoppige kikkers uit de
vaderlandsche poelen niet opgeven. Een taai ras, dat overal aardt, en als ze zich
eenmaal ergens genesteld hebben, luid genoeg er over kwaken, zoodat vriend en
vijand het hooren kan. Je zult zien, dat op een goeden dag onze factoor met onze
maats ergens opduiken. Zoo niet, dan lag het niet over hun hoofd beschikt langer te
leven of hun doel te bereiken.’
‘Dat is zoo!’ erkende de stuurman volmondig.
‘Zeker, stuurman. En zie-je, nu wilde ik, dat-je met drie à vier flinke mannen
morgen of uiterlijk overmorgen een uitstapje maakte naar den volksstam, waarvan
het hoofd zooveel verplichtingen aan ons meende te hebben.’
‘Met uw verlof, schipper.... Heb-je zoowaar tijdingen van den factoor gehad?’
De Ruijter schudde ontkennend het hoofd.
‘'t Zou mogelijk zijn, dat je daar nog een spoor van hem en onze jongens vond,
maar dat zou voor mij een ongedacht goed bericht zijn. Neen... ik geloof... en van
ganscher harte hoop ik ook, dat je daar een ander spoor vindt... en wel van Paddeltje.’
‘Van Paddeltje?’
De schipper knikte glimlachend, toen hij de groote verbazing, niet zonder vreugde
vermengd, van den stuurman gewaar werd.
‘Zou die rakker warentig nog leven?’ glimlachte stuurman Dercksen.
‘Wat heb-ik je daar straks van onze kikkers verteld?’
‘Ja, ja, schipper! En Paddeltje heeft fatsoenlijk
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mondje en keeltje genoeg. Sapperloot nog toe, die kon zoo aangaan!’
‘Een Zeeuwsche puut!’ schertste De Ruijter.
‘Maar,’ zoo vervolgde hij, ‘wat ik hoop, is daarom nog niet zeker. Integendeel, er
zijn tien kansen tegen één, dat de jongen dood is.’
‘Dàt zou me in m'n ziel leed doen, schipper.’
‘Mij ook, stuurman, en heel de equipage. 'k Heb den jongens bijna voor zeker
moeten beloven hem weer ergens vandaan te halen. En dat kon ik des te eer doen,
omdat Paddeltje een jongen is, die, als men hem tien kansen tegen één geeft, hij bij
zichzelven al die ééne gekozen heeft. Evenwel, het is goed, dat je van alles op de
hoogte bent en dan zal-je er zeker niet zoo verwonderd over staan als dat nu al dadelijk
het geval zal zijn, wanneer je bij Paddeltje, in het geval je hem veilig en wel aantreft,
ook den weggejaagden schelm zult vinden.’
‘Lange Meeuwis?’
‘Precies.’
En nu vertelde De Ruijter hem alles wat ons reeds bekend is: hoe Lange Meeuwis
slechts in schijn als schelm van boord was gejaagd doch in waarheid de opdracht
had ontvangen Paddeltje op te zoeken en, mocht hij er in slagen, naar het binnenland
bij den bevrienden stam te voeren. En verder alles, wat de havenmeester hem had
medegedeeld.
‘Zoodat,’ besloot de schipper, ‘het best zou kunnen gebeuren, dat je ook het
dochtertje van Il Tigretto bij den stam aantrof, altijd in de onderstelling, dat onze
scheepsjongen zich daarheen heeft kunnen begeven. Zijn zij daar, dan is alle gevaar
nog niet voorbij. Hoewel de waakzaamheid wat verslapt is, wordt er toch altijd nog
een oog in het zeil gehouden

Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter

351
om dat dochtertje of een zeer vertrouwd dienaar van Il Tigretto, om den wille der
verborgen schatten in handen te krijgen. Daarom had ik graag twee schriftelijke
machtigingen van den Sant willen hebben. In het gelukkige geval, dat je Paddeltje
vond, zou-je den terugkeerenden troep in twee deelen kunnen verdeelen. Want alle
verdachten bij elkaar brutaalweg de poorten van Salé binnen te laten komen, zou een
te stout stukje zijn. In tweeën is veiliger; of wel een gedeelte zou een anderen weg
zeewaarts in kunnen slaan, waar we die luitjes later, als we 't anker weer gelicht en
de reis aanvaard hebben, kunnen oppikken. Op dien tocht en ook tijdens hun verblijf,
zou zulk een paspoort van den Sant een groote beveiliging voor hen zijn.’
De Ruijter sprak nog verder af, wat er in het gelukkige geval te doen stond. Werden
de vermisten niet gevonden, dan zou de terugtocht eenvoudig en zonder eenig
hoofdbreken of moeite aanvaard kunnen worden.
‘Dan hoop ik maar veel moeite te mogen hebben, schipper, want 't zou me danig
spijten, als de jongen zoo ellendig onder die vermaledeide zeeschuimers was
omgekomen...’
Den volgenden morgen werd de tocht ondernomen. Reeds vroeg was de
havenmeester het eigenhandig door den Sant geteekende paspoort komen brengen.
Voor een tweede was de Vorst niet te bewegen geweest.
‘Mijn broeder kan er altijd een krijgen, als hij 't noodig heeft,’ was zijn bescheid
geweest.
In zijn hart moest De Ruijter erkennen, dat de Sant juist en verstandig geoordeeld
had. Doch het speet hen wel, natuurlijk.
Van dat eene paspoort, gelijk wij des Vorsten
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schriftelijke aanbeveling nu maar zullen noemen, had het kleine reisgezelschap,
waarvan stuurman Dercksen de leider en aanvoerder was, veel gemak en genoegen.
Niet alleen in de onmiddellijke nabijheid der stad, maar ook op verren afstand er van
werd de macht van den Sant geëerbiedigd. Na den dood van Il Tigretto was die macht
over de omringende volksstammen toegenomen. Meer dan eens was een wilde horde
op het kleine reisgezelschap afgestoven. Dan had de stuurman steeds met een witten
doek doen zwaaien, en als er dan eenige aarzeling bij de aanstormenden ontstond,
was stuurman Dercksen op zijn eentje den vijand te gemoet gereden, die zich begon
te schamen voor één man veel lawaai te maken en bovendien den moed van dien
persoon bewonderde.
Nauw had men het papier met de Arabische letters beschreven onder den neus, of
men begreep, dat die Europeaan heusch niet de eerste de beste was. Want al kon men
niet dadelijk het paspoort ontcijferen, men begreep toch wel, dat iemand niet met
een beschreven blad door een woeste en onbeschaafde landstreek gaat reizen, als dat
blad niet wat meer waard is dan een paar dozijn vuurwapenen. Meestal werd er wel
een opgeduikeld, die lezen kon wat het geschrift inhield, te eer daar ieder Muzelman
zijn Koran in meerdere of mindere mate leert ontcijferen. En dan was het altijd een
heele verandering. De dreigende gezichten ontspanden zich en de Nederlandsche
matrozen konden verder rijden en, in plaats dat men hun alles wat zij bezaten afnam,
kregen zij nog wat mee, een paar koeken of een waterzak, of een aardigheid als
aandenken. Verstaan kon men elkaar niet, maar men lachte en knikte tegen elkaar,
en dan moesten beiden partijen dikwijls schaterlachen
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om al de gekke gebaren, welke men tegen elkaar maakte. Als betere vrienden kon
men moeilijk scheiden.
Zoo gebeurde het op zekeren keer - het liep tegen het einde van de reis, want men
moest in de nabijheid van de plaats zijn waar de bevriende volksstam ten minste twee
jaar geleden zich bevond - dat er een paar Muzelmannen verkend werden, die, op
vlugge paarden gezeten, kwamen aangesneld, met wapperende bournoe's en het
hoofd gedekt met den witten tulband.
‘Waar is je witte doek, Jaap?’ waarschuwde de stuurman.
Jaap maakte als de drommel dat hij klaar kwam. De uitwerking was de gewone:
de ruiters hielden met eenige aarzeling hun paard in. Een oogenblik slechts. Want
een, de wildste en onstuimigste, holde plotseling voorwaarts.
‘Zwaai dan met je doek, Jaap!’ snauwde de stuurman.
‘Nou, nou,’ bromde Jaap, ‘m'n arm wordt er haast lam van.’
‘Sakkerloot,’ riep de stuurman uit, ‘die kerel blijft op ons aanvliegen; zwaai dan
toch, Jaap.’
‘Stuurman,’ meende Jaap, ‘ik geloof, dat het voor dezen keer veiliger is, als ik
hem met den vlaggestok op z'n kop sla. Ze zijn toch maar met hun drieën!’
De stuurman wilde juist zeggen, dat het niet dom gedacht was van Jaap om den
brutalen rakker op die manier te tracteeren, toen het daar luid en vroolijk over de
vlakte klonk!
‘Stuurman Dercksen! stuurman Dercksen!’
Een paar oogen van den aldus aangeroepene!... Toen barstte hij opeens uit:
‘Bij m'n zolen!... Dat is Paddeltje!’
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XXII. In de binnenlanden.
TOEN het oproer onder de zeeschuimers den hoofdman gedwongen had zijn
dochtertje aan zijn meest vertrouwden over te geven om haar in veiligheid te brengen,
was Veritas hen voorgegaan naar de geheime onderaardsche gang, welke hen op een
veilige wijze verre buiten het gebied van het Heerenhuis zou brengen. Langzaam en
in stilte, om door geen gerucht aan de buitenwereld hun tegenwoordigheid te verraden,
waren zij voortgegaan. Babette hield zich bezig met Zus, terwijl Veritas een eindje
met de beide zeelieden vooruitging, om hun over het een en ander nog nader in te
lichten. Maar Paddeltje had al die raadgevingen en beschrijvingen kort en goed
afgesneden door te zeggen:
‘Ik geloof, dat we niet naar de havenplaats moeten vluchten.’
Groote verbazing bij Veritas, terwijl Lange Meeuwis al vooruit zijn maat gelijk
gaf.
‘Neen, Veritas... Een kind kan begrijpen, dat het dáár ook mis is. Als, bij wijze
van spreken, jij nou een oproerling was, waar zou-je dan denken, dat
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Il Capitano heen zou vluchten, wanneer 't hem hier te heet werd?’
Veritas kon niet ontkennen, dat Paddeltje gelijk had, en Lange Meeuwis vond dit
natuurlijk ook.
‘'k Heb die slaven over de schatten van je baas hooren praten, dat ze er geloof ik
van gingen likkebaarden. Zeg ereis, waar zou-jij, altijd in de veronderstelling dat je
een muiter was, denken dat je baas z'n schatten heen zou voeren, als hij die in
veiligheid zou brengen.’
‘Ja, dat 's waar!... Naar de havenplaats.’
‘En als ze ons zoeken, waarheen denk-je, dat ze hun neus heen zouden wenden?’
‘Zeelui zoek-je bij de zee, als ze er niet op zijn,’ bromde Lange Meeuwis.
‘Goeie praat, Meeuwis! En daarom wou ik over land gaan.’
‘Over land?’ vroeg Veritas verbaasd, ‘maar hoe ter wereld moeten we dat aanleggen
en waarheen moeten we gaan?’
‘Op dat laatste moet m'n lange lummel van een maat maar antwoord geven, anders
praat ik me nog schor!... Meeuwisje, onderblijfseltje, vertel ereis van dien stam, waar
we heen zouden vluchten. Veritas mag nu wel àlles hooren, want 't zaakje van zijn
baas is nu toch half en half op de flesch.’
Meeuwis voldeed aan dit verzoek, en toen kreeg Veritas er wel ooren naar om
dien kant uit te vluchten. Maar hoe moest dat in zijn werk gaan?
‘Nog al eenvoudig,’ meende Paddeltje. ‘De wachtwoorden weten wij, jij kent de
naaste omgeving, onze lange kameraad verlangt er hard naar om het lesje dat d'n
ouwe d'r bij hem ingestampt heeft uit z'n hoofd te schudden, en de sterren zullen ook
een
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woordje mee willen spreken, om ons den weg te wijzen.’
‘We zullen 't gebergte in moeten,’ zei Veritas.
‘Ook goed. Ik houd van 'n beetje klauteren. Wordt het te steil, dan leiden wij de
paarden bij de hand.’
‘Maar de vrouwlui?’
‘Hebben muilezels.’
Een oogenblik zweeg Veritas; maar toen schudde hij het hoofd.
‘Juist die vrouwlui - en vooral het kind, - zullen ons al dadelijk in den omtrek
verraden; want al hebben we al de wachtwoorden, we kunnen 't kind niet
wegmoffelen... en Babette nog minder.’
‘Neen, die zit daarvoor te dik in haar vleesch,’ meende Lange Meeuwis.
Paddeltje hief de hand op.
‘Wat een last, wat een last, als je met zoo'n groot gezelschap moet ontvluchten.
Maar.., daar valt me wat in. Als de goeie Babette eens manskleeren aantrok!... Is
daar aankomen aan?’
‘O jawel! Bij den uitgang is een stapelplaats in 't klein van alle mogelijke dingen,
die bij een vlucht te pas kunnen komen. De vraag is alleen, of Babette er zin in heeft.’
‘Zin?... Zeg eens Babette, je moet zoometeen een matrozenpak aantrekken.’ Met
deze woorden wendde zich de scheepsjongen bruusk tot haar.
Babette, die altijd meer woorden tot haar beschikking had dan een mensch eigenlijk
noodig heeft, raakte nu echter de kluts kwijt, en bleef met open mond staan.
Toen Veritas het rateltje van Babette niet meer hoorde, was hij daar zoo verbaasd
over, dat hij even de lantaarn welke hij medevoerde, ophief, om te zien wat er met
de goeie ziel gebeurd was. Ja, ze bestond
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nog, al sprak ze niet, en nu het licht over haar gelaat trilde, dat uit de slagschaduw
van de lantaarn als bij gedeelten te voorschijn kwam, en zij een paar glimlachende
gezichten gewaar werd, kwam haar spraak terug. Ten minste de mond zou juist aan
het klapperen gaan, toen Paddeltje dien sloot door te zeggen:
‘Babette, één van tweeën: je gaat terug... of je doet een matrozenpak aan.’
Neen, terug wou Babette niet. Men weidde er niet over uit, wat er bij een weigering
gebeurd zou zijn, opdat Zus geen argwaan zou krijgen. En daar de bedreiging van
Paddeltje, op den klank van zijn stem èn op zijn in het licht flikkerende oogen
afgaande, ernstig gemeend was, had Babette haar keus al gedaan. Bovendien maakte
Paddeltje er al dadelijk een grapje van, door aan Zus te vertellen wat er met Babette
gebeuren zou. Zus vond dit weer een van die kostelijke grappen van ‘Groote-jongen,’
en wou met geweld ook een matrozenpakje aan hebben.
‘Nu, als dat waar kon zijn,’ riep Paddeltje uit, ‘waren we heelemaal gered. Zeg,
Veritas, is er niet wat voor een scheepsjongen...?’
‘Hij bedoelt z'n eigen,’ plaagde Lange Meeuwis.
Daar vatte Paddeltje vuur op.
‘Denk-je, dat ik eeuwig een kind blijf?... Jij, Veritas, weet wel wat ik bedoel.’
‘Misschien wel; we willen hopen wat te vinden.’
‘Nu ja,’ zei Paddeltje, ‘zoo'n baaitje past iedereen. Is het wat te groot, dan zwiert
het maar wat; hoe luchter hoe liever bij de Jantjes! Is het te klein, dan rekt het van
zelf wel uit. Dat is voor jou een troost, Babette!’
Babette aan 't klapperen!
‘Ho, ho! Babette!’ riep Paddeltje, ‘ik ben nog niet uitgepraat. Als het jongenspakje
wat te groot is, moet
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jij met naald en draad, en vooral met den schaar aan den gang. Heb je die spullen bij
je?’
‘Denk-je,’ snauwde Babette, ‘dat ik in dit heidenland ooit zonder dat gerei op reis
ga?’
‘Je bent een verstandige vrouw! En weet-je, waarover je wel erg in je humeur zult
zijn?’
Dat wist Babette nog niet.
‘Omdat je nu drie naaimeisjes bij je hebt; want aan boord varen we geen vrouwen,
hoor; en ik geloof niet, dat je zoo goed een stuk in m'n wammes kunt zetten als ik.’
‘'t Zal wat fraais zijn,’ spotte Babette.
‘Als 't niet fraai is, duidelijk is het toch... want iedereen kan 't zien.... En nu,
vooruit!’
Men vond aan het einde van de gang een bergplaats voor alle mogelijke dingen,
welke bij een overhaaste vlucht inderdaad onbetaalbare diensten konden bewijzen.
Met een weinig goeden wil waren Babette, die er haast uitbarstte, en half en half ook
Zus in het pak gestoken. Er werd gewacht tot de nacht geheel nedergedaald was en
toen nam de tocht een aanvang. Eerst ging men op raad van Veritas een heel eind
den weg zeewaarts op, toen wendde men zich Westwaarts en na deze richting een
geruime poos gevolgd te hebben, waagde men het eindelijk Zuidwaarts te gaan. Op
die manier had men kans de eigenlijke plaats, waar de vijandelijke ontmoeting plaats
zou grijpen, om te trekken, wat ook het geval bleek. Wel stiet men enkele keeren op
wachters, doch de wachtwoorden bleken overal het tooverwoord tot doorlating te
zijn. Bovendien had Paddeltje een schranderen inval gehad, om een gevraagd
onderzoek te voorkomen. Hij voorkwam toch elken schildwacht door zelf om het
wachtwoord te vragen, zoodra hij eenig
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gerucht in het struikgewas hoorde, of aan de oprijzing van een menschelijke gestalte
tegen den met sterren bezaaiden nachthemel de tegenwoordigheid van vrienden of
vijanden bemerkte. Hij lokte daardoor het antwoord uit en de wachters kregen dan
het denkbeeld met een rondtrekkende patrouille te doen te hebben. Riep hij luide
Parola? en er volgde op: Il Mozzo, dan wist hij met vrienden te doen te hebben, en
zonder te verraden wie hij was, zei hij nog een enkel woord, waarna Veritas, die vlot
de taal sprak, hun toeriep dat alles goedging en dat zij stipt de wacht moesten houden.
Riep hij 't zelfde en er volgde niet dadelijk antwoord, dan liet hij er onmiddellijk op
volgen Liberta, waarop dan steeds Vittoria ten antwoord werd gegeven. Dan werden
er insgelijks eenige woorden gewisseld, gevraagd of de wachters wel goed uitkeken,
en eens had Paddeltje de onbeschaamdheid te zeggen, dat ze vooral op den
Noordschen melkmuil moesten letten, want dat die de ergste en de gevaarlijkste was.
‘Hoe durf-je dit doen?’ vroeg Veritas, die nog beefde van den schrik.
‘Och,’ antwoordde hij berouwhebbend, ‘als ik een streek kan uithalen, is 't wel
vertikt, dat ik 't laten kan.’
Wie er schik in hem had, was Zus, die hij bij zich op 't paard had genomen. 't Was
moeilijk om haar aan 't verstand te brengen, dat zooveel mogelijk de meest volstrekte
stilte in acht moest genomen worden. Maar Paddeltje zou niet de baas zijn geweest
die hij toch eigenlijk was, om ook niet hierin zijn wil bij Zus door te zetten. 't Ging
wel met een mooi praatje, maar het lukte dan toch.
Zoo verwijderde men zich al verder en verder in Zuidelijke richting van het
Heerenhuis en naderde
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langzamerhand het gebergte, waar men vooreerst veilig zou zijn, omdat men hen
daar zeker in geen geval zoeken zou. Toen was er iets angstigs over hen gekomen.
De lucht achter hen, was eerst flauwtjes gekleurd geworden door een bloedrood, dat
weldra al wijder en wijder om zich greep en waar door heen men toch altijd de sterren
bleef zien, akelig om te aanschouwen. Kindje was bang geworden. Men trachtte haar
op te beuren door allerlei vriendelijke woordjes. Wist zij dan niet, dat er van over
zee weer een tal van vroolijke lieden waren gekomen, die een gelukkigen tocht achter
den rug hadden en nu feest vierden en vreugdevuren brandden? Die voerden immers
weer als altijd allerlei ruiter-kunstjes uit, van de zwervende volksstammen afgezien,
kunstjes, waarvoor Zus zich vroeger zoo angstig kon maken, wanneer de paarden
wild en met vlokkend schuim op den bek heen en weer vlogen, terwijl de ruiters
onder 't rijden er zich half af lieten slieren en uit en in den zadel sprongen, soms
boven op den rug van het brieschende dier, daarbij telkens vreugdeschoten lossend.
Dàt was immers het geknetter, dat heel uit de verte tot hen kwam?
Maar terwijl men Zus al die sprookjes toefluisterde, had men den tocht verhaast;
het leek nu wel een vlucht, en dat was het ook geworden. Heuvels rezen al hooger
en hooger op tusschen hen en de plaats vanwaar de vuurgloed uitging; doch altijd
bleef het rood langs den Noordelijken hemel flikkeren.
En daarom scheen het vóór hen donker en zwart. De grond rees hoe langer hoe
meer, eindelijk was men wel van zelf genoodzaakt de snelheid van de vermoeide
dieren te temperen. Het werd een stijgen, een klimmen en klauteren. Men was in 't
gebergte.
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Al kon men zich nu voorloopig veilig gevoelen, de onzekerheid hoe dit avontuur
eindigen en of men aan de andere zijde van het gebergte den bevrienden stam zou
aantreffen en hoe daar de ontvangst zou zijn - dit alles deed den toestand der
vluchtelingen voorzeker niet benijdbaar zijn. Ook werd het weldra een gezoek en
getast naar den rechten weg uit dezen doolhof.
Vele dagen lang duurde dat, en Zus heeft nooit geweten, dat de mannen, zoowel
als geheel vrijwillig de goede Babette, zich op streng rantsoen gesteld hadden.
Gelukkig evenwel werd het rechte pad gevonden, nog voor er inderdaad gebrek aan
de noodigste levensbehoeften bij de kleine karavaan ging ontstaan. En toen eindelijk
de stam gevonden was en het opperhoofd in volle gastvrijheid de vluchtelingen
opnam, was weldra alle lijden vergeten en het duurde niet lang, of men was, ten
minste ten opzichte van de gastvrije lieden, ondankbaar genoeg om te gaan peinzen
en plannen maken, om van hieruit wederom de beschaafde wereld te bereiken, indien
zich na geruimen tijd geen taal of teeken van schipper Michiel Adriaensen mocht
opdoen.
Intusschen, men had niet stil gezeten, maar de mannen hadden trouw helpen
meejagen en alles gedaan wat mogelijk was, om hun brood te verdienen. Zij hadden
daartoe de kleeding en zooveel mogelijk de gewoonten van den stam aangenomen.
Onder dat manvolk werd ook Zus gerekend, want op raad van Paddeltje had men het
beter gevonden verborgen te houden, dat het dochtertje van den om zijn schatten
befaamden Il Tigretto in hun midden was. Met veel takt had hij Zus er toe weten
over te halen dat spelletje te willen volhouden en gezorgd, dat zij er schik in kreeg.
Ze werd nu ook door hem ‘Broer’
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genoemd en was wat grootsch een klein Moorsch knaapje te mogen zijn, daar zij op
die manier zooveel mogelijk kon na-apen wat Groote-jongen deed. En om er
heelemaal als een jongen uit te zien, had ze het dol-aardig gevonden, dat men haar
de haren had gekort.
Voor Babette was in 't eerst de toestand niet prettig, omdat een vrouw zich bij de
Mohamedanen niet vrij bewegen kan. Gelukkig ging het hier toch niet zoo angstig
streng toe als in een stad. Verder wilde men van haar, omdat ze vreemdelinge was,
wel wat door de vingers zien. Maar wat eigenlijk alles afdeed, was het feit, dat zij
bijzonder op de hoogte van alle mogelijke keuken-geheimen was. Toen het opperhoofd
van haar een paar schoteltjes geproefd had, kreeg hij heel wat mildere begrippen
over de aanwezigheid van een Christen-vrouw in zijn stam dan hij in het eerst wel,
zelfs ondanks zichzelven, getoond had. En eindelijk moest Paddeltje haar in gemoede
waarschuwen het opperhoofd niet al te zeer te verwennen.
‘Anders laat hij je nooit weer los, Babette, en zoowaar ik voor je sta, hij trouwt
nog met je!’
‘Loop!’ had Babette gezegd, den jeugdigen zeeman met een deel van haar
keukengereedschap bedreigend, dat zij als een schepter zwaaide. ‘De brave man is
immers getrouwd!’
‘O, maar, Babette, zoo'n Mohamedaan ziet niet op een paar vrouwen meer of
minder!’
Babette was in ernst boos geworden, en had hoog en duur verzekerd, dat als ze
ooit van d'r leven trouwde, het dan met een goed Christenman en niet met een
ongeloovige zou zijn. Over dat antwoord had Paddeltje heel wat pret gehad met zijn
makkers, aan wien hij deze kleine plagerij had oververteld. Trouwens, hij
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had er slag van, om er den schik bij de luitjes in te houden. Maar toch was hij dol-blij,
toen hij eindelijk in stuurman Dercksen den afgezant van zijn meester herkend had.
Dat was een vroolijke ontmoeting geweest. De stuurman wou hem, schetsenderwijs,
maar dadelijk behandelen, of hij aan boord van het schip was.
‘Jou, aap van een jongen, wat doe jij met zulke rare kleeren aan? Wil-je eens als
de weerga je eigen spullen aan gaan trekken, of ik zal je met een eindje touw langs
je ribbenkast spelen, dat je er nog lang heugenis van hebt.’
Paddeltje had geantwoord, dat de stuurman hier niemendal in de melk te brokkelen
had, en dat hij voor zich met huid en haar Mohamedaan was geworden.
‘Maar,’ voegde hij er weldra wat ernstiger bij, ‘wil-je gelooven, stuurman, dat het
tijd werd dat je kwam? 't Zijn beste menschen, dat zal ik tot het uurtje van m'n dood
volhouden. Toch... 't blijven Mohamedanen, en ze kunnen 't in d'r hart niet best velen,
dat we niet meedoen aan d'r manier van bidden en danken en weet ik wat al meer.’
Inderdaad, op den duur zou dit haken en oogen gegeven hebben, hoe voorzichtig
in dit opzicht zich de vluchtelingen ook gedroegen.
Doch... de bode van Michiel Adriaensen was nu gekomen, en wel om hen zoo
spoedig mogelijk aan boord van het veilige schip te brengen.
‘Jongen, stuurman,’ zuchtte Paddeltje, ‘ik ben nu zoo lang van 't zoute water
geweest, dat ik benauwd ben weer zeeziek te zullen worden als op m'n eerste reisje,
toen ik als duvelstoejager uitzeilde.’
De stuurman zei, dat daartegen als van ouds het beste middel zou zijn, om met
een bakje vet onder
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den neus in den mast gezonden te worden en aan het insmeren te gaan.
Ook de matrozen waren heel blij hun jeugdigen makker te hebben teruggevonden.
Jaap openbaarde zijn vreugde door hem een paar flinke halen met den stok, waaraan
de vredevlag verbonden was, over de schouders te geven.
‘Als je een Moor was geweest, waren ze op je hoofd terecht gekomen,’ daarmede
troostte hij Paddeltje.
Maar deze liet niet meer op zulk een wijze met zich handelen. Hij ontwrong de
lat aan Jaap en deze kreeg er nu zoodanig mede van langs, dat hij zijn paard aanzette
en op de vlucht ging. Paddeltje, die er schik in kreeg, wilde hem achterna, maar de
stuurman kwam tusschen beiden.
‘Zeg ereis, heb ik hier nou wat te vertellen of niet? Als jelui onder elkaar bent,
lijk-jelui wel een troep kwâjongens! Paddeltje... wil-je wel eens dadelijk ophouden.’
De aangeroepene gehoorzaamde. Op een draf kwam hij, met zijn lang, wapperend
gewaad, op den stuurman aangereden, en van louter blijdschap haalde hij het refrein
van een bekend matrozenliedje uit.
‘O, stuurman! ik ben zoo blij, dat je gekomen bent.’
‘Dat doet me plezier, jongen; maar daarom behoef-je Jaap niet af te ranselen.’
‘Hij begon, en...’
‘Ja, ja, 't ouwe liedje; net een troep mosschen. De een roept: dat 's wel, en de ander:
dat 's niet... Maar jongen, laat me je eens goed aankijken... Sapperloot, je ziet er goed
uit... en wat ben-je voor je jaren een kerel! Als je aan boord terug bent, moeten we
je weer eens hard aan 't werk zetten, hoor.’
‘Daar krimpt een mensch toch niet van, stuurman!’
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‘Een mensch? Dacht-je voor den drommel dan, dat jij al onder de menschen gerekend
kon worden?’
‘Nou, stuurman... ik zou toch denken...’
En Paddeltje streek zich in het oogvallend met duim en wijsvinger van de
rechterhand over de bovenlip, links en rechts van den neus.
Daar kwam wat over los!
‘O zoo!’ lachte de stuurman, ‘is dàt de zaak!’
En zich tot Jaap wendende, die bij het groepje was teruggekeerd, vroeg hij:
‘Jij hebt immers zulke goeie oogen, Jaap.’
‘Met je permissie, stuurman!’
‘Toe, kijk dan eens even, of je op de bovenlip van onzen jongen branie hier al een
paar haartjes ziet!’
Jaap deed, of hij zijn oogen erg inspande, en keek strak naar het aangewezen
doelwit.
‘Stuurman,’ zei hij na een poosje, terwijl allen inwendig schik hadden in Paddeltje,
die het hoofd om wilde draaien en zoo wegrijden, waarin hij door de anderen
verhinderd werd, ‘stuurman, ik zie wel wat; maar of daar nu vlas begint op te komen
of wel dat de jongen daar een geel schoenriempie onder zijn neus heeft, dat kan ik
heusch niet onderscheiden!’
Paddeltje had nu wat te lijden van zijn onvoorzichtigheid om zich te verraden te
hebben dat hij zoo ingenomen was met zijn ontluikend snorretje.
‘En wou-je daarom niet meer voor kajuitsjongen spelen?’ riep de stuurman uit.
‘We zullen hem aan boord wel scheren met het blikken mes van Neptunus,’ plaagde
een andere matroos.
‘Mag-je doen!’ sarde Paddeltje, ‘hij komt toch weer op!’
‘Dan plukken we 'm uit, haartje voor haartje!’
‘Zeker! Als je eerst eens met deze twee hebt
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kennis gemaakt’, dreigde Paddeltje, zijn inderdaad ontzagwekkende knuisten
toonende.
En nu begon hij ook te plagen en te treiteren. Er was aan hem nooit veel eer te
behalen, dat wisten ze trouwens wel.
Op deze gezellige manier, vroolijk en luchtig gelijk het onder de Jantjes meestal
het geval is, reed men nu naar het dorp, indien men ten minste deze nederzetting van
tenten en ander soort van verplaatsbare woningen met dien naam mocht betitelen.
Daar werd Lange Meeuwis teruggevonden. De matrozen, die den stuurman hadden
vergezeld, wisten nu al lang en breed, dat hij maar voor den vorm was weggejaagd.
Vandaar dat het wederzien even hartelijk kon zijn, als dat bij Paddeltje het geval was
geweest.
Doch nu moest de stuurman bij het opperhoofd geleid worden.
‘Dat zal me een drommels lastige geschiedenis geven!’ bromde de stuurman, ‘want
ik versta geloof ik nog meer van kattenmuziek dan van het taaltje, dat die bruine
sinjeurs babbelen.’
‘O, dat is niks,’ zei Paddeltje, ‘dan zal ik joe wel helpen.’
‘Jij?’
‘Wel, stuurman, als ik nu nog niet een beetje met d'r parlevinken kon, zou het toch
meer dan schande zijn, hé?’
‘Spreken?... Wat wou-jij, aap van een jongen, met die sinjeurs spreken?’
‘Nog al glad! Als ik eten moest hebben....’
‘Ja, daar denk-jij altijd het eerst aan!’
‘Paddeltje lachte.
‘Dat heb ik van niemand vreemd, stuurman! Maar wat ik zeggen wou... als ik eten
moest, wees ik op
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mijn mond, en dan zeien zij het woord daarvoor, en ik zei weer wat het in 't
Hollandsch was. Sapperloot, op die manier leer-je mekaar zoo gauw!’
Nu... dan zal-je zeker wel weten, wat snor in die apentaal beteekent. Want, bij m'n
zolen, de jongen morst alweer met duim en vinger aan z'n bovenlip.
Eenigszins beschaamd trok Paddeltje z'n hand terug. Doch hij bleef volhouden,
dat hij 't voor den stuurman wel reeën zou. En als die daar niet op vertrouwde, kon
hij Veritas meenemen, die nog een beetje meer op de hoogte was.
‘Juist!’ plaagde de stuurman ‘ik heb mannen noodig en geen jongens!’
Maar hij nam toch Paddeltje mee, al was het vooral Veritas op wien hij steunde.
Het opperhoofd ontving met groote vreugde den afgezant van den Zeeuwschen
schipper, en wilde ook gaarne aan hem en zijn volgelingen gastvrijheid verleenen.
‘Dat zal niet heel lang zijn,’ liet de stuurman door Veritas aan het opperhoofd
zeggen, en deze gevoelde daarover een zekere teleurstelling. Want nu zou ook heel
gauw Babette moeten verdwijnen, die zulke lekkere schoteltjes voor hem klaar kon
maken.
Toch kon hij niet anders doen, dan alle mogelijke medewerking beloven voor de
plannen, welke men mocht maken, om weer veilig en wel het schip van De Ruijter
te bereiken.
Dezen dag praatte men daar niet verder over. Men had genoeg te doen met elkaar
de noodige inlichtingen te verschaffen. Met groote droefheid vernam Veritas het
noodlottige uiteinde van Il Capitano. Paddeltje trok het zich hoofdzakelijk daarom
aan, omdat hij geen raad wist deze treurige tijding aan Zus mede
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te deelen, die altijd bleef verwachten haar vader terug te zien, wanneer men eindelijk
de zee bereikt zou hebben. Dikwijls was het verlangen naar vadertje haar al te machtig
geworden, en Groote-jongen had meer dan eens moeite gehad, om in zulk een geval
de traantjes te doen terug houden. ‘Dan zien ze dadelijk aan je, dat je een meisje
bent,’ had hij gedreigd, en door allerlei grapjes haar gedachten weer van dat groote
verlangen afgeleid.
‘Hoor eens,’ bromde hij nu, ‘ze geven mij gewoonlijk de baantjes, die een ander
liefst kwijt wil wezen; maar al kon ik er op slag den hemel mee verdienen, ik zou
geen kans zien om die jobstijding aan Zus mee te deelen.’
Ze waren met hun drieën toen zij hierover redeneerden; hij, de stuurman en Veritas;
maar geen van drieën durfden ze die zware taak op zich nemen.
Eindelijk zei de stuurman:
‘We zullen dat aan één overlaten, die daarvoor ook het meest geschikt is... en wel
d'n ouwe!’
Het gelaat van Paddeltje klaarde op.
‘Dàt's een uitkomst, stuurman, en voor die gedachte zal je gezegend worden!’
Ook Veritas gaf zijn groote tevredenheid over deze beschikking te kennen, en
vroeg toen, of Zus nog langer voor een jongen moest doorgaan.
‘Stellig!’ zei de stuurman. ‘Ik kan je niet àlles vertellen, Veritas. Alleen kan ik je
verzekeren, dat als de wacht ons een der poorten van Salé met een meisje binnen ziet
komen, we groot gevaar loopen van het kind in de handen der soldaten van den Sant
te moeten achterlaten, hoe dik hij ook bevriend is met d'n ouwe van ons.’
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XXIII. Een scheepsraad aan wal.
NA genoegzaam van de vermoeienissen van de reis bekomen te zijn, maakte men
een krijgsplan op. Aan de beraadslaging daarover nam ook het opperhoofd van den
stam deel met een paar van zijn raadslieden. Die kwamen er daarom bij te pas, omdat
de stuurman al de vluchtelingen onmogelijk kon medenemen. Hij zeide er zeker van
te zijn, dat de poortwachters van Salé secuur geteld hadden uit hoeveel personen zijn
reisgezelschap had bestaan. Wanneer hij nu, het kind niet eens medegerekend, met
vier personen meer terugkwam dan waarmee hij uitgetrokken was, zou dit achterdocht
kunnen opwekken. Wel zou men kunnen zeggen, dat de medegebrachte personen de
verloren gewaande factoor en zijn medegezellen waren, maar dan liep men kans dat
de Sant deze lieden spreken wilde om te vernemen, of er een nieuw handelsgebied
te openen viel. Neen, alle argwaan moest van het schip van De Ruijter worden
afgeleid. Het was dus beter dat twee van de vluchtelingen, waarbij twee matrozen
gevoegd zouden worden, een anderen weg kozen. De schipper had dit
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geval voorzien en het wel het best geoordeeld, dat deze vier op een door hem
aangewezen plaats naar de kust zouden doordringen. Daar zouden zij een tijdje
moeten vertoeven, en zich daartoe van genoegzame levensmiddelen voorzien. Zoo
spoedig hij zijn zaken in Salé afgedaan had, zou De Ruijter vertrekken en zoo ver
de zee opzeilen, tot hij geheel uit het gezicht der haven was verdwenen, waarna hij
den steven zou wenden, om hen te komen oppikken. 't Voornaamste was dus, dat het
juiste punt der zeekust, waar de vluchtelingen naar men hoopte slechts korten tijd
behoefden te vertoeven, juist bepaald werd. Gelijk reeds medegedeeld is, muntte De
Ruijter uit in de gave, om een door hem bezeilde landstreek in kaart te brengen. Zulk
een kaart was door den stuurman medegebracht, en onder voorlichting van het
opperhoofd, die den veiligsten weg naar de zeekust aanwees, werd dat punt nu
vastgesteld. Het opperhoofd deed meer: hij beloofde met een groot deel van de zijnen
de vluchtelingen te zullen vergezellen. Daar zij al gewoon waren Moorsche gewaden
te dragen, waarvan ook de twee matrozen zouden worden voorzien, zou, bij een
mogelijke ontmoeting met soldaten of ambtenaren van den Sant, de verschijning van
eenige zwervende inlanders niet bijzonder de aandacht trekken, wat, naar men
vertrouwde, evenmin het geval zou zijn, wanneer zij in hun tijdelijke nederzetting
aan de zeekust door dergelijke lieden ontdekt werden. Mochten die hoogst toevallig
juist op het oogenblik aanwezig zijn als het schip in 't gezicht kwam, dan zou men
een teeken geven, welk teeken ook nu afgesproken werd. Paddeltje nam op zich, om
nog dezen dag de kaart na te teekenen, een kunstje, dat hij al dikwijls bij d'n ouwe
had moeten vertoonen, en waarop hij thans voor dezen krijgsraad
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niet weinig trotsch was. De stuurman zou zijn eigen kaart weer meenemen, zoodat
de schipper precies wist waarheen hij koers zou moeten zetten, terwijl het gezelschap,
dat zich naar de kust zou begeven, door de hulp van Paddeltje eveneens in het bezit
van dezen onmisbaren gids zou zijn.
Toen dit vaststond, moest er bepaald worden, hoe de personen over de twee
reisgezelschappen, het eene naar Salé, het andere naar de kust, verdeeld zouden
worden. De beslissing stond aan den stuurman.
‘Er is een vrouw bij de vluchtelingen. 't Spreekt vanzelf, dat we op zeemanswijze
met de vrouw beginnen. Die moet het eerst uit den nood gered en het spoedigst in
veiligheid gebracht worden. Dus... die gaat met mij mee.’
‘Dan zullen de poortwachters wel hèèl raar opkijken, als ze een matroos in een
vrouw veranderd terug zien!’ spotte Jaap.
‘Jaap,’ snauwde de stuurman, ‘jij houdt je mond!’
‘Ben ik daarvoor lid van een krijgsraad... en dat nog wel voor 't eerst van m'n
leven!’ bromde Jaap.
‘Zeker... d'r moeten in alle besturen jabroers wezen, en zoo een ben-jij nu...
Begrepen?’
Jaap mopperde wat, maar durfde den stuurman toch niet erg tegenspreken.
‘Wat Jaap en zijn maats niet weten,’ hervatte de stuurman glimlachend, ‘is, dat
Babette al matroos geweest is, al heeft ze er niet voor gevaren.’
Groote oogen bij de luitjes, die nog niet van 't geval op de hoogte waren.
De stuurman vertelde hun, hoe Babette al in matrozen-kleeren had rondgeloopen
en daar hadden allen grooten schik in, vooral Jaap.
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‘Zie-je wel, Jaap,’ merkte de stuurman op, ‘dat het niet ongezellig is ja-broer te
wezen?’
‘Dat begin ik ook te gelooven, stuurman... Als je eens een plaatsje voor me weet
in de Vroedschap van Vlissingen... nou, dan houd ik me aanbevolen.’
‘'k Zal 't in m'n testament beschrijven, Jaap!’
Toen ging stuurman Dercksen weder voort:
‘Hoe dat nu precies gaan moet... dat weet ik op 't oogenblik niet. Dat zullen we
maar 't best aan Babette zelf overlaten. Want als het op slimheid aankomt, zijn wij
manlui maar onnoozele krukken bij de vrouwtjes vergeleken. Dat heeft de gouverneur
van Loevestein ondervonden met Huig de Groot en z'n boekenkist.’
Allen lachten. 't Was nog zoo heel lang niet geleden, dat het gebeurd was, en men
had er altijd nog veel schik in het elkaar over te vertellen.
Het opperhoofd begreep niet goed, waarom men zoo lachte.
‘Veritas,’ zei stuurman Dercksen, ‘zeg dien bruinen sinjeur eens, dat ik 't hem bij
gelegenheid op een winteravond zal komen vertellen.’
Veritas was wel zoo verstandig, om deze boodschap niet letterlijk over te brengen.
Hij zei, dat de zeelui lachten, omdat de vrouwtjes zoo slim waren.
Het opperhoofd hief z'n handen op. Daar wist hij van mee te praten! Hij riep de
getuigenis van zijn raadslieden in, en die raakten ook dadelijk in vuur. Ze waren heel
bazig voor hun vrouwen, die Mooren, maar per slot van rekening deden zij toch in
de meeste gevallen, wat hun talrijke wederhelften hadden voorgenomen.
‘Ziezoo!’ begon stuurman Dercksen, toen het gelach wat bedaard was, ‘met Babette
is het dus in orde. En, alweer op zeemanswijze, komen mèt de vrouwen
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de kinderen aan de beurt. Eerlijk moet ik bekennen, dat dit het lastigste geval is. Hoe
krijgen we dat kind binnen de poorten van Salé.’
Men keek elkaar aan; ja, goede raad was duur.
‘Mag ik eens wat zeggen, stuurman?’ begon Jaap.
‘Wat zou-jij nu uitgebroed hebben, maat!’
‘Wel, zie-je... je sprak daar van Hugo de Groot... en nu hebben we wel geen
boekenkist, maar....’
‘Te deksel, wat een kraan van een kerel is die Jaap!’ riep de stuurman uit, en ook
de anderen betuigden hun bewondering. Wel zeker, men zou in een soort rieten
koffers nog wat koopwaar meevoeren; in een daarvan kon een bedje gemaakt worden
en als men dichtbij Salé was, kon de kleine daar voor een poosje ingestopt worden.
De kist zou stevig op een muilezel worden vastgesjord en er zou de noodige zorg
voor gedragen worden.
‘Dat zal ik wel in orde brengen!’ riep Paddeltje uit.
‘Ho, ho!’ hernam de stuurman, ‘jij hebt niets te bedisselen, jongen. ‘Wou-je hier
ook al de lakens uitdeelen?’
‘Maar....’
‘Mond houden! Wie lid van een krijgsraad is, spreekt als 't hem gevraagd wordt....’
‘Of is een ja-broer!’ plaagde Jaap.
‘Neen, jongen!’ hernam de stuurman, ‘dat ben-jij niet meer hoor! We zullen jou
in de gaten houden, want je hebt méér in je hoofd dan appelschillen!’
Jaap was erg in zijn nopjes over dat pluimpje, en het opperhoofd, aan wien Veritas
het plannetje had uitgelegd, knikte den jongen matroos goedkeurend toe.
‘Dat schiet op!’ ging de stuurman voort. De vrouw is al bezorgd, het kind ook...
en nu moet de jongen onder dak.... Ik bedoel Paddeltje.
Een algemeen gelach volgde.
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‘Kijk eens,’ spotte de stuurman, ‘de jongen probeert vuurrood te worden, maar hij
is er te bruin voor.’
Paddeltje vond het niets aardig.
‘Ik ga mee om....’
Haast zei hij ‘om Zus.’ Maar hij bedacht zich gelukkig nog bijtijds, en zweeg
daarom plotseling.
‘Om wie gaat hij mee?’ vroeg Jaap erg onnoozel, ‘om Babette?’
Een nieuwe uitbarsting van gelach.
De stuurman gaf Paddeltje, die er danig inzat, een knipoogje, dat hij 't zich niet al
te erg aan moest trekken, en vervolgde toen:
‘Alle gekheid op een stokje.... Veritas kan ik niet meenemen, want die is in Salé
bekend als de bonte hond; Lange Meeuwis ook niet; die is daar ook al te veel in den
kijker geloopen. Zelfs ben ik bang, dat sommigen Paddeltje herkennen zullen, die
ook nog al langs de straat slenterde in zijn vrijen tijd en over wien gesproken werd,
toen hij door de roovers ontvoerd was.’
‘Ja maar, stuurman... ik ben in dien tijd al heel wat veranderd.’
‘Door zijn snor,’ plaagde Jaap.
‘Daar zeg-je wat, Jaap! Jij hebt vandaag je goeien dag, hoor! Ik bedoel nu wel
niet, dat het schoenriempie onder d'n jongen z'n neus hem zoo sterk veranderd heeft,
maar... je brengt me op een aardig plannetje. Er moeten twee matrozen met Veritas
en Lange Meeuwis mee. Al dadelijk wijs ik daartoe in de eerste plaats Jaap aan, die
z'n eigen vandaag zoo kranig gedragen heeft.’
Algemeene bijval.
‘En in de tweede plaats Sijmen. Weet-je waaraan je die onderscheiding te danken
hebt, Sijmen?’
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‘Neen, stuurman!’
‘Omdat je zoo'n mooien blonden ringbaard hebt.’
Sijmen keek een weinig schaapachtig den spreker aan. Ook de anderen begrepen
niet, waar de stuurman heen wilde.
‘Je snapt het niet?... Ik zal 't je uitleggen. De poortwachters van Salé hebben een
matroos met een blonden ringbaard zien uittrekken, en verwachtten dien baard
natuurlijk terug!’
‘Met den matroos er aan!’ spotte Paddeltje.
‘Dat denken ze, jongetje! Maar ze hebben 't mis, en jij met je praats ook! Want
wel zal die baard terugkomen, maar er zal geen Sijmen aanzitten.... maar jij!’
‘Ik, stuurman?’
Ook Sijmen keek heel beteuterd. Maar een algemeen gelach verhief zich, toen de
stuurman zijn plannetje nader uiteenzette.
‘Wie van jelui is al de linie gepasseerd?’ vroeg hij.
O ja, nu snapte men het. Dan werd er voor den matroos, die Neptunus zou
voorstellen, een valsche baard gemaakt, en Sijmen zelf begon te vertellen, dat hij
een zekere vaardigheid had in het maken van een valschen baard van hennep of wat
hij nog beters voor de hand mocht vinden.
‘Accoord! Jij maakt een baard, die precies op je eigen warboel gelijkt, en dan
zullen we met wat vischlijm dien om het vriendelijk snuitje van Paddeltje
vastplakken... Veritas, vraag het opperhoofd eens, of hij wat van dat goedje heeft.’
Dat had deze, en toen was alles in orde. Paddeltje zelf had schik in 't plannetje. Al
wat hem maar op een volwassen man kon doen gelijken, trok hem aan. Hij drukte
wel zijn vrees uit, dat 't erg stijf zou
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worden op z'n koonen. Daar had hij de ondervinding van, want als jongen had hij op
Driekoningen bij het omgaan met de ster en den rommelpot, meer dan eens een baard
op zijn gezicht geplakt gehad. Doch men sprak af, dat hij met die geschiedenis pas
kon beginnen, als ze dicht bij Salé waren.
Ook voor Sijmen was dit plan een ware uitkomst. De sukkel had zoowaar gedacht,
dat hij zijn baard zou moeten afknippen, en dat had hem erg gespeten. Want hij was
er heel trotsch op. Alleen was hij in dit opzicht wat verstandiger dan Paddeltje, die
te veel had laten merken, hoe ingenomen hij met die nesthaartjes onder zijn neus
was. Zeelui plagen dolgraag, zelfs tot in 't onbarmhartige toe. Wee dengene, die zijn
zwakke zijde verraden heeft!
Nadat de plannen goed in elkaar gezet en de noodige afspraken gemaakt waren,
ging men over tot de volvoering. Stuurman Dercksen ging er het eerst van door, na
een zeer hartelijk afscheid van het opperhoofd genomen te hebben. Een betaling voor
de verleende gastvrijheid wilde de goede man in geen geval aannemen; hij was er
verheugd over op deze wijze zijn dankbaarheid te hebben mogen bewijzen aan den
schipper, wien hij zooveel dank verschuldigd was. De stuurman had geprobeerd, om
dan wat meer dan gevraagd werd voor de koopwaar te betalen die hij mee zou nemen,
doch het opperhoofd doorzag dit spelletje en wilde er niet van gediend zijn. De
zeelieden konden daarom niets anders doen, dan eenige aardigheden als aandenken
achterlaten, waar het opperhoofd heel gevoelig voor was. Doch in stilte werd
afgesproken met Veritas, aan wien de stam volstrekt geen verplichting had, dat hij
het wel dubbel en dwars goed zou maken, wat met heel veel
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tact moest gebeuren, om den braven man niet in zijn eergevoel aan te tasten.
De tocht van het eerste reisgezelschap kenmerkte zich niet door eenige
vermeldenswaardige bijzonderheid, hetzij door de voortreffelijk genomen maatregelen,
hetzij doordat de poortwachters van Salé het niet heel nauw namen met het onderzoek
der lieden, die een eigenhandig door den Sant geteekend paspoort konden vertoonen.
Zonder eenig bezwaar kwam men binnen de stad en bereikte de haven, waar stuurman
Dercksen maar dadelijk de luitjes per roeiboot naar het schip, dat reeds op de reede
lag, liet vervoeren, om zelf de noodige beschikkingen te nemen aangaande de rijen
lastdieren. Volgens de gewoonte had hij die voor dezen tocht aangekocht, en wendde
zich nu tot den eersten eigenaar, om ze hem wederom te verkoopen, tenzij deze er
een anderen koopman voor wist, die op het punt stond naar de binnenlanden te reizen.
Op deze manier komt men in die landen goedkooper uit, dan wanneer men rij- of
lastdieren in huur neemt. Ook behoeft wel niet uitdrukkelijk vermeld te worden, dat
van de koopwaren het eerst met de roeiboot de ruime mand meegenomen werd,
waarin Zus voor eenige uren verborgen was.
Met welk een spanning zag schipper Michiel Adriaensen dat bootje nader komen.
Hij wist, dat de stuurman nog eenigen tijd aan wal zou doorbrengen, om toezicht op
de meegebrachte koopwaren te houden, ook hoeveel roeiers er bij het bootje
behoorden, en kon dus, toen het nader kwam, aan het aantal koppen, dat er zich in
bevond, gauw zien, of hetzelfde aantal lieden terugkeerde, dat door hem uitgezonden
was. Hij ontstelde. Er waren er evenveel. Waren de afgezondenen dus onverrichter
zake terug moeten komen?
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Waren Lange Meeuwis en Paddeltje derhalve omgekomen bij de muiterij der
Vrijbuiters?
Toen het bootje dichter bij het schip gekomen was, zoodat hij de personen begon
te onderscheiden, begreep hij er niets van. Twee matrozen miste hij. Al dadelijk Jaap
en na eenige twijfeling ook Sijmen. Want hij zag wel een matroos met een ringbaard,
maar bij beter toekijken moest hij toch erkennen, dat het Sijmen niet wezen kon.
Verder zag hij een geheel vreemden matroos, een kort, dik ventje, die er voor een
zeeman dan al heel wonderlijk uitzag. Hij wist werkelijk niet, wat hij van dit alles
moest denken.
De oplossing van dit raadsel liet echter niet lang op zich wachten. Al had het hem
den hals moeten kosten, Paddeltje slingerde zich het eerst aan boord.
‘Dag schipper! dag schipper!’ riep hij uit, een beetje schor, volgens zijn gewoonte,
als hij sterk ontroerd was.
De Ruijter keek hem even met oogen van niet heel goed begrijpen aan. Wat
drommel, die groote vent met die vierkante schouders, dat bruin gebrande gezicht...
en dien baard! Ja, als die baard er niet geweest was...
Maar Paddeltje rukte en plukte aan zijn baard, dat er de stukken afvlogen; een
allerzotst gezicht. En zijn oogen glansden en lachten, en...
‘Paddeltje,’ riep de schipper uit, en stak hem met een verheugd gezicht de hand
toe. De jongen greep die met allebei zijn handen.
‘Dag schipper! dag schipper!’ riep hij maar.
‘Jongen... begin-je je terugkeer aan boord weer met allerlei gekheid? Hoe kom-je
er nu in vrede toe, een baard om je gezicht te plakken!’
‘O, schipper... dat is maar een valsche... Zie-je
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zóó ver ben ik nog niet. Maar... wat anders... nu ja, dàt had ik niet noodig gelukkig!’
En zijn vingers gingen, alsof ze er heen getrokken werden, naar zijn bovenlip,
opdat de schipper toch maar zien zou, hoe zijn weergevonden scheepsjongen geen
kind meer was.
De Ruijter moest daar hartelijk om lachen. En toen volgde er, naar gelang de
anderen aan boord kwamen, een uitleggen en een reeks van toelichtingen, waarover
wij het zwijgen kunnen bewaren, omdat ons dit alles reeds bekend is. 't Ging alles
bij stukjes en brokjes, op de manier waarop Paddeltje zijn valschen baard afplukte.
De van riet gevlochten mand ging ook open en een aardig jongetje kwam er uit. En
eerst toen stuurman Dercksen aan boord gekomen en den schipper in diens kajuit
gevolgd was, werd De Ruijter op meer regelmatige en geheel voldoende wijze op
de hoogte gesteld van al wat er gebeurd was en wat er nog zou moeten gebeuren,
wilden ook de andere vluchtelingen in staat gesteld worden een toevlucht te zoeken
op het veilige schip. Toen bleef de schipper een tijdlang alleen, in de eerste plaats
om de noodige maatregelen te beramen, en in de tweede plaats om den inhoud van
den koker te onderzoeken, welken Paddeltje hem, zoodra daarvoor onder vier oogen
de gelegenheid was geweest, uit naam van Il Tigretto had overhandigd.
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XXIV. De visitatie van het schip.
NU er niet een der manschappen meer te Salé aan wal was, omdat de zaken aldaar
afgehandeld waren, had men slechts op één formaliteit te wachten, eer het anker
gewonden en de zeilen geheschen konden worden, om de wijde vlakte op te zoeken.
Men had zich namelijk eerst te onderwerpen aan het onderzoek, waarover de
havenmeester reeds met De Ruijter gesproken had. Wel is waar zou men toch wel
hebben kunnen vertrekken, bijvoorbeeld des nachts. Want de havenpolitie had, zonder
dezen schipper eenige moeilijkheden in den weg te leggen, het goedgevonden, dat
hij zijn schip reeds buiten de haven had gebracht. Maar men wilde niet in het minst
de achterdocht opwekken, eenvoudig omdat men nog meer dan eens te Salé zaken
hoopte te doen en er dus zou terugkeeren. Vond de havenmeester het goed, dat het
schip zonder nader onderzoek vertrok; des te beter. Mocht hij er echter op staan, om
een nader onderzoek in te stellen, welnu dan hoopte men zoodanige maatregelen te
nemen, dat de gezochte personen niet ontdekt werden. In elk geval zou hij, desnoods
als
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een bewijs van vriendschap, nog even het schip bezoeken, om den schipper een
gelukkige vaart en behouden thuiskomst te wenschen.
Men kon hem niet eer dan den volgenden dag verwachten. Toen kwam hij ook,
en wel met zijn tolk bij zich, wat al dadelijk een verdacht teeken gevonden werd
door al de oogen, die, zonder het te veel te laten merken, op het naderende bootje
gericht waren. Toen hij aan boord stapte, leek het daar doodgewoon het leven van
elken dag. De mannen waren aan het werk gezet en schenen nergens anders oogen
dan voor hun bezigheden te hebben. Ergens tegen de verschansing zat een heel jong
matroosje, een kind eigenlijk nog, geheel verdiept in het leeren leggen van een mooien
knoop, waarin hij les kreeg van een bootsman, die er lang niet gemakkelijk uitzag,
ten minste hij snauwde den kleine af en rukte hem de touwtjes uit de hand, om het
werk te verbeteren.
Dat gebeurde juist toen stuurman Dercksen, die den havenmeester en diens tolk
ontvangen had, voorbij ging.
‘Hola, bootsman!’ riep de stuurman uit, ‘je moet een beetje meer geduld met Jantje
hebben!’
Haast met verontwaardiging keek de bootsman hem aan, terwijl hij het knoeiwerk
van Jantje liet zien.
‘Stuurman... als Jantje je zeuntje niet was, had ik 'm al een draai om z'n ooren
gegeven.’
Jantje was aan 't huilen getrokken. Een paar vuistjes, zwart van aanklevend pek
en teer, had hij voor zijn bakkesje geslagen, en men zag niets van zijn hoofd dan een
gedeelte van zijn door de zon bruingebrande koonen en zijn eveneens gebruinden
nek.
‘Straks zal-je van mij hebben, lomperd!’ dreigde de stuurman. En zich tot den tolk
wendende, zei hij nog op boozen toon:
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‘Zeg tegen den havenmeester, dat hij 't me maar niet kwalijk moet nemen; maar als
je verdriet van je eigen kind beleeft, zou-je bloed karnemelk worden.’
De tolk bracht zoo goed mogelijk deze woorden over tot den havenmeester, die
tijdens dit kleine oponthoud zijn oogen overal eens goed den kost had gegeven en
de verschillende manschappen scherp opnam.
‘En wat die Hollander nu van zijn bloed wil maken, dat begrijp ik niet goed,’ zei
de tolk tot hem.
De havenmeester glimlachte.
‘Zeelui hebben altijd van die wonderlijke uitdrukkingen. - Maar wat is er met dat
kind?’
‘Een zoontje van den stuurman, dat hard-leersch is.’
‘Wat doen ze zoo'n kind ook zoo vroeg mee naar zee te nemen? Maar ik geloof,
dat het jonge goedje in dat land al te water gaat, als het op z'n best loopen kan. Vraag
maar eens aan den stuurman, of dat niet waar is.’
De vraag werd aan den stuurman gedaan en die scheen daar heel veel schik in te
hebben.
‘'t Is haast zooals de havenmeester zegt. Onze groote admiraal Maerten Harpertse
Tromp ging al met z'n achtste jaar naar zee. Maar al heb ik m'n Jantje ook op z'n
achtste jaar meegenomen, ik ben bang, dat hij géén admiraal Tromp zal worden.’
De havenmeester moest om deze opmerking hartelijk lachen en zonder zich verder
meer om het huilende Jantje te bekommeren, liet hij zich door den stuurman naar de
kajuit geleiden.
Uit die kajuit kwam den twee Oosterlingen niet alleen al de vriendelijkheid van
den gezagvoerder van dit vaartuig tegemoet; maar, wat hun op dat moment nog meer
trof, een heerlijke geur van gebraad.
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De Ruijter, die geen tolk noodig had, ontving hen met een glimlachje, alsof hij hun
een groote verrassing had bereid, en dat had hij ook inderdaad.
‘Iedereen weet, dat een zeeman veel ontberen moet en zich soms zoodanig
behelpen, dat een landrot er hartelijk voor bedanken zou. Maar op zijn tijd weet hij
ook van uithalen. En daarom heb ik voor mijn bezoekers een oud-vaderlandschen
Driekoningen-koek laten bakken. Ik heb een kok, die alles kan en op wien ik heel
zuinig ben - uit vrees, dat ze hem mij afstelen.’
De twee Oosterlingen vonden die attentie heel aardig, en óók fijngevoelig, toen
De Ruijter hun vertelde, hoe bij zijn volk altijd nog op Driekoningendag drie
Oosterlingen herdacht werden en hoe men dan den koek met een boon er in bakte.
Wie de boon vond was koning van het feest.
‘En is hier nu ook een boon in gebakken?’ vroeg de havenmeester, toen de kok,
een kort, dik matroos, die zich een wit schort heelemaal om het lijf had gebonden en
als een Nederlandsche bakker een slaapmuts diep over het hoofd getrokken had, op een grooten roodaarden schotel het dampende gebraad binnenbracht.
‘Ja zeker!’ glimlacht De Ruijter, ‘en we zullen er van eten.’
‘Nu!’ zei de havenmeester, ‘'t zal een heel stuk werk zijn, om met ons vieren dien
koek op te eten.’
‘Dat is zoo,’ gaf de schipper ten antwoord; ‘maar wie weet hoe ver we 't brengen.
We zullen vast beginnen. 't Best is, dat we de helft opeten; is daar de boon niet in,
en onze oogen zijn niet grooter geweest dan onze maag, welnu, dan zullen we een
vechtpartij met de andere helft beginnen. Maar vinden we de boon dadelijk... dan
neemt u die helft mee naar huis... voor de aardigheid.’
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Daar had de havenmeester niets tegen. Toch - die koek was zoo groot - konden er
nog niet een paar mee-eten?’
‘Ik zou zeggen de kok zelf,’ schertste De Ruijter, ‘die heeft er eigenlijk 't meest
recht op. Maar... zoo'n jongen zou 't misschien niet prettig vinden. Al is verlegenheid
nu juist geen gebrek van ons, zeelui,... die ziekte kan een jongen matroos tòch wel
overvallen, als hij met zulk een aanzienlijk persoon als den havenmeester van Salé
aanzit....’
De havenmeester verzette zich tegen deze verplichtende woorden, maar... hij was
er toch erg door gevleid en sprak er niet meer van, nog andere lieden aan het
Driekoningen maal te doen aanzitten.
Het geluk was hem dienstig. Heel voorzichtig zat hij te proeven, of hij de boon
voelde... toen hij nog met vollen mond een gesmoorden kreet deed hooren en door
allerlei vreugdeteekenen zijn dischgenooten beduidde, dat hem het fortuintje ten deel
was gevallen. Door den schipper en den stuurman werd hij hartelijk toegejuicht en
tot Koning uitgeroepen. Geschenken werden aangebracht, die hij in ontvangst moest
nemen of hij wilde of niet, wijl men er zich telkens op beriep, dat zoo iets de gewoonte
was, en de goede havenmeester raakte door dit alles zoo in zijn nopjes, dat er zich
op dit oogenblik zeker geen meer tevreden mensch aan boord van het schip bevond
dan hij zelf in eigen persoon.
Nu de boon gevonden was, behoefde men zich niet te wagen aan de tweede helft
van den koek, waarover, naar hij verzekerde, niemand blijder was dan de schipper,
die niet erg op zoetigheden gesteld was en meer van hartige dingen hield.
Eindelijk was het oogenblik van scheiden gekomen.
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‘Om aan den vorm te voldoen,’ sprak de havenmeester een weinig verlegen, ‘moet
ik toch even de rondte door uw schip doen.’
‘Ga gerust uw gang,’ sprak de gezagvoerder. ‘Stuurman Dercksen zal u overal
heenleiden waar ge maar wilt wezen. Ik hoop, dat u mij wilt verontschuldigen dat ik
zelf niet mee ga, maar ik zal u aan den valreep wachten, om u tot afscheid de hand
te drukken.’
‘Och, lang zal het niet duren,’ erkende de havenmeester. ‘Op dek heb ik de
matrozen al gade geslagen, tot het niet erg bevattelijke zoontje van den stuurman
incluis. Van uw kok heb ik zooveel goeds geproefd, dat u hem uit mijn naam dit
fooitje in de hand moet stoppen. Nu nog een blik in het ruim, een tochtje door het
schip zelf, en... aan de formaliteiten is voldaan.’
Zoo gezegd, zoo gedaan. In het ruim werd een blik geslagen. De koopgoederen
had de havenmeester wel laten onderzoeken vóór ze aan boord waren gegaan, maar
er had zich toch in de ruimten daar tusschen iemand kunnen verbergen. Eigenlijk
lette de havenmeester steelgewijze meer op den stuurman en de matrozen, die hem
den weg moesten wijzen. Hij vond ze echter zoo bereidwillig om hem overal in te
helpen en er lag op hun gezichten bij dat onderzoek een zoo volmaakte
onverschilligheid, dat hij spoedig dit deel van zijn onderzoek staakte. Hij vond het
tegenover den schipper eigenlijk vervelend nog meer te neuzen in allerlei bergplaatsen;
doch hij was een man van plicht en wilde ook thans daarin niet te kort schieten.
Op zijn tocht do or het schip, kwam hij ook voorbij de plaats, waar de matrozen,
die zich aan eenig vergrijp schuldig hadden gemaakt, in de boeien konden worden
geslagen.

Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter

386
‘Hiervan zal bij dezen bevelvoerder weinig gebruik worden gemaakt,’ merkte hij tot
den stuurman op.
‘Och,’ gaf de stuurman schouderophalend ten antwoord, ‘zeelui zijn rare
Chineezen... kan de tolk dat alweer niet vertalen?... nu, rare mosschen dan! Ze trekken
zich soms dingen in d'r haar... Wat? kan de tolk dat alweer niet vertalen?... Zeg-ereis,
tolkje - jij bent ook het zout in je pap niet waard.’
De tolk moest hier hartelijk om lachen, en trachtte zijn meester zoo goed en zoo
kwaad mogelijk van stuurman Dercksen's woorden op de hoogte te brengen.
De havenmeester lachte ook; maar hij liet z'n vraag herhalen, of er wel eens een
gestraft werd.
‘Zeker, tolkje. Er zit zelfs nu een jeugdige zondaar in de knip... een
schuin-marcheerder, die zoowaar deserteeren wou... Kijk, daar heb-je 'm.’
In het half-duistere hol toonde hij hem een jongen kerel, een stevigen, pootigen
vent, met een prachtigen blonden ringbaard. Hij zat krom in de boeien.
‘Wel Klaas... bevalt je dat leventje?’ zeide de stuurman.
De matroos sloeg een paar brutale kijkers op.
‘Is daar bijgeval een tolk?’ vroeg hij op knorrigen toon.
‘Ja,’ gaf deze dadelijk ten antwóord.
‘Zeg, tolk, vraag dan eens aan je baas, of hij me niet mee kan nemen.’
De havenmeester maakte zich boos, toen hij dit vernam.
‘Hoe, slecht mensch!’ snauwde hij, ‘zou-je je meester tot schande willen maken?
Ik zal er voor zorgen, dat je nóg zwaarder gestraft wordt.’
De matroos scheen daar geheel onverschillig onder. Hij zei een paar leelijke
woorden: dat 't hem niet
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schelen kon, dat de havenmeester naar den drommel kon loopen en zoo meer.
‘Houd-je mond, slechte kerel!’ riep de stuurman. ‘Als ik je meester was, zou ik je
ophangen aan de ra.’
‘Probeer het dan eerst zelf!’ spotte nog de matroos, waarover de stuurman zich
zoo boos maakte, dat hij de zware deur van het nauwe hok toewierp.
Nog hier en daar liet de havenmeester zich heenleiden, bracht een bezoek aan de
bergplaats der zeilen en toen, geheel gerust gesteld, ging hij naar boven, en ontmoette
bij den valreep den schipper, wien hij zijn voldoening over het onderzoek betuigde,
maar niet naliet over den ruwen, onverschilligen matroos, die in de boeien zat, een
klacht te uiten. En toen nam hij op hartelijke wijze afscheid.
Men wuifde elkaar nog langen tijd, zoowel van het vaartuig als van het vertrekkende
roeibootje, toe. En toen kwam er een heele drukte aan boord. De Jantjes vlogen in
het want en de zeilen ontplooiden zich; bij het gangspil werd een eentonig liedje
gezongen onder het winden van het anker; een getril, een beweging in het schip - en
terwijl de matrozen met hun mutsen een afscheidsgroet zwaaiden aan de lieden op
het havenhoofd, en tot driemaal toe het oud-vaderlandsche hoezee! uitschreeuwden
over den plas, waarboven ook het kanon zijn saluut deed heen daveren - ging het
schip zijn reis aanvaarden naar het vaderland.
‘Ziezoo, Jantje, ga nou je handen maar eens wasschen,’ zei de bootsman tot het
matroosje, dat lachend opsprong.
Het was Zus, die het te danken had aan haar langdurig verblijf bij den bevrienden
volksstam, dat wangen en koonen bruin gebrand waren, terwijl reeds bij de vlucht
haar lokken op jongenswijze kort geknipt
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waren. De pek en het teer aan haar knuistjes had de bootsman er met heel wat
kunstvaardigheid en vooral kennis van zaken aangebracht.
‘Den hemel zij dank!’ riep de kok, en trok zich de slaapmuts van 't hoofd, waardoor
de lange haren eener vrouw te voorschijn kwamen, en zoowaar, het korte, dikke
matroosje, dat zich den voorschoot afbond, in de immer praatzieke Babette veranderde.
‘Stuurman,’ zei De Ruijter, ‘verlos Paddeltje eens gauw uit de boeien. De jongen
heeft er nu lang genoeg in gezeten.’
‘'t Kan hem geen kwaad, schipper!’ schertste stuurman Dercksen.
Maar hij haastte zich toch naar beneden.
‘Kom, lief kind!’ spotte hij, ‘ik zal je armbandjes en voetkettinkjes maar afnemen.’
‘Te drommel!’ zuchtte Paddeltje, ‘wat is dat een karwei geweest.’
‘Dat zeg-je met recht, jongen. Welnu, omdat je zooveel uitgestaan hebt, mag-je
vandaag je baard aanhouden.’
‘Daar gaat hij al,’ riep Paddeltje. ‘Ik vind dat nu wel eens goed voor de aardigheid,
maar op den duur houd ik toch niet van valsche dingen.’
‘Natuurlijk,’ spotte de stuurman, ‘je hebt onder je neus al wat echts!’
Doch Paddeltje was wel zoo wijs hier geen antwoord op te geven. Hij snelde naar
boven, en toen hij de zee zag, glinsterend in het warme licht van den dag, en de haven
van Salé met al die menschjes als een hoopje mieren op het havenhoofd, rukte hij
zich de muts van 't hoofd, en wel zelden heeft een welgemeender hoezee! over het
vrije water geklonken.
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XXV. Een blijde en een donkere toekomst.
AL de vluchtelingen waren nu weer bij elkaar. 't Had eenige spanning gegeven, omdat
men niet dadelijk de plaats teruggevonden had, waar Veritas en de andere matrozen
zich verborgen hielden. Doch toen dezen het schip hadden zien heen en weer kruisen
als in onzekerheid waar de vermisten zich ophielden, was men van wal begonnen
met allerlei teekenen te geven, en toen die door verschillende omstandigheden niet
opgemerkt waren, had men bij 't vallen van den avond een groot vuur ontstoken. Een
kanonschot van boord gaf het sein, dat het teeken gezien was, waarna een boot naar
den wal geroeid werd, die de vluchtelingen met de noodige omzichtigheid afhaalde
en aan boord in veiligheid bracht.
Men kan zich levendig voorstellen met welk een blijdschap zij het dek van het
gastvrije vaartuig betraden, dat hen voeren zou verre van het land, waar het althans
voor Veritas en Lange Meeuwis niet zonder gevaar voor vrijheid of leven zou zijn
geweest nog langer te verblijven. Jaap en Sijmen hadden er minder gevaar te duchten,
maar toch waren
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ze bijzonder in hun schik dat zij weer in hun element kwamen. Daar de schipper vóór
de afvaart van Salé aan het scheepsvolk bekend had gemaakt waarheen het ging, en
dat indertijd Lange Meeuwis slechts voor den schijn was weggejaagd, alleen om alle
achterdocht van zijn plannen af te wenden, welke ten doel hadden Paddeltje op te
zoeken, werd de brave borst met even veel hartelijkheid ontvangen als zijn beide
maats.
Indien De Ruijter vooruit had kunnen weten, dat het met hem bevriende opperhoofd
tot aan de kust de vluchtelingen vergezeld had, zou hij vermoedelijk zelf met het
bootje mee zijn gegaan, om nog even dien goeden vriend te spreken en hem met een
handdruk zijn hartelijken dank te betuigen. Nu ging dat niet meer. De afwijking van
den gewonen koers ter opsporing van de vermisten, het kruisen voor dit verlaten
strand en het oppikken van Veritas en zijn gezellen, had eigenlijk al veel te veel tijd
verloren doen gaan voor een koopvaardijschipper, die boven alle anderen in de
snelheid zijner reizen uitmuntte. Hij liet als een afscheidssaluut het geschut
losbranden, en toen werd al dadelijk de koers naar 't vaderland gezet. En het was niet
waarschijnlijk, dat er in die dagen een tweede schip den Oceaan bevoer, waarop zich
een equipage bevond zoo vroolijk en tegelijk zoo vol toewijding voor den
gezagvoerder, als op het schip van Michiel Adriaensen thans het geval was.
Men was eenige dagen onder zeil, toen Paddeltje ontboden werd in de kajuit van
den schipper.
‘Wel, jongen,’ zoo klonk het hem opgeruimd tegen, ‘ben je het zeeleven niet
ontwend?’
Paddeltje was zóó van zijn werk geroepen, en stond daar in zijn roodwollen baaitje,
dat zijn breede borst gedeeltelijk bloot liet, de mouwen hoog opgestroopt, een
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werkbroek aan en de voeten zonder schoenen of kousen. De muts had hij in de hand
en daar veegde hij in de gauwigheid zich de zweetdroppels mee van het voorhoofd,
waarover een lok van zijn haar viel. Een echte branie van de zee.
Op de vraag van zijn meester schudde hij overmoedig het hoofd, de bovenlip als
in verachting over die onderstelling een weinig naar hoven gekruld.
‘Neen, schipper - dat ben ik niet! En al was ik het geweest, dan zou de bootsman
me wel gauw terecht geholpen hebben. Sapperloot - die laat me eigenlijk werken
voor vol-matroos.
‘En dat bevalt je zeker niet!’
‘Ja, schipper... dat zou me wel bevallen, als ik dan maar vol-matroos was. Zie-je
- ik ben hier nog altijd zoowat halfwassen brasem.
‘Ja, ja!’ glimlachte De Ruijter, ‘dat is al een graadje hooger dan scheepsjongen.’
Paddeltje had nooit kunnen roemen op een vriendelijk gezicht. Hij zag er altijd
een beetje barsch uit. En nu de schipper het over een scheepsjongen had, keek hij
hem lang niet vriendelijk aan.
‘Jongen?... Ik kan toch altijd geen jongen blijven!’ bromde hij met een diepe stem.
‘Daar heb-je gelijk in,’ gaf de schipper, steeds op denzelfden opgeruimden toon
ten antwoord. ‘Een jongen moet tusschenbeide eens uit den weg geschoven kunnen
worden als hij een matroos voor de voeten loopt. En - jij laat je vermoedelijk dat niet
meer aanleunen.’
‘Dat zou ik ook denken, schipper!’
‘Je schuift liever zelf een ander uit je weg.’
Paddeltje knikte eenvoudig van ja.
‘Daarom ben ik het ook geweest, die het bevel
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gegeven heb, je het werk op te dragen van een volmatroos.’
Paddeltje's felle oogen keken den schipper vlak in 't gezicht.
‘Om te leeren, schipper?’
‘Waarom vraag-je dat?’
‘Wel... dat doen ze toch met... een licht-matroos, schipper.’
Je kijkt me zoo aan, jongen! Zou-je hoop hebben...’
‘O, schipper... word ik tot licht-matroos bevorderd?’
Een groote, nog echt jongensachtige vreugde begon over dat anders zoo stugge
gezicht te stralen. Hoe veranderde het, toen de schipper op ernstigen toon zei:
‘Licht-matroos? Och kom! Een jongen van jou jaren.’
‘'k Loop al naar m'n zeventiende!’
‘Wat wou-je daarmee zeggen!’
Paddeltje wrong zijn muts in zijn knuisten. Donker keek hij even voor zich.
‘Hoor ereis, schipper... 't moet er dan maar uit. Op den voorgrond staat, dat ik bij
joe blijf varen tot... tot je me wegjaagt....’
Toch eenigszins angstig nieuwsgierig, hoe deze woorden zouden opgenomen
worden door den man, die op zee een volstrekte macht over zijn volk had, keek hij
even zijn meester aan, doch op diens gelaat was niets te lezen.
‘Tot je me wegjaagt,’ herhaalde Paddeltje, ‘maar wáár is het, dat er maats van me
zijn, die al haast voor vol-matroos varen. M'n eigen broer Jan, die bij een Brielschen
schipper vaart, vaart al voor licht-matroos... en hij is nog een jaar jonger dan ik.’
‘Dat is zeker vroeg voor dien Jan,’ antwoordde de schipper effen. ‘Nu zou het ook
wel kunnen zijn,
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dat hij nòg meer in z'n doosje had dan zijn broer, die bij mij vaart. Maar je hebt me
niet laten uitspreken, vrind. Ik zei, dat een zeeman als jij niet meer voor licht-matroos
moet gaan varen.
Paddeltje keek den schipper vol verbazing aan. Deze ging kalm voort.
‘Ik heb je daarom het werk laten geven, dat ook je werk is en vooreerst zal blijven.’
Paddeltje gaf geen antwoord. Zijn felle oogen lichtten op, maar hij kòn het niet
gelooven.
‘Nu, wat sta-je daar, jongen? Wou-je dan voor den droes, dat ik al een stuurman
van je had gemaakt?’
‘Vol-matroos?’ zei Paddeltje heel langzaam, en hij herhaalde het nog eens.
Toen ineens kwam hij vlak voor zijn meester staan.
‘Is dat heusch waar?’
En lichtjes met de vuist op tafel slaande, voegde hij er bij:
‘Vol-matroos?... Ik nou al vol-matroos.’
Daar kwam de groote, heerlijke vreugde over het jonge menschenkind. Zijn breed
gelaat werd opeens ronder, doordat het begon te lachen, al maar te lachen. Hij moest
zich inhouden, omdat hij voor zijn schipper stond, maar het viel hem moeilijk, te
moeilijk....
De Ruijter zag het.
Hij stond van zijn zitplaats op.
‘Matroos Klaas Ariensze, ik hoop en vertrouw, dat je je plicht vervullen zult, even
trouw en eerlijk als dat altijd bij den scheepsjongen het geval was.
Hij stak zijn hand uit. Krachtig sloeg de matroos toe.
‘Tot mijn laatste droppeltje bloed, schipper!’
In de verwarring van het oogenblik gebruikte hier Paddeltje de uitdrukking, welke
het dappere bootsvolk

Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter

394
dier tijden bezigde, wanneer het beloofde in den strijd stand te zullen houden of het
vaderland te verdedigen. Doch De Ruijter begreep wel, wat hij bedoelde, en dat er
op dit oogenblik een hart vol toewijding en trouw voor hem onder dat grove
matrozenbaaitje klopte.
‘Matroos,’ ging de schipper voort, ‘roep den bootsman... en kom zelf met hem
mee.’
Vlug voldeed Paddeltje aan dit bevel. Het was hem een verluchting geweest zijn
leden te kunnen bewegen. Als hij zich niet te gewichtig gevoeld had, zou hij dolgraag
op z'n vroegere wijze van vreugde-uiting een paar keer kopje-over gebuiteld hebben.
‘Bootsman,’ sprak De Ruijter, ‘hier heb-je Klaas Ariensze.’
De bootsman sloeg groote oogen op. De schipper bemerkte het, maar hield zich
ernstig.
‘Klaas Ariensze,’ ging hij voort, ‘alias Paddeltje.’
‘O!’ schenen de oogen van den bootsman te zeggen, ‘nu begrijp ik u pas.’
‘Gemelde Klaas Ariensze,’ vervolgde De Ruijter, ‘die lang, eigenlijk veel te lang,
als scheepsjongen gevaren heeft en op zijn laatste reizen als halfwassen brasem het
werk van licht-matroos deed, kan niet langer meer in die ondergeschikte positie bij
mij aan boord blijven. Ik heb altijd met aandacht je rapporten over hem aangehoord,
bootsman; ze waren gunstig, zelfs meer dan dat. Blijf-je bij je meening, bootsman?’
‘Ja zeker, schipper.’
‘Dan kan ik je meedeelen, dat gemelde Klaas Ariensze, alias Paddeltje, ook
krachtens je rapporten, van dit oogenblik af bevorderd is. En daar hij reeds, insgelijks
volgens je meer dan eens geuite meening, ook bij dat werk als licht-matroos meer
deed dan van hem gevraagd werd en dat alles op een wijze, die je zelf uitstekend
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noemde, heb ik hem benoemd tot vol-matroos met al de voordeelen maar ook met
al de zware plichten aan dien graad verbonden. Heb-je daartegen soms bezwaren in
te brengen, bootsman?’
‘Ik schipper? 't Komt den jongen toe. Z'n nieuwe maats zullen geen stilzitten van
hem leeren.’
‘'t Doet me genoegen dat te hooren, bootsman. En hierbij zeg ik je aan, dat deze
bevordering zoo spoedig mogelijk ter algemeene kennisse zal gebracht worden.
Bootsman Huijch Cornelissen en matroos Klaas Ariensze, ge kunt u verwijderen.’
Beiden groetten den schipper en verlieten het vertrek. Nauw was de deur gesloten,
of Paddeltje vatte den bootsman aan.
‘Goeie genade, bootsman,... zeg het nog eens!’
‘Wat mankeert je? Heb-je 't of krijg-je 't.’
‘Toe even maar.’
‘Wat dan?’
‘Dat woord, dat de schipper tegen me zei.’
De bootsman lachtte.
‘Matroos Klaas Ariensze... wil-je eens voor den dit en dat maken, dat je gauw een
beetje beter in je kleeren komt.’
‘Tot je dienst,’ gaf Paddeltje heel deftig tot bescheid.
Hij begaf zich naar 't vooronder.
‘Matroos,’ prevelde hij in zich-zelf, ‘jonge, jonge! wat klinkt dat toch aardig!’
En ja... toen kon hij zich niet meer inhouden. Als een dolle stelde hij zich aan, en,
't was voor de verrassing wel jammer, maar Paddeltje kon er heusch niets aan doen,
- vóór de plechtige bekendmaking wist heel de bemanning door de luide vreugdekreten
van Klaas Ariensze, al lang en breed het groote geluk, dat hem ten deel was gevallen.
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Een gemakkelijker leven kreeg hij er zeker niet door. 't Was hard werken met heel
het lichaam. En de schipper begon er weldra eveneens voor te zorgen, dat het
hersenwerk niet vergeten werd.
‘Nu ik van Veritas weet, hoe je je geheel zelfstandig kunt gedragen, moet-je vooruit,
jongen;’ had De Ruijter gezegd: ‘Nu ben-je vol-matroos, over een paar jaar moet-je
stuurman zijn, en daarom mag jij niet rusten van je werk, Paddeltje. Eventjes wel,
maar niet lang... 'k Heb nog een paar prachtige sommen over de stuurmanskunst voor
je.’
Bij een dezer gelegenheden bracht De Ruijter de papieren ter sprake, welke in den
koker van Il Tigretto geborgen waren.
‘Het zou voor de zeeroovers, en ook wel voor den Sant van Salé, wat waard geweest
zijn, om deze papieren bij je gevonden te hebben, Paddeltje! Inderdaad bezat Il
Capitano vorstelijke schatten. Toen ik er eerst van hoorde, dacht ik aan Oostersche
overdrijving. Nu ik deze stukken onder de oogen heb gehad, kan ik dat niet meer
doen. Die schatten evenwel zijn secuur verborgen. De hoofdman scheen zijn klanten
niet te best te vertrouwen, wat ik trouwens best begrijpen kan. Het is niet mogelijk
zonder een gids den toegang tot die schatten te verkrijgen. En... dien gids had-jij,
vriend, hier in den koker.’
Paddeltje toonde niet al te veel verbazing. Hij had wel zoo iets gedacht, zei hij.
‘Ja, dat je er over gedacht moet hebben wat er in dien koker besloten was, dat
begrijp ik; want onder al m'n matrozen is er misschien niet een zoo nieuwsgierig als
jij. Als Il Tigretto dat even goed geweten had als ik, vrees ik, dat hij niet zoo royaal
tegenover je gehandeld zou hebben.’
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De schipper zei, dat om den jongen matroos op z'n zeemans eens te plagen; doch hij
zag wel dat deze scherts bij Paddeltje niet in goeie aarde viel.
‘Dus,’ begon Paddeltje, ‘joe, schipper, zou me dat niet toevertrouwd hebben.’
‘Meen-je dat, jongen?’
Paddeltje keek den schipper vlak in de oogen. Toen sprak hij in terugkeerende
opgeruimdheid.
‘Neem me niet kwalijk, schipper; ik weet wel beter.’
‘En ik gelukkig ook, Paddeltje!... Maar nu moet-je eens even luisteren naar wat
ik je over de schatten van Il Tigretto mede te deelen heb. Die schatten... wat zijn ze
anders dan door roof en misdaad bij elkaar gestapelde rijkdommen; ik zou er geen
moeite voor willen doen, om ze te bereiken, want er kan geen zegen op rusten.’
‘Neen, schipper, dat kan het ook niet.’
‘Toch... wij hebben er niet over te beschikken. Ze behooren aan Zus en aan deze
alleen. Evenwel ze is nog een kind. Nu zou ze alles goed vinden wat wij deden, later
zou ze ons dit kunnen verwijten. Ik hoop, dat ze mag opgroeien tot een meisje, dat
gelukkig weet te zijn ook zonder de schatten van Il Tigretto. Dáárvoor moeten wij
beiden zorgen, en jij in de eerste plaats, Paddeltje! Neen, kijk me niet zoo verbaasd
aan, alsof je zeggen wilt dat ik te veel van je vraag. Luister. Al is zij de erfgename
van groote schatten, - op dit oogenblik is ze arm. De rijkdommen liggen in een streek,
waarop jarenlang vol argwaan de oogen van vorsten zoowel als van avonturiers
gevestigd zullen zijn. Al wilden wij, met onze juiste kennis van de bergplaats, naar
die streek gaan, we zouden misschien wel de gelegenheid vinden de schatten aan het
daglicht te brengen, maar ik vrees, dat we
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niet levend, en zoo ja, dan van alles beroofd en tot op het lichaam toe uitgeplunderd,
de kust wederom zouden bereiken. Eer die onderzoekingstocht geschieden kan,
moeten er vele jaren verloopen en de hoop opgegeven zijn, om het verborgene te
vinden. Of juister, men moet er aan gaan twijfelen, of de schatten van Il Tigretto
ergens anders dan in de verbeelding hebben bestaan. Dan is Zus al groot geworden
en heeft ze geleerd te leven zonder rijkdommen, geleerd óók dat men voor het leven
heel wat anders noodig heeft. Haar wacht dan een verschrikkelijke ontdekking. Lang
zal men het haar verborgen kunnen houden, maar eenmaal zal zij het weten, dat zij
de dochter van een zeeroover is. Je kijkt me ontsteld aan? Ja, vrind, je mag het jonge
leven van Zus wel met veel hartelijkheid helpen omringen, want het kind zal eens
een bitter zwaar kruis hebben te dragen.’
‘O, schipper!... is daar niets aan te doen?’
‘Neen, jongen, niets! De wereld is onbarmhartig en zal eenmaal op deze
onschuldige wreken, wat haar vader misdreven heeft.’
‘Hoe laag!’
‘Blijf dt altijd vinden, Paddeltje! Vergeet nooit hoe gelukkig jij bent, doordat de
goede God je brave ouders heeft geschonken, en misschien ook kracht en durf juist
om een onschuldige bij te staan. Want diezelfde wereld... is ook laf, Paddeltje!’
De jonge matroos zat verslagen voor zich te kijken.
‘Ik zou alles voor Zus over hebben, schipper, tot m'n leven toe. Maar ik ben maar
een arme jongen, die op zee moet zwalken, om den kost te verdienen... en ook m'n
ouders wat bij te staan. Dat zeg ik niet om te klagen schipper!... Dat weet joe wel
beter. Ik ben er dol op, om te varen;... ik zou verkwijnen aan

Joh. H. Been, Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruijter

399
wal. Dáár ben ik een onnut schepsel, dat ze niet gebruiken kunnen... Hoe kan ik dáár
nu zorgen voor Zus?...’
‘Dat zou ook heelemaal niet gaan, Paddeltje. Jij moet vooruit komen in de wereld,
en de weg daartoe leidt voor jou over de zee. Hoe beter je daar oppast, hoe verder je
het met Gods hulp brengen zult, èn op die manier kun-je later veel krachtiger een
steun worden voor Zus, wanneer voor haar het groote leed gekomen zal zijn. Neen
- ik heb een ander plan. Zij moet in waarheid je zuster worden.’
‘Hoe bedoelt u dat, schipper?’
‘Beste jongen, jij bent een zeevogel, die uit een goed nest bent uitgevlogen. Ik ken
je ouders en heel dat groote huisgezin, nu al kleiner, omdat de jongen beginnen uit
te fladderen. In dat nestje wilde ik voor eenige jaren een plaatsje voor Zus vragen.’
‘Schipper!’ riep Paddeltje uit, die een kleur als vuur gekregen had.
‘Ik zie aan je gezicht, dat je dat plannetje prachtig vindt. Het verwondert me niet....’
‘Maar schipper, Zus is eigenlijk een rijkelui's kindje, en m'n ouders zijn maar
eenvoudige menschen....’
‘De te beter voor Zus, Klaas! Ik dank den genadigen hemel nog iederen dag, dat
ook mijn ouders maar heel eenvoudige lieden waren. Daarom wist ik al vroeg, dat
het leven geen spelletje is, en dat men de handen uit den mouw moet steken en erg
zijn best doen, om er te komen. Je moet nu evenwel niet denken, dat ik op deze
manier je ouders een last op den hals wil schuiven. Als mijn vrouw in den laatsten
tijd niet ziekelijk en zwak geworden was, zou ik het meisje misschien zelf tot mij
genomen hebben. Misschien, zeg ik, omdat het tòch bij jelui
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beter is, waar zij de plaats kan innemen van je gestorven zusje, om wie je moeder
vooral nog altijd treurt. Persoonlijk zal ik met je ouders spreken, en dat het Zus aan
niets ontbreken zal... nu, je begrijpt wel, wie daarvoor in alle opzichten wil zorgen.
Het zou toch onredelijk zijn je ouders een zwaren last op te leggen, zonder dien te
helpen dragen. De geldelijke steun beteekent voor mij eigenlijk niets; maar de
voorbereiding voor een leven, dat een sterken geest vereischt, die voorname taak zal
aan je ouders opgedragen worden en ook aan hun kinderen, die broertjes en zusjes
voor de verlatene zullen zijn. En, jongen, ik heb dáárom zooveel vertrouwen in het
huisgezin van je ouders,... omdat jij er uit voortgekomen bent.’
Paddeltje kon geen antwoord geven. Hij was diep ontroerd, want hij zag in de
donkere toekomst van Zus.
Reeds was als een vale schaduw een groot leed over haar jong hoofd gegaan. Met
al de menschen-liefde en vooral met de vroomheid, welke de kenmerkende
karaktertrekken van Michiel Adriaensen waren, had hij het kindje weten voor te
bereiden voor de nog altijd te wreede mededeeling, dat zij vadertje niet meer zou
terugzien. Dat was het eerste groote verdriet van kindje geweest. Als over groote
menschen zulk een verdriet komt, dan kunnen zij erg stil worden, soms wel voor
heel hun verdere leven lang, en zij voelen iets bitters in hun hart, alsof ze nooit weer
verzoend zouden kunnen worden met hun lot. Dan denken zij dikwijls aan het leed,
dat ze geleden hebben, toen ze nog kinderen waren, en hoe ze toen scheiden,
scheiden,... alsof de hemel nooit weer blauw, de boomen nooit weer groen, en al dat
mooie onder de stralende zon nooit weer zoo vol
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heerlijkheid zou kunnen worden, als dat tot nu toe het geval was geweest. Ach, zusje
schreide zoo. De traantjes welden op gelijk een bron, die nooit weer opgedroogd zou
worden. Maar voor kinderen is er altijd een medelijden en een liefde, die mee treurt
en mee schreit, altijd een arm, die zich troostend om het kindje heen slaat, en het
tegen een warmkloppend menschenhart drukt. Dan gaat kindje nog wel erger schreien,
maar het voelt toch iets van die warmte, tot die doordringt in het eigen hartje. En
kindje weet wel, dat het zware leed niet alleen gedragen behoeft te worden. Dat
moeten de groote menschen leeren, en daarom zijn die dikwijls zoo stil....
Wat was Babette eigenlijk blij, toen ze wist, dat ze voor kindje niet meer behoefde
te zwijgen van het groote leed. Als de eenige vrouw aan boord, en als zoodanig met
eerbied behandeld, kon zij haar tijd vooral aan Zus wijden, van wie al de matrozen
nu ook wisten, dat het een meisje was, al bleef voor hen verborgen, wie haar vader
was geweest. Die anders zoo ruwe en barsche matrozen toonden voor het meisje een
toegenegenheid, welke waarlijk treffend was. En ook Veritas, die als matroos dienst
deed en van De Ruijter de toezegging had gekregen, dat deze, onder verzwijging van
het verleden, zijn best zou doen, om hem bij de Nederlandsche koopvaardijvloot een
eerlijk stuk brood te doen verdienen, sprak evenals Babette dikwijls met Zus over
den vader, die gestorven was, en altijd met de vriendelijke woordjes, die
overeenkwamen met de gedachten, welke zij zich omtrent vadertje bleef vormen.
Maar het meest toch bleef zij getrokken tot ‘Groote-jongen,’ die haar smart het
best scheen te begrijpen,
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haar met den invloed, welken hij over haar geest gekregen had, langzamerhand flinker
wist te maken tegen haar verdriet in, en ten slotte door den moed en den durf, die
van hem uitgingen en de blijde opgeruimdheid, welke nog het voorrecht zoowel van
zijn als van haar leeftijd was, haar weer den glimlach op het gelaat deed wederkeeren.
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XXVI. Afscheid.
NA een behouden reis was men in het vaderland aangekomen. Het was in het begin
van September, en vóór het stormachtige najaar zou beginnen, wilde de schipper er
weer, en nu voor een kort reisje, op uit, om, als alles meeliep, den gezelligen winter
thuis door te brengen. Lang zou het verblijf aan wal voor ditmaal zeker niet duren,
en met lossen, verschillende andere werkzaamheden en daarop weer het laden, zou
er voor de matrozen niet veel tijd overblijven. Dat was echter hun leven, ze verdienden
bij dezen schipper meer dan met mogelijkheid bij een ander het geval kon zijn, werden
goed behandeld, - wat zou een matroos, die zich op den duur aan den wal toch als
een visch op het droge gevoelde, meer verlangen?
Toch zouden niet allen, die met het schip meegekomen waren, er weder mede
vertrekken. Babette, Zus en eindelijk Veritas hadden er voor goed afscheid van
genomen. Met den laatste had de schipper nog een ernstig onderhoud gehad. Wist
Veritas iets van de
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juiste plaats, waar de schatten van Il Tigretto verborgen waren?
Met zijn gewone rondborstigheid vroeg de schipper hem dit, maar even rondborstig
antwoordde Veritas, dat hij hierop geen antwoord kon geven. Het betrof een geheim
van zijn meester, aan wien hij alles te danken had. Ook na diens dood wilde hij hem
trouw blijven.
‘Trouwer aan den doode, dan aan het kind, dat hij zoo liefhad?’ vroeg de schipper.
‘Schipper,’ zei Veritas met ernst, ‘nu ik dikwijls met u gesproken heb en weer in
't vaderland ben teruggekeerd, gevoel ik, dat ik veel goed te maken heb en mijn leven
als 't ware van voren aan moet beginnen. Eenmaal hoop ik uit uw mond te mogen
vernemen, dat deze belofte niet ijdel is geweest. Zooals ik nu ben, begrijp ik ten
volle, dat de zorg voor het kind van den meester, dien ik nog betreur en wel nooit
zal kunnen veroordeelen, in de laatste plaats aan mij kan opgedragen worden. Anders,
heusch, zou ik kindje niet verlaten. Maar zooals het thans door u bepaald is, zal het
wel het best zijn. Behoef ik u, na deze woorden, nog te verzekeren, dat kindje zeker
van mij niets te vreezen zal hebben?’
De schipper knikte bevestigend.
‘Ik geloof je, Veritas, en stel vertrouwen in je goede voornemens. Heb-je me soms
nog iets te zeggen?’
‘Ja, schipper. Bij het afscheid stelde Il Capitano mij een aanzienlijke geldsom ter
hand, om die, waar het noodig mocht blijken, voor kindje te gebruiken.’
‘Houd dat geld, Veritas; 't zou misschien niet goed zijn, als zij later te weten kwam,
dat wij er haar gebruik van hadden laten maken.’
Doch Veritas schudde ontkennend het hoofd.
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‘Ik zal het zeker niet behouden, schipper. Hier is het. Doe er mee wat u wilt. Ik ben
nu een arm matroos, en... ik voel me daar gelukkig in.’
Even dacht De Ruijter na.
‘Er kan alleen zegen op dit geld rusten, wanneer het voor een weldadig doel
bestemd wordt. Ik denk aan Babette. Haar toestand is niet rooskleurig. Familie heeft
zij in 't vaderland zoo goed als niet meer, en die, welke zij nog heeft, zal zich haar
op zijn best meer herinneren. Wel heeft zij haar spaarduitjes meegebracht, maar daar
zal zij niet mee toekomen, vrees ik. Ik geloof wel, dat ik haar helpen kan. Er is hier
een slaapstee voor zeelieden in Vlissingen, waar zij als uitmuntend kookster goede
diensten kan bewijzen en voor zichzelve voorloopig den kost verdienen. Toch zal
een appeltje voor den dorst, een weinig geld voor den ouden dag voor haar een geluk,
misschien wel een uitkomst zijn. Vind-je goed, Veritas, dat we op die manier zegen
trachten te verspreiden door het geld van je meester?’
‘Ik dank je, schipper!... En mag ik nog een verzoek aan u doen?’
‘Wel zeker, Veritas, en ik hoop het te kunnen inwilligen ook.’
‘Geef me dan uw hand ten afscheid; het zal me geluk aanbrengen, schipper.’
De Ruijter stak zijn hand uit.
‘Ik neem afscheid van den matroos, in wien de Vrijbuiter gestorven is. Vaarwel,
Veritas. Niet ik zal je veroordeelen. We weten allen, dat, als God ons niet genadig
was, het er bedroefd met ons zou uitzien.’
Met dien zegenwensch verliet Veritas den man, thans nog een koopvaardijschipper,
maar onder wien hij later als een van die vele dappere zeelieden der Zeven-
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tiende eeuw in de Engelsche oorlogen zou medestrijden, om het vaderland te
verdedigen. Dan zou Michiel Adriaensen een wereldberoemd vlootvoogd zijn
geworden, maar die voor hem en al de jongens der zee zou blijven de goede,
eenvoudige Bestevaer, die mèt hen leefde, alsof zij kinderen van zijn huisgezin waren.
Wat Babette aangaat, de plannen van den schipper werden ook voor haar
verwezenlijkt. En hoe praatachtig zij ook mocht zijn, - om den wille van Zus zweeg
zij van Il Tigretto. Zij werd ook niet te sterk in de verleiding gebracht. Want in de
gelegenheid, welke zij zelve weldra voor de passagiers en de zeelieden kon openen,
kwamen er te veel personen, die zelve de wonderlijkste avonturen ondervonden
hadden, dan dat zij erg belang zouden gesteld hebben in die eener reeds op jaren
komende vrouw.
Ook van Lange Meeuwis kwam men niet veel te weten. Zijn ouders hadden zich,
evenmin als die van Paddeltje, ongerust gemaakt omdat hij een reis overgebleven
was. Men had hun toch de ware rede verborgen gehouden, en doen verstaan, dat hij
en Paddeltje voor zaken in Salé gebleven waren. Nu lekte er wel iets uit van dat
wegjagen, maar als men Lange Meeuwis daarnaar vroeg, begon hij te lachen. En als
men daar niets van begreep, kwam het er weer op de oude wijze uit:
‘D'n ouwe van ons? Sapperloot, dat is er een! Die weet overal raad voor en helpt
je overal door. En wat daar in Salé gebeurd is, ben ik niet van plan aan je neus te
hangen. Maar dàt wil ik je wel zeggen, dat d'n ouwe van ons daar ongenadig aan den
gang geweest is en den bruinen sinjeurs een knol in d'n muts gedraaid heeft, daar ze
lang plezier van kunnen hebben, hoor!’
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‘Maar... ben-je dan niet als schelm weggejaagd?’
‘Wel zeker, mensch! Daarom, zie-je, neemt d'n ouwe me weer mee en heb ik meer
gage van hem gehad dan ik eigenlijk verdiend heb.’
Men schudde 't hoofd; men begreep hem niet.
‘Begrijp-je me niet? Dan moet-je nog maar eens aan een ander raadseltje kluiven.
Als d'n ouwe van ons me vandaag wegjaagt, hang ik morgen weer als een klit aan
'm. En nu kun-je voor mijn part je grootmoeders sloffen ophangen!’
De menschen lachten dan eens. Met die zeelui kunje toch nooit opschieten!
Dat konden de ouders van Paddeltje best met het kleine meisje, dat zoo plotseling
hun gezin vergrootte. Of eigenlijk een verlies aanvulde, dat wel onherstelbaar had
geleken. Gelijk De Ruyter voorzien had, verving kindje de plaats van het gestorven
maar nooit vergeten Leentje; zelfs begon hij er een weinig bevreesd voor te worden,
dat men Zus vertroetelen zou. Die vrees behoefde hij echter niet te koesteren. Het
huisgezin was daarvoor te groot. Waar er veel jongens en meisjes zijn, passen zij er
onder elkaar wel voor op, dat niet een van hen een bedorven kindje wordt. In de
eerste dagen bekeken de grootere en de kleinere kinderen het nieuwe zusje met een
opgetogenheid en een ingenomenheid, gelijk men een nieuwe pop of een ander stuk
speelgoed bekijkt. En toen het nieuwe er af begon te raken, werd kindje eenvoudig
een deel van het gezin, ja, moest ze eigenlijk oppassen, dat ze niet onder de plak
geraakte. Want de broertjes en zusjes van ‘Groote-jongen’ hadden allen min of meer
dat bazige van hun broer.
Zus, die dol in haar schik was, zooveel wezens om haar heen te hebben, die beter
bij haar leeftijd pasten dan al die groote menschen met wie zij
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haast uitsluitend had moeten omgaan, toonde zich eerst van haar gunstigste zijde.
Maar toen zij, als bij haar vader, eischen aan haar speelnootjes begon te stellen, welke
deze wat bar vonden, werd zij door het kleine goedje gauw op haar nummer gezet.
Dat beviel Zus niet erg, en zij klaagde er haar nood over aan ‘Groote-jongen’; maar
die had per slot van rekening ook niet veel over de kleine deugnieten te vertellen.
Die hadden hem besnuffeld, toen hij van de reis thuis kwam, of hij niet wat lekkers
of wat moois voor hen mee bracht. O, toen was hij de beste geweest! En zeker, ze
hielden ook veel van hem, ja waren in d'r hart grootsch op d'r ‘grooten’ broer, die
nu al matroos was en een snor kreeg. Maar in d'r kinderspelen en in hun omgang met
elkaar, volgden zij, gelijk alle kinderen, hun eigen weg en lieten zich daarin door
niemand op den duur commandeeren. Zoo moest Zus er zelf wel op uit, om 't weer
goed te maken. En geen schepsels op de wereld, die zoo gauw weer goed en
vriendelijk worden als kinderen, wanneer ze ook maar goed en vriendelijk worden
behandeld.
Zooals gezegd is, heel lang duurde het verblijf aan wal niet, en op den laatsten
dag ervan, een mooien namiddag in September, zaten Paddeltje en Zus achter in den
boomgaard met het gezicht naar het mooie, bruinachtig-groen getinte Zeeuwsche
landschap. En Zus was een Zeeuwsch meisje.
‘Zal-je dikwijls aan me denken, Zus?’
Zus keek voor zich uit. Haar gezichtje stond ernstig.
‘Hoor-je me niet, Zus?’
Toen leunde zij met haar hoofdje tegen zijn schouder.
‘Wat is het jammer, dat je weggaat! Nu heb ik niemand meer om over vadertje te
praten.’
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Paddeltje had erg veel medelijden met haar, en te troosten wist hij niet.
‘Je moet je maar goed houden, Zus. Het reisje duurt niet lang. Vóór den winter
ben ik alweer terug. En, o, Zus! je zal eens zien hoe prettig het hier is in den winter.
Dan valt er sneeuw uit de lucht, dat heb-je misschien nog nooit gezien; net altemaal
stukjes wit papier. De jongens hebben op de vliering een sleetje; daar zet ik je dan
in. O, dat is zoo prettig. En als 't vriest, leer ik je schaatsenrijden. Dat kunnen we
hier allemaal, zus. De Zeeuwsche meisjes ook.’
‘O,’ riep Zus uit, ‘ik wou, dat 't al winter was!’
‘Ik ook. En je zal zien, hoe gauw die komt. Nu nog niet. 't Is nu September, en
hoe mooi is het toch hier, vind-je niet? En wat een appels en peren, hè. Ja, Zeeland
is een goed land.’
‘Waarom ga-je dan weg?’ vroeg ze klagend.
‘Omdat ik een zeeman ben, Zus. Ik heb er altijd zoo naar verlangd te gaan varen.
'k Weet zelf niet waarom. Maar dat is bij ons allemaal 't geval; dat was het bij d'n
ouwe ook. Ik houd erg van Zeeland... en als ik oud ben geworden....’
Hij lachte even in de overmoedigheid der jeugd.
‘Oud?’ zei Zus. ‘Jij wordt nooit oud, want je bent veel te sterk en te groot.’
Dat hoorde Paddeltje graag.
‘Dat's waar ook, Zus. Jij noemt me altijd ‘Groote-jongen....’
‘Ja, 'k vind Paddeltje zoo gek.’
‘Zeg dan maar Klaas,... dat is toch eigenlijk m'n naam.’
‘Neen, ik noem je nooit anders dan Groote-jongen. Heb-je daar een hekel aan?’
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En met belangstelling op haar gezichtje keek ze tot hem op.
‘Zeker niet, Zus. Als jij het zegt, klinkt het zoo aardig, en 'k vind het altijd, of je
vraagt of ik je helpen wil, en dat doe ik graag. 'k Wou wel, dat ik je overal in kon
helpen. Eigenlijk moest-je maar “broer” zeggen, weet-je nog wel, zooals ik je bij de
Mooren noemde. Dan kon-je mee varen. Een matrozenpakje heb-je toch al aan gehad!’
Zus keek erg betrokken. Paddeltje zag het, en lachte al die malligheden uit haar
hoofd.
‘Wat ben ik toch een domkop! Als jij Zus niet was, zou-je misschien mijn broer
Jan wezen en daar heb ik altijd ruzie mee. Die wil altijd, dat ik z'n zin doe, en hij is
toch jonger dan ik. Vind-je dat niet zot, Zus?’
Een onbestemd gevoel kwam er over Zus, alsof ze wel eens een ander ontmoet
had, die ook den baas speelde en den zin van anderen naar eigen zin wist te leiden.
Ze kon dat echter niet tot klaarheid brengen. Toen kwam zij plotseling op het
uitgangspunt terug, en vroeg:
‘Waarom mag ik je niet meer Groote-jongen noemen?’
‘Malle meid, dàt heb ik niet gezegd, - en al had ik het gezegd, dan zou ik het niet
gemeend hebben. Noem jij me maar zoo, en wel zoolang als je dat wilt. En d'n ouwe
mag ook van jongen praten. Jelui beidjes mogen dat. Maar zie-je, Zus, ik ben nu al
matroos, en... eigenlijk ben ik geen jongen meer.’
Hij zei dit volstrekt niet met nadruk, eer een weinig verlegen. Maar bij het
uitspreken flikkerde er iets als van staalglans uit zijn kijkers, en die zagen over het
Zeeuwsche landschap de wijde wereld
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in, waar al stouter en geestkrachtiger een jong volk oprees, dat in het volle gevoel
van manlijke kracht zich uitzette en verbreedde, en in den vollen klank van de taal
onzer moeder een hallo! over de zeeën heeft uitgeroepen, waarvan de echo, Goddank,
nog niet verstorven is.
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