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Hoofdstuk I.
Langs de Boompjes en in den Schaftkelder.
Het is ruim veertig jaar geleden, dat op zekeren morgen eene oude vrouw, van een
knaap vergezeld, de boompjes te Rotterdam op en neer liep, blijkbaar naar een schip
zoekende, dat daar tusschen een menigte groote en kleine schepen aan den havenkant
lag.
Die vrouw was zeer eenvoudig gekleed, en daar men gewoonlijk, als men op reis
gaat, niet het allerslechtste aantrekt, geeft de lange paarse japon, die zij draagt, ons
geen hoog denkbeeld van haar kleerkast. Die japon stond haar echter goed, al was
zij een beetje verbleekt, en al kon men er een zwarten rok doorheen zien schijnen.
Wie weet hoevele malen er het strijkijzer overheengegleden was, om dat kleedingstuk
toch recht glad en glimmend te maken! Een rood wollen halsdoekje, dat ook niet pas
uit den winkel was gekomen, bedekte een gedeelte van haar rug en was op de borst
met een dikke speld vastgestoken. Eene muts, zonder eenig versiersel dan een wit
lint, was haar hoofddeksel, dat ver genoeg naar achteren was geschoven, om de
haarscheiding te doen zien, die eer grijs, dan peper-en-zoutkleurig was.
Gezond en opgeruimd zag er die oude vrouw niet uit en er was iets over haar gelaat
verspreid, dat op een nevel geleek. Ach, het kon ook niet anders. Zij was al haar
leven een tobster geweest. Haar rug was krom van
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't werken. Geen blosje blonk op de magere, ingevallen wangen, en haar lippen waren
zoo dun, alsof ze uit louter vel bestonden. En niet slechts waren ze dun, maar de oude
vrouw hield ze ook toegenepen, alsof zij zich vast voorgenomen had, nooit een enkel
woord, dan hoogst noodig te spreken. Doch hoe vervallen, door ouderdom en
gebreken, zij er ook uitwendig mocht uitzien, - van binnen klopte een hart, dat den
Heere toegewijd was en in alle nederigheid en stilheid haar God diende.
Aan haar linkerarm hangt een tasch van gevlochten stroo, - een zoogenaamde
kabas, die nog al zwaar schijnt te zijn en goed gevuld ook. Wel is de inhoud van
boven met een geruiten rooden zakdoek bedekt, maar door 't schommelen wipt telkens
een tip van den doek op en komt er iets te voorschijn, dat op kleederen en ondergoed
gelijkt. Met de rechterhand houdt zij het onderste gedeelte van haar japon in de
hoogte, zeker uit vrees voor een vuilen rand, daar de grond vochtig is.
Naast haar gaat een knaap, die op zijn hoogst dertien jaar oud kan zijn. Ook hij
draagt een pakje, dat stijf gebonden is, en waaruit nu en dan een stuk brood komt
kijken, - zeker tot teerkost op weg. De jongen ziet er gezond uit en is eer klein dan
groot voor zijn jaren. Hij is in zijn voorkomen geheel het tegenbeeld der oude vrouw,
die stijf en strak voor zich uitziet, terwijl zijn oogen vroolijk rondkijken. Geen wonder
ook, er is voor hem in deze vreemde en groote stad zooveel te zien. De prachtige
huizen aan zijn rechterhand: de vele wagens en rijtuigen; de bedrijvige kooplieden,
die aan den ingang van hun pakhuis heen en weer gaan; links, de schoone rivier de
Maas met talloos veel schepen, wier vlaggen en wimpels lustig fladderen, de bootjes
die op de groene golven dobberen, en de stoombooten, die haar gillend gefluit doen
hooren: de groote stapels pakgoederen, die op de kade liggen. - dit alles boeit den
knaap, die nog nooit zooveel beweging gezien heeft, en vele vragen wil doen, die
hij echter terughoudt, daar de oude vrouw toch geen lust schijnt te hebben hem te
antwoorden.
De oude vrouw heeft een moeielijken gang. Van tijd tot
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tijd moet zij stilhouden wegens pijn in de borst; toch houdt zij het oog bestendig
gericht op een boot, heel in de verte, waarvan de rook met groote golven uit den
schoorsteen opwaarts dwarrelt. Eindelijk is zij zoover gekomen, en blijft nu met den
knaap staan voor de plank, die den oever met de stoomboot verbindt. Af en toe komen
er mannen van de boot, om goederen van den wal te halen en naar het schip te
brengen; ook wordt die plank wel eens betreden door passagiers, die met de boot
mee moeten, - maar de oude vrouw, die zeker niet veel gereisd heeft en eenigszins
schuw van aard is, blijft pal bij de plank staan.
‘Moet gij mee, moedertje?’ vraagt haar een der mannen, die op de boot behooren.
De dunne lippen openen zich en kortaf is het antwoord:
‘Ja.’
‘Waarheen?’
‘Tiel.’
‘Alleen of met je beien?’
‘Ik en Rinus.’
‘Zoo, stapt dan op en maakt dat je een plaats krijgt, want wij gaan gauw weg.’
De oude vrouw bleef staan, zette de zware kabas op den grond, tilde een pand van
haar paarse japon op, greep in den langen zijzak, die daaronder hing, en haalde er
een donker-blauwgeruiten zakdoek uit, die een dikken knoop had. Waarschijnlijk
was deze knoop haar geldbeurs, die haar geheelen schat bevatte.
‘Hoeveel kost het?’ vroeg zij met een pijnlijk gelaat.
‘Dat weet ik niet,’ was het antwoord. ‘Maar ga maar op de boot, daar zult ge den
kapitein wel tegen 't lijf loopen en die zal je op een prikkie zeggen wat je betalen
moet. Doch daar komt hij zelf. Vraag het hem maar.’
De kapitein had gemerkt, dat dit gesprek hem gold en vroeg:
‘Wat is 't, moedertje?’
‘Ze wil met den jongen naar Tiel,’ zei de bootsman, die de oude vrouw in het
spreken behulpzaam wilde zijn.
Nu, er is nog plaats genoeg,’ sprak de kapitein, die haast
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scheen te hebben en door wilde gaan. ‘Stap maar op, moedertje?’
‘Ja, kapitein,’ zei de bootsman, ‘maar ze wil eerst weten hoeveel de vracht is?’
‘In de tweede kajuit twee en veertig stuivers de persoon,’1) was het antwoord van
den kapitein, die reeds op den wal stapte en naar het kantoor ging, dat er tegenover
lag. De oude vrouw had haar blauwgeruiten zakdoek haastig in den zak doen
verdwijnen en streek haar japon met de magere handen glad, terwijl haar gelaat
teleurstelling uitdrukte.
‘Is dat te veel?’ vroeg de bootsman.
‘Ja, ik bezit maar drie gulden en dertig cents,’ antwoordde zij kortaf.
‘En is dat je heele vermogen?’
De oude vrouw haaldediep adem, loosde een zucht, zoo zwaar, alsof zij het wilde
uitschreeuwen, en antwoordde toen:
‘Ja - dat is alles!’
‘Dan kun je niet mee, moedertje, tenzij de kapitein familie van je is, en dat denk
ik wel niet. Hoeveel kun je missen?’
‘Missen?’
‘Ja, missen. Ik bedoel, hoeveel geld heb je er voor over om de reis mee te maken?’
De vrouw haalde haar schouders op en drukte tegelijk de hand tegen haar hart,
alsof zij daar pijn gevoelde. Er kwam dan ook een pijnlijke trek op haar gelaat, en 't
zou goed geweest zijn, als zij zich had neergezet om wat uit te rusten, want zij had
reeds een wandeling van drie uren met den knaap achter den rug. De bootsman zag
haar lijdend voorkomen en had medelijden met haar.
‘Missen!’ zuchtte zij, ‘dit is alles wat ik bezit en ik moet nog verder dan Tiel, maar dat kunnen wij loopen.’
‘Weet je wat, vrouwtje,’ zei de bootsman, ‘ik wil een goed woordje voor je doen
bij den kapitein. Misschien lukt het en dan neemt hij je voor een appel en een ei mee.’
En zonder haar antwoord af te wachten sprong hij van

1) Veertig jaren geleden waren de stoombooten nog niet zoo talrijk en w.s de vracht ook veel
hooger. Thans betaalt men f 1,50 voor de reis.
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de plank, wipte over een baal goederen heen en verdween in het kantoor.
Al dien tijd had de knaap stil naast de oude vrouw gestaan, maar hoe vermoeid
hij ook mocht zijn, toch zweefde zijn blik gedurig heen en weer over de boot, over
het water naar de huizen, omhoog naar de dikke wolken, die zwaar nederhingen en
nu en dan een druppel lieten vallen, zonder evenwel hem nat te maken, want hij stond
onder de dikste boomen aan den waterkant. Van het gesprek had hij geen woord
verloren, en hij hoopte maar dat het gelukken zou om op die mooie boot te komen,
die zonder zeilen door het water kon gaan, zooals men hem verteld had.
‘Gomoe,’ zei hij op zachten vragenden toon, ‘gaan wij met dat mooie schip?’
De dunne lippen bleven gesloten.
De knaap scheen dit gewoon te zijn, en in elk ander geval zou hij gezwegen hebben,
maar die boot - die mooie boot stak hem in de oogen.
Hij waagde het de oude vrouw bij haar japon te trekken en herhaalde zijn vraag.
‘'k Weet het niet,’ zeide zij zuchtend. ‘Wacht af wat God wil, Rinus.’
Zij was zoo moede en had zooveel pijn, dat zij steun zocht bij den boom en er met
haar rug tegen ging leunen.
Een oogenblik later kwam de bootsman terug. Zijn gang was thans niet zoo flink
als daar straks, en zeker had hij geen goede tijding te brengen,
‘Neen, vrouwtje,’ zei hij, ‘'t is mis. De kapitein is niet goed gemutst; misschien
mag hij het ook niet doen, - maar hij kan je niet voor minder geld meenemen. 't Is
jammer en 't spijt me. Had ik het geld over, dan zou ik gaarne het ontbrekende
bijpassen, want je moet weten, dat je een beetje op mijn moeder lijkt, hoewel zij er
wat tieriger en fleuriger uitzag, toen ze nog leefde. Helaas, ze is al drie jaren dood,
en ik zou wel een week voor niet willen varen, of me tien maal door 't water laten
sleepen, als ik haar nog maar eenmaal mocht zien.’
‘Afwachten!’ zei de oude vrouw.
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‘Afwachten?’ vroeg de bootsman verwonderd. ‘Hoe bedoelt ge dat?’
‘Er is een wederzien - in den hemel van allen, die God vreezen,’ was het haastig
antwoord.
‘Och, dat duurt nog zoo lang!’ zei de bootsman op verdrietigen toon, terwijl hij
eenige oogenblikken voor zich heen keek en aan vele dingen tegelijk dacht.... Maar
alevel, moedertje, dit helpt je nu niets, al praten wij daar lang en breed over. Moet
ge naar Tiel?’
‘Ja.’
‘En vandaag nog?’
‘Zoo gauw mogelijk, want ik ben ziek, en ik geloof, dat ik de koude koorts onder
de leden heb.’
‘Dat is slim - zeer slim. Kun je dan niet in een logement gaan, - al is 't ook een
kleintje?..... Maar och, 't is waar,’ vervolgde hij, ziende dat het aangezicht van de
oude vrouw betrok, ‘je beurs laat het niet toe. Ik wist anders een best huis voor je,
bij goede menschen, waar mijne moeder dikwijls over den vloer kwam, in de
Posthoorn, - maar 't gaat niet, 't gaat niet.... Doch daar valt me wat in. Is 't niet vandaag
Woensdag? Juist.... en 's Woensdagsmiddags om twee uur vaart de beurtman naar
Tiel. Jongens, moedertje! dat is een uitkomst. Den schipper ken ik, een beste man,
wel wat fijn, maar toch best. Die zal je wel voor een vriendelijk gezicht willen
meenemen. Mijn moeder nam hij zeker mee.... kijk eens!’ ging hij voort, de oude
vrouw bij haar arm trekkende, waarbij hij tevens voelde, dat zij doodmager was,
‘Kijk eens! Zie je daar ginds die brug?.... Goed. Die moet je niet over, maar rechts
afslaan; dan kom je op een haven, en dan is het.... laat me eens zien,’ terwijl hij op
zijn vingers telde.... ‘een - twee - drie - vier - vijf - zes ..... ja, het zevende schip.
Vraag daar ten overvloede maar naar den beurtschipper op Tiel, en als je aan boord
komt, zeg dan maar dat Gerrit van Ommeren je gestuurd heeft. Hij kent mij wel en
heeft mijn moeder nog helpen begraven. Je behoeft je echter niet te haasten, want 't
is nog geen tien geslagen, maar 't is op 't nippie. Straks luidt de bel - en dan gaan
wij..... Alevel, daar is 't al.’
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De bel van de stoomboot begon te luiden. Sommige passagiers, die nog langs den
kant op en neer liepen, haastten zich over de plank te gaan, terwijl van alle kanten
de achterblijvers kwamen aanhollen. Ook de kapitein was uit het kantoor gekomen
en stond op het dek, waar alle toebereidsels tot vertrekken gemaakt werden.
‘Nu, goede reis, moedertje!’ zei de bootsman, die thans ook de plank opstapte.
Er kwam geen glimlach op het gelaat van de oude vrouw. Toch keerde zij zich
even om en sprak een woord van dank, waarna zij haar kabas van den grond nam,
een diepen zucht loosde, en met den knaap den haar aangewezen weg insloeg.
Het moedertje vond weldra het schip, doch daar er wegens het vroege uur nog
niemand aan boord was, begaf zij zich naar een schaftkeldertje in de nabijheid. Zij
was zoo vermoeid, zoo ziek en had behoefte aan rust. De vrouw uit het keldertje was
zeer voorkomend en bezorgde haar dadelijk het verlangde kommetje koffie, waarvan
de helft gretig uitgedronken en de andere helft aan den knaap gegeven werd, die
daarbij een stuk brood at. In korte woorden had de oude vrouw het doel van hare reis
medegedeeld en de ongelegenheid, waarin zij zich bevond, waarop de gedienstige
waardin haar geruststelde en zei, dat de schipper een best man was, die haar zeker
wel een plaatsje in zijn schip zou afstaan, al was 't dan ook voor minder geld. Straks
zou hij wel komen en dan kon zij zelf met hem spreken, en dan zou het wel lukken.
Door deze woorden gerustgesteld zette de vrouw zich in een hoekje, om een weinig
in te dommelen, hopende daarbij haar lijden te vergeten.
Onze knaap echter, gesterkt door brood en koffie, had alle vermoeienissen reeds
achter den rug en dacht niet aan slapen. Hij was een frissche jongen, en hoewel stil
van aard, kon hij het toch niet zoo lang op zijn zitplaats uithouden. Hij moest eens
zien, wat er op de schilderijen stond, die aan den lagen wand hingen, want leergierig
was hij. Het had hem geducht gespeten, dat hij van school af moest, want daar waren
boeken, en van boeken hield hij
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dol veel. Hij kende zijne schoolboeken reeds alle uit het hoofd: De brave Hendrik,
Moeder Anna, Vader Jakob en tal van werkjes uit dien tijd wist hij u haarfijn na te
vertellen. Grootmoeder had maar twee boeken: een psalmbundel en een oud klein
bijbeltje, dat nu in de kabas lag. Daar grootmoeder slecht van gezicht was, had hij
er 's avonds en 's Zondags uit voorgelezen, en hierdoor was hij zoodanig met den
inhoud van Gods. Woord bekend geworden, dat hij de meeste geschiedenissen wist.
Hoe gaarne had hij echter meer geweten! Maar grootmoeder kon hem niet meer
geven dan zij had. Hij leefde ook in een tijd, toen er nog geen Zondagscholen waren
en men zich minder met de kinderen bemoeide dan heden ten dage. Er waren toen
ook wel vrome, godsdienstige menschen, maar het besef, dat er voor hen nog iets
anders te doen was dan naar de kerk te gaan, of elkander te stichten door het lezen
der H. Schrift of van preeken, was nog niet krachtig in de gemeente doorgedrongen.
Zij verstonden het woord nog niet, dat zij medearbeiders Gods waren, tot heil van
allen, die om hen heen woonden. Eerst later - veel later begon de gemeente hare
roeping te gevoelen, en Gode zij dank, er word thans veel gedaan op het gebied van
inwendige zending.
Maar in den tijd dat onze Rinus - zooals de oude vrouw hem noemde - nog een
knaap was, wist men daarvan niets af. Nu wordt de kinderwereld overstroomd met
boeken, maar toen was die voorraad nog zeer schraal en bepaalde zich hoofdzakelijk
tot zedekundige verhalen en reisbeschrijvingen, die men nu niet kan lezen zonder
zich te verwonderen, hoe de kinderen zich daarmede hebben kunnen bezig houden.
Toch lazen de kinderen, leeslustig als de meesten waren; en dus verwondert het ons
niet, dat onze Rinus - die zich in het keldertje verveelde, te meer daar de oude vrouw
geen lust tot spreken had - de schilderijen aan den wand ging bezien.
Er hingen er slechts twee. Daar het keldertje laag van verdieping was, behoefde
hij niet op een stoel te klimmen om ze te bezichtigen. Geheel in den geest van den
toenmaligen tijd, waarin alles met een godsdienstig waas over-
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trokken was, stelden die schilderijen, die slechts gewone dubbeltjes prenten waren,
tafereelen voor uit de Bijbelsche geschiedenis. Op de eene was de voorstelling
afgebeeld van den barmhartigen Samaritaan, die uit liefde tot zijn naaste, den man,
die half verslagen aan den weg lag, op zijn zadelbeest helpt en hem naar de herberg
brengt. Daaronder stond het volgende kreupelrijmpje:
Sta, wandelaar, eens stil bij deez' Samaritaan,
En zie wat goeds hij hier aan andren heeft gedaan;
Hij stijgt van 't lastbeest af, giet olie in de wonden
Van dezen armen man, door roovers fel geschonden;
Dan brengt hij op zijn beest hom naar de herberg dra,
Betaalt wat noodig is. O volg zijn voorbeeld na!

Op de andere schilderij was de verloren zoon geteekend, die door zijn vader bij zijn
terugkomst omhelsd wordt. Het rijmpje, dat er onder stond, behelsde de volgende
regels:
Hier ziet gij don verloren zoon,
Die niet eens kreeg, wat zwijnen aten.
Wat mocht hem 't vreemde land nu baten?
Ellende wordt der zonde loon.
Maar God had met hem mededoogen,
Bewerkte 't hart, ondokte de oogen.
Nu gaat de zoon naar 't vaderhuis,
En weg is alle nood en kruis.
Neem, zondaar, hier een voorbeeld aan,
Opdat 't u eeuwig goed moog' gaan!

Onze Rinus las en herlas die rijmpjes zoo dikwijls, dat hij ze spoedig uit hot hoofd
kende. Gaarne had hij nu iets anders gehad, waarmede hij zich bezig kon houden.
Maar waarmede? Met een en ander te vragen? Maar grootmoeders hoofd hing op de
borst en de juffrouw van het keldertje zat koffie te malen. Eindelijk waagde hij het
op een der steenen treden van de trap te gaan staan en eens naar buiten te kijken. Er
was beweging op het schip gekomen. De luiken van het dek waren op zijde geschoven,
en de schipper was met zijn knecht bezig eene menigte ijzeren staven, die aan den
wal lagen, in het vaartuig te bergen. Een half uur later kwam er een groote wagen
aan
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met klompen, die ook in het beurtschip gelost moesten worden. Af en toe werden er
pakjes, manden, doozen, kisten en koffers gebracht, die allen door den schipper
aangenomen werden, - en zoo zachtjes aan gingen de uren om, voor den een met
werken voor den ander met kijken. Zoo gaat het gewoonlijk in de wereld, hoewel ik
nooit gehoord heb, dat iemand louter met te kijken door de wereld is gekomen.
Nu en dan kwamen er passagiers: een paar kooplieden, die er nog al nog deftig
uitzagen; een boer, die, niettegenstaande het zomermaand was, om zijn hals een
dikken doek had gebonden, waarvan de einden over zijn vest hingen; een bovenlander
met een kiep vol aardewerk op den rug; een soldaat, die met verlof ging; een
orgeldraaier met een dikken schommel van een vrouw, die aan elk rokspand een kind
had hangen, - al die passagiers betraden voor en na het beurtschip, en onze Rinus
kon nu zoowatten naastebij weten, wie zijn medereizigers zouden zijn, als de schipper
grootmoeder en hem wilde meenemen.
Rinus hoopte het zeer en wenschte maar dat de schipper kwam. Het had ook reeds
half twee geslagen, zoodat hij nu spoedig uit de onzekerheid zoo verlost worden.
Daar kwam de schipper en ging regelrecht naar het keldertje. Rinus liep hem
achterna, en tot zijne vreugde vernam hij uit het gesprek, dat de schipper hem en de
oude vrouw, op aanbeveling van Gerrit van Ommeren, voor twee gulden mee wilde
nemen naar Tiel. De schipper dronk haastig een kop koffie. Kort daarna stapte de
oude vrouw aan boord, terwijl Rinus niet op zich liet wachten. De touwen werden
losgemaakt en het schip verwijderde zich van den wal. Eenige menschen, die
achtergebleven waren, wuifden met hun zakdoeken den vertrekkenden een vaarwel
toe, maar voor Rinus was er geen enkele groet, geen enkele toebidding van Gods
zegen op zijn reis.
En toch, aan dien zegen had hij groote behoefte, want hij ging de wijde - wijde
wereld in, zonder eigenlijk recht te weten waarheen. De verloren zoon had nog een
vaderhuis en hij - de arme Rinus..... Maar ik mag mijn verhaal niet vooruitloopen;
gij zult het spoedig vernemen, dat de knaap zeer te beklagen was.
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Hoofdstuk II.
Wat er al in een beurtschip voorvalt.
Ik weet niet of gij al eens met beurtschip gereisd hebt, - zoo ja, dan zult ge het zeker
met mij eens zijn, dat de stoombooten over 't algemeen doelmatiger zijn ingericht,
en de passagiers het daarin meer op hun gemak hebben dan in eerstgenoemde
vaartuigen. Nu is het mogelijk, dat de beurtschepen in de laatste veertig jaren eenige
verbetering hebben ondergaan, maar dit staat vast, dat een halve eeuw geleden een
tocht met zulk een schip, vooral wanneer de reis een paar dagen duurde, veel te
wenschen overliet. Terwijl een stoomboot zich niet veel behoeft te storen aan stroom
en wind, maar met kracht door de golven snijdt, heeft een beurtschip dikwijls veel
te tobben met de wisseling van wind en weer, en wanneer het laveeren moet, dan
komt het in een paar uren soms geen vijf minuten verder.
Gewoonlijk wordt een beurtschip in drie afdeelingen verdeeld, die - hier en daar
met geringe wijziging - het vooronder, het ruim en de kajuit genoemd worden. Het
ruim dient hoofdzakelijk tot berging van goederen; de kajuit neemt zulke passagiers
op, die een hoogere vracht betalen, terwijl het vooronder voor den schipper, zijn
knecht en de mindere reisgenooten bestemd is. Voor reizigers, die met het schip een
of twee nachten onder weg moeten blijven, is er tegen matige vergoeding een
slaapgelegenheid, maar
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of deze wel altijd kauscher (rein) is, zullen wij nu maar niet onderzoeken.
In het ruim zaten de twee kooplieden en de boer, die Rinus op het schip had zien
gaan; de bovenlander was met zijn kiep op het dek gebleven en zat bij den mast zijn
centen na te tellen, maar de overige passagiers bevonden zich in het vooronder, en
daar weer en wind nog al meeliepen, konden zij zonder hinder hunne zitplaatsen
innemen. De oude vrouw zat in een hoekje en scheen het erg benauwd te hebben.
Hare borst hijgde en van tijd tot tijd liet zij een klagend gesteun hooren. Rinus trachtte
haar te troosten sloeg zijn arm om haar hals en lei zijn hoofd tegen haar aan, om haar
op deze wijze een teeken van deelneming te geven, - maar de oude vrouw deed alsof
ze voor zijne liefkoozingen ongevoelig was. Wel weerde ze hem niet af, maar zij
moedigde hem ook niet aan, zoodat de knaap ten laatste stil naast haar ging zitten
en zijn medereizigers gadesloeg. De vrouw van den orgeldraaier, die reeds een langen
marsch achter den rug had, was ook in een hoekje gaan zitten en sliep, terwijl haar
beide kinderen op den grond kropen en zich met een ditje en een datje vermaakten.
Hun vader was in gesprek met den soldaat, die vertelde. dat hij naar Oud-Alblas
moest, en de orgeldraaier, die een weinig nieuwsgierig scheen uitgevallen te zijn,
wist hem te ontlokken, dat zijne moeder hem een aardig duitje reisgeld had gestuurd.
Toen de orgeldraaier dit vernam, dacht hij zeker, dat de soldaat daarvan wel wat
missen kon, en een vuil spel kaarten uit den zak halende, sloeg hij hem voor samen
een spelletje te spelen. De soldaat, opgewekt door het vooruitzicht weldra bij moeder
te huis te zijn, nam het aanbod aan, en Rinus, die wel eens kaart had zien spelen,
keek er naar. Meer dan een uur speelden ze, maar twee dingen waren er, waarover
zich onze knaap zeer verwonderde. Vooreerst, over de onhebbelijke woorden en
vloeken, die daarbij gedurig uit hun mond kwamen. De soldaat had zich tot dusver
zeer betamelijk gedragen, maar nauwelijks had hij zijn hand vol kaarten, of 't scheen
dat alle betamelijkheid door de luiken van het schip was gevlogen. En wat het slimste
was, hij scheen
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te verliezen, 't geen zijn drift nog meer opwekte, zoodat de eene vloek, na den andere
zijn lippen ontvlood, terwijl de orgeldraaier, die zich Klop noemde, kalm bleef. Ten
andere verwonderde zich Rinus, dat desoldaat niet merkte, hoe Klop hem bedroog,
door nu en dan een kaart weg te moffelen of een andere tusschen zijn spel te schuiven,
waardoor de winst gedurig op zijne zijde kwam.
Hij had dit gaarne aan den soldaat willen zeggen, maar hij durfde 't niet, en was
blij, toen eindelijk de krijgsman een handvol kaarten opnam, ze met woede in een
hoek wierp en naar buiten ging, om het aan de wolken en wateren te gaan vertellen,
dat zijne lichtzinnigheid oorzaak was geweest van eene groote vermindering in zijn
beurs. De orgeldraaier raapte de kaarten weder zorgvuldig bijeen, telde met een
vergenoegd lachje het gewonnen geld na en strekte zich toen zoolang hij was op de
bank uit, om te droomen van andere ongerechtigheden.
Ik weet niet hoe lang de reis tot hiertoe geduurd had, maar wel kan ik zeggen, dat
de schipper reden had tot tevredenheid, daar de wind gunstig was. Althans Rinus,
die ook eens naar boven was gegaan, hoorde den schipper zeggen: ‘Wij zijn Krimpen
en Lekkerkerk al voorbij, en spoedig zullen wij bij Alblasserdam zijn!’
Deze laatste woorden waren tot den soldaat gericht, die bij lange niet goed gemutst
was en er verdrietig uitzag. Dat hij den Heere God beleedigd had door zijn vloeken,
daarover scheen hij zich in het minst niet te bekommeren. Zou hij wel geweten
hebben, dat de mond der waarheid eenmaal gezegd heeft: ‘Ik zeg u, dat van elk ijdel
woord, hetwelk de menschen zullen gesproken hebben, zij van hetzelve zullen
rekenschap geven in den dag des oordeels?’ Misschien niet. Rinus zag hem met
deernis aan. Hoe jong de knaap ook was, hij had een teeder geweten en een vroom
gemoed. Hij was een van die zeldzame kinderen, van welke een zeker schrijver zegt,
dat zij reeds met den hemel in hun hart geboren worden. Het hinderde hem, dat de
soldaat zoo gevloekt had, en met schrik dacht hij er aan, dat de Heer hem daarvoor
in het oordeel zou brengen. Eerst durfde hij niet met hem spreken, maar
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toen hij nu vernam, dat de soldaat spoedig het schip zou verlaten, overwon hij zijn
vrees, en hem zachtjes naderende, vroeg hij hem:
‘Hebt gij bij het kaartspel veel verloren?’
‘Ja,’ was het knorrige antwoord, ‘meer dan ik verliezen mocht. Ik geloof, dat die
gemeene orgelkerel mij afgezet heeft.’
‘Dat is wel mogelijk,’ zei Rinus, ‘maar ge hadt niet behoeven te spelen. Nu zijt
gij uw geld kwijt en dan nog wat.’
‘En wat is dat?’ vroeg de soldaat norsch.
‘Hebt gij die oude vrouw wel gezien, die in den hoek zat? Dat is mijn grootmoeder.
En die heeft mij altijd gezegd: spelen en vloeken gaat meest samen. Met het eerste
verliest men zijn geld en met het andere zijn ziel.’
‘Je Grootmoeder heeft het bij het rechte eind!’ viel de schipper in, die deze woorden
gehoord had. ‘Ik denk, uw grootmoeder zal nog wel meer gezegd hebben.’
‘Ja,’ zeide Rinus, die door deze onverwachte hulp moed gekregen had, ‘als
grootmoeder van vloekers hoorde, dan sloeg zij gewoonlijk haar bijbeltje op en liet
mij lezen Exod. 20 vs. 7, waar staat: ‘Gij zult den naam des Heeren uws Gods niet
ijdellijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk
gebruikt.’
‘Zoo is het maar,’ zeide de schipper, ‘en het zou goed zijn als alle menschen daar
wat meer aan dachten ....’ En zich tot den soldaat wendend, voegde hij er bij: ‘Gij
moogt dat jongentje wel dankbaar zijn, dat hij u daaraan herinnert. De Heer heeft
hem op uw weg gezonden, opdat gij u van uwe zonden bekeert.’
De soldaat zei niets. Zoo'n grooten mond als hij daar straks gehad had, zoo klein
was hij nu. Waarschijnlijk dacht hij aan vermaningen, die hij in het ouderlijke huis
of in de kerk ontvangen had, misschien ook meende hij niet opgewassen te zijn tegen
den schipper, - dit althans is zeker, dat het woord indruk op hem gemaakt had. Of
die indruk blijvende was zullen wij later vernemen. Voorshands nemen wij afscheid
van den soldaat, die met den boer en den kippenhandelaar te Alblasserdam aan wal
ging.
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Ongestoord vervolgde het schip zijn weg en het was reeds laat in den avond, toen
het Gorkum bereikte, waar het vaartuig dien nacht zou blijven liggen. De passagiers
begaven zich naar de stad, terwijl de schipper, die medelijden had met de oude zieke
vrouw, er voor zorgde, dat zij voor den nacht een behoorlijke ligging kreeg en haar
op den koop toe nog een kom warme melk liet reiken.
Een uur later waren alle lichten op het schip uitgedoofd, en wie eens een kijkje in
de kooi van den schipper en zijn knecht had genomën, zou in waarheid de toepassing
van de spreuk hebben kunnen zien en hooren: ‘De slaap des arbeiders is zoet.’ Ook
Rinus sliep gerust, maar de oude vrouw kon den slaap niet vatten. Onophoudelijk
werd zij door pijnen gekweld en niet het minst verontrustte haar de toekomst.
Ach, zij had een leven van veel moeite achter zich, en met recht mocht zij het den
aartsvader Jakob nazeggen: ‘Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens
geweest.’ Vroeg weduwe geworden zijnde, bleef zij met een troepje kinderen zitten,
voor wie zij het brood moest verdienen, en toen zij afgetobd en afgeleefd was van
al den arbeid, stierven hare kinderen in den bloei der jaren, terwijl zij een getrouwden
zoon overhield. Doch ook deze stierf kort na zijn huwelijk, terwijl de weduwe in het
kraambed overleed, een kind nalatende, dat naar zijn vader Marinus heette en bij
verkorting Rinus genoemd werd. Wat kon de arme grootmoeder anders doen dan
zich met de zorg voor dit kind belasten? Zwaar was de taak, maar toch aanvaardde
zij die, met het oog op Hem, die geen zwaarder kruis oplegt dan wij vermogen te
dragen, en die haar geen mindere vertroosting zou schenken dan Lazarus genoot na
een leven van lijden en ontbering.
Tot hare vreugde ontwikkelde zich de kleine Rinus zeer voorspoedig. Hij was een
lief kind, volgzaam en niet zonder indrukken van hoogere dingen dan die des gewonen
levens. IJverig in het leeren zou hij, bij toeneming van lichamelijke krachten, wel
geschikt zijn een degelijk handwerk te leeren, waardoor hij in staat zou wezen den
kost te verdienen, - maar de oude vrouw voelde, dat haar de
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krachten en middelen ontbraken om hem voort te helpen, te meer daar zij dagelijks
zwakker werd en zij voorzag, dat hare levensdagen geteld waren. Waar dan heen
met Rinus? Nu wist zij, dat Rinus van moeders zijde nog bloedverwanten had te
Wamel bij Tiel, en zij besloot den knaap daarheen te brengen, in de hoop, dat deze
betrekkingen alle verdere zorg voor den armen wees op zich zouden nemen. Het was
reeds lang haar voornemen geweest dit te doen, maar zij had het steeds uitgesteld en
uitgesteld, totdat de snelle afneming harer krachten haar wel noopte de reis te
aanvaarden, waart tegen zij zoolang had opgezien. En nu had zij een belangrijke zaak
vergeten, namelijk, de bloedverwanten van haar kleinzoon bericht te geven van haar
komst. 't Is waar, brieven schrijven was nooit haar dagelijksch werk geweest, en
thans stonden op haar ouden dag de vingers daartoe te krom, maar zij hoopte dat
hare reis niet vergeefsch zou zijn. Zij geloofde, dat die menschen deernis zouden
hebben met den armen knaap en hem niet zouden afwijzen. Zij dacht, dat als zij zich
slechts met hem vertoonde, die bloedverwanten zouden zeggen: ‘wel zeker, wij zullen
voortaan de zorg voor Rinus op ons nemen.’ Had zij de lessen ter harte genomen,
van de teleurstellingen, die zij reeds zoo vaak in haar leven had ondervonden, dan
zou zij vooraf inlichtingen ingewonnen hebben - maar hoe dikwijls ook bedrogen in
sommige verwachtingen, telkens kwam de hoop weer boven, dat het een volgenden
keer beter zou gaan, - gelijk de liefde altijd doet, die zelfs hoopt tegen alle hoop in.
Daarom schreef zij niet, en daar zij eene vrouw was, die het spreekwoord: zwijgen
is goud, al te streng toepaste, wisten haar naaste buren niet eens, welke haar plannen
waren, ja, wat meer is, zelfs Rinus, hoewel hij toch eigenlijk de hoofdpersoon was,
wist ternauwernood het doel, waarmede grootmoeder deze reis maakte.
Aan al deze dingen dacht de oude vrouw, toen zij daar met het hoofd rustte op het
kussen, haar door den gedienstigen schipper afgestaan. Zij dacht en hoopte en
geloofde, geloofde en bad - zoolang totdat ook zij eindelijk den slaap mocht vatten.
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De dag was nog nauwelijks aan den hemel of er ontstond reeds beweging op het
schip. En geen wonder ook, want er lag aan den wal een groote lading balken, spieren,
juffers en planken, die voor Tiel bestemd waren en op het schip moesten geborgen
worden. Ook lagen er nog andere goederen, die op een plaats in het ruim wachtten,
zoodat schipper en knecht benevens het werkvolk, dat aan den wal stond, zich
beijverden met laden en lossen, daar de schipper voornemens was tegen negen uur
van wal te steken.
Ook Rinus was vroeg uit de veeren, en na zich overtuigd te hebben, dat grootmoeder
nog sliep, boog hij zijn knieën voor God en begaf zich op het dek. Het was een
frissche morgen, wat al te frisch, want een huivering voer hem door de leden, toen
hij boven kwam. Geen zon liet zich zien, en donkere wolken dreven langs het zwerk,
maar onze knaap sloeg daar geen acht op, en zonder te vragen of men zijn hulp
behoefde, betoonde hij zijn dienstvaardigheid metterdaad, door hier een plank en
daar een rib aan te pakken en op het schip te leggen.
Zoo gingen de morgenuren om en was het grootste gedeelte der goederen geborgen,
waarna schipper en knecht hun ontbijt gebruikten, waarvan Rinus ook zijn deel kreeg,
en nog een kom koffie voor grootmoeder overschoot, die er evenwel voor bedankte.
Ongeveer te half negen verscheen er aan den wal een opgeschoten knaap, die alles
behalve deftig in de kleeren stak. Zijne kleeding scheen een samenraapsel te zijn van
allerlei voorwerpen uit een rommel bijeengebracht, te vies en te vuil om aan te raken,
maar dat hem nog goed genoeg scheen om op werkdagen te dragen.
‘Daar is Sam!’ riep de knecht den schipper toe; ‘Sam, de loopjongen uit het
Joden-logement!’
‘Dan zal mijnheer Nathan Polak niet ver zijn,’ antwoordde de schipper. ‘Kom je
wat brengen, Sam?’ riep hij den jeugdigen Israeliet toe.
‘Ja,’ antwoordde Sam, die een koffertje op de plank neerzette, ‘dit is van mijnheer
Nathan, die dadelijk zelf zal komen staan te verschijnen.’
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‘Best,’ zei de schipper. ‘Ik zal het maar in de kajuit brengen.’
Hij wenkte den knecht, die het aannam.
‘Dat is zeker fijne waar, duur porselein, goud of zilver, misschien wel edelgesteente,
dat in het koffertje zit,’ zei de knecht, die het voorwerp voorzichtig optilde! ‘Mijnheer
Nathan heeft zeker goede massele gemaakt in Gorkum, denk ik.’
‘Mijnheer Nathan zal het wel weten,’ zei Sam, ‘zijn het mijn zaken? Wat weet ik
't?’
En hij wreef zich eens op den rug en kneep zich in de mouwen van zijn havelooze
jas.
‘Mijnheer Nathan is een beste Israeliet, een braaf man, die wat voor anderen over
heeft, dat weet ik,’ zei de schipper. ‘Hij mocht je wel eens in een nieuw pak steken.’
‘En waarom zou hij dat doen!’ riep Sam uit, op dien zingenden en vragenden toon,
den Jood eigen. ‘Waarom? Ik ben in mijn looppak, maar wacht maar tot overmorgen,
dan zul je me eens zien. Ik zeg je, dan mankeert er geen draadje aan.... Maar verbabbel
ik mijn tijd niet, en moet ik niet weg? Of.....heb je ook wat te handelen voor me?
Een oude jas, een broek, of een koperen ketel? Heb je ook een mooi zilveren horloge
noodig?’ vroeg hij den knecht.
‘Kijk ereis hier!’
En te gelijk haalde hij uit zijn smerigen zak een pakje, in papier gewikkeld, dat
hij los maakte, waarna hij een horloge liet zien, zoo ouderwetsch, alsof 't uit de vorige
eeuw was.
‘En schipper,’ zei hij tot den eigenaar van het vaartuig, ‘kun je ook een paar zilveren
theelepeltjes voor je vrouw, of een zilveren paplepel voor je jongste dochtertje
gebruiken?’ ‘Zeg’ ging hij zingend-vragend voort, onderwijl hij uit een anderen zak
de opgenoemde voorwerpen te voorschijn trok, ‘is het niet echt zilver, met de groote
voorkeur, - kijk! laat mij wat aan je verdienen. Ik heb nog geen handgeld gehad.’
De schipper en zijn knecht moesten lachend het hoofd schudden over den ijver en
de spraakzaamheid van dezen jongen Israeliet.
‘Ik dacht, dat je zoo'n haast hadt!’ zei de knecht.
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‘Als er wat te verdienen valt, dan moet men maar wachten,’ was het antwoord. ‘Niets
noodig? Geen horloge? 't Is anders een best. 't Loopt van zelf als men het opwindt.
Geen lepeltjes - geen paplepel?’ vervolgde hij, terwijl hij er zijn adem liet overgaan
en ze toen hard met de mouw wreef, ‘kijk eens hoe 't glimt. Prachtig, fijn zilver! Niet
noodig?’
‘Neen Sam, niet noodig,’ antwoordde de schipper.
‘Zal ik dan maar heengaan,’ zei Sam lakoniek, die de horloges en lepels weer bij
zich stak en heenging.
‘Een wonderlijk volk, die Joden!’ zei de knecht, die Sam een oogenblik bleef
nakijken. ‘Sommigen zien er uit, dat men ze met geen tang zou aanraken en hebben
dingen van groote waarde onder hunne lompen.’
‘Ja, wel is 't een wonderlijk volk!’ zei de schipper, ‘en ik mag er wel bijvoegen,
dat geen volk op aarde zulk een geschiedenis achter en zulk een toekomst voor zich
heeft als Israel..... Wat zegt gij er van?’
Met deze vraag wendde hij zich tot Rinus, die getuige was geweest van 't gansche
gesprek.
De knaap keek den schipper eerlijk en onbevangen in 't gelaat, en antwoordde:
‘Grootmoeder liet mij altijd de geschiedenis der Joden in den Bijbel lezen, en
grootmoeder had een heel oud boek met Duitsche letters; daarin stond de geschiedenis
van Israel beschreven, van de roeping van Abraham af tot aan de verwoesting van
Jeruzalem toe, en ik weet nog dat het slot van dat boek eene vermaning bevatte, om
veel voor Israel te bidden en dat volk wel te doen, daar de Heere God tot Abraham
gezegd had: ‘Ik zal zegenen, die u zegenen.’
‘Uwe grootmoeder schijnt een best mensch te zijn,’ zeide de schipper. ‘Jammer
dat zij niet wel is, dan kon zij eens onder het varen met mijnheer Nathan praten. Daar
zou zij schik van hebben, want hij is wezenlijk een door en door braaf man, een
vrome Jood, die ook wat over heeft voor een arm mensch.... Ik wou intusschen maar
dat hij kwam, want het slaat al negen uur, en ik wou gaarne gauw weg, om vroegtijdig
in Tiel te zijn.’
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‘Als wij er vandaag maar komen!’ riep de knecht uit, die het koffertje geborgen had,
en nu zijn neus in de lucht stak. ‘Er komen zooveel gele en witte strepen aan de lucht.
Dat vertrouw ik niet.’
‘Geen vrees voor den tijd,’ zei de schipper. ‘Weet gij niet dat de Psalmist zegt:
Onze hulp is in den naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft?’
‘Als ik mij niet bedrieg,’ zei de knecht, die op den uitkijk stond, ‘dan komt ginds
mijnheer Nathan aan!’
De schipper hield de vlakke hand horizontaal boven de oogen, in de hoop het
vermoeden van den knecht te kunnen bevestigen, en Rinus richtte mede zijn blik
derwaarts. Was het louter nieuwsgierigheid? Was het aanvankelijke belangstelling
in den man, van wien hij reeds zooveel goeds gehoord had?
Of zeide hem een voorgevoel, dat die man een ontzaglijken invloed op zijn lot
zou hebben? Ik weet het niet, maar dit is zeker, dat er soms wonderlijke aandoeningen
en opmerkingen in ons plaats grijpen, die ons zoo plotseling overvallen, dat we niet
anders denken mogen, of ze komen van boven, uit het rijk des hemels, waar Hij
woont, die al onze lotgevallen bestuurt.
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Hoofdstuk III.
Een schipbreuk en een stervende.
De knecht had goed gezien: het was de persoon,dien de schipper mijnheer Nathan
Polak genoemd had. Hij zag er eenvoudig, goed burgerlijk gekleed uit, en geheel
zijn voorkomen gaf den man te kennen, zooals de schipper hem ons beschreven heeft.
‘Wij hebben op u gewacht, Mijnheer,’ zei de schipper, ‘en ik ben blij, dat gij komt,
want wij moeten weg.’
‘Het spijt mij, dat ik u eenige oogenblikken moest laten wachten,’ zeide de Israeliet.
‘Kwam er niet juist, toen ik op het punt stond mijn logement te verlaten, iemand, die
mij spreken moest, en gij weet het, schipper, ik ben een man van zaken. Is mijn
koffertje geborgen?’
‘Ja, 't staat in de kajuit!’
‘Nog meer passagiers?’ vroeg hij.
‘Niemand dan een oude vrouw en die knaap,’ was het antwoord.
‘Wat denkt gij van 't weer?’
‘'t Is Gods weer,’ antwoordde de schipper, die zijn knecht beval de touwen los te
maken.
‘Ja, met recht,’ zeide Natan, wiens vriendelijk gelaat een goeden indruk maakte
op Rinus. ‘Doch Gods weer kan wel eens onstuimig worden.
‘Dat verwacht ik ook,’ zei de schipper, die nog eens in de lucht keek. ‘Doch mijn
schip is sterk en kan wel tegen een stootje.’
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‘Is mij wat te luchtig en te winderig,’ zei de Israeliet. ‘Ik heb nog een en ander te
noteeren en ga dus naar de kajuit. Tot straks.’
Nathan streek in het voorbijgaan met zijn hand over de wangen van den knaap en
verdween weldra in de kajuit, terwijl schipper en knecht de handen vol hadden met
het in beweging brengen van het vaartuig, dat nu de Waal opvoer, gedreven als het
werd door een sterken Zuidwestelijken wind. Rinus kon nog niet besluiten naar het
vooronder te gaan, daar de schipper hem gezegd had, dat zij weldra het slot Loevestein
in 't gezicht zouden krijgen, - een slot, waaraan voor elken Hollandschen jongen
zoovele herinneringen verbonden zijn. Weldra, ter plaatse waar Maas en Waal
samenvloeien, zag hij dan ook de oude muren, die de ossenkooper De Ruiter eens
deed schudden, en waarachter zoovele groote mannen, als Hugo de Groot,
Hoogerbeets en anderen, gezucht hadden!
De morgenuren gingen voorbij. Rinus, die af en toe zijn grootmoeder bezocht had,
werd moede van al het zien en kon het ook boven op het schip niet langer uithouden,
daar de wind steeds heviger werd en de schipper met zijn knecht alle krachten moesten
inspannen, om het. vaartuig, dat soms hevig geslingerd werd, vooral ten gevolge van
de hooge bovenlading, in goeden gang te houden. Heen en weer drentelende, waarbij
hij zich nu en dan aan mast of touw moest vasthouden, dwaalde hij eindelijk naar de
kajuit. Zou hij er binnen gaan? De Israeliet zou hem zeker niet wegjagen, daartoe
zag hij er te vriendelijk uit. Zachtjes daalde hij de donkere trap af en bleef besluiteloos
op de onderste trede staan, terwijl hij het hoofd om den hoek boog, als om te zien of
hij den reiziger altemet zou storen.
Eensklaps wordt hem toegeroepen:
‘Kom maar bij me, ventje! Ik zit hier toch zoo alleen, en boven is het mij te
winderig.’
Deze vriendelijke woorden deden alle beschroomdheid wijken bij Rinus, die nu
de kajuit binnentrad. Op het smalle tafeltje, dat bijna de geheele binnenruimte tusschen
de
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banken innam, stond het koffertje en daarnaast lag een opengeslagen boekje.
‘Kun je al lezen? Zeker wel,’ zei Nathan, terwijl hij zijne hand op den schouder
van den knaap lei, ‘zoo'n groote jongen zou niet kunnen lezen! Maar,’ vervolgde hij
met een glimlach, terwijl hij hem het boek toeschoof, ‘ik denk toch wel niet, dat gij
dit lezen kunt.’
Rinus sloeg zijn oogen in het boek.
Wat stonden daar voor zonderlinge figuren in! Het leken wel kriskrasjes. En toch
moesten het wel woorden en letters zijn, want de bladzijde bestond uit regels, die
heel gelijkmatig en netjes gedrukt waren.
‘Nu, lees eens wat daar staat!’ hernam de Israeliet glimlachend.
‘Dat kan ik niet lezen,’ antwoordde Rinus verlegen. ‘Is het Fransch of Duitsch?’
‘Neen, mijn jongen, dat is nu Hebreeuwsch, de taal der Israelieten. Hebt gij wel
eens van Hebreeuwsch gehoord?’
‘Neen, niet anders dan uit grootmoeders bijbel.’
‘Zoo, en wat weet ge daar dan van?’ vroeg Nathan op aanmoedigenden toon.
Rinus moest zich eerst bezinnen, want die vraag was zoo onverwachts gekomen.
Maar gelukkig voor hem, dat hij een uitnemend geheugen had, gelijk ik u daarvan
reeds een paar staaltjes heb medegedeeld.
‘Ik weet het al,’ zeide hij. ‘Jozef werd door de vrouw van Potifar een
Hebreeuwschen knecht genoemd en toen later Jozef aan den schenker en den bakker
in de gevangenis hunne droomen uitlegde, vertelde de schenker aan Farao van den
Hebreeuwschen jongeling, die dat gedaan had. Ook herinner ik mij, dat Mozes zag,
dat een Egyptenaar een Hebreeuwschen man uit zijn broederen sloeg.’
‘Ik moet zeggen, mannetje,’ zei de reiziger op vergenoegden toon, terwijl hij zijne
hand op Rinus' hoofd lei en hem zachtjes schudde, ‘ik moet zeggen, dat gij het goed
weet, en zeker zult gij mij ook wel kunnen vertellen, wie die Hebreeuwsche mannen
waren.’
‘Ik denk Joden,’ antwoordde Rinus zonder bedenken.
‘Juist,’ zeide Nathan, ‘maar over het algemeen hooren
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Joden het niet gaarne, dat men hun die benaming geeft. Zijn wij niet nakomelingen
van Abraham, die uit Ur der Chaldeën naar Kanaän kwam? En worden wij om die
reden ook niet Hebreeuwen of Hebreërsgenoemd, wijl Hebreër zooveel beteekent
als iemand, die van de overzijde is gekomen, zooals Abraham. Maar het liefst hooren
wij ons aanspreken als Israelieten, naar den aartsvader Jakob, die den naam Israel
als een eerenaam gekregen heeft na zijn gebeds- en worstelstrijd met den hoogen
Engel....’
‘O, ik ken die geschiedenis wel,’ viel Rinus hem met levendigheid in de rede. ‘Het
gebeurde kort voordat Jakob zijn broeder Ezau zou ontmoeten.’
‘Dat is zoo,’ zei de reiziger. ‘Maar om nu weer op de Hebreeuwsche letters van
dit boek terug te komen. Zie, dit is onze heilige taal, van welke wij ons bedienen als
wij in onze kerk zijn, of wanneer wij bidden. Daar echter niet alle Israelieten goed
met die taal overweg kunnen en zij er niet allen even bedreven in zijn, hebben wij
die gebeden in het Hollandsch vertaald, maar als regel blijft het vastgesteld, dat wij
slechts in het Hebreeuwsch mogen bidden. Zie, hier ziet gij dat er aan de eene zijde
Hollandsch en aan de andere zijde Hebreeuwsch staat. Dit boek is mijn gebedenboek,
dat mij overal vergezelt, en wanneer het de gelegenheid veroorlooft, dan zonder ik
mij gaarne af en bid tot den Eeuwige. Wilt gij eens zulk een gebed lezen? Van morgen
werd ik verhinderd dit te doen, maar hier in mijne eenzaamheid las ik het gebed, dat
ons op reis voorgeschreven is. Lees dat eens.’
Nathan schoof Rinus het boek toe, en de knaap las nu met gevouwen handen, het
volgende: ‘Het zij U welbehagelijk, Eeuwige, onze God en God onzer voorouders,
ons met vrede te voeren, met vrede onze schreden te richten, met vrede onzen weg
te bestemmen en ons in het leven met blijdschap en vrede de plaats onzer bestemming
te doen bereiken. Bescherm ons tegen de macht van elken vijand of verspieder op
den weg, en tegen allerlei strafgerichten, die met woede de wereld teisteren. Zend
Uwen zegen in onze ondernemingen, en verleen ons genade, gunst en
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barmhartigheid, in Uwe oogen en in die van allen, die ons zien. Verhoor de stem
onzer smeekingen, want Gij zijt een God, die gebed en smeekingen verhoort. Geloofd
zijt Gij, Eeuwige, die het gebed verhoort!’
‘Zoo,’ zeide de Israeliet, die met eerbied dit gebed aangehoord had, ‘maar daarmede
is het nog niet uit. Sla slechts de bladzijde om, dan zult gij verder kunnen lezen. Het
is wel de voortzetting van dit gebed, maar eigenlijk meer eene herinnering aan
vroegere gebeurtenissen. Lees slechts voort.’
Rinus las, steeds op eerbiedigen toon, het volgende:
‘Jakob ging ook zijns weegs, en engelen Gods ontmoetten hem. Jakob zeide, als
hij hen aanzag: ‘dit is een heirleger Gods!’ en hij noemde den naam dier plaats
Machanajim. Zij vertrokken en een angst van God was op de steden, die rondom hen
waren, zoodat zij de zonen van Jakob niet achternajaagden. - Op uwe hulp hoop ik,
Eeuwige. Ik zend een Engel voor u henen, om u op den weg te behoeden, en u ter
plaatse te brengen, die Ik bereid heb. Gij zijt mij een schuilplaats in den angst; Gij
zult mij steeds behouden, mij met jubelzangen der verlossing omringen, Sela!
Vertrouwt op den Eeuwige, immer en eeuwig, want de Eeuwige is de rots der
werelden. De Eeuwige verleent Zijn volke de zege, de Eeuwige regeert Zijn volk
met vrede. De God der heirscharen is met ons, Jakobs God is onze vesting, Sela!
God der heirscharen! heil den man, die op U vertrouwt, o Eeuwige! help ons, o
Koning! die ons verhoort ten dage als wij U aanroepen. De naam des Eeuwigen is
een sterke toren, de rechtvaardige neemt daar toevlucht, en is veilig. In den naam
van den Eeuwige, den God Israels, zij Michael aan mijne rechterzijde, Gabriël aan
mijne linkerzijde, Uriël voor mij, Raphael achter mij, en boven mijn hoofd Gods
alomtegenwoordigheid.’
‘Gij hebt goed gelezen,’ zeide de Israeliet. ‘Hebt gij ook een gebedenboek!’
‘Ik niet,’ antwoordde Rinus, ‘en grootmoeder ook niet. Wel staan er achter ons
psalm- en gezangboek eenige gebeden, maar die bidden grootmoeder en ik nooit.’
‘Wat bidt gij dan?’ vroeg Nathan. ‘Een mensch moet
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toch bidden, bidden 's morgens, bidden 's middags, bidden 's avonds, bidden 's nachts
als hij niet slapen kan. Wat bidt gij dan als gij geen gebedenboek hebt?’
‘Wij bidden tot God,’ was het antwoord van den knaap, die niet recht wist wat hij
zeggen moest.
‘Ja, dat spreekt van zelf,’ hernam de reiziger, ‘tot wien zal men anders bidden dan
tot den Eeuwige, den Alomtegenwoordige. Maar ik vraag niet tot wien gij bidt maar
wat gij bidt? Mij dunkt, het is onmogelijk te bidden zonder gebedenboek.’
‘Maar Abraham heeft immers gebeden, en Izaäk toen hij in het veld was, heeft
ook gebeden,’ zeide Rinus, als door ingeving. ‘Die hadden geen gebedenboeken. Nu
doen wij immers als die vrome mannen, en roepen tot God uit ons hart en niet uit
een boek.’
‘O zoo - zoo,’ zei de Israeliet een weinig verlegen. Hij had echter schik in den
knaap, wiens vroom gemoed hem aantrok, en vervolgde, ten einde een andere wending
aan het gesprek te geven:
‘Heb ik niet van den schipper gehoord, dat uw grootmoeder ook aan boord is? Is
zij ziek?’
‘Ja, grootmoeder is onderweg heel naar geworden. Maar grootmoeder was al sedert
de laatste weken zoo benauwd op de borst.’
‘En is zij in het vooronder?’
‘Ja, daar ligt zij op een paar kussens. Ik was nog daar straks bij haar en vroeg, of
zij ook wat koffie, of een stuk brood of wat melk wilde, 't geen ons de schipper
aangeboden had, - maar grootmoeder wilde niets gebruiken.’
‘Dat is slim - heel slim,’ zeide Nathan. ‘Dan wil ik uw grootmoeder eens gaan
zien en haar wat brengen, dat haar verfrisschen en verkwikken zal. Ik heb een zakje
met ulevelletjes bij me voor mijn zuster Rachel, maar kan ze niet wachten of andere
krijgen?’
Nu haalde hij uit zijn jaszak een zakje met ulevellen, opende het, gaf Rinus een
paar van die lekkernijen en zeide:
‘Kom aan, mijn jongen, breng mij nu eens bij uwe grootmoeder.... Maar geducht!
wat steekt de wind op
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En hoe klettert de regen! De Eeuwige moge ons behoeden. De God Jakobs zij met
ons.... Hoe oud is uw grootmoeder?’
‘Grootmoeder is diep in de zeventig,’ antwoordde Rinus.
‘Een mooie ouderdom, - mooie ouderdom,’ zeide de Israeliet. ‘Een groote genade
van den Eeuwige! Gij zult uw grootmoeder zeker wel vereeren, want onze boeken
zeggen: ‘Voor het grauwe haar zult gij opstaan, en zult het aangezicht des ouden
vereeren; en gij zult vreezen voor uwen God: Ik ben de Heere!’ De grijsheid is een
sierlijke kroon, zij wordt op den weg der gerechtigheid gevonden.... Een mooie
ouderdom, een mooie ouderdom! Kom, ventje, breng mij bij uwe grootmoeder. Ik
wil haar zien en een verkwikking geven.’
Zij beklommen de trap, maar moesten zich stevig vasthouden, zoo sterk schudde
en stiet het schip wegens den wind.
‘Loop - loop, jongen!’ riep Nathan onzen Rinus toe, terwijl hij hem vooruitduwde.
Rinus haastte zich zooveel hij kon, maar de lading balken en planken, die - gelijk
wij weten - boven op het schip aangebracht waren, hinderde hem een weinig; doch
hij wist spoedig naar den stuurstoel te komen, waar de schipper aan het roer stond,
terwijl de Israeliet, zijn hoed met beide handen vasthoudende, hem met horten en
stooten volgde.
‘Boos weer - boos weer, schipper!’ riep Nathan.
‘Gods weer,’ antwoordde de schipper.
‘Ik hoop maar, dat wij het er goed afbrengen. Waar zijn wij?’
‘Dicht bij Opijnen,’ was het antwoord van den schipper, die de oogen links over
den oever liet gaan.
‘Dat is daar een slimme hoek - een slimme hoek tusschen Opijnen en Varik!’ riep
de Israeliet uit. ‘Ik ken dit water. Bij mooi weer is het heerlijk, maar o wee!.... Br!
Br! wat stormt het! Schipper, pas op!’
‘Ik sta aan het roer,’ zei de schipper, ‘en geloof, dat wij in Gods hand zijn. Wat
kunnen wij beter doen?’
‘Ja - ja, in de hand van den Eeuwige, van den Alomtegenwoordige!’ zei mijnheer
Nathan. ‘Br! Br! wat
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onstuimig! Kom, jongen - breng mij naar 't vooronder!’
Rinus was de treden reeds afgedaald en de Israeliet volgde hem naar de aangewezen
plaats.
Daar lag de oude vrouw op den grond, goed van kussens voorzien. Zij leunde met
haar rug tegen een bank en hield het hoofd in de hand, terwijl in haar arm de kabas
hing, als wist zij, dat dit haar eenige schat op aarde was. Rinus zette zich naast haar
neder, en sloeg zijn linkerarm om haar hals, pogingen doende, om haar hoofd tegen
het zijne te drukken.
‘Arme oude vrouw,’ zei Nathan op medelijdenden toon, ‘zijt ge zoo krank?’
De dunne lippen maakten eenige beweging, maar het woord was onduidelijk.
‘Dat is slim - zeer slim, krank te worden op reis. De Almachtige zij met u.... Zie,
daar hebt gij eenige verfrissching!.... Neem het maar aan. Is het niet lekker, zuiver,
gezond en frisch? 't Zal uw borst verzachten. Kom, neem het aan,’ vervolgde hij,
haar het zakje in de magere handen duwende.
Maar de oude vrouw scheen alle besef verloren te hebben en niet eens te voelen,
dat Rinus een der ulevelletjes op hare lippen lei.
‘Uw grootmoeder is ziek - hard ziek,’ fluisterde mijnheer Nathan den knaap in 't
oor. ‘Wist ik maar wat wij voor haar doen konden. Hadden wij maar kamillen, salie,
vlier!.... Wacht, heb ik niet in mijn koffertje een fleschje eau de Cologne? Dat zal ik
halen....’
Intusschen ging de wind over in een volslagen storm. Met groote moeite, en in
gevaar van over boord geworpen te worden, bereikte de menschlievende Jood de
kajuit, - doch nauwelijks had hij het koffertje in zijn handen, terwijl hij het
gebedenboek in zijn jaszak borg, of.... een vreeselijke stoot van het schip wierp hem
bijkans omver, nog een stoot, nog een slag, en daar volgde een hevig gebulder boven
zijn hoofd. De balken en spieren en planken gingen over boord, - en krak - krak!
daar stond eensklaps het schip vast. Toen Nathan het hoofd uit de kajuit stak, zag hij
tot zijn ontzetting, dat het
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vaartuig regelrecht met den boegspriet vooruit, op het land geworpen was, waarbij
het achterschip eene deinende beweging maakte. De golven van de Waal verhieven
zich als de baren der zee, spoelden over het schip heen en drongen als met geweld
alle openingen binnen. Schipper en knecht, ieder met een langen polsstok gewapend,
waren aan land gesprongen, en trachtten touwen te grijpen, om het vaartuig ergens
aan vast te sjorren, of als hun dit niet gelukte, het schip terug te duwen. Doch het
een gelukte hun zoo min als 't ander.
Onderwijl zij hiermede bezig waren, riep de Israeliet uit:
‘De arme oude vrouw! verdrinkt zij niet? - O wee, zij verdrinkt, zoo wij haar niet
redden! Schipper - schipper! Help een handje! Wij moeten die oude vrouw aan land
brengen!’
Maar de storm was zoo hevig, dat zijn woorden niet konden worden verstaan.
Rinus moest zich aan hem vastklemmen, om niet door de golven van boord geslagen
te worden, en in zijn kinderlijkheid gaf hij zijn gemoed lucht in jammer en geschrei.
‘Huilen! schreien! jammeren! klagen! Wat helpt dat!’ riep de Israeliet uit. ‘Ziet
ge dan niet, dat wij in gevaar zijn, en uwe grootmoeder ook? Kom - houd dat koffertje
vast, dan wil ik trachten die oude te redden!’
Hij spoedde zich naar het vooronder, dat gelukkig nog weinig van het water geleden
had, maar door den schok was de oude vrouw van haar ligplaats geworpen en hij.
vond haar kermende en steunende aan den ingang. Een - twee - drie pakte hij haar
beet, greep haastig een paar kussens, duwde deze onder haar rug en hief haar thans
op. De oude vrouw was niet bij machte zich te verroeren; toch hield zij de kabas vast
aan hare borst geklemd, en jammerde hevig, toen Nathan haar optilde en over zijn
schouders wierp. 't Was een zware last voor hem, en des te moeilijker, daar het schip
gedurig een ruk kreeg, zoodat hij zijn beide handen niet gebruiken kon, maar zich
telkens aan want en balk moest vasthouden. Met bijna bovenmenschelijke inspanning
slaagde hij er echter in haar boven te brengen, waar Rinus en de knecht hem te hulp
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schoten. Met groote moeite bracht hij haar aan land, maar zijne krachten waren
dermate uitgeput, dat hij de oude vrouw op den vochtigen grond moest laten glijden
en hij zelf naast haar neerzakte.
Waar nu heen?
De schipper was als verslagen en wist geen raad, daar de steeds aanwakkerende
storm het hem onmogelijk maakte iets te verrichten tot redding van zijn schip, dat
hij echter ook niet kon en mocht verlaten.
Heel in de verte stond een soort van hut, een visscherskeet, uit ruwe planken, stroo,
plaggen en graszoden saamgesteld. Gelukkig, dat dit kleine gebouwtje niet door den
storm was omvergeworpen, want hoe ellendig en jammerlijk het ook was, toch kon
het thans dienen om de oude vrouw eenigszins te beschutten. Nathan gaf dit den
schipper te verstaan, maar daar deze onmogelijk weg kon en ook zijn knecht niet
kon missen, toog de Israeliet opnieuw aan het werk en bracht de vrouw, zooveel
mogelijk gesteund door Rinus, naar de keet. Dien tocht heeft zeker deze
menschenlievende man nooit vergeten. De bewustheid een goede daad te verrichten,
een daad, die ons aan den barmhartigen Samaritaan herinnert, deed hem allen
tegenstand van wind en regen overwinnen. Gelukkig, dat de grond niet al te week
was, anders ware hij er met zijn last diep ingezakt; toch was hij blijde in zijn hart
toen de keet bereikt was en hij de oude vrouw op den grond mocht nedervlijen,
waarbij hij haar de ligging zoo gemakkelijk mogelijk maakte.
Maar tot zijne droefheid en niet minder tot die van den knaap werd het duidelijk
zichtbaar, dat de oude vrouw stervende was. Hare benauwdheid nam ieder oogenblik
toe en treurig was het om aan te zien, hoe moeilijk het haar viel adem te halen.
Rinus schreide.
‘Lieve grootmoeder!’ riep hij uit, terwijl hij zich over haar heen boog, ‘moet gij
nu sterven? En laat gij mij hier zoo alleen in de wereld?’
De oude vrouw worstelde met den dood, maar de liefde tot haar kleinzoon rakelde
nog voor een poosje de uitdoo-
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vende krachten op. Zij strekte de handen omhoog, opende de oogen en stamelde:
‘Rinus! God zal - met u - zijn, zoo gij - u houdt - aan Hem!’
‘Rinus!’ fluisterde de Israeliet den knaap haastig toe, terwijl hij in zijn gebedenboek
naar een bladzijde zocht, ‘zeg mij eens gauw, hoe werd uw grootmoeder in het
dagelijksche leven genoemd?’
‘Grootmoeder,’ antwoordde de knaap, ‘of vrouw Bertram, ook wel de weduwe
Bertram.’
‘Ja goed, maar haar voornaam - haar voornaam moet ik weten,’ sprak hij met een
haast, alsof er zijn eeuwig welzijn van afhing.
‘Haar voornaam,’ zei de knaap zich bezinnend, ‘grootmoeder heette ook Dina.’
‘Best - best,’ zei Nathan, die nu de bladzijde gevonden had.
De stervende had intusschen getracht zijne handen te grijpen, en toen dit gelukt
was, zeide zij:
‘Heb - medelijden - met dezen - armen - wees. Hoor de bede van zijn - stervende
grootmoeder - zorg voor hem. Dank - dank voor 't geen gij - gedaan hebt.’
De oogen van den Israeliet waren met tranen gevuld.
‘Zal ik niet doen wat ik kan, moedertje,’ zeide hij, ‘doen wat ik kan, - maar alle
hoop is immers nog niet verloren? Kunt gij nog niet bijkomen? Laat ons bidden bidden tot den Eeuwige en den Almachtige.’
De oude vrouw liet hare handen zakken; hare oogen sloten zich voor een oogenblik,
toen hief zij ze weer op en scheen naar iets te tasten.
‘Zoekt gij mij, lieve grootmoe?’ vroeg Rinus weenend.
‘Ja - ja. O mijn kind. Denk steeds - aan alles wat grootmoeder - u geleerd heeft. Denk aan God, aan Zijn Woord.... Lees den Bijbel - bid - wandel vroom - en...’
Hare lippen sloten zich; de ademhaling werd steeds moeilijker.
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Onderwijl had onze Israeliet zijn boek geopend en las thans met hoorbare stem het
volgende voor.1)
‘Mocht reeds in Uw rechtvaardige vierschaar haar dood besloten zijn, dat dezelve
namelijk ten gevolge dezer ziekte zoude sterven, zoo hebben toch onze heilige leeraars
gezegd: drie dingen vernietigen het over den mensch uitgesproken vonnis, waarvan
één is de maansverandering, dat namelijk de naam der lijderesse veranderd worde.
Mocht nu over Dina Bertram het vonnis geveld zijn, dan is zulks niet geschied over
Sara Bertram, want de laatstgenoemde is een ander en niet diegene, welke den eersten
naam droeg. Gelijk nu haar naam veranderd is, zoo worde het over haar uitgesproken
vonnis veranderd van strengheid tot volkomen ontferming van dood tot heilrijk leven
van ziekte tot volmaakte genezing....’
En zich nu over de stervende heenbuigende, fluisterde hij haar toe:
‘Kunt gij mij niet nabidden, wat ik u thans voorbidden zal?’
Hij lei hare handen zacht over hare borst, en niettegenstaande de keet door den
storm geschud werd, las hij het volgende uit het boek:
‘Ik erken voor U, Eeuwige, mijn God, dat mijn genezing en mijn dood beide in
Uw macht zijn. Doch wanneer de tijd mijner bezoeking genaderd is, om te sterven,
dan zijt Gij rechtvaardig in alles wat mij overkomt, want Gij hebt naar waarheid
gehandeld, maar ik ben goddeloos geweest. Tot U, Eeuwige, verhef ik mijn ziel. Het
zij Uw welbehagen dat mijn dood tot verzoening strekke voor alle zonden,
ongerechtigheden en overtredingen, die ik tegen U gezondigd, misdaan en overtreden
heb, hetzij met de gedachten, met woorden of met daden. Wil die alle, God der
vergiffenis, mij vergeven, mij kwijtschelden en over mij verzoenen.

1) Het is een gebruik onder de tegenwoordige Israelieten aan een zieke, die stervende is, een
andoren naam te geven. Het doel daarvan willen wij liefst niet onderzoeken. Bovenstaand
gebed, dat verkort is; wordt bij die gelegenheid uitgesproken.
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Laat mijn aandeel zijn in den hof van Eden, en laat mij het genot hebben van de
toekomstige wereld, die ten behoeve der rechtvaardigen verborgen is. Maak mij
bekend met het pad des levens....’
Hier werd de biddende Israeliet gestoord. De stervende scheen nog eens alle
krachten te willen verzamelen, en hare hand ten tweeden male omhoog heffende,
riep zij, zoo luid zij vermocht, bevende en op biddenden toon uit:
‘Jezus, Uw verzoenend sterven
Blijft hot rustpunt van ons hart.....’

De Israeliet huiverde en wendde het hoofd om. De stervende fluisterde nog iets, dat
niemand dan alleen God vermocht te verstaan en .... was heengegaan naar het land
der ruste. Rinus viel op zijne knieën en liet het hoofd op de borst der doode vallen,
terwijl hij heete tranen stortte.
En de Israeliet?
Kalm en waardig richtte hij zich op, en met al de vormelijkheid aan zijn geslacht
eigen, zeide hij:
‘De albarmhartige Koning verleene haar barmhartigheid en ontferming. Hij brenge
haar, door de kacht Zijner oneindige genade, onder de schaduw Zijner vleugels en
in het binnenste Zijner tente!’
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Hoofdstuk IV.
In den slachterswinkel eener Israelietische weduwe.
Het Geldersche stadje, waarin ik u thans binnenleid, bezat, gelijk de meeste plaatsjes
van ons vaderland, slechts een paar hoofdstraten, lang, kaal en zonnig, omringd en
doorsneden van eene menigte van kleine straatjes, gangetjes steegjes, die meest alle
uitliepen op 't geen men gewoonlijk achter den wal noemt. De hoofdstraten waren
bezet met tamelijk nette huizen en winkels, doch daar handel en vertier geen
bijzondere vlucht namen in het stadje, gaven zij den vreemdeling of den reiziger, die
er doortrok, den indruk van doodschheid, te meer daar de straten gewoonlijk ledig
waren, en vooral in de middaguren als uitgestorven schenen. Bloeiende tuinen en
hoven omsloten 't stadje als met een groenen gordel en het heuvelachtig terrein, dat
zich een half uur ver uitstrekte, bestond hoofdzakelijk uit bouwland, terwijl de lager
gelegen gronden voor weiland bestemd schenen, waarop het meestal schrale vee
geen al te krachtig voedsel vond. Verderop, waar de grond vruchtbaarder was, trof
men groote en kleine boerderijen aan, die wel niet met die uit Holland en Friesland
konden wedijveren, maar wier producten toch toereikend waren, om de markten in
den omtrek genoegzaam te voorzien.
Geheel ontbloot evenwel van handel en industrie was het stadje geenszins. Er
waren een paar leerlooierijen; op een kwartier afstands stond een steen- en
pannenbakkerij;
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even buiten de oude poort was een groote houtzagerij, en zoowel binnen de stad als
in den naasten omtrek, hielden zich vele mensch en bezig met klompen maken waardoor dus wel een zeker vertier heerschte; maar dit kon niet toenemen, tenzij er
een betere aansluiting met de naastbijgelegen steden was tot stand gekomen. Daarop
bestond echter in den tijd van ons verhaal weinig vooruitzicht. Voorts verhieven zich
in 't stadje twee kerktorens, die der Groote kerk en haar Roomsche tegenstander,
terwijl men in een onaanzienlijke buurt de Synagoge vond, die op Sabbatdagen en
feestelijke gelegenheden te klein bleek te zijn. Over het geheel waren de bewoners
stille lieden, die hun tijd heel oudvaderlijk verdeelden in uren van arbeid, uitspanning
en rust, Zondags trouw ter kerk gingen, weinig nadachten over de preek, die door
den rechtzinnigen predikant gehouden werd, en den namiddag besteedden aan eene
wandeling door tuin of door veld.
Schuins tegenover de kerk liep een smal straatje ter zijde van de Hoofdstraat, en
daar dit naar de markt leidde, was het er nog al levendig en voorzien van allerlei
winkeltjes, die op marktdagen goed bezocht werden. Tusschen die winkeltjes in,
stond het huisje van Rachel, de weduwe van den slager Speier, geboren Polak, en
het is in hare slagerij, dat ik u, drie dagen na de u bovengemelde gebeurtenissen,
wensch binnen te leiden.
't Is geen Amsterdamsche of deftige Haagsche slachterswinkel. In geenen deele.
Op den achtergrond hangen geen sierlijke voor- en achterbouten of gedeelten van
geslachte ossen, waarvan het lichtroode, blanke vleesch, hoewel gedeeltelijk met een
doek bedekt, tot koopen uitlokt, - neen die achtergrond is ledig, of liever wordt
ingenomen door een venster van de binnenkamer, vanwaar, zoo zich de eigenaresse
daarin bevindt, alles kan gezien worden, wat er in den winkel, die tegelijk het voorhuis
is, voorvalt. De muren zijn niet helder gewit, zooals het behoort, of voorzien van
eene schilderij, de eene of andere bijzondere koe voorstellende, of wel een portret
van een vermaarden slachter, - neen, zij zijn vuil - grijs, hier en daar met bloed bespat
en bedekt met legio vezeltjes en
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velletjes van darm of huid, die er bij het slachten of afstroopen aan bleven hangen.
Het hakblok is ook geen pronkstuk, en ziet er niet uit, alsof het zoo pas uit het bosch
herwaarts is gebracht; integendeel, het is morsig van het vet, dat er om en aan hangt,
terwijl ook de steenen vloer, hier en daar met aarde aangevuld, geen groot denkbeeld
geeft van de zindelijkheid, die er in huis heerscht. 't Is nog al donker in den winkel,
niettegenstaande het pas vier uur in den middag is, maar de zon heeft moeite haar
licht te doen dringen door de kleine verkleurde ruiten, die door ouderdom en allerlei
wind en weer al haar glans en doorschijnendheid verloren hebben. Tal van
voorwerpen, die in een slachterswinkel te pas komen, hangen, liggen of staaft waar
ze behooren of niet behooren, terwijl een groote ossekop, ter zijde van den ingang
aan een haak bevestigd, zijn lange tong tegen den voorbijganger uitsteekt.
De eigenaresse van al die heerlijkheid zonder begeerlijkheid zit in den winkel op
een kruk naast het hakblok. Het is Zondagmiddag en er valt dus wegens den
Christelijken rustdag weinig te doen, te meer, daar de weduwe van alle menschen
moet bestaan, en niemand ergernis wil geven. Zij ziet er nog al netjes gekleed uit,
zoo half op zijn Sabbats en ook - waarom niet? - half op zijn Zondags. Althans met
de muts, die zij gisteren droeg, wil zij ook nog heden pronken. En inderdaad, het
ontbreekt die muts niet aan veelkleurig lint en roode bloemen, die wel een weinig
slap hangen, maar het nog eenigen tijd kunnen uithouden, voordat de weduwe er toe
overgaat zich een nieuwe aan te schaffen. Men kan de weduwe Speier, die in de
wandeling Racheltje wordt genoemd, wel geen aanvalligheid ontzeggen, maar een
schoonheid is zij niet: daartoe is haar neus een weinig te lang en te veel gebogen,
ook is haar mond, waaruit zeer vele tanden verdwenen zijn, ingevallen, maar overigens
bezit zij nog wel trekken, die men innemend zou kunnen noemen. Zij is flink en
beweeglijk, en heeft altijd een vriendelijk, meestal vleiend woord voor haar klanten
en buren. Groot van persoon is zij niet en daarbij tamelijk mager, alsof ze alleen
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leeft van thee en beschuit. Zij heeft een paar donkere oogen in het hoofd, die zeer
beweeglijk zijn en sluwheid verraden. Een dikke haarscheiding, die meer op een
breede band zijde gelijkt, dan op menschelijk haar, komt onder de muts te voorschijn,
en bovendien verraden de lange oorbellen, die bij elke beweging heen en weer
bengelen, haar zucht om te pronken en te behagen. Laat mij u nog zeggen, dat zij
een vrouw is van ruim veertig jaar, die men het aanzien kan, dat zij met zorgen te
tobben heeft, hoewel de buren zeggen, dat die zorgen denkbeeldig zijn en zij ze zelf
uitlokt door overdreven zuinigheid en inhaligheid.
Recht tevreden schijnt ze dan ook niet te zijn, op het oogenblik dat wij haar in den
winkel aantreffen. Een wreveligen blik werpt zij op haar zoon, die voor haar staat.
't Is een veertienjarige knaap, met dezelfde zwarte oogen zijner moeder, maar waarvan
de uitdrukking zachter en goediger is. Pikzwart kroeshaar bedekt zijn hoofd, en zijne
kleeding toont, dat hij zich in den stal, achter de woning, met het vak, de slachterij,
heeft bezig gehouden, althans de bonte boezelaar, die een groot gedeelte van zijn
blauwen kiel bedekt, is vuil en bebloed.
‘Moeder heeft mij geroepen?’1) zegt hij op vragenden toon, terwijl hij de vochtige
handen tegen elkander wrijft.
‘Ja Levi,’ antwoordde zij, terwijl zij in ongeduldige stemming met een potlood
slaat op een langwerpig smal opschrijfboek, ‘ja Levi, is de dochter van den kruidenier
daar straks niet hier geweest, en vroeg zij niet, hoe het kwam, dat ze van morgen de
biefstuk niet gekregen had? Weet ik er van? Had ik het in mijn boek opgeteekend?
Zeker weer vergeten?’

1) De Israelieten, vooral uit den minderen stand, spreken wanneer zij bij elkander zijn, dikwijls
b a r g o e n s c h , een verbasterd Hoogduitsch, vermengd met woorden uit andere talen. Ik
heb hun in mijn verhaal dit b a r g o e n s c h niet in den mond gelegd, daar dit vaak aanleiding
geeft tot spot en minachting eener natie, voor welke ik eerbied gevoel. Evenwel mocht ik
hunne gewone vragende wijze van spreken niet geheel achterwege laten, en heb ook hier en
daar een uitdrukking gebruikt, die zoo geheel den Jood kenmerkt. Woorden, zooals b.v. ziet
hij, - leest hij, worden uitgesproken: zietie - leestie.
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Levi wilde iets in het midden brengen, maar zijne moeder liet hem niet aan het woord
komen, daar zij op haastigen, zingenden toon er bijvoegde:
‘En kreeg ik straks niet een briefje van den logementhouder, dat hij lapjes had
gekregen in plaats van ossenhaas? En liet hij mij niet weten, dat als 't weer gebeurt,
hij voortaan al het vleesch met den wagen uit V. zou laten komen? Levi - Levi, mijn
zoon - waar moet dat heen? Wij raken onze klanten kwijt. En raken wij ze niet kwijt
om uw vergeetachtigheid? Schrijft gij niet de dingen verkeerd op, en hoort gij niet
maar half wat u de meid zegt, als gij aanbelt, en vraagt of er ook wat voor den slager
te zeggen is?... Spreek me niet tegen - spreek me niet tegen!’ vervolgde zij, toen zij
merkte, dat Levi zich wilde verantwoorden, ‘ik weet wel wat het is. Zou 't niet zijn,
omdat gij een hekel hebt aan de slachterij? En waarom hebt gij er een hekel aan!
Geeft 't ons niet brood? En was je vader en je grootvader - de Almachtige hebbe ze
zalig! - niet slager? En waren ze geen achtbare menschen? Wat wou je anders worden?
Ben je niet gedurig aan 't droomen van reizen en trekken? Is er wat mee te verdienen,
zeg ik je. Waarom geen slager worden? Weet je wat Levi? Als gij een goede slager
geworden zijt, en gij hebt een groot huis, kun je dan niet een knappe vrouw nemen?
Weet ik er al niet een? En zoudt gij dan niet eens, als gij uw koetjes op het droge
hadt, kunnen reizen naar Parijs, naar Egypte, naar Jeruzalem met de boot, de diligence,
of met een brommertje,1) zooals gij maar wilt?’
Levi had weer wat op de tong, maar zijn moeder had het er nu eens op gezet om
aan haar hart lucht te geven, en liet haar zoon maar gedurig zijne handen wrijven,
terwijl zij voortging:
‘Val me niet in de rede, Levi! Waarom zoudt gij mij ook in de rede vallen? Is het
niet waar, dat gij aan andere dingen denkt dan aan onze zaak? Zou de kruidenier niet
van morgen de biefstuk gekregen hebben en de

1) Eene soort van vigelante, 40 jaar geleden in gebruik.
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logementhouder zijn ossenhaas, - ik geloof er was er geen meer - zoo gij niet verkeerd
gehoord en bezorgd hadt? Zit je niet den ganschen dag met je neus in 't boek van
oom Nathan? Is oom Nathan niet een beste man? Ja, een beste man, die uw moeder
dikwijls uit den nood helpt, maar zou hij niet beter gedaan hebben u geen boeken te
geven? Wat geven me boeken? Kunnen we daarmee wat verdienen? Kunnen we van
de boeken eten?’
‘Maar, moeder,’ waagde het Levi in een vlaag van wanhoop te zeggen, ‘oom
Nathan....’
‘Och, schei maar uit!’ zong ze schreeuwend, weet ik niet wat je zeggen wilt? Wil
je niet zeggen, dat oom Nathan ook in de boeken leest? Maar wat zou dat? Ik vraag
je Levi, mijn zoon, wat zou dat? Dat oom Nathan in de boeken leest, daarvoor is hij
oom Nathan. Als oom Nathan leest dan leest hij. En als hij handelt en koopt en
verkoopt, dan handelt en koopt en verkoopt hij. Maar gij leest en kijkt rond, en als
gij bezig zijt met blazen en schoonmaken van pens en darmen, dan kijkt gij, dan suft
gij in de boeken. Prakkezeert gij niet altijd over avonturen? Geeft dat wat? Verdien
ik daar wat mee? Droomt gij niet altijd van reizen - van reizen naar Jeruzalem - de
Eeuwige bescherme de heilige stad - en van Salomo's tempel? Dat gaat niet samen,
Levi, mijn zoon, geen darmen schoonmaken, pens reinigen en naar Jeruzalem reizen.
Dat loopt verkeerd uit. Heb ik je het niet gezegd en heeft het je moeder al niet
duizendmaal verteld, hoe het met Wolf uit het straatje hiernaast gegaan is? Had Wolf
niet een mooien winkel met de mooiste sitsjes, katoentjes en wollen stoffen? En had
hij ook niet voor zijn glazen staan bergen van sigaren, tabak en snuif? Verkocht hij
niet aan den burgemeester en mijnheer den notaris? En wat deed hij? Ja, wat deed
hij. O, mijn zoon Levi, hij zat ook altijd te droomen en te reizen in de boeken, zoodat
hij nooit in zijn zaken was. Kwam niet eens mevrouw van den dominee in zijn winkel
en vroeg naar katoentjes? En wat meen je dat Wolf haar in de handen stopte? Was
het geen doosje zinkensnuif? En ging mevrouw van den dominee niet verontwaardigd
weg. Hoe kwam dat? Wolf was niet bij zijn
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zaak. Wolf zat te reizen in de boeken. En wat is er van Wolf geworden? Ja, wat is
er van hem geworden? Reist hij niet? Ja, hij reist, maar met een zak op zijn rug om
vodden en beenen te koopen en te verkoopen.’
De arme Levi wist niet, wat hij doen moest om dezen stroom te keeren. De jongen
had al honderdmaal zijn handen gewreven, zoodat ze zoo droog waren als kurk en
telkens als hij iets wilde zeggen, dan beet zijne moeder hem iets toe.
‘En wat zal ik beginnen, wat zal ik zeggen als oom Mozes straks komt? Is oom
Mozes niet naar het Valdertje bij den boer, om een koe te koopen? En als oom Mozes
komt en zijn neus in den stal steekt, wat ziet hij dan? Ja, wat ziet hij? O Levi, Levi,
mijn zoon, wat ziet hij dan? Zou hij niet zien, wat ik gezien heb? En wat heb ik
gezien? Heeft oom Mozes de pens niet uitgehaald en heeft hij je niet gelast die pens
goed met kalk in te wrijven, zooals 't behoort? En behoort dat niet zoo? Waarvoor
is de pens en waarvoor is dan de kalk? En wacht mijnheer de grutter niet op de pens?
Wil hij er niet rolpens van maken?’
Levi wilde haar zeggen, dat hij de pens al terdege met kalk had ingewreven en dat
hij het juist gedaan had, toen moeder hem riep, maar zij gunde hem geen tijd zich te
verantwoorden en ging in eens klagend voort:
‘En wat zal oom Mozes zeggen als hij ziet, dat alles hier nog overhoop ligt? Hadt
gij je niet reeds voor een uur moeten mooi maken om oom Mozes te gemoet tegaan!
O Levi, Levi mijn zoon, je weet, oom Mozes is een beste oom....’
‘Maar altijd knorrig en brommig,’ waagde Levi te zeggen.
‘Knorrig en brommig?’ zei Racheltje. ‘Waarom zou hij knorrig en brommig zijn?
Zit hij zoo te droomen? Wil hij naar Jeruzalem? De Almachtige bescherme de heilige
stad! Zou hij niet knorren, als hij hoort van den kruidenier en...’
Op dit oogenblik trad een dienstmeisje haastig in den winkel.
‘Racheltje,’ zei ze, ‘mevrouw heeft onverwachts gasten gekregen en stuurt me
met de boodschap, of gij ons niet dadelijk twee pond biefstuk kunt laten bezorgen?
't Is wel

Eduard Gerdes, Twee zwervelingen, of Jood en Christen

41
vandaag Zondag, maar wat zal men doen, als men gasten krijgt? Mevrouw is erg
verlegen.’
In een oogenblik was Racheltje als veranderd. De bestraffende en verwijtende
toon maakte plaats vooreen vriendelijke uitdrukking. Er kwam een innemend lachje
op haar lippen, en vleiend zei ze:
‘En zouden wij geen twee pond biefstuk aan uwe mevrouw sturen? Is ze niet onze
beste klant en de beste dame van de stad? Ik zag haar van morgen naar de kerk gaan
en zei tegen mij zelve: Racheltje, zei ik, dat is een godsdienstig mensch, die mevrouw,
een best - allerbest mensch. Twee pond biefstuk? Al wou mevrouw er twintig hebben,
niet waar Levi, mijn zoon?’
Levi keek zijne moeder als van ter zijde aan en dacht: ik geloof niet, dat we een
ons biefstuk in huis hebben. Waar zou moeder die twee pond van daan halen? Maar
onderdanig als hij was, wist hij niet anders te doen dan te knikken als om te
bevestigen, wat zijne moeder gezegd had.
‘Nu, dat blijft dan afgesproken,’ zei het dienstmeisje, dat haast scheen te hebben,
‘gij stuurt ons straks de biefstuk?’
‘Gewis, heerlijke, zachte biefstuk, zoo malsch en murw, dat ze je in den mond
smelt. Ga maar gerust naar huis. Levi zal ze dadelijk bezorgen.’
Het dienstmeisje wipte heen, - en toen ze ver genoeg weg was, vroeg Racheltje:
‘Levi, hebben wij nog biefstuk?’
‘Geen kruimel, moeder!’
‘Wat hangt er dan nog voor vleesch?’
Levi keek eens in den winkel rond van boven tot beneden, maar hij zag niets, dan
een paar verdroogde koepooten, die vlijtig door de vliegen bezocht werden en een
brok long, dat verzuimd was in den stal te brengen.
‘Kijk je hier rond?’ vroeg zijne moeder. ‘Heb je dan geen oogen? O Levi, Levi,
mijn zoon, je droomt weer. Hier is geen biefstuk, maar in 't achterhuis. Hangt daar
niet nog een halsstuk?
‘Maar moeder, daar kan ik geen biefstuk van snijden.’
‘Niet? En waarom zou je geen biefstuk van den hals
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kunnen snijden? Of 't biefstuk is van vleesch van voren of van achteren, is het daarom
geen biefstuk? Sneed je vader niet de beste, lekkerste, de fijnste biefstuk uit den hals!
O Levi, Levi, hoe zult ge nog ooit voordeelig de slachterij leeren! Men moet vijf
pond biefstuk weten te snijden uit een halsstuk van vier pond. Maar dat zult gij nooit
leeren, zoolang als gij nog jaagt naar avonturen. Krijgt men biefstuk van avonturen?....
Kijk,’ en hiermee veranderde ze plotseling haar stem, ‘daar ginds komt Saartje aan,
Saartje van den Schohet. Zij komt zeker eens hooren of haar vader morgen komen
moet om de koe te kelen. Laat ze je hier niet zoo zien staan, Levi, anders mocht ze
eens denken, dat wij achteruitgingen! Ga naar den stal Levi, en snij twee pond biefstuk
van 't halsstuk. Klop het dan goed plat Levi, trek dan je beste kiel aan, mijn jongen.
En zou je niet een wit boezelaar omdoen, Levi!....’
Levi verdween, maar Saartje van den Schohet ging voorbij, en Racheltje zat weer
alleen in den winkel, ledigde haar zak van het geld, dat ze er in had, in haar schoot
en begon te tellen, en uit te rekenen, waarna ze aan de koe dacht, die Mozes was
gaan koopen.
Een half uur later trad er een man den winkel binnen, van wien men vermoeden
zou, dat hij in elken schoen een steentje had zitten, te rekenen naar zijn pijnlijken en
moeilijken gang. Hij liep een weinig voorovergebogen, dat slechts eene gewoonte
was en niet kwam van ouderdom, want de man was hoogstens veertig jaar. Heel
deftig gekleed zag hij er niet uit en de borstel was zeker niet versleten op zijn broek,
die van onderen franje droeg en tot aan de knieën met modder en klei bespat was.
Een verschoten blauwe kiel dekte het bovendeel zijns lichaams; een brok van een
rooden halsdoek schemerde over den kraag heen, en een pet, die misschien reeds
den tiendaagschen veldtocht had meegemaakt, stond of lag zijwaarts op het hoofd.
Kleine oogen met een uitdrukking van listigheid blonken onder de dikke zwarte
wenkbrauwen, en de neergebogen hoek van den mond gaf ontevredenheid te kennen,
of wellicht minachting van anderen.
Toen de man den winkel binnenkwam, was hij zoo ver
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moeid, dat hem de stok ontgleed, dien hij tusschen arm en zijde had gestoken. Hij
bleef een oogenblik in dezen toestand toeven en boog het bovenlijf over het hakblok.
Die man was oom Mozes, de eenige broeder van Racheltjes overleden echtgenoot.
‘Zal ik je geen stoel halen, Mozes?’ vroeg de weduwe, terwijl zij haar geld haastig
in den zak bergde en deed of zij wilde opstaan. ‘Een stoel uit de huiskamer, of wil
je staan blijven?’
Oom Mozes gaf eerst geen antwoord.
Hij nam de pet van 't hoofd, wreef zich daarmee 't natte voorhoofd en de niet
minder vochtige wangen af, ontdeed zich van 't brok halsdoek, zeker om een weinig
lucht te maken, wischte de opgenoemde deelen nog eens over, wierp den doek daarop
in de vensterbank en kermde:
‘Water - een kom - een glas - een bak water! Bezwijk ik niet van dorst? Ik ben
kapore (dood).’
Zijn zuster stond op. Zij had het moeten voelen, dat haar zwager, die uren lang in
de brandende zon geloopen had, moede en dorstig moest wezen, - maar zij dacht
meer aan zich zelf dan aan anderen. Liefde, medelijdende, zelfverloochenende liefde
kende zij nog niet, en zij moest nog door diepe wegen geleid worden, voordat zij
haar hart zou openzetten, om daarin de uitstorting der liefde te ontvangen.
Zij begaf zich naar het binnenvertrek en kwam terug met een kom vol water, meer
dan overvloedig voor een mensch. Maar het kostte haar ook niets dan een weinig
moeite.
Mozes dronk en wierp de laatste droppelen in zijn holle hand, om zich daarmede
het aangezicht af te koelen.
‘Was giddisch? Wat nieuws? Naar het Valdertje geweest? Den boer gesproken?
De koe gekocht?’ vroeg Racheltje, die haar gewone zitplaats had ingenomen.
‘Ja,’ antwoordde Mozes. ‘Een mooie koe.’
‘Hoeveel weegt ze?’ vroeg Racheltje.
‘Hoeveel zou ze wegen? Had ik dan een weegschaal bij me? Zal ze wegen ongeveer
500 pond?’
‘En tegen hoeveel?’
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‘Ronde honderd guldentjes1),’ antwoordde Mozes. ‘Maar heeft het mij moeite gekost!
O, zooveel moeite. De boeren worden zoo wijs, bijna zoo wijs als wij.’
‘O wee!’ riep de weduwe uit, ‘honderd gulden! Is dat niet duur? Peperduur? Dat
halen we er niet uit, Mozes. Is dat niet tegen twintig centen vuil - en de koe is zeker
heel vuil. Heb jij je laten beetnemen, Mozes?’
Mozes zag haar aan met een blik van verontwaardiging, alsof hij meende, hoe 't
in haar kon opkomen, dat iemand hem kon beetnemen. Hij, hij Mozes, had
beetgenomen den boer en zijn schoonzuster. Hij had den boer niet meer dan tachtig
gulden betaald, en voor 't onbrekende zou hij hem een keurig tafelservies geven, en
een nieuwe pet voor zijn zoon. Nu zoo'n keurig tafelservies zou hem niet meer kosten
dan twee gulden en een pet wist hij wel te sjachelen, zoodat hij goede massele had
gemaakt, want de achttien gulden, die daarvan overschoten, bracht hij de weduwe
in rekening. Moest hij ook niet een zakduitje hebben? Moest hij niet wat wegleggen
voor den ouden dag? 't Spreekt van zelf, dat hij dit Racheltje niet zei, maar hij
behoefde het aan zijn schoonzuster ook niet te zeggen: zij wist, dat Mozes inhalig
was en haar bedroog, - maar zij bedrogen elkander en hierdoor werd het onrecht naar
hunne gedachten goedgemaakt.
‘Honderd gulden!’ zuchtte Racheltje. ‘O wee! Ik heb zoo veel niet. Staat mijn
boek niet vol onbetaalde rekeningen? Moet ik niet een half jaar van mijnheer B. en
dat geld van mijnheer G. hebben? Hoe kom ik aan de honderd gulden? Moet ik ze u
niet teruggeven?’
Mozes had zich op het hakblok neergezet, liet de voeten een weinig heen en weer
slingeren en keek voor zich uit. Hij zat te rekenen en liet haar maar praten en klagen.
't Was zoo erg niet, als zij het maakte. Wist hij dan niet, dat zij geld had uitstaan en
dat zij nog geld genoeg in kas had, om desnoods drie koeien te koopen? Ja, dat wist
hij. En hij wist ook, dat Racheltje er niet gemakkelijk toe zou overgaan, om van dat
geld gebruik te maken. Liever

1) Een prijs berekend naar dien van ruim veertig jaar geleden.
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leende zij het van hem. Nu, dat wilde hij ook wel doen, maar tegen interest, en matige
vergoeding. Hij moest immers leven? Wat loon had hij voor al die moeite? Hij kocht
koeien, hielp slachten, sneed het vleesch uit, verkocht de huid - en dat alles zou hij
maar doen voor kost en inwoning en een karig loon? Neen, Racheltje, Mozes moet
zorgen dat hij wat verdient.
De weduwe zette een bedrukt gezicht en klaagde in eens voort - maar Mozes liet
haar klagen en jammeren: hij zat te rekenen.
Eenige oogenblikken gingen aldus voorbij.
Eensklaps roept Racheltje verheugd uit:
‘Daar ginds komt mijn broer Nathan! Is hij het niet? En zou hij het niet wezen?
En heeft hij niet een jongen, een Christenkind, aan de hand?’
Het was inderdaad mijnheer Nathan Polak, die met Rinus Bertram op dezen
Zondagmiddag zijne intrede deed in het huisje van de weduwe Speier.
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Hoofdstuk V.
Hoe Rinus de slachterij binnenkomt.
Broeder en zuster hadden elkander in langen tijd niet gezien. Dit kwam niet, omdat
zij elkander geene liefde toedroegen, in geenen deele. Bekend is het, hoewel er
uitzonringen bestaan, dat de Joden elkander veel genegenheid betoonen. Maar de
weduwe Speier had haar slachterij, kon moeielijk van huis en was wat zuinig
uitgevallen, waarbij nog kwam, dat een reis veertig jaar geleden veel geld en tijd
kostte. Ook was haar broeder zelden te huis. Hij bevond zich meestal voor zijn zaken
op reis en kwam slechts hoogst zelden naar Gelderland, althans niet naar het stadje,
waar zijn zuster woonde. Maar daarom vergat hij haar niet. Edelmoedig en gul, als
hij was, zond hij haar van tijd tot tijd geld, wanneer zij hem haar nood klaagde, - en
dat deed zij nog al dikwijls. Wel geloofde hij niet, dat zijn zuster zoo arm was, als
zij zich voordeed, maar och zij was een weduwe. En stond er niet in de vijf boeken
van Mozes geschreven, dat de weduwen moesten ondersteund worden en zou God
niet de hand zegenen, die haar hielp?
Het wederzien was hartelijk. Oogenblikkelijk sloot Racheltje de winkeldeur en
noodigde haar broeder naar de binnenkamer, terwijl Mozes zich haastte, om zich een
weinig te reinigen.
Rinus bleef in den winkel staan.
‘Ga daar maar zoo lang op die kruk zitten, ventje,’ zei
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Nathan op vriendelijken toon tot hem, straks zal ik u wel laten roepen.... En waar is
Levi?’ vroeg hij aan zijn zuster.
‘Levi doet een boodschap,’ was het antwoord. ‘Maar komt hij daar niet?’
't Was Levi, die er nu heel netjes en zindelijk uitzag. De knaap was verrast, toen
hij oom Nathan hier aantrof, en de blijdschap straalde uit zijn oogen, want van alle
menschen hield hij het meest van dezen oom, die hem gewoonlijk een mooi boek of
een ander geschenk meebracht. Bovendien, oom Nathan was een goed man, zoo
geheel anders dan oom Mozes, - veel milder, bedaarder en deftiger.
Na de eerste begroetingen zei oom Nathan:
‘Weet je wat, Levi, ga een weinig met dat jongentje wandelen, onderwijl ik wat
met uw moeder kan praten. Laat hem de stad eens zien, de mooie tuinen en velden,
de tiffele (kerk). Kijk, daar heb je een hé-basch (vijf-stuiverstuk); koop daar samen
wat voor, wat moois, wat goeds, wat nuttigs, - wat weet ik het?’
Hij drukte Levi het geld in de hand, die het verheugd in den zak stopte en daarop
Rinus aanzag. 't Verwonderde hem wel een Christenknaap in den winkel te zien,
maar de vreemde jongen zag er zoo goedig en vriendelijk uit, dat hij geen zwarigheid
maakte aan ooms verzoek te voldoen, en - vertrouwelijk zooals de Joden [...] hem
dadelijk de hand bood en met hem de deur [...] ging.
Onderwijl had Mozes zich een weinig opgeknapt, en nu zat het drietal, broeders
en zuster, bijeen in de binnenkamer. Oom Nathan deelde hun het doel zijner komst
mede, en verhaalde, niet in korte woorden, want de Israelieten houden van veel
omhaal, - zijne ontmoeting met de oude vrouw en den knaap op het beurtschip.
‘Gij begrijpt wel,’ vervolgde hij, ‘dat ik veel moeite met de oude vrouw heb gehad.
Toen zij dood was, liet ik het lijk in de keet achter en begaf mij naar het naaste dorp,
waar ik den burgemeester kennis gaf van 't gebeurde en er voor zorgde, dat de vrouw
een eerlijke beschabbering (begrafenis) kreeg. Wat den schipper betreft, het gelukte
hem zijn schip weer vlot te krijgen en hij zal nu wel weer te Rotterdam zijn. Maar
wat zou ik met den jongen begin-
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nen? Mocht ik hem laten loopen? Neen, dat mocht ik niet. Had zijn grootmoeder mij
niet in haar laatste oogenblikken gebeden voor dat kind te zorgen, en heb ik het niet
gezegd, dat ik het doen zou zooveel ik kon? Was het geen wees? En schrijven het
onze heilige boeken niet voor, dat wij de weezen van onze goederen moeten
meedeelen, en rust niet de zegen van den God van Abraham, van Izaäk en Jakob op
hen, die zorg dragen voor de weezen? Heeft dat Mozes ons niet geleerd en staat het
niet in den Talmud? Kon en mocht ik anders handelen? Ik vraag het je Rachel, ik
vraag het je Mozes, mocht ik anders handelen?’
Racheltje en Mozes dachten er anders over, maar bevestigden het toch door een
knik met het hoofd.
‘Maar waar nu heen met dat jongentje,’ ging Nathan voort, ‘waar nu heen? Daar
gaf mij de Eeuwige - Zijn naam zij geprezen! een goede gedachte in. Ik dacht aan u,
Rachel, aan u, Mozes, aan de slachterij. En wat dacht ik verder? Ik dacht, wanneer
ik Rinus - zoo heet de knaap - bij mijn zuster bracht, dan kon hij samen met Levi
opgroeien, de slachterij leeren en zoodoende u allen tot veel hulp zijn!’
Racheltje en Mozes deinsden achterwaarts op hunne zitplaatsen. Hoe? een kind
van de Gojim?1) Deze vraag kon Nathan op hunne lippen lezen. Maar hij deed alsof
hij het [...], te meer wijl hij wist, dat hij van hun tegenstander weinig of niets te
vreezen had, afhankelijk als zij in meerdere of mindere mate van hem waren.
‘En is het niet natuurlijk, dat ik op deze gedachte kwam?’ vervolgde Nathan. ‘De
oude vrouw wist, dat ik een Israeliet was, en toch heeft zij zich tot mij gewend. Als
een Christen uitkomst zoekt bij een Jood, mag hij het dan weigeren? Ik vraag u
Rachel, ik vraag u Mozes, - mocht ik het weigeren? Ik heb het ook niet gedaan en
ben door een gelofte gebonden - maar ik doe het met vreugde.’
‘En zal 't ons niet weer veel kosten dien jongen te eten en te drinken te geven. O
wee!’ riep Rachel uit. ‘Waar zal ik het vandaan halen? 't Geld is schraal en is mijn
kas niet leeg? Wat zegt gij Mozes?’

1) Dozen naam geven de Joden aan allen, die niet hun geloof deelen.
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‘Bedaard, bedaard!’ viel Nathan zijne zuster in de rede, daar hij ook de
tegenbedenkingen van Mozes wilde ontwijken, ‘bedaard, bedaard, zuster! Heb ik
daaraan niet gedacht? Weet ik dan niet, dat de jongen niet van den wind kan leven
en dat hij u wat zou kosten? Maar hoor, wat ik gedaan heb. Hoor Rachel, hoor Mozes.
Ik zal u, zuster, honderd en vijftig gulden in het jaar geven voor kost en inwoning
van den knaap. Let wel, een honderd vijftig gulden per jaar, zoolang als de knaap
bij u in huis is. Is dat een peulschilletje? Neen, 't zijn honderd vijftig gulden. Is het
niet veel geld? Wat denkt gij Mozes?’
Mozes antwoordde niets, maar hij dacht bij zichzelven, dat Nathan meschogge an
metorf (stapelgek) was geworden.
‘Wat moet ik er onder verstaan?’ vroeg Racheltje. ‘Gij zegt: zoolang de jongen
bij mij in huis is.’
‘Wel, hoe kan ik 't anders zeggen?’ antwoordde Nathan. ‘Als de jongen kapore
gaat, of soldaat wordt, of wat weet ik het, als hij eens mocht wegloopen, - zou ik dan
niet mijn handen van hem aftrekken? Had ik mij dan niet van mijn gelofte gekweten?
Ik vraag u, Rachel, ik vraag u Mozes, had ik dan niet voor hem genoeg gezorgd?’
Mozes had begrepen wat Nathan bedoelde, en daar hij van minder edele natuur
was clan Nathan, vermoedde hij bijoogmerken, die echter niet bij onzen
menschlievenden Israeliet bestonden. Volgens zijne meening wilde Nathan hun den
jongen op den hals schuiven, en daar hij toch jaarlijks een som ten bate zijner zuster
offerde, kon hij nu hiermede volstaan. En wat het slimste was, hij - Mozes - zou nu
voortaan den jongen niet eens zuur mogen, aankijken, want als de knaap het niet
goed naar zijn zin had, dan kon hij eens haschi mijne (zich uit de voeten maken) en
dan was Racheltje haar honderd en vijftig gulden kwijt.
Zoo dacht Mozes, maar hij zei niets. Liever rekende hij uit, wat hij aan den jongen
verdienen kon.
Alle tegenbedenkingen, die Racheltje en Mozes maakten, wist Nathan te
weerleggen. Hij meende, dat men de jongen naar zijn tiffele moest laten gaan, maar
dat hij zich overigens moest schikken naar de gebruiken van het huis en het Joodsche
geloof, waarmede Mozes het geheel eens
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was, streng als hij was in zijne Israelietische gevoelens, Nathan meende, dat Levi
een geschikte kameraad voor Rinus zou wezen en de beide knapen met lust hun werk
samen zouden verrichten, en hij twijfelde er geenszins aan of Mozes zou hem wel
goed onderrichten. Dat meende Mozes ook, die er de jongens van langs zou geven
als de houriks (rakkerts) niet goed oppasten. Voorts deelde Nathan mede, dat hij bij
een bank een kapitaaltje had gedeponeerd, en dat aan zijne zuster elk half jaar vijf
en zeventig gulden zou uitbetaald worden, terwijl hij, om een goed begin te maken,
haar drie bankjes, elk van vijf en twintig gulden, voor het eerste half jaar ter hand
stelde, - eene som, die elke klacht van Racheltje deed verstommen.
Middelerwijl waren de beide knapen van hunne wandeling teruggekomen en nu
hield Nathan een toespraak, waarin hij aan Rinus mededeelde, dat hij voortaan hier
onder dit stille dak zou wonen, de slachterij leeren, tot zoolang het den Eeuwige
behaagde. Hij hoopte, dat de knaap de goede en wijze lessen zijner grootmoeder niet
vergeten mocht en dat hij gehoorzaam zou zijn aan Racheltje en aan Mozes. En wat
Levi betrof, hij drukte het in 't bargoensch den knaap op 't hart braaf en vroom te zijn
en met Rinus als een vriend om te gaan.
‘Heb ik ook niet aan je gedacht?’ vroeg hij, zijn koffertje openende en daaruit een
boek halende. ‘Heb ik niet dat boek voor je meegebracht? Daar kunt ge 's avonds of
op Sabbat met Rinus in lezen. Is het niet een mooi boek? Kijk, 't zijn Hebreeuwsche
vertellingen.’
En hierbij toonde hij hem een tamelijk lijvig boek, dat bovenstaanden titel droeg
en eene verzameling was van verhalen, bijeengebracht uit de geschriften der aloude
Hebreën, die in de vijf eerste eeuwen na de verwoesting van Jeruzalem bloeiden,
welke geschriften bij de geleerden uit Israel bekend zijn onder den naam van Talmud,
Medrashim en andere1).

1) Eene Nederlandsche vertaling van bedoeld werk is in 1822 verschenen bij W. van Boekoren
te Groningen.
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Levi, wiens oogen schitterden van blijdschap, ontving met dankzegging het boek en
- goedig als hij was - begaf hij zich dadelijk met Rinus naar den winkel, om er - zoo
lang hij nog zien kon - in te bladeren.
Inmiddels was het donker geworden.
‘Racheltje,’ zei Nathan, ‘steek de lamp op, en zet nog twee brandende kaarsen op
tafel. Waar licht is, is vreugde. Houd ik van donker? En moeten wij niet bidden?
Moeten wij niet meirif ore?’ (avondgebed verrichten).
Bij deze woorden haalde hij het ons reeds bekende gebedenboek voor den dag.
Racheltje pruttelde een weinig binnensmonds, maar stak toch de lamp aan. Bidden?
O, dat deed zij trouw, minstens driemaal 's daags, en Mozes ook. Maar verstonden
ze wat zij baden, - onbedreven als zij waren in de Hebreeuwsche taal? Zij stamelden
gewoonlijk enige van buiten geleerde klanken en prevelden dan hun gebed, waarbij
ze meest altijd onder de hand hun huiswerk verrichten, daar zij de spreuk: bid en
werk al te letterlijk opvatten. Nu geloof ik wel, dat er vele Israelieten zijn, die een
vroom hart bezitten, zooals dat van Nathan, en zoo zij het verstaan, waarlijk meenen
wat zij bidden, - maar de ondervinding heeft geleerd, dat de Joden, vooral uit den
geringen stand, meer aan den vorm dan aan den inhoud van 't gebed denken.
De beide knapen werden geroepen, daar Nathan begeerde, dat zij godsdienstig
zouden zijn, en nu bad ieder op zijne wijze, met al de bewegelijkheid den Jood eigen
en de een meer dan de ander doordrongen van het gevoel zijner gemeenschapsoefening
met God.
En Rinus?
Hij zag en hoorde dit alles stilzwijgend aan. Wel vond hij het vreemd en zoo iets
had hij nooit bij grootmoeder gezien, maar de indruk, dien Nathan op hem gemaakt
had, de barmhartigheid, die hij van dezen man had ondervonden, had hem niet
ongunstig voor Israel gestemd, en ook hij vouwde zijne handen, biddende in zijn
hart. Ongetwijfeld was het gebed van dezen knaap zeer verschillend van dat der vier,
die hier bij het volle licht zaten. Maar hij had ook gansch andere behoeften en - wat
meer zegt - hij
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had meer genade, meer licht ontvangen dan de Jood, die te midden van het licht nog
in de duisternis wandelt.
Kort na de gebedsverrichting kwam er bezoek. Eerst verscheen Saartje van den
Schohet, met Leijzer den Sopher (schoolmeester); toen kwamen mijnheer de Leeuw,
Gazan (voorlezer), en ten slotte David Davidson de Schohet zelf. Hadden zij niet
gehoord, dat Nathan onverwachts was overgekomen, - en (hoe zij 't zoo gauw
vernomen hadden blijft een raadsel) - had hij niet een gojim meegebracht, die hier
in huis zou wonen? Moesten zij er het fijne niet van hebben? Nu, Nathan deelde hun
alles openhartig mee en - zij prezen Nathan. Was het niet een goed werk weldadigheid
te bewijzen aan een wees? En profiteerde Racheltje er niet van? Uitbundig waren zij
in hun lof en drukten Nathan en Rinus wel tienmaal de hand en wenschten hun den
zegen toe van den Eeuwige en Allerhoogste.
Nathan was echter blij, dat die hartelijke menschen hem weer spoedig verlieten.
De avond ging onder allerlei gesprekken voorbij, waarna Nathan zich naar een
logement begaf, wetende dat het huisje van zijn zuster te klein was, om hem te
herbergen. En moest hij dan de eenige slaapgelegenheid, die er over was, niet aan
Rinus overlaten?
Den volgenden dag kwam hij terug, om afscheid te nemen. Rinus en Levi geleidden
hem naar de diligence, en zoover Nathan hen zien kon, wenkte hij hun nog met de
hand een afscheid toe.
Zij zouden hem hier op aarde niet wederzien. Een half jaar later overleed hij
onverwachts. Zijne laatste woorden waren: ‘Geloofd zijt Gij, Eeuwige, die de dooden
doet herleven!’1) Hij was heengegaan, maar niet zonder een goeden reuk achter te
laten, niet zonder een zegen voor zijne bloedverwanten - een zegen, waarvan zij nog
weinig indruk hadden. Althans, Racheltje en Mozes konden het niet vermoeden, dat
de knaap, dien Nathan in huis had gebracht, voor hen een bron van heil en vrede zou
worden.

1) Deze woorden komen voor in het gebed der Joden, getiteld: O n d e r w e r p i n g a a n d e
Goddelijke beschikking.
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Marr eerst zouden nog vele stormen en onweders over hun hoofd heengaan, voordat
zij daarvan de zegeningen genoten. Alleen in de vreeze des Heeren ligt ons heil. ‘Wie
is de man, die den Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in den weg, dien Hij zal
hebben te verkiezen’
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Hoofdstuk VI.
De bijbel en de hebreeuwsche vertellingen.
Den volgenden morgen was de zon nauwelijks opgegaan, of Levi, die met Rinus op
een zolderkamertje sliep, hoorde de stem van Mozes, die hun beval dadelijk op te
staan. Levi wist wel waartoe, want Mozes had gezegd, dat hij met Rinus naar het
Valdertje moest gaan om de koe te halen. Oom Mozes was een slimmerd. Begrijpende,
dat hij de opneming van Rinus in het huisgezin niet beletten kon, wilde hij daar nu
zooveel mogelijk voordeel van trekken en voortaan door de beide jongens het werk
laten doen, dat vroeger op zijne schouders rustte. Hij kon dan onderwijl zijne
particuliere zaken nagaan, want Mozes dreef onder de hand eene kleine negotie, en
handelde in alles wat maar verkoopbaar was.
Een half uur later bevonden zich de beide knapen op weg, zonder eten of drinken
gehad te hebben, hoewel beiden zich gesterkt hadden door het gebed, dat wel is waar
van verschillenden inhoud, maar toch overeenkomstig beider overtuiging was. Levi
was het gewoon, dat hij bij dergelijke boodschappen nuchter het huis verliet, en
Rinus, die reeds van zijn prilste jaren geleerd had armoede te lijden, wist niet beter
of het behoorde zoo. Welgemoed gingen de jongens er op uit, en Levi, die
spraakzamer was dan Rinus, had allerlei te vragen en te vertellen. Een groot verschil
bestond er tusschen deze beide dertien-, veertienjarige knapen wat karak-
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ter en aanleg betrof. Levi had een ietwat droomerigen aard en leefde steeds in de
toekomst. Weetgierig als hij was, zocht hij echter bezigheid voor zijnen geest, die
hem meer kon bevredigen dan het werk in den winkel en in de slachterij van zijne
moeder. Als bij toeval was hem eens een boek in handen gekomen, dat eene
reisbeschrijving behelsde van Jeruzalem en het Heilige Land. Het was wel door een
Christen geschreven, maar het bevatte zooveel wetenswaardigs van Oud-Israel,
zooveel van der Joden geschiedenis, waarmede Levi tot nu toe onbekend gebleven
was, - dat in hem de lust ontwaakt was, zoo al niet er heen te gaan, dan ten minste
er nog meer van te weten. Reizen, landen en volken zien, meer te weten van zijn
volk dan wat de Sopher of Gazan hem tot dusver verteld hadden, daarnaar verlangde
hij, en bij dit alles zweefde het hem, hoewel zeer onbepaald, voor den geest, dat het
volk, waartoe hij behoorde, een heerlijke toekomst te gemoet ging, wanneer de
Messias gekomen was, die zich aan hun hoofd zou stellen, hen uit de verstrooiing
bijeenvergaderen, naar Jeruzalen leiden en hen tot het machtigste en rijkste volk der
aarde maken zou. Hierover sprak hij wel eens met zijn moeder en met oom Mozes,
maar Racheltje noemde het droomerijen, die niets inbrachten, en Mozes geloofde,
dat 't beter was een zak met goud en zilver in bezit te hebben dan al de
wetenswaardigheden der toekomst. Maar wat Levi voor beiden verborgen hield was,
dat hij in gemelde reisbeschrijving ontdekt had, dat de Messias reeds lang was
gekomen, namelijk Jezus, dien de Christenen aanbaden als hun God en Zaligmaker,
maar van wien oom Mozes steeds met verachting sprak, terwijl zijne moeder de
grootste onverschilligheid bleef betoonen, wanneer er van godsdienst sprake was, 't
geen den knaap zeer smartte, daar hij, in huis geen bevrediging vindende voor zijne
weetgierigheid, elders eene bevrediging van zijn dorst moest zoeken. Maar waarheen
en tot wien? Tot zijne stamgenooten durfde hij zich niet wenden, want zij zouden
hem uitlachen, en om zich tot de Christenen te begeven, om van hen raad en wijsheid
te erlangen, - dat zou, om oom Mozes' uitdrukking te gebruiken, een gammerstuk
(ezelswerk) zijn. 't Is waar, hij was
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wel eens in de tiffele der Gojim geslopen, en had hun galg (dominee) hooren preeken,
maar 't was hem zelden duidelijk geworden, wat de predikant bedoelde.
Geen wonder dus, dat hij met ingenomenheid de komst van Rinus begroet had,
hopende dat hij door dezen een weinig licht zou ontvangen. En deze hoop zou niet
beschaamd worden, want hoewel Rinus minder spraakzaam was dan Levi, zoo was
hij er echter verre af een droomer te zijn. Weinig wist onze knaap, maar het weinige,
dat hij wist, zat er goed in en had zijn gansche hart overmeesterd. Rinus twijfelde
geen oogenblik aan de waarheid der H. Schrift, en bij hem stond het vast, dat Jezus
de Christus was, wiens komst in de wereld door Mozes en de profeten was voorspeld,
naar wien de ouden van dagen hebben uitgezien, op wien de vaderen hebben gehoopt,
en die in de volheid der tijden verschenen is als de Immanuel, door wiens bloed eene
betere en eeuwige offerande werd gebracht, tot verlossing van zonden, dan al de
offers weleer door Israel den Heere aangeboden. Dit geloofde de knaap, al kon hij
het niet onder zoovele woorden brengen, - maar dat hij het geloofde, bewees hij door
zijn stillen wandel, door zijn kinderlijk gebed en door woord en daad, waar het pas
gaf. Neen, Rinus was geen droomer, maar een jongen, die de besliste keuze gedaan
had, en al ging hij ook steeds bescheiden zijn weg, toch' kon men het in zijne oogen
zien, dat er iets goeds in hem leefde, iets goeds, dat er door den H. Geest in gelegd
was en dat nog verder moest uitgewerkt worden, waartoe hem weldra de gelegenheid
zou worden gegeven.
‘Rinus,’ zei Levi, toen zij samen het eenzame pad opgingen buiten de stad, ‘Rinus,
houdt gij veel van lezen?’
‘Of ik,’ was het antwoord.
‘Hebt gij al veel gelezen?’
‘Neen, ik heb niet veel boeken in handen gehad; grootmoeder was arm en kon er
mij geen geven. Toch kreeg ik wel eens van dezen of genen een mooi boek. Maar
als ik niets te lezen had, dan nam ik grootmoeders Bijbel en las daarin al die heerlijke
geschiedenissen van de schepping der wereld, van Adam en Eva, van Kaïn en Abel,
van
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Noach en den Zondvloed, van Abraham en Sara, van Izaäk, Jakob en zijn zonen en
alles, alles las ik.’
‘En hebt gij dien Bijbel van uwe grootmoeder nog?’ vroeg Levi met belangstelling.
‘Ja, hij ligt in de kabas, die gij zeker wel in ons kamertje hebt opgemerkt. Ik had
er gaarne van morgen een oogenblik in gelezen, maar uw oom was zoo haastig, dat
hij ons nauwelijks een minuut gunde om onze ziel tot God op te heffen.’
Levi keek eerst links en rechts om zich heen, alsof hij bang was, dat iemand anders
hem hoorde, en fluisterde toen Rinus in:
‘Mag ik uw Bijbel lezen? Stilletjes?’
‘Waarom niet'? Gij behoeft het echter niet stilletjes te doen. Doe het wanneer gij
wilt. Willen wij het samen doen, elken dag een uurtje?’
‘Neen - neen, stilletjes,’ zei Levi haastig.
‘En waarom?’
‘Moeder houdt er niet van en Mozes zou ons klappen geven of ons het boek
afnemen.’
‘Maar dat mag Mozes niet doen,’ zei Rinus.
‘O, gij kent hem nog niet. Wacht maar,’ zei Levi. ‘Oom is een beste man, maar is
hij niet wat knorrig en brommig?’
‘Ik hoop het er niet naar te maken, dat hij op mij knorren en brommen kan,’ zei
Rinus.
‘Maar zal hij het niet doen, als gij in den Bijbel leest?’
‘Dan wil ik hem zeggen, dat grootmoeder mij in hare laatste oogenblikken op het
hart gedrukt heeft veel in den Bijbel te lezen. En wat grootmoeder gezegd heeft, moet
ik doen. Ook heeft mijnheer Nathan er niets tegen gehad.’
‘O, oom Nathan!’ riep Levi uit, ‘dat is een beste man. Oom Mozes is gansch anders
en De Leeuw en mijnheer David Davidson zijn ook andere menschen dan oom
Nathan. Zij zouden mij straffen.’
‘Waarmede?’
‘Weet ik het? Misschien met tijnis houden.’
‘Wat is dat?’ vroeg Rinus.
‘Vasten en gedurende drie dagen bidden.’
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‘Zoo,’ zeide Rinus nadenkend. ‘Maar mij zullen ze geen vasten opleggen. En als ik
bid, dan zal ik God vragen, dat ik ongestoord mijn Bijbel zal kunnen lezen.’
‘Hebt gij het boek gezien, dat oom Nathan mij gisteren namiddag heeft
geschonken?’
‘Neen, nog niet,’ antwoordde Rinus.’
‘Zag ik niet dadelijk, toen ik het kreeg, dat oom Mozes mij nijdig aankeek? En
kon ik niet vermoeden, dat hij het mij te eeniger tijd zou afnemen? Heb ik het niet
goed weggeborgen? Wilt ge weten waar het ligt?’
‘Ja.’
‘Nu, loopt er niet langs de zoldering van ons kamertje een balk, en daar bovenop
ligt het boek. Kunnen we 's morgens niet een half uurtje vroeger opstaan om het te
lezen? Dan kan oom Mozes het niet zien.’
Rinus nam genoegen met 't voorstel en beide jongens bereikten nu weldra het
Valdertje. De boer wist het doel van hunne komst en bracht hen naar de weide, waar
de verkochte koe stond, die vervolgens door onze knapen naar hunne woonplaats
werd geleid.
Ik heb mij niet tot taak gesteld u in al de geheimen eener Joodsche slachterij te
verwikkelen. Het zou mij overigens niet veel moeite kosten, om u alles haarfijn te
vertellen, wat er met een koe gebeurt van 't oogenblik af, dat het arme dier den stal
van den slachter binnentreedt, en ik twijfel niet, of ge zoudt nu en dan eens griezelen
of ook wel lachen, wanneer gij al de formaliteiten zaagt of laast, die daarbij door een
Israeliet worden in acht genomen, - formaliteiten, die soms zeer bespottelijk zijn,
vooral door hunne nietsbeduidendheid en meestal door de onverschilligheid, waarmede
zij verricht worden. Gewoonlijk slaan onze slagers een koe met een kolbijl dood of
steken haar de ruggegraat af, maar de Israelieten kollen of steken de runderen niet,
maar snijden ze de keel af. Dit beulenwerk moet echter door een bevoegd persoon
geschieden, door den Schohet of kauscherslachter, die daarbij de voorgeschreven
gebeden prevelt en met nauwlettende zorg toe-
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ziet of het mes ook een schram of een schaard heeft, in welk geval het niet gebruikt
mag worden, - schoon ik het er voor houd, dat menige koe om het leven is gebracht
door messen, die vol schaarden zaten, maar waarbij een oogje dichtgedaan of er iets
op gevonden werd, dat dit gebrek uit den weg kon ruimen.
Maar hoe het zij, ik heb volstrekt geen plan u met de vele bijzonderheden van een
Joodsche slachterij bekend te maken. Mij walgt van die dingen en liever vertel ik u
van de beide jongens, die op zulk een wonderbare wijze saamgebracht waren, om zoo ik mij niet vergis - als broeders samen te leven. Zij zouden het ondervinden, wat
Paulus in Efeze 2 vs. 14 zegt, dat Christus Jezus den middelmuur des afscheidsels
verbroken heeft.
Rinus deed stil zijn werk en alles wat hem door Levi's moeder of oom Mozes gelast
werd. Hij moest vleesch rondbrengen, met Levi de bestellingen ophalen, nu en dan
een huid naar den looier brengen, - kortom hij moest doen, wat elke slagersjongen
gewoonlijk verricht, een werk, dat niet zoo heel licht moet worden geacht, vooral
wanneer er gehakt moet worden. Althans Rinus, die nog nooit vleesch gehakt had,
ondervond dat het een zwaar werk was, waarbij hij 's avond de armen wel degelijk
voelde, afgemat en pijnlijk als zij waren van het zware hakmes en de onophoudelijke
beweging. Overigens kon Rinus niet klagen over onvriendelijke behandeling.
Racheltje zorgde er voor, dat hij volop te eten kreeg en stopte hem nu en dan nog
wel iets toe, hoewel Mozes geloofde, dat zij het uit eigenbelang deed, uit vrees dat
hij ziek zou worden of sterven, in welk geval de honderd en vijftig gulden voor haar
verloren gingen. Maar Racheltje moest ook erkennen, dat Rinus een gewillige en
bescheiden knaap was en met alles tevreden, wat men hem gaf. Trouwens, hij was
het niet beter gewoon, en alles te zamen genomen had hij het hier, wat eten en drinken
betreft, veel beter dan bij grootmoeder, daar het die arme ziel dikwijls aan geld
ontbroken had om hem behoorlijk te voeden. Wel miste hij hier veel, dat hij bij
grootmoeder genoten had: het stille avonduur-
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tje en vooral den gezelligen Zondag, dien hij steeds zoo genoeglijk en leerrijk aan
hare zijde had doorgebracht; - wel vond hij hier veel vreemde gebruiken en eene
zonderlinge wijze van bidden en Godsvereering; - maar, gelijk ik u zeide, hij wist
zich in alles te schikken; hij liet Racheltje redeneeren, hoorde geduldig de ellenlange
formuliergebeden van Mozes aan, lachte niet over de wonderlijke bewegingen en
uitgalmingen, die er bij gemaakt werden, - hij zat gedurende den gebedstijd stil in
zijn hoekje en dacht aan de voorrechten, die een Christen genieten mag in de
eenvoudige belijdenis des geloofs, in de gemeenschap met God, in de zekerheid der
verlossing door der Joden Messias. Overigens liet men hem geheel vrij. Hij kon des
Zondags naar de kerk gaan, en lezen en doen wat hij wilde, terwijl Racheltje er niets
tegen had, dat Levi des Zondags of op Sabbatdag met hem ging wandelen. Nu en
dan had hij, als Mozes in een goeden luim was en niet zat te rekenen, met hem een
gesprek op den een of anderen Sabbatdag.
Zoo vroeg hij eens:
‘Wat beteekent uw Sabbat en wat doet gij dien dag in uwe kerk of synagoge?’
‘Wat de Sabbat beteekent?’ antwoordde Mozes op zijne gewone zingende en
vragende wijze, ‘wel, de Sabbat is de Sabbat. Dat is onze rustdag, door den Eeuwige
ingesteld, en wij wijden dien in met een beker wijn en een zegenspreuk. Wij mogen
dan niet werken, niet handelen (dit laatste woord werd heel - heel haastig
uitgesproken); dan sluiten wij den winkel; dan bereiden wij geen spijzen, (hoewel
Rinus bij grootmoeder op Zondag nooit zoo lekker gegeten had als hier op Zaterdag)
maar eten wat de pot van den vorigen dag schaft; dan gaan we naar de Synagoge,
wandelen een beetje, praten een beetje, lezen een beetje, zingen een beetje, bidden
een beetje, - neen bidden veel, - en als 't avond is openen wij weer den winkel en
zetten ons dagelijksch werk voort.’
‘En wat doet ge in de Synagoge, is daar ook een dominee die preekt?’
‘Neen, geen dominee. Waarom een dominee? Hebben wij niet onzen Rabbi, Rabbi
Benjamins?’
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‘Benjamins?’ vroeg Rinus verwonderd.
‘Ja, Benjamins. Waartoe verwonderd?’
‘Ik dacht, dat hij brillenkoopman was,’ zeide Rinus in zijne onnoozelheid.
Mozes nam dit niet euvel op. Hij wist, dat de Christenen over het algemeen nog
zeer onkundig waren ten opzichte van den Joodschen Ritus (kerkgebruik).
‘Benjamins,’ zeide hij, ‘is een knap man, een geleerd man. En waarom zou hij het
niet zijn? Handelt hij met brillen? Laat hem handelen. Is hij tevens Rabbi, laat hem
Rabbi zijn. En waarom zou hij het niet wezen?’
‘En spreekt dan Rabbi Benjamins in de Synagoge?’ vroeg Rinus.
‘Waarom zou hij spreken? Hebben wij niet onzen Gazan? Leest hij ons niet voor
uit onze heilige boeken? En zingen wij dan niet onze lofpsalmen? Als wij in de
Synagoge komen, dan wordt er voorgelezen en dan neemt de voorzanger een boek
en dan zingen wij. De Gazan spreekt en wij spreken ook. Bijvoorbeeld: Gazan zegt:
“Hoog geloofd en geheiligd zij de naam des Hoogverhevenen, die de wereld naar
Zijn welbehagen geschapen heeft. Mocht Hij Zijn rijk vestigen gedurende uw leven
en in uwe dagen en gedurende het leven van het gansche huis Israels, spoedig, in
korten tijd.” En dan antwoorden wij daarop: “Amen, de naam des Hoogverhevenen
zij geprezen, immer en eeuwig!” Maar wij brengen ook den Eeuwige onze gebeden.
Wilt gij hooren wat wij op Sabbat bidden?’
En opstaande, niet geheel zonder eerbied, maar toch vergezeld van vreemdsoortige
gebaren, bad hij in zijn ijver voor den waren dienst, het volgende gewone
Sabbatsgebed der Joden: ‘Dat zich in Uw rijk verblijden, zij die den Sabbat in acht
nemen, hem als eene verlustiging houden, het volk, dat den zevenden dag heiligt.
Dat het gezamenlijk verzadigd worde en zich verlustige in Uwe goedheid! Want in
den zevenden dag hadt Gij behagen en Gij heiligdet dien, ja, Gij noemdet hem den
bekoorlijkste der dagen, ter gedachtenis van het werk der schepping. Onze God en
God onzer voorouders! schep behagen in onze rust, heilig ons door Uwe geboden
en laat Uw leer ons aandeel zijn. Verzadig ons
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van Uwe goedheid, en verblijd ons door Uw heil, en reinig ons hart, om U in waarheid
te dienen. Laat ons, Eeuwige, onze God! met liefde en welbehagen aan Uwen heiligen
Sabbat deelachtig zijn, opdat Israel, dat Uwen naam heiligt, er op rust geniete. Geloofd
zijt Gij, Eeuwige! die den Sabbat heiligt!’
Toen Mozes zag, dat de knaap met eerbiedigheid alles aangehoord had, vervolgde
hij:
‘O, wij bidden veel. En waarom zouden wij niet veel bidden? Wilt gij eens mijne
boeken, mijne boeken met gebeden zien? Wacht maar even;... Levi,’ ging hij voort,
zijn neef toesprekende, die bij het gesprek tegenwoordig was, ‘leg eens een papier
- een oude krant op tafel, anders worden de boeken vuil.
En haastig en dribbelig als hij was, verliet hij het vertrek en kwam kort daarna
terug met een zevental fraai ingebonden boeken, die netjes in een foudraal gesloten
waren. Men kon zien, dat zij meer tot pronk dan tot gebruik waren bestemd, althans
Mozes raakte ze heel penibel aan, afsof ze van glas gemaakt waren en legde ze op
het papier, dat Levi over de tafel had uitgespreid.
‘En nu, kijk eens, jongen. Wat een gebeden! Zijn het niet gebeden voor den Sabbat,
en voor al onze feesten?’
Er kwam een glimlach op Rinus' wangen.
‘En wat lach je?’ vroeg hij. ‘Lach je om deze mooie boeken?’
‘O neen,’ antwoordde Rinus, dien een blos naar de wangen steeg, meenende
onbescheiden te zijn.
‘Wat is het dan?’
‘Mag ik zeggen wat ik dacht?’ vroeg de knaap.
‘En waarom niet?’
‘Gij zoudt misschien boos worden!’
‘Neen, bij mijn vaters kijner niet.’ (graf mijns vaders).
‘Wel, ik dacht wat het u toch moeilijk moet vallen al die boeken uit te bidden. Zou
het niet veel eenvoudiger en beter zijn, wanneer wij baden naar de behoeften van
ons hart en niet naar een voorschrift? Ik heb dit ook aan mijnheer Nathan gevraagd,
en hij heeft mij geantwoord, dat het beter is uit een boek te bidden dan uit zijn hart,
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omdat daarin zoo veel zit, dat niet deugt, en ook, dat wij dikwijls niet weten, wat wij
bidden zullen.....
‘Een braaf man, een best man,’ zei Mozes, die dit antwoord van Racheltjes broer
voor zeer juist en voldoende hield.
Rinus wilde hem niet zeggen, dat dit antwoord onjuist was. Gebeden, die ons door
menschen bevolen zijn, worden een last en een dwang. Dan eerst, wanneer het hart
behoefte gevoelt aan 't gebed, is het een lust. Hij bleef zich verwonderen over de
veelheid der gebeden en dacht aan het woord, dat de Heere Jezus tot de Joden gezegd
heeft: ‘En als gij bidt, zoo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de
Heidenen: want zij meenen, dat zij door hunne veelheid van woorden zullen verhoord
worden.’ Mozes bleef er echter bij, dat veel bidden noodzakelijk was en dat men dit
vooral op Sabbat niet mocht nalaten, evenmin als de straks genoemde gebruiken.
Wederom had Rinus moeite een glimlach te weerhouden, want toen Mozes zoo
breed uitweidde over den Sabbat als rustdag, waarop geen handel mocht gedreven
worden, scheen het hem toe, dat dit vieren van den Sabbat slechts in uiterlijke vormen
bestond. Of was dat een heiliging van den Sabbat, toen onlangs op zulk een dag
Saartje van den Schohet, Leijzer de Sopher, mijnheer De Leeuw en Immetje, zijn
zuster, benevens mijnheer Davidson en zijn zuster Rebekka allen in de binnenkamer
zaten, en hij uit hun mond allerlei zonderlinge gesprekken hoorde, - kwaadspreken
van dezen en lasteren van genen? Had hij niet gezien, dat Mozes, die zeide op Sabbat
niet te mogen handelen, bij voorkeur op de wandeling den weg insloeg naar de
boerderijen, - zeker met een ander doel dan bloot de velden te aanschouwen? Geld
mocht hij op den Sabbat niet aannemen, maar was hij, Rinus, niet dikwijls geroepen,
om te ontvangen, als 't een of ander door Mozes verkocht was?
Daaraan dacht Rinus, - maar hij zei niets. Mozes zat te rekenen, en Rinus zat te
denken aan de lasten, welke Israel zichzelven oplegt en die ze toch niet kan dragen.
Er moest echter noch meer dan een half jaar verloopen, voordat hij hiervan nog beter
overtuigd werd. In dien tijd was
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hij getuige van de gebruiken van Israel bij hun Purim, Paschen, Pinksteren, bij hun
gedenkdag van de verwoesting van Jeruzalem, den grooten Vezoendag, bij hun
Loofhuttenfeest en de Vreugde der wet. Heerlijke feesten, zoo zij in oprechtheid, in
ware ootmoedigheid en met het blijde uitzicht op de toekomst gevierd werden, - maar
die onzen jongeling koud lieten, daar hij zag en voelde, dat zij grootendeels slechts
voor den vorm onderhouden werden en het volk, in welks midden hij thans verkeerde,
geen schrede nader brachten tot hun God en Verlosser.
Intusschen maakten Rinus en Levi vlijtig gebruik van elke gelegenheid om hun geest
met vruchten van kennis en wetenschap te voeden. Levi, die van verlangen brandde
om het boek te lezen, dat op den balk verborgen lag, stond 's morgens voor dag en
dauw op en las alsdan al de schatten der Hemelsche wijsheid in het Woord van God
nedergelegd, en menigmaal stond Rinus aan zijne zijde om met hem te lezen en, voor zooveel hij vermocht, - zijne vragen te beantwoorden. Dikwijls las Levi zoo
aanhoudend en met zooveel inspanning, dat zijn aangezicht begon te gloeien en het
hart feller klopte dan gewoonlijk, vooral toen hij de Evangeliën opende en las van
Hem, die dei Joden Koning, het licht der heidenen, de waarachtige God en het eeuwige
leven is.
Soms ook snuffelden zij in het boek, dat Nathan medegebracht had, de
Hebreeuwsche Vertellingen. Zoo lazen zij onder anderen daarin het volgende verhaal.
Rabbi Jochonan, de zoon van Zacchai, een man, zoowel vermaard om zijne groote
geleerdheid als wegens zijne godsvrucht, lag krank, en zijne leerlingen kwamen hem
bezoeken. Zij vonden hun eerwaardigen meester worstelende met den dood en met
tranen in de oogen. Daar zij hem dikwijls hadden hooren spreken over de ijdelheid
dezer wereld, de onsterfelijkheid der ziel, en over de groote belooningen, die voor
de goeden en deugdzamen in de toekomstige wereld bewaard werden, waren zij zeer
verwonderd hem schreiende aan te treffen, alsof hij met leedwezen deze wereld
verliet. Dientengevolge vroegen zij om op-
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heldering en spraken: ‘Gij licht van Israel, hoofdpilaar der wet, waarom weent gij?’
- ‘Stel u eens voor,’ was het antwoord van hun godvruchtigen leermeester, ‘dat ik
gesteld moet worden voor den rechterstoel van een grooten Koning, die echter toch
ook vleesch en bloed, heden hier en morgen in het graf is; wiens ongenoegen, hoe
hevig ook, toch niet eeuwig duren kan; wiens straf, hoe streng ook, toch niet eindeloos
kan zijn; die, hoewel hij mij ter dood kan brengen, mij toch niet van het eeuwige
leven berooven kan; dien ik wellicht met woorden zou kunnen bevredigen of met
geld en rijke geschenken kon omkoopen, - niettegenstaande dit alles zou ik beven,
vreezen, en weenen. Maar nu sta ik gereed om te verschijnen voor de ontzaglijke
majesteit van den Koning der koningen, voor den hoogen, gezegenden God, die
eeuwig is en leeft, - wiens rechtmatig ongenoegen eeuwig duren kan, die mij tot
eeuwige straffen kan verwijzen en, in geval Hij mij ter dood veroordeelt, dan is het
een dood zonder verdere hoop. Hem kan ik niet met woorden tevredenstellen of met
geld omkoopen. En nog is dit niet alles. Twee wegen liggen voor mij; de eene voert
naar het paradijs, de andere naar de hel; maar ik weet niet op welken ik zal gevonden
worden. Heb ik derhalve geen reden om te weenen?’ - De leerlingen, hoewel overtuigd
van de godsvrucht huns meesters en de reinheid van zijn voorgaand leven, gevoelden
echter de juistheid van zijn opmerking en hielden bij hem aan om zijn laatsten zegen
te mogen ontvangen. ‘Moogt gij,’ zeide toen hun meester, ‘God vreezen gelijk men
een sterfelijken koning, die vleesch is en bloed, vreest!’ - ‘Rabbi!’ zeiden zijne
leerlingen, ‘is dit nu alles?’ - ‘O,’ was het antwoord van den stervenden meester,
‘dat het altoos zoo zijn mocht! Merkt op, mijne kinderen, hoe de menschen gedurende
hun leven beven voor hun roem! Wanneer iemand een fout begaat, poogt hij dan niet
deze voor zijne medeschepselen te verbergen? Zou wel iemand aan een misdrijf
schuldig willen zijn, indien hij zeker was, dat het ontdekt zou worden? Maar wat kan
voor het alziend oog van God verborgen blijven?’
‘Hoe vindt gij dat verhaal van den Hebreeuwschen wijze?’ vroeg Rinus.
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‘Hoe of ik dit vind?’ vroeg Levi, ‘keurig, beelderig, mooi! Gelukkig een man, die
zoo kansterven. Gelooftgij het ook niet?’
‘Neen,’ antwoordde Rinus. ‘Ik denk op dit oogenblik aan het afsterven van mijne
grootmoeder. Die goede oude ziel was niet zoo geëerd en geleerd als de Rabbi, van
wien het verhaal spreekt. Wel heeft zij ook dikwijls geweend, maar, voor zoover ik
mij herinneren kan, nooit uit vrees of ongewisheid van de toekomst. Rabbi Jochonan
wist niet waar hij heenging, wanneer hij stierf, maar mijn grootmoeder wel. Voor
haar was er geen verdoemenis meer, maar het eeuwige zalige leven.’
‘Maar hoe kon zij dat weten?’ vroeg Levi.
Rinus dacht een oogenblik na, als om het juiste woord te zoeken. Eensklaps neemt
hij den Bijbel en zegt:
‘Zij wist het ten minste zoo goed als koning David, die in Psalm 31 vers 6 zegt:
“In Uwe handen beveel ik mijnen geest, Gij hebt mij verlost, Heere, Gij God der
waarheid!” En grootmoeder zeide mij dikwijls, dat die zekerheid der verlossing,
waarop David en andere geloovigen uit het Oude Testament steunden, alleen haar
grond had, niet in het offer, dat zij brachten, maar in het eeuwig geldend offer, dat
Jezus Christus, de verwachte Messias, als het Lam Gods zou brengen voor de
verzoening onzer zonden. Grootmoeder geloofde, dat zij bij God in den hemel zou
komen en als gij haar naar den grond van dit geloof hadt gevraagd, dan zou zij u
geantwoord hebben met een woord uit den Bijbel.... zie, daar staat het.... Lees slechts:
“Christus heeft eens voor de zonden geleden, Hij, rechtvaardig, voor de
onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.” Grootmoeder is in dit geloof
gestorven. Zij had vrede en dezen vrede miste Rabbi Jochonan met al zijn
geleerdheid.’
Levi boog het hoofd. Het was niet de eerste maal, dat Rinus hem iets dergelijks
gezegd had, maar hij was nog zeer onkundig, en zoo zijne lees- en weetgierigheid
hem. niet met vele Bijbelsche en Christelijke zaken had doen bekend worden, zou
hij nog even onwetend gebleven zijn als de meeste Israelieten, ouden en jongen, met
welke hij verkeerde. Doch de barmhartige God had hem in aanraking gebracht met
een jeugdig Christen, die rekenschap kon
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geven van 't geen hij geloofde, en daar Levi vertrouwen in zijn makker stelde en veel
genegenheid voor hem gevoelde, viel het woord niet in onvruchtbare aarde.
‘Laat mij nog een geschiedenis lezen,’ zeide Levi, die nu het volgende las:
‘De overlevering zegt, dat Terah, de vader van Abraham, niet alleen een
afgodendienaar was, maar ook afgodsbeelden vervaardigde en openlijk ten verkoop
stelde. Op zekeren dag wegens zaken zich op reis begevende, verzocht hij Abraham
te huis te blijven. Kort daarna kwam een oud man tot hem en vroeg: “Wat is de prijs
voor dezen God!” - “Oude man,” zeide Abraham, “mag ik u vragen, hoe oud gij
zijt?” - “Zestig jaar,” was het antwoord. - “Zestig jaar!” riep Abraham uit, “en ge
wilt een beeld koopen en aanbidden, dat door mijn vader en zijne knechts in vier en
twintig uur is gemaakt? Vreemd voorwaar is het, dat een man van zestig jaar zijn
grijs hoofd wil buigen voor het gewrocht van éénen dag.” De man ging beschaamd
heen. Vervolgens kwam eene aanzienlijke vrouw, die een schotel met spijs in de
hand hield en zeide: “hier breng ik een offer voor de goden. Zet het hun voor,
Abraham, en bid hun, dat zij mij gunstig mogen zijn!” - “Zet het hun zelve voor,
dwaze vrouw,” antwoordde Abraham, “gij zult dan zien hoe gretig zij die spijzen
zullen verslinden.” - Zij deed dit, maar te gelijk nam Abraham een hamer en sloeg
de beelden aan stukken, uitgezonderd het grootste, in welks handen hij het werktuig
der vernieling lei.
Terah zag bij zijne tehuiskomst met de grootste verwondering en droefheid de
verwoesting, die onder zijne geliefde goden aangericht, was. - “Wat beteekent dat,
Abraham? Welke heiligschennende booswicht heeft zich vermeten onze goden zoo
te behandelen?” vroeg hij woedend. - “Waarom zou ik iets voor mijn vader
verbergen?” antwoordde de brave zoon; “gedurende uwe afwezigheid kwam eene
vrouw met een schotel met spijzen als offer voor de goden en plaatste dien voor hen.
De kleinere goden, die naar het scheen in langen tijd geene spijzen geproefd hadden,
staken gretig de handen uit en begonnen te eten, voordat de oude god hun daartoe
verlof gegeven had.
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Woedend over hunne onbeschaamdheid rees hij op, nam den hamer en verbrijzelde
hen wegens hun gebrek aan eerbied.” - “Spot gij met mij? Wilt gij uwen vader
bedriegen?” riep Terah gramstorig uit. “Weet ik dan niet, dat zij niet eten, zich niet
bewegen en ook niet gaan of staan kunnen?” -- “En toch bewijst gij hun goddelijke
eer,” hernam Abraham, “gij aanbidt hen en wilt, dat ik ook hen aanbidden zal!”
Tevergeefs echter sprak Abraham op deze wijze met zijnen vader. Het bijgeloof is
doof en blind. De vader leverde hem over aan het wreed gerecht van den even
afgodischen Nimrod. Maar een barmhartige Vader, - de genadige en hooggeprezen
Vader van ons allen, - bewaarde hem voor het dreigend gevaar, en Abraham werd
de vader der geloovigen.’
Bij deze laatste woorden zag Levi zijnen jeugdigen vriend aan en op zijne lippen
zweefden de woorden: wij alleen, wij Israelieten, zijn nakomelingen van Abraham,
en derhalve zijn wij de geloovigen. Rinus begreep wat Levi bedoelde. Hij zei hem,
dat het mogelijk was, dat Terah afgodsbeelden gemaakt en Abraham die verbrijzeld
had. Hij hield veel van Abraham en las zijne geschiedenis heel gaarne. Ook verblijdde
het hem nu en dan te hooren, dat de Joden met grooten eerbied en lof van hun vader
Abraham spraken, maar welk een voorrecht het ook moge zijn een goeden,
godvruchtigen en geloovigen vader te hebben, dit zou zijnen kinderen weinig baten,
zoo zij niet even goed, godvruchtig en geloovig waren als hij. Zoudt gij het in een
man niet dwaas vinden, - zeide hij - die eene afschuwelijke stem heeft, als hij meende
mooi te kunnen zingen, omdat zijn vader als zanger beroemd was? Zou het mij iets
voor God baten, dat mijne grootmoeder in den Heer geloofde, terwijl ik ongeloovig
bleef? Ja, uw voorrecht, een kind van Abraham te zijn, is groot, maar vergeet het
niet, hij is slechts de vader van geloovigen, en zoolang iemand niet in God als zijn
Vader, en in den Heere Jezus als zijn Zaligmaker gelooft, - op wien ook Abraham
gehoopt heeft, - komt hem deze naam niet toe.’
Hier werden de jongelingen in hun gesprek gestoord.
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Hoofdstuk VII.
Eene ontmoeting met kwade gevolgen.
Twee jaren waren voorbijgegaan, twee jaren van lief en leed voor Levi en Rinus. De
beide knapen hadden zich goed ontwikkeld, en de zware arbeid, dien zij veelal
verrichten moesten, was niet belemmerend geweest voor hun groei; althans Rinus,
die de minst sterke was van beiden, was een krachtig jongeling geworden, welgevormd
van lijf en leden. Men trof ze meestal samen, en wanneer zij door de straten van het
stadje gingen, de een om bestellingen op te halen en de andere om iets te bezorgen,
dan gebeurde 't wel eens, dat een voorbijganger, hen ziende, schertsend zeide: ‘Jafet
woont in Sems tenten,’ terwijl anderen, die wel eens de klok hadden hooren luiden
in Racheltjes woning, aan den psalmregel dachten: ‘Ai ziet, hoe lieflijk is 't als
broeders samenwonen.’
En inderdaad, Levi en Rinus hadden elkander lief als broeders. Zij arbeidden aan
elkanders geluk en zoo den een eenig leed trof, dan voelde de ander het dubbel. Het
gelukkigst waren zij, wanneer zij des Zaterdags of Zondags een verre wandeling
mochten doen, of wanneer hun opgedragen werd een koe te halen. Dan genoten zij
op die wandeling en Levi had Rinus zooveel mede te deelen van zijne verwachtingen,
dat de laatste bijna niet aan het woord kon komen. Dan stortte de jeugdige Israeliet
voor den jeugdigen Chris-
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ten zijn hart uit, en de hemelsche heirlegers verheugden zich over de goede
voornemens, die deze twee vrienden koesterden, namelijk om in de vreeze des Heeren
te wandelen.
Doch niet altijd zou het aldus blijven. Er waren donkere wolken in aantocht, die
zich tot een onweder saampakten. De beide jongelingen, die thans den leeftijd van
ruim zestien jaren bereikt hadden, zouden het ondervinden, dat de weg des levens
ook een weg des lijdens is.
Het had Mozes al lang gehinderd, dat Levi zoo vertrouwelijk was geworden met
Rinus. Die man had geen denkbeeld van broederlijke liefde, nog minder dacht hij
ooit aan hemelsche dingen. Op hem was wel ten volle het woord van toepassing, dat
hij uit de aarde aardsch was. In zijn hart voedde hij een gloeienden haat tegen alle
Christenen, en dom, onwetend als hij was in de Schrift en in de geschiedenis van
zijn eigen volk, hield hij zich des te nauwgezetter vast aan den uitwendingen vorm
van den Joodschen godsdienst, naarmate hij zich besmet waande door de
tegenwoordigheid van een volgeling van den gehaten Nazarener. In het eerst was hij
onverschillig geweest, maar toen Saartje van den Schohet en Immetje de Leeuw, die
waarschijnlijk een goed oog op Rinus hadden, hem opmerkzaam maakten, dat er
voor Levi wel eenig gevaar lag in den omgang met den Christen, - toen meende hij,
dat het tijd werd zich als een geloovige Jood te doen gelden.
Hij besloot de beide jongens na te gaan, te meer daar hij iets of iemand zocht,
waaraan hij zijn verdriet kon uitlaten. En verdriet had hij. Waarin dat verdriet bestond
zal straks blijken.
Op zekeren Sabbatmiddag waren de beide vrienden naar hun slaapkamertje
geslopen. Zij wilden Racheltje en Mozes geen ergernis geven door in den gesloten
winkel of in de huiskamer te lezen, wetende hoe weinig moeder en oom van boeken
hielden. Racheltje kon het niet zien, dat Levi las. Wat verdiende hij er mee? 't Is
waar, op Sabbat behoefde hij niets te verdienen, maar was het dan verboden op Sabbat
te denken aan 't geen hij morgen en overmorgen zou verdienen? Zij had hem dit
dikwijls te kennen
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gegeven, en om nu die herhaalde en vervelende redeneering te vermijden, school hij
liever weg om in het verborgen wijsheid te zoeken in het woord van God. Rinus, die
van den predikant van 't stadje nuttige boeken ter leen had ontvangen, hield zich met
zijne lectuur bezig, doch Levi, die niet alles verstond, wat hij las, vroeg hem wel
eens opheldering, die hem ook bereidwillig werd gegeven, zooveel als Rinus
vermocht.
‘Luister eens Rinus,’ zeide Levi, ‘telkens lees ik van de Farizeën, dat zij te zamen
raad hielden om Jezus te dooden. Waarom wilden zij Hem dooden? Had Hij hun dan
kwaad gedaan? Was het uit vijandschap? En hoe was die vijandschap ontstaan?’
Hiervan gaf Rinus, zooveel hij vermocht, eene verklaring 't geen hem des te
gemakkelijker viel, daar juist de Zondag te voren de predikant dit onderwerp
behandeld had.
‘Het spijt mij,’ zeide Levi, ‘dat mijne voorouders dien Jezus zoo vervolgd hebben.
Ware Hij thans op aarde, ik zou naar Hem toegegaan zijn, om uit Zijn mond de
waarheid te hooren, en als moeder het niet gewild had, zou ik weggeloopen zijn.’
‘Maar dat hebt gij niet noodig,’ zeide Rinus, ‘God heeft er voor gezorgd, dat gij
den Bijbel kunt lezen. Lees wat de Heere Jezus gezegd heeft en geloof, dat Hij nog
tot u spreekt. Geef mij den Bijbel eens, dan zal ik u iets opslaan, dat gij moet lezen,
hardop, ten minste zoo, dat ik het hooren kan.’
Rinus nam den Bijbel, bladerde er een weinig in en gaf hem het boek terug, terwijl
hij met den vinger wees op Johannes 12 vs. 44.
Levi las en Rinus luisterde.
Maar beiden dachten er niet aan, dat er iemand op de loer lag. Nauwelijks was hij
gekomen aan de woorden: ‘Ik ben een licht, in de wereld gekomen, opdat een iegelijk,
die in Mij gelooft, in de duisternis niet blijve,’ of Mozes, die stilletjes naderbij was
geslopen, rukte eensklaps Levi het boek uit de hand en sloeg er zijn neef rechts en
links mee om de ooren; ja, zoo woedend werd hij, dat hij Rinus niet ontzag, maar
hem rijkelijk klappen toedeelde.
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Gij kunt denken, dat dit niet in de uiterste stilte geschiedde en het gedruisch, zoowel
als het schreeuwen der beide jongelingen tot in de kamer doordrong. Racheltje, die
bang was voor opspraak, en 't geen haren handel zou kunnen benadeelen, stoof in
een vaart naar boven, en juist stak zij het hoofd boven de trap uit, toen Mozes den
Bijbel wegslingerde, die nu tamelijk onzacht tegen haar hals aankwam.
‘O wee!’ riep Racheltje uit, die van schrik bijna was gevallen, ‘o wee! Wat moet
me gebeuren? Wilt gij mij attel lemiese? (doodslaan). Wat gebeurt er?’
‘Wat er gebeurt?’ vroeg Mozes woedend, ‘dit gebeurt, dat die gojim een hourik
is, die uw zoon uit de boeken van de Christenen laat lezen. Hij wil hem tot een
afvallige maken.’
‘O wee!’ riep Racheltje uit, haar mond met de handen bedekkende, ‘mijn
bakschenajim!’
‘Wat geven mij je bakschenajim!’ riep Mozes uit, nog altijd vol woede; ‘bekommert
gij u daarover meer dan over Levi?’
Eigenlijk gezegd ja. Wel zou Racheltje niet gaarne gezien hebben, dat haar zoon
Christen werd, maar.... kon zij 't veranderen als 't gebeurde?
‘Levi - Levi!’ jammerde zijn moeder, ‘kom in het voorhuis. Lees niet meer!
Waarom zou je lezen? Die boeken brengen je maar aan 't droomen, en is er wat bij
te verdienen? Kom beneden, Levi. Ga wat wandelen. Zou je niet eens gaan kijken,
hoe Saartje het maakt?’
Levi volgde zijne moeder en Mozes bleef met Rinus alleen. De woede van Mozes
keerde zich nu tot onzen jongen vriend, die kalm bleef, al schudde Mozes hem ook
heftig bij den arm. Hij dreigde hem met alle mogelijke dreigementen en ging te keer
als een wild dier. In zijn woede vergat hij de plaats, waar hij was, en niet bijzonder
scherp van gezicht zijnde, struikelde hij, viel van de trap en verstuikte zich den
rechtervoet.
Nieuw gejammer, nieuwe woede en bedreigingen tegen Rinus, die dood bedaard
de trap afdaalde en Levi achterna ging, die zich op weg bevond naar Saartje van den
Schohet, maar nu met hem een anderen weg koos.
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In weerwil van de pijn bulderde Mozes er steeds op los. Hij wilde dat Rinus het huis
uitging, om er nooit weer in te komen, maar hier tegen verzette zich Racheltje, die
gaarne de honderd vijftig gulden wilde behouden. 't Was een hevige woordenstrijd.
Mozes dreigde het huis uit te gaan en een andere slachterij op te zoeken, of naar de
diamantvelden te trekken en er schatten te verzamelen. Hij had haar daar reeds
meermalen mede gedreigd, maar Racheltje wist hem eindelijk tot bedaren te brengen,
waarna zij een der buren opzocht en Mozes alleen liet.
Doch Mozes had verdriet. Hij was kwaad, kwaad heden en morgen niet minder.
Niet alleen op Rinus en Levi, maar op de geheele wereld. De reden was: hij had
getracht een boerenknecht op te lichten, door hem een verguld zilveren horloge te
verkoopen voor een gouden. Dit bedrog was uitgekomen, en nu werd Mozes gedreigd
met een proces, zoo hij geen schadevergoeding gaf. En Mozes was bang voor
processen. Hij hield er niet van voor de getabbaarde heeren van 't gerecht te staan,
daar hij als ontrouw en bedriegelijk bekend was.
Die vijf en twintig gulden schadevergoeding waren eigenlijk de oorzaak van de
neteligheid en kitteloorigheid, die hij gedurende de laatste dagen aan den dag gelegd
had, en daar hij deze toch aan iemand moest uitlaten, kwam het hem zeer gelegen,
dat hij de beide jongens eens bestoken kon. Doch toen de hittigheid zijner gramschap
een weinig bedaard was en hij nu door den verstuikten voet zich niet zoo bewegen
kon, als hij dit wenschte, ja eigenlijk als een kreupele door het huis hinken moest,
waarbij hij het soms uitschreeuwde van pijn, - zie, toen viel het hem plotseling
loodzwaar op het lijf, dat het overmorgen de laatste dag was, die hem voor het betalen
der som overbleef. Had de door hem bedrogene dan het geld niet, dan zou hij - Mozes
- de nadeelige gevolgen zichzelven te wijten hebben.
Het ging hem wel aan 't hart die mooie vijf en twintig guldentjes te moeten afstaan.
Gaarne had hij er zijn pink voor willen missen, wanneer hij die blanke zilverlingen
maar had mogen behouden. Doch al zijn wenschen en redeneeren mocht niet baten:
hij moest er aan gelooven.
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‘'t Zijn miese massematten,’ (netelige zaak) zuchtte hij den volgenden avond, toen
hij met den omwonden voet in het achterhuis zat en toezag, hoe Rinus en Levi bezig
waren met den stal, waarin 's morgens een koe geslacht was, op te ruimen en schoon
te maken. ‘Kon ik nu maar zelf naar dien boerenknecht toegaan, dan had ik hoop
hem te betjoegelen. Maar kan ik? Neen, ik kan niet. Ik ben kapore, kapore aan mijn
voet. En wat maakt die boerenlummel een drukte! En voor wat? Ja, ik vraag je voor
wat? Voor vijf en twintig guldentjes! O wee! vijf en twintig guldentjes! En hoe zal
ik ze hem geven, hoe ze hem bezorgen? Door onzen Schohet? En waarom door den
Schohet! Zou hij mij niet kapittelen en zeggen: Mozes, gij zijt een posch jisrool
(slechte Israeliet). Zou hij mij niet een standje maken? O, er ist beis (hij is boos).
Zou ik Davidson verzoeken dat geld te brengen? En waarom Davidson? Zou Davidson
niet zeggen: Mozes, ik heb geen tijd. En onze Gazan? O wee! onze Gazan! Zou hij
zuur zien om een guldentje te verhandelen? Neen, ik vertrouw het niemand hunner
toe. En waarom zou ik hen ook vertrouwen? Weet ik niet wat ze zeggen, weet ik niet
wat ze doen? O Mozes - Mozes! Je zijt kapore.’
Maar de dag ging voorbij - en 't geld moest gebracht worden. In dezen nood dacht
hij er aan Rinus en Levi er mede te belasten. Niet Rinus alleen, want de gojim mocht
eens haschi mijne. En ook niet Levi alleen, want deze was een posch jisrool, en niet
te vertrouwen wegens zijn droomerijen. Maar als de twee samengingen, dan zou 't
geld wel bezorgd worden, meende hij, daar de een dan wel zou passen op den ander.
Toen hij nu tot dit besluit gekomen was, geloofde hij Rinus en Levi weer goede
woordjes te moeten toevoegen en te vleien, 't geen hem al heel slecht afging, evenals
iemand, die lacht bij kiespijn. Maar hij kwam er toch toe, en daar de beide jongelieden
hem gaarne dezen dienst bewijzen wilden, trad hij den volgenden morgen met hen
in nader overleg.
‘Levi,’ zei hij, zijn neef een zakje overhandigende, waarin hij allerlei bijeengebracht
geld verborgen had, ‘Levi, dit zijn de vijf en twintig guldentjes, die gij aan dien
gammer

Eduard Gerdes, Twee zwervelingen, of Jood en Christen

75
(ezel) brengen moet. Wilt ge nog trachten hem over te halen, om 't met minder te
doen, sirtse hasschem (zoo God wil), zult gij de helft verdienen. Maar zoo die gojim
kwaad blijft en dat volle geld wil hebben, geef het hem en zeg: gezegend zal je
wezen!’
Levi begreep wat deze laatste woorden beteekenden, maar zei niets. Hij nam het
geld, en nadat Racheltje hem toegeroepen had: ‘Vergeet het terugkomen niet!’ begaven
zich de beide vrienden op weg.
Het was een lange wandeling, die zij te maken hadden, daar de boerderij, waar de
knecht woonde, nog een half uur verder lag dan het Valdertje. Onze jongelieden was
dit niet onwelkom en zij beschouwden het als een gunst weer eens ongestoord samen
te kunnen zijn en te spreken over al hetgeen hun het naast aan 't hart lag. Levi vroeg,
Rinus antwoordde, en zoo vragend en antwoordend gingen zij het Valdertje voorbij
en kwamen in de kom van een dorp, waar eene menigte mannen, vrouwen en kinderen
zich rondom een orgeldraaier verzameld hadden en luisterden naar 't geen deze man
zong. Rinus herkende hem terstond als dezelfde, met wien hij de reis in het beurtschip
gedaan had en van wiens bedriegelijk kaartspelen hij ooggetuige was geweest. Ja,
het was dezelfde man, maar niet dezelfde vrouw en ook niet de kinderen. Onze Rinus
wist nog niet, dat vele van dergelijke lieden een recht ergelijk leven leiden en de
goede zeden als met voeten vertreden.
‘Hoort gij wat die man zingt?’ vroeg Levi bevend van toorn. ‘Hij zingt een lied,
waarin onze natie bespot wordt!’
Levi was vuurrood geworden. Al ging er veel in hem om, dat naar het Christendom
overhelde, toch was hij een Israeliet, toch behoorde hij nog tot het volk, dat hij liefhad;
hij kon niet dulden, dat het bespot werd, zoodat de Christenen er over lachten.
Dit hinderde Rinus ook, en toen de orgeldraaier, niettegenstaande de afkeurende
wenken, die Rinus hem gaf, voortging met zingen, trad onze jongeling op hem toe
en zeide:
‘Gij moogt zulk een lied niet zingen. Weet gij niet dat gij daar ergernis mee geeft
en den Heer beleedigt, die de God van Israel is!’
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De orgeldraaier lachte hem uit en zeide:
‘Gij behoeft er immers niet naar te luisteren, zoo min als die Jodenjongen, dien
gij bij u hebt. Ga uws weegs, en laat mij zingen wat ik wil!’
De orgeldraaier had in zoover gelijk, en als Rinus wijs had gehandeld, dan zou hij
met Levi heengegaan zijn. Immers, hij had reeds meer gedaan dan menig Christen
doen zou en geen der dorpelingen, die er bij stonden, gedaan had: hij had den man
zijn ergerlijk gedrag onder 't oog gebracht. Maar - vooral ter wille van Levi - was
zijn verontwaardiging zoo groot, dat hij niet besluiten kon zoo maar zoetsappig heen
te gaan. Hij begon thans te eischen, dat de orgeldraaier het zingen van dit lied zou
staken, en toen die man hem bleef uitlachen, werd hij zoo driftig, dat hij hem in korte
woorden aan het voorval in het beurtschip herinnerde en hem een bedrieger noemde.
Dit liet zich de orgeldraaier niet aanleunen. Een - twee - drie liet hij het orgel, dat
op een soort van wagentje stond, los, en trad op Rinus toe, dien hij op een dracht
slagen wilde onthalen, maar Levi - gevoelende, dat hij de aanleidende oorzaak van
dit voorval was - wierp zich tusschen den man en zijn vriend, en met een
behendigheid, die verwondering moest wekken, greep hij den orgeldraaier bij de
beenen en wierp hem omver.
Gij kunt begrijpen, dat dit kleine voorval eene groote beweging veroorzaakte onder
de omstanders, waarvan de meesten schaterden van lachen, toen zij den orgeldraaier
op den grond zagen spartelen, terwijl Levi en Rinus zich uit de voeten maakten. Dat
de orgeldraaier woedend was en dadelijk opstond, begrijpt ge; evenzoo kunt gij wel
nagaan, dat hij vrouw, kinderen en orgel in de steek latende, terstond de beide
jongelieden achternaholde. Nu hadden dezen een groote voorsprong, maar hij haalde
ze toch in, en wel op de hoogte van een brug, die over een breede stroom liep. Het
halve dorp haastte zich om getuige te zijn van de strafoefening, die de beide vrienden
zouden ondergaan, want zoo iets gebeurde niet elken dag. Het is een even algemeen
als treurig verschijnsel, vooral ten platte lande, dat men vaak als 't ware met genoegen
een vechtpartij
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gadeslaat, zonder een vinger uit te steken om ze te voorkomen.
De orgeldraaier pakte Levi het eerst beet en wilde hem afrossen, maar Rinus duldde
het niet en hield den man van achteren bij zijne armen vast. Met een ruk maakte deze
zich los, sloeg rechts en links naar de beide jongelingen en worstelde nu eens met
dezen, dan met genen, waarbij Rinus het evenwicht verloor en in het water stortte.
Nauwelijks zag dit Levi, die goed zwemmen kon, of hij wierp zich in de rivier en
greep zijn vriend, dien hij vastgreep, waarna hij zwemmende met hem den oever
bereikte.
De driedubbele toorn was afgekoeld, vooral bij de jongelieden, die druipnat waren
en het medelijden inriepen van een paar dorpelingen, die hen medenamen naar hunne
woning en hen in de gelegenheid stelden zich bij een vuur te drogen. Wat den
orgeldraaier betreft, deze maakte zich spoedig uit de voeten, daar de dorpsbewoners
de partij der beide jongelingen gekozen hadden en hem nu dreigden en met steenen
wierpen.
Zoo liep deze ontmoeting af.
Maar dit muisje had een staartje en wel een heel leelijk staartje.... Het zakje met
geld, dat Levi bij zich had, was verdwenen. Toen Levi en Rinus eindelijk weer droog
waren en hun nat pak met andere geleende kleederen verwisseld hadden, begaven
zij zich wel dadelijk naar den stroom en vischten met dreggen en harken naar het
zakje, maar alle moeite, die zij aanwendden, bleek vergeefsch: het geld was weg!
Stel u nu eens voor wat er bij hun thuiskomst geschiedde en op welke hartelijke
wijze zij door oom Mozes ontvangen werden. Zij konden en mochten niet anders
spreken dan de waarheid, maar toen Mozes vernam, dat zijn geld verloren was geraakt,
weergalmde het huis van zijn gejammer. Hij hinkte handenwringende door den winkel
naar de binnenkamer, in den stal, en klaagde en kermde, alsof hij reddeloos te gronde
was gericht, niet slechts door het verlies van deze vijf en twintig gulden, maar omdat
hij nu ander geld naar den boerenknecht moest zenden.
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Het speet Levi en Rinus zeer, dat dit gebeurd was, en eene kleine kastijding hadden
zij ook wel verdiend. Rinus had moeten trachten den orgeldraaier op een andere en
meer zachtzinnige wijze over te halen zijne spottende liedjes te staken. Levi had den
man niet zoo listig en onverhoeds mogen aanvallen, en, daar hem de bezorging van
't geld toevertrouwd was, had hij moeten zorgen, dat dit niet kon verloren gaan. Eene
kleine kastijding hadden zij dus wel verdiend, maar Mozes was niet de man, om zich
daarmede tevreden te stellen. Hij raasde als een Turk, vorderde van Racheltje, dat
zij 't geld, dat Levi verloren had, terug zou geven, en toen de weduwe hiertoe niet
bereid was, wist hij de zaak zóó voor te stellen, alsof Rinus eigenlijk de schuldige
was, die niet stil zijns weegs was gegaan, maar twist had gezocht met den orgeldraaier.
Hij verlangde nu, dat Racheltje hem in zijn verlies te gemoet kwam, door hem een
deel van 't kostgeld van Rinus af te staan, - maar toen zij ook hiertoe niet te bewegen
was, zeide hij op dreigenden toon:
‘Zal ik zorgen, dat de jongen het huis uit komt. Dat zal ik.’
En hij hield woord.
Van dit oogenblik af werd hij een tiran voor de beide jongelingen, snauwde en
grauwde, sloeg en ranselde, liet hen geen oogenblik alleen, zorgde dat zij niet te
zamen konden lezen en bidden, - in het kort, hij behandelde hen zoo boosaardig, dat
onze jeugdige vrienden het benauwd kregen. Levi werd mishandeld, omdat hij niet
Joodsch genoeg deed, en Rinus, omdat hij met Levi over het Christendom spak. De
haat van Mozes tegen beiden groeide steeds aan. Van week tot week, van maand tot
maand werd hij sluwer; zonder dat de weduwe er iets tegen vermocht te doen, daar
Mozes dreigde de woning te verlaten, in welk geval zij met haar slachterij in groote
verlegenheid zou geraken, vooral daar Levi op zeventienjarigen leeftijd nog niet bij
machte was al het werk te doen, al had hij ook Rinus tot hulp.
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Hoofdstuk VIII.
Twee vrienden op de vlucht.
‘Rinus,’ zei Levi op zekeren dag, ‘ik kan het niet langer in huis uithouden. Heeft
oom Mozes u niet verschrikkelijk geslagen? En hebt gij geen striemen op den arm?
Heb ik geen dik gezicht?.... Neen, ik kan het niet uithouden. Klaag ik hierover aan
moeder, dan zegt zij: ‘Zou je 't niet verdragen? Zal oom wel niet weer goed worden?
Kan moeder 't veranderen?’ Maar ik kan het niet verdragen; oom Mozes zal niet weer
goed worden, en daar moeder het niet veranderen kan, zal ik 't veranderen.’
Rinus had ook zijn bekomst van Mozes. Hij had het best begrepen, wat die man
bedoelde: hij wilde hem het huis uit drijven en hierdoor zijn leedvermaak koelen op
Racheltje, die dan elke zes maanden geen vijf en zeventig gulden meer kon opstrijken.
De wraak over 't verlies van zijn vijf en twintig gulden was nog niet vergolden. En
nu moest onze arme Rinus er onder lijden. Geen dag verliep er, dat hij ook niet een
veeg over zijne wangen of een stomp in de ribben kreeg, maar hij bleef geduldig.
Alleen verbleekte hij van toorn, wanneer Mozes zijn vriend Levi mishandelde. Dat
kon hij niet zien en niet verdragen. Veel liever wilde hij door Mozes getrapt en
geschopt worden, dan dat Levi eenig leed werd aangedaan. En zoo was het ook met
Levi, die liever alles, ook de hardste bejegening wilde ondergaan. als Rinus maar
daarvan bevrijd bleef. Wanneer hij dus ook
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klaagde en uitriep: ‘Ik kan het niet uithouden,’ dan was het eigenlijk de liefde tot
zijn vriend, die hem deze klacht van de lippen perste.
Inderdaad, de liefde, die beide jongelingen voor elkander gevoelden, was treffend.
Mozes zag dit wel, maar juist dit hinderde hem nog meer, en daarom wilde hij niet
rusten, voordat zij van elkander gescheiden werden. Toch zou hij zijn doel niet
bereiken, al gelukte ook een gedeelte van zijn toeleg.
‘En hoe wilt gij dit veranderen?’ vroeg Rinus, toen Levi hem dit zeide.
‘Ik wil het huis uit. Wou ik niet op reis? Wou ik niet naar Jeruzalem? Heb ik het
moeder niet gezegd, dat ik daarheen wil? Moeder wil er niets van weten, maar kan
ik het hier uithouden? Kan ik het aanzien, dat wij zoo door oom Mozes getiranniseerd
worden? Weet ge wat?.... Ik loop weg.’
Merkwaardig.
Diezelfde gedachte had Rinus reeds lang gekoesterd, maar hij was het nog niet
met zichzelven eens geworden, of hij daaraan gevolg mocht geven, en in elk geval
zonder Levi zou hij toch nooit dit huis willen verlaten, daar hij voelde, dat God hem
bestemd had om als een broeder met Levi te verkeeren. Hij durfde hem echter die
gedachte niet te openbaren, daar hij erkennen moest, dat Levi zijne moeder niet
eigenwillig mocht verlaten. Als zoon des huizes moest. hij onderworpen blijven.
Toen nu Levi echter zeide, dat hij gaarne in huis blijven zou, als oom Mozes hem
niet zoo wreed behandelde, begon hij van lieverlede te bedenken, dat dit toch nooit
veranderen zou en deelde hem nu mede, dat het ook zijn plan was heen te gaan. De
vreugde van beide vrienden was thans groot, maar toch voelden zij, dat er iets aan
haperde, hoewel Rinus meer dan Levi. Rinus sprak nog van uitstellen, van wachten,
maar Levi, wiens reislust ontwaakt was, wilde van geen uitstellen weten.
‘Moeder zal mij niet zoo erg missen,’ meende hij. ‘De eerste dagen zullen wel
onaangenaam voor haar zijn, maar kan ik 't veranderen? Waarom belet moeder niet,
dat oom ons zoo gruwelijk mishandelt?’
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Uitstellen - wachten had Rinus gezegd. 't Zou beter en Christelijker geweest zijn,
wanneer hij 't gedaan had. Het was niet betamelijk van Levi, eigenwillig op zulk een
wijze het huis te verlaten; hij had zich tot God moeten wenden om uitkomst, en op
's Heeren tijd zou die uitkomst wel gekomen zijn.
Zij bevonden zich beiden op een dwaalweg, en wij, die weten hoe onmenschelijk
zij behandeld werden, kunnen wel medelijden met hen hebben, maar zullen nooit de
roekelooze daad van Levi en Rinus goedkeuren.
De torenklok van het stadje liet twaalf slagen hooren. Het was middernacht en alles
sliep, zelfs de klepperman die meende, dat het bij zulk een duisternis niemand zou
invallen om naar zijn geklepper te luisteren.
Beneden in de woning van de weduwe Speier was ook alles in de diepste rust.
Racheltje was rekenende en overleggende ingeslapen en in haar droom kocht zij een
koe voor een hebasch. Mozes sliep in een opkamertje boven de slachterij en in zijn
droom bevond hij zich in de goudvelden van Zuid-Afrika, waar hij het edele metaal
met handen vol in een zolderschuit wierp.
En onze beide vrienden?
Die sliepen niet, maar stonden geheel reisvaardig naast hun bedstede. Wanneer ik
zeg, dat zij reisvaardig waren, dan bedoel ik er niet mede, dat zij met pak en zak
klaar stonden, om heen te gaan. Volstrekt niet. Al dwaalden zij ook in hunne opvatting
van hun recht om het huis te verlaten, toch wenschten zij eerlijk te blijven, en zich
niets toe te eigenen van 't geen aan anderen behoorde. Niets dan de kleederen, die
zij aanhadden, wilden zij op hun vlucht medenemen. Ja toch, Rinus had een klein
bundeltje gemaakt, en dit bevatte grootmoeders Bijbel en de Hebreeuwsche
Vertellingen, die Levi van oom Nathan ten geschenke gekregen had en die Rinus
voor hem wilde dragen.
Het had twaalf uren geslagen.
‘Zijt gij gereed?’ vroeg Levi fluisterend.
‘Ja,’ was het antwoord. ‘Laat ons nog vijf minuten wachten.’
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‘Waarom?’
‘Het kon eens zijn, dat uw oom door het slaan van de torenklok wakker was
geworden.’
Levi stemde er in toe, maar met bevende stem. Hij was zeer opgewonden en in
hoogst zenuwachtigen toestand. Dit reeds had hem moeten overtuigen, dat hij niet
goed handelde.
Rinus begaf zich naar de trap. Hij luisterde, luisterde, - maar hoorde niets. Nu
trokken beide vrienden hunne schoenen uit, om op de trappen geen leven te maken.
en..... een voor een daalden zij zachtjes, nu en dan stil blijvende staan om te luisteren,
de treden af. Met ingehouden adem streken zij langs het opkamertje, en..... één
oogenblik was er, dat Levi door den grond meende te zakken daar hij oom Mozes
hoorde. Doch Rinus stelde hem gerust door hem in te fluisteren, dat ‘de man zoo
hard snorkte.’ Vervolgens kwamen zij in het achterhuis, dat wel op slot was, maar
waarvan de sleutel in het slot stak. De bewoners van onze kleine stadjes zijn niet zoo
bang voor dieven van buiten; als daar gestolen wordt, geschiedt dit meestal door
dieven van binnen. Levi draaide den sleutel om, de deur ging open en.... de beide
vrienden bevonden zich op straat. Behoedzaam trokken zij de deur dicht en..... staarden
elkander aan bij het zeer flauwe schijnsel van een straatlantaarn, terwijl een dichte
motregen hun niet veel heerlijks van hun nachtelijken tocht voorspelde.
Maar waar nu heen?
Ja, dat was een belangrijke vraag, waaraan zij in hun ijver, om maar van hier weg
te komen, niet gedacht hadden. Het stadje had twee uitgangen. Oostwaarts kwam
men aan de Duitsche grenzen; Westwaarts langs den straatweg ging de weg naar de
stad H. Nu hadden onze jongelieden geen van beiden zin om zich naar Duitschland
te begeven: zij kenden de taal van het land niet, bezaten geen paspoorten, die destijds
ieder reiziger noodig had, en wisten ook niet, wat zij daar zouden uitvoeren. Wanneer
zij in het land bleven en bij voorbeeld eene groote stad konden bereiken, dan zouden
zij allicht, meenden zij. werk en brood vinden, en zou Mozes hen niet
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meer kunnen mishandelen, terwijl Levi hoopte zooveel te verdienen, dat hij eenmaal
de reis naar Jeruzalem zou kunnen aanvaarden.
Op goed geluk af wandelden zij dan den straatweg op; maar zoo donker was de
nacht, en zoo vol nevel en motregen de lucht, dat zij geen handbreed voor zich uit
konden zien. Opdat zij elkander in deze duisternis niet verliezen zouden, liepen ze
arm in arm naast elkander, meestal zwijgend, vooral toen zij nog in den naasten
omtrek der stad waren. Doch de nacht, en vooral een stikdonkere nacht is niemands
vriend. Daar men niets ziet, meent men overal iets te zien, en wanneer nu ons hart
nog daarenboven ons veroordeelt en het geweten ons zegt, dat wij iets doen, dat niet
goed is, - zie, dan houdt de vrees onze lippen gesloten, om een wellicht loerenden
vijand onze nabijheid niet te verraden.
Rinus en Levi bewaarden dus het stilzwijgen, hoewel het binnen in hen niet zweeg.
Een oogenblik kwam er zelfs, dat Rinus tot Levi wilde zeggen: ‘Zou 't niet beter zijn
dat wij maar weer naar huis gingen? Uwe moeder zal zoo bedroefd wezen, als zij u
niet vindt, en ik zal de schuld krijgen, alsof ik u overgehaald heb het huis te
ontvluchten.’ Maar hij begreep, dat het hem toch niet zou baten, want Levi had hem
gisteren nog gezegd, dat als hij, Rinus, niet meeging, hij dan toch zou gaan. Zijn
besluit was onherroepelijk, - en derhalve moest Rinus zijn vriend wel vergezellen.
Twee uren wandelden zij voort, toen gelukkig de motregen ophield en de sterren
voor den dag kwamen. Dat was ook het eenigste licht op hun pad, - een zeer zwak
licht, vergeleken bij het Woord van God, dat ons door de grootste duisternis heen
helpt. Maar in dit geval hadden onze jongelieden dat licht niet geraadpleegd, en
daarom zouden zij ook in de ellende komen, al was het begin ook nog zoo heerlijk.
Al voortwandelende bereikten zij het dorpje, waar de ontmoeting met den
orgeldraaier had plaats gegrepen en waar zij een nat pak hadden opgeloopen. Nu
wist Levi, dat wanneer zij de brug over gingen, zij, indien zij goed doorstap-
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ten een uur later te H. zouden komen, een stadje iets grooter dan hunne woonplaats.
Wanneer zij daar maar eerst waren, dan .... ja dan....? Zij wisten niet wat. Doch in
ieder geval zij waren dan ver van Mozes, en dit vonden zij reeds gelukkig genoeg.
Zij kwamen te H. Doch het stadje was nog in diepe rust, en ook daar scheen de
klepperman niet veel van wandelen te houden, want zij ontmoetten niemand op straat,
die op zulk een stadsbeambte geleek. Zij waren echter zoo moe, dat zij blijde waren,
toen zij bij het licht eener lantaarn een bank zagen, waarop zij zich konden
nederzetten, beiden naast elkander zoo dicht mogelijk bijeen, om als lotgenooten lief
en leed te deelen, al ware het ook een zachten slaap, die hen spoedig overviel.
Toen zij wakker werden, was het klaar dag, maar tot hun geluk bevonden zich nog
slechts weinig menschen op straat, anders hadden zij zeker veel bekijks gehad, daar
het toch hoogst zelden gebeurt, dat twee jongelieden den nacht buiten op een bank
slapende doorbrengen, tenzij dat zij dronken zijn, 't geen, helaas, in onze groote
steden weleens plaats vindt.
De slaap had hen wel een weinig verkwikt, maar zij waren toch huiverig geworden
en stijf in hun leden door de ongewone houding, die zij in deze buitengewone
slaapplaats moesten aannemen.
‘Nu zal het ons goed doen,’ zeide Rinus, ‘wanneer wij eens fiksen gaan loopen.
Als ik mij niet bedrieg, dan zie ik daar ginds aan 't eind der straat een brug. Mij dunkt
daar moeten wij heen, dan kunnen wij onzen weg overzien.’
Levi vond dezen voorslag goed, en Rinus, zijn bundeltje opnemende, ging met
hem de straat ten einde. Wel kwamen zij een bakkerswinkel voorbij, en wel bleven
zij even stilstaan, toen zij den uitlokkenden geur van het verschgebakken brood in
den neus kregen, - maar zij mochten er niet verder aan denken, want de een was zoo
rijk als de ander en met hun beiden bezaten zij aan centen, dubbeltjes en kwartjes 3
× 5 + 5 = 20.
Toen zij bij de brug kwamen; zagen zij links van den weg een huisje, waarop met
groote letters te lezen stond:
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Kantoor van de stoomboot De Pollux. Twee heeren hepen voor dat kantoor op en
neer, die waarschijnlijk wachtten. dat het luikje zou geopend worden, om
plaatsbiljetten te kunnen nemen. Kort daarop verscheen dan ook een jonge man, met
een ganzeveder achter zijn oor en een pet op, rondom met een rooden band afgezet,
ten teeken dat hij klerk was, of agent van de stoomboot De Pollux.
‘Hoe laat komt de boot hier aan de brug?’ vroeg een der heeren aan den jongen
man, die nu het kantoor geopend had.
‘Ongeveer zes uur,’ was het antwoord.
‘Zoo, en kan men hier plaats nemen?’
‘Om u te dienen, Mijnheer. Waar verkiest u heen te gaan?’
‘Ja, ik moet naar Wamel,’ was het antwoord.
‘Naar Wamel? Wel, dan doet u het best plaats te nemen tot Tiel, waar wel
gelegenheid zal zijn, om naar Wamel te komen.’
‘Dat is goed,’ zeide de reiziger. ‘Geef mij dan een plaatsbiljet tot Tiel.’
‘Ik moet ook te Tiel zijn,’ sprak de andere heer.
‘Best,’ zeide de agent, die de biljetten uitreikte en het geld daarvoor opstreek.
‘Wij zullen dan maar ginds in dat koffiehuis gaan zitten en een kop thee drinken,’
zeide de eerste heer, die op zijn horloge keek. ‘Het is nog geen half zes; dus hebben
wij nog ruim een half uur tijd.’
De beide heeren gingen naar het koffiehuis en onze vrienden konden hen nazien.
Rinus' hart was geweldig beginnen te kloppen.
Had die heer niet gesproken van Wamel en was dat het dorpje niet, waar
grootmoeder hem heen wilde brengen?
Wamel!
In geen drie jaren had hij aan dit dorp gedacht, of liever: wel had hij er aan gedacht,
maar hem was de naam van dit kleine plekje ontschoten, daar grootmoeder, die niet
gewoon was veel te zeggen, het slechts eenmaal in zijn bijzijn genoemd had. Doch
nu hij het hoorde noemen, kwam het hem levendig voor den geest. Grootmoe-
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der had gezegd, dat daar nog bloedverwanten van hem moesten wonen, die zich zeker
over hem, een armen verlaten wees, zouden ontfermen.
Hij deelde Levi een en ander mede, en het was, alsof zij uit één hart en uit één
mond spraken, toen zij uitriepen: ‘Dan zullen wij met de boot naar Tiel en verder
naar Wamel gaan.’ Nu wij weten allen, dat er tusschen zeggen en doen dikwijls eene
groote afstand ligt en dat wij zeer vaak belet worden te doen, wat wij gezegd hebben.
Hier was het beletsel om uitvoering aan hun voornemen te geven dan ook zeer groot,
want reizen kost geld, en gij weet het: zij bezaten beiden geen penning.
Ja, daar stonden zij en keken elkander verlegen aan, zoo verlegen als een kind,
dat voor zijn meester staat en zijne les niet kan opzeggen.
‘Ik weet, wat ik doen zal,’ zei Levi, ‘als de kapitein van de boot komt, dan zal ik
hem smeeken ons voor niet mee te nemen. Hij kan ons in het kolenhok of tusschen
de pakgoederen duwen, net zooals hij dit verkiest, - als hij ons maar meeneemt. Zal
ik hem zeggen, dat wij arm zijn en op geluk uitgaan?’
‘Neen,’ zei Rinus, ‘doe dat niet. Wel moogt gij den kapitein vragen ons voor niet
mede te nemen, maar wij behoeven hem niet te zeggen, dat wij arm zijn. Dat ziet hij
wel. Ik geloof, dat het 't beste is, zoo wij hem aanbieden voor hem op 't schip te
werken. Wij hebben stevige handen en kunnen misschien dienst doen bij het lossen
en laden van goederen. Er zijn wellicht schapen en koeien aan boord, die hij ons zou
kunnen toevertrouwen.’
Levi vond dit ook beter en zij besloten dus te wachten tot de aankomst van de
boot, om dan met den kapitein te spreken. Gaarne zouden zij zich nu in het gezelschap
der beide heeren bevonden hebben om met hen te ontbijten, - maar dien zoo
natuurlijken wensch moesten zij onderdrukken en er bleef voor hen niets over, dan
op de brug te gaan staan en met den arm op de leuning te turen over de breede rivier.
't Was een heerlijk vergezicht, dat zij aanschouwden. De blauwe wateren, op wier
zacht gerimpelde golfjes het
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daglicht nederdaalde; de oevers met wuivend riet bedekt, en daar achter groene
weiden; van verre boerenhofsteden, molens, huizen, - en gansch ver Noord-, Zuiden Oostwaarts de torens van dorpen en steden.
Doch onze beide jongelingen hielden zich niet bezig met het beschouwen van dit
landelijk tafereel. Hunne gedachten dwaalden naar een andere streek en hunne oogen
zagen gansch andere dingen. Levi verplaatste zich in de ouderlijke woning. Het was
nu ongeveer de tijd, dat moeder opstond en de luiken openzette. Straks kwam oom
Mozes, die zijn morgengebed prevelde en onderwijl brommend vroeg: ‘Zijn die luie
jongens nog niet op? Zal ik ze niet doorramenassen, die houriks! Hoor ik ze niet?
Misschien zijn ze bezig met knittelen’ (bidden). Levi verblijdde zich in zijne gedachten
over de teleurstelling, die oom Mozes straks zou ondervinden, wanneer hij hun
slaapkamertje ledig vond. Wat zou hij aangaan, wat zou hij razen! Maar leed deed
het hem, als hij dacht aan de ongerustheid, die zijne moeder zou gevoelen, aan haar
angst, aan haar gejammer over haren Bechoor (Eerstgeboorne). Die gedachte deed
hem smartelijk aan. Zou hij terugkeeren en liever de mishandeling van oom Mozes
verdragen, dan te dulden, dat zijne moeder tranen over hem stortte? Hij werd waarlijk
verteederd; dikke druppels vloeiden langs zijne wangen en hij stond op het punt om
Rinus te zeggen, dat....
‘Daar ginds - zie, daar ginds komt de stoomboot aan!’ riep Rinus uit. ‘Kijk, het
schip buigt daar den hoek om en het zal zeker binnen een paar minuten hier zijn.’
Van verre klonk het geluid der stoombootbel, die de komst van het schip
verkondigde, en al de reizigers uit het stadje, zoo ook de beide heeren, begaven zich
naar de landingsplaats om de boot af te wachten en het fraaie schouwspel harer
nadering te genieten.
Daar kwam de boot, die weldra aan den oever lag.
‘Levi,’ fluisterde Rinus zijn vriend in het oor, ‘laat ons nu bij de pinken zijn en
van de gelegenheid gebruik maken! Sta niet te droomen. Wij moeten trachten den
kapitein te spreken.’ Levi kwam weer tot zich zelven. Het beeld zijner moeder was
verdwenen en hij aanschouwde thans
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werkelijkheid, namelijk mannen en vrouwen, die van en naar de boot gingen, de een
nog haastiger dan de ander.
‘Dat is zeker de kapitein,’ zeide Rinus, op een man wijzende, die een pet met een
zilveren band op het hoofd had. ‘Zal ik hem vragen of hij ons mee wil nemen?’
‘Ja, dat is goed,’ was het antwoord.
Juist wilde Rinus de plank opstappen, toen er een man van 't schip kwam en hem
bijna tegen het lijf liep, zoodat het weinig scheelde of Rinus was zoo van de loopplank
afgeslagen. Gelukkig evenwel hield de man hem vast.
‘Dat hing er bij een draad aan!’ zeide de man. ‘Waarom keek je niet goed uit de
oogen? Maar ik merk het al, gij zijt niet gewoon op een loopplank te loopen. Moet
je met 't schip mee?’
‘Ik wou heel graag,’ antwoordde Rinus bescheiden, ‘maar....
‘Wat maar?’
‘Wij hebben geen geld.’
‘Dat is slim. En hoe kunt gij - en die andere snuiter, die daar staat en zeker ook
mee wil, er aan denken om zonder geld met de boot mee te gaan? Scheelt het je hier?’
vervolgde hij, wijzende op zijn voorhoofd.
‘Wij willen den kapitein verzoeken ons mee te nemen; dan zouden wij voor hem
op 't schip werken!’ zeide Rinus.
De man moest hardop lachen over dit in zijn oog dwaze voorstel. Maar eensklaps
treedt hij een stap terug, ziet Rinus goed aan en vroeg:
‘Maar ken ik u niet?’ Heb ik u niet ruim drie jaren geleden te Rotterdam gezien
met eene oude vrouw, die zoo sprekend op mijne moeder geleek, die nu helaas, al
zes jaar dood is!’
‘Ja,’ antwoordde Rinus, die nu in Gerrit van Ommeren denzelfden bootsman
herkende, die hem toen zoo vriendelijk en meedoogend behandeld en den weg naar
het beurtschip gewezen had, ‘ja, ik geloof, dat ik dezelfde ben.’
‘En waar is die oude vronw, uwe grootmoeder, gebleven?’
Rinus zag opwaarts naar den hemel en wees naar boven.
‘Och, is dat goede mensen al dood! Net als mijne lieve moeder. Uwe grootmoeder
was een lieve vrouw. Weet gij
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nog wat zij mij zeide, toen ik haar vertelde hoe bedroefd ik was? Zij zeide: “Er is
een weerzien voor allen, die God vreezen!” Ja, dat moet waar zijn!’
In dit oogenblik luidde de bel, ten teeken, dat de boot gereed was om te vertrekken.
Rinus zag den bootsman vragend aan en Levi stond er droomend bij.
‘O, 't is waar, gij woudt mee, en dat zonder geld! Een malle historie!’
Hij bedacht zich een seconde en toen de beide jongelingen haastig over de plank
duwende, zeide hij:
‘Stapt maar op de boot! Ik zal het wel met den kapitein vinden. Hij is in een goeden
luim, en mocht hij er wat tegen hebben, dan heb ik er nog wel wat voor over, om je
een goeden dienst te bewijzen. Kom, haast je wat! Stapt op, en slaat maar links om
naar het vooronder. Dan zal ik wel bij je komen, en dan kunt gij vertellen, hoe het
met je grootmoeder afgeloopen is. Ach, ach! Is die ook al dood! Net als mijne goede
moeder!’
En de barmhartige bootsman duwde hen over de plank op de boot, die kort daarop
de landingsplaats verliet, terwijl onze vrienden de aanwijzing volgden en zich naar
het vooronder begaven.
‘Tot zoover is het goed gegaan,’ zeide Levi met een tevreden lachje. ‘Nu zal oom
Mozes moeite hebben om ons in te halen.’
‘Dat denk ik ook,’ zei Rinus. ‘Laat ons hopen en bidden, dat onze reis ook verder
voorspoedig zij.’
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Hoofdstuk IX.
Van de stoomboot naar het kasteel.
Dat was een uitkomst voor de beide jeugdige vrienden, die zich vergenoegd de handen
wreven, waarbij Rinus zijnen reismakker toefluisterde:
‘Op deze wijze komen wij gemakkelijk te Wamel, en wie weet of ik daar niet met
open armen ontvangen word! Wie weet, of mijne bloedverwanten aldaar niet reeds
lang naar mij verlangd hebben, niet wetende waar ik bleef, daar zij ook niets van
grootmoeder hoorden! Maar als zij mij ontvangen, dan zal ik hun zeggen, dat ik niet
zonder u bij hen blijven kan en wil. En als zij hooren, hoe veel wij van elkander
houden, en hoezeer gij verlangt een Christen te worden, dat is, openlijk te belijden,
dat gij gelooft in Jezus Christus als uw Zaligmaker van zonden, - o, dan is er geen
twijfel aan, of zij zullen ook wel voor u een plaatsje over hebben.’
‘Al was het maar voor korten tijd!’ zei Levi, ‘totdat ik reisgeld heb voor Jeruzalem.’
‘Kom,’ sprak Rinus, ‘laat dit denkbeeld vooreerst maar rusten. Laat ons eerst zien
hoe het ons te Wamel bevalt.’
Die droomers!
Zij dachten geen van beiden aan het woord: ‘Het hart des menschen overdenkt
zijnen weg, maar de Heere bestiert zijnen gang.’
Het zou gansch anders komen dan zij dachten.
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Intusschen kwam de bootsman en bracht hen naar het kleine afgeschoten vertrekje,
dat hem tot verblijf diende.
‘Ik heb den kapitein een paar goede woorden gegeven,’ zeide hij, ‘en hij zou een
oogje toedoen, maar vond het beter, dat gij hier een paar uren in mijn kooi bleeft;
daarna kondt gij op het dek gaan en stilletjes rondwandelen, totdat wij te Tiel
aankomen. Zoo, vertel mij nu eens wat van uwe grootmoeder. Ach, ach! is dat goede
mensen al dood?’
Rinus deelde hem nu mede wat er op die stormachtige reis met het beurtschip
gebeurd was; beschreef hem zoo nauwkeurig mogelijk het afsterven van de oude
vrouw en vergat geenszins te vertellen wat Mijnheer Nathan Polak voor haar en ook
voor hem gedaan had. Alles - alles vertelde hij hem: ook de begeerte van Levi om
een Christen te worden, de mishandelingen van oom Mozes en hun vlucht.
Toen de bootsman dit laatste vernomen had, schudde hij bedenkelijk het hoofd.
Hij vond het niet goed, dat Levi de ouderlijke woning was ontvlucht en meende, dat
- hoewel gedane zaken geen keer nemen - het goed zou zijn òf terug te keeren, òf
dadelijk ter plaatse waar zij zouden aankomen, bericht te geven en om vergiffenis
te vragen. Levi werd wel een weinig bewogen. Ware hij thans niet op de boot geweest,
waarschijnlijk zou hij teruggekeerd zijn. Maar dit ging nu niet. Hij nam zich echter
voor spoedig aan zijn moeder te schrijven. Evenwel, om voor goed weer bij zijne
moeder te blijven, dat kon hij niet: de slachterij stond hem tegen, en wijl ook Rinus
geen lust daarin had, zouden zij zien, dat zij beter terecht kwamen.
Intusschen zorgde de bootsman, dat de beide jongelieden eenig voedsel kregen, 't
geen hun zeer welkom was, daar zij honger hadden en hun eetlust door de voetreis
zeer was opgewekt; daarna maakten zij van de vergunning gebruik en begaven zich
naar het dek.
Het weder was schoon. Toen de morgennevelen geheel opgetrokken waren en de
zon achter de wolken te voorschijn trad, werd het landschap als in een gouden gloed
gehuld en naarmate het meer naar den middag liep, nam de koelte af en werd het een
lust voor de reizigers om zich op het dek heen en weer te bewegen.

Eduard Gerdes, Twee zwervelingen, of Jood en Christen

92
Af en toe luidde de bel, wanneer de stoomboot een dorp, veer of landingsplaats
naderde. Dan werden goederen gelost en aangenomen; passagiers verlieten het schip
en anderen bestegen de boot. Maar alles geschiedde zoo haastig mogelijk daar de
kapitein begreep, dat het voor de boot nadeelig was te lang op een pleisterplaats te
vertoeven.
Het liep tegen half twaalf, toen de boot K. naderde. Dit was eigenlijk geen station,
waar de boot gewoon was op te houden, maar een veer, dat met het dorp in de
nabijheid in verbinding stond. Waren er nu passagiers, die van de boot gebruik
wenschten te maken, dan werd er te dier plaatse een wimpel uitgestoken, en gaf de
kapitein bevel eventjes te stoppen, totdat de reizigers door de boot waren opgenomen.
Nu woei er een wimpel aan het veer dicht bij K. en van de boot af kon men twee
heeren benevens twee jonge meisjes zien, die in een roeischuitje zaten, dat hen naaide boot zou brengen, zoodra deze het veer genaderd was.
De kapitein was knorrig. Hij bromde over het gedurige oponthoud en dat zij zoo
laat in Tiel zouden komen. Waarschijnlijk had de man te huis eene zieke vrouw of
een krank kind, waar hij naar verlangde. Hij gaf kortaf zijne bevelen en drong er op
aan haast te maken.
Het roeischuitje bewoog zich op de golven, en de jongeling, die het bestuurde,
deed wel zijn best om vooruit te komen. Maar men kon toch aan sommige
bewegingen. die men met de roeispanen maakte, zien, dat hij nog zeer onbedreven
in dit vak was en het niet tot zijn dagelijksch werk behoorde. Later bleek dit ook.
In het schuitje zat de Baron van Kalkhuizen, die met zijne beide dochters, Emma
en Bertha, jonge meisjes van vijftien en zestien jaar, een uitstapje wilde doen naar
Tiel, en 's avonds naar zijn kasteel, dat in den omtrek van K. stond, terugkeeren. Nu
wordt gewoonlijk een roeischuitje, dat passagiers aan boord eener stoomboot brengen
moet, bediend door een ervaren schippersgezel, - maar Baron van Kalkhuizen had
een neef, een jonge man van achttien jaren, die uit eene soort van oplettendheid voor
zijn oom en de beide nichtjes, den schipper verzocht had hem het
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werk over te laten. De schipper had het niet mogen doen, en als hij vooruit had
geweten, hoe dit roeipartijtje zou afloopen, zou hij gewis den gulden niet aangenomen
hebben, dien de jonge man hem in de hand drukte. Het geld heeft echter een machtigen
invloed, en hoewel het wel eens recht maakt wat krom is, zoo maakt het ook wel
eens krom, wat recht was, - althans het maakte eene kromme lijn in des schippers
levensboek. Toen hij den gulden in de palm van zijn hand voelde, verdraaide hij
oogenblikkelijk het recht, ja, hij deed nog meer, zijne gedachten vlogen als met de
snelheid van een bliksemstraal naar de herberg, waar hij zich voor dien gulden eens
te goed kon doen.
Inmiddels begon de boot, niet al te kort langs den oever strijkende, te stoppen en
juist was het roeischuitje in hare onmiddellijke nabijheid gekomen, toen de boot, die
nog niet geheel stil lag, met kracht tegen het schuitje aankwam, en daar dit,
niettegenstaande het geschreeuw dergenen die er in zaten, ook een voorwaartsche
beweging maakte, bonsden de beide vaartuigen zoo geweldig tegen elkander, dat het
schuitje kantelde en omsloeg.
Onze beide jeugdige vrienden stonden op het dek en hadden het roeischuitje zien
aankomen. Toen zij nu den schok voelden en zagen wat er gebeurde, werden zij als
door ééne gedachte bezield, en vóórdat nog iemand der passagiers tot bezinning was
gekomen, - ontdeden zij zich snel van jas en vest en - stortten zich van boven neer
in den vloed. Nu was Levi een meester in het zwemmen en ook Rinus had zich daarin
geoefend, zoodat zij voor een beetje water niet bang waren. Daar zij in de richting
der beide meisjes waren gesprongen, gelukte het Levi freule Bertha, en Rinus freule
Emma te grijpen, welke meisjes, van schrik geheel bewusteloos waren geworden.
Het kostte onzen jongelingen wel ontzettende inspanning, om de beide meisjes boven
water te houden, maar God gaf hun kracht, en terwijl zij met den eenen arm de
drenkelingen vasthielden, roeiden zij met den anderen naar den oever. Toch ging het
op den duur boven hunne krachten. De meisjes en hare natte kleederen werden hun
te zwaar.
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en gewis zouden zij zelve een offer van hunne menschlievende poging geworden
zijn, zoo niet een andere schuit, die met snelle slagen van den wal hun te hulp kwam,
hen opgenomen had, terwijl van de boot eveneens hulp werd geboden, zoodat ook
de Baron en zijn neef gered en in de roeischuit naar het veer gebracht werden.
De stoomboot zette zich weder in beweging, en de kapitein was nog knorriger dan
daar straks, daar dit oponthoudt veel tijd gekost en niets opgeleverd had dan dat
eenigen een nat pak hadden gekregen. Maar wie knorrig was, de bootsman niet. Hij
had zich verblijd, dat zijne beide beschermelingen eene goede daad hadden verricht,
en zonder te letten op het loon, dat dit van zelf voor het eigen hart medebrengt,
berekende hij terstond, dat hieruit iets goeds voor de beide vrienden kon geboren
worden, want hij wist, dat Baron van Kalkhuizen als een edelmoedig man bekend
stond. Zoodra hij nu zijne beschermelingen in de schuit zag zitten, pakte hij de
weggeworpen kleedingstukken benevens het bundeltje van Rinus, haastig bijeen en
wierp alles met een behendigen worp hun toe, daar hij wel voorzag, dat zij deze
dingen noodig hadden en ook vooreerst de reis met de boot niet vervolgen zouden.
Hij wenkte hun met de hand ten afscheid toe en - voort ging de boot, terwijl de beide
schuitjes met de zes doornatte passagiers den oever bereikten.
Deze gebeurtenis had een groote ontsteltenis bij de personen, die aan den oever
stonden, teweeggebracht. Wel gebeurde het meer, dat er iemand bij het veer in het
water viel, maar zes te gelijk, dat was nog nooit hier aanschouwd, zoodat dan ook
de oever bezet was met menschen, die dadelijk hunne hulp aanboden, toen de schuitjes
aan land kwamen.
De Baron, die het minst door den schrik geleden en zijne tegenwoordigheid van
geest behouden had, vergat geheel zichzelven en was slechts bezorgd voor zijn beide
lievelingen, die door Rinus en Levi zoo goed mogelijk verzorgd en gekoesterd werden.
Wel had de Baron geen drogen draad aan zijn lichaam, maar daar lette hij volstrekt
niet op, hij was een sterk en krachtig man, wien zulk een onvrijwillig
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bad niet schaden kon, - maar zou de gezondheid van de twee jeudige meisjes, zoowel
door den schrik als door het binnenkrijgen van het water - niet geleden hebben? Hij
kon haar voor 't oogenblik niet te hulp komen, daar zij in het andere schuitje zaten.
Daarom deed het hem aanvankelijk reeds zoo goed, toen hij zag, dat hare redders
zich met haar bezig hielden, en een dankbetuiging kwam van zijne lippen. toen Levi
en Rinus hem van verre toeriepen, dat de meisjes nog leefden en wel spoedig geheel
zouden bijkomen. Hij spaarde nu zijne krachten voor den jongeling, zijn neef, die
bewusteloos was, en troostte zich met de gedachte binnen een paar minuten den wal
te bereiken, waar hij bij zijne dochters komen kon.
De oever was bereikt.
‘Naar het logement - naar het logement!’ beval de Baron, die gewoon was te
bevelen. ‘Naar het logement, en oogenblikkelijk moet er een geneesheer ontboden
worden!’ Eenigen liepen vooruit om den logementhouder te waarschuwen, terwijl
anderen zich naar het naaste dorp spoedden om geneeskundige hulp te ontbieden.
Deze maatregel was inderdaad de beste, want de meisjes en den onbedreven neef
in dezen toestand naar het kasteel te vervoeren, dat was voor het oogenblik ondoenlijk,
daar dit op ruim een uur afstands van K. lag en het rijtuig, dat den Baron naar het
veer had gebracht, reeds weer vertrokken was.
In de herberg werden terstond alle maatregelen genomen om de drenkelingen te
helpen. De meisjes werden te bed gebracht, en ieder ontving - zoo goed en zoo kwaad
als het in der haast geschieden kon, droog goed. Maar met ongeduld werd de komst
van den geneesheer verbeid, vooral voor den neef, die nog wel teekenen van leven
gaf, maar wiens toestand toch eenige bezorgdheid baarde. Gelukkig kwam de dokter
spoedig, en door zijne doelmatige behandeling, werden alle nadeelige gevolgen,
zoowel voor de meisjes als voor den Baron, voorkomen, terwijl de dokter hoopte,
dat de neef ook weldra geheel herstellen zou, schoon hij niet sterk, ja zelfs een weinig
teringachtig was.
‘Maar, waar zijn die twee moedige jongelingen, die het
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met gevaar van hun eigen leven gewaagd hebben, zich in de rivier te storten om
mijne dochters te redden?’
Deze vraag had de Baron reeds meermalen gedaan, maar niemand had de beide
vrienden het logement zien binnengaan. Hoe druipnat Rinus ook was, hij was te
bescheiden om zich bij zulke voorname personen in te dringen. Het zou dan juist
wezen, alsof hij op eene dankbetuiging wachtte, en deze begeerde hij niet. Hij was
tevreden met de bewustheid iets goed gedaan te hebben. Onderwijl de Baron met
zijne dochters en den neef naar het logement gebracht werden, waren onze beide
vrienden terzijde van den weg in een herbergje gebleven en hadden daar een toevlucht
gevonden. De herbergier zorgde er voor, dat zij van kleederen konden verwisselen,
en toen hij merkte, dat dit watertochtje hun eetlust had opgewekt, liet hij het hun niet
aan 't noodige ontbreken; want ofschoon Rinus hem beduidde, dat zij met hun beiden
geen penning rijk waren, had de herbergier toch te recht begrepen en ook spoedig
uitgerekend, dat de Baron wel alles dubbel en dwars betalen zou.
De Baron zat intusschen bij het bed zijner dochter. Hij was een krachtig man met
een goeden blik in zijne oogen. Algemeen achtte men hem in de omstreken van K.
wegens zijne milddadigheid, maar er werd ook wel eens geklaagd over zijne
wispelturigheid en vooral over zijn geringen ernst in zake den godsdienst. Niet dat
hij niet godsdienstig was, o volstrekt niet. Hij zelf las des morgens bij het ontbijt den
zijnen een paar verzen uit den Bijbel voor. Zoo had hij het zijn grootvader en vader
zien doen, en zoo wilde hij hen daarin navolgen. Ook ging hij geregeld des Zondags
morgens naar de dorpskerk, waar hij plaats nam in het gestoelte, dat met zijne adellijke
wapens voorzien was. Maar daar bleef het bij. Hij was van meening, dat het zoo
behoorde, dat dit fatsoenlijk was en ieder heer aldus aan zijne minderen een goed
voorbeeld moest geven. Over het gelezene in huis of het gehoorde in de kerk mocht
niet gesproken worden, en zijne dochters deden het ook niet, niet alleen omdat haar
vader het niet verkoos, maar ook, om woordenstrijd te vermijden, te meer daar de
Baron
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wel een weinig spotachtig was en sommige uitdrukkingen in de H. Schrift gaarne
hekelde. Het ontbrak hem aan ernst. Hij gevoelde geene behoefte aan gemeenschap
met God, en de hemelsche dingen waren hem te hoog. Maar overigens had hij wel
iets goeds en 't was inderdaad waar, dat hij weldadigheid oefende, waartoe hem ook
zijn rijkdom ruimschoots de middelen verschafte. Hij had drie jaren geleden zijne
vrouw verloren en sedert dien tijd hing hij met geheel zijn hart aan zijne beide
kinderen, de twee meisjes, bij wier bed hij thans zat, meisjes, die eenvoudig opgevoed
waren, maar die de kunst verstonden alles van haar vader gedaan te krijgen.
‘Pa,’ zeide Emma, een lief blond meisje met helderblauwe oogen, ‘ik moet telkens
denken aan dien jongen man, die mij het leven heeft gered. Waar is hij? Ik hoop toch
niet,’ vervolgde zij met levendigheid, ‘dat hij heengaat, zonder dat ik hem mijne
dankbaarheid bewezen heb!’
‘En waar is die aardige jongeling, die mij uit het water gehaald en zoo goed en
vriendelijk mij toegesproken heeft toen ik in 't schuitje lag?’ vroeg Bertha. ‘O Pa, ik
dacht, dat ik den dood nabij was, ja, ik riep dat ik sterven zou. maar hij troostte mij
zoo zacht en zeide, dat God mij wel zou beschermen. Waar is hij toch? Ik heb hem
niet weer gezien.’
‘Ja, kinderen,’ zeide de Baron op verdrietigen toon, daar hij gewoon was, dat zijne
vragen altijd dadelijk beantwoord en zijne bevelen terstond uitgevoerd werden, - ‘ik
heb reeds verscheidene malen naar hen gevraagd, - maar niemand gaf mij antwoord.’
‘Waarschijnlijk, omdat het niemand wist!’ zeide Emma. ‘Zouden zij stil
weggebleven zijn? Och hoe bescheiden en aardig van hen. Maar Pa, gedoog toch
niet dat zij stil weggaan. Ik moet ze weerzien; ik moet hen bedanken, - ik wil....’
‘Ja kind, heb maar geduld!’ zeide de Baron.
‘En Pa,’ begon Bertha, ‘ze moeten bij ons op het kasteel komen. Ze moeten bij
ons logeeren. Als die beide jongelieden hun leven niet gewaagd hadden, dan waren
we thans zeker dood. O Pa, zorg er toch voor, dat ze op 't kasteel komen!’
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‘Maar kinderen,’ zeide de Baron, ‘het is niet goed, dat je zoo opgewonden bent. De
dokter heeft immers gezegd, dat je bedaard en kalm moest blijven.’
‘Ja, maar hij heeft niet gezegd, dat wij onze redders niet mogen bedanken. Ook
zijn wij reeds heel wel, niet waar Emma?’ vroeg Bertha.
‘Mij mankeert niets meer,’ was het antwoord harer zuster, ‘en als ons rijtuig komt,
kan ik wel naar huis rijden. Maar Pa,’ vervolgde zij, ‘wij kunnen toch onmogelijk
heengaan, zonder dat wij hun dank hebben gezegd voor hunne liefde.’
De Baron, die best begreep, dat hij naar den zin zijner dochters moest handelen,
liet de vrouw van den logementhouder binnenkomen en vroeg, of zij niets van die
beide jongelieden vernomen had, waarop zij hem te kennen gaf wat wij reeds weten.
Daarop had hij met haar een lang gesprek, waarvan zijne dochters niets konden
hooren; maar zij begrepen wel waarover het liep, en aan den glimlach, die er op haars
vaders gelaat kwam, merkten zij wel, dat hij bezig was hun een verrassing te bereiden
't geen hij altijd gaarne deed.
Tegen vier uur kwam het rijtuig van den Baron, voorzien van de noodige dekens
en van alles wat tot verwarming en beschutting kon strekken voor de beide meisjes
en vooral voor neef, die nog in zorgelijken toestand verkeerde.
Den volgenden dag wandelden twee jongelieden den weg op, die van het veer naar
K. en verder naar het kasteel van Baron van Kalkhuizen leidde. Als wij niet wisten,
wie die twee jongelieden waren, zouden wij ze zeker niet herkend hebben, zoo netjes
en fatsoenlijk zagen zij er uit. Zij droegen elk een fijn lakensch jasje, en het vest, dat
hunne leden omsloot, was zoo keurig netjes, alsof het in de rijkste kleerkast gehangen
had. Nu, dit was ook zoo. Baron van Kalkhuizen, die gewoonlijk meer deed dan zijne
dochters vroegen, al stribbelde hij ook schijnbaar tegen, had gezorgd, dat de beide
vrienden fatsoenlijk, zelfs deftig voor den dag konden komen. Niets ontbrak er dan
ook aan hunne uitrusting. Zelfs was er gezorgd voor een knappe
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das, hoed en handschoenen, zoodat toen de jongelieden den weg opgingen, zij er uit
zagen, alsof zij door een ringetje geregen waren.
Waarlijk zij zagen er netjes uit, en als oom Mozes zijn neef thans gezien had, zou
hij hem, kippig als hij was, zeker niet terstond herkend en de pet voor hem afgenomen
hebben. Wellicht had hij dan wel tot zichzelven gezegd: ‘Mozes, ziet gij er niet sjovel
en poovertjes uit, vergeleken bij dat jongeheertje?’
Het spreekwoord zegt: Kleeren maken den man, en zoo ooit, dan werd het bij Levi
en Rinus bewaarheid. Iemand, die Levi nog drie dagen te voren met een lamsbout
op den rug door de straten van 't ons bekende stadje had zien loopen, zou 't ontkend
hebben, dat het dezelfde jongeling was, die daar zoo deftig langs den weg wandelde,
met een voorkomen, alsof de heele wereld hem toebehoorde. Ik heb u vroeger reeds
beschreven, hoe Levi er uitzag, en laat mij er nu nog bijvoegen, dat de Joodsche type
wel op zijn gelaat lag uitgedrukt, zoo men hem aandachtig beschouwde, maar dat er
toch iets in was, dat aan eene Zuidelijke afkomst herinnerde. Wat Rinus betreft, hij
was het toonbeeld van een bloeienden jongeling, met den blos der gezondheid op 't
gelaat en met een blik in zijne oogen, die aantrok.
‘Dat is heel wat anders dan naar Wamel te gaan,’ zeide Rinus glimlachend. ‘Het
schijnt, alsof God ons op een anderen weg wil leiden, want ik beschouw het voorval
op de boot en de redding der in het water gevallenen niet als een toeval, maar als een
bijzondere besturing van Gods voorzienigheid.’
‘Dat doe ik ook,’ zeide Levi, ‘en ik ben benieuwd te weten, waartoe mijnheer de
Baron ons op zijn kasteel ontboden heeft. Zal hij ons alleen bedanken en ons dan
maar laten gaan?’
‘Het zal het beste zijn,’ antwoordde Rinus, ‘dat wij afwachten wat er gebeurt.
Maar mij dunkt, iemand die nu reeds zoo edelmoedig gehandeld heeft, door ons van
zulke nette kleeding te voorzien, zal ons zeker niet ledig wegsturen.’
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Zwijgend wandelden onze beide vrienden thans een wijle voort en ieder hield zich
bezig met zijne gedachten, tot op eens Levi, die op eene zwarigheid stuitte, vroeg:
‘Zal men mij vragen of ik een Israeliet ben?’
Rinus begreep waarom Levi dit vroeg. Hij wist maar al te goed, dat sommige
Christenen zoo al niet met minachting, dan toch ietwat spotachtig op een Jood
neerzien.
‘Schaamt gij u dan voor uwe afkomst?’ vroeg Rinus. ‘Mij dunkt, gij moet weten
dat een Jood van edeler afkomst is dan wij, die van heidenschen oorsprong zijn. Hoe
verlaten en zwervend de Israelieten thans ook mogen zijn, toch hebben zij recht zich
Gods volk te noemen, een titel, die ons niet toekomt. Ik acht het mogelijk, dat de
Baron u zal vragen of gij een Jood zijt, en zoo hij dat doet, verzwijg hem dan niets,
maar voeg er bij, dat gij begeert een Christen te worden.’
‘En dan zal ik zeggen,’ zeide Levi, die met hartstocht de hand van Rinus greep en
drukte, ‘dat gij mij daartoe hebt gebracht.’
‘Door Gods hulp,’ sprak Rinus.
Een uur later kwamen zij aan het kasteel. Een livreiknecht deed hen open en
geleidde hen naar een kamer, die zoo prachtig gemeubileerd en zoo dik met kleeden
belegd was, dat Levi ze haast niet binnen durfde gaan.
‘Mijnheer de Baron zal dadelijk bij u komen,’ zeide de knecht, die hen alleen liet.
‘Houd u goed Levi,’ zeide Rinus, ‘wees niet droomerig en spreek niet op den
vragenden en zingenden toon, dien gij aangeleerd hebt. 't Is waar, gij doet het veel
minder dan vroeger, maar gij vergeet het toch wel eens.’
Op dit oogenblik werd de groote deur geopend, en de Baron, vergezeld van zijne
beide dochters, trad de kamer binnen.
Ik zal u niet mededeelen al wat er tusschen die vijf personen gesproken werd. Gij
kunt wel begrijpen, dat Emma en Bertha, levendig en gelukkig als zij waren, niet
nalieten haar dank te betuigen, en verzekerden, nooit te zullen vergeten, dat zij, naast
God, aan hen haar leven verschuldigd waren. Hierop moesten de jongelieden hunne
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levensgeschiedenis verhalen, en de Baron vond ze zoo treffend, dat zijn gemoed een
oogenblik vol schoot en de beide meisjes diep bewogen werden, vooral toen verteld
werd, hoeveel Rinus en Levi van oom Mozes hadden moeten verduren, sedert Levi's
overhelling naar het Christendom.
‘Gij zult vandaag, morgen en overmorgen onze gasten zijn,’ zeide de Baron, ‘en
daarna zullen wij eens zien, wat ik voor u doen kan.’
Toen de Baron een paar uren later alleen was met zijne dochters, werd hij door de
meisjes bestormd met vragen en wenschen.
‘Kinderen,’ zeide de Baron, ‘weest toch niet zoo ongeduldig en zoo haastig! Laat
mij toch tijd om na te denken.’
‘Maar Pa,’ zeide Emma, ‘een spreekwoord is: de eerste gedachte is altijd de beste.
En nu hebben wij, Bertha en ik, van nacht eene goede gedachte gehad, die Pa moet
uitvoeren.’
‘En welke is die?’ vroeg de Baron, die moeite deed de meisjes van zijn hals te
houden, daar zij hem van beide zijden aanhingen en liefkoosden, ‘en welke is die?’
‘Pa kent het huis van den rentmeester, vlak achter den moestuin. Als Pa daar eens
een paar kamers liet inrichten voor deze beide jongelingen, die niet gescheiden mogen
worden, want Pa heeft wel gehoord, hoeveel zij van elkander houden.’
‘En wat zouden ze daar dan moeten uitvoeren?’ vroeg de Baron lachende.
‘Wel, daar zouden zij gelegenheid moeten hebben om nog wat talen, geschiedenis
en allerlei te leeren, wat fatsoendelijke menschen noodig hebben te weten. De meester
is een knap man, die kan hun onderwijs geven, en onze rentmeester weet nog veel,
dat hij hun leeren kan, niet waar Bertha?’
Bertha vond dit ook.
‘Goed,’ zeide de Baron, ‘ik ga eens voor een oogenblik op uw voorstel in, - maar
wat dan?’
‘Wat dan? O,’ riep Emma uit, ‘dat hebben wij ook van nacht besproken, niet waar
Bertha? Rinus, de knapste van
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de twee, kan dan voor rentmeester leeren en later onze bezittingen besturen. En de
andere jongeling....’
‘Ja, de ander,’ zeide de Baron glimlachend, ‘hebt ge ook voor hem al een postje?’
‘Zeker Pa,’ was het antwoord. ‘Die kan later in het dorp een flinken winkel
opzetten, en dan kan hij zijne moeder bij zich laten komen en dan....’
‘En dan - Maar gij bedenkt niet, dat de beide jongelieden arm zijn.’
‘Daarom zijn ze juist door God hier gebracht,’ meende Bertha. ‘Als Pa wil, kunnen
zij beiden geholpen worden.’
‘Ik wil er wel eens over denken,’ zeide Baron.
‘O neen, Pa, niet denken!’ riep Emma uit, die den arm om naars vaders hals sloeg
en hem op mond en wangen kuste, ‘neen, niet denken. De eerste gedachte is altijd
de beste.’
‘Maar, kinderen,’ zeide de Baron, ‘maar, kinderen....’
‘Neen, Pa?’ riepen de beide meisjes uit, terwijl ze voortgingen met hun vader te
streelen en te vleien, ‘neen. Pa, wij laten u niet los. Eerst moeten wij weten, of 't goed
is, dat zij blijven en bij den rentmeester zullen inwonen!’
Het hielp den Baron niet of hij al sprak van uitstellen en nadenken. Zij hielden
zoo lang aan, dat hij eindelijk toegaf, en toen ging er een gejuich op, dat er de kamer
van weergalmde.
En zoo gebeurde het dan dat Rinus en Levi bij den rentmeester ingekwartierd
werden.
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Hoofdstuk X.
Zonnige dagen en donkere herfstwolken.
Wij willen eens een jaar overspringen.
In dat jaar was er veel gebeurd. Rinus en Levi hadden het opperbest bij den
rentmeester, en soms zaten zij stom van verbazing tegenover elkander, niet
begrijpende hoe het mogelijk was, dat God hun weg zoo wonderbaar geleid had. Van
een paar arme slachtersjongens waren zij als in een wenk in twee knappe jongelui
veranderd, die geacht werden door ieder met wien zij in aanraking kwamen. Zij
genoten onderricht en maakten goede vorderingen. De rentmeester had schik in hen
en geloofde vast en zeker, dat Freule Emma gelijk had, toen ze zeide, dat er in Rinus
een goeden rentmeester stak, terwijl Levi veel aanleg toonde voor alles wat
geschiedenis en aardrijkskunde betrof, en liefst zich met reisbeschrijvingen bezig
hield en nog telkens zijne begeerte te kennen gaf Jeruzalem te bezoeken.
Menigwerf nog dwaalden beider gedachten terug naar het stadje en de slachterij,
waar zij zoovele droevige uren hadden doorgebracht, en o zoo gaarne hadden zij uit
de verte een blik daarin willen slaan. Maar het was hun niet vergund. Toen zij een
week bij den rentmeester hadden gewoond, drukte het hun loodzwaar op het hart,
dat zij oorzaak waren geworden van vele tranen, die wellicht moeder Racheltje om
haren zoon schreide. Zij voelden dat
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zij gezondigd hadden, beleden hunne schuld voor God en nu kwam Levi tot het
besluit, naar huis te schrijven, zijne moeder om vergeving te vragen en - zoo zij het
ten stelligste verlangde - wilde hij, zelfs met opoffering van zijne tegenwoordige
positie, weer thuis komen.
Maar dit behoefde niet.
Levi kreeg een antwoord van Mozes, en daar dit overvloeide van de hatelijkste en
lasterlijkste uitdrukkingen, zal ik het u maar niet in al zijne kleuren en geuren
mededeelen. Hij schreef hem, dat hij den God zijner vaderen dankte, van zijn neef,
die den naam van posch jisrool verdiende, verlost te zijn. Hij had gehoord, dat Levi
zich aan de Christenen verkocht had, en - aldus drukte hij zich uit - nu zou hem gewis
eenmaal de vloek treffen, die over iederen meschummad komen moest. Voorts deelde
hij mede, dat Levi's moeder besloten had de slachterij over te doen, en bij Saartje
van den Schohet ging inwonen, te meer daar hij, - Mozes - zijn lang gekoesterd
voornemen ten uitvoer ging brengen, om naar de goud- en diamantvelden van
Zuid-Afrika te vertrekken. Hij eindigde met verwenschingen, en zijn laatste woord
tot zijn neef was in het bargoensch: ‘Gei som soton, meschummad!’ 't welk ik maar
liefst onvertaald laat.
Dat was geen aangename tijding voor Levi, en in de eerste dagen was hij er ook
zeer mismoedig onder, maar Rinus wist hem op te beuren en te vertroosten. Hij
geloofde - zeide hij - dat er nog eens een tijd zou komen, dat moeder en zoon elkander
zouden weerzien en dat Racheltje het zich niet beklagen zou, dat haar zoon het kruis
van Jezus Christus verkozen had boven de nietsbeteekenende formaliteiten van het
hedendaagsche Jodendom.
Wat de Baron betreft, deze betoonde zijnen beschermelingen voortdurend
welwillendheid, vooral daar hij zag, dat zijne weldaden niet aan onwaardigen besteed
werden. Met genoegen merkte hij op, dat Rinus en Levi van den morgen tot den
avond zich met de studie bezig hielden en hoogst bescheiden en dankbaar waren.
Menigmaal bezocht hij hen, onderhield zich met hen over hun toekomst en noodigde
hen ook wel eens aan tafel. Pas was hij weg, of de jon-
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gelieden konden er verzekerd van zijn, dat zijne beide dochters niet verre waren.
‘Wij moeten eens zien, hoe onze redders het maken,’ zeide dan freule Emma, en
'dan spraken zij zoo ongedwongen en eenvoudig als jonge meisjes, die eene landelijke
opvoeding genoten hebben, gewoon zijn.
Het was een gelukkig, genotvol jaar, dat onze beide jongelieden ten huize van den
rentmeester doorbrachten - maar tegen het einde begonnen zich de wolken te
vertoonen, waarvan ik vroeger melding maakte. In de natuur beginnen de wolken
dikwijls plotseling bij een helderen hemel op te zetten; een paar kleine wolkjes pakken
zich bij de zon te zamen, en zoo het hun gelukt nog andere aan te trekken, dan wordt
niet zelden de zon belet voor een tijd lang haar licht te doen schijnen. Zoo ook is het
op geestelijk gebied. Daar waar de lucht gewoonlijk nevelachtig is, hindert de zon
weinig, maar zoodra zij zich in haar vollen glans vertoont, vindt men haar lastig en
onverdragelijk.
Gij zult de waarheid van dit beeld beter leeren verstaan, wanneer gij aan het einde
van dit hoofdstuk zijt gekomen. Toch zult gij er reeds iets van gevoelen, zoo gij
slechts denkt aan de omwandeling van onzen Heere Jezus op aarde. Hij was in
waarheid de zon, die hare volle stralen om zich heen verspreidde. En wie konden nu
dat licht niet verdragen? Waren het niet de Parizeën, de schijnheiligen? Doch zij niet
alleen. Ook de Heidenen hebben getracht dat licht uit te dooven. Hoe zijn de apostelen
en discipelen des Heeren door de on- en halfgeloovigen vervolgd? Hoevele martelaars
zijn ten brandstapel verwezen, omdat zij hun licht lieten schijnen in de duisternis en
van de waarheid getuigden!
Op zekeren dag zit Rinus alleen in zijne kamer. Het is een zonnig vertrekje, dat
in den tuin uitziet, en daar onze jongeling de koelte wil genieten, heeft hij het raam
opgeschoven en zit nu voor 't geopende venster te lezen. Te lezen? Eigenlijk niet.
Hij denkt aan de dagen en jaren, die achter hem liggen, en bij alles wat hij denkt,
moet hij uit-
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roepen: ‘O God, hoe groot zijt Gij van ontferming en goedheid! Hoe hebt Gij U
mijner aangetrokken en U over een armen wees erbarmd! Wonderlijk zijn uwe wegen,
o God, en niettegenstaande ik dikwijls U vergat, hebt Gij mij niet vergeten, maar mij
uwe lankmoedigheid immer bewezen. O Heer, wat zal ik U vergelden voor al uwe
weldaden! Ik heb zooveel reden tot dankzegging en blijdschap. Gij zijt in Christus
mijn lieve hemelsche Vader, die altijd voor mij zorgt en mijn weg naar boven leidt!’
Aanleiding tot dit dankgebed had hij gevonden bij het lezen in grootmoeders
Bijbel, welk boek thans geopend voor hem lag. Hem hadden de woorden getroffen:
‘De vrede Gods heersche in uwe harten.’ Hij moest daarbij allereerst denken aan
zijne lieve grootmoeder, die wel onder veel lijden, maar toch in vrede heengegaan
was. O, zoo er in zijn hart geen vrede was, hoe ongelukkig zou hij zijn....
‘Wel zoo, zoo ijverig aan de studie!’ werd hem van buiten toegeroepen.
Rinus bloosde. Hij herkende de stem van freule Emma, die nu voor het open venster
verscheen en staan bleef. 't Was niet de eerste maal, dat zij aldus plotseling voor hem
opdaagde, om zich een weinig met hem te onderhouden.
‘O neen,’ zeide hij, terwijl hij opstond en zich voor haar boog. ‘Ik las een weinig
in mijn Bijbel.’
‘Dat doet gij zeker niet dikwijls. 't Is zulk een vervelend boek,’ zeide zij, ‘ik kan
niet begrijpen, hoe menschen er lust in kunnen hebben, daar dagelijks in te zitten
turen.’
‘Het ligt er aan, Freule,’ zeide Rinus op bescheiden toon, hoewel wat haastig,
‘waarnaar het hart des menschen uitgaat. Zoo dat hart de wereld zoekt, dan voorzeker
is de Bijbel een vervelend boek, want hij spreekt en getuigt van den weg der zaligheid
en staat de wereld en hare begeerlijkheden tegen.’
Freule Emma kreeg een kleur. Zonder het te bedoelen had Rinus haar zeer gedaan,
want met uitzondering van eenige half-godsdienstige ideeën, was zij geheel onbekend
met den toestand van haar hart voor God. Nooit dacht zij met ernst aan hemelsche
dingen, en zij was hierin het volkomen evenbeeld haars vaders, behalve dat zij zich
er
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van onthield met andersdenkenden te spotten. Nu behelsden Rinus' woorden eene
veroordeeling van haar, en zoo hij nagedacht had, zou hij ze zeker niet uitgesproken
hebben. Maar het gebeurt wel eens meer, dat iemand ondanks zichzelven gedrongen
wordt iets te zeggen, dat anderen leed doet.
Zij herstelde zich echter spoedig en vroeg:
‘Maar vindt gij dan zelf den Bijbel geen vervelend boek?’
‘Volstrekt niet, Freule,’ antwoordde Rinus. ‘Ik heb wel eens dagen gehad, dat ik
weinig lust had tot lezen in de H. Schrift, maar dan stond het niet goed met mij
vanbinnen en had ik geen vrede.’
‘Maar krijgt gij dan vrede door het lezen in dat oude boek?’
‘O ja, Freule, omdat dat oude Boek spreekt van Hem, die het eeuwige leven is en
dit mededeelt aan allen, die in Hem gelooven als hun Verlosser van zonden. Dat
oude boek heeft mijn lieve grootmoeder dikwijls verkwikt en ook zij is in vrede
hemelwaarts gegaan.’
‘Had dan uwe grootmoeder vroeger geen vrede?’ vroeg Emma nadenkend.
‘Ik geloof van neen. Wanneer ik mij wel herinner, dan zeide zij mij eens, dat zij
een tijd had gekend, waarin zij zeer onrustig was. Als er sprake was van iemand, die
plotseling gestorven was, of wanneer eene hevige ziekte in het land heerschte, dan
kreeg zij het somtijds zeer benauwd. Dan zocht zij het overal en bij alle menschen.
De een gaf haar dezen raad en een ander genen, maar niets hielp. Ten laatste wierp
zij een oog in dezen zelfden Bijbel en vond daar de woorden: “Komt herwaarts tot
Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” Deze woorden brachten
haar tot nadenken. Zij keerde in tot zichzelve, ontdekte dat hare zonden de oorzaak
waren van hare onrust, wierp zich op de knieën, stortte haar hart uit voor God en....
van dat oogenblik daalde de vrede in hare ziel, door het geloof in haren Zaligmaker.
Toen kon zij den dood met gerustheid onder de oogen zien, wetende dat zij het
eigendom was van Jezus, en te midden van alle ontberingen en lijden, dat haar trof,
bleef haar
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oog naar boven gericht, wetende, dat zij ook eenmaal als Lazarus zou vertroost
worden.’
‘Het is vreemd,’ zeide Emma. ‘Ik heb nog nooit zoo iets gehoord. Onze dominee
spreekt heel anders, en van Pa.... och, mijn lieve, beste Pa, die denkt aan zulke dingen
niet. Maar vreemd is het mij, dat moet ik erkennen. Ik heb altijd gedacht, dat God
liefde was, en zoo wij maar deugdzaam leefden, Hij ons wel in zijn hemel zou
brengen. Is dat niet waar?’
Rinus stemde hartelijk gaarne toe, dat God liefde was, maar was het met haar niet
eens, dat een deugdzaam leven, buiten het geloof in Jezus Christus, ons in den hemel
kon brengen. Hij trachtte haar te bewijzen, dat het deugdzaam leven alleen kan
beoefend worden door hen, die met ernst de zaligheid zoeken, en dat de heiligmaking
moest worden vooraf gegaan door de aanneming der zaligheid. Sommige menschen
- zeide hij onder anderen - willen eerst zichzelve verbeteren, godsdienstig zijn, bidden
en weenen bij dagelijksche tekortkomingen; maar dit is de verkeerde weg: Gods wil
is, dat wij eerst gelooven dat wij zalig worden, om daarna al het goede te doen, dat
Hij ons te doen geeft.’
‘Het een is mij nog vreemder dan het ander,’ zeide Emma. ‘Hoe zijt gij daartoe
gekomen?’
‘Ik geloof, Freule,’ antwoordde Rinus, ‘dat mijne grootmoeder mij allereerst
daarmede heeft bekend gemaakt, en ik daarna, toen mijn hart er behoefte aan had,
niet gerust heb, voor ik de zekerheid verkreeg, dat deze dingen alzoo waren.’
‘Derhalve,’ vroeg Emma nadenkend, ‘zoo Papa mij daarmede bekend had gemaakt,
zou ik zeker thans even zoo denken als gij?’
‘Waarschijnlijk, Freule,’ zoo namelijk uw hart onrustig was en behoefte gevoelde
aan vrede en zekerheid voor de toekomst.’
‘Wat moet ik dan doen?’
Bij deze vraag zag Rinus haar ernstig aan, als om in hare oogen te lezen, of deze
vraag uit het hart kwam, dan slechts eene voorbijgaande gedachte was. Zij was een
levendig, soms al te dartel meisje, maar juist zulke gemoe-
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deren zijn vaak het meest vatbaar voor plotselinge indrukken.
‘Ja, wat moet ik doen?’ herhaalde zij, toen Rinus met het antwoord talmde. ‘Ik
heb ook wel eens onrust in mijn binnenste gehad, en menige vraag over de toekomst,
die mij onwillekeurig in de gedachten kwam, bestierf op mijne lippen, daar ik het
antwoord niet wist. Maar nu gij mij daarover spreekt, moet ik bekennen, dat die
onrust weer opgewekt is. Wat moet ik nu doen?’
‘Het beste antwoord hierop, Freule, geeft de Heiland zelf. Hij zeide: “Onderzoekt
de Schriften.” Zoo iemand de zaligheid en het eeuwige leven begeert, dan wijst de
H. Schrift ons den weg daartoe aan. Zij leert ons den Heiland kennen, die daar Hij
het leven is, ook dat leven mededeelt.’
‘'t Is vreemd,’ zeide Emma, ‘maar alles wat gij mij daar mededeelt, heb ik er nooit
in gevonden. Hoe komt dat?’
‘Waarschijnlijk, omdat uwe onrust nog niet groot, wellicht ook niet ernstig genoeg
is.’
‘Maar voor een jong meisje als ik....’
Plotseling hield zij op. Haar viel in, dat de dochter van eene aanzienlijke familie,
op korten afstand van haars vaders kasteel, in den bloeienden leeftijd van zeventien
jaren aan de mazelen gestorven was. En nu verontrustte de gedachte haar, dat dit ook
met haar het geval kon worden. daar de dood oud noch jong, rijk noch arm spaart.
Op dit oogenblik trad de rentmeester het vertrek binnen. zoodat het gesprek
afgebroken werd.
‘Tot weerziens!’ zeide freule Emma, den jongeling vriendelijk met de hand
wenkende.
Zij ging heen, maar .... 't begon bij haar onrustig te worden van binnen.
Een paar dagen later ontmoette zij den dokter, die haar neef had bezocht. Sedert
dien ongelukkigen val in de rivier was zijne gezondheid er niet beter op geworden,
en zijn oom, die hem, daar de familie van den jongen man uitgestorven was, als zijn
eigen zoon behandelde, was zeer bezorgd over hem. De dokter gaf niet veel hoop op
herstel: de jonge man was zeer zenuwachtig, en hoewel hij hem de hoogst mogelijke
kalmte had aanbevolen, toch werd zijn raad niet streng opgevolgd. Af en toe gingen
de
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beide zusters haren neef bezoeken, en terwijl de zieke dan in een gemakkelijken stoel
zat, keuvelden zij een weinig met hem of lazen hem een gedicht voor. Dit nu keurde
de dokter af. Hij had er niets tegen, dat de Baron of een der freules den zieke bezocht,
maar dat er twee of drie personen zich te gelijk met hem onderhielden, zou hem te
veel opwinden.
Dit nu zeide haar de dokter, en vol bezorgdheid aan den toestand van haren neef,
den speelgenoot harer jeugd, denkende, begaf zij zich tot hem, om nu - naar zij
bedoelde - geen opwekkend gesprek met hem te houden, maar een kalm en
vertroostend woord te spreken, daar het toch niet aanging, hem zoo alleen te laten.
Het gesprek, dat zij eenige dagen te voren met Rinus gehouden had, was haar nog
niet ontgaan; integendeel, zij had er ernstig over nagedacht, had ook wel eens, hoewel
ter sluiks, opdat het door niemand zou opgemerkt worden, in den Bijbel gebladerd,
en hoe meer zij las en dacht, des te meer bleek haar, dat Rinus gelijk had.
Nu meende zij, dat haar neef in dezen toestand juist de persoon was, met wien zij
zich over bedoeld gesprek kon onderhouden, en toen zij het hem had medegedeeld,
zeide hij tot hare verwondering: ‘Zie, Emma, dat is juist wat ik noodig heb te weten.
Al de dwaze gesprekken, die ik vroeger aangehoord heb, laten een leegte in mijn
hart achter. Ik moet iets anders, iets beters hebben. Ik voel het, dat mijne dagen geteld
zijn; mijne krachten nemen merkbaar af, en waar dan heen, als ik den laatsten adem
heb uitgeblazen? O, lieve Emma, doe mij het genoegen, en lees mij wat uit den Bijbel
voor.’
Daartoe bezat Emma echter geen moed. Wat zou haar papa zeggen, als hij eens
onverwachts de ziekenkamer in kwam? Zou hij dan niet vragen of zij fijn en een
femelaarster was geworden? Zij verontschuldigde zich dus bij haar neef en zei, dat
zij wel iemand kende, die gaarne aan zijn verzoek zou voldoen en zonder zijn
antwoord af te wachten, haastte zij zich naar Rinus, die gaarne bereid was te komen.
Het bezoek, dat Rinus terstond en ook de volgende da-
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gen aan den jongen man bracht, was voor beiden gezegend. De onrust, die den
jeugdigen lijder in de laatste dagen gekweld had. verdween en maakte plaats voor
den vrede, die door het geloof in Jezus als zijn zaligmaker in zijn hart nederdaalde.
Met verwondering had de Baron dit vernomen, maar in plaats van zich hierover
te verblijden, werd hij gramstorig. Hij noemde alles wat zijn neef zeide,
opgewondenheid, verbeelding. Niemand kon te voren roemen in zijne zaligheid; dat
zou eerst aan de overzijde van het graf moeten blijken, en daar hij in deze gevoelens
door goede vrienden en zelfs door den zeer onwetenden predikant gesteund werd, richtte zijne woede zich tegen Rinus. Had hij kunnen vermoeden, dat - dus liet hij
zich in zijne gramschap uit - die twee vreemde landloopers zulke opstekers en
nieuwlichters waren, voorzeker, hij zou ze niet in bescherming hebben genomen.
Het waren slangen, die zich in zijn huis genesteld hadden en hem met hun venijn
wilden vergiftigen. Maar hij zou zich van dat adderengebroedsel wel spoedig ontdoen,
voordat zij mogelijk ook nog zulke onschuldige wezens als zijne dochters waren,
met hun dwaas geloof hoofd en hart in verwarring brachten.
Menschen van een zwak karakter, zooals de Baron, zijn in hunne woede
kinderachtig, handelen als zinneloozen en berekenen nooit de gevolgen.
Rinus bevond zich alleen bij den zieke. Zij hadden te zamen gesproken over de
heerlijkheid van de erfenis deikinderen Gods, over de blijdschap des eeuwigen levens,
hadden saam gebeden en juist wilde onze jeugdige vriend zich verwijderen, toen de
kranke uit zijn borstzak een kleine brieventasch trok, haar in Rinus' hand drukte en
zeide, dat hij den inhoud straks maar eens moest nazien. - Op dit oogenblik trad de
Baron, gevolgd door zijne schreiende dochters de kamer binnen, om al zijn gramschap
over Rinus uit te storten. Hij gaf hem de onbehoorlijkste namen, en hij zou zich bijna
vergrepen hebben door den jongen man bij den arm te vatten en hem de kamer uit
te zetten, zoo zijne dochters niet tusschenbeide getreden waren.
‘Ga heen!’ riep hij Rinus in ziedenden toorn toe, ‘ga
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heen, en zorg, dat gij en die andere landlooper nog heden uit het huis zijt, anders laat
ik er u beiden door den veldwachter uitzetten. Marsch!’
Rinus verbleekte, maar hield zich kalm. Hij boog zich eerbiedig voor den Baron,
drukte den kranke nog eenmaal de hand ten afscheid, groette de beide freules en ....
ging heen.
Een uur later was de kranke de eeuwige rust ingegaan.
Toen Rinus dit vernam, dacht hij aan het versje, dat hij als dertienjarige knaap
eens in het schaftkeldertje te Rotterdam gelezen had:
Nu gaat de zoon naar 't Vaderhuis
En weg is alle nood en kruis.
Neem, zondaar, hier een voorbeeld aan,
Opdat 't u eeuwig goed moog gaan.

Het waren voor Rinus en Levi zonnige dagen geweest. Zij hadden veel goeds genoten.
Ach, dat die gelukkige dagen moesten voorbijgaan en plaats maken voor donkere
tijden! Doch 't gebeurt wel meer, dat zonnige dagen gevolgd worden door donkere
herfstwolken.
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Hoofdstuk XI.
Moeder Racheltje moet lief en leed ondervinden.
Waar nu heen?
Ja, dat was een moeilijke vraag. Had de Baron hun een paar dagen tijd geschonken,
om naar eene andere woning om te zien, dan zouden zij minder in verlegenheid
gekomen zijn, maar het bevel van Baron Van Kalkhuizen luidde bepaald: nog heden
moet gij het huis uit!
Waar dus heen?
Een overleg met den rentmeester baatte niets. Hij was een zeer welwillend man,
die beiden jongelieden groote genegenheid toedroeg, maar hij moest den Baron
ondergeschikt zijn en kon dus tegen diens bevelen niet handelen.
Er bleef hun dus voorshands niets over dan het weinigje, dat zij aan kleederen en
boeken bezaten, in te pakken en voorloopig hun intrek in het logement te nemen,
hopende, dat er voor hen een gunstige weg zou geopend worden. Gelukkig waren
zij in het bezit van geld en wel van eene aanzienlijke som. Toen Rinus in zijne kamer
kwam en de brieventasch opende, die de stervende hem gegeven had, vond hij daarin
eenige banknoten tot een gezamenlijk gedrag van duizend gulden, vergezeld van een
kort maar hartelijk schrijven, waarin hem gemeld werd, dat deze som hem werd
geschonken uit een dankbaar en blijmoedig hart. Dat was eene uitkomst, waarop
Rinus en Levi niet gerekend hadden, maar die hun thans zeer te stade kwam. Voordat
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zij echter het huis van den rentmeester verlieten en van hem afsch eid namen, schreef
Rinus nog eerst een brief aan den Baron, dankte hem in oprechtheid voor zijne
welwillendheid hun betoond, en betreurde het zeer, dat verschil van gevoelens op
godsdienstig gebied zulk een ongelukkige verstoring had teweeggebracht, terwijl hij
de hoop uitdrukte, dat God hen nog eenmaal in staat mocht stellen hunne dankbaarheid
op betere wijze te betoonen.
Daarna namen zij hun bundeltje op en begaven zich naar 't logement. Als een
loopend vuurtje was het reeds te K. bekend, dat de beide vrienden het huis van den
rentmeester hadden moeten verlaten, maar weinigen waren er, die zich daarover
verwonderden. Het had den meesten verbaasd, dat zij er zoo lang gebleven waren,
daar ieder op het dorp wist dat de Baron, bij al zijne goede hoedanigheden, toch een
zeer wispelturig man was. Rinus en Levi wachtten zich echter wel iets ten nadeele
van den Baron te zeggen, daar de ondervinding hun geleerd had, hoe veranderlijk de
volksmeening is.
Terwijl zij in zich zelf gekeerd zich met plannen voor de toekomst bezighielden,
ging deur der gelagkamer open en trad er iemand binnen, die zoowat het midden
hield tusschen een boer en een heer, of tusschen een werkman en een baas. De
logementhouder begroette hem dan ook als baas Willems.
‘Zoo,’ zeide hij, ‘gij zijt zeker van den overkant der rivier gekomen, om eens te
zien hoe het met de twee huizen staat, die gij hier hebt laten bouwen?’
‘Ja,’ was het antwoord; ‘ik wou het eene graag aan den man brengen, het andere
heb ik verhuurd, maar het huis daarnaast staat mij wat te lang leeg. Nu kwam ik eens
om met dezen en genen, die er mij over geschreven hebben, te praten, want de
voorslagen, die mij gedaan zijn, bevallen mij niet en.... de personen evenmin, daar
zij mij niet soliede genoeg zijn. Ik moet op de menschen aan kunnen, die een huis
van mij huren, en het liefst zag ik, dat het bewoond werd door personen, die zich
van God en zijn gebod niet afkeeren.’
Bij deze woorden zag Rinus den spreker aan en het
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kwam hem voor, dat de man hem niet geheel onbekend was. Maar daar hij zich
vergissen kon, deed hij geene moeite om uit te vorschen, wie het was.
‘Ja,’ vervolgde baas Willems, ‘op menschen, die God en zijn gebod liefhebben,
kan men rekenen, althans veel meer dan op hen, die lichtzinnig de wereld doorgaan.
Gij weet het zelf uit ondervinding. Herinnert gij u nog den winkelier B., die tegenover
de kerk woonde? Wat was dat een ruwe klant! Hij kon bijna geen woord spreken
zonder godslasterlijk te vloeken. En wat is er van hem geworden? Hij is met de
Noorderzon verdwenen, zijne vrouw en kinderen zwerven het land door en ik kan
naar mijn geld fluiten. Daarentegen, de metselaar D., die met niets begonnen is, komt
thans goed vooruit. En waaraan ligt dit? Hij is iemand, die God vreest en uit wiens
mond men nooit een onhebbelijk woord verneemt. Maar ik behoef niet over anderen
te spreken. Eigen ervaring is het beste bewijs van 't geen ik volhoud: dat het
lichtzinnige menschen en vloekers nooit goed kan gaan. Helaas, tot voor zes jaren
stond het met mij ook niet goed. Ik leefde buiten God in de wereld en schroomde
niet te drinken en te vloeken. Maar eensklaps werden mijne oogen geopend, - en
God gebruikte daartoe een knaap. Ik was soldaat en bevond mij op een beurtschip,
waar ik met een ander passagier aan 't spelen geraakte, verloor - en vloekte. Die
knaap sprak mij toen aan, herinnerde mij aan een der geboden Gods, en dit maakte
op mij zoo'n diepen indruk, dat ik van stonde aan mijn leven verbeterde en mij tot
God wendde. En nu heeft de Heer mij gezegend!’
Nu kon Rinus zich niet langer bedwingen, trad op baas Willems toe en deze
herkende hem terstond. 't Was een blijdschap voor den man, Rinus weder te zien.
Als oude bekenden gingen zij bij elkander zitten, terwijl onze vriend hem in 't kort
verhaalde, wat er in den laatsten tijd met hem gebeurd was. Thans ging onzen baas
Willems een licht op.
‘Hoor eens,’ zeide hij tot hem, ‘ik doe u en uw vriend Levi een voorslag. Gij huurt
het huis van mij, dat nog
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open staat; begint daarin een winkel, en ik zal u helpen, terwijl ik er niet aan twijfel,
of het zal u met een weinig ijver goed gaan.’
Deze voorslag kwam Rinus wel zeer zonderling voor, maar was niet geheel
onaannemelijk. Toch was het noodig al het voor en tegen nog eens goed te overwegen,
en met vreugde namen zij het aanbod van den aannemer Willems aan, om een paar
dagen bij hem te logeeren. Hij had plaats genoeg in zijn huis en dan konden zij alles
op hun gemak samen bepraten. Nog dienzelfden avond stak ons drietal de rivier over
naar het huis, dat de vroegere soldaat thans bewoonde, en vóórdat er veertien dagen
verloopen waren, hadden zich Rinus Bertram en Levi Speier als compagnons en
kooplieden verbonden, om gezamenlijk handel te drijven in manufacturen,
galanterieěn, tabak, snuif en sigaren, koffie, thee, suiker, benevens allerlei artikelen,
die men in een grooten dorpswinkel gewoonlijk bijeen vindt.
En de voorspelling van baas Willems scheen bewaarheid te zullen worden. Het ging
onzen beiden vrienden zeer voorspoedig. Rinus verkocht veel, en Levi, die in den
eersten tijd met een grooten blauwen zak op den rug en later met een karretje de
omliggende dorpen bezocht, kwam gemeenlijk met een ledigen wagen en vele
bestellingen terug, zoodat onze jonge kooplieden hun zaak konden uitbreiden en zij
veel geld verdienden, terwijl zij door hun behoorlijk gedrag en godsdienstigen wandel
de achting van alle weldenkenden wonnen.
Van den Baron hoorden of zagen zij weinig. Wanneer hij in zijn rijtuig voorbij
hun winkel reed, dan keerde hij 't gelaat van hen af. En toch geloofden Rinus en Levi,
dat hun zaak door de bewoners van 't kasteel ondersteund werd, althans nu en dan
kwam er iemand met een briefje vol bestellingen, waarvan het handschrift aan Rinus
niet onbekend was. Zelfs ontvingen onze jongelingen wel eens over de post een brief
met geldswaarde, en zonder nauwkeurig onderzoek konden zij wel gissen van welke
lieve vrouwelijke hand hun dit werd toegezonden.
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Aldus gingen er twee jaren voorbij.
In die twee jaren had Levi niet nagelaten nu en dan aan zijne moeder te schrijven,
maar steeds bleven zijne brieven onbeantwoord, totdat hij op eens vernam, dat Saartje
van den Schohet gestorven was en dat zijne moeder twist met hare Joodsche vrienden
had gekregen, een twist, die zoo hoog geloopen was, dat Racheltje hare woonplaats
wilde verlaten. Daarbij kwam nog, dat de weduwe zich door een gelukzoeker had
laten bedriegen, zoodat zij niet meer kon bestaan van hetgeen zij uit den verkoop
van hare slachterij overgehouden en van hare andere middelen bespaard had. Zij
verkeerde thans wel niet in oogenblikkelijken nood, maar hare vooruitzichten waren
toch verre van gunstig.
Zoodra Levi en Rinus dit vernamen, stond het bij hen vast: moeder Racheltje den
voorslag te doen bij hen te komen inwonen. Zij zou door hen met liefde ontvangen
worden en het zou hun lust en vreugde zijn den avondstond van haar leven zoo
aangenaam mogelijk te maken. Deze voorslag werd door de weduwe aangenomen.
Zij zou er gewis niet toe gekomen zijn, wanneer zij zichzelve had kunnen redden,
maar nu in dezen nood zag zij geen anderen uitweg. En daarbij - waarom zou zij 't
ontkennen? - zij verlangde toch zeer haren zoon weder te zien. 't Is waar, hij was een
posch jisrool, over wien de Rabbi een miese meschinne (zware vloek) had
uitgesproken, - maar toch bleef er in haar hart nog een gevoel over, dat van
moederliefde sprak, en zij, - zij had hem nooit vervloekt.
Om nu Levi onaangename ontmoetingen met de Joden uit het stadje te sparen,
begaf zich Rinus derwaarts, ten einde de weduwe te halen. Zonderling was het hem
te moede, toen hij het oude stadje en de welbekende straten weerzag, waar hij drie
jaren gewoond en zooveel lief en leed ondervonden had. Als een arme vluchteling
had hij het verlaten, - en zie, God had hem zoo gezegend, dat hij zich thans als een
welgezeten man kon vertoonen, ja, dat hij weldadigheid bewijzen kon aan eene
vrouw, die door rampen bezocht en door hare nabestaanden verlaten was. U de
vreugde te schetsen, die Levi gevoelde, toen hij
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zijne moeder wederzag, gaat mijne krachten te boven. De vrouw uit de gelijkenis,
die haren verloren penning wedervond, kon niet blijder en gelukkiger zijn dan hij,
toen hij zijne moeder in de armen drukte, en gelijk bedoelde vrouw hare vriendinnen
en geburinnen samenriep, zeggende: ‘weest blijde met mij, want ik heb den penning
gevonden, dien ik verloren had,’ zoo ook had hij geen rust, voordat hij al zijne
kennissen van het dorp deelgenoot had gemaakt van zijn geluk.
Moeder Racheltje was weinig veranderd. Wel hadden de jaren en de
verdrietelijkheden haar verouderd, maar inwendig was zij dezelfde gebleven en
uitwendig nog even pronkzuchtig, althans de muts, die zij droeg, was nog altijd
bloemrijk en veelkleurig, en hare oorbellen waren misschien nog langer en blinkender.
Levi had voor zijne moeder een kamertje ingeruimd, waarin zij op haar gemak kon
wonen. Met geen enkele zorg belastte hij haar, maar zij, die gewoon was iets te doen,
bemoeide zich toch eenigszins met de huishouding, terwijl zij zich leerde schikken
naar de orde, die Rinus ingesteld had. In het eerst betoonde zij er zich afkeerig van
de huiselijke godsdienstoefening bij te wonen en bleef in haar kamertje, wanneer er
uit den Bijbel gelezen of een lied gezongen werd; maar de liefde, den ootmoed en
den vrede ziende, die er in het hart der beide jonge mannen heerschte, werd zij zoo
getroffen, dat zij langzamerhand hare oude vooroordeelen liet varen en getuige werd,
hoe Christenen hun dag aanvangen en besluiten, en hoe zij door een godzaligen
wandel betoonen, dat het koninkrijk Gods niet bestaat in woorden, maar in kracht.
Ongeveer een half jaar was de weduwe in het huis van haren zoon, toen zij zich eens
op een avond geheel alleen met hem bevond. Rinus had zich voor zaken naar Tiel
begeven en zou wellicht eerst tegen den volgenden avond terugkomen. Het was guur,
onaangenaam weder; het woei sterk en de regen kletterde tegen de ruiten. Daarbij
werd het vroeg donker, zoodat Levi, in de verwachting dat niemand meer komen
zou, de winkelgoederen borg en de luiken sloot, waarna hij licht ontstak en bij zijne
moeder kwam zitten, om den avond bij haar door te brengen.
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Moeder Racheltje verblijdde er zich over eens met Levi alleen te zijn, daar dit zelden
gebeurde en Rinus gewoonlijk den avond met gebed en het lezen van Gods Woord
besloot. De oude vrouw hoorde alles aan en sprak niets tegen, niet omdat zij het met
alles eens was, maar omdat zij gevoelde niet tegen de overtuiging van Rinus bestand
te zijn, want tegenover den breeden en langen stroom harer redeneeringen, had Rinus
altijd slechts dit eene woord: ‘daar staat geschreven,’ waarmede hij wel al hare
tegenbedenkingen tot zwijgen bracht, maar haar hart niet veranderde.
Nu zij dus met Levi alleen was, hoopte zij hem te doen wankelen in zijne gevoelens.
Maar zij bedroog zich. Levi stond vast in het geloof, dat Jezus Christus zijn
Zaligmaker en zijn Koning was, en zonder rechtstreeks bij zijne moeder er op aan
te dringen haar hart voor deze waarheid open te zetten, gaf hij van zijn geloof een
onomwonden getuigenis. Het eenige dat zij van hem verkrijgen kon, was, dat hij met
haar, volgens Joodsche wijze, het avondgebed verrichtte. Hij nam het gebedenboek,
dat zijne moeder bezat, en las haar toen met allen eerbied het volgende voor:
‘Laat ons, Eeuwige, onze God! ons in vrede nederleggen, en gezond weer opstaan,
onze Koning! Spreid de hut des vredes over ons uit, breng ons tot meerdere volmaking
door uwe goede raadgevingen, help ons om uws naams wille, beschut ons en wend
den vijand, de pest, het zwaard, den honger en den kommer van ons af; verwijder
elken verleider van voor ons en achter ons, en verberg ons in de schaduw Uwer
vleugelen, want Gij, Almachtige, zijt onze Hoeder en Beschermer, en een Almachtig
en barmhartig God en Koning zijt Gij. Bewaak ons in- en uitgaan in leven en vrede
van nu af tot in eeuwigheid. En breid de hand Uws vredes over ons uit.’
De avond ging vervolgens langzaam voorbij. Gemoedelijk waren hunne gesprekken,
die slechts afgebroken werden door het huilen van den storm. Toen het tijd werd
zich ter ruste te begeven, wenschten moeder en zoon elkander goeden nacht, beiden
zochten hun legerstede op en vielen weldra in een gerusten slaap.
Maar te middernacht klonk het geroep hun inde ooren:
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brand! - brand! en voordat Levi en zijne moeder nog tot bezinning kwamen, ontdekten
zij, dat hun geheele huis in lichter laaie stond. Met moeite werden zij gered, terwijl
alle pogingen, die aangewend werden om den voortgang der vlammen te stuiten, op
niets uitliepen, daar de hevige wind het vuur aanblies en slechts met groote inspanning
de belendende woningen konden behouden worden.
Welk een toestand!
Was dat nu een antwoord op het gebed, - was dat nu een nacht, die volgen moest
op zulk een gezelligen en vreedzamen avond? Was dat nu de zegen, dien de beide
vrienden op hun onvermoeiden arbeid, in de vreeze des. Heeren begonnen en
voortgezet, verwachten mochten?
Dergelijke vragen rezen in hun gemoed op, ook in dat van Rinus, die den volgenden
avond, in een opgeruimde en dankbare stemming terugkeerde, en nu het huis in een
puinhoop veranderd vond. Alles, alles was verbrand. Alle winkelgoederen, meubelen,
boeken, ja zelfs de kleederen waren in de vlammen opgegaan, en het weinige, dat
nog gered had kunnen worden, was haast niet noemenswaard. Gelukkig voor Rinus,
dat hij op zijne reis eenige gelden geïncasseerd had en dat er geen schulden te dekken
waren, zoodat hem toch nog iets overbleef, al was het nog zoo weinig, om in den
eersten tijd voor broodsgebrek bewaard te blijven en verder te zien, wat er gedaan
moest en kon worden.
De deelneming in deze ramp was algemeen. Geen der dorpsgenooten weigerde
hulp en raad, want onze beide vrienden hadden door hun goed gedrag en eerlijken
handel ieders achting gewonnen. Maar ach, die hulp, hoe welgemeend ook, was niet
van dien aard, dat zij terstond hunne zaken konden voortzetten, en een winkelhuis,
dat daarvoor geschikt was, stond niet ledig in het dorp. Hun bleef niets anders over
dan gebruik te maken van een ledigstaand armoedig huisje, waar zij hun intrek konden
nemen, terwijl medelijdende buren het noodige huisraad te leen of ten gebruike gaven.
Daar zaten zij nu in die gebrekkige, ongezellige woning, en het schreien was hun
nader dan het lachen, toen zij
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daarin den eersten nacht doorbrachten. Moeder Racheltje was wanhopig. Wel duizend
malen had zij handenwringend de kamer doorgeloopen, uitroepende: ‘Moest ik
daarom hier komen, om het weinige, dat ik mij voor mijn ouden dag bespaard heb,
te zien verbranden? Moest ik dat zien? Moet ik dat beleven?’
Zij had het gewaagd tegen Levi te zeggen, dat het wellicht een straf was des hemels,
daar hij het vaderlijk geloof had laten varen, om zich bij de Gojims te voegen, maar
Rinus had dit gehoord en bracht haar spoedig tot zwijgen door haar te verzekeren,
dat God er zeker eene bedoeling mede had, dat Hij dit onheil over hen liet komen.
De uitkomst zou bewijzen, dat deze kastijding tot zegen zou worden. Racheltje zag
dit niet in, pruttelde wel tegen, maar wachtte zich verder in bijzijn van Rinus weder
zoo iets te zeggen.
Intusschen werd overlegd wat aan te vangen. Baas Willems, die zijn huis had
verzekerd, had weinig schade geleden en zei, dat hij hoopte spoedig een nieuw huis
op de oude plaats te kunnen nederzetten en dat hij hen helpen zou, zooveel hij
vermocht. Maar men bouwt makkelijk een kaartenhuis en teekent spoedig een woning
op papier, - doch om een goed, bewoonbaar huis op te trekken, daartoe behoort veel
tijd, minstens drie maanden. En waarvan zouden zij dien tijd leven? En wat zouden
zij aanvangen?
Het eenige, dat hun thans overschoot, was zich in betrekking te stellen met de
grossiers, van wie ze tot dusver hunne goederen gekocht hadden. Zij gaven dezen
bericht van het gebeurde, en daar zij als eerlijke, brave lieden bekend stonden, werd
hun zooveel crediet geschonken, dat zij gemakkelijk hun handel konden voortzetten.
Het ontbrak hun wel aan een winkel en geschikte bergplaats, maar zij besloten slechts
kleine partijtjes te gelijk op te slaan en deze langs de huizen en in de omliggende
dorpen te verkoopen.
Dat waren moeilijke dagen.
Gelukkig zagen zij niet op tegen den zwaren arbeid, om zich met een goed gevulden
zak op weg te begeven. Zij

Eduard Gerdes, Twee zwervelingen, of Jood en Christen

122
hadden in de slachterij werken en dragen geleerd, zoodat zij zich thans niet beklaagden
weleer een zwaar juk getorst te hebben. Maar toch, het kostte hun menigen
zweetdroppel, wanneer zij in de brandende zon hun weg vervolgden om eenige centen
te verdienen, en menigeen, die hen niet kende en hen bepakt en gezakt langs den
weg zag gaan, wist niet wat hun moed en kracht gaf om de hittigheid des daags te
verduren en den zwaren last te dragen.
Rinus en Levi wisten het wel; wanneer zij, na zich door het gebed in hun God
gesterkt te hebben, zich op weg begaven, ieder met zijn zwaren last, dan klonk hun
't lied van de lippen:
't Is Isrels Hod, die krachten geeft
Van wien het volk zijn sterkte heeft.
Looft Hem, elk moet Hom vreezen!

Doch in weerwil van hun arbeid en zwoegen ging er el eens een dag voorbij, waarop
zij bijna niets hadden verkocht, zoodat zij des avonds met een ledige beurs, volle
lading en grooten honger, huiswaarts keerden. Bemoedigend, opwekkend was het
niet, maar Levi en Rinus dachten: morgen komt er weer een dag, en dan geeft God
dubbel, gelijk weleer Hij aan de kinderen Israels in de woestijn op den zesden dag
een dubbelen voorraad Manna gaf. Doch Racheltje jammerde dan opnieuw, en het
kostte Rinus en Levi veel moeite haar tot bedaren te brengen.
Op zekeren avond zijn onze beide vrienden weder te huis gekomen. Zij hadden
een langen en moeielijken dag achter den rug, en uitgeput van vermoeienis lieten zij
zich op een stoel nedervallen. Racheltje had vol ongeduld hun komst verbeid, want
het ontbrak juist aan het noodige geld om 't een en ander te koopen voor den dag van
morgen. Het avondeten was schaarsch, maar voldoende om den honger der beide
vrienden te stillen, doch toen zij mededeelden, dat het hun beiden niet voorspoedig
was gegaan, hief Racheltje weer haar gewonen klaagtoon aan:
‘O wee! Wat zal ons gebeuren? Ben ik hier gekomen
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om verbrand te worden? Moet ik nu nog honger lijden? Moet ik gebrek hebben op
mijn ouden dag? O Levi - Levi, mijn zoon! heb ik heden niet al tynis gehouden?
(gevast) en heb ik nog wel een hébasch in mijn zak? Och, waarom ben ik uit mijn
slachterij gegaan? Zat ik er nog maar in? Waren dat niet de vleeschpotten van Egypte?
O Levi, Levi, mijn zoon! Moet ik dit nog beleven? Als dit oom Mozes eens wist!
Zou hij niet aangaan, zou hij niet razen? Zou hij niet zeggen: 'k heb 't wel gedacht?
Zou hij u niet uitschelden voor hourik en gammer? Och, als Mozes nu eens kwam,
dan.....’
Op dit oogenblik werd er aan de deur geklopt. Bijna te gelijker tijd werd zij geopend
en het hoofd van een man, die om het hoekje keek, werd zichtbaar.
Nu is er een Fransch spreekwoord, dat luidt: Quand on parle du renard, on voit
sa queue, en wat dat beteekent. moet gij eens onderzoeken.
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Hoofdstuk XII.
Onverwachte uitkomst.
Een uitroep van verbazing ontsnapte aan de lippen van Levi en Rinus, want wie was
de binnenkomende?
Niemand anders dan oom Mozes in levenden lijve. Dezelfde oom Mozes van voor
zes of zeven jaren, toen de beide jongelieden hem voor het laatst gezien hadden. Wel
was zijn rug wat meer gebogen; wel waren zijne haren dunner en bleeker geworden,
maar overigens was hij in niets veranderd. En wat zijne kleeding betrof, Rinus
geloofde, dat het nog dezelfde gescheurde pet was, die oom Mozes reeds droeg, toen
hij als dertienjarige knaap hem daarmede zag loopen.
Ik kan niet zeggen, dat oom Mozes onvriendelijk was, toen hij de weduwe
wederzag, - integendeel, hij omhelsde haar hartelijk, maar hij had geen woord, geen
groet voor beide vrienden, die nog sprakeloos stonden van verbazing.
‘En wat woon je hier, wat doe je hier?’ Met deze woorden, na de eerste omhelzing,
wendde hij zich tot Racheltje. Wat woon je hier in dit krot van een huis? Lijkt 't niet
een tfise? Bij mijns vaders Kijwer (graf), 't is een hol. Maar heb ik het niet gedacht,
heb ik het niet voorspeld, dat 't zoo zou afloopen? Heeft Levi niet 't oudvaderlijk
geloof verlaten? Is hij niet Meschummad? Was hij niet Meschogge an metoof? O
wee! En ik zou in 't huis zijn
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van zoo'n hourik? Weet je wat, Racheltje, Weet je wat? ga haschi mijne (uit de voeten
maken). Verlaat dit huis. En waarom zou je 't niet verlaten? Woon je hier niet onder
't dak van een gojim? O Racheltje, ik heb 't voorspeld. Heb ik 't niet? En wat is nu
je lot? O malke malke (vrouw), lijd je geen armoede? Lijd je geen gebrek? Zijn 't
hier niet miese massematte? Is hier iets Kaschar? O Racheltje - o Racheltje, ga met
mij mee. En waarom zou je niet meegaan?’
‘Moeder lijdt geen gebrek, oom,’ waagde Levi te zeggen.
Oom Mozes deed, alsof hij het niet hoorde; maar aan den trek van verachting, die
op zijn aangezicht verscheen, kon Racheltje wel merken, dat hij toch deze woorden
verstaan had. Hij ging voort met Racheltje te beduiden, hoe dwaas en verkeerd zij
gedaan had door het stadje harer inwoning te verlaten en hier te komen wonen bij
menschen, die haar tot ongeluk zouden brengen, die haar gebrek lieten lijden.
Andermaal viel Levi hem hier in de rede en zeide, ditmaal op beslister toon, dat
zijne moeder geen armoede leed.
Nu stond Mozes op. Hij nam eerst een volle lading lucht in zijn longen; stelde zich
in postuur tegenover zijn neef, kneep de vuisten samen van innerlijke woede, en
terwijl zijne kleine donkere oogen als van vuur brandden, riep hij op zijn gewonen,
zingenden en vragenden toon uit:
‘En wat wou je? Wou je 't me hieten te liegen, dat je moeder het sjoveltjes,
armoedig heeft? Woont ze niet in een krot? En wat voor meubelen staan hier? Ik
vraag je: wat voor meubelen? Een manke stoel en een kapotte tafel. En wat zal ze
eten? Niks zal ze eten. Er is hier niks. En wou je me dat tegenspreken? Moest ik je
wel antwoorden? Ben je niet een posch jisrool? Ah bah!’
Met deze woorden spuwde hij op den grond, ten teeken van zijn diepste verachting.
‘Maar, Mijnheer Speier,’ begon thans Rinus, die het niet langer kon aanhooren,
dat zijn vriend aldus beleedigd werd, ‘maar, Mijnheer Speier, ik kan het bevestigen
wat Levi zegt, dat zijne moeder geen armoede lijdt. Ons heeft
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wel een plotselinge ramp getroffen; ons huis is afgebrand, en hierdoor verkeeren wij
in oogenblikkelijke verlegenheid. Maar God van den hemel zal ons zegenen en dan....’
Men kon het oom Mozes aanzien, dat hij moeite deed om zich in te houden en zijn
vuisten niet te gebruiken. Zes jaren geleden zou hij zich niet ontzien hebben, om
links en rechts klappen uit te deelen, - maar hij begreep, dat hij dit niet doen mocht,
want hij had thans met geen knapen, maar met een paar sterke jonge mannen te doen,
die hem wellicht bij den arm zouden nemen en de deur uitzetten. Doch kon hij ook
geen vuisten gebruiken, toch kon hij ze met smaadredenen overladen, waarin hij
bijzonder rijk was, doch die ik maar achterwege zal laten.
‘En wou je ook tegen mij spreken? God van den hemel, zegt ge, zal u zegenen.
Neen, God van den hemel zal u vloeken, verschwarzter hourik. Hebt ge niet mijn
neef Levi, Levi, die van ons geslacht en een zoon Abrahams is, afvallig gemaakt?
Hebt ge niet zijne moeder in 't ongeluk gesleept? Hebt gij niet ellende over haar
gebracht? O, was ik nog Katsef (vleeschhouwer) ik zou mijn wraak aan je koelen,
ik zou je beschabberen. Kijk me niet aan. En waarom zou je mij aankijken? Moet ge
u niet schamen voor mij, voor God en de heele wereld? Weet ge niet, dat ge een
valschaard, een bedrieger, een Laban zijt! De vloek van Korach en Abiram kome
over u!’
En hij keerde hem den rug toe.
Rinus stond verbaasd.
Zulk een verregaande brutaliteit, hem in zijn eigen huis aangedaan, had hij niet
van Mozes verwacht. Moest hij zich zoo straffeloos laten beleedigen en mocht hij
het dulden, dat Mozes zijn vriend aldus bejegende?
Ja, het begon van binnen in hem te koken, en hij dacht er een oogenblik aan dezen
man de deur te wijzen, maar 't was hem te gelijker tijd alsof een stem tot hem sprak:
wreek u zelven niet! Vergeld geen kwaad met kwaad. Blijf zachtmoedig. Bewijs
hem uwe liefde. De liefde toch overwint ook het hardste hart.
Rinus zweeg, en eerst eenige oogenblikken later, toen oom Mozes deed, alsof hij
naar de deur ging, zeide hij tot hem:
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‘Mijnheer Speier. Doe mij het genoegen en vergeet wat achter ons ligt. Vergeef en
vergeet. Hoe moeilijk ik het ook dezer dagen heb en hoe gering het er ook bij ons
uitziet, toch hebben wij nog genoeg om u te ontvangen. Ik heb nog altijd brood en
andere spijzen voor u over, voor u, den Israeliet, dien ik als zoodanig eer. Doe mij
het genoegen en zit bij ons aan; alles wat ik heb, zal ik te uwer beschikking stellen,
en zoo ge wilt, kunt gij ook de woning, hoe klein ook, met ons deelen. Wij willen u
gaarne herbergen; ons bed zullen we aan u afstaan....’
‘Ja,’ voegde Levi er bij, ‘ik wil gaarne op den blooten grond liggen, als gij mijn
bed wilt gebruiken.’
't Was alsof Mozes een klap had gekregen. Hij was getroffen, trad een schrede
achteruit en keek de beide sprekers aan, alsof hij in hunne oogen wilde lezen of zij
't meenden. Hij werd een oogenblik geroerd.... Maar ook slechts één oogenblik.
‘Wat meen je, wat denk je?’ riep hij uit. ‘Meen je dat ik me zal laten betjoegelen?
Neen, dan ken je den ouden Mozes niet. Brandt 't huis niet onder mijne voeten? Heb
ik geen narigheid er van, Levi's moeder hier in de ellende te zien? O Racheltje Racheltje kom mee! Wat zullen de Schohet, de Gazan en de Parnas zeggen als zij
hooren, dat gij hier woont? Zullen uwe vijanden niet juichen? Zal je 't niet goed bij
me hebben? Ja, dat zal je,’ ging hij voort, terwijl hij trachtte haar over te halen om
het huis te verlaten. ‘Ga mee, Racheltje, - blijf hier geen minuut langer. Waarom zou
je hier blijven? Ga met mij mee naar 't logement. Daar zal je 't goed hebben.’ De weduwe zag haren zoon aan en wierp ook een blik Rinus, die beiden op haar
toevlogen.
‘Moeder, lieve moeder,’ riep Levi uit, ‘verlaat ons niet! Gij zijt de vreugde van
ons huis; de zon van ons leven. Wij willen ons laatste stukje brood met u deelen.
Och, ga niet van ons weg. Ik zou mij dood schreien en gelooven, dat God mij mijne
lieve moeder afgenomen had.’
Bijna op dezelfde wijze sprak ook Rinus.
Mozes werd hoe langer hoe meer getroffen. Zoo iets had
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hij nog nooit aanschouwd. Zulk een liefde had hij nergens gezien, allerminst in zijn
eigen hart, want ware liefde kende hij nog niet. Doch 't ging hem als Farao: hij
verhardde zijn hart.
‘Racheltje, luister niet naar hen: zij bedriegen u. Zij brengen u in de ellende. Zouden
zij het niet? Ga met mij mee. Zal je 't goed hebben,’ zeide hij.
Het was voor de weduwe Speier een harde strijd. Aan den eenen kant lachte het
haar wel toe dit huis te verlaten, nu de jongelieden het niet breed hadden. En hoe zou
het in de toekomst gaan? Kon het huis, dat binnen kort klaar was, niet weer afbranden?
Konden de zaken niet achteruitgaan? En moest zij dan geen broodsgebrek lijden op
haar ouden dag? - Maar aan den anderen kant, wanneer zij haren Levi, haren Bechoor
aanzag; wanneer zij dacht aan de liefde, die hij en zijn vriend haar bewezen; wanneer
zij de duizenden voorkomendheden, de kleine verrassingen, de tallooze bewijzen
van zelfverloochening en opoffering om harentwille overdacht, - dan - neen, dan kon
zij zoo min Levi als Rinus verlaten.
‘Racheltje! ga mee!’ ging Mozes voort, haar bij den arm trekkende. ‘Verlaat dit
huis.’
De weduwe had haar besluit genomen.
Zij sloeg haren rechterarm om Levi's hals, kuste haren zoon, en Rinus met haar
linker omvattende, stond zij aldus voor haren zwager, terwijl zij met beslistheid
zeide:
‘Neen, Mozes, ik blijf. En waarom zou ik niet blijven? Leek leschaloon! (Ga in
vrede) Ik blijf hier - en wil bij mijn zoon sterven.’
Deze woorden en het geheele gesprek hadden haar zoo aangedaan, dat zij uitbarstte
in tranen, terwijl de beide jongelieden hun hoofd op haren schouder legden en met
haar weenden.
Wederom werd Mozes geroerd,.... maar hij kon den Jood nog niet in zich
overwinnen.
‘Racheltje,’ zei hij, naar de deur gaande, ‘slaap er van nacht eens op. Waarom zou
je je niet bedenken? Ik kom morgenavond weer hier!’
En haastig de deur openende verliet hij de woning, waar
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zijne komst de liefde had opgewekt, die zich nu in hare kracht begon te vertoonen.
Hoe gelukkig was thans ons drietal!
Iets ongekends, iets hemelsch vervulde thans de ziel van de weduwe, die nu gezien
en ervaren had, wat de christelijke liefde doet en vermag. Had zij niet gezien, hoe
zachtmoedig Rinus en Levi alle bittere woorden beantwoord hadden? Ondervond zij
niet, dat de moederlijke liefde nu eerst rein gesmaakt werd, ontdaan als zij was van
alle bewindselen van zelfzucht?
Ja, ons drietal was gelukkig, en toen een paar uren na het vertrek van oom Mozes,
Rinus den Bijbel van zijne grootmoeder kreeg en daaruit las Psalm 103, en zij met
elkander een lied aanhieven, zong moeder Racheltje, als gedreven door een macht
van boven, met een heldere stem mede:
Zalig hij, die in dit leven,
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft.
Die zijn hoop in 't hachlijkst lot
Vestigt op den Heer zijn God!

Den volgenden dag begaven zich Rinus en Levi weer voor hun handel op weg en
tegen het vallen van den avond keerden zij huiswaarts, dankbaar en voldaan. Zij
hadden veel verkocht, en de bestellingen waren hun van alle zijden toegestroomd.
Doch pas waren zij in huis en hadden zij moeder Racheltje deelgenoot gemaakt van
hunne bevindingen, of de deur werd geopend en..... een vreemdeling trad binnen.
Ten minste ons drietal herkende hem niet. 't Was een heer, heel netjes gekleed, bij
deftig af. In zijne rechterhand droeg hij een valies, dat nog al zwaar scheen te zijn,
want zonder een woord te spreken, zette hij het op den grond neder.
Stil bleef de vreemdeling aan den ingang staan, ter plaatse waar het lamplicht hem
niet bereiken kon.
‘Wie is Mijnheer?’ vroeg Rinus naar hem toegaande, ‘en wat is er van uw dienst?’
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De vreemdeling scheen ontroerd te zijn, althans hij beefde, en het drietal aanziende,
riep hij uit:
‘Racheltje, - Levi - Rinus! Kent gij mij dan niet meer?’
‘Oom Mozes!’ klonk het vol verrassing uit aller mond.
‘Ja, ik ben dezelfde oom Mozes van gisteren avond en toch niet dezelfde,’ zeide
hij, op Racheltje toetredende en haar kussende, waarna hij Levi en Rinus de hand
bood. ‘Neen, niet meer dezelfde, van buiten niet en van binnen ook niet. Maar geef
me eerst een stoel. Ben ik niet moe, ben ik niet aangedaan? Ben ik niet ontroerd?’
En na een poosje gewacht te hebben begon Mozes te vertellen.
Hij had den vorigen avond de vuilste en oudste kleeding aangetrokken, die hij had
kunnen vinden, om zijne zuster en de beide vrienden eens te overvallen. Hij kende
hun geheele geschiedenis en had reeds vele dagen in den omtrek rondgezworven,
was bij baas Willems geweest, had informatiën gewonnen, - alles - alles wist hij. Hij
was gekomen om zijne zuster te halen en wilde eene scheiding bewerken tusschen
haar en haar zoon, maar getroffen door de liefde, die hij bij dat drietal had gezien,
had hij den ganschen nacht niet kunnen slapen, en hij was omgekeerd als een blad
op een boom. Vooral had het hem getroffen, dat Rinus en Levi, niettegenstaande de
armoedige kleeding, die hij aan had, hem alle liefde hadden bewezen en zelfs hun
bed wilden afstaan. Die armoedige kleeding was echter slechts een vertooning. Hij
wilde eens zien, hoe hij zou ontvangen worden, als hij in dezen sjovelen toestand
kwam.
‘Neen’ riep hij uit, ‘ik wil en mag u niet van elkander scheiden. Mag ik dat wel?
Neen, wij zullen bij elkander blijven zoolang Jirkse hasschem! (Als God wil). Ik heb
echter een betere woning dan deze. Heb ik niet de villa gekocht van baas Willems:
schuins tegenover het kasteel? Stond die niet juist leeg? Ziet ge mij verwonderd aan?
Weet ge niet, dat ik naar Zuid-Afrika geweest ben en heb ik daar geen geluk gehad?
Kijk eens!’
En het valies openende, haalde hij daaruit een zak.1)

1) Toon de heer Van 't Lindenhout dit aan de weeskinderen vertelde breidde hij zijn armen wijd
uit en zeide: ‘z ó ó ' n z a k v o l g o u d e n d i a m a n t e n ! ’
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‘Een zak! En wat er in dien zak zit?’ ging oom Mozes voort. ‘Louter goud en
diamanten. Mozes is nu rijk en hij zal u allen rijk en gelukkig maken!’
Dat was een verbazende omkeering in het lot van onze beide vrienden!
Wij willen het thans aan u overlaten, hoe gij u de samenwoning van het viertal
voorstelt en hoe de villa gemeubileerd en ingericht werd. Dit evenwel wil ik u wel
zeggen, dat oom Mozes en zijn schoonzuster het eene gedeelte, en Rinus en Levi het
andere gedeelte van het huis gingen bewonen, - niet zoozeer omdat de eerste eene
scheiding voorstond, maar omdat hij begreep, dat oude lui bij oude lui en jongelui
bij jongelui passen. Toch waren zij dikwijls bij elkander, en hoewel Rinus den ouden
Mozes stil zijne denkwijze liet behouden, merkte hij wel aan sommige dingen, dat
de vijandschap tegen het kruis aan het afnemen was.
Doch niet lang mocht ons viertal ongestoord samenwonen. Onverwachts stierf
oom Mozes aan een beroerte, nadat hij te voren al zijne bezittingen aan het drietal
vermaakt had, en nauwelijks rustte hij vier weken op het kerkhof, of ook moeder
Racheltje werd opgeroepen, om voor Hem te verschijnen, die anders oordeelt dan
de menschenkinderen. De droefheid onzer beide vrienden was zeer groot. Zij hadden
zich nog zooveel genoegen voorgesteld van dit samenzijn, - zich zoovele illusiën
gemaakt, - zoozeer gehoopt, dat Mozes en Racheltje zich aan hun Messias hadden
overgegeven, maar die vreugde was hun niet gegund, en zij moesten zich tevreden
stellen met te berusten in de liefde, die alle dingen gelooft, die alle dingen hoopt.
Veertien dagen na den dood van moeder Racheltje bevonden zich onze beide
vrienden op reis.
Gij raadt wel waarheen.
Levi's droom en vurige begeerte zou eindelijk vervuld worden. Nacht en dag dacht
hij aan Jeruzalem, de heilige stad, waarin misschien zijne voorvaderen gewoond
hadden, en waar Hij had rondgewandeld, die Israel had willen vergaderen, gelijk
eene klokhen hare kiekens vergadert. Daar
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wilde hij op Zion vertoeven, den Olijfberg beklimmen, Bethanië binnengaan, kortom, hij wilde aanschouwen, waar zijn groote, hoogheerlijke Koning had vertoefd.
Maar hij wilde nog meer. Te Jeruzalem wilde hij den doop ondergaan. Ter wille van
zijne moeder had hij het nog slechts uitgesteld, maar eenmaal in Jeruzalem zijnde,
zou hij, ten aanschouwen van al de Joden, die daar woonden en van de Christenen,
die er hun verblijf hielden, belijden, dat niet in Mozes, niet in onze goede werken en
deugden, maar alleen in Jezus al ons heil berust.
Het is geenszins mijn plan u de bijzonderheden van hunne reis naar het Heilige
land en van hun verblijf aldaar mede te deelen. Dit zou mij te ver voeren. Laat mij
u slechts vertellen, dat zij welgemoed, verkwikt en versterkt naar ziel en lichaam
terugkeerden en weer hun intrek namen in de villa te K.
Toen zij aan de grenzen van het vaderland gekomen waren, hadden zij eene
ontmoeting, die ik niet met stilzwijgen mag voorbijgaan. Terwijl hun rijtuig van
paarden verwisselde, ontstond er nabij het logement, waar zij eenige oogenblikken
moesten vertoeven, een oploop. Rinus vroeg wat er gaande was, en toen werd hem
geantwoord, dat er iemand aan het vechten geweest was, die de volle lading had
gekregen.
‘Zijn verdiend loon, Mijnheer,’ voegde de logementhouder er bij. ‘Die man is door
en door slecht, leeft louter van liegen, spelen en bedriegen, en nu heeft hij van een
boer, dien hij beet had willen nemen, zooveel op zijn baatje gekregen, dat hij er wel
acht dagen zijn bekomst van zal hebben.’
‘Maar dat behoort toch niet zoo,’ zeide Rinus, ‘men mag niemand slaan. Is er dan
geen politie hier?’
‘Och mijnheer,’ was het antwoord, ‘wat zal ik u zeggen. Politie is hier wel, maar
die doet een oogje toe, daar zij den man wel kent, die met zijn draaiorgel door de
dorpen trekt en....’
Rinus hoorde niet meer, want plotseling was het hem als door de ziel gegaan, dat
die orgeldraaier hem niet vreemd was. Zou hij dezelfde man zijn, die den soldaat
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had afgezet, die den Jood had bespot en hem had geslagen?
Ja, het was dezelfde orgeldraaier.
Wat zag die man er uit! Haveloos, gescheurd, bebloed, niet in staat zich op te
richten, - zoo lag hij daar onder een boom.
Rinus verwijderde het volk en de kinderen, die om den orgeldraaier heen stonden,
hief den man op en sprak hem eenige vriendelijke woorden toe. Vervolgens riep hij
de hulp in van een paar sterke mannen, aan welke hij eenig geld gaf, om hem naar
de nabijzijnde herberg te brengen, met de dringende opdracht goed voor hem te
zorgen. Daarna begaf hij zich weder naar het logement, daar het hoog tijd was om
te vertrekken, maar zoo beknopt mogelijk deelde hij den logementhouder mede, wat
er tusschen hem en den orgeldraaier gebeurd was.
‘Zeg hem dat,’ dus besloot hij, ‘maar verwijt hem niets. Fluister hem slechts in 't
oor, dat gelijk een Christen geen kwaad met kwaad vergeldt en zelfs zijne vijanden
zegent, - zoo ook de Heer, als de barmhartige Samaritaan, zich ontfermen zal over
allen, die door de zonde in een treurigen toestand zijn geraakt en tot Hem roepen.’
Het rijtuig was gereed en de reis naar huis werd voortgezet, terwijl Rinus in den
geest in het schaftkeldertje vertoefde, en zich het versje onder de schilderij van den
barmhartigen Samaritaan in 't geheugen riep.
Gedurende hunne reis naar Jeruzalem en terug was er echter te K. iets bijzonders
gebeurd. Baron Van Kalkhuizen was arm geworden en had zich met zijne beide
dochters naar een dorpje, bij de Duitsche grenzen, metterwoon begeven, waar hij
van 't overschot van zijn vermogen wellicht beter kon leven dan te K.
Hoe was dit zoo geschied?
Bijzonderheden daarvan zijn mij niet ter oore gekomen, maar alleen heeft men
mij medegedeeld, dat de Baron, wispelturig als hij was, zich in speculaties gewaagd
had, waardoor hij totaal geruïneerd werd.
Toen Rinus en Levi dit vernamen, waren zij zeer bedroefd,
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Immers de Baron was hun weldoener geweest en veel hadden zij aan hem te danken.
En wat zijne dochters betreft, Rinus en Levi wisten, dat Emma en Bertha hun genegen
gebleven waren. Hoe dikwijls hadden zij in 't verborgen, langs een heimelijken weg,
de blijken harer gunst ondervonden! Hoe vaak was hun, vooral in de dagen na den
brand, ondersteuning geworden door een hand, die zij wel kenden, maar die zich ter
wille van den Baron niet wou kenbaar maken. En levendig stond het Rinus nog voor
den geest, hoe hij twee jaren geleden freule Emma onverwachts ontmoet had en welk
een vreugde het voor hem was, toen hij uit haar mond de verzekering ontving, dat
de onrust haars harten haar gedreven had tot Jezus in wien zij nu rust en vrede door
het geloof in Zijn bloed had gevonden.
De beide vrienden beraadslaagden thans wat hun in deze zaak te doen stond, want
hun hart zei hun, dat zij hierbij niet onverschillig mochten zijn en nu door daden
hunne dankbaarheid moesten toonen. Kort duurde slechts hun onderhoud. Voorzien
van een goed gevulde brieventasch begaf zich Rinus, met volledige toestemming
van Levi, naar de woonplaats van den Baron, wien het ongeluk een weinig
ootmoediger gemaakt had. Bij hem gekomen, zeide hij hem het volgende:
‘Waarde Baron, met deernis heb ik gehoord, welke ramp u getroffen heeft, en dit
te meer, omdat gij mijn weldoener waart, en u over een armen wees hebt ontfermd.
Laat mij de treurige aanleiding verzwijgen, die onze scheiding heeft veroorzaakt,
maar laat ik liever u meedeelen, dat God mij zeer gezegend heeft en ik thans mede
uit naam van mijn vriend, behoefte gevoel, u een deel van ons vermogen aan te
bieden. Ik geloof dat dit voldoende is, om u in staat te stellen weder uw kasteel te
betrekken en met uwe beminnelijke dochters den avond van uw leven - zoo ik hoop
gezegend door den Heer en in vrede des harten - door te brengen.’
Bij deze woorden overhandigde hij hem de welgevulde brieventasch.
De Baron wist niet wat hij hoorde. Hij had in het eerst
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onzen Rinus niet herkend, maar nu hij denzelfden jongen man voor zich zag, dien
hij eens op zulk een onvriendelijke wijze bejegend had en die zich thans zoo dankbaar
betoonde voor een weldaad, stond hij van verbazing getroffen en was zoo ontroerd,
dat hij in de eerste oogenblikken geene woorden wist te vinden. Al zijne vrienden,
die vroeger zijn kasteel bezochten en ruimschoots gebruik maakten van zijne
gastvrijheid, hadden hem in het ongeluk den rug toegekeerd, en deze jonge man, aan
wien zijne lieve dochter Emma het leven verschuldigd was, en dien hij, ter wille van
een luim, een kruimel van zijn overvloed had toegeworpen, kwam thans tot hem,
niet om hem zijne onheusche handelwijze te verwijten, maar hem uit den nood te
redden en hem weder tot zijn vorigen stand te verheffen.
Tranen van aandoening vloeiden langs zijne wangen, met vervoering greep hij de
hand van Rinus en drukte ze hartelijk, terwijl hij zich bereid verklaarde het hem
aangeboden offer aan te nemen. Gaarne had Rinus zich verwijderd om den ouden
heer verdere aandoeningen te besparen, maar de Baron stond er op, dat zijne dochters
zouden weten, wie hen uit dezen nood had gered, opdat zij hem persoonlijk hare
dankbaarheid zouden kunnen betuigen. Een oogenblik later verschenen Emma en
Bertha, en gij kunt denken hoe dit weerzien was. Zij vermochten bijna niet te spreken,
toen de Baron haar mededeelde met welk doel Rinus gekomen was, en het eenige
wat Emma en Bertha konden doen was, dat zij den weldoener haars vaders de hand
reikten, waarna zich Emma aan den hals van den Baron wierp, en hem met eene van
ontroering bevende stem toefluisterde: ‘O Papa, zoo handelt alleen een Christen, die
gelooft in zijnen Zaligmaker!’
Mijn verhaal is ten einde. Misschien zoudt gij nog wel iets willen weten van de
verdere lotgevallen onzer beide vrienden, maar men heeft mij daarvan niets
medegedeeld. Wat mij betreft, ik geloof, dat zij gelukkig zijn geweest en het hun
lust was door woord en wandel te bewijzen, hoe men in deze wereld godzalig kan
leven. Waarschijnlijk

Eduard Gerdes, Twee zwervelingen, of Jood en Christen

136
zullen zij nog wel eens gesproken hebben over de wonderbare leiding des Heeren,
die een Christen bracht in het huis van een Israeliet, en welk een zegen dit voor
beiden is geworden. Onze beide zwervelingen hebben het ervaren, hoe goed en
heerlijk het is den Heer vroeg te zoeken. Rijkelijk was het loon der vergelding, zoodat
ieder hunner met David uitroepen mocht: ‘De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen
gevallen, ja, een schoone erfenis is mij geworden.’
Sommige mijner lezers zullen zeker de vraag op de lippen hebben, of Rinus en
Levi niet met Emma en Bertha getrouwd zijn. Wie daarop een antwoord begeert
wordt verzocht zich te wenden tot den Heer J. van 't Lindenhout, die deze
geschiedenis, althans in hoofdzaak, aan de weezen te Neerbosch verteld heeft en mij
opdroeg ze u te verhalen.
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