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Uit de voorrede.
‘In den tijd toen ik te Liverpool mijn herderlijk werk verrichtte, kwam ik heel dikwijls
in de armste achterbuurten dezer stad en maakte daar kennis met de meeste typen,
die in mijn verhaal optreden. Eerst toen ik de ‘straatkinderen’ zelf gezien had in hun
tehuis - indien men dien naam mag geven aan de ellendige holen, die zij bewonen ben ik warme belangstelling en diep medelijden voor hen gaan gevoelen. Nadat ik
in huis kennis met hen had gemaakt, sprak ik ze dikwijls op straat aan en deed mijn
best om hun door een hartelijk of aanmoedigend woord te toonen, dat ik iets voor
hen voelde. Velen hunner zijn lang zoo slecht niet als de meeste menschen schijnen
te denken en trachten eerlijk aan den kost te komen, hoe moeilijk hun dit ook vallen
moge, vooral wanneer zij thuis geenen den minsten steun ontvangen, terwijl zij op
straat voortdurend in verzoeking worden gebracht door degenen over wie ‘Perks’
zich zoo terecht beklaagde.
De groepeering van de karakters in dit verhaal berust natuurlijk geheel op
verdichting, maar de karakters zelve zijn niet verdicht. Benny en kleine Nell, Perks
en Joe Wrag, grootje en Eva Laurence zijn naar het leven ge-

Silas K. Hocking, Haar Benny

6
teekend. Ik heb die allen gekend. Enkelen van hen leven nog, terwijl anderen de
eeuwige rust zijn ingegaan.
Mocht mijn werk ook bij anderen belangstelling opwekken voor de misdeelden
der maatschappij, dan is de wensch vervuld van.
SILAS K. HOCKING.
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Haar Benny
Hoofdstuk I.
Broeder en Zuster.
Het begon donker te worden, hoewel de groote Stadhuis-klok pas vier uur had
geslagen. Maar den geheelen dag had er een dikke mist over Liverpool gehangen,
en alles zag er even vuil en vochtig uit; nu de avond begon te vallen, veranderde de
mist in een fijnen motregen, waardoor de geheele straat langzamerhand het voorkomen
kreeg van een grooten modderpoel. Ten minste, zoo dacht Nelly Bates er over, die
in de schaduw van de St. Georgekerk neergehurkt zat.
‘Kwam Benny nu toch maar!’ prevelde zij. ‘Waar zou hij toch blijven. Hij zei
toch, dat hij precies met het slaan van vieren hier zou wezen.’
Bibberend wikkelde zij zich in hare afgedragen kleertjes en keek rechts en links
of zij hem nergens zag aankomen. Maar - geen Benny vertoonde zich.
‘Ik ben in ieder geval blij, dat de lantarens aangestoken worden; het is net, alsof
het dan warmer is; nu heb ik het koud, o zoo koud! Maar Benny zal toch wel niet
lang meer uitblijven. Ik hoop, dat hij al zijn lucifers verkocht heeft.’
En peinzend keek zij naar de overgebleven doosjes op haar schoot. Een oogenblik
later begon zij weer:
‘Ik ben vreeselijk ongelukkig geweest vandaag. De heeren vonden het zeker te
koud, om hunne hand-
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schoenen uit te trekken en een paar pennies te zoeken. Zouden zij wel ooit zoo
hongerig geweest zijn als ik nu?’
En het kind drukte zich nog wat dichter tegen het kerkgebouw, om beschut te zijn
tegen den scherpen wind, die van de rivierzijde kwam.
Nelly Bates was een teer, zwak meisje, met een smal, bleek gezichtje en een paar
groote, ronde oogen, die meestal droomerig voor zich uit staarden. Zij had niets van
het woeste, bijna dierlijke, dat aan de straatkinderen van onze groote steden zoo
dikwijls eigen is; integendeel, er lag iets beschaafds over haar geheele wezen, iets
zachts en fijns, al zou niemand hebben kunnen zeggen, hoe zij daaraan kwam. Arme,
kleine zwerveling! Hare moeder kon zij zich niet meer herinneren. Zij kende alleen
hare stiefmoeder - eene ruwe, aan den drank verslaafde vrouw; en helaas, haar vader
was weinig beter. Zoodra zij maar alleen loopen kon, was zij de straat op gestuurd
met haar broertje Benny, een jaar ouder dan zij; zij moesten maar zien, hoe zij aan
den kost kwamen. Van ouderlijke liefde hadden zij nooit eenig besef gehad, en
daardoor hadden de kinderen zich uitsluitend aan elkander gehecht. Zij waren voor
elkander meer dan de geheele wereld. Op het tijdstip, waarop onze geschiedenis
aanvangt, was Nelly negen jaar en Benny, zooals boven gezegd is, een jaar ouder.
De minuten verliepen, maar Benny kwam niet. De omnibussen waren volgepropt
met menschen, in dikke winterkleeren gehuld, en in Lordstreet liepen alle voetgangers
op een drafje, blijkbaar verlangend om onder dak te komen. En zij trachtte zich voor
te stellen, hoe het er in hunne huizen zou uitzien - een vroolijk knappend vuur, eene
gedekte tafel en eene blijde kinderschaar daaromheen. Waarom zou toch niemand
eens naar haar kijken, terwijl zij daar bij het kerkportaal zat te bibberen...
Eindelijk begonnen al de klokken in het rond vijf uur te slaan, en nog geen Benny;
het arme kind begon
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zich onuitsprekelijk verlaten te gevoelen en barstte in tranen uit. Zij was zoo hongerig
en koud en zij dacht zeker, dat haar broertje een ongeluk had gekregen. De laatste
slag van de Stadhuis-klok was echter nog niet gevallen, of daar hoorde zij het geluid
van bloote voeten op de steenen; nog een oogenblik en haar broertje stond hijgend
en ademloos voor haar.
‘O, Nell,’ barstte hij los, ‘wat ben ik toch een suffer! Ik heb mij een uur in den tijd
vergist. Ik dacht niet, dat ik zoo dom kon zijn, maar wezenlijk, het was bij ongeluk.’
‘Ik was zoo bang, dat je iets overkomen zou zijn, Benny, maar nu is het niets,’ zei
Nelly, terwijl zij met welgevallen naar de blozende wangen van haar stevig broertje
keek.
‘Mij iets overkomen? Wel neen, geen nood, Nell! Ik krijg zoo gauw geen
ongelukken. Hoe is 't gegaan vandaag?’
‘Slecht, Benny, heel slecht. Niemand woû vandaag lucifers koopen.’
Een oogenblik bewaarde Benny het stilzwijgen en toen:
‘Ellendig! Wat zullen wij doen, Nell? Je weet wat vader zei, toen wij van morgen
uitgingen.’
‘Ja,’ hernam Nelly. ‘Maar heb jij dan ook tegenspoed gehad vandaag?’
‘Verschrikkelijk, Nell, in één woord verschrikkelijk!’
Een oogenblik bleven de kinderen elkander wanhopend aankijken. Opeens
vertoonde zich een heer, die een handkoffertje droeg.
‘Daar is een mijnheer met een koffertje,’ fluisterde Benny zijn zusje in het oor.
‘Ik zal mijn geluk eens beproeven. Kom, ga mee, Nell, loop zoo hard als ge kunt!’
En hij vloog naar de overzij van de straat.
‘Koffer dragen, mijnheer?’ vroeg hij, zich voor den reiziger plaatsend; en er lag
iets bijzonder dringends in den klank zijner stem.
De heer sloeg een vriendelijken blik op de twee eerlijke oogen, die hem bij het
gaslicht aankeken.
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‘Wat moet gij hebben, als ge mijn koffertje naar de boot brengt?’ vroeg hij.
‘Wat mijnheer mij geven wil!’ antwoordde Benny zonder zich te bedenken. ‘'t
Zijn slechte tijden, mijnheer, en een kleine jongen zooals ik, moet al blij zijn, als hij
iets krijgt.’
‘O, zoo, denkt gij er zoo over? Maar mijn koffertje zal te zwaar voor u zijn, vrees
ik.’
‘O, geen nood,’ hernam Benny, het ferm opnemend.
‘Ik ben heel sterk, en dat ding kan ik best dragen, dat heeft niets te beteekenen.’
En hij begon voor den heer uit te loopen, met een spoed, die scheen aan te duiden,
dat hij het meende.
Glimlachend keek de heer het ventje na, zonder iets meer te zeggen.
De kleine Nelly, die half verstijfd was van het zitten in den kouden regen, volgde
op eenigen afstand, maar zorgde wel, dat zij haar broertje niet uit het oog verloor.
Toen zij bij de brug kwamen, die naar de aanlegplaats leidde, keerde Benny zich om
en zijn zusje achter zich ziende, riep hij haar toe:
‘Blijf daar wachten, Nell, totdat ik terugkom - een oogenblikje maar, hoor!’
En hij liep de brug op, blijkbaar verheugd, dat hij zijn vrachtje spoedig zou kunnen
nederzetten.
‘Naar deze boot, mijnheer?’ vroeg hij, tot den heer gewend.
‘Ja, mijn jongen.’
‘Dan zijn wij precies op tijd.’ En hij draafde het dek over, liep de kajuitstrap af
en liet toen het koffertje hard op een van de banken nedervallen. ‘Ziezoo, mijnheer,’
zei hij, ‘zou een grootere jongen u nu wel beter geholpen hebben?’
‘Flink gedaan, ventje,’ zei de reiziger, de hand uitstekend.
Benny's oogen glinsterden, toen hij iets zilverachtigs in die hand zag blinken.
‘Alle dagen! 't Is een driestuiverstukje!’ had hij bijna hardop uitgeroepen, terwijl
hij het geld aannam;
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en dankbaar buigende, zoo netjes en beleefd als hij maar kon, vloog hij het dek weer
over en mompelde halfluid: ‘Als 't eens vier stuiver was...’ Onder de eerste lantaren
bekeek hij het. ‘Wel, heb ik van mijn leven, 't is een halve shilling! Spek en boonen,
dat is een gelukje!’ En in de overmaat van zijn blijdschap ging hij midden op de brug
op zijne handen staan; het lukte zoo goed, dat hij het nog eens probeerde, maar daarbij
kwam zijn voet in onzachte aanraking met een heer, die haastig voortliep om de boot
nog te bereiken.
‘Neem mij niet kwalijk,’ zei Benny verschrikt en ontsnapte, terwijl hij hard wegliep,
maar ter nauwernood aan een slag met den wandelstok; want de reiziger was woedend,
omdat hij bijna het evenwicht verloren en eene vuile moddervlek op zijne keurige
overjas gekregen had.
‘Gelukkig!’ dacht Benny, ‘die zou leelijk aangekomen zijn, als hij mij geraakt
had! Hoezee, Nell - Maar wat scheelt je?’ vroeg hij op geheel veranderden toon, toen
hij zag, dat de tranen zijn zusje langs de wangen biggelden.
‘Ik ben zoo koud, Benny,’ snikte het kind, ‘zoo koud...’
‘Dat is niets, Nell, still maar, je zult nu wel gauw warm worden. Kijk eens wat ik
gekregen heb! En ik ben meteen goed warm geworden van het harde loopen. Nu zal
ik een paar lekkere gebraden aardappels voor je koopen, hoor, en dan ben je in een
oogenblik weer zoo klaar als een klontje!’
En zijn zusje bij de hand nemende, zetten zij het samen op een loopen, alleen den
pas vertragend als zij buiten adem waren. Het duurde niet lang of Nelly verklaarde,
dat zij ‘heelemaal warm’ was.
‘Hier is de aardappelenman, Nell,’ zei Benny eindelijk. ‘Nu, vooruit maar!’ - ‘Voor
een penny aardappelen, alsjeblief; maar goed warm en een beetje veel zout,’ bestelde
Benny op hoogst gewichtigen toon.
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‘Ziedaar, jongeheer, in orde,’ zei de man en legde drie vrij groote aardappels in
Benny's uitgestrekte hand.
‘En nu naar de kachel van den ouden Joe, daar ginds waar zij aan het straatmaken
zijn’; en andermaal kwamen de voeten in beweging.
Weldra kregen zij het bedoelde vuur in het oog en meteen ouden Joe zelven, den
nachtwacht, die bij den ingang van zijn houten huisje zat.
‘Jij moet het vragen, Nell,’ fluisterde Benny; ‘hij zal het je zeker niet weigeren.’
‘Mogen wij bij uw vuur onze aardappels opeten?’ zei het klagende stemmetje van
kleine Nelly, terwijl zij haar handje op de afsluiting legde, waaraan een rood lichtje
bewestigd was.
‘Wat zeg je, wijfje?’ vroeg Joe met zijne grove, maar niet onvriendelijke stem.
‘Mogen wij bij uw vuur onze aardappels opeten, asjeblieft - Benny en ik?’
‘Zeker, zeker, kinderen. Komt maar hier, ik zal plaats voor jelui maken.’ En de
goede Joe schoof op zijde, om meer ruimte te laten aan de arme stumperds, die een
schuilplaats zochten tegen koude en regen.
‘Nu, zeg eens, Nell,’ begon Benny, verkwikt door de weldadige warmte en met
den mond vol, ‘is dat nu niet heerlijk?’
‘Of het, Benny,’ was al wat het kind antwoordde, terwijl zij gretig de beide
aardappelen opat, die haar deel waren, volgens Benny's beweren.
Een poosje zwegen beiden en Joe ging naar buiten en deed wat kolen in de kachel,
terwijl Nelly hare oogen onafgewend op het vuur gericht hield. Wat zou het kind
zien daar in die gloeiende holen en afgronden? Van tijd tot tijd speelde er even een
glimlach om hare lippen, die aan haar gezichtje eene eigenaardige schoonheid gaf
en de scherpe, door kommer en gebrek geteekende lijnen verzachtte.
Benny was intusschen druk aan het geld tellen. Een gedeelte werd ter zijde gelegd
om morgen nieuwe
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koopwaar aan te schaffen, één penny was besteed voor de aardappelen, en nu hield
hij er nog drie over, behalve de zes, die hij voor het dragen van zijn vrachtje gekregen
had. Die halve shilling lag hem blijkbaar na aan het hart, want hij bleef hem
voortdurend ronddraaien en bekijken.
‘Ik woû dat ik hem voor mij zelven kon houden,’ mompelde hij. ‘Maar het zal niet
gaan; vader zal hem mij zeker afnemen. Maar dat kopergeld bewaar ik voor in tijd
van nood. Hier, Nell,’ zei hij, zijn zusje aanstootend, ‘berg jij dat geld weg; als vader
mij dan vraagt of ik niets meer heb, kan ik zeggen “neen”.’
‘Heel goed, Benny.’ En andermaal zochten de groote oogen den vuurgloed, en de
lieve glimlach verhelderde weer het bleeke gezichtje.
‘Waar zit je toch zoo naar te kijken, Nell?’ vroeg Benny eindelijk. ‘Je ziet er zoo
vroolijk uit als een gans in de braadpan.’
‘O, Benny, ik zie zulke mooie schilderijen in het vuur. Weet je nog, dat we met
helder weer wel eens naar den overkant van de rivier gekeken hebben, en dat we dan
de bergen achter Birkenhead konden zien - heel, heel ver weg?’
‘Zeker weet ik dat nog. Naderhand als ik rijk ben, zullen we eens samen de rivier
overvaren, hoor, Nell.’
‘Ja, Benny? Wat zal dat prettig zijn! Maar ik zie nu in het vuur hooge bergen, en
boomen en vijvers en riviertjes en nog allerlei mooie dingen meer.’
‘Hoe gek!’ zei Benny. ‘Daar zie ik niets van.’
En wederom zwegen zij en toen kwam Joe terug, die was gaan zien of de lantarens
aan de beide einden van de opengebroken straat wel helder brandden.
‘Hoe gaat het nu, kinderen? Zijt ge niet zoo koud meer?’
‘O, wij zijn nu lekker warm,’ zei Nelly, ‘en wij bedanken u wel, dat gij ons bij uw
vuur hebt laten zitten, Joe.’
‘O, dat is u van harte gegund,’ hernam Joe.‘Maar is het nog geen tijd voor u om
naar huis te gaan?’
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‘Hoe laat is het?’ vroeg Benny.
‘Zeven uur zoo wat.’
‘Ja, dan moeten wij gaan,’ riepen de kinderen tegelijk en na Joe goeden nacht
gewenscht te hebben, liepen zij de natte straat weer op en waren weldra in den nevel
verdwenen.
‘Die lieve kleine engel,’ prevelde Joe, hen nog steeds nakijkende, hoewel hij hen
onmogelijk meer zien kon. ‘Wat zal er van haar worden als zij groot is?...’

Hoofdstuk II.
Addler's Hall.
Aan de westzijde van Scotland Road - dat is te zeggen tusschen dien weg en de
Dokken - bevindt zich een warnet van straten en stegen, grootendeels bewoond door
het armste gedeelte der Liverpoolsche bevolking. Ieder, die ooit beproeft in deze
meer dan vuile, sombere achterbuurten door te dringen, kan niet anders dan dankbaar
zijn, wanneer hij er veilig weer uit is. In den winter worden deze stegen en pleintjes
nog betrekkelijk schoon gehouden door de hevige regens, in den zomer echter is de
lucht voortdurend verpest door den onuitstaanbaren reuk van bedorven visch, half
verrotte groenten en allerlei andere onnoembare en onbeschrijfelijke vuiligheden.
De kinderen, die in deze buurt letterlijk uit den grond schijnen op te komen, zien
er bijna zonder uitzondering bleek en mager uit en zijn klein en achterlijk voor hun
leeftijd. Schoenen, kousen, onderkleeren zijn weeldeartikelen, die zij ter nauwernood
bij naam kennen; en één behoorlijk maal per dag is meer dan hun in den regel ten
deel valt. Stompen en slagen daarentegen krijgen zij dagelijks in overvloed, en een
knaap die door uitvluchten en slimme streken het hem daarvan toekomend rantsoen
behendig weet te ontduiken,
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wordt door zijne makkers beschouwd als ‘verduiveld knap.’
Twee kamers te bewonen is eene weelde, die betrekkelijk weinige gezinnen zich
kunnen veroorloven. Waarom zouden zij huur betalen voor twee vertrekken, indien
zij zich met één kunnen helpen? Gezondheidsleer en politieverordeningen worden
eenvoudig als niet bestaande beschouwd.
De politieagenten wagen zich dan ook maar zelden alleen in deze buurten, en
mocht één van hen dwaas genoeg zijn om er zich te vertoonen, dan moet hij zijne
onbescheidenheid meestal duur betalen. Deurwaarders en politieagenten zijn
voorwerpen van den diepsten afschuw.
Een vriend van ons kwam eenige jaren geleden in het bezit van een vrij groot blok
huizen in deze buurt en droeg aan een jongmensch, wien dergelijke dingen geheel
vreemd waren, de taak op om de huur voor hem te innen. Toen deze de eerste woning
binnentrad, werd hij ontvangen door een breedgeschouderd man met een echt
schavuitengezicht, die hem op stuggen toon vroeg wat hij verlangde.
‘Ik kom de huur ophalen,’ zei de agent.
‘Wel zoo, kom je de huur ophalen?’ was het antwoord.
‘Ja.’
‘Heeft iemand je hier zien binnengaan?’
‘Neen.’
Eensklaps greep de man eene zware pook, zwaaide die boven zijn hoofd en bulderde
met een vreeselijken vloek den ontstelden agent deze woorden toe:
‘Dan zal ik zorgen, dat niemand je hier ziet uitkomen ook!’
Dit had natuurlijk het gewenschte gevolg; de agent maakte, dat hij weg kwam. In
de volgende woning, waar hij binnentrad, werd hij schijnbaar vriendelijk ontvangen.
‘Welzoo, komt gij de huur ophalen?’
‘Ja, daarvoor ben ik aangesteld.’
‘Zeker, een mooi baantje, houd er u maar bij
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Kunt gij misschien ook een papiertje van vijf pond wisselen?’
‘O, jawel, met genoegen.’
‘Uitstekend.’ En vervolgens met luider stem: ‘Michiel, kom eens beneden! Daar
is een kerel met vijf pond op zak! Gauw, dan zullen wij hem inrekenen!’
En ten tweeden male nam de arme agent de vlucht, maar nu voor goed. Hij bedankte
terstond voor de betrekking en zwoer een duren eed, dat hij zich door niemand weer
naar die buurten zou laten brengen.
Daarheen nu was het, dat Benny en Nelly Bates hunne schreden richtten, toen zij
het warme vuurtje van den ouden man den rug hadden toegekeerd. Of de
lantaarnopsteker nalatig geweest was, dan wel of een van de bewoners ‘de duisternis
liever hebbend dan het licht,’ het gas had uitgedraaid, is niet met zekerheid te zeggen,
maar hoe dit ook wezen mocht, Bowker's Row en eenige van de aangrenzende stegen
waren in de diepste duisternis gehuld.
Dat scheen Benny en zijn zusje echter niet bijzonder te bevreemden, en zonder
moeite vonden zij hun weg over het morsige, slecht onderhouden plaveisel. Eindelijk
kwamen zij op een pleintje, nog donkerder en vuiler zelfs dan Bowker's Row, en
Addler's Hall geheeten. Omstreeks halfweg gekomen, bleven zij een oogenblik
stilstaan om te luisteren, openden behoedzaam eene deur en bevonden zich nu in het
eenige tehuis, dat zij ooit hadden bezeten.
Tot hunne geruststelling vonden zij de woning ledig. Een stuk steenkool lag in
den haard te smeulen; Benny stootte het doormidden en weldra verlichtte de rosse
gloed het armzalige vertrekje.
Het meubilair bestond uit eene tafel op drie pooten, een stoel, waaraan een poot
ontbrak, en een laag bankje. Op den schoorsteen stond eene flesch met een eindje
kaars in den hals gestoken en onder de trap lag een hoop lompen en vodden, waarop
de kinderen sliepen. Een koekepan hing tegen den muur en
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op de tafel stonden een paar gebarsten kommetjes en eene tinnen bierkroes. Het
eenige meubel was een klein kastje, dat bijna tegen de zoldering hing, waarschijnlijk
opdat het buiten het bereik van de kinderen zou wezen.
Benny en zijn zusje plaatsten stoel en bankje bij het vuur, gingen er op zitten en
wachtten zoo de terugkomst hunner ouders af.
Buiten huilde en loeide de wind, floot door het sleutelgat en door de reten in de
deur, en rukte aan het papier en de lompen, waarmede de gebroken vensterruiten
waren dichtgestopt. Huiverend luisterden de kinderen naar het rumoer en kropen nog
dichter bij elkander en bij het vuur.
‘Waarachtig,’ zei Benny, ‘'t is of het huis een luchtballon is! Konden wij dien
wind er maar buiten houden!’
‘Dat kan niet, Benny. Hij kruipt overal doorheen.’
‘Ben je koud, Nell?’
‘Neen, niet erg, maar ik heb wel ergen honger.’
Daar klonk een onvaste tred in het gangetje en een oogenblik later wankelde hunne
stiefmoeder de kamer binnen.
‘Uit den weg, bengels,’ was hare begroeting. ‘Ik moet vaders eten koken.’
Zwijgend voldeden zij aan het bevel, maar zij hadden met één oogopslag gezien,
dat moeder bijzonder slecht gehumeurd was. Eén ding echter deed hun genoegen:
moeder had brood, boter en een paar haringen in de hand en zij hoopten, dat er dus
iets voor hen zou overschieten.
Het maal was nog niet gereed, toen hun vader met een rood gezicht en veel
gestommel binnenkwam.
‘Waar zijn de kinderen?’ was zijn eerste toornige uitroep, nadat hij een blik door
de kamer had laten gaan.
‘Daar,’ gaf zijne vrouw ten antwoord en wees naar de trap, waar de kinderen
neergehurkt zaten.
‘Hier, bengels! Gauw wat! Hoort ge niet?’

Silas K. Hocking, Haar Benny

18
Verschrikt en angstig stonden de kinderen voor hem.
‘Hebt ge een halven shilling meegebracht, zooals ik gezegd had? Wacht,’ zei hij,
Benny met de vuist dreigend, ‘anders zal ik een roffel op je rug trommelen...’
‘Ja,’ zei het kleine ventje, het geldstuk omhoog houdend, ‘hier, vader.’
‘Is dat alles wat je gekregen hebt?’
Benny wierp eer hij antwoord gaf, ter sluiks een blik op zijn zusje, hetgeen zijn
vader echter niet ontgaan was.
‘Ja,’ sprak hij toen, ‘dat is alles’.
‘Je liegt!’ bulderde zijn vader. ‘Voor den dag er mee - oogenblikkelijk!’
‘Ik zeg immers, dat ik niets meer heb,’ hernam Benny. Nelly was op het punt om
iets te zeggen, maar een blik van haar broertje deed haar de woorden binnenhouden.
‘Oogenblikkelijk voor den dag er mee!’
‘Neen!’
Bliksemsnel rukte Dick Bates den lederen riem los, dien hij om zijn middel droeg,
en begon het kind onbarmhartig te slaan op hoofd en schouders.
In het eerst verdroeg Benny de slagen zonder zich te bewegen of eenig geluid te
geven; dit maakte den onmenschelijken vader echter hoe langer hoe driftiger; eindelijk
kon het arme kind het niet meer uithouden; hij gilde van pijn en smeekte om genade.
Maar het hart van den vader kende geen medelijden en hij bleef slaan, tot Nelly het
niet meer kon aanzien. Zij stond op, wierp zich tusschen haar vader en haar broertje
en riep: ‘Vader, vader, gij moogt Benny zoo niet slaan!’
‘Wacht, moet jij ook wat hebben?’ bulderde hij. ‘Daar dan, daar, daar!’
‘Vader,’ riep Benny, ‘slaat gij Nelly?’ Die vraag scheen hem te doen ontstellen;
hij keek naar het smeekende gezichtje van het arme, zwakke kind, naar de groote
ronde oogen, die nu vol tranen stonden, tranen

Silas K. Hocking, Haar Benny

19
van pijn - de reeds opgeheven hand viel machteloos neder en brommend keerde hij
zich om.
Wat was er in het gelaat van zijn dochtertje, dat dien ruwen dronkaard zoo
plotseling trof? Wie zal het zeggen? Misschien herinnerde zij hem aan zijn goeden
tijd, aan zijne eerste liefde..
Men zeide, dat hij van zijn eerste vrouw werkelijk veel gehouden en zich bij haar
leven tamelijk goed gedragen had. Onvriendelijk was hij tegen haar nooit geweest.
Zij gingen dikwijls samen ter kerk en hij luisterde naar haar, wanneer zij hem in de
lange winteravonden uit den Bijbel voorlas. Dat waren gelukkige dagen geweest;
toen zij stierf, was alles anders geworden. Hij trachtte zijn leed te vergeten door
onmatig drinken en zocht het gezelschap van de diepst gezonken mannen en vrouwen.
Eindelijk trouwde hij weer, met eene ruwe, eveneens aan den drank verslaafde
vrouw, die hem hoe langer hoe ellendiger maakte. En zoo was hij ten slotte geworden
wat hij nu was - een woest en half verdierlijkt wezen.
Indien er iets was, waarvoor hij nog wat gevoelde, dan was het zijne ‘kleine Nelly,’
zooals hij haar altijd noemde. De buren zeiden, dat zij sprekend op hare moeder
geleek, en dit was waarschijnlijk de reden, waarom Dick Bates haar bleef liefhebben,
toen ieder ander gevoel van liefde in zijn hart was gestorven.
Nog nooit had hij haar zoo behandeld als dezen avond; het was eene nieuwe
ondervinding voor het kind en nog lang bleef zij met open oogen en kloppend hart
op haar armzalig leger voor zich uitstaren.
Toen het laatste vonkje in den haard was uitgedoofd en haar vader en stiefmoeder
op het bovenkamertje reeds lang waren ingeslapen, keerde zij zich tot Benny, die
ook nog wakker was, en zei:
‘Toe, Benny, sla je arm om mij heen, wil je?’
Benny deed het en drukte haar gezichtje tegen zijne borst. Toen barstten de lang
weerhouden tranen los en zij schreide alsof haar hart zou breken. Haar ge-
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heele lichaampje schokte en hare snikken verbraken de stilte in dien droevigen nacht.
Zwijgend kuste Benny haar de tranen van de wangen en deed zijn best om haar te
troosten. Eindelijk werd zij kalmer en Benny vatte moed.
‘Ik verdraag het niet langer,’ zei hij.
‘Wat wil je dan doen, Benny?’ vroeg zij.
‘Doen? Dat weet ik nog niet. Maar iets doe ik zeker en gauw ook.’
Na eene korte pauze begon hij weer:
‘Zeg, Nell, heb je geen honger? Ik vreeselijk. Ik geloof, dat ik steenen zou kunnen
eten.’
‘Ik had wel honger voordat vader mij sloeg, maar nu voel ik het niet meer.’
‘Ik heb gezien waar moeder het brood geborgen heeft en als ik het er niet uithaal,
is mijn naam geen Ben Bates.’
‘Maar hoe zul je er bijkomen, Benny?’
‘O, gemakkelijk genoeg, maar je moet mij helpen.’
Zonder gedruisch te maken, schoven zij lui de tafel in den hoek van de kamer
onder de kast en zetten den stoel er boven op. Benny klauterde er op en kon nu
gemakkelijk de kast bereiken.
Er was nog een groot stuk brood en ‘een hoop boter’ zei Benny. ‘Zie zoo, Nell,
nu zullen we eens lekker smullen.’
En smullen deden zij, ten minste zoo dacht Benny er over en toen het maal
geëindigd was, bleef er bitter weinig van het brood en de boter over.
‘Wat zal moeder zeggen, als zij het merkt?’ zei Nelly, toen zij weer naast elkander
lagen.
‘Wij zullen maken, dat wij weg zijn voordat zij wakker worden en nooit meer
terugkomen.’
‘Meen je dat wezenlijk, Benny?’
‘Zeker, zoodra het dag wordt zullen wij al onze prullen meenemen.’
‘En waar gaan wij dan naar toe?’
‘O, wees maar gerust; wij zullen wel een plaatsje vinden en alles is beter dan hier
blijven,’
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‘Ja, dat is zoo.’
‘Kom, Nell, nu moeten wij gaan slapen, anders kunnen wij niet vroeg genoeg
opstaan.’
En weldra waren broeder en zuster vast ingeslapen in elkanders armen.

Hoofdstuk III.
De Wereld in.
Den volgenden morgen was Benny al vroeg wakker en toen de eerste flauwe
lichtschijn door het vuile en half dichtgeplakte venster viel, was het kleine ventje
druk bezig met alles bij elkaar te zoeken, wat hij en Nelly hun eigendom konden
noemen.
Nelly sliep nog gerust en meer dan eens boog de knaap zich over haar heen om
met aandacht en innige teederheid haar gezichtje gade te slaan. ‘Wat ziet zij er lief
uit,’ dacht Ben, terwijl hij haar aanzag. Zij had een donkerrood plekje op iedere wang
en het lange vlasblonde haar liet het hooge voorhoofd onbedekt. Een paar malen
mompelde zij iets in haar slaap en dan kwam dezelfde lieve glimlach op haar gezichtje,
dien hij had opgemerkt, toen zij bij ouden Joe in het vuur zat te staren.
‘Waar zou zij van droomen?’ dacht hij. ‘Misschien ziet zij wel weer boomen en
bloemen en bergen...’
Een oogenblik later was hij weer ijverig aan het schommelen in een hoop vodden,
ver onder de trap. Opeens uitte hij een kreet van verrassing, toen hij een klein zoodje
aardappels vond.
‘Dat is een gelukje! Nell en ik kunnen ze best meenemen straks.’
Hij legde den schat midden in de kamer en knoopte alles in een ouden doek, dien
zijne moeder gewoonlijk om het hoofd sloeg, als zij uitging. Het waren misschien
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twintig aardappels, maar in Benny's oog was het een onuitputtelijke voorraad.
Toen dit gedaan was, ging hij naast zijn slapend zusje zitten en wachtte tot hij op
de bovenkamer eenig gerucht zou hooren. Langzamerhand baande het grauwe, koude
morgenlicht zich een weg in de kamer, die nu weer in al hare naaktheid en vuilheid
zichtbaar werd. Benny begreep, dat zij nu hunne vlucht niet te lang meer moesten
uitstellen, wilden zij niet worden tegengehouden; maar hij zag er tegen op om zijn
zusje wakker te maken. Zij sliep zoo gerust en hij wist niet waar zij eene schuilplaats
zouden vinden, wanneer de duisternis andermaal neerviel. Toch moest het. Zijn vader
kon ieder oogenblik ontwaken, en ook de buren in Bowker's Row zouden al spoedig
hun dagwerk gaan hervatten. Hij boog zich dus over haar heen en kuste haar op het
voorhoofd. Maar zij bewoog zich niet.
‘Nelly, ‘fluisterde hij, ‘het is tijd - hoor!’
Langzaam sloeg zij de groote oogen op en keek hem aan.
‘Kom, vlug wat, Nell, anders wordt het te laat.’
‘Ja,’ sprak zij, alsof de herinnering aan het gebeurde van den vorigen avond nu
pas weer helder werd in hare ziel, ‘wij moeten vandaag wegloopen nietwaar?’
‘Ja, beste meid, nu gaan wij in het vervolg doen wat wij goedvinden; kijk dus maar
heel vroolijk.’
‘Maar, Benny - zouden wij 't wel mogen doen?’
‘Natuurlijk mogen wij het doen, wees maar niet bang.’
Zoo gerustgesteld volgde zij Benny eerst het huis en vervolgens het steegje uit.
Toen zij merkten, dat er nog niemand op was, zetten zij het op een loopen in de
richting van waar zij den vorigen avond gekomen waren.
Nelly vertrouwde volkomen op Benny's wijsheid; en hoewel zij een oogenblik
getwijfeld had of zij wel wijs deden, toch was zij vast overtuigd, dat haar broertje
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tegen alle moeielijkheden opgewassen zou zijn, dat hij haar zeker wel het een of
ander onderkomen zou weten te bezorgen. Daarenboven had zij een half onbewust
besef, dat zij 't niet slechter konden krijgen dan zij het nu hadden gehad. Benny te
zien afstraffen was iets vreeselijks voor haar en het gebeurde tegenwoordig zoo
dikwijls; niet alleen had hij overdag honger en koû te verduren, maar hij werd
gedwongen iederen dag eene zekere som tehuis te brengen; deed hij dit niet, dan
werd hij telkens het slachtoffer van zijns vaders redelooze drift.
En terwijl het kind aan dit alles dacht, vond zij het natuurlijk, dat Benny besloten
had weg te loopen en een ander verblijf op te zoeken. Maar hoe stond het met haar
zelve? Over het geheel genomen was zij altijd beter behandeld dan Benny en
misschien had haar vader gisteravond wel niet recht geweten wat hij deed, want hij
was half dronken geweest. Mocht zij dus eigenlijk wel wegloopen? ‘Maar ik kan
toch immers Benny niet alleen laten?’ was het antwoord, dat zij zich zelve gaf. En
nu deze vraag dus beslist was, scheen zij volkomen bereid het lot van haar broeder
te deelen, hoe dat ook wezen mocht, en hem trouw ter zijde te staan in den strijd des
levens.
Benny van zijn kant had in het minst geene gewetensknaging over het geval. Het
gebod ‘Eert uw vader en uwe moeder’ had hij nooit gehoord, en al had hij dit ook
gekend, dan zou het hem bij deze gelegenheid volstrekt niet verontrust hebben. Hij
had het besef, dat hij slecht behandeld, gruwelijk slecht behandeld werd en dat hij
dit niet langer wilde verdragen. Eén oogenblik was de gedachte in hem opgekomen
of hij die aardappelen eigenlijk wel had mogen meenemen. Maar het antwoord was:
‘Heb ik de heele week niet iederen avond een shilling thuis gebracht en dan kon ik
nog zonder eten naar bed gaan! Wel verduiveld. ik heb die aardappels betaald en ik
zal ze opeten ook!’
Zijne opvattingen omtrent goed en kwaad waren daarenboven zoo vaag mogelijk.
Hij had nog eene
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flauwe herinnering aan zijne moeder, die hem geleerd had, dat stelen, liegen en
bedriegen zonde was. Hoe meer hij zich daaromtrent trachtte te binnen te brengen,
hoe verwarder zijne gedachten werden. Toch gebeurde het wel eens, dat hij in
verzoeking kwam, het een of ander weg te nemen, en als hij dan schuw rondkeek
was het hem alsof hij opeens eene stem hoorde fluisteren: ‘Niet doen, Benny; stelen
is zonde.’ Dan keerde hij zich met een zucht van het begeerde voorwerp af, want er
was iets, dat hem dwong aan die stem te gehoorzamen.
In later jaren geloofde hij vast en stellig, dat zijne moeder de beschermengel van
zijne kindsheid had mogen zijn, en dat zij het was, die tot hem sprak, zoo vaak hij
op het punt was kwaad te doen. Ook heeft men hem naderhand wel eens hooren
zeggen, dat hij het natuurlijk verkeerd vond, als kinderen van hunne ouders wegliepen;
maar dat hij in hunne omstandigheden deze daad volkomen gerechtvaardigd achtte.
Maar laat ons nu de arme zwervertjes volgen, die daar op een vroegen kouden
Decembermorgen hun weg zoeken door de nog half duistere, morsige straten. Het
was hunne bedoeling het warme kacheltje van Joe Wrag te bereiken eer zijne wacht
werd afgelost en dit gelukte hun. Joe stond voor zijn huisje en warmde de handen
boven de nog glimmende kolen, maar Benny zag terstond, dat het vuur niet helder
meer brandde.
‘Wij hebben een paar aardappels meegebracht, mogen wij die bij u braden, Joe?’
vroeg Benny, zooveel mogelijk op zijn gewonen toon.
Een oogenblik keek Joe de kinderen zwijgend aan.
‘Toe, Joe, zeg maar ja!’ klonk Nelly's klagend stemmetje.
‘Nu, gauw dan maar! Hoe komt het, dat gij al zoo vroeg op straat zijt vandaag?’
‘Veel te doen,’ was Benny's haastig gegeven antwoord.
‘Er is stellig iets niet in den haak met u, kleintjes.
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Maar gij hebt toch zeker geen plan om al die aardappels achter elkander op te eten?’
‘Wel neen,’ zei Benny. ‘Ieder twee, en de rest wilden wij bewaren tot wij terug
komen.’
‘Mooi verzonnen,’ zei Joe grimmig. ‘Zeg, waar hebt gij ze gestolen?’
‘Nergens, Joe, wezenlijk niet,’ hernam Nelly, ‘wij hebben ze van huis meegebracht’.
‘En is dat dan soms geen stelen?’
‘Neen!’ zei Benny zeer beslist. ‘Wij hebben iederen dag een shilling thuis gebracht,
en zij zijn van ons.’
Joe schudde even het hoofd, alsof hij het toch niet geheel met Benny's redeneering
eens was; maar hij zei niets meer. Hij hielp de kinderen zoo goed hij kon bij het
braden van de aardappels, die spoedig gereed waren, en gaf hun ook nog een stuk
brood, het overschot van zijn eigen ontbijt. Dus versterkt, maakten de kinderen zich
gereed om hunne dagtaak te beginnen.
Hun eerste werk was een nieuwen voorraad lucifers te gaan koopen; toen dit gedaan
was, scheidden zij om ieder zijns weegs te gaan, na eerst afgesproken te hebben, dat
zij elkander om twaalf en om vier uur bij de St. Georgekerk zouden vinden.
Nelly doorkruiste gewoonlijk iederen dag dezelfde straten, terwijl Benny zich
meer ophield bij de aanlegplaatsen van stoombooten, bij de stations en dergelijke
punten, omdat hij daar nog al eens gelegenheid vond om een pakje te dragen of voor
wegwijzer te dienen.
Heden echter had hij een ander plan: hij wilde namelijk in de eerste plaats een
plekje zoeken waar hij en zijn zusje den nacht zouden kunnen doorbrengen. Hij wist
wel een kelder, waar zij voor een penny op een hoop vuil stroo zouden kunnen slapen
tusschen allerlei ruw soort van straatvolk; maar hij voelde instinctmatig, dat hij zijn
zusje niet in zulk gezelschap mocht brengen. Hij moest dus een plaatsje zoeken, waar
zij alleen konden zijn en dat zou niet gemakkelijk gaan.
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Het was een mooie zonnige dag met helder vriezend weer en de vraag naar lucifers
bijzonder groot, en toen broeder en zuster tegen twaalf uur elkander ontmoetten,
waren zij zeer tevreden over de behaalde winst. Maar waar zij 's nachts blijven zouden
wist Benny nog niet.
In den namiddag echter werd zijne aandacht getrok ken door eenige matrozen, die
bezig waren eene boot te kalefateren. De boot lag het onderste boven gekeerd en was
aan het eene einde geheel verbrijzeld; blijkbaar had zij het hard te verantwoorden
gehad. Benny zag ook, dat zij een heelen hoop werk bij zich hadden. Den geheelen
middag hield hij de matrozen in het oog en toen hij hen ten slotte de boot zag opbeuren
om het werk er onder te schuiven, was zijn besluit genomen. ‘Wel verbazend,’
mompelde hij; ‘alles loopt ons mee vandaag! Het is alsof dat bedje opzettelijk voor
ons gespreid is!’
Precies om vier uur waren de kinderen op het afgesproken punt, beiden vroolijk
en tevreden, want zij hadden meer verkocht dan in dagen het geval was geweest.
Benny vooral was uitgelaten, want hij had het vooruitzicht van eene veilige
slaapplaats, waar hij zich zonder vrees voor zijn vader zou kunnen nedervlijen.
Natuurlijk was zijn eerste werk deze ontdekking aan Nelly mede te deelen.
‘Hallo, Nell,’ klonk zijne begroeting, ‘het is veel te koud om hier te blijven staan.
Wij zullen naar Park Lane gaan en iets koopen om te eten; wij kunnen het er nu eens
van nemen.’
En weg draafden zij hand aan hand. Het was nu juist geene uitgezochte restauratie
waar zij heengingen, en de eigenaar was ook niet kieschkeurig op zijne klanten
zoolang zij maar betaalden. Dit wist Benny en zonder eenige vrees trad hij met zijn
zusje binnen. Het was een lang smal vertrek, en langs de wanden stonden op gelijke
afstanden kleine tafeltjes. Aan het eene einde van de kamer brandde een helder vuur.
Daar zetten
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zij zich neder en Benny bestelde ‘twee broodjes en voor een penny kaas, alsjeblieft.’
Zij bleven zoolang als zij durfden en traden toen weer naar buiten, waar het
intusschen vinnig koud was geworden. Zij verlangden dus al spoedig weer naar eene
schuilplaats en dachten natuurlijk het eerst aan het wachthuisje van Joe Wrag. De
goede oude man scheen blij te zijn, dat hij hen zag en maakte terstond plaats bij de
kachel, maar spreken deed hij bijna niet. O, wat vlamde en knetterde het vuur met
het frissche vriezende weer en wat zag Nelly in den gloed weer prachtige dingen!
En toen Joe haar lief gezichtje zoo zag stralen in het vroolijke schijnsel prevelde hij
binnensmonds: ‘Mooi, lief engeltje, ik hoop dat zij braaf zal blijven, als zij groot is,
of - sterven - ja - veel liever sterven.’
Het was over achten, toen zij Joe's huisje verlieten, want Nelly had zóó gesmeekt
om nog een poosje te mogen blijven, dat hij het niet had kunnen weigeren. Het was
zonderling zoo lief als die oude man haar begon te krijgen! Ja, als hij niet bang was
geweest voor zijne stroeve, stugge vrouw, zou hij haar stellig mee naar zijn eigen
huis genomen hebben, toen hij er achter kwam, dat de kinderen geen dak meer hadden.
Zij behoefden niet ver te loopen, de boot was spoedig bereikt en nadat Benny zich
verzekerd had, dat niemand hen zag, kropen zij ‘in een vloek en een zucht’, zooals
hij zich uitdrukte, in hun schuilplaatsje.
‘Nu, wat zeg je er van, Nell?’ riep hij bijna overluid, toen hij den grooten hoop
werk voelde. ‘Is dat geen warm nestje? Wij zullen slapen als twee marmotten, zus!’
‘'t Is prachtig, Benny!’
‘Zie zoo, nu eerst goed alles dichtstoppen, dan kan de koû er niet inkomen,’ zei
Benny; en dank zij den ruimen voorraad gelukte hem dit. Weldra lagen de kinderen
in elkanders armen, warmer dan in langen tijd het geval was geweest. Toch konden
zij den slaap niet zoo spoedig vatten. Vooral Nelly vond het zoo
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vreemd. En gedachten, te diep om er woorden aan te kunnen geven, rezen in hunne
zieltjes op en hielden hen wakker.
Eindelijk begonnen zij toch in te dommelen, toen zij opeens weer wakker schrikten
door het geluid van naderende voetstappen en eene stem, die duidelijk verstaanbaar
sprak: ‘O, dood, wat zijt gij?’
Een oogenblik klemden de kinderen zich angstig aan elkander vast, maar de
voetstappen stierven weg in de verte en hunne kalmte keerde terug.
‘Wat zou dat geweest zijn?’ fluisterde Nelly.
‘Een agent zeker; maar hij heeft ons niet gezien en nu zijn wij veilig.’
Nog een poosje bleven zij luisteren, maar geen geluid verbrak de stilte. Weldra
daalde een weldadige slaap op hen neder en bracht rust en verkwikking aan hunne
vermoeide hoofdjes en hartjes.

Hoofdstuk IV.
Een vriend in nood.
De ondervindingen van Benny en zijn zusje waren den tweeden dag ongeveer evenzoo
als wij die den eersten dag beschreven hebben. Het nachtverblijf onder de boot bleek
echter minder aangenaam te zijn dan zij gedacht hadden; door het gedwongen
stilliggen in de kleine ruimte werden zij stijf en verkleumd wakker en toen zij den
derden morgen bij hun vriend Joe kwamen, merkte deze al spoedig, dat er iets niet
in orde was. Nelly vooral zag er droevig en bedrukt uit.
Joe Wrag was over het geheel genomen een stilzwijgend man; maar toen hij tranen
zag in Nelly's groote ronde oogen, voelde hij toch behoefte om te weten te komen
wat haar scheelde en - haar te helpen als hij kon. Hij had ook een flauw vermoeden,
dat
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zij den laatsten tijd niet in hun huis waren geweest en begreep niet waar zij de lange,
koude nachten doorbrachten. Evenals Benny, stuitte de gedachte hem tegen de borst,
dat het kleine meisje met dieven en vagebonden in aanraking zou kunnen komen en
duizendmaal liever zou hij het kind willen zien sterven, dan opgroeien tot eene slechte
vrouw. Hij bleef een poosje zitten peinzen over de beste manier om achter de waarheid
te komen en overviel hen toen opeens met de vraag:
‘Wanneer zijt ge het laatst thuis geweest?’
Een oogenblik stilte, terwijl Benny naar zijn zusje keek alsof hij zeggen wilde:
‘Dat is kort en krachtig; nu zijn wij gesnapt.’
‘Komaan,’ hernam Joe, hunne aarzeling opmerkend. ‘Voor den dag met de
waarheid; zeg mij alles ronduit, dat is verreweg het beste.’
‘Vertel jij het hem, Nell,’ begon Benny, ‘hij zal je zeker gelooven.’
En met haar zacht smeekend stemmetje vertelde Nelly van het onrecht, dat Benny
geleden had, van haars vaders wreedheid, waarvan zij zelve de droevige gevolgen
had ondervonden.
‘Heeft hij je wezenlijk geslagen, liefje?’ vroeg Joe, onwillekeurig de vuist ballend.
‘Ja, Joe; maar ik geloof zeker, dat hij niet wist wat hij deed.’
De spieren op het oude gezicht trokken samen als van pijn en halfluid prevelde
hij: ‘Daar moet iets aan gedaan worden, dat is zeker, maar wat? Ja, wat...?’ En weer
bleef zijn blik op de kinderen rusten.
‘Zou het niet beter zijn, dat ge van avond weer naar huis gingt?’ vroeg hij en lette
nauwkeurig op, welken indruk die vraag op de kinderen zou maken.
Nelly sprak het eerst.
‘O, neen, Joe, dan zouden wij er nog veel erger aan toe zijn dan eerst. Vader zou
Benny doodslaan.’ En andermaal sprongen haar de tranen in de oogen.
‘Ik zal het er niet op wagen,’ verklaarde Benny
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zeer beslist. ‘Ik heb voor mijn heele leven slaag genoeg gehad.’
‘Jawel, jawel,’ zei Joe. ‘Ik zou wel eens willen weten of...’ En Joe ging weer in
het vuur zitten staren.
‘Wat zoudt gij willen weten?’ vroeg Benny.
Maar Joe bleef zwijgen. Blijkbaar was er een denkbeeld in hem opgekomen, dat
hij wilde vasthouden en uitwerken. Eindelijk keek hij op en zei:
‘Maakt nu, dat gij wegkomt en zorgt, dat ge van avond om zes uur weer hier zijt.
Begrepen?’
‘Ja, ja, zeker,’ en voort waren zij, Joe aan zijn eigen gedachten overlatend.
Toen de kinderen uit het gezicht waren, bleef Joe nog een heelen tijd in dezelfde
houding zitten, en zeker zou hij nog lang in zijne overpeinzingen verdiept zijn
gebleven, indien hij niet gestoord was door het werkvolk, dat zijne dagtaak kwam
hervatten en hem de vrijheid teruggaf totdat de avond andermaal gevallen was.
Langzaam wandelde Joe naar huis, blijkbaar onder den indruk van eene alles
overheerschende gedachte; zwijgend at hij zijn morgenmaal en begaf zich vervolgens
ter ruste. Het duurde echter een paar uren eer hij den slaap kon vatten.
Joe Wrag was jarenlang een raadsel geweest voor een aantal menschen,
welmeenende menschen, die belang waren gaan stellen in den ernstigen, zwijgenden
man en wel gaarne meer omtrent hem zouden hebben willen weten dan hij zelf
vertelde. Meer dan eens hadden leden der zoogenaamde ‘Inwendige Zending’ getracht
hem aan het praten te krijgen, maar zonder eenig gevolg. In eene kerk werd hij nooit
gezien en of hij een Heiden of een Christen was, wist niemand; maar zijn leven was
zóó, dat het aan iedereen gerust ten voorbeeld gesteld kon worden. Hij was eerlijk
en trouw als goud. Niet omdat ‘eerlijk het langst duurt’; maar omdat hij niet anders
zijn kon, zijn hart, zijn gemoed was eerlijk. De leugen was in zijn oog even
afschuwelijk als een venijnig dier. Niets kon hem tot het spreken van onwaarheid
verleiden. Van al wat laag en gemeen
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was had hij een onoverwinnelijken afkeer. Onder welke invloeden of omstandigheden
hij vroeger geleefd had, wist ook niemand; stil en tevreden deed hij zijn werk en
nooit bleef hij achter, wanneer de gelegenheid zich aanbood om eene goede of
vriendelijke daad te doen.
Tegen drie uur stond Joe op, en na een stevig middagmaal, begaf hij zich op weg
naar eene achterbuurt van de stad, Copperas-Hill geheeten. Na menigen hoek
omgeslagen te zijn, bevond hij zich op een pleintje, waar een zestal huizen stonden.
Voor eene van de deuren hield hij een oogenblik stil, hief toen zijn stok op en klopte
daarmee een paar maal aan. De deur werd terstond geopend door eene vrouw, die
wel haast zeventig jaren telde. Toch zag zij er voor haar leeftijd gezond en sterk uit,
en hare kleeding was wel armoedig, maar zindelijk en knap.
‘Wel, ik zou u haast niet meer kennen, Joe!’ was hare begroeting. ‘Ik ben heel
blij, dat ik u eens weer te zien krijg.’
‘En ik ben ook blij, dat ik u zie, Betty.’
‘Treed binnen en vertel mij eens wat gij komt doen.’
‘Niet veel bijzonders, Betty, maar toch betreft het u zoowel als mij.’
‘Nu, zeg het mij dan gauw. Er is toch geen bezwaar, hoop ik?’
‘Niets, dat ik weet,’ hernam Joe. ‘Zeg eens, Betty, zoudt gij geen plaats hebben
voor twee commensalen, kleintjes namelijk, - kinderen, ongeveer zóó groot?’ met
de hand de maat aangevend.
‘Wel heb ik van mijn leven! Hoe zijt gij op dat denkbeeld gekomen?’
‘Uw man zaliger,’ hernam Joe, ‘is jaren lang mijn kameraad geweest - een brave
kerel was hij; en als hij uit dat verre onbekende land zien kan wat wij hier doen, dan
zal hij zich verheugen, als gij mij mijn zin geeft, Betty.’
‘Maar ik begrijp er niets van. Verklaar u eerst wat nader, Joe,’ zei Betty.
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En nu begon Joe niet grooten ernst te vertellen van kleine Nelly en haar broertje.
‘Wie weet,’ zei hij, ‘misschien behooren zij tot Gods uitverkorenen... Dat kan ik van
mij zelven niet zeggen. Ik zoek God wel, maar ik kan Hem niet vinden... Wij moeten
ons die arme schapen aantrekken.’
‘Wij zijn allen kinderen Gods,’ gaf Betty eerbiedig ten antwoord; maar Joe schudde
het hoofd en staarde in het vuur.
Eer hij weg ging, was de zaak echter beklonken. Er zou een ledikantje gezet worden
onder de trap; dat was meteen dicht bij het vuur. Daarvoor zouden zij een penny per
nacht betalen.
‘Zij moeten voor hun eigen onderhoud zorgen, dat is beter voor hen,’ merkte Joe
op.
Betty zou hunne kleeren wasschen en verstellen, en ook daarvoor zouden zij iets
betalen, indien zij konden. ‘En kunnen zij het niet, dan zal ik het wel goed met u
maken, oudje,’ beloofde Joe.
Precies om zes uur verschenen de kinderen weer in Joe's wachthuisje. Zij hadden
weinig voorspoed gehad dien dag en Benny was niet half zoo vroolijk als een paar
dagen geleden. Het vooruitzicht om nacht aan nacht onder eene omgekeerde boot te
slapen, was niet half zoo aanlokkend meer als hij het zich had voorgesteld; daarbij
kwam nog de vrees, dat hunne schuilplaats ontdekt, en ook deze armzalige beschutting
hun ontnomen worden zou.
Hij deelde zijne bezorgdheid niet aan Nelly mede; dat zou immers wreed geweest
zijn; en wat zij ook denken en gevoelen mocht op dit punt, spreken deed zij er niet
over, het arme kind. Zij wist, dat ‘haar Benny’ genoeg te dragen had en wilde zijn
last niet noodeloos verzwaren.
Benny was erg verwonderd geweest over Joe's zonderlinge manier van doen, dien
morgen. ‘Wat zou hem toch door het hoofd gespookt hebben?’ dacht hij telkens en
even dikwijls bekroop hem de angst, dat Joe hen zou willen overhalen om naar huis
terug te keeren;
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Menige voorbijganger keerde zich nog eens om.
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misschien zou hij er wel ernstig op aandringen... En liever dan dien raad te volgen,
zou hij Joe's vriendschap en zijne warme kachel er aan geven.
Joe zat peinzend in het vuur te staren, toen de kinderen de afsluiting naderden, en
een oogenblik bleven stilstaan om te kijken naar zijn trouwhartig, door den vuurgloed
verlicht gelaat. Maar Benny, die de uitdrukking van zijns vaders gelaat zoo goed
verstond, moest nu verklaren, dat hij ‘er geen touw aan kon vastmaken.’
Als naar gewoonte maakte de oude man voor Benny plaats op de bank; maar Nelly
nam hij ditmaal op zijne knie, en het blonde haar met zijne vereelte hand gladstrijkend,
mompelde hij: ‘Lief engeltje, zij behoort zeer zeker tot Gods kinderen.’
Benny zat intusschen verlangend te wachten of Joe nu ook eens iets zeggen zou,
dat hij begrijpen kon; hij wist zelf niet hoe het kwam, maar van avond durfde hij
hem niet met vragen lastig vallen. Nelly was intusschen weer verre weggedwaald
van de koude, donkere straten, van het oorverdoovend geraas in de groote en drukke
stad, en wandelde in hare verbeelding langs grazige weiden en koele beken in den
koesterenden zonneschijn. Het was haar alsof zij luisterde naar het murmelen van
het water, naar het liefelijk gezang der vogels in wuivende takken boven haar hoofd.
De lucht was vervuld met de heerlijke geuren van bloemen, die zij nooit had
aanschouwd en - honger en koude waren vergeten.
Joe's stem verjoeg de visioenen, die in de gloeiende kolen voor haar oprezen;
zouden zij ooit werkelijkheid worden, zou zij ooit mogen leven in eene wereld zoo
schoon, zoo heerlijk schoon?
‘Ik heb u iets te vertellen, liefjes,’ was Joe's eerste woord; en de kinderen zagen
hem aan, nieuwsgierig naar hetgeen volgen zou. ‘ik heb een tehuis voor u gevonden,
een goed tehuis en gij kunt er van avond heengaan.’
‘Hoezee!’ galmde Benny en vloog de straat op,
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waar hij van blijdschap twee prachtige luchtsprongen maakte; toen ging hij een poosje
op zijn hoofd staan en wie weet welke kunsten hij nog meer vertoond zou hebben,
als Joe hem niet had terug geroepen.
Kleine Nelly zei niets; maar Joe voelde twee warme tranen op zijne hand vallen
en hij begreep, dat haar hartje te vol was om te spreken. Nu begon hij te vertellen
van hun nieuw tehuis; van hetgeen nu van hen verwacht werd; hij zei: dat zij goed
en lief moesten zijn voor de oude vrouw en altijd braaf en eerlijk blijven... Dan
kwamen zij ook in den hemel als zij stierven.
‘Gaan de menschen dan ergens naar toe, als zij sterven?’ vroeg Benny vol
verbazing.
‘Zeker, Ben, zeker,’ was Joe's antwoord.
‘Oude hoeden!’ riep Benny, ‘dat is een meevaller!’
Maar Nelly's gezichtje straalde en hare oogen fonkelden. Wie weet - misschien
zou het dan toch nog wel mogelijk zijn, dat hare schoone droomen waarheid werden...
Het kostte hun weinig moeite om het huisje van Betty Barker te vinden. De oude
vrouw verwelkomde hen zonder veel woorden, maar toch vriendelijk en Benny voelde
zich spoedig op zijn gemak. Hun bed in een warm hoekje onder de trap was
‘overheerlijk’ zooals hij zei; en toen zij den volgenden morgen Joe kwamen begroeten,
glommen hunne gezichtjes van tevredenheid en blijdschap.

Hoofdstuk V.
‘O, Dood, wat zijt gij?’
Wij moeten nu terugkeeren tot den morgen, waarop Benny en zijn zusje hunne woning
verlieten en nog eenmaal een bezoek gaan brengen in Addlers' Hall. Dick Bates stond
dien morgen op met vreeselijke hoofd-
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pijn en - want de waarheid moet gezegd worden - met een pijnlijk gevoel in zijn hart
er bij. Booze droomen hadden hem den geheelen nacht vervolgd en de herinnering
daaraan maakte hem terneergedrukt en verdrietig. Hij had gedroomd, dat hij bij een
van de dokken werkte en opeens, toen hij naar het water keek, zag hij zijne beide
kinderen, in elkanders armen geklemd, voorbijdrijven. Terwijl hij naar hen keek,
openden zij hunne glazige oogen, wierpen hem een enkelen verwijtenden blik toe
en zonken in de diepte weg. Tweemaal had zich die droom herhaald en toen hij
eindelijk wakker werd, was het met een onduidelijk besef van eene dreigende ramp.
Evenals menig slecht en verhard mensch, was Dick Bates eigenlijk een erge lafaard
en heel bijgeloovig er bij. Een poos nog bleef hij liggen luisteren of hij beneden ook
beweging hoorde; maar alles bleef stil. Dit vermeerderde zijn angst, want hij wist,
dat de kinderen gewoonlijk vroeg opstonden en aan het daglicht kon hij zien, dat het
al vrij laat moest wezen.
Wie beschrijft dus zijn schrik, toen hij, beneden komende, de kamer ledig vond.
Zijne eerste gedachte - en het angstzweet brak hem daarbij aan alle kanten uit - was,
dat de kinderen door zijne wreedheid tot het wanhopig besluit waren gebracht om
een einde aan hun leven te maken.
Zelf vond hij dit denkbeeld dwaas en kinderachtig en hij trachtte het van zich af
te zetten, maar hij kon het niet; zijn zenuwgestel was geheel van streek en hij herkende
zich zelve niet meer. Toen zijn vrouw beneden kwam, zond hij haar terstond uit om
aan de buren te gaan vragen of iemand hen ook gezien had. Maar overal hetzelfde
antwoord: niemand wist iets van het tweetal. Zijn vrouw noemde zijne onrust
‘malligheid’, en verklaarde ‘dat hij wel een oud wijf leek.’ ‘De bengels zullen van
avond wel terugkomen; wees maar niet bang,’ sprak zij; en Dick hoopte van ganscher
harte, dat het gebeuren mocht. Het was te laat om nog werk te zoeken voor dien
morgen; hij
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bleef dus den geheelen voormiddag thuis en dacht onophoudelijk aan de kinderen.
Terwijl hij daar zoo terneder zat, het gelaat in beide handen verborgen, kwamen tal
van herinneringen aan beter en gelukkiger jaren in hem op. Zijn jongenstijd, buiten
op het land, scheen hem een lange gelukkige droom, nu hij als het ware door eene
reeks van jaren heen, er op terug zag. Hij was maar blij, dat zijne ouders lang dood
waren en niet wisten wat er van hun jongen geworden was.
Toen dacht hij aan den dag, waarop hij met zijn bruidje naar de kerk was gegaan
om te trouwen, en aan den korten tijd van geluk, die daarop gevolgd was. Hij
herinnerde zich de belofte, die hij haar op haar sterfbed had gedaan - dat hij goed
voor de kinderen zorgen en zich troosten zou met de hoop haar eenmaal in den hemel
weder te zien. Helaas, hoe geheel had hij die plechtige belofte vergeten! Hij had niet
gezorgd voor zijne kinderen, dat bekende hij zichzelven met diepe schaamte; hij had
hen verwaarloosd, hen behandeld als een wreedaard. En nu waren zij misschien dood
- in den dood gedreven door hem...
Daarop volgden weer andere gedachten. ‘Als zij dood zijn, hebben zij het beter
dan hier. Wat beteekent het leven eigenlijk? 't Is veel beter voor hen te sterven, dan
op te groeien en te worden zooals Sally en ik.’
Er weer peinsde hij voort. ‘Als ik zeker wist, dat er niets was na dit leven, dan
maakte ik er ook een eind aan.’ Hij stond op en begon door de kamer heen en weer
te loopen. Maar eindelijk ging hij weer zitten, en verborg andermaal het gezicht in
beide handen. ‘Mary placht altijd te zeggen, dat slechte menschen naar eene akelige
plaats gaan, naar een brandend vuur; maar dat degenen, die God en Jezus liefhebben,
in den hemel komen om eeuwig gelukkig te wezen. En mijn arme vader en moeder
zeiden dat ook. Dat weet ik nog heel goed. Maar ik heb er zóólang niet aan gedacht,
dat ik bijna niet meer weet wat het beteekent’
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En zoo bleef hij zitten denken uren lang. Hij hoorde het niet eens, dat zijn vrouw
raasde en tierde, omdat die ondeugende bengels al de boter opgegeten en de aardappels
meegenomen hadden.
Toen dit feit echter eindelijk tot hem doordrong, voelde hij zich min of meer
gerustgesteld en even voor twaalven ging hij uit om werk te zoeken. Den geheelen
dag echter voelde hij zich gedrukt en somber, en in plaats van des avonds als naar
gewoonte de kroeg binnen te gaan, sloeg hij terstond den weg naar huis in, tot groote
verbazing van zijne makkers, die maar niet konden begrijpen ‘wat Dick Bates zoo
op eens in zijn hoofd gekregen had.’
Van zeven tot negen uur zat hij alleen in zijne ongezellige woning, want zijn vrouw
had geen zin om hem gezelschap te houden. Bij iederen voetstap in het steegje schrikte
hij op en keek naar de deur in de hoop, dat hij de kinderen zou zien binnenkomen.
Maar de deur bleef gesloten en de kinderen kwamen niet.
‘Ik zou het mij zoo erg niet aantrekken.’ zei hij, ‘als ik kleine Nell gisteren niet
geslagen had.’ En met een duren eed zwoer hij, dat zij het beter bij hem zouden
hebben, indien zij ooit terugkwamen.
Maar toen de torenklok in de buurt negen uur had geslagen, kon hij het niet langer
uithouden. ‘Wat zou mij toch schelen?’ mompelde hij opspringend. ‘Als de kinderen
maar thuis waren, zou ik wel weer opknappen.’ Maar alles bleef stil en eindelijk
verliet hij zijne woning om te trachten bij een glas sterken drank zijne wroeging te
boven te komen.
Zijne makkers trachtten hem aan de praat te krijgen, maar het lukte niet; ‘er zat
geen gang in hem van avond,’ verklaarden zij eenparig, en toen zij tegen elf uur op
den hoek van de straat afscheid namen en hij den weg naar Addler's Hall insloeg,
maakten de verigen een veelbeteekenend gebaar met den wijsvinger tegen hun
voorhoofd:‘'t Was heelemaal mis met Dick Bates - de bovenverdieping in de war,
weet je.’
Thuis komende opende hij de deur met een kloppend
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hart. Geen ander geluid dan het snorken van zijne vrouw op het bovenkamertje
verbrak de stilte. Hij ging naar het hoekje, waar zijne kinderen anders sliepen en
tastte in het donker rond; maar het bed - zoo men het al een bed mocht noemen - was
ledig; met een kermenden zucht keerde hij zich om en verborg het gelaat in zijne
handen. En wederom trad het gelukkig. verleden hem levendiger voor den geest dan
in jaren gebeurd was.
‘Ik moet hen gaan zoeken,’ mompelde hij.
‘Ik zal ze in het dok zien drijven evenals van nacht in mijn droom.’ En met
wanhoop in het hart liep hij andermaal de straat op, die nu bijna geheel verlaten was.
Zooals boven gezegd is, was het een heldere nacht; het vroor en geen enkel wolkje
bedekte de myriaden sterren, die aan de donkerblauwe lucht fonkelden en straalden.
En terwijl Dick Bates daar bij het sterrenlicht langs de dokken dwaalde, zou geen
mensch gedacht hebben, dat die man, met het van zorg en angst getuigend gelaat,
dezelfde ruwe dronkaard was, die den vorigen avond zijn eigen kinderen zoo
onbarmhartig had mishandeld.
Was het God, die in zijn hart sprak, die de herinnering aan vroeger, gelukkiger
dagen in hem wakker riep en hem daardoor tot betere gedachten deed komen? Wie
zal zeggen, dat het niet zoo was?
Al verder en verder dwaalde hij, telkens opschrikkende als hij zich verbeeldde iets
wits te zien op het donkere, stille water. ‘'t Zou maar het beste voor mij zijn, daar
voor eeuwig te slapen,’ mompelde hij, ‘van al mijne ellende bevrijd’... Maar zou de
dood wel een eeuwige slaap zijn? Of misschien, zooals zijne Mary geloofd had, het
begin van een leven zonder einde... Wist hij dat maar zeker! Hij was nu dicht bij de
boot, waaronder zijne kinderen lagen. Het was zijn voetstap, die hen deed ontstellen,
toen zij op het punt waren in te slapen. Het was zijne stem, die de woorden gesproken
had.: ‘O, Dood, wat zijt gij?’
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Hoe dicht waren vader en kinderen nu bij elkander! Maar zij wisten het niet, zij
hadden geen besef van elkanders nabijheid en - nimmer zouden zij elkander wederzien
in dit leven.
Er lagen maar weinig schepen in de dokken en alle lichten waren uit. ‘Dat zijn zij,
ik weet het zeker,’ fluisterde Dick, toen hij iets wits in het water bespeurde. Hij trad
dicht naar den kant, vergetende, dat de vochtige deksteenen glibberig moesten zijn
door de vorst. Nauwelijks had hij er den voet op gezet of - een doordringende
angstkreet klonk door de lucht, gevolgd door een plomp in het water, een borrelend
geluid, en - Dick Bates verdween in de diepte.
Een oogenblik nog kwam zijn bleek gelaat weer boven. ‘Mary - Jezus, genade!’
riep hij in zijn angst en toen was het gedaan, Richard Bates was opgeroepen om
rekenschap af te leggen van zijn verloren leven.
Den volgenden morgen werd hij gevonden en naar het lijkenhuisje overgebracht,
waar zijne vrouw hem herkende. Daarop volgde het gerechtelijk onderzoek en de
begrafenis. Benny en zijn zusje kwamen daar echter niets van te weten en misschien
was dat maar beter ook. Het zou hen gegriefd hebben, en het lot van onze arme kleine
zwervelingen was ook zonder dat waarlijk al hard genoeg.

Hoofdstuk VI.
Benny doet eene ontdekking.
Kerstmis viel dit jaar op een Woensdag en op de twee daaraan voorafgaande dagen
deed Benny ‘uitstekende zaken’. Er waren zoo verbazend veel menschen, die kwamen
en gingen, aan al de veerbooten en al de stations, dat onze held den geheelen dag op
de been bleef. Zijn prettig, open gezicht scheen voor
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de meeste menschen een genoegzame waarborg te zijn voor zijne eerlijkheid; menig
valiesje, mandje, pakje werd hem te dragen gegeven, zonder dat iemand scheen te
vreezen, dat hij er in snuffelen of misschien wel er mee om den hoek verdwijnen
zou.
Zoo werd de lucifershandel voor eenige dagen geheel aan Nelly overgelaten; en
hoewel het schuchtere kleine ding nooit lastig of opdringend was, verklaarde Benny
toch, dat zij zich ‘kapitaal hield!’
Menige voorbijganger keerde zich nog eens om, en sloeg een medelijdenden blik
op het smalle, bleeke gezichtje, of stopte haar een paar pennies in de hand, zonder
het toegestoken doosje lucifers aan te nemen. Dan knikte Nelly den milden gever
vriendelijk dankend toe, want spreken durfde zij nooit heel goed.
Benny verzekerde, dat die Kersttijd hem verbazend goed aanstond en hij kon maar
niet begrijpen, waarom de menschen niet een paar maal in het jaar Kerstmis hielden.
Hoe het kwam, dat de giften, die hij kreeg, dan zooveel ruimer uitvielen dan
gewoonlijk, bleef hem een geheim. Dat arme ventje! Het kwam nooit in hem op, dat
de harten van de menschen op die feestdagen wijder geopend waren. Het lag echter
niet in Benny's aard zich lang over dergelijke dingen het hoofd te breken, hij wenschte
alleen maar, dat de menschen altijd zoo gereed waren om hunne valiesjes te laten
dragen en vooral om hem, zonder een zuur gezicht te zetten, zijn fooitje te geven.
Een paar malen kreeg hij het even te kwaad, toen hij zag hoe jongens, niet grooter
dan hij, in warme overjassen gekleed, en kleine meisjes met bontmanteltjes en keurige
laarsjes, bij het verlaten van boot of spoortrein door hunne ouders omhelsd en gekust
werden, terwijl huurrijtuigen en equipages gereed stonden om allen met elkander
naar een gezellig en warm tehuis te brengen. Dan vond hij soms zijn eigen leven erg
koud en vreugdeloos.
Op Kerstavond ging Benny met zijn zusje over de St. John's markt wandelen en
zij genoten samen van
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al de heerlijkheden, die zij zagen. Honderden ganzen, kalkoenen en faisanten, stapels
groenten, bergen appels en sinaasappels, pyramiden van allerlei ander fruit,
koekkramen, suikergoed, al de welgekleede heeren, dames en kinderen, die aan het
onderhandelen waren met de eigenaars van al deze heerlijkheden - van alles genoten
zij. Zij hadden op dit oogenblik maar ééne zorg, en dat was hoe zij den halven shilling,
dien zij voor eene extra tractatie bestemd hadden, het best zouden besteden. ‘Die de
keus heeft, heeft den angst,’ dat ondervonden de kinderen, en Benny had een gevoel
alsof hij nooit tot eene beslissing zou kunnen komen. Eindelijk besloten zij de kleinste
helft te besteden voor twee sneden brood met ham: en voor de rest kochten zij appels
en sinaasappels en uikerballetjes, waarna zij, tevreden over hunne inkoopen, den
terugweg aannamen.
Zij kwamen later thuis dan gewoonlijk, maar de oude Betty wist waar zij waren
en maakte zich niet ongerust. Ter eere van den Kerstavond had zij een grooter vuur
aangelegd dan gewoonlijk en zij kregen ieder een kopje warme chocolade met een
broodje.
‘Ik mocht wel lijden, dat het alle dagen Kerstmis was,’ zei Benny, terwijl hij het
lekkere broodje opknabbelde.
‘Ge zijt toch eene rare snaak,’ zei de oude vrouw, met een glimlach op het
gerimpelde gezicht naar hem kijkende.
‘Ben ik, grootje? Dat zit zeker in het bloed, zooals die man zei, terwijl hij op zijn
houten been klopte.’
Den eersten avond, toen zij bij haar kwamen en niet recht wisten hoe zij haar
noemen zouden, had de oude vrouw hun verlof gegeven grootje te zeggen; het was
de meest geschikte naam, dien zij had kunnen bedenken, de kinderen hadden zich
nog geen enkele maal vergist en terstond gedaan alsof het zoo behoorde.
‘Kunnen de menschen het net zoo dikwijls Kerstmis laten zijn als zij maar willen?’
vroeg Nelly.
‘Natuurlijk kunnen ze dat!’ riep Benny. ‘Het
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schijnt wel, dat je nog niet weet waartoe het Kerstfeest eigenlijk dient.’
‘Ik denk, dat je het zelf ook niet weet, Benny.’
‘Ik niet?’ vroeg Benny op een toon van gewicht. ‘Het is om den menschen
gelegenheid te geven eens heerlijk te smullen; heb je op de markt al die ganzen en
kalkoenen niet gezien, en het andere lekkers, waaraan zij zich morgen te goed zullen
doen?’
‘Ik geloof toch niet, dat het expres daarom Kerstmis is, is het wel, grootje?’ vroeg
Nelly.
Toen haar oordeel werd ingeroepen, zei de oude vrouw, die tot nu toe glimlachend
geluisterd had:
‘Neen, kinderen, het is een feest ter eere van de geboorte van Jezus.’
‘Wie is dat?’ vroeg Benny, haar aanziende, terwijl Nelly's oogen de vraag
herhaalden.
‘Weet gij dat niet? Hebt gij dat nooit gehoord?’ zei de oude, ten hoogste verbaasd.
‘Neen,’ hernam Benny, ‘wezenlijk niet. Sommige jongens zeggen wel iederkeer
“Heere Jezus ”, maar ik wist niet, dat iemand zoo heette.’
‘Arme stumpers; ik wist niet, dat ge zóó onwetend waart, anders zou ik het u wel
eerder verteld hebben.’ De oude vrouw zweeg een geruimen tijd, alsof zij niet recht
wist hoe of waar zij het overoude schoone verhaal beginnen zou. Eindelijk sprak
zij:‘Ik zal het u uit den Bijbel voorlezen; misschien begrijpt gij het dan nog beter
dan indien ik het met mijne eigen woorden vertel.’
En het oude, veel gebruikte boek van eene plank nemende, sloeg zij het tweede
hoofdstuk van Mattheus op en begon met bevende stem te lezen:
‘Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning
Herodes, zie, daar kwamen de Wijzen uit het Oosten te Jeruzalem en zeiden: ‘Waar
is de koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijne ster gezien in haren
opgang en zijn gekomen om ons voor hem neder te buigen.’
En langzaam las de oude vrouw verder, totdat zij aan het einde van het hoofdstuk
gekomen was, en
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de kinderen luisterden met wijd geopende oogen. Voor Nelly waren die woorden als
eene openbaring, het antwoord op een gevoel, dat diep in haar hart verborgen was,
en dat gewaarwordingen te voorschijn riep, die zij niet in woorden kon brengen.
Benny daarentegen vond niets bijzonder gewichtigs aan het verhaal, maar de leeskunst
op zich zelve was een mysterie, dat zijn begrip te boven ging. Hoe was het mogelijk,
dat grootje die geschiedenis zag op de bladen van dat leelijke oude boek. Eindelijk,
nadat hij een heelen tijd onafgebroken naar de zoldering had zitten kijken, barstte
hij los:
‘Daar heb ik het! Joost mag mij krijgen als het niet waar is! 't Is de bril, 't komt
van den bril!’
‘Wat?’ zei Nelly.
‘Wel! Dat vertelsel natuurlijk. Geef mij uw bril eens, grootje; als ik daar door kijk,
zal ik het ook wel zien!’
‘Ga uw gang maar kind.’ En daar zat Benny nu met den bril op zijn neus en eene
uitdrukking van bittere teleurstelling op zijn sprekend gezicht.
‘Mis hoor, ik ben gefopt!’ was zijn uitroep. ‘Het is tooverwerk, dat zeg ik!’
‘Wat is tooverwerk?’ vroeg grootje.
‘Wel, dat gij die historie in het boek kunt zien en ik niet.’ En Benny keek zoo
bedrukt alsof hij in eene heele week niets verdiend had.
Met veel moeite slaagde Betty er eindelijk in hem een flauw denkbeeld te geven
van de manier, waarop het wonderwerk volbracht werd; en toen ontwaakte in het
hart van den knaap een vurig verlangen om die geheimzinnige kunst ook te leeren
verstaan, en dit verlangen groeide voortdurend aan, terwijl hij zich avond op avond
zat in te spannen om met grootje's hulp het alphabet te leeren. Het werd ten slotte
een soort van hartstocht bij hem en in de weken en maanden, die nu volgden,
besteedde hij menig uur aan het ontcijferen van de aanplakbiljetten op muren en
schuttingen, terwijl andere kleine zwervelingen om hem heen stonden en hem
bewonderden.
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Benny was van nature een vlug ventje en hoe weinig gelegenheid tot leeren hij ook
hebben mocht, toch maakte hij goede vorderingen. Soms verbaasde hij Joe Wrag
door hem een lang woord voor te spellen, dat hij den heelen dag onthouden had, en
naar de beteekenis er van te vragen. Lange woorden hadden iets bijzonder
aantrekkelijks voor hem en de wijze, waarop hij die bij allerlei gelegenheden te pas
bracht, was soms zeer vermakelijk.
Nelly toonde in het minst geen verlangen om te leeren lezen. Indien zij er ooit
over dacht, dan beschouwde zij het toch als iets, dat oneindig ver boven haar begrip
verheven was; zij scheen tevreden te zijn zooals zij was. Maar als zij grootje bewegen
kon om haar iets voor te lezen uit het groote boek, dan was zij overgelukkig. Zij
luisterde met eene droomerige uitdrukking in hare half gesloten oogen, en de
glimlachjes, die Joe Wrag zoo gaarne zag, kwamen en verdwenen op haar gezichtje
als lentezonneschijntjes, door de wolken brekend op een lentedag. Veel spreken deed
zij niet, maar mogelijk dacht zij des te meer, en Joe Wrag verbeeldde zich dikwijls,
dat hij haar zag rijpen voor een beter leven, voor een hooger en ruimer werkkring.
Niet dat haar iets ernstigs scheelde. Wel hoestte zij meestal, en wanneer zij sliep,
verscheen er een klein donkerrood blosje op hare wangen, maar dat was alles.
‘De dingen des geestes,’ zoo peinsde Joe Wrag op zekeren dag, ‘de dingen des
geestes moeten geestelijk onderscheiden worden, en ik geloof zeker, dat het kind dit
geestelijk onderscheidingsvermogen bezit: zij ziet veel meer en veel dieper dan wij
denken. Ik zou heel wat willen geven om alles te weten wat in dat kleine kopje
omgaat. Dat lieve engeltje - God zegen haar! De jongen is van een heel ander slag.
De dominé's zouden hem een materialist noemen, want hij gelooft niets dan hetgeen
hij ziet. Geen greintje geestelijkheid - geen greintje! Misschien is hij wel zooals ik
- ik behoor immers ook niet tot de “uitverkorenen ”! Waarvoor zijn wij dan toch
eigenlijk geboren?’
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Joe trad naar buiten en vulde de kachel, als om afleiding te zoeken voor zijne
gedachten. Maar toen hij weer bij het vuur zat, en in de helder opflikkerende vlammen
staarde, keerden de gedachten toch tot het pijnlijke onderwerp terug.
‘God zegen haar! Zij ziet in het vuur bosschen en bloemen, bergen en rivieren; en
ik zie niets dan eene eeuwig brandende hel... 't Is een zonderling denkbeeld, dat een
vader een van zijne kinderen zou liefhebben en de overigen haten... de overigen
bestemmen voor een zoo vreeselijk lot - branden in het eeuwige vuur - en waarom?
Dat kan ik maar niet begrijpen. Als het was om alle onreinheid te vernietigen en het
edel metaal gezuiverd te voorschijn te doen komen, dan zou ik er ten minste iets van
vatten. Ik geloof bijvoorbeeld, dat er in mij wel iets goeds is en als dat nu door dien
gloed gereinigd kon worden... Mij dunkt, dat zou rechtvaardiger, vaderlijker wezen...
Maar wat praat ik toch? Mag ik wel zoo denken? Zou het niet een bewijs te meer
zijn, dat ik een verharde oude zondaar ben?’
Andermaal stond Joe op en ging weer zitten met een gebaar alsof hij zeggen wilde:
‘Ziezoo, genoeg voor van avond!’ Maar helaas, die lastige gedachten bleken hem te
machtig te zijn.
‘Misschien weten wij menschen er wel niets van! Misschien is God veel genadiger
dan wij denken! Wie heeft eigenlijk het recht om te zeggen: “Zoo is God en zoo doet
God en zoo zal het met ons gaan als dit, moeilijke leven achter ons ligt?” God, de
groote Schepper van hemel en aarde, is immers zoo groot, zoo eindeloos ver boven
ons begrip verheven? De maatstaf, waarnaar Hij oordeelt, zal ook wel heel anders
zijn dan die van ons kortzichtige en - onbarmhartige menschen...’
Zoo peinsde Joe Wrag in zijne lange nachtwake, en nu nog menigen nacht na
dezen. Het ging hem als zoovelen van Gods kinderen: hij treurde in de duisternis en
kon het licht niet vinden. De menschen
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hadden een sluier gehangen over Gods aangezicht en hij had den moed niet dien weg
te rukken. Moest eene andere hand, een klein zwak handje hem daarin bijstaan? Zou
het hem nog gegund worden eenmaal het licht van Gods liefde in volle glorie te
aanschouwen?
Wie weet...

Hoofdstuk VII.
Twee Bezoekers.
Op een helderen kouden avond in het begin van het jaar kon men twee kleine
figuurtjes hand aan hand zien gaan door de drukke straten. Het was even voor vijven;
tal van kantoor- en winkelbedienden spoedden zich naar huis, verlangend naar hun
middagmaal bij de warme kachel. Ons tweetal liet zich echter door het gewoel niet
van den weg brengen; zelfs bleven zij meestal op een flink drafje loopen.
Nadat zij eenigen tijd de breede rechte straten gevolgd waren, sloegen zij opeens
rechts eene veel stillere straat in. Een oogenblik later ging het weer links, daarna nog
eens rechts, zonder de minste aarzeling; blijkbaar kenden zij den weg uitstekend.
Eindelijk kwamen zij aan een steegje, waar alles donker was; hier en daar slechts
scheen een flauw lichtje door de vuile, verweerde vensters. Dit was Bowkers' Row
en Benny bleef met zijn zusje een poosje stilstaan, eer hij zich in het gangetje waagde.
Reeds dagen lang hadden zij het plan gekoesterd hunne oude woning nog eens te
gaan opzoeken. Zij wilden niet gezien worden, want het denkbeeld om weer in
Addler's Hall terug te keeren, was hun onverdragelijk. Toch voelden zij een
onweerstaanbaren lust om het oude plekje nog eens weer te zien en te weten te komen
hoe hun vader en stiefmoeder hunne vlucht hadden opgenomen.
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Reeds vele avonden hadden zij samen over dit plan gepraat, terwijl zij dicht naast
elkander in hun warm hoekje lagen, onder de trap van Betty Barker. Zij begrepen
heel goed, dat er moeilijkheden, ja zelfs gevaren verbonden waren aan dien tocht,
maar de nieuwsgierigheid kreeg ten slotte toch de overhand en zij besloten het plan
te volvoeren.
Nelly voelde daarenboven nog iets meer dan nieuwsgierigheid. In weerwil van
zijne slechte gewoonten en zijne wreedheid tegen Benny, hield zij van haar vader,
want er waren tijden geweest, dat hij goed voor haar was en haar zijne kleine Nell
noemde. Bijzonder innig was de liefde natuurlijk niet en in vergelijking met ‘haar
Benny’ bekleedde hij inderdaad slechts eene zeer ondergeschikte plaats in hare
genegenheid. Maar toch was en bleef hij haar vader en het kleine hartje verlangde
naar een enkelen blik op het welbekende gelaat. Lang bleven zij niet in Bowkers
Row staan; toen zij zich vergewist hadden, dat de baan tamelijk vrij was, snelden zij
de steeg door en hadden spoedig Adder's Hall bereikt. Een flauw lichtje scheen door
het venster van hunne vroegere woning; zij wisten dus dat het huis niet ledig was.
‘Pas goed op,’ sprak Benny zacht; ‘maak vooral geen leven, hoor, Nell.’
‘Neen, zeker niet,’ was het antwoord en onhoorbaar slopen zij naar de deur en
luisterden.
Daar vernamen zij stemmen, maar het waren kinderen, die praatten - vreemde
kinderen.
‘Wel, alle dagen. Dat is wat moois! De oudelui zijn er vandoor gegaan, zeker!’
‘Kunt gij niet door het venster kijken?’ vroeg Nelly met een bleek en verschrikt
gezichtje.
‘Ik weet het niet, maar ik zal het probeeren.’ En dat deed hij, maar zonder gevolg.
‘Alle dagen!’ herhaalde hij, ‘wat zullen wij nu doen?... Wacht, ik weet iets. Kom
eens hier, Nell, ik ben heel erg sterk en ik kan je best zoo hoog opbeuren, dat je naar
binnen kunt zien.’
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En zijn zusje opnemende, slaagde hij er met veel moeite in haar vast te houden,
terwijl zij naar binnen keek.
‘Ken je die kinderen, Nell?’ vroeg hij, toen zij weer veilig op haar voetjes stond.
‘Neen, ik weet niet wie het zijn. Ik heb ze nooit gezien.’
‘Welnu, dan zullen wij hen maar eens uithooren,’ besloot Benny, en stiet zonder
plichtplegingen de deur open.
Vier hongerige, vuile kinderen zaten bij elkander; het oudste ongeveer van Benny's
leeftijd; zij keken de indringers verwonderd aan, maar spraken geen woord.
‘Woont gij hier?’ vroeg Benny kort en goed.
‘Ja,’ antwoordden zij alle vier tegelijk.
‘Sedert hoe lang?’
‘Sedert verleden week,’ zei de grootste jongen.
‘Waar zijn de menschen gebleven, die hier eerst gewoond hebben?’
‘Dat weet ik niet.’
‘Hebt gij er niets van gehoord?’
‘Jawel.’
‘Waar zijn zij dan?’ vroeg Benny.
‘De kinderen zijn verdronken.’
‘Hallo! Is dat wezenlijk waar?’ en er blonk iets ondeugends in Benny's oogen,
terwijl hij dit zeide.
‘Ja,’ was het antwoord, ‘wij hebben het gehoord.’
‘Waar is hun vader?’ was Benny's volgende vraag.
‘Dat weet ik niet.’
‘Hebt gij er niets van gehoord?’
‘Jawel.’
‘Nu, waar is hij dan?’
‘Vader zegt, naar den duivel, maar ik weet niet waar dat is.’
‘Ik ook niet,’ zei Benny, zich verlegen achter het oor krabbend. Vervolgens wendde
hij zich weer tot den oudsten jongen.
‘En de vrouw van dien man - is die met hem meegegaan? Weet gij dat ook?’ vroeg
Benny weer.
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‘Daar heb ik niets van gehoord.’
‘En weet gij niets meer van die menschen?’
‘Neen, niets.’
‘Wel bedankt dan,’ zei Benny met een gewichtig gezicht. En Nelly bij de hand
nemend ging hij weer naar buiten.
Eigenlijk wist hij zelf niet recht of het bezoek eene opluchting of eene teleurstelling
voor hem was en daarom zei hij ook niets eer zij Bowker's Row verlaten hadden en
in de beter verlichte straten teruggekeerd waren. Toen vroeg hij aan zijn zusje:
‘Wat denk je er van, Nell?’
‘Misschien is vader anders geworden en in een beter huis gaan wonen.’
‘Dat kan wel wezen.’ hernam Benny en zwijgend gingen zij verder.
Eindelijk bleven zij staan voor eene kleine kapel in de stille straat. Eenige menschen
traden er nu en dan binnen, en Benny was erg nieuwsgierig wat zij daar gingen doen.
Hij was nog nooit in eene kerk of kapel geweest. Meestal waren die zoo groot en
deftig, en de menschen, die er binnen gingen zoo mooi gekleed, dat hij reeds lang
tot de overtuiging was gekomen, dat kleine jongens zooals hij, daar niet bij behoorden.
Deze kapel zag er veel minder indrukwekkend uit en de bezoekers ook, en Benny
stond juist te bedenken of hij niet eens een kijkje zou durven nemen, toen een heer,
die in het voorportaal stond, naar hem toetrad en vroeg: ‘Wel, kleine man, zoudt gij
graag eens binnen willen komen?’
‘Mag dat?’ vroeg Benny verheugd.
‘Zeker, wij willen het juist heel graag en er is plaats genoeg; gaat maar met mij
mee.’
Zonder een woord te zeggen volgden zij hun geleider.
‘Daar,’ sprak hij, eene groene tochtdeur open duwend; ‘gij kunt in mijne bank
zitten, daar zal niemand u hinderen en mijne huisgenooten komen van avond toch
niet.’
In de eerste oogenblikken wisten de kinderen niet
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of zij waakten of droomden, maar eindelijk verzamelden zij al hun moed en begonnen
om zich heen te zien.
Het gebouw kwam hun verbazend groot voor, maar toch was het er zoo gezellig
en warm, dat zij er wel den heelen avond zouden willen blijven. Voortdurend traden
er nog meer menschen binnen, tot er eindelijk wel twee of driehonderd bij elkander
waren. Toen opende een van de heeren het orgel en begon te fantaseeren, eerst heel
zacht maar, langzamerhand luider en voller, tot de tonen weer wegstierven als het
koeltje op den zomeravond; dan bruisten zij weer als een woeste stormvlaag door
het woud of herinnerden zacht klaterend en kabbelend aan een liefelijk beekje; soms
was het of een ziek kindje klaagde en schreide en dan weer stegen blijde juichtonen
naar boven, jubelend als de leeuwerik bij het opgaan der zon.
Nelly luisterde met open mond en groote verwonderde oogen, alles om zich heen
vergetend behalve de stroomen heerlijke muziek, die om haar henen golfden. Ook
Benny luisterde stom van verbazing.
‘Alle dagen!’ begon hij zacht, toen de muziek zweeg, ‘zoo iets heb ik nog nooit
gehoord. Ik ben er huiverig van geworden. 't Was net een gevoel alsof iemand koud
water langs mijn rug liet loopen.’
Maar Nelly antwoordde niet. Hare aandacht werd geboeid door een heer, die op
eene verhevenheid ging staan met een boek in de hand. Nelly vond dat ook zijne
stem als muziek klonk toen hij las:
‘'s Vaders liefde kent geen perken;
Wal mij hier ontzinken moog',
God zal 't zwakke kind wel sterken,
't Licht doen stralen voor mijn oog.
't Broze scheepje zal niet stranden;
Draag ik niet op 's levens zee
't Vast geloofsvertrouwen mee?
't Zal in veil'ge haven landen,
Waar mij niets van 't Heilige scheidt;
Gods trouw blijft in eeuwigheid.’
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Toen stonden alle menschen op om te zingen, en de kinderen dachten, dat zij nog
nooit zoo iets moois gehoord hadden. Groote tranen parelden in Nelly's oogen en
rolden haar langs de wangen; toch zou zij niet geweten hebben wat zij zeggen moest,
indien men haar gevraagd had waarom zij schreide.
Daarop volgde een hartelijk en innig gebed en vervolgens werd er weer gezongen:
‘Ik roem in mijn God, ik juich in Zijn trouw,
De rots mijner ziel, waar ik eeuwig op bouw,
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood;
Dan rijst nog mijn loflied: ‘Zijn goedheid is groot!’

En andermaal stond de gemeente op om te zingen. Nelly was bijna nog meer ontroerd
dan bij het eerste lied; zij bedekte haar gezichtje met beide handen en snikte zacht.
Zoodra zij echter de stem van den spreker weer hoorde, beheerschte zij zich, om te
kunnen luisteren naar hetgeen hij nu zou zeggen. Helder en duidelijk klonken de
woorden:
‘Al zoo zeg ik u is er blijdschap voor de engelen Gods over éénen zondaar, die
zich bekeert.’
En Nelly luisterde met hare geheele ziel, toen hij voortging en zeide hoe wij allen
vaak ver weg dwalen uit des Vaders huis, maar hoe Hij ons blijft liefhebben en al
zijne kinderen roept om toch terug te keeren. Daarna vertelde hij de schoone gelijkenis
van den Verloren Zoon, dien de Vader zag, toen hij nog verre was, en vermaande al
zijne hoorders om schuld te belijden, nu, dezen zelfden dag, in het volle vertrouwen
op Gods eeuwige, vergevende liefde.
Nelly voelde zoo diep hoe gaarne ook zij tot dien goeden Vader zou willen gaan;
maar, helaas, zij wist niet hoe. Zouden de menschen, die zij daar zag nederknielen,
nu allen verloren zonen zijn, die terug wilden keeren tot den Vader?
En Benny? Helaas! Als Joe Wrag hem dien avond gezien had, zou hij zeker meer
dan ooit overtuigd zijn
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geworden, dat hij niet tot de ‘uitverkorenen’ behoorde en de ‘geestelijke
onderscheidingsgave’ in het geheel niet bezat. De woorden van den prediker schenen
een bijzonder kalmeerenden invloed te hebben op onzen held, want ter nauwernood
had deze een paar minuten gesproken, of Benny was gerust in slaap. Hij ontwaakte
niet voordat de preek uit was, toen hij door het geluid van eene andere stem werd
wakker geschrikt.
‘O, vrienden, dankt den Heere met mij, want ik heb mijn Verlosser gevonden;’
klonk het met afgebroken woorden. De man scheen nog meer te willen zeggen, maar
de aandoening belette hem het voortgaan.
‘Ik ben blij, dat hij dien man gevonden heeft,’ zei Benny onder het naar huis gaan,
‘hij scheen er erg naar over te zijn, dat hij hem kwijt was.’
Maar Nelly gaf geen antwoord. Zij was te vol van alles wat zij gehoord, gezien
en gevoeld had.
Den volgenden avond waren zij lang vóór den tijd weer bij de deur der kapel;
dezelfde heer, die den vorigen dag met hen gesproken had, verwelkomde hen ook
nu en bracht hen weer naar zijne bank. En andermaal was Benny opgetogen over de
muziek en andermaal werd hij in zoeten slaap gesust door de stem van den prediker.
Met Nelly was het anders. Toen zij de schoone woorden hoorde verklaren: ‘Al
zoo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eenig geboren Zoon gegeven heeft,
opdat een iegelijk, die in hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe,’
was het haar alsof zij zijne bedoeling reeds beter begreep dan den vorigen avond;
terwijl hij den nadruk legde op de woorden ‘een iegelijk,’ voelde zij, dat ook zij
mocht deelen in die groote goedheid en liefde. Ja, het was alsof de prediker al die
dingen opzettelijk tot haar sprak, en of God ook voor haar een woning bereid hield,
schooner en heerlijker dan alles wat zij in Joe Wrag's kolenvuur had gezien.
Toen zij even voor het einde van den dienst de kapel verlieten, klopte een jonge
man Benny op den schouder en vroeg:
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‘Hoe is het, mijn kind, hebt gij den Verlosser ook gevonden?’
‘Goede hemel!’ gaf Benny met een verschrikt gezicht ten antwoord, ‘is die jongen
al weer zoek? Nu, zij mogen wel wat beter op hem passen, hoor!’
‘Gij begrijpt mij verkeerd,’ hernam de man; ‘misschien moest ik liever vragen of
de Verlosser u gevonden heeft.’
‘Welneen,’ zei Benny zeer beslist; ‘niemand behoeft mij te vinden; ik pas op mij
zelven.’
‘Maar kind,’ hervatte de man: ‘gij begrijpt in het geheel niet wat ik bedoel.’
‘Niet?’
‘Neen, mijn ventje; maar ik zal later wel eens met u spreken, als wij wat meer tijd
hebben.’
‘Wilt gij dat doen?’
‘Ja, maar nu, goeden avond.’
‘Goeden avond,’ zeiden Benny en Nelly te gelijk en verlieten andermaal de warme,
rustige kapel voor de kille, drukke straten.
‘Je zoudt het wel beter begrijpen, Benny,’ sprak het kleine meisje onderweg, ‘als
je maar naar grootje luisterde en niet gingt zitten slapen terwijl die mijnheer spreekt.’
‘Och, dat geloof ik niet, Nell! Ik ben niet zoo wijs in die dingen als jij. Kom, laat
ons nu maar hard naar huis loopen, want ik ben zoo koud als Jonas in den
leeuwenkuil.’
Benny was dol op verhalen uit het Oude Testament, en grootje deed wat zij kon
om hem genoegen te geven op dit punt; maar het was grappig om te hooren hoe hij
profeten en patriarchen, rechters en koningen door elkander kon haspelen.
‘Dat komt er niet op aan,’ zei hij, wanneer grootje hem zijne tekortkomingen in
deze voorhield, ‘als ik de geschiedenis zelve maar goed onthoud, doet het er niets
toe, dunkt mij, of ik mij eens in de namen vergis.’
Eigenlijk vond grootje dit ook; het zou wel beter gaan als hij wat ouder werd,
dacht zij.
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‘Maar hij zal nooit worden zooals kleine Nelly,’ zei de oude vrouw dikwijls en dan
zuchtte zij. ‘Dat lieve kind! Ik ben wel eens bang, dat zij te goed is voor deze wereld!’

Hoofdstuk VIII.
Joe Wrag heeft een Visioen.
Terwijl de winter verliep, begon Nelly's gezondheid te wankelen. Zij was moe en
lusteloos en de arme Benny wist niet wat hij bedenken zou, om haar maar weer aan
het eten te krijgen. Als hij meer dan hij er eigenlijk voor besteden kon, gebruikt had
om voor haar iets te koopen, waarvan hij dacht, dat zij het lekker zou vinden, dan
was hij bitter teleurgesteld als zij het hoofd afkeerde en zei:
‘Het spijt mij zoo, Benny, dat ik het niet eten kan, maar wezenlijk - ik kan niet!’
En dan werd hij gedwongen om het zelf op te eten, hoewel hij veel liever alles
zou gegeven hebben, om er Nelly aan te zien smullen. Maar hij troostte zich met de
gedachte, dat het wel beter zou gaan, wanneer de lente kwam en de straten warm en
droog werden. Dan zou hij met haar in de stadsparken gaan wandelen en zeker, dan
moest de honger terugkomen. Hij hield dus goeden moed en hoopte het beste.
‘Zij wordt rijp voor den hemel,’ dacht Joe Wrag, toen hij haar gezichtje al smaller
en bleeker, hare oogen al grooter en schitterender zag worden iederen dag. ‘Zij
behoort tot de uitverkorenen, daar is geen twijfel aan en de Heer wil niet dat zij langer
op hare bloote voetjes door de koude,natte straten van Liverpool zal loopen. Zij zal
wel gauw door de blinkende straten van de hemelstad wandelen, waar geen honger
en koude, geen ziekte en pijn meer wezen zal. Het gaat mij zoo aan het hart, dat ik
haar moet verliezen.
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want wederzien zal ik haar natuurlijk nimmer... Of zou de Heer mij misschien even
door de poort naar haar willen laten kijken, als ik er Hem heel dringend om vroeg?
- 't Is toch wel hard om zoo voor eeuwig buitengesloten te zijn.’
Soms verliet Joe wel eens vroeger zijn huis dan gewoonlijk en kocht onderweg
een mooien tros druiven; dan zocht hij Nelly op in de straat, waar zij omstreeks dien
tijd altijd te vinden was, nam haar in zijne sterke armen en droeg haar naar zijne hut,
terwijl de bleeke winterzon in het westen onderging. Daar gekomen, wikkelde hij
haar in zijne warme overjas, zette haar op een laag stoeltje, dat hij voor haar gemaakt
had, en het haar dan stil hare druiven opeten, terwijl hij voor de kachel zorgde en de
lantarens aanstak bij de afsluitingen.
Met eene droomerige uitdrukking in hare oogen kon Nelly dan haar ouden vriend
gadeslaan, terwijl hij het vuur aanmaakte en alles ‘opknapte’ zooals hij het noemde
en dan was zij zoo dankbaar, omdat zij zoo goed verzorgd werd in den laatsten tijd.
Later, als het vuur vroolijk knetterde en vlamde, kwam Joe in de hut en nam haar
op zijn schoot. Dan legde zij haar hoofdje tegen zijn schouder en haar hartje vloeide
over van eene groote dankbaarheid, waaraan zij geen woorden kon geven. Dan
verzocht zij Joe haar weer te spreken van Gods eindelooze barmhartigheid en van
de liefde, die sterker is dan de dood. Zij was maar tweemaal in de kapel geweest,
want toen zij eenige dagen na hun laatste bezoek weer voor de deur stonden te
wachten, merkten zij, dat er geen dienst was en dit had hen zoo teleurgesteld, dat zij
er niet weer heen waren gegaan. Want de kapel lag een heel eind uit hun gewonen
weg en Nelly was meestal zóó moê, als zij haar dagwerk achter den rug had, dat zij
geen moed had den tocht te wagen en de deur misschien weer gesloten te vinden.
Nelly had van grootje en van den prediker echter genoeg gehoord om te verlangen
naar meer. Zoo werd

Silas K. Hocking, Haar Benny

56
Joe dan haar leermeester en zoo vaak zich de gelegenheid maar aanbood, moest hij
haar vertellen van Jezus' leven op aarde en van zijne groote, goddelijke liefde.
Wel kromp onder het spreken Joe's eigen hart soms ineen, omdat hij zich die liefde
niet waardig rekende. De leerstellingen door hem in zijne jeugd van ouders en
onderwijzers overgenomen, hadden hem tot de overtuiging gebracht, dat de ‘blijde
boodschap’ van Gods vaderhefde niet voor hem was bestemd; daarom ging hij ook
nooit meer ter kerke. Waarom zou hij het doen? Van al het goede, dat daar werd
verkondigd, was hij immers toch voor eeuwig uitgesloten...
En toch, als hij met Nelly sprak over de heerlijke beloften van het Evangelie, dan
was het hem soms alsof deze hoe langer hoe dieper beteekenis kregen, alsof zij de
geheele menschenwereld omvatten en ook hem. En dan klopte hem het harte van
blijde hoop.
Eens deed Nelly hem ontstellen door onverwachts met haar zacht kinderstemmetje
te zeggen:
‘Ik denk zoo graag aan dat woord: ‘een iegelijk’.
‘Doet gij?’
‘Ja zeker, en gij?’
‘Ik begrijp het niet heel goed, kind! Ik kan het niet gelooven.’
‘Maar Jezus kon toch niets zeggen, dat hij niet meende, of dat niet waar was. De
mijnheer in de kapel zei, dat het beteekende ‘iedereen’, en hij zag er uit alsof hij het
heel zeker wist.’
‘Ja? Nu misschien heeft hij dan ook wel gelijk en is de blijde boodschap voor
‘iedereen’; dus ook voor mij,’ liet hij er fluisterend op volgen. ‘Uit den mond der
zuigelingen’ - daarvan staat ook iets in het oude Boek; ik zal het toch nog eens
nalezen...’
Dienzelfden nacht zat Joe alleen in zijne hut. Alles om hem heen was doodstil,
alleen de voetstappen der politieagenten verbraken van tijd tot tijd de ongestoorde
rust. En toen was het den ouden man opeens alsof de ijzeren muren van zijn koud
en streng leerstelsel wegsmolten en verdwenen en hem een blik
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gunden in een eindeloos verschiet vol blijdschap en licht. Een heerlijk schoone
regenboog omspande de aarde en daarop stond met schitterende letteren het woord
gegrift: ‘een iegelijk!’ En op de heuvelen in de verte zag hij eene groote menigte
verschijnen, eene tallooze menigte - en geen van die allen was moe of ziek of
bedroefd. En toen zij nader kwamen, al nader en nader kon hij de woorden verstaan,
die zij jubelend zongen: ‘God is liefde! In menschen een welbehagen!’ Maar plotseling
stortte de gouden boog ineen, en de regelmatige stap van een politieman deed hem
ontwaken uit zijn gepeins.
‘Goeden nacht, Joe! Ik geloof, dat wij storm krijgen’ zei de man; ‘de wind begint
geweldig op te steken.’
‘Ja, ja,’ gaf Joe verward ten antwoord, terwijl hij zich de oogen uitwreef. Hij was
te plotseling tot de werkelijkheid teruggebracht.
‘'t Schijnt, dat gij niet goed wakker zijt,’ riep de politieman hem lachend toe.
‘Ik geloof ook, dat ik even was ingedut,’ gaf Joe ten antwoord. ‘Maar wat buldert
de wind!’
‘Ja, 't is geen gekheid! Ik hoop maar, dat er geen schepen op de kust zijn. Die
zouden het hard te verantwoorden hebben. Goeden nacht verder!’
‘Goeden nacht!’ zei Joe, opstaande om het vuur te verzorgen. Toen hij dit gedaan
had, ging hij weer zitten nadenken.
‘Zou het een visioen geweest zijn of een droom, of alleen maar de verbeelding?...
Zou ik het durven gelooven, dat heerlijke woord “een iegelijk”? Zou ik ook een kind
van God zijn, al dacht ik van niet? Oneindige liefde, oneindige barmhartigheid - zou
dat God zijn? Ik kan het nog niet goed vatten. Morgen zal ik aan mijne kleine Nell
vragen of zij het begrijpt. Ik geloof, dat zij een van “de kinderkens” is aan wie veel
is geopenbaard.’
De storm nam intusschen hand over hand toe; dakpannen en schoorsteenen,
bloempotten en uithangborden tuimelden naar beneden, en Joe was blij, dat
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hij veilig in zijn wachthuisje zat - betrekkelijk veilig ten minste, want tusschenbeide
scheen de wind ook daaraan zijne krachten te willen beproeven en deed hii het kraken
in al zijne voegen.
Van rustig nadenken was geen sprake meer; Joe moest zich tevreden stellen met
het luisteren naar den storm. Soms hoorde hij het woeste gedruisch als wegsterven
in de aangrenzende straten. Dan keerde de wind terug, achter zijne hut, eerst
zachtkens, bijna onhoorbaar, om dan plotseling al zijne kracht te verzamelen, alsof
hij het zwakke hutje wilde verpletteren met zijne reuzenkracht. Een oogenblik nog...
maar daar vloog hij weer verder, gierend en fluitend en huilend, aan een waanzinnige
gelijk.
Zoo bleef Joe waken en luisteren den ganschen langen nacht; 't was hem alsof hij
nooit zoo verlangend als nu naar den morgenstond, naar het licht had uitgezien.

Hoofdstuk IX.
In verzoeking.
Nelly kreeg tegen het einde van Februari eene erge verkoudheid, die haar verscheidene
dagen in huis hield. Eens op een nacht had zij buitengewoon veel gehoest en
dientengevolge bijna niets geslapen. Toen zij 's morgens opstond met gloeiende
wangen en diep ingezonken oogen, verklaarde grootje, dat zij ongeschikt was om op
straat te gaan. Zij moest warm toegedekt te bed blijven liggen.
Benny vond het heel naar, dat hij nu hare dagelijksche verdienste zou moeten
missen, want het had hem toch al moeite genoeg gekost om zooveel te verdienen,
dat hij eten koopen en grootje betalen kon. Zonder Joe's goedhartigheid zou het er
dikwijls erg genoeg uitgezien hebben. Nelly wist dit zeer goed en daarom
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was het eene zware beproeving voor haar thuis te moeten blijven en ‘haar Benny’
alleen te laten in den strijd om het bestaan.
‘Wat zul je toch doen, Benny?’ vroeg zij op bezorgden toon, toen hij den eersten
morgen alleen uitging.
‘O, maak je maar niet ongerust, Nell, ik zal het geld wel bij elkander krijgen,’ was
zijn antwoord.
‘Ja, maar Benny, je bedoelt immers niet, dat je het op eene verkeerde manier zult
zien te krijgen?’
‘Wees maar niet bang, Nell, ik zal niet stelen.’
‘En als je niet genoeg verdient?’
‘O, dan lijd ik maar eens een paar dagen honger; dat heb ik vroeger zoo dikwijls
gedaan,’
‘Arme Benny,’ hernam zij, met haar mager handje op zijn arm. ‘Arme Benny, ik
hoop maar, dat het waar is wat Joe mij laatst verteld heeft.’
‘Wat dan?’
‘Hij zei, dat de goede God er in voorzien zou; dat wil zeggen, Benny, dat Hij ons
niet zal laten verhongeren.’
‘Ik weet zoo weinig van Hem, Nell!’
‘O, maar Joe heeft mij zóóveel van Hem verteld; Hij zegt nooit dingen, die Hij
niet meent en als Hij gezegd heeft, dat Hij er in voorzien zal, dan doet Hij het zeker.’
‘Nu, ik mag het lijden,’ was Benny's opmerking, toen hij heenging en Nelly
achterliet.
Hij vond de dagen erg lang zonder zijn zusje. Maar hij hield zich dapper en liep
zoo vlug mogelijk naar huis, als de dagtaak volbracht was. Niemand wist wat ‘kleine
Nell’ voor hem was. Zij was het eenige lichtpunt geweest in zijn vreugdeloos leven,
en altijd wanneer ‘de wereld’ bijzonder hard of onvriendelijk voor hem was, stond
kleine Nell aan zijne zijde als een vertroostende engel, die hem weer met nieuwen
moed bezielde.
Het was een waar genot voor hem des avonds als hij thuis kwam haar lief gezichtje
weer te zien, en na
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het sober maal, met zijn arm om haar heengeslagen, bij grootje's vuur te zitten. Dan
vertelde Benny al zijne lotgevallen gedurende den dag, hoewel hij altijd zorg droeg
de onaangename dingen wat minder zwart voor te stellen en ieder voordeeltje, dat
hem te beurt was gevallen, zoo breed mogehjk uit te meten.
Het was aardig om te zien hoe bezorgd hij voor zijn zusje was en hoe hij hare
wenschen trachtte te raden. Voor geen geld zou hij haar een oogenblik verdriet hebben
willen doen. Toch wist Nelly altijd dadelijk of er iets was, dat hem hinderde, al zei
hij het niet, want zij kende hem door en door.
Eens op een middag toen Benny door een nauwe stille straat ging, bleef hij stilstaan
voor een kleinen manufactuurwinkel. Allerlei dingen waren buiten opgehangen, om
de aandacht der voorbijgangers te trekken, één artikel viel hem terstond in het oog
en dat was een warme wollen omslagdoek.
‘Alle dagen!’ mompelde hij, ‘als Nelly dien eens had, dan was zij in een oogenblik
beter, wed ik.’
Nelly had zich dien morgen werkelijk beter gevoeld, en als er niet zulk een felle
oostenwind gewaaid had, zou zij misschien wel mee uit zijn gegaan. En terwijl Benny
eens en nog eens naar den omslagdoek keek, dacht hij hoe heerlijk warm zij daarin
zou zitten. Daar zou geen kou doorheen kunnen komen, en grootje zei immers, dat
het de koude was, die haar zoo aan het hoesten had gemaakt.
Maar hij wist, dat hij dien doek toch niet koopen kon, en met een zucht vervolgde
hij zijn weg. Een half uur later stond hij echter weer voor den winkel. ‘Zij zullen het
niet eens merken,’ dacht Benny, ‘en Nelly is er zoo om verlegen.’
In zijn binnenste sprak eene stem die zei: ‘niet stelen, Benny,’ en andermaal liep
hij weg. Maar de verzoeker volgde hem en liet hem geen rust.
‘Dat touwtje zou ik in een wip kunnen doorsnijden,’ dacht hij telkens.‘Het is
immers niet voor mij zelven; ik kan niet gelooven, dat het zoo heel erg slecht van
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mij zou zijn als ik het deed voor mijne kleine Nell, die zoo om iets warms verlegen
is.’
Terwijl hij zoo stond te overleggen, werd hij opgeschrikt door eene stem vlak
naast hem.
‘Hallo, Ben, ga je naar een begrafenis? Je kijkt zoo benauwd!’
Opziende ontdekte hij een jongen, bekend onder den naam van ‘Perks’, druk bezig
met het aantrekken van een paar blijkbaar nieuwe, hoewel met modder bespatte
laarzen.
Perks was niet zoo groot als Benny, hoewel hij een paar jaar ouder was. Hij zag
er allerzonderlingst uit. Eene verbazende massa vuurrood haar maakte eene pet of
ander hoofddeksel totaal overbodig. Zijn gezicht zou onder alle omstandigheden
leelijk geweest zijn, maar de uitdrukking van verregaande sluwheid, die er dikwijls
op te lezen stond, maakte het bepaald terugstootend.
Perks was geen vriend van Benny, die meestal niets met hem te maken wilde
hebben, omdat hij wist, dat de knaap niet eerlijk was. Lucifers verkoopen deed hij
nooit, vrachtjes dragen ook niet, en toch had hij altijd geld genoeg en ging beter
gekleed dan een van de andere straatjongens. Vandaag echter was Benny in eene
geheel andere stemming dan gewoonlijk. Hij had een boozen geest toegang gegeven
tot zijne ziel en was dus minder kieschkeurig op zijn gezelschap.
Hij naderde dus de stoep, waarop Perks gezeten was, en zei fluisterend: ‘Waar
heb je die vandaan gehaald?’
‘Gekregen,’ was het antwoord.
‘Gestolen, wil je zeker zeggen?’
‘Heeren van ons vak spreken nooit over stelen, dat is niet beleefd,’ zei Perks met
eene uitdrukking van gewicht.
‘Nu goed, maar dat beteekent het toch,’ zei Benny.
‘Ik beken, dat ik ze weggenomen heb, zonder eerst permissie te vragen; dat is
verreweg het gemakkelijkst.’
‘Hoe heb je dat aangelegd?’ vroeg Benny.
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‘Welzoo, begint ons vak je toe te lachen?’
Er kwam een leelijke grijns op zijn gezicht, toen hij dit vroeg.
‘Neen,’ zei Benny met een donkeren blos.
‘En waarom vroeg je dan hoe ik het gedaan had?’
‘Och, zoo maar - voor de grap.’
‘Jawel, dat begrijp ik. 't Is anders dood gemakkelijk. De menschen hangen de
dingen met opzet buiten om ze te laten stelen. Ik ben bij het vak gegaan, eenvoudig
omdat ik het niet laten kon. De winkeliers zetten hunne waren vlak voor mijn neus,
en in het eerst nam ik ze weg tegen mijn zin, maar nu geef ik er niets meer om.’
‘'t Is toch niet zooals het hoort,’ zei Benny.
Perks was op het punt om in lachen uit te barsten over dit gezegde; maar hij bedacht
zich en hernam na een oogenblik zwijgens:
‘Nu, dat mag zijn zooals het wil, maar in ieder geval heb ik geen schuld; een jongen
kan toch niet helpen, dat hij boter eet, als een ander hem die in den mond stopt!’
Deze opmerking scheen Benny maar liever onbeantwoord te laten. Perks had
intusschen zijne laarzen behoorlijk vastgemaakt en zei nu: ‘Ga eens even met mij
mee!’ waarna zij te zamen eene drukkere straat insloegen.
Arme Benny! In de stemming, waarin hij op het oogenblik verkeerde, kon hij in
geen slechter handen gevallen zijn; hij raakte verward in de strikken van den
verzoeker, en wie zou hem bijstaan?
Een poosje liepen Benny en Perks zwijgend voort, toen Perks hem eensklaps bij
den arm greep en fluis terde:
‘Let nu op, dan zal ik eens een kunst vertoonen.’
‘Wat bedoel je?’ vroeg Benny.
‘Zie je dien man daar ginds - met dat puntje zakdoek uit den zak?’
‘Ja.’
‘Nu, naast hem loopt een man, en twee of drie
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menschen komen van den anderen kant; je begrijpt,dat zij elkander bij dien
lantarenpaal zullen tegenkomen? Nu, dan volgt een gedrangetje, ik loop er ook nog
tusschen door en in de verwarring is het in een oogenblik geschied.’
En Perks verdween als een pijl uit den boog. Benny wachtte niet om te zien of zijn
plan zou gelukken. Het vergiftige zaad had reeds wortel geschoten in de ziel, die
bereid was geweest het in zich op te nemen en Benny haastte zich naar den
manufactuurwinkel, helaas - in zijn hart reeds een dief, al was hij het nog niet met
de daad, want hij had vast besloten den omslagdoek weg te nemen, indien hij er kans
toe zag.
‘Ik kan het niet helpen als ik iets wegneem; waarom leggen de menschen het ook
vlak voor mijn neus?’
De avond begon te vallen en in het nauwe straatje was het veel donkerder dan in
de groote straat, die hij pas verlaten had.
Ja, daar hing de doek! Hij keek behoedzaam rond, of iemand hem ook zien zou
uit een van de vensters, en sloop toen voorzichtig naar de deur. De eigenaar was in
den winkel bezig. ‘Zooveel te beter,’ dacht hij, ‘nu is het tijd.’ Hij strekte de hand
uit, om het begeerde voorwerp te grijpen, toen plotseling eene hand op zijn arm werd
gelegd... omziende zag hij een gezicht, dat hem het angstzweet deed uitbreken.
Wij zullen Benny een oogenblik van den schrik laten bekomen en eens gaan zien
hoe het met Nelly is. Zij was den geheelen dag ongedurig geweest - een bewijs, dat
zij beter werd, meende grootje, en werkelijk voelde zij zich lichamelijk beter, in
weerwil van hare innerlijke onrust. Toen het weer in den loop van den dag veel
mooier en zachter werd, besloot zij uit te gaan en Benny op te zoeken; zij had een
soort van voorgevoel, dat alles niet recht in orde was.
Toen zij bij de aanlegplaats van de booten kwam, was hij nergens te zien. Daarover
maakte zij zich echter niet bezorgd; maar toen zij een uur ongeveer gewacht had en
hem nog niet zag komen, begon zij angstig te
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worden; nog bleef zij eene poos wachten, maar eindelijk kon zij het niet langer
uithouden, en liep heen om hem te zoeken, de eene straat in, de andere uit, maar te
vergeefs.
Even vóór vieren begaf zij zich naar het gewone vereenigingspunt, de St. George
kerk, in de hoop, dat Benny op hetzelfde denkbeeld zou komen; maar helaas, ook
ditmaal werd zij teleurgesteld, want hij kwam niet! En toen de avond begon te vallen,
werd zij hoe langer hoe ongeruster; nu had Benny, ‘haar Benny’ zeker een ongeluk
gekregen.
Ja, er was iets gebeurd, maar iets geheel anders dan zij vreesde.
Eindelijk zag zij een jongen, die op hem leek, de nauwe straat inslaan. Zeker wist
zij het niet, maar zij zou hem naloopen en zien of hij het was; met een kloppend hart
draafde zij voort.
Ja, het was Benny, dat zag zij nu duidelijk; maar - zij zag ook wat hij op het punt
was te doen en haar hartje stond een oogenblik stil van schrik. Terstond daarop snelde
zij echter naar hem toe en legde hare hand op zijn arm zonder een woord te kunnen
uiten.
Een paar seconden keken de kinderen elkander zwijgend aan; toen nam Nelly haar
broertje bij de hand en leidde hem weg. Geen enkel verwijt kwam over hare lippen;
zij fluisterde alleen: ‘Mijn arme Benny,’ terwijl hare groote ronde oogen vol tranen
stonden.
‘Het was niet voor mij zelven, Nell; ik dacht, dat die doek je zoo lekker warm zou
zitten! Voor mijzelven zou ik het niet gedaan hebben...’
‘Mijn arme Benny!’ herhaalde het bedroefde stemmetje.
‘Ik dacht niet, dat het zoo erg ondeugend was, omdat je ziek bent. Ben je heel boos
op mij, Nell?’
‘Ik ben niet boos, Benny, maar alleen bedroefd - erg bedroefd! Ik had nooit gedacht,
dat je zoo iets doen zoudt...’
Hier brak zij plotseling af, want ze wilde hem niets verwijten; zij wist, dat hij het
om harentwil had gedaan.
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Dien avond kon zij onmogelijk eten. Benny wist de reden en drong er daarom ook
niet op aan; maar hare stille droefheid maakte hem bitter ongelukkig. Hij zou liever
alles lijden dan zijn zusje zien lijden. En nu had hij haar zulk een groot verdriet
gedaan.
Midden in den nacht werd hij wakker en toen hoorde hij haar snikken alsof haar
hartje zou breken. Hij wist waarom.
‘Trek het je zoo niet aan, Nell,’ sprak hij met haperende stem, terwijl hij het
betraande gezichtje naar zich toe trok en hartelijk kuste.
Maar zij begon hoe langer hoe meer te snikken.
‘Vergeef het mij maar, Nell, het spijt mij zoo.’
‘Ik heb je niets te vergeven, Benny. Voor mij ben je altijd even lief. Maar vraag
den goeden God of Hij je vergiffenis wil schenken.’
‘Ik weet niets van Hem, Nell.’
‘Maar Hij weet alles van ons, Benny - Joe zegt het; Hij ziet alles wat je doet. Vraag
het Hem.’
‘Zou Hij mij hooren als ik het Hem vroeg?’
‘Ja; Joe zegt, dat Hij alles hoort.’
‘Dan zal ik het probeeren,’ zei Benny. En zich in bed oprichtende, begon hij:
‘Alstublieft, mijnheer God, het spijt mij erg, dat ik heb willen stelen; maar als Gij
het nu eens goed met mij maken wilt, en een armen jongen niet hard valt, dan zal ik
U vriendelijk bedanken. En ik beloof U, dat ik het nooit weer zal doen.’
‘Zou het zoo goed zijn, Nell?’
‘Zeg nu nog ‘Amen’.
‘Amen,’ zei Benny, en ging weer liggen om het antwoord af te wachten.
Maar toen hij eene heele poos gewacht had en geene stem vernam in de nachtelijke
stilte; toen hij zag, dat Nelly in slaap gevallen was, begon onze held te vermoeden,
dat Nelly het antwoord gekregen had, omdat zij nu zooveel kalmer scheen dan straks.
Hij vond dus, dat hij nu ook wel kon gaan slapen, hetgeen hij ook deed; hij werd niet
wakker voor laat in den morgen

Silas K. Hocking, Haar Benny

66
en toen zag hij zijn zusje bij het bed staan, zonder eenig spoor van droefheid op haar
gezichtje, hare oogen schitterden zelfs meer dan gewoonlijk.
Dit beschouwde hij als een teeken, dat zijn gebed verhooring had gevonden, en
zijn hart was weer gerust.

Hoofdstuk X.
In de Bosschen.
Het was Perks niets naar den zin, dat Benny niet gewacht had tot hij hem zijne
zakkenrollerskunst met de daad had kunnen toonen; toch wilde hij de vriendschap
met onzen held bijzonder graag aanhouden, vooral omdat Benny hem tot nu toe met
blijkbare geringschatting behandeld had; hij ging hem dus den volgenden morgen
opzoeken en deed al wat hij kon om zich aangenaam te maken. Benny was echter in
eene weinig toeschietelijke stemming en wierp emmers vol koud water op Perks'
nieuw ontloken vriendschap. Toch bleef deze den heelen dag in zijne nabijheid en
bood zelfs aan hem te tracteeren. Maar alles te vergeefs. Benny had eene les gehad,
die hij niet licht zou vergeten en hij voelde dat het voor zijne veiligheid wenschelijk
was zoo weinig mogelijk met Perks en diens gewone makkers te doen te hebben.
Toen het dus avond geworden was en Perks nog maar altijd om hem heen bleef
draaien, verloor hij eindelijk zijn geduld. Met een zeer welsprekend gebaar balde hij
de vuist, zwaaide zijn arm heen en weer en zei:
‘Zeg eens, Perks, als je niet heel gauw je loopstokken opneemt, zal het je berouwen,
begrepen?’
‘O, is het dat, mannetje?’ gaf Perks op uitdagenden toon ten antwoord, terwijl hij
vlak voor Benny ging staan.
‘Ja, en als je mijn vuisten niet voelen wilt, maak dan dat je wegkomt!’
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‘Ik zal gaan als ik wil en eerder niet,’ zei Perks, ‘en als je denkt, dat ik plan heb om
mij te laten commandeeren, dan heb je het verkeerde varken bij den staart.’
’ Ik wil geen mensch commandeeren, maar ik vind het vervelend, dat je mij zoo
naloopt den heelen dag.’
‘Je hebt zeker plan om iets uit te voeren, dat ik niet zien mag?’ vroeg Perks met
een leelijken grijnslach.
‘Dat is niet waar!’ riep Benny, schaamrood wordend bij de gedachte aan hetgeen
er den vorigen dag gebeurd was.
‘'t Is wel waar,’ was het antwoord, ‘anders zou je niet zoo'n kleur krijgen.’
‘Denk je soms, dat ik een dief ben?’ zei Benny.
‘Neen - ik weet het zeker,’ klonk het zeer beslist.
‘Wacht, ik zal je nog eens wat anders leeren, dat weet je dan ook zeker!’ riep
Benny, terwijl hij naar hem toesprong en hem een slag gaf, die hem deed duizelen;
eer hij nog bekomen was, volgde een tweede stomp, die hem op den grond deed
tuimelen.
Eén oogenblik keek Perks zijne tegenpartij woedend aan; maar hij zag wel, dat
hij Benny niet aan kon, dus keerde hij zich om en liep weg. Hij had nog maar een
paar stappen gedaan, toen hij terugkwam.
‘Hoor eens, Ben Bates’ zei hij nijdig, ‘je hebt mij geslagen; maar wreken zal ik
mij, daar kun je op aan. Ik zal je halfdood plagen; pas maar op!’
Daarop ging hij zijns weegs.
Perks hield woord; van dien dag af was hij de plaag van Benny's leven. Hij stal
zijne lucifers, rolde zijne zakken, lichtte hem op straat een beentje zoo vaak hij er
kans toe zag en plaagde hem op allerhande manieren, evenwel steeds zorg dragende,
dat hij uit Benny's handen bleef; hetgeen hem niet moeilijk viel, omdat hij verbazend
hard loopen kon.
Benny verklaarde intusschen, dat hij rustig zijn tijd zou afwachten en ging zijns
weegs; nu kleine Nell maar weer wat beter begon te worden was hij zóó blij, dat hij
wel wat verdragen kon.
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Naarmate de zomer vorderde, scheen het, dat zij sterker werd. De hoest kwelde haar
niet meer zoo erg, haar eetlust keerde terug en hare vroolijkheid meteen. Het was
alsof zij ‘opnieuw ingehuurd had,’ zei Joe Wrag.
Toch zou een opmerkzaam beschouwer, die hare kwaal kende, zeker wel gezien
hebben, dat die beterschap meer schijn dan werkelijkheid was. Het donkerroode
kleurtje bleef branden op hare vermagerde wangen, hare groote ronde oogen
schitterden met onnatuurlijken glans, en de verloren krachten keerden niet terug.
Wel ging zij weer iederen morgen met Benny uit en kwam des avonds met hem thuis,
maar iederen dag ook scheen zij vermoeider en afgematter dan te voren. Klagen deed
zij echter volstrekt niet; integendeel, zij verzekerde telkens, dat zij zich zooveel beter
voelde.
Weken lang reeds had Joe Wrag gepeinsd over een plannetje, waarmede hij de
kinderen plezier hoopte te doen en eens op een heerlijken morgen verscheen hij in
het keine huisje nog eer zij hun dagwerk waren begonnen.
Nelly was de eerste, die hem zag aankomen; met schitterende oogen snelde zij
hem tegemoet, vroolijk uitroepend: ‘o Joe, ik ben zoo bhj, dat ik u zie!’
‘Ja, mijn liefje?’ gaf Joe op hartelijken toon ten antwoord, terwijl hij zich bukte
en haar op den arm nam.
Toen hij zoo met haar binnentrad keek grootje verrast op en Benny wist ook niet
hoe hij het had; zou er misschien onraad wezen?
‘Veel zwaarder wordt ons kleintje niet,’ begon Joe, terwijl hij met Nelly op schoot
ging zitten; ‘wij moeten haar wat zien te versterken.’
‘O, ik ben heel gezond, Joe,’ zei Nelly, zich dicht tegen haar ouden vriend
aanvlijend.
‘Ik ben er niet zoo heel zeker van,’ hernam Joe op nadenkenden toon; ‘maar hoe
zoudt ge er over denken om vandaag eens vacantie te hebben?’
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‘O, Mozes!’ riep Benny vroolijk, ‘is het dàt?’ En in de vreugde van zijn hart deed
hij een luchtsprong en ging in de open deur op zijn hoofd staan - een zeker teeken
van buitengewone opgewondenheid.
Nelly keek op met stralende oogen. ‘Meent ge het wezenlijk, Joe? vroeg zij op
haar gewonen zachten, vriendelijken toon.
‘Ja, zeker meen ik het, mijn schatje,’ was Joe's antwoord.
‘O, maar Joe, hoe over - overheerlijk!’
‘Vindt ge het zoo prettig! Nu, trekt dan maar gauw de beste spullen aan, dan gaan
wij er samen op uit’
Arme kinderen! Hun ‘beste spullen’ zagen er niet bijzonder feestelijk uit - maar
heel en schoon was alles, daar zorgde grootje voor. De oude vrouw deed haar best
om het tweetal fatsoenlijk voor den dag te laten komen en de kinderen deden haar
geen oneer aan.
‘Waar gaan wij heen?’ vroeg Nelly, toen zij met van vreugde schitterende oogen
naast Joe voortstapte.
‘Naar de boschen aan den overkant van het water,’ gaf Joe ten antwoord, met een
vriendelijken blik op het stralende gezichtje.
Benny was bijna weer op zijn hoofd gaan staan, toen hij dit hoorde; maar hij
bedacht zich en gaf maar liever een doordringend gefluit ten beste, ten teeken van
instemming met de plannen van hun ouden vriend.
‘'t Word hoe langer hoe beter,’ dacht hij, zijne pet in de lucht werpend, ‘kerels,
wat zal ik een pret hebben vandaag!’
Tegen tien uur waren zij op de aanlegplaats en weldra gleden zij in een van de
vele bootjes de rivier af. O, wat schitterden de golfjes in den zonneschijn: hoe gezellig
klotsten de raderen het water tot schuim! Wat zag alles er vandaag vroolijk uit! De
bootjes waren stampvol met menschen, die allen even jolig schenen te zijn; Nelly
dacht bij zich zelve, dat zij nog nooit zoo'n aardig geluid had gehoord als het kabbelen
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van het water en het regelmatige stampen van de machine.
Benny keek en liep overal te gelijk en deed duizend vragen naar allerlei dingen.
Maar Nelly zat heel stil. Haar gemoed was te vol om te spreken; zij kon geene
woorden vinden voor hare gedachten.
Nu komen zij aan een punt, waar de boot stil houdt om eenige passagiers af- en
andere op te laden; dan gaan zij weer verder; de rivier is zoo glad als een spiegel,
zoo breed en zoo effen. Nu naderen zij den oever en Nelly vindt het zoo aardig om
de boomen te zien voorbij glijden. Alles is zoo vreemd en zoo tooverachtig: 't is alsof
hare droomen werkelijkheid worden.
Een poosje later zitten zij aan den oever onder de boomen en Nelly wrijft zich de
oogen uit en knijpt zich zelve in den arm, om zeker te weten of zij wel echt wakker
is. Hoe statig stroomt die breede rivier daarhenen op haar weg naar de zee! Welk
een prachtigen achtergrond vormen de begroeide heuvels, de bloeiende velden! Nelly
kan zich niet voorstellen, dat de hemel nog mooier zou zijn dan dit landschap.
Maar Benny brandt van ongeduld om naar het bosch te gaan, en aan zijn wensch
gehoor gevend, volgen zij een smal paadje omzoomd met varens, sleutelbloemen en
andere bloeiende plantjes van allerlei vorm en kleur. De zware groene takken wuiven
hun het welkom toe en de vogels zingen hun hoogste lied. Hier en daar sjirpt een
krekeltje in het gras en het gegons van tallooze insecten vervult de lucht.
Nauwelijks hadden zij het dichtste gedeelte van het bosch bereikt of zij bemerkten,
dat Benny gevlogen was. Dit verbaasde of verontrustte hen echter in het minst niet,
want de knaap was dol van de pret en hij kon geen vijf minuten blijven zitten al had
hij er geld mee kunnen verdienen.
Nelly was even verrukt als haar broertje, maar zij uitte het op geheel verschillende
wijze. Terwijl zij daar zoo zat op het mos, met Joe's ruwe, vereelte hand in de hare,
en uitzag naar de breede groene lanen, naar
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de blinkende zonnelichtjes op het voetpad; terwijl zij luisterde naar het zachte suizen
van den zomerwind door de toppen der boomen, vermengd met het gonzen der
insecten, met het loeien van het vee in de weiden, zou zij hebben kunnen schreien
van blijdschap. Alles om haar heen was zoo verheven schoon en toch zoo prettig,
zoo indrukwekkend en toch zoo genoeglijk, dat zij zelve niet wist of zij eens vroolijk
lachen dan wel het hoofdje tegen Joe's borst verbergen en eens naar hartelust
uitschreien zou.
Benny nam intusschen de beslissing op zich in deze. Hij had overal rondgedwaald
en Joe begon juist te vinden, dat het tijd werd om hem eens te gaan opzoeken, toen
zij hem luidkeels hoorden roepen:
‘Joe! Joe! Holla! Gauw toch!... Wel verduiveld!’
Naar den toon zijner stem en naar zijne woorden te oordeelen, scheen hij in de
eene of andere moeilijkheid geraakt te zijn, en Joe en Nelly spoedden zich dus voort
in de richting, vanwaar het geluid tot hen kwam. Zij hadden nog niet ver geloopen,
toen zij onzen held ontdekten, en zoodra Joe hem zag, proestte hij het uit van het
lachen. Daar hing mijnheer Benny met een zeker gedeelte van zijn pantalon aan een
boomtak en maakte, als een reusachtig insect, met handen en voeten de zonderlingste
bewegingen in de hoop zich daardoor uit zijn lastige positie te bevrijden.
Hij was met het eene of andere doel op dezen tak geklauterd, die maar een voet
of zes boven den grond was; hij had misgetast, het evenwicht verloren en zou zeker
gevallen zijn, indien niet een afgebroken stompje hem zoo tusschen hemel en aarde
zwevend had gehouden.
‘Joe! Kom dan toch! Hemel en aarde! Hoort gij niet? Joe!... Lach toch niet zoo!
Help!... O... o...!’
En weer deed hij de krampachtigste pogingen om zich los te rukken.
Een voorbijganger deed zijne woede ten top stijgen door hem te vragen of dit eene
nieuwe manier was om zwemmen te leeren. Maar nu was hij spoedig uit
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den nood. Joe gaf hem een steuntje en zonder verdere ongelukken stond hij weldra
op den grond.
Nu gingen onze vrienden op weg om eene gelegenheid te zoeken waar zij wat eten
konden krijgen, en na het middagmaal hervatten zij met nieuwen moed hun tocht
door de bosschen. Benny's ondernemingsgeest was wel wat verflauwd na zijn avontuur
in den boom en hij had er niets tegen om zijn zusje bloemen te helpen plukken, die
door Joe tot een in hun oog prachtigen ruiker werden bijeengeschikt.
Hoe snel gingen de uren van dien verrukkelijken zomerdag voorbij. Benny zou
den tijd wel hebben willen vasthouden en hoewel Nelly zich vermoeid begon te
voelen zag zij toch met diepen weemoed de zon aan den westelijken horizon hoe
langer hoe dieper nederdalen.
Toen zij door de velden terugkeerden, kwam Benny in verzoeking om over eene
beek te springen, die hij 's morgens ook reeds had opgemerkt en ditmaal kon hij geen
weerstand bieden aan zijn verlangen. Zoodra zij dus het bewuste veld bereikten, liep
hij op een drafje vooruit. Joe vermoedde wel wat zijn doel was en riep hem terug,
maar vruchteloos. Hij hoorde niet of wilde niet hooren, ten minste hij begon hoe
langer hoe harder te draven naarmate hij de beek naderde. Joe zag hem de handen
omhoog steken, een fikschen sprong nemen en - verdwijnen. Toen zij hem na een
oogenblik wachtens niet aan den overkant te voorschijn zagen komen, liepen Joe en
Nelly hem achterna en vonden hem, toen zij bij de sloot kwamen, een paar voet van
den kant, in de modder steken, terwijl hij bij iedere poging om er zich uit te werken,
hoe langer hoe dieper naar beneden zonk.
‘O, Joe, help mij er uit of ik ben weg eer gij omkijkt!’ riep hij.
‘Eigen schuld!’ riep Joe lachend terug. ‘Ge hadt niets in die sloot te maken!’
‘Ik heb geen tijd om te praten,’ hernam Benny. ‘Ziet ge niet, dat ik verdrink?’
‘Jawel, dat zie ik heel goed,’ gaf Joe ten antwoord
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bereikte hij het eerst den eindpaal.
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terwijl hij naar den overkant liep en Benny niet zonder inspanning uit zijn gevaarlijken
toestand verloste; ‘ik ben benieuwd welk ongeluk ge nu nog krijgen zult.’
‘Dat weet ik ook nog niet,’ hernam Benny met een droevigen blik op zijne
bemodderde beenen. ‘Zeg, Joe, hoe zal ik er dat vuil afkrijgen?’ vroeg hij na eene
vrij langdurige overpeinzing.
‘Schrap er zooveel af als gij kunt,’ zei Joe, ‘en laat de rest drogen, dan zal ik het
straks wel schoonmaken.’
Benny schaamde zich geducht over zijn voorkomen, toen zij in het bosch een paar
honderd Zondagsschoolkinderen ontmoetten, die daar allen netjes gekleed, met hunne
onderwijzers een dag buiten waren. Toen zij daar echter zoo gezellig zaten, ieder
met een broodje en een groot glas melk, kon hij toch niet laten om wat naderbij te
komen, terwijl Nelly het vroolijke gezelschap gaarne wat beter wilde zien.
Een gelukkig toeval wilde, dat de president van deze Zondagsschool dezelfde heer
was, die Benny een paar maanden geleden toegang had gegeven tot de kapel. Benny
dacht zeker, dat de mijnheer hem herkende, maar hoe het zij, zij werden alle drie
uitgenoodigd om te gaan zitten en kregen ieder ook een broodje en een glas melk.
Joe was even verrukt als de kinderen over de vriendelijkheid, die hun bewezen
werd en voelde zich weldra geheel op zijn gemak.
Na den maaltijd hielden de kinderen wedloopen om prijzen en Benny werd verzocht
met hen mede te doen. Dat was juist een kolfje naar zijne hand en een poosje later
draafde hij door eene van de breede lanen met een twaalftal andere jongens ongeveer
van gelijke grootte en kracht.
Het was een heerlijke, opwekkende wedstrijd! De eerste helft van de baan bleef
Benny achter, maar weldra begon hij op de anderen te winnen. Nu was het beslissende
oogenblik gekomen; met een aanloop, waarvoor hij adem en krachten gespaard had,
stoof hij
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de anderen vooruit en onder luid gejuich van de omstanders bereikte hij het eerst den
eindpaal.
Benny had zich nog nooit zoo trotsch gevoeld als toen de prijs - een gloednieuw
zesstuiverstuk - in zijne hand werd gelegd. Volgens de regels van het spel mocht een
prijswinner echter niet meer mededingen en hij moest zich verder tevreden stellen
met toekijken.
Nelly genoot het allermeest toen de kinderen, tot besluit van den heerlijken dag,
in een grooten kring gingen staan en met hunne heldere jongensstemmen het volgende
lied aanhieven:
‘O, mijn ziel, houd goeden moed,
Voor den dag van morgen!
God zal in zijn overvloed
Voor zijn kinderen zorgen.
Zie, Hij leeft,
En Hij geeft,
Meer dan we in ons klagen
Immer durfden vragen.
Merk toch hoe zijn trouw bekleedt
't Lelietje der dalen;
Alles in zijn schepping weet
Ons zijn gunst te malen.
Vreest dan niet!
Hij gebiedt!
Hij, de Heer der Heeren,
Zal altoos regeeren.
God is machtig, God is goed!
Kom tot Hem gevloden!
Stort hel uit, het vol gemoed,
Klaag Hem al uw nooden!
Altoos vindt
't Hulploos kind
Vreed' en mild erbarmen
In zijn Vaderarmen.’
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Nooit vergat Nelly den indruk, dien dit lied op haar had gemaakt. Ook de melodie
bleef haar bij en toen zij des avonds over de zacht kabbelende rivier huiswaarts
voeren, neuriede zij bijna onhoorbaar:
‘Altoos vindt
't Hulploos kind
Vreed' en mild erbarmen
In zijn Vaderarmen.’

Ook toen zij stil in haar bedje lag en nadacht over al het schoone en goede waarvan
zij zoo innig genoten had, kwamen de visioenen, die zij in het vuur van haar vriend
Joe placht te zien, haar weer zoo duidelijk voor den geest, en bijna verlangde zij naar
het onbekende land, waarvan zij zoo dikwijls droomde en dat immers nog schooner
moest zijn dan het heerlijke bosch aan den overkant der rivier.

Hoofdstuk XI.
Benny bidt.
De prachtige lange zomerdagen gingen maar al te spoedig voorbij en het werd weder
herfst. De dagen begonnen korter, de avonden kouder te worden. Nelly voelde de
verandering meer dan vroeger en haar hoest keerde met verdubbelde woede terug,
terwijl eetlust en krachten in dezelfde mate afnamen. Maar het moedige kind bleef
wakker strijden tegen het gevoel van toenemende zwakheid en ging iederen morgen
als naar gewoonte op weg om het dagelijksch brood te verdienen.
Eens op een namiddag in October bevond Benny zich op de kade, toen hij Perks
naar zich toe zag komen, en omdat hij liever niets met hem te doen wilde heb-
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ben, was hij op het punt om weg te loopen, toen Perks hem uit de verte toeriep:
‘Zal ik je eens een nieuwtje vertellen?’
‘Neen!’ riep Benny terug.
‘Je zult het toch heel graag willen hooren, dat weet ik zeker!’
‘Nu, wat is het dan?’ vroeg Benny onverschillig.
‘Je lieve zuster is dood!’
‘Dat lieg je!’ zei Benny, doodsbleek wordend.
‘Ik lieg in het geheel niet! Zij is overreden door een omnibus en haar hoofd is er
af!’
‘Leugenaar! Dief!’ riep Benny. ‘Als je niet gauw maakt, dat je wegkomt, sla ik je
tot mosterd!’
En Benny vloog naar hem toe. Maar Perks zette het op een loopen en was spoedig
uit het gezicht.
Benny geloofde geen woord van hetgeen Perks verteld had, maar toch was hij
onrustig geworden en hij vond, dat het vreeselijk lang duurde eer het vier uur was,
het uurtje, waarop zij elkander gewoonlijk bij de St. Georgekerk ontmoetten.
Als het Perks te doen was geweest om Benny te plagen en bang te maken, dan had
hij eer van zijn werk, want de arme jongen kon die akelige woorden maar niet
vergeten. Precies om vier uur stond hij bij de kerk, maar Nelly was er niet en hij
kreeg een gevoel van angst zooals hij nog nooit in zijn leven had gehad. Vijf - tien
minuten gaan voorbij - een kwartier - nog geen Nelly! Nu begon hij te gelooven, dat
er werkelijk iets gebeurd was.
Juist zag hij Will Tucker - een jongen, dien hij kende - naar zich toekomen.
‘Heb je Nelly ook gezien?’ riep hij, zoodra Will binnen het bereik van zijne stem
was.
‘Jawel! Weet je het nog niet?’
‘Wat?’ vroeg Benny, nog bleeker wordend dan hij reeds was.
‘Wel, dat zij een ongeluk gekregen heeft!’
‘Is het wezenlijk waar?’ vroeg Benny, terwijl de tranen hem in de oogen sprongen.
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‘Zeker; ik heb zelf gezien, dat een agent haar naar het Gasthuis bracht.’
‘Och, neen, Will, 't is immers niet waar? Je zegt het zeker om mij voor den gek te
houden!’ zei Benny, van het hoofd tot de voeten bevend.
‘Was dat maar zoo,’ zei de knaap; ‘ik heb zelf gezien, dat zij opgebeurd werd en
ik geloof, dat zij dood was. Zij zag er ten minste net zoo uit.’
‘Is zij door een omnibus overreden?’
‘Neen, een groote hond liep haar omver en toen is zij met haar hoofd op een
scherpen steen gevallen.’
‘Weet je het zeker, Will, heel zeker?’
‘Ja, heel zeker,’ gaf de knaap ten antwoord. ‘Ga zelf maar naar het Gasthuis, dan
zul je het hooren.’
‘Welken weg op?’
‘Half weg Brownlow-Hall, en dan linksom: 't is een verschrikkelijk groot huis.’
En voort snelde Benny, als een pijl uit den boog.
Al vragende vond hij de bedoelde straat, maar nergens zag hij het Gasthuis.
Gelukkig ontmoette hij een politieagent.
‘Zoudt ge zoo vriendelijk willen zijn mij het Gasthuis eens te wijzen?’ vroeg Benny
zijn pet afnemend.
‘Wel, daar, vlak voor u.’
‘Wat? Dat groote gebouw?’
‘Ja zeker,’ gaf de agent ten antwoord.
‘Goede hemel!’ hernam Benny, ‘dat hield ik voor het huis, waar de Koningin in
woont.’
De politieagent was op het punt om hem uit te lachen, maar opeens merkte hij,
dat Benny er zoo beangst uitzag en vroeg:
‘Moet ge er wezen?’
‘Ja,’ zei Benny, ‘ik zou er graag in willen.’
‘Ga dan deze straat door, daar is de portiersdeur; gij kunt u niet vergissen.’
‘Dank u wel,’ zei Benny en liep haastig verder. Op zijn kloppen werd de deur
geopend door een man met een goedhartig gezicht.
‘Dit is immers het Gasthuis?’ vroeg Benny.
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‘Jawel, mannetje,’ was het antwoord. ‘Wat is er van uw dienst?’
‘Ik zou zoo graag willen weten of Nelly hier is.’
‘Ik weet het niet. Wie is het?’
‘Mijn zusje,’ zei Benny met tranen in de oogen.
‘Wanneer is zij hierheen gebracht?’
‘Vandaag. Will Tucker zei, dat zij op straat een ongeluk had gekregen en hierheen
gebracht was.’
‘Ja, een paar uur geleden is hier een klein meisje gebracht?’
‘Zag zij erg bleek en had zij blond haar?’
‘Ja, mannetje.’
‘O, dan was het Nelly. Mag ik haar eens zien, alstublieft?’
‘Vandaag niet; dat is tegen de regels. Maar morgen na tienen.’
‘Och, ik wou haar zoo graag zien; heel eventjes maar!’
‘Het mag niet, ventje, en daarenboven zou het haar geen goed doen.’
‘Maar het zou mij zooveel goed doen,’ drong Benny aan, met een gevoel alsof hij
een groot brok in de keel had. ‘Zij is alles wat ik op de wereld heb.’
‘Het spijt mij erg, mijn jongen, maar van avond kan het toch onmogelijk.’
‘Niet één klein minuutje?’
‘Neen, ook niet één klein minuutje.’
‘Maar zij is toch niet dood?’
‘Neen, maar wel bewusteloos.’
‘Zou zij beter kunnen worden?’
‘Ik hoop het van harte. En nu moet gij heen gaan, mijn jongen; kom morgen om
tien uur maar terug; gij kunt er gerust op zijn, dat uw zusje goed verzorgd zal worden.’
‘Och, mijnheer...’ zei Benny, eene laatste poging wagend, terwijl groote tranen
hem langs de wangen biggelden.
‘Ik mag u niet bij haar laten, hoe graag ik het ook zou willen,’ hernam de man,
‘Kom, wees nu een verstandige jongen en ga heen.’
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‘O, Nell, Nell!’ mompelde Benny, toen hij weer op de donkere straat stond, ‘wat zal
ik toch doen? wat zal ik toch doen?’
Hij had sedert vele uren niets gegeten, maar hij dacht niet aan honger. Den geheelen
dag had hij rond gedoold, maar hij voelde geene vermoeienis. De bittere droefheid
in zijn hart legde aan alle andere gewaarwordingen het stilzwijgen op. In dat groote
huis lag Nelly, lijdend, stervend misschien, en hij kon niet met haar spreken, hij
mocht haar niet eens zien. Met welk recht hielden die menschen hem van Nelly
gescheiden? Was zij niet zijn kleine Nell, alles wat hij op de wereld bezat! Hoe
konden zij hem dan wegzenden?
Urenlang liep hij voor het groote gebouw op en neer, turend naar het licht, dat
door de vele vensters scheen. Hoe kon hij heengaan, terwijl Nelly daar binnen leed?
Kon hij gaan slapen in zijn warm hoekje, terwijl kleine Nell daar alleen lag onder
vreemden? Het was hem onmogelijk.
Toen het stil werd in de groote stad, ging hij op een stoep zitten tegenover den
ingang en wachtte zoo den morgen af.
De nacht was kil, maar hij voelde geen koude, zijn hart brandde en klopte, alsof
het barsten zou. Hoe eindeloos lang duurde de nacht; het was hem alsof het nimmer
morgen zou worden.
Opeens kreeg hij een inval. Zou het ook goed zijn, als hij eens bad? Nelly bad
iederen avond eer zij ging slapen, en hij had zelf ook eens gebeden. Het had hem
toen goed gedaan; waarom zou hij het dan nu niet weer doen?
Hij stond dus op, knielde op de koude steenen neder en opziende naar de sterren,
die daar boven uit den hemel de wacht schenen te houden over de slapende aarde,
sprak hij: ‘O, mijnheer God, ik ben zoo in angst, want Nelly heeft een ongeluk
gekregen en zij hebben haar naar het Gasthuis gebracht, en zij zeggen, dat ik haar
pas morgen zien mag; maar Gij weet er alles van zeker, Joe zegt ten minste, dat

Silas K. Hocking, Haar Benny

80
Gij alles weet. Maar ik wou liever niet, dat zij stierf; Joe zegt, dat Gij de goede
menschen als zij sterven naar eene heerlijke plaats brengt, nog veel mooier dan het
bosch aan den overkant van het water; en hij zegt, dat Gij daar een menigte kinderen
bijeen hebt, en als dat waar is, zult Gij toch kleine Nell zeker niet wegnemen, want,
ach mijnheer, zij is alles wat ik in de wereld heb. Och, laat haar bij mij blijven en
beter worden. Och, toe maar, want mijn hart zal breken, als zij sterven moet. En
bedenk toch, ik ben maar een kleine jongen en ik ben zoo alleen zonder haar. En het
is zoo akelig om hier te zitten, terwijl zij in het vreemde Gasthuis ligt. Och, maak
haar beter. Als ik in uwe plaats was en Gij waart een kleine jongen zooals ik, dan
zou ik uwe Nelly laten blijven. Dat zou ik doen, wezenlijk. O, als Gij mijne Nelly
laat leven en haar weer beter maakt, dan zal ik heel erg braaf wezen. Amen.’
Benny bleef nog een minuut of vijf zitten, toen stond hij op, kroop in een hoekje
en was een oogenblik later gerust in slaap.
Tegen een uur of zeven in den morgen werd hij wakker, doordat de deur, waartegen
hij leunde, zoo plotseling geopend werd, dat hij achterover viel. Hij stond zoo gauw
op als hij maar kon, maar toch nog niet vlug genoeg om een schop te ontgaan, hem
door een ruw vrouwspersoon toegedeeld.
Arm kind! het was een droevig ontwaken voor hem. Hij was dankbaar, dat het dag
was; hoewel door en door koud en flauw door gebrek aan voedsel, voelde hij toch
geen honger.
Toen hij eindelijk in het Gasthuis werd toegelaten, was het hem alsof hij droomde.
Op iederen anderen tijd zou hij de lange gangen, de breede trappen hebben opgemerkt,
maar heden zag hij letterlijk niets. Hij hield de oogen onafgewend gevestigd op de
pleegzuster, die hem naar zijne kleine Nell zou brengen.
De zuster zei hem, dat hij zich heel kalm moest houden, en dat hij haar volstrekt
niet zenuwachtig
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mocht maken, want haar toestand was zeer zorgelijk. Wel had zij haar bewustzijn
teruggekregen, maar zij was heel zwak en haar geschokt gestel kon geen bijzondere
aandoeningen verdragen.
Benny had de bedoeling van al deze wenken slechts half begrepen, maar hij had
zich reeds voorgenomen om heel stil te zijn en zoo weinig leven te maken als hem
maar eenigszins mogelijk was. Hij volgde dus de viendelijke zuster naar de kinderzaal.
Hij zag de twee lange rijen ledikantjes waar zij langs gingen, maar zijn oog zocht
Nelly en haar alleen.
Eindelijk bleef de zuster bij een kribje stilstaan en met één sprong was hij aan hare
zijde. Ter nauwernood kon hij den kreet weerhouden, die hem op de lippen kwam,
terwijl hem de keel als werd dichtgeknepen; maar met eene krachtige poging om
zich te vermannen, wischte hij de tranen uit de oogen.
Daar lag kleine Nell, zoo wit als het kussen, waarop zij rustte, maar toch met een
uitdrukking van innig welbehagen op haar gezichtje en zelfs met een flauw glimlachje
om de lippen.
Benny was op het punt om de armen om haar heen te slaan, maar de zuster hield
waarschuwend den vinger omhoog. Nelly's oogen waren gesloten, zoodat zij niets
merkte van hunne aanwezigheid en Benny moest geduldig wachten tot zij vanzelf
de oogen opsloeg.
Hij stond daar, even roerloos als het kleine schepseltje op het bed, met verlangenden
blik te staren op zijn zusje, dat langzaam, langzaam aan zijne beschermende
broederarmen ontgleed. Lang behoefde hij niet te wachten. Eensklaps sloeg zij de
groote oogen op, de verdwenen glimlach keerde terug en verhelderde haar geheele
gezichtje, terwijl zij even de lippen opende en fluisterde: ‘Mijn Benny!’
Met een zachten snik boog Benny het hoofd, de magere armpjes werden om zijn
hals geslagen. Toen sloot zij de oogen weer en de pleegzuster zag twee groote tranen
onder de lange wimpers te voorschijn komen.
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Een poosje bleven zij elkander zoo vasthouden, maar toen kon Benny zijn gevoel
niet langer bedwingen en hij snikte:
‘O Nelly, ik kan het niet verdragen, ik vind het zoo vreeselijk naar!’
‘Niet zoo bedroefd zijn, Benny! Ik heb het hier zoo heerlijk en de goede God zal
wel voor je zorgen.’
‘Maar je zult immers gauw weer beter worden, Nell?’
‘Ja, Benny, ik zal gauw weer beter zijn - maar niet zooals jij meent. Ik ga naar
God en naar Jezus, en dan hoef ik nooit meer zoo te hoesten en dan heb ik geen pijn
meer.’
‘O, neen, neen, je zult wel beter worden! Ik heb van nacht aan God gevraagd of
hij je bij mij wilde laten blijven en je beter maken.’
‘Neen, Benny, ik zal niet lang meer bij je blijven. Ik heb het al maandenlang
geweten en ik wil ook graag heengaan, omdat ik zeker weet, dat God voor je zorgen
zal.’
‘Maar ik kan je niet missen,’ zei Benny, overluid snikkend.
Toen trad de zuster naderbij en legde de hand op zijn schouder. ‘Gij moet uw zusje
niet zoo opwinden,’ sprak zij vriendelijk; ‘dat is niet de beste manier om haar beter
maken.’
‘O, maar Nelly is alles wat ik heb,’ snikte hij.
‘Ja, mijn arm ventje, dat weet ik,’ hernam zij vriendelijk; ‘maar als uw zusje
heengaat, dan zal zij het veel beter hebben dan hier op de wereld; dan behoeft zij
niet meer in koude en regen op straat te loopen. Doe dus maar uw best u te troosten
met de gedachte, dat uw gemis voor haar een groote winst zal wezen; dat wilt ge
wel, niet waar, mijn jongen?’
Nelly sloeg de oogen op en keek de zuster dankbaar aan, omdat zij zoo met Benny
sprak. Toen hij heenging, was hij veel kalmer geworden en scheen zich in zijn lot te
schikken. Het was een droevig afscheid, hoewel Nelly hem trachtte op te vroolijken
en hem
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herinnerde, dat hij over twee dagen weer bij haar mocht komen.
Grootje was in de grootste onrust geweest over de twee kinderen en het was haar
eene groote verlichting, toen zij tegen den middag Benny zag terugkomen. Een blik
op zijn ontroerd gezicht was echter genoeg om haar te doen begrijpen, dat er iets
gebeurd moest zijn en toen Benny bij haar ging zitten en vertelde wat er met zijne
Nelly gebeurd was, begon de oude vrouw bitter te schreien. Zij wist nu maar al te
goed, dat het lieve vriendelijke kind haar somber huisje nimmermeer zou opvroolijken.
Grootje was van de zachte, altijd geduldige Nelly gaan houden alsof zij haar eigen
kind was; en hoewel zij in de laatste maanden wel gevreesd had, dat het knopje
nimmer eene bloem zou worden, was de beslissing nu toch zoo heel onverwacht
gekomen, en evenals Benny kostte het haar veel strijd om vrede te hebben met dit
droevig eind.
Na het middagmaal ging Benny zijn dagwerk hervatten. Hij deed het met een
bezwaard gemoed, want hij voelde het - van nu af zou hij den moelijken strijd des
levens moeten strijden zonder haar.

Hoofdstuk XII.
Scheiden.
Joe Wrag hoorde het droevig bericht stilzwijgend aan. Toen Benny hem was gaan
vertellen, wat er gebeurd was, vond hij het heel vreemd, dat Joe zoo weinig antwoord
gaf. Maar de goede man was te onthutst om te spreken. Evenals grootje had hij reeds
maanden lang voorzien wat er gebeuren zou; maar het was zoo plotseling gekomen
en zoo geheel anders dan hij verwacht had, dat de oude man, gelijk hij het naderhand
uitdrukte, een gevoel had alsof hij ‘een klap in het gezicht kreeg.’
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Benny wachtte nog een poosje, maar toen het hem bleek, dat Joe niet tot praten
gestemd was, ging hij naar huis, terwijl de oude man in het vuur bleef zitten staren,
met een zonderlinge, half wezenlooze uitdrukking in zijne oogen en de lippen
saamgeknepen alsof hij pijn had.
Niemand heeft ooit geweten wat de oude man dien nacht leed. Het was dezelfde
snerpende pijn als hij twintig jaar geleden had gevoeld, toen zijn eenige zoon, de
kroon zettend op zijne vele gewetenlooze handelingen, van huis wegliep en sedert
nooit meer iets van zich had laten hooren.
‘Als ik maar eenige hoop mocht hebben, dat ik ook eenmaal in den hemel zou
komen, dan kon ik het gemakkelijk dragen,’ mompelde hij.
En hij verborg het gelaat in de handen, terwijl groote tranen tusschen zijne vingers
heen druppelden.
‘Die kleine engel!’ fluisterde hij. ‘Zij kon niet gelooven, dat eenig mensch
uitgesloten zou wezen; zij hield zich altijd maar vast aan dat woord ‘een iegelijk,’
en somtijds dacht ik ook wel eens, dat zij gelijk had; zou het werkelijk zoo wezen?
Rechtvaardiger en natuurlijker is het zeker.’
‘Waarachtig,’ ging hij na eene lange pauze voort, ‘mijn jarenlang gekoesterd geloof
begint te wankelen; vroeger stond het zoo vast als eene rots. Ik zou wel eens willen
weten, of dat nu komt, omdat mijn hart den rechten, of omdat mijn hoofd den
verkeerden weg opgaat... Ik moet er nog eens met mijn lief engeltje over praten eer
zij ons verlaat.’
Zoodra Joe afgelost was, ging hij naar het Gasthuis en groot was zijne teleurstelling,
toen hij hoorde, dat hij het kind nu niet zien mocht, maar den volgenden dag moest
terugkomen.
Zijn hart smachtte naar een blik op haar gezichtje, en hij vond het vreeselijk nog
een geheelen dag en nacht te moeten wachten. Maar hij keerde zich om zonder een
woord te zeggen en ging langzaam naar zijn huis.
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De avond vond hem weer op zijn post en den volgenden morgen was hij angstig en
bedroefd. De nacht was hem ontzettend lang gevallen en hij brandde van ongeduld
om weg te komen.
Eindelijk verscheen het werkvolk en hij spoedde zich terstond op weg. De portier
herkende hem dadelijk en liet hem zonder eenig bezwaar toe.
Nelly verwachtte hem. Zij wist dat het bezoekdag was en hield zich vast overtuigd,
dat hij komen zou.
Zoo lag zij dus met gesloten oogen te luisteren naar den voetstap van haar ouden
vriend.
Zonder op te zien wist zij, dat hij het was, die zich over haar henen boog; zij strekte
het kleine magere handje uit, trok hem tot zich en kuste zijn verweerd en gerimpeld
gezicht.
Een tijdlang bleven beiden zwijgen. Joe had een gevoel alsof hij stikken zou, als
hij een woord trachtte te uiten, want zij zag er veel meer vervallen uit dan hij gedacht
had en hij wist bijna zeker, dat hij haar op deze aarde niet zou wederzien.
Nelly was de eerste, die het stilzwijgen verbrak.
‘Ik ben zoo blij, dat gij gekomen zijt,’ sprak zij zacht.
‘Ja, mijn vrouwtje?’ zei Joe met een gevoel alsof hem de keel werd dichtgeknepen.
‘Ik verlangde zoo om u nog eens te zien, Joe. Gij zijt altijd zoo goed voor mij
geweest, en voor Benny ook, en ik wilde u zoo graag bedanken eer ik heenga.’
‘Ik heb geen dank noodig, liefje,’ hernam hij, terwijl hij op den stoel naast haar
kribje ging zitten en beide handen voor het gelaat hield.
‘Ja, ik weet wel, dat gij er zoo over denkt, maar ik wilde u toch zoo heel graag
bedanken, beste Joe; het doet mij goed, en als ik hier niet meer ben, zal ik aan den
Hemelschen Vader vertellen hoe lief gij voor ons geweest zijt.’
‘Altoos vindt
't Hulploos kind.
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Vreed' en mild erbarmen
in zijn Vaderarmen.’

Eenige oogenblikken later begon zij weer te spreken maar zonder de oogen te openen.
‘Het zal niet zoo heel lang meer duren, dan komt gij ook, nietwaar, Joe?’
‘Misschien zal God de Heer toestaan, dat ik door de hemelpoort naar u kijk,’
stamelde Joe; ‘maar ik kan niet gelooven, dat Hij iemand, zooals ik ben, binnen zal
laten.’
‘O, jawel, Joe,’ hernam zij, hem bedroefd aanziende met hare groote, nu zoo
diepliggende oogen. ‘Denkt gij dan, dat God minder van u houdt dan ik? Dat Hij niet
even blij zal zijn, wanneer Hij u ziet, als ik?’
‘Ja, soms denk ik het ook wel, mijn liefje, maar ik durf er niet op vertrouwen; ik
ben zoo bevreesd.’
‘Een iegelijk,’ fluisterde Nelly en sloot de oogen weer, terwijl de bedroefde
uitdrukking van haar gezichtje week, om plaats te maken voor den ouden glimlach,
dien Joe zoo gaarne zag en die aan haar geheele voorkomen iets bijna bovenaardsch
verhevens gaf. En terwijl Joe haar aanzag, terwijl die lieve glimlach hem troostte,
voelde hij, dat dit kind hem door God gegeven was om hem de waarheid te doen
zien en hem den last des levens te verlichten door hem te wijzen op den hemel.
‘Uit den mond van kinderen en zuigelingen,’ fluisterde hij.
‘Ja,’ zei de zuster naderbij tredend, ‘kinderen verkondigen Zijne goedheid.’
Verrast keek Joe op.
‘Gelooft gij, dat het lieve meisje gelijk heeft?’
‘Ik ben er zeker van,’ was het antwoord.
‘Maar de uitverkorenen dan?’ vroeg Joe, en aan zijne stem was het te hooren hoe
diep hij ontroerd was.
‘Ik geloof, dat uitverkoren is een iegelijk die wil,’ hernam zij.
‘Dat zegt Nelly ook,’ sprak hij en schudde mis-

Silas K. Hocking, Haar Benny

87
troostig het hoofd, alsof deze blijde boodschap te heerlijk was om waar te kunnen
zijn.
Die zuster was niet alleen eene warmhartige, moederlijke vrouw, die zielsveel van
kinderen hield, maar zij bezat ook eene groote mate van gezond verstand en zij merkte
heel goed waar bij Joe de schoen wrong.
‘Gij hebt zeker geen eigen kinderen, nietwaar?’
‘Ik heb vroeger een zoon gehad; ik hoop, dat hij nog leeft,’ gaf Joe ten antwoord.
‘En gij hebt hem natuurlijk niet lief?’
Joe was eensklaps opgesprongen.
‘Niet lief?’ riep hij, van het hoofd tot de voeten bevend. ‘Ik zou op dit eigen
oogenblik mijn leven voor hem veil hebben, indien ik hem daarmee helpen kon.’
‘O, dan is hij zeker altijd een goed zoon voor u geweest?’
Joe ging weer zitten en boog het hoofd. Eenige oogenblikken later zag hij haar
aan en sprak met blijkbare aandoening.
‘Neen, hij was wat de menschen een slechten, een erg slechten zoon noemen.’
‘Indien hij eens terugkwam, zoudt gij dus zeker uwe deur voor hem sluiten?’
‘Mijn deur voor hem sluiten? Voor mijn kind, mijn eigen vleesch en bloed? Wel,
ik heb jaren lang naar zijne terugkomst verlangd. Kwam hij maar! Ach, het beste
wat ik heb, zou ik hem geven. Goede genade, mijn arm, oud hart zou barsten van
vreugde, als hij dezen zelfden avond voor mij stond.’
Joe had met opgewondenheid gesproken, hij, de stille, die zich gewoonlijk zoo
weinig uitte. De zuster sprak nu op kalm vragenden toon:
‘Gij houdt u zelven dus voor beter dan God.’
‘Beter dan God?’
‘Ja, barmhartiger, liefderijker, vriendelijker.’
‘Wie zegt dat?’ vroeg Joe, haar aanstarend, als kon hij zijne ooren niet gelooven.
‘Wel, het lag in uwe woorden opgesloten.’
‘In mijne woorden’? klonk de verbaasde vraag.
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‘Hoe bedoelt ge dat?’
‘Wel, gij zegt, dat gij een zoon hebt, die jarenlang weg is geweest; toch zegt gij,
dat gij hem nog lief hebt, zóó lief zelfs, dat gij bereidwillig voor hem sterven zoudt;
en dat gij, hoe slecht hij ook geweest moge zijn, hem niet de deur zoudt wijzen,
indien hij dezen avond thuis kwam, maar hem integendeel hartelijk welkom heeten
en het beste, dat ge in huis hadt, voorzetten zoudt. En toch denkt gij, dat God zich
van u zou afkeeren. Gij zult dus moeten toestemmen,’ vervolgde zij met een glimlach,
‘dat gij beweert meer goedheid en barmhartigheid in uw hart te hebben, dan God in
het zijne.’
Joe zweeg en Nelly fluisterde de zuster toe: ‘Dank u hartelijk.’
Een poosje later stond Joe op en zich over het kribje buigende, kuste hij het arme
lijderesje op het voorhoofd. ‘Dag, mijn lieveling,’ sprak hij zacht, ‘wij zullen elkander
wederzien. Ik geloof het zeker.’
‘O, Joe, ik ben er heel zeker van.’
‘Het spijt mij zoo, dat ik u missen moet,’ vervolgde hij met bevende stem, en de
hand langs de oogen strijkende, ‘maar aan God kan ik u afstaan.’
‘Ik zal u opwachten als gij komt, Joe. Maar geef mij nu een kus, want als gij weer
hier komt, zal ik er wel niet meer zijn, denk ik.’
Zwijgend boog Joe zich over haar heen en drukte een langen kus op hare bleeke
lipjes. Daarna keerde hij zich snikkend af en verliet de zaal.
Grootje en Benny kwamen een weinig later op den dag en vonden haar zeer
achteruitgaande. Hare laatste woorden tot haar broertje waren: ‘Wees maar braaf,
mijn Benny, dan zal God voor u zorgen en in den hemel zien wij elkander weer!’
Daarna gingen zij liggen alsof zij sliep zonder eenig teeken van bewustzijn te
geven.
De zuster vertelde aan grootje, dat het kind niet stierf ten gevolge van den val,
dien zij gedaan had, maar aan langzame uittering. Zij was toch niet meer te

Silas K. Hocking, Haar Benny

89
redden geweest. Wel had de aan haar zenuwgestel toegebrachte schok het einde
verhaast en misschien zou zij anders nog tot de volgende lente geleefd hebben, maar
langer toch zeker niet. Zij scheen in het minst niet te lijden. Uren achtereen lag zij
daar rustig en stil, terwijl hare levenskracht langzaam verminderde en de duisternis
bijna onmerkbaar naderkwam. Maar zij was niet bevreesd voor de schaduwen des
doods. Het dappere kleine hartje, dat de moeiten en bezwaren van het leven zoo
geduldig had gedragen, voelde zich nu veilig en geborgen in de liefde van God.
De glimlach, die op haar gezichtje kwam en ging, als de flikkering van het
haardvuur tegen den wand, veranderde allengs in eene uitdrukking van zalige rust,
Geene klacht ontsnapte haar, geen zuchtje zelfs; van tijd tot tijd bewoog zij even de
lippen alsof zij bad - dat was alles.
Zoo lag zij te wachten op den hemelbode, die het kleine hartje tot rust zou brengen
voor goed, te luisteren naar het naderen der voetstappen van haren Heer.
Na haar laatsten blik op Benny, opende zij de oogen niet weer en zoo ging zij
slapen voor altijd.
‘Zoo drijft een zomerwolkje heen.
Zoo neigt na storm de wind tot rusten,
Zoo luikt zich kalm het oog des daags,
Zoo breekt het golfje langs de kusten.’

Twee dagen later gingen Joe en Benny nog eens weer naar het Gasthuis. Maar zij
kwamen te laat. De reine ziel was tot God teruggekeerd, de kleine voetjes zouden
geen vermoeienis meer kennen.
‘Mogen wij haar nog eens zien?’ vroeg Benny.
‘Neen, het is beter van niet,’ was het antwoord.
Het hinderde Benny erg, dat hij zijn zusje niet meer zien mocht, maar toch was
het beter zoo.
Men zeide hun echter, dat zij den volgenden morgen op het Oosterkerkhof moesten
komen, dan konden zij
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de begrafenis bijwonen en een teeken maken, waaraan zij haar grafje zouden
herkennen.
Het was een gure, sombere namiddag, toen Nelly Bates in haar graf werd gelegd,
zonder eenige plechtigheid of uiterlijk vertoon, want het was ‘van de armen.’ Slechts
twee rouwdragers stonden bij het graf - Joe en Benny, maar zij droegen rouw in den
volsten zin van het woord, al was dit ook bij hen aan geen uiterlijk teeken te zien.
Benny ging van Nelly's graf naar zijn hoekje onder grootje's trap en schreide zich
in slaap. En Joe ging naar zijn wachthuisje om te peinzen over de liefde Gods en
zich te verblijden in hope.

Hoofdstuk XIII.
De kans verkeert.
Hoe Benny de eerstvolgende weken doorbracht, wist hij zelf niet. Het was hem alsof
de geheele wereld opeens duister was geworden. Het eenige wezen, dat zijn zonnetje
geweest was, lag begraven op het armenkerkhof; hij had een gevoel alsof er nu niets
meer was om voor te leven en te werken, niets meer om naar uit te zien in de toekomst;
want wat gaf hij om de heele wereld nu hij zijne kleine Nell niet meer had?
Hij miste haar overal en verbeeldde zich telkens, dat hij haar naar zich toe zag
komen, wanneer hij in de buurt van de kerk kwam, waar zij elkander altijd plachten
te ontmoeten; soms keerde hij zich eensklaps verschrikt om, met het woord ‘Nelly’
op de lippen, als hij het geluid van hare voetstappen achter zich meende te hooren.
Hij begon zwaarmoedig te worden. Zoolang Nelly leefde, was er iemand om voor
te werken, iemand voor wie hij gaarne een grauw en een snauw verdroeg, maar wat
kon het hem nu schelen of hij zijne lucifers ver-
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kocht of niet? Hij kon wel honger lijden; hij gaf er niet om. Het was hem volkomen
onverschillig geworden wat er van hem werd. Er was immers niets of niemand meer
in de wereld, voor wie hij zich behoefde in te spannen?
Als Joe er niet geweest was, zou hij zijn leven zijn gaan verkniezen in het eene of
andere donkere hoekje, waar niemand hem zien kon. Joe trachtte hem echter te doen
gelooven, dat zijn zusje niet weg maar hem voorgegaan was; dat zij misschien wel
uit den hemel op hem nederzag en zeker verdriet zou hebben, als zij wist, dat hij haar
op die manier betreurde.
Hij deed zijn best om zijne lucifers te verkoopen of op eene andere manier eene
kleinigheid te verdienen - alles echter even lusteloos en onverschillig. Het kostte
hem ontzettend veel moeite. En zoodra de avond viel, ging hij met loomen tred
huiswaarts, om zich in zijn hoekje onder grootjes trap in slaap te schreien.
Des avonds miste hij zijn lief zusje bijna nog meer dan overdag en menigmaal
kwam de wensch in hem op: ‘Was ik maar met haar gestorven!’
Gedurig begaf hij zich naar het kerkhof om haar graf te zien; en niemand wist wat
het kleine ventje leed, als hij daar met gevouwen handen nederknielde en bittere
tranen stortte op de zoden, die zijn lieveling bedekten.
Niets kon hem troosten; ook niet de boekjes met mooie verhalen, die grootje voor
hem wist te bemachtigen en die hij al zoo aardig begon te lezen. Toen Nelly nog
leefde, was hij trotsch op zijne kennis; maar wat gaf hij er nu om?
En zoo verliep de eene week na de andere en de Winter kwam - de donkere, koude
Winter. De menschen in het algemeen schenen zich echter aan de koude weinig te
storen, want Kerstmis begon te naderen en zij verheugden zich op een tijd van pret
en vroolijkheid, van gezellige bijeenkomsten, van wederzien en blijdschap.
De treinen waren weer opgepropt met kinderen en
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menschen, die hunne vacantie tehuis gingen doorbrengen; de winkeliers wedijverden
met elkander in het uitstallen van de verleidelijkste dingen; de straten waren vol
menschen, die hunne inkoopen gingen doen voor het feest, en iedereen scheen het
er op gezet te hebben om zooveel mogelijk te genieten van den prettigen tijd.
Dit alles scheen onzen Benny echter nog droefgeestiger te maken. Hij dacht aan
het vorige jaar, toen Nelly nog bij hem was, toen hij zich zoo vroolijk en gelukkig
had gevoeld. Nu was het alsof de blijdschap van andere menschen zijne droefheid
bespotte, en hij verlangde maar dat die Kerstmisdrukte weer voorbij was
Eens op een bitter kouden middag stond hij op zijn gewone plekje bij de
aanlegplaats van de spoorwegboot, in de hoop, dat de een of andere reiziger hem zou
toestaan een koffertje of valiesje te dragen, toen hij op de boot een heer zag staan
niet een reistasch in de eene hand, terwijl hij met de andere een klein meisje vasthield.
Het duurde erg lang eer de boot aanlegde, want de zee was onstuimig, en hij zag,
dat de heer ongeduldig werd over het oponthoud. Benny daarentegen verheugde zich
er over, want nu had hij langer tijd om naar het aardige kleine meisje te kijken, dat
hem meer dan eenig kind, dat hij nog gezien had, aan zijn gestorven zusje herinnerde.
‘Wat een lief gezichtje,’ zei Benny bij zich zelven. ‘Wat heeft zij een warm
manteltje aan met al dat bont! En welk lang haar! Bijna zoo lang en zoo mooi als dat
van Nelly’. En hij veegde zich met de hand over de oogen. ‘En zij ziet er ook lief en
vriendelijk uit. Die mijnheer is zeker haar papa.’
En Benny keek den heer opmerkzamer aan dan hij tot nu toe gedaan had.
‘Wel komaan, dat is al heel toevallig!’ mompelde hij. ‘Ik geloof zoowaar, dat het
dezelfde heer is, wiens valies ik gedragen heb op dien avond, toen vader mij zoo
geslagen had. Ik zal mijn geluk nog eens weer
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beproeven, want hij betaalt goed en het is dus wel de moeite waard.’
Nu werd de brug neergelaten en de heer met het meisje behoorden onder de eersten,
die aan wal stapten. Benny was terstond naderbij gekomen en beleefd zijne muts
afnemend, zei hij:
‘Valiesje dragen, mijnheer?’
‘Neen,’ gaf de heer kortaf ten antwoord en liep voort.
‘Och, alstublieft, mijnheer,’ zei Benny, terwijl zijne oogen zich met tranen vulden,
‘'t loopt mij zoo tegen vandaag.’
Maar de reiziger sloeg geen acht op zijne tranen en zijne smeekendestem. Hij was
verdrietig over het laat aankomen van de boot en wilde alle verder oponthoud
vermijden. Hij hernam dus op gemelijken toon:
‘Komaan, maak dat ge weg komt!
Met een snik keerde Benny zich om, want sedert Nelly's dood kon hij geen hard
woord meer verdragen. Hij wachtte niet op een ander ‘vrachtje’, maar stond naar het
onstuimig klotsende water te kijken, terwijl hij zijn best deed om den brok door te
slikken, die hem gedurig voor de keel schoot.
‘Ik zal het vandaag maar zonder eten moeten stellen,’ dacht hij, ‘want ik heb nog
geen penny verdiend.’
Daar werd opeens zijn arm aangeraakt en toen hij zich omkeerde, zag hij door
zijne tranen heen het kleine meisje, wier voorkomen hem zoo getroffen had.
‘Wat scheelt er aan, jongetje?’ vroeg zij met eene stem, die het bedroefde kind als
muziek in de ooren klonk.
Het waren de eerste vriendelijke woorden, die hij dien dag gehoord had, en zij
deden hem zijne zelfbeheersching geheel verliezen.
Eindelijk stamelde hij snikkend:
‘Ik ben zoo hongerig en zoo koud en kleine Nelly is dood, en ik heb niemand meer
op de heele wereld.’
‘Hebt gij geen vader?’ vroeg zij.
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‘Neen, geen vader, geene moeder, geene zuster, niemand. Nelly was alles wat ik had
en nu is zij dood.’
‘Arme jongen,’ hernam het lieve stemmetje. ‘En hoe verdient ge dan den kost?’
‘Ik verkoop lucifers of draag koffertjes voor de grootelui, als zij het mij willen
laten doen, of ik zoek ander eerlijk werk.’
‘Nu, ge moet niet denken, dat papa onvriendelijk is, omdat hij zoo kortaf tegen u
sprak; maar hij was wat verdrietig. Hier is een mooie nieuwe shilling, dien papa mij
vandaag gegeven heeft; maar gij hebt hem meer noodig dan ik en daarom moogt gij
hem hebben. Zijt gij hier elken dag?’
‘Ja, bijna iederen dag als de boot aankomt,’ zei Benny, den shilling stijf
vasthoudend met een gevoel alsof hij droomde.
Een oogenblik later was hij alleen. Hij zag overal rond naar het kleine meisje,
maar zij was verdwenen.
‘Weg!’ zei Benny als uit eene verdooving ontwakend. ‘Zou dat misschien een
engel geweest zijn? Nelly zei, dat God voor mij zorgen zou. Misschien heeft Hij haar
wel gezonden met dien mooien shilling. Het spijt mij, dat ik niet beter opgelet heb
of zij ook vleugels had... Engelen hebben vleugels, zei Nelly.’
Meer dan twintig keeren dien middag, bekeek Benny het blinkende geldstuk; het
was alsof het gezicht alleen hem al goed deed. En het scheen wel of de kans meteen
gekeerd was, want in den loop van den dag verdiende hij er nog een shilling bij en
dien avond draafde hij naar huis, opgewekter gestemd dan in weken het geval was
geweest.
Op Kerstavond was het volstrekt geen traditioneel Kerstweer. Het vroor niet, er
lag geen sneeuw, maar het was zoel en nevelachtig. Benny had een groot pak
weggebracht voor eene vrouw, die hem met een paar pennies afscheepte en beweerde,
dat ondeugende bengels zooals hij, altijd tweemaal zooveel vroegen als zij dachten
te krijgen. Benny ging dus vrij ontstemd naar huis. 's Morgens was het hem echter
nog al meege-
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loopen en dat stelde hem eenigszins schadeloos voor den slechten achtermiddag.
Toen hij eene van de groote straten doorging, werd zijne aandacht getrokken door
de tonen van muziek en zang. Wij hebben vroeger gezegd, dat Benny zeer gevoelig
was voor den invloed van muziek; al wat schoon was trok hem bijzonder aan. Het
venster van het huis, waarvoor hij stilstond, was een weinig opengeschoven, zoodat
hij niet enkel de muziek hooren, maar ook de woorden verstaan kon:
‘Nergens is 't zoo schoon op aard
Als in 't vriendlijk thuis;
Niets is ons zoo lief en waard
Als het vriendlijk thuis
Daar is vrede en overvloed;
Daar is ieder blij en goed;
Zachtkens stuwt de tijd zijn vloed
In het vriendlijk thuis.’

Benny bleef als aan den grond geworteld staan, totdat het lied geëindigd was. Hij
wachtte zelfs nog even in de hoop, dat de zangeres weer beginnen zou. Op dat zelfde
oogenblik kwam het kleine zangeresje aan het venster, keek naar buiten en zag onzen
held. Benny keek ook, herkende het ‘engeltje’, dat hem den shilling gegeven had,
en liep weg alsof hij op eene misdaad betrapt was.
Het kleine meisje was Eva Eaurence, de dochter van een welgesteld koopman. Zij
was nog geen tien jaar, maar buitengewoon verstandig voor haar leeftijd en gelukkig
niet enkel verstandig, maar lief en vriendelijk en goedhartig in dezelfde mate.
Toen de heer Laurence dien avond kwam thee drinken en zich in zijn gemakkelijken
armstoel nederzette, klom Eva op de leuning en haar armpje om zijn hals slaande,
sprak zij:
‘Papa, waaraan denkt ge?’
‘O, ik denk aan zooveel dingen, kindje,’ gaf hij lachend ten antwoord.
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‘Och, ondeugende papa, nu wilt ge mij weer afschepen! Maar het helpt u niet! Ik
moet u toch iets vragen.’
‘Dat dacht ik wel. Eva,’ hernam haar vader lachend. ‘Hoeveel Kerstcadeautjes
wilt gij toch wel hebben?’
‘Maar dit is niet over een cadeautje.’
‘O zoo’, sprak hij en hield zich heel ernstig.
‘Nu - niet plagen,’ begon zij weer, hem aan zijne bakkebaarden trekkend, ‘want
ik meen het heusch. Luister eens, papa!’
‘Ik ben een en al aandacht, kindje’.
‘Ge hebt innners een jongetje noodig om boodschappen te doen, het kantoor aan
te stoffen en zoo meer? Is 't niet?’
‘Wie heeft u dat verteld?’
‘Niemand, papa. Ik wilde het alleen maar eens weten, ziet ge. Het is dus zoo,
nietwaar?’
‘Ja, met Nieuwjaar moet ik er een hebben, want de jongen, dien ik nu heb, gaat
heen. Maar wat heeft mijn klein meisje daarmee te maken?’
‘Ziet ge, ik heb laatst eens iemand hooren zeggen, dat veel arme kinderen betere
menschen zouden worden als zij in andere omstandigheden waren, als iemand hen
maar eens een handje hielp. En nu zou ik zoo graag willen, dat gij het eens probeerdet
met een kleinen straatjongen.’
‘Wien bedoelt ge?’
‘Dat jongetje, waaraan ik mijn nieuwen shilling heb gegeven. Ge weet wel, papa,
laatst bij de boot, toen ge mij een malle meid hebt genoemd.’
‘En had ik geen gelijk. Eva?’
‘Neen, papa, dat geloof ik niet. Ik weet zeker, dat die jongen niet slecht is, hij heeft
zulke oprechte oogen. En hij zei, dat hij geen vader of moeder meer had, en ook geen
zusje en hij keek zoo bedroefd.’
‘Welnu, kindlief?’
‘Ge weet wat ik meen, papa. Ik moet bekennen, dat ik niet meer aan het jongetje
gedacht heb vóór dezen middag, toen ik hem hier voor het huis zag staan
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De reiziger sloeg geen acht op zijne tranen.
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Ik had gezongen en ik geloof, dat hij geluisterd had. Ik geloof ook, dat het hem
bedroefd had gemaakt, want hij had tranen in de oogen; maar toen hij merkte, dat ik
naar hem keek, is hij hard weggeloopen.’
‘En ingeval ik het met dien jongen wilde probeeren, waar zou ik hem dan kunnen
vinden?’
‘O, hij zei dat hij iederen dag op de aanlegplaats van de boot was. Hij verkocht
lucifers, als hij geene boodschappen deed of iets te dragen kreeg.’
‘Welnu, Eva, ik zal er eens over denken.’
‘Toe, papa, beloof het mij maar vast, dan zal ik u heel erg lief vinden.’
‘Ik houd niet van ondoordachte beloften, kindje, en buitendien stel ik heel weinig
vertrouwen in zulke straatjongens. In den regel zijn zij oneerlijk. Zij hebben niet
beter geleerd en kunnen hunne handen niet thuis houden. Maar ik zal er over denken.’
En de heer Laurence hield zijn woord. Hij dacht er over na en wat meer zegt, hij
besloot den knaap eene kans te geven.
Op Nieuwjaarsdag was Benny op de aanlegplaats, toen de heer Laurence van
Chester terugkeerde. Nauwelijks had hij de boot verlaten of een aantal jongens
verdrong zich om hem heen en Benny was er ook bij.
‘Valiesje dragen, mijnheer? - Mijnheer, valiesje dragen?’
Hij herkende onzen held terstond naar Eva's beschrijving en gaf hem zijn taschje
benevens het adres van zijn kantoor. Daar gekomen werd Benny tot zijne groote
verbazing uitgenoodigd om naar binnen te gaan. De heer Laurence begon hem te
ondervragen en op alles gaf Benny oprecht en eenvoudig antwoord. Er was niets in
zijn leven, dat hij verborgen wenschte te houden.
De heer Laurence kreeg een zoo gunstigen indruk van het kind, dat hij hem terstond
de opengevallen plaats beloofde en twee shillings meer in de week dan eerst zijn
plan was geweest.
Toen Benny eindelijk begreep welk geluk hem ten
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deel viel - want hij vatte het niet zoo dadelijk - begon hij hardop te schreien. En toen
hij eindelijk zijne betraande oogen opsloeg, stotterde hij: ‘Ik kan u niet zeggen, hoe
blij ik ben,’ en stormde het kantoor uit om grootje het nieuws te gaan vertellen, zonder
dat hij het nog niet recht met zich zelven eens was of hij waakte of droomde.
Grootje was boven, toen Benny de kamer binnenstoof en beneden komende, was
het eerste wat zij zag Benny, die op zijn hoofd stond!
‘O grootje!’ riep hij, ‘nu ben ik er bovenop! Nu word ik ook een heer!’
Het duurde eene heele poos eer zij goed begreep, wat er eigenlijk gebeurd was;
maar toen zij er achter was, scheen zij even gelukkig te zijn als het kind zelf. Er werd
een grooter vuur aangelegd en een wat overvloediger maal gereed gemaakt ter eere
van dezen gewichtigen dag.

Hoofdstuk XIV.
Een blik in het Paradijs.
Eene maand lang leefde Benny als in den zevenden hemel. De eenige schaduwzijde
was, dat Nelly niet meer mede kon genieten van zijn geluk. De altijd barmhartige
tijd had wel den scherpsten prikkel van zijne smart verzacht en hij begon wat meer
verzoend te raken met zijn verlies; maar toch ging er geen dag om, waarop hij niet
tallooze malen zijn lief zusje bij zich wenschte, om haar te laten deelen in zijn
voorspoed. Wel geloofde hij, dat zij het nu nog veel beter had dan hij, ja, hij hoopte
zelfs, dat zij zich ook nu nog zou verheugen in zijn geluk, maar toch - wat zou het
heerlijk geweest zijn als zij samen door het leven hadden mogen gaan!
Het waren schoone droomen van toekomstige groot-
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heid, die hij droomde. Hoewel hij nu juist geene bijzonder levendige verbeelding
bezat, kon hij toch niet nalaten zich van tijd tot tijd in allerlei gedachten te verdiepen
en luchtkasteelen te bouwen. Enkele van die luchtkasteelen waren inderdaad grootsch
en verheven!
Voor hem rezen hooge, schoone bergen op, en als anderen de toppen hadden
bereikt, waarom zou het hem dan ook niet gelukken? Had grootje hem niet verteld
van arme Liverpoolsche jongens, die door volharding en eerlijken arbeid welgestelde
burgers waren geworden en nu eervolle en aanzienlijke betrekkingen bekleedden?
En stond die kans nu voor hem niet even goed open?
Slaagde hij niet, dan zou het tenminste zeker niet wezen, omdat hij het niet beproefd
had.
Hij voelde, dat hij zijn voet op de eerste sport van de ladder gezet had en dat het
er nu maar op aan kwam zijn uiterste best te doen. En terwijl hij zoo peinsde en
hoopte, zag hij de toekomst voor zich als een uitgestrekt panorama van nooit
geëvenaarde schoonheid.
Hij wist, dat hij jaren wachten, hard en onverdroten werken moest; dat zich tal
van bezwaren zouden voordoen, die hij nu nog niet kon voorzien. Maar toch - toch
rees achter het dal vol struikelblokken en hindernissen de stralende bergtop omhoog
en telkens herhaalde hij in stilte de vraag: ‘Als anderen het einddoel bereikt hebben,
waarom ik dan niet?’
't Is waar, hij kleedde deze gedachten niet zoo bepaald in woorden. Zij waren te
groot om uitgesproken te worden, maar zij lagen diep verborgen in zijne ziel, zij
leefden met hem mee, verlichtten zijn arbeid en verhelderden de toekomst, die voor
hem lag.
Indien Benny minder practisch van aard was geweest, zou hij misschien gedaan
hebben als menigeen vóór hem; misschien had hij dan zijn leven verdroomd, gewacht
tot de fortuin hem van zelf hare schatten in den schoot wierp. Maar hoewel Benny
gaarne de schoonste toekomstvisioenen voor zich opriep, was hij
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toch verstandig genoeg om te begrijpen, dat hij die alleen door hard werken zou
kunnen verwezenlijken.
Lezen kon hij vrij goed. Nu koesterde hij echter een tweeden wensch - hij zou zoo
gaarne ook willen leeren schrijven. Maar hoe zou hij dat aanleggen? Hij moest
bekennen, dat de beantwoording dier vraag geene kleinigheid was, want grootje en
Joe konden hem niet helpen. Hij had er nu echter eenmaal zijn hart op gezet en wilde
zich niet door de eerste bezwaren uit het veld laten slaan.
Op zekeren dag vroeg hij aan een van de klerken op het kantoor:
‘Wat dunkt u, mijnheer Morgan, zou ik kunnen leeren schrijven, als ik heel erg
mijn best deed?’
‘Natuurlijk, Benny, waarom zoudt ge dat niet kunnen?’ gaf de heer Morgan ten
antwoord, met een vriendelijken blik in de heldere oogen van den loopjongen. Benny
bewees den heer Morgan telkens kleine diensten en daardoor kwam het, dat deze het
vlugge ventje gaarne mocht lijden.
‘Maar hoe moet ik dan beginnen?’ vroeg Benny vol vuur.
‘Ik heb het nu druk, maar als gij tot morgen wilt wachten, dan zal ik eene lei en
een griffel voor u meebrengen, en ook voorbeelden; dan kunt gij terstond beginnen.’
Op ditzelfde oogenblik werd Benny in het andere kantoor geroepen door den heer
Laurence, die hem een briefje gaf voor mevrouw Laurence, met order om op antwoord
te wachten.
‘Gij weet den weg immers?’
‘Jawel, mijnheer.’
‘Maar hoe weet ge dan waar het is?’
‘Omdat ik daar dat mooie lied van’ het vriendelijk thuis ‘heb hooren zingen,
mijnheer.’
De heer Laurence lachte even en zei:
‘Juist, dat hebt ge goed onthouden, Benny. Ga er nu heen met dit briefje; geef het
aan de meid, die de deur opendoet en zeg haar, dat gij op antwoord moet wachten.’
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‘Ja, mijnheer,’ zei Benny, en beleefd groetend ging hij op weg.
Benny had menigmaal verlangd weer eens onder het venster te mogen luisteren
naar de mooie muziek, die hem zoo diep had getroffen, en misschien het lieve meisje
nog eens te zien, waaraan hij zijn tegenwoordig geluk te danken had; want dit had
de heer Laurence hem verteld. Al had deze er zelf geen toespeling op gemaakt, dan
zou Benny zijn voorspoed toch in verband hebben gebracht met het vriendelijke
engeltje, dat hem op een oogenblik, toen hij zich diep ongelukkig voelde, zoo
medelijdend toegesproken en hem den mooien, nieuwen shilling gegeven had, dien
hij met een zekeren bijgeloovigen eerbied bewaarde.
Maar onder het venster luisteren had hij nooit meer durven doen. Hij had een
gevoel alsof hij eigenlijk in die buurt niets te maken had en geen recht om zijne kleine
weldoenster in het gelaat te zien. Hij bleef dus weg en bracht de lange winteravonden
bij grootje's haardvuur door, verdiept in de boeken, die zij en Joe hem van tijd tot
tijd wisten te bezorgen.
Terwijl Benny, den brief behoedzaam tusschen duim en vinger houdend, haastig
voortliep, vroeg hij zichzelven af of er eenige kans zou zijn, dat hij het lieve gezichtje
weer aan het venster zien of het mooie liedje hooren zou. Hij rekende er bijna zeker
op, maar daarin werd hij teleurgesteld. Geen vriendelijk meisjeskopje aan het venster,
geen liefelijke tonen naar buiten dringend in de heldere, koude winterlucht.
Beschroomd schelde hij aan en bleef geduldig geruimen tijd wachten tot de deur
eindelijk geopend werd. Met eene beleefde buiging sprak hij tot het dienstmeisje:
‘Alstublieft, juffrouw, hier is een brief van mijnheer en ik moet op antwoord wachten.’
‘Dan zult ge een heelen tijd geduld moeten hebben,’ zei het meisje kortaf, ‘want
mevrouw is uit. Kom maar gauw binnen, want 't is mij te koud bij die open deur.’
‘Jag ik hier wachten?’
‘Ja, in de keuken wil ik geen kwájongens hebben!
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ga maar op die bank zitten als ge wilt,’ zei het meisje en keerde naar haar domein
terug.
Benny gehoorzaamde en zat een heelen tijd met zijne pet tusschen de knieën te
wachten. Eindelijk, toen hij op het punt was om ongeduldig te worden, hoorde hij
een lichten voetstap op de trap en de oogen opslaande, zag hij zijn weldoenstertje,
dat naar beneden kwam huppelen met eene groote pop op den arm.
Benny voelde, dat hij eene vreeselijke kleur kreeg, want hij wist volstrekt niet wat
hij nu behoorde te doen - opstaan of stil blijven zitten en dus schoof hij onrustig op
de bank heen en weer.
Een oogenblik keek het meisje hem nieuwsgierig aan, en daarop naderde zij hem
zeggende:
‘Zijt gij niet Benny, papa's kantoorjongen?’
‘Ja, juffrouw,’ zei Benny, tot onder zijne donkere haren blozend.
‘Wees maar niet verlegen,’ vervolgde zij, toen zij zijne beschroomdheid opmerkte.
‘Ik heb al zoo dikwijls verlangd u eens weer te zien. Wacht gij ergens op?’
‘Ja,’ zei Benny, weer moed vattend. ‘Mijnheer heeft mij hierheen gestuurd met
een brief en ik moet op antwoord wachten.’
‘Mama zal nog wel wat uitblijven, denk ik. Kom maar in de kinderkamer, daar is
het warm.’
Benny had geen flauw vermoeden wat eene kinderkamer was, maar natuurlijk
volgde hij zijne kleine geleidster - op eerbiedigen afstand echter - en bevond zich
weldra in de verwonderlijkste kamer, die hij ooit gezien had. Allerlei speelgoed lag
hier en daar verspreid en aan de wanden hingen fraaie platen. Midden in de kamer
hing een schommel en in een hoekje stond eene prachtig ingerichte poppenkamer.
Wat echter het meest Benny's aandacht trok, was een hobbelpaard.
Eva had groot plezier in Benny's verbazing en nadat zij hem een poosje lachend
had gadegeslagen vroeg zij:
‘Hadt ge nog nooit een hobbelpaard gezien, Benny?’
‘Neen, nooit,’ gaf hij kortaf ten antwoord.
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‘Wilt gij er eens op rijden?’
‘Nu, of ik!’ zei hij met stralende oogen.
‘Kijk, dit zijn de stijgbeugels; pas maar op, dat ge er niet afvalt!’ zei Eva.
‘O, geen nood, juffrouw,’ zei Benny zijn ros beklimmend. ‘Kijk nu maar eens of
ik het niet goed doe!’
Een oogenblik later lag onze held op den vloer te spartelen.
‘Hallo!’ riep hij, eenigszins onthutst, maar toch terstond weer opspringend. ‘Dat
was een leelijke sprong!’
‘Gij zijt te hard van stal geloopen, zoo voor den eersten keer,’ zei Eva lachend.
‘Maar het zal wel beter gaan!’
‘Mag ik het nog eens probeeren?’
‘O, wel zeker,’ was het antwoord, ‘als gij het prettig vindt.’
En prettig vond hij het - overheerlijk zelfs!
Een poosje later zei Eva: ‘Benny, ik zou zoo graag wat meer van u willen weten.
Vertel mij eens wat van u zelven en van uw kleine zusje.’
‘Dat wil ik heel graag doen, juffrouw,’ zei Benny, terwijl hij op een laag stoeltje
bij het vuur ging zitten. En op kinderlijk eenvoudigen toon vertelde hij de
geschiedenis, die de lezer reeds kent - hij was nu zijne verlegenheid geheel te boven
- en sprak met zooveel natuurlijke welsprekendheid, met zooveel innigheid, dat de
kleine toehoordster meer dan eens de tranen in de oogen kreeg. Ach, en hij schreide
zelf ook - toen hij vertelde van zijn zusje, van hare goedheid en hare liefde voor hem.
Ja, hij verzweeg niet eens de geschiedenis van de verzoeking, waarin hij geweest
was; van dien dag, toen hij een dief geworden zou zijn, als zijne lieve Nelly hem niet
had bewaard.
Het verhaal van Nelly's dood trof kleine Eva diep en Benny snikte, toen het besef
van zijn gemis hem weer zoo helder voor den geest kwam.
‘Ik dacht, dat ik ook gestorven zou zijn, toen zij heenging,’ zei hij met afgebroken
stem.
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‘Arme jongen!’ sprak Eva meewarig; ‘maar ziet gij wel, dat de voorspelling van uw
zusje toch uitgekomen is?’
‘Welke voorspelling, juffrouw?’
‘Dat God voor u zorgen zou; dat hebt gij immers daar juist gezegd?’
‘Ja, dat is waar,’ zei Benny nadenkend; ‘maar dien dag, toen ik u voor het eerst
zag, was ik bijna verhongerd.’
‘Ja? Nu, wie weet of God mij dan niet juist gezonden heeft om u te helpen.’
‘O, daar twijfel ik niet aan,’ hernam Benny zeer beslist. ‘Ik ben er heel zeker van.’
‘Gaat ge ook naar de Zondagsschool?’
Benny schudde het hoofd.
‘Ook niet naar de kerk?’
‘Neen; na dien avond, waarvan ik u vertelde, toen ik er met Nelly ben geweest,
niet meer.’
‘Maar waarom niet?’
‘Wel, wij hebben nog eens beproefd eene plaats te krijgen in een gebouw, dat er
veel mooier uitzag; maar toen zij de man aan de deur, dat wij maar maken moesten
dat wij wegkwamen. Straatkinderen zooals wij mochten daar niet in.’
‘Arme jongen!’ zei Eva weer, en zij dacht er bij, dat in de kerk, waar zij gewoonlijk
met hare ouders heenging, zoo iets zeker niet gebeuren zou.
Eindelijk sloeg zij de oogen weer op en zei:
‘Als ik u was, zou ik op een Zondag nog eens weer naar de kapel gaan, waar gij
met Nelly geweest zijt. Dan zal de deur zeker niet gesloten zijn en de vriendelijke
heer, die u toen ontving en eene plaats bezorgde, zal u zeker gaarne op de
Zondagsschool willen hebben.’
‘O, dan zal ik er zeker eens heengaan,’ zei Benny, die voelde, dat een wensch van
dit lieve meisje eene wet voor hem was.
Kort daarna verscheen mevrouw Laurence, die het briefje van haar echtgenoot las
en zonder een woord te zeggen, het antwoord er onder schreef.
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‘Loop maar hard, Benny,’ sprak zij vriendelijk. ‘Mijnheer zal, vrees ik, toch al vinden,
dat gij erg lang uitgebleven zijt.
Benny nam het briefje aan en ging zijns weegs, innig dankbaar voor de hartelijke
ontvangst, die hem was ten deel gevallen. Het was hem alsof hij een blik in het
Paradijs geworpen en met een van Gods engelen gesproken had.
Hoe zacht en gemakkelijk begon zijn levenspad te worden! Soms vreesde hij, dat
hij opeens ontwaken zou om weer even armoedig en verlaten te zijn als vroeger.
Nu eerst begon hij van het leven te genieten en soms verbaasde hij er zich zelf
over, hoe hij en zijn zusje het hadden uitgehouden in die duistere jaren van honger,
koude en gebrek.
Toen Joe Wrag van Benny's geluk hoorde, vouwde hij de handen en zei vol eerbied:
‘God is goed! God is wijs en goed! - Wat ben ik toch verblind geweest!’ liet hij
er na eene korte pauze op volgen.
‘Verblind? Hoe dan? vroeg Benny.
‘Wel, omdat ik God den rug toekeerde en mij toen ging verbeelden, dat Hij mij
alleen had gelaten. Ja, ik noemde Hem onrechtvaardig en wreed, kind, niet overluid
- dat durfde ik niet - maar in mijn hart. Ik vond Hem onbarmhartig, ongevoelig en
dacht dat Hij de deur voor mij gesloten hield, terwijl Hij mij toch al dien tijd bleef
toeroepen: “Kom terug, Joe, kom terug! Er is plaats genoeg in mijn Vaderhart, plaats
ook voor u!” En toen ik zijne stem maar niet wilde verstaan, zond Hij een engel om
mij te spreken over zijne liefde, om mij den weg te wijzen tot zijn Vaderhart, - dat
heeft Hij gedaan, mijn jongen!’
‘Een engel?’ vroeg Benny, die niets begreep van hetgeen Joe daar gezegd had.
‘Ja, zeker, een engel! En die engel was kleine Nell, dat gezegende kind! Zij is nu
bij Hem in het land, waar geene smart meer is en geene duisternis en Joe

Silas K. Hocking, Haar Benny

106
gaat er ook heen - ja, zeker, hij gaat er ook heen...’
En Joe sloeg de oogen op naar den met sterren bezaaiden hemel, alsof hij het lieve
kind zag wenken uit de verte.
Daaraan dacht Benny, terwijl hij zich terugspoedde, naar het kantoor. Had God
ook hem niet een engeltje gezonden om hem den weg te wijzen naar den hemel?
Arme jongen! Hij zag de donkere wolken niet, die zich samenpakten boven zijn
hoofd, de lange, duistere paden niet, die hij met wankelende schreden zou moeten
bewandelen. Hij zag niets dan het beloofde land, heerlijk schoon en in zonneglans
badend, maar de zandwoestijn, die hij eerst zou moeten doortrekken, zag hij niet.
Hij meende, dat hij de wildernis reeds achter zich had, dat honger en angst en smart
hem niet meer zouden genaken.
En het was goed, dat hij dit dacht. Laat hem genieten van de zon, zoolang zij zijn
pad beschijnt en droomen van toekomstige vreugde. Het ontwaken zal spoedig genoeg
volgen. Arme jongen! God behoede hem in den strijd des levens!

Hoofdstuk XV.
Een vreeselijke overgang.
Maar al te spoedig waren de dagen van vrede en zonneschijn voorbij. De Winter
maakte plaats voor de lachende lente, het werd Zomer. Er waren nu juist twaalf
maanden verloopen sedert dien prettigen, onvergetelijken dag buiten: het was weer
Juni. De parken en tuinen prijkten andermaal in groenen dos en de straten waren heet
en stoffig.
Het was een wonderlijk jaar geweest voor Benny, een jaar, waarin smart en vreugde
zonderling waren dooreengemengd. Nooit nog had hij zulk bitter verdriet, nooit ook
zulk eene groote vreugde gekend. Het
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oude jaar was met wanhoop en tranen geëindigd; het nieuwe met blijdschap en hope
begonnen.
Benny was gegroeid in dat jaar; het groote leed, dat hij ondervonden had en ook
de goedheid en vriendelijkheid, die hem bewezen waren, hadden diepen indruk op
hem gemaakt. Vreugde en droefheid hadden hem goed gedaan - goed in menig
opzicht. Ook lichamelijk was hij gegroeid. Hij was nu even twaalf jaar, en groot voor
zijn leeftijd, vooral als men in aanmerking neemt hoe weinig zorg hem in zijne eerste
kindsheid was te beurt gevallen. Hij had een open en trouwhartig gezicht en zijne
oogen hadden eene uitdrukking van eerlijkheid en oprechtheid, die alle menschen
voor hem innam.
Ook verstandelijk was hij gegroeid. De heer Morgan had hem voorbeelden bezorgd
om na te schrijven en toen de heer Laurence zijn leerlust opmerkte, bezorgde deze
hem boeken, die zijn dorst naar kennis konden bevredigen. Hij leerde ijverig en met
lust. In het eerst beschouwde hij het verzamelen van kennis uitsluitend als het middel
tot een doel; hij meende, dat het hem helpen zou in den strijd des levens. Hoe meer
hij echter vorderde, hoe meer de studie zelve hem aantrok en hij begon kennis en
wetenschap als zoodanig op prijs te stellen. Wat hij zichzelven eerst had opgelegd
als een moeilijken, ja zelfs harden plicht, was langzamerhand een genot voor hem
geworden.
Ook zijne manieren trachtte hij te verbeteren. Hij deed zijn best om zuiver te
spreken, ten einde den heer Laurence, die hem op zijn kantoor gebruikte, geene
schande aan te doen en niet altijd door de klerken uitgelachen te worden. En het was
verwonderlijk welke snelle vorderingen hij in dit opzicht maakte. Wel is waar vergiste
hij zich nog gedurig en de uitdrukkingen, die hij zijn leven lang gebruikt had, kwamen
hem telkens als van zelf op de lippen: maar hij had zich vast voorgenomen, dat hij
dit zwak zou overwinnen en aanvankelijk gelukte het hem vrij goed.
En - wat waarlijk niet het minst gewichtige mocht
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heeten - hij was ook zedelijk gegroeid. De laatste drie maanden had hij geregeld de
Zondagsschool bijgewoond, en onder de vijfhonderd jongens en meisjes, die daar
elke week bijeen kwamen, was geen belangstellender leerling dan Benny. De
‘geestelijke onderscheidingsgave’, die hij volgens Joe Wrag miste, werd wakker in
zijn gemoed en de ‘oude, oude geschiedenis’ maakte diepen indruk op hem.
De heer Daurence was bijzonder ingenomen met zijn protégé en hij had plan hem
tot een hoogeren rang onder zijn dienstpersoneel te bevorderen, indien hij zich de
volgende zes maanden even goed gedroeg als hij tot nu toe gedaan had.
Benny hield het er voor, dat zijn fortuin gemaakt was en nooit had het leven hem
zoo vroolijk toegelachen als op zekeren Zaterdagmiddag, terwijl hij druk bezig was
met het opruimen van mijnheers kantoor. Hij was er geheel alleen. De heer Laurence
was heengegaan en had hem gelast te blijven wachten tot de heer Morgan terugkwam;
deze zou het kantoor sluiten en dan moest hij - Benny - de sleutels naar de woning
van zijn heer brengen.
Benny had het kleine kantoor aangeveegd, de enkele boeken, die er lagen, weer
op hunne plaats in de kast gezet en was nu bezig met het afstoffen van de meubels,
terwijl hij het liedje neuriede, dat hem voortdurend vervolgde:
‘Nergens is 't zoo schoon op aard
Als in 't vriendelijk thuis.’

toen de heer Laurence eensklaps haastig binnentrad, rechtstreeks naar zijn lessenaar
liep en de papieren, die daar lagen, eenigszins gejaagd begon te doorzoeken; hij keek
overal onder en achter, ook op den grond, blijkbaar zonder het verlangde te vinden.
‘Benny,’ riep hij, ‘kom eens hier!’
En Benny kwam uit het klerkenkantoor, waarheen hij zich bij de komst van den
heer Laurence begeven had.
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‘Is mijnheer Morgan al hier geweest?’ vroeg de heer Laurence op strengen toon.
‘Neen, mijnheer,’ zei Benny, nieuwsgierig wat er gebeurd zou zijn.
‘Is er na mijn vertrek nog iemand hier geweest?’
‘Neen, mijnheer.’
‘Weet ge dat heel zeker?’
‘Ja, mijnheer, heel zeker.’
‘Kunt gij mij dan ook zeggen, waar dat bankbiljet van 5 pond gebleven is, dat op
mijn lessenaar gelegen heeft?’ vroeg hij verder, Benny onderzoekend aanziende.
Benny werd bleek, want hij begreep heel goed wat die vraag beteekende; maar
toch sloeg hij de oogen niet neer voor den strengen blik van zijn patroon, en hem
recht in het gelaat ziende, antwoordde hij:
‘Ik weet het niet, mijnheer; ik heb het niet gezien.’
‘Hoor eens, Benny, bedenk goed wat ge zegt.’
Een donkere blos vloog over het gezicht van den knaap, toen hij zei:
‘Heeft mijnheer mij ooit op eene leugen betrapt?’
‘Neen, Benny,’ hernam de heer Laurence, ‘dat heb ik niet en op eene oneerlijkheid
evenmin. Maar toch zoudt gij in een zwak oogenblik ook wel eens voor de verzoeking
kunnen bezwijken.’
‘Maar dat heb ik niet gedaan,’ betuigde Benny met bevende lippen.
Een oogenblik bewaarde de heer Laurence het stilzwijgen; daarna hernam hij:
‘Luister eens goed, Benny. Ik heb dat geld hier op den lessenaar laten liggen toen
ik wegging. Dat weet ik heel zeker - even zeker als dat ik hier voor u sta. Volgens
uw eigen bewering is er na mij niemand in het kantoor geweest dan gij en nu ik terug
kon, is het geld weg. Wat moet ik daarvan denken?’
‘Het is heel vreemd, mijnheer, maar gij zult toch hoop ik, niet denken, dat ik het
weggenomen heb?’
‘Ik vrees, dat ik het wel zal moeten denken. Ik zal u niet hard vallen, Benny, en
als gij bekent, dat gij het gedaan hebt, zal ik het u vergeven.’

Silas K. Hocking, Haar Benny

110
‘En als ik liegen wilde en zeggen, dat ik het gedaan had, dan zoudt u het mij terstond
terugvragen en ik heb het geld niet.’ En Benny barstte in tranen uit.
‘Neen, ik zal u nog genadiger behandelen, want ik weet hoeveel verdriet mijn
dochtertje er van hebben zal, als zij het hoort. Ik zal niet naar het geld vragen, als gij
maar bekent; gij kunt het mij vrijwillig teruggeven. Maar bekent gij niet, ja - dan
moet het recht zijn loop hebben.’
Arme Benny! Het was een vreeselijk oogenblik voor hem en hij trachtte zich voor
te stellen hoeveel er van zijn antwoord afhing. Loog hij, dan kon hij zijne betrekking
behouden en bovenal - de vriendschap van zijn weldoenstertje; dan kon hij misschien
de hoogten, waarnaar hij uitzag, nog eenmaal bereiken. En als hij de waarheid staande
hield? Wat zou hem dan wachten? De gevangenis misschien en daarna het oude
straatjongensleven - honger, koû en ellende. Het is waar, als hij loog, zou mijnheer
Laurence zijne schuld bewezen achten. Maar helaas! als hij de waarheid sprak, zou
zijn patroon, zouden allen die hem kenden, hem toch voor een dief houden... Het
was een vreeselijke tweestrijd.
In vroeger dagen zou hij zich niet lang bedacht hebben. Maar zijn geweten was
gaan spreken in het laatste jaar, en terwijl hij daar een oogenblik aarzelend stond,
rees het bleeke gezichtje van zijn gestorven zusje tusschen hem en den heer Laurence
op en het was hem alsof hij een stem hoorde, die hem toefluisterde: ‘Zeg de waarheid,
Benny; God zal voor u zorgen.’
Er waren maar enkele oogenblikken verloopen sedert de heer Laurence het laatst
gesproken had, maar in die oogenblikken streed Benny den eersten zwaren strijd van
zijn leven en- hij overwon.
Hij sloeg de betraande oogen tot zijn meester op en zei:
‘Ik kan niet liegen, mijnheer.’ Dat was alles.
De heer Laurence zag hem een oogenblik zwijgend aan en verliet toen het kantoor
met twijfel en onzekerheid op het gelaat. Hij wist niet wat hij er van denken
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moest. Of Benny was eerlijk, of hij was een in het kwaad verharde dief, en dat laatste
kon toch niet waar zijn, meende hij. Hij had hem altijd zoo oprecht, zoo bedachtzaam
en gewillig gevonden. Er scheen geen kwaad in den jongen te zijn. En toch - waar
kon het geld gebleven zijn, als hij het niet had weggenomen?
En hij keerde naar het kantoor terug en begon andermaal met de grootste
zorgvuldigheid alles te doorzoeken; maar vruchteloos. Het bankbiljet kwam niet te
voorschijn.
Niet wetende wat hem te doen stond, ging hij heen en nauwelijks was hij op straat,
of hij ontmoette den inspecteur van politie Sharp.
‘Goeden middag, mijnheer Laurence,’ zei de inspecteur, zijn hoed afnemend.
De heer Laurence beantwoordde den groet en ging verder; maar toen hij een paar
stappen gedaan had, keerde hij zich om.
‘Het is misschien gelukkig dat ik u tref, mijnheer Sharp’, begon hij. ‘Ik ben in
tweestrijd met mij zelven en misschien is er niemand, die mij zoo goed zal kunnen
helpen als gij.’
‘Ik ben geheel tot uw dienst, zei de inspecteur; ‘het zal mij een genoegen zijn iets
voor u te kunnen doen.’
‘Welnu, de zaak is deze,’ hernam de heer Laurence en vertelde nu alles wat met
het vermiste geld in verband stond, terwijl hij eindigde met te zeggen: ‘Maar toch
wil het er niet bij mij in, dat de jongen gestolen zou hebben.’
‘Nu, en ik,’ gaf de heer Sharp met zijn allergewichtigste inspecteursgezicht ten
antwoord, ‘ik ben vast overtuigd, dat de jongen het wel gedaan heeft. Mijn gevoelen
staat dus lijnrecht tegenover het uwe, mijnheer Laurence.’
‘Maar gij kent den knaap niet, mijnheer Sharp.’
‘Nu, dezen bengel dan misschien niet,’ hervatte de inspecteur, ‘maar zijn soortje
ken ik des te beter, en ik verzeker u, dat het allen zonder onderscheid schur-
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ken en oplichters zijn van den oudste tot den jongste. De diefachtigheid zit hun in
merg en been en zij zouden niet eerlijk kunnen zijn, al wilden zij nog zoo graag.’
‘Maar ik heb dezen jongen een half jaar in dienst gehad en ben altijd uitstekend
over hem tevreden geweest.’
‘Och ja, mijnheer Laurence, slim zijn zij genoeg en schijnheilig... de duivel zou
er een lesje aan kunnen nemen. Ik herhaal het, indien ge mijne ondervinding hadt,
zoudt gij evenals ik de geheele bende wantrouwen.’
‘Ik geef toe, dat gij die luitjes beter kent dan ik, en ik moet bekennen, dat ik den
knaap half tegen mijn zin genomen heb; maar iets weggenomen heeft hij nog nooit.’
‘Hebt gij hem wel eens op de proef gesteld?’
‘Neen, dat niet,’ hernam de heer Laurence peinzend.
‘Juist,’ zei de inspecteur. ‘De kleine schavuit heeft geduldig de gelegenheid
afgewacht. O, zij zijn zoo bij de pinken.’
‘Maar wat moet ik nu doen? Wat zou het beste zijn?’ vroeg de heer Laurence, die
het nog steeds met zichzelven oneens was.
‘Laat het maar aan mij over,’ hernam de heer Sharp; ‘ik zal hem wel tot rede
brengen en u het geld terugbezorgen, mijnheer.’
‘Maar ik wil niet, dat er ruchtbaarheid aan de zaak wordt gegeven,’ zei de heer
Laurence op gedrukten toon.
‘Natuurlijk, dat begrijp ik best; daar is ook geen sprake van; ik zal het zonder dat
wel klaren, dat verzeker ik u, mijnheer.’
‘Welnu dan,’ hervatte de heer Laurence op den toon van iemand, die besluit zich
aan eene pijnlijke operatie te onderwerpen, ‘ik laat het dan aan u over.’
Een half uur later, toen Benny op straat stond uit te zien naar den heer Morgan,
die het kantoor zou sluiten,
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Hij liep naast den politieagent voort.
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kwam een agent van politie naar hem toe en tikte hem op den schouder.
‘Alsjeblieft, mannetje, meegaan!’ zei hij. ‘Ik zal je naar je nieuwe nachtlogies
brengen.’
‘Heeft mijnheer Laurence u gezonden?’ vroeg Benny terwijl de tranen hem in de
oogen sprongen.
‘Natuurlijk heeft hij de orders gegeven,’ was het antwoord, ‘hij wil je eens een
week of wat over je lange vingers laten nadenken.’
‘O, maar ik heb het geld niet gestolen, wezenlijk niet,’ snikte Benny.
‘Dat zeggen ze allemaal,’ sprak de man lachend; ‘zoo ver als ik kan zien, ben je
een bijzonder slimme vogel, maar dezen keer ben je nu toch gesnapt.’
Benny begreep, dat tegenspreken hem niets helpen zou; hij liep dus met de wanhoop
in het hart, schijnbaar bedaard naast den agent voort.
Aan verzet dacht hij niet; wat zou het hem ook gebaat hebben? Alles was nu toch
verloren en hij wenschte op dit rampzalig oogenblik niets zoo vurig dan te mogen
sterven en boven al het aardsche leed verheven, naast zijn lief zusje te rusten in het
graf.
Hij meende, dat iedereen hem aankeek, toen hij daar naast den agent door de straten
liep, en nu vond hij het maar gelukkig, dat Nelly dood was. Die schande zou haar
hartje gebroken hebben. Ja, gelukkig, dat zij op het kerkhof lag...
Hoe vreeselijk spoedig was alles veranderd! Een uur of wat geleden had hij haar
nog zoo diep betreurd, en nu was hij dankbaar, dat zij gestorven was. Een uur of wat
geleden had hij het leven zoo schoon gevonden en zich verheugd op eene
avondwandeling in het park en nu was alles even somber en droevig en zou hij den
avond doorbrengen in de gevangenis.
Arme jongen! Geen wonder, dat hij zich dood wenschte, want de hoop was
gestorven in zijn hart.
Toen zij het politiebureau bereikt hadden, werd hij terstond in eene cel geduwd.
Hij was blij, dat zij ledig was, want hij had behoefte om alleen te zijn met zijne
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gedachten. In het donkerste hoekje hurkte hij neder en verborg het gelaat in beide
handen. Schreien kon hij niet, daarvoor was zijne smart te groot en te bitter. Hij kon
niets doen dan denken, denken, tot hij een gevoel had, alsof zijne hersens uiteen
zouden springen. En terwijl hij daar zat, den geheelen langen zomeravond, ging zijn
gansche leven aan zijn geest voorbij; het was hem of hij alles nog eens doorleefde,
en hij vroeg zichzelven af of hij zou kunnen terugkeeren tot zijn vroeger bestaan en
weer honger lijden en koude en gebrek....
Toen Nelly nog bij hem was en zij niet beter wisten, had hij zich niet ongelukkig
gevoeld; maar nu had hij een blik geworpen in het Paradijs. Hij had gehoopt en van
eene schoone toekomst gedroomd; en hij dacht, dat sterven hem gemakkelijker zou
vallen, dan met schande beladen terug te keeren tot het leven, waarmee hij voor goed
dacht afgedaan te hebben.
Hoe hard, dat hij, juist nu de wereld hem toelachte, nu de hoop zekerheid begon
te worden, juist nu zijn weg effen en het einde wel bereikbaar scheen, neergeploft
moest worden in een afgrond, veel dieper dan die, waaruit hij met zooveel moeite
en volharding was opgeklommen.
Kon het wel waar zijn, zoo vroeg hij zich zelven gedurig af, dat hij, die zoo zijn
best had gedaan om goed en waar en eerlijk te zijn, nu in de gevangenis zat,
beschuldigd van diefstal? Het was zoo plotseling gekomen, dat hij alles voor een
benauwden droom zou kunnen houden, waaruit hij straks zou ontwaken, om de blijde
toekomst onveranderd voor zich te zien.
En zoo kropen de uren voorbij en het kleine plekje blauwe lucht, dat door het
hooge tralievenster zichtbaar was, verloor zijn glans; in zijne cel werd het hoe langer
hoe donkerder en droeviger.
Eindelijk vernam hij op het binnenplein het geluid van voetstappen. De sleutel
knarste in het slot, de deur vloog open en twee jongens werden naar binnen geduwd.
Een half uur later werden zij door drie ande-
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ren gevolgd en het gedruisch op het plein bewees, dat ook de andere cellen
langzamerhand gevuld werden. En toen de duisternis toenam, werd de stilte vervangen
door een vreeselijk rumoer, lachen, schreeuwen, zingen en vloeken - afschuwelijk
om te hooren.
Benny wist niet hoe hij het had. Zelfs in het steegje, waar hij gewoond had, was
het nooit zoo toegegaan; er werd gevochten, om hulp geroepen, moord en brand
geschreeuwd - een helsch getier, in den volsten zin des woords.
In zijn eigen cel was het betrekkelijk rustig; de jongens schenen geneigd zich in
het onvermijdelijke te schikken. Zij begonnen wel een paar liedjes, maar de zanglust
was niet groot en weldra gaven zij het op, om zich zoo gemakkelijk mogelijk te
slapen te leggen.
Eerst tegen den morgen werd alles stil en Benny, die nu al urenlang naar het
kloppen van zijn hart had liggen luisteren, zonk eindelijk ook in eene onrustige
sluimering. Het was laat in den morgen toen hij ontwaakte en in het eerste oogenblik
kon hij zich volstrekt niet herinneren waar hij zich bevond en wat er met hem gebeurd
was. Maar toen hij ten slotte weer volkomen tot zijn bewustzijn kwam, maakte de
wanhoop zich van hem meester, en in zijne radeloosheid verborg hij het gelaat in
beide handen.
Wat zou grootje toch wel van zijn wegblijven denken en de juffrouw van de
Zondagsschool? Helaas, hij zou haar nimmer wederzien! Hoe zou hij haar onder de
oogen durven komen met een geschandvlekten naam?
Terwijl hij zoo in droevig gepeins verdiept was, hoorde hij zich opeens door eene
bekende stem bij den naam noemen, en toen hij de oogen opsloeg, zag hij Perks, die
hem met een leelijken grijnslach aankeek.
‘Wel, dat is een onverwacht buitenkansje!’ zei hij. ‘Ik mag hangen als ik niet blij
ben, dat ik je hier zie, Ben! Je merkt, dat ik niet haatdragend ben.’
Benny gaf geen antwoord. ‘Ook dit nog!’ dacht hij.
Dus ook in de doos, hè?’ vervolgde Perks. ‘Nu wacht maar, mijn makkers en ik
zullen je er wel gauw
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weer uithelpen. Wij zullen maar beginnen met een liedje te zingen. Jij de bas, en nu
vooruit!’
‘Ik heb er geen zin in; laat mij met rust!’ zei Benny.
‘Zeker zal ik je met rust laten. Dat kun je immers wel aan mijn gezicht zien? Ik
ben niet haatdragend, mijnheer Benjamin Bates! Dat weet je wel, en ik heb eene
goede memorie. Maar ik ben zoo dol blij, dat ik mijn hart toch eens lucht moet geven.’
‘Als je niet maakt dat je weg komt, zal het je berouwen, Perks!’ zei Benny.
‘Nu kruidje-roer-me-niet, bedaar maar! Dan zal ik de horlepijp met je dansen en
een van jelui moet fluiten. Hallo! Daar gaat hij!’
Arme Benny. Hij kon zijn kwelgeest niet ontkomen en dien ganschen droevigen
Zondag moest hij eene aaneenschakeling van laffe en ruwe plagerijen verdragen. Hij
deed zijn best om geduldig te zijn, hij deed zijn best om te bidden zelfs, maar het
eenige wat hem telkens op de lippen kwam, was de bede: ‘Goede God, laat mij
sterven en bevrijd mij van mijne ellende.’

Hoofdstuk XVI.
Eene proefneming.
Terwijl Benny den langen Juni-Zondag in zijne cel doorbracht, was Joe Wrag bezig
met eene proefneming, waarover hij al geruimen tijd had nagedacht. Sedert dien
onvergetelijken dag, waarop hij zijne kleine Nelly had vaarwel gekust, waren er drie
dingen, waaraan hij niet meer twijfelen kon: vooreerst, dat ‘een iegelijk, die wil’ tot
de uitverkorenen kon behooren; ten tweede, dat God ook zijn Vader was en ook hem
lief had; ten derde, dat kleine Nelly hem door dien God gezonden was, om hem uit
den nacht van dwaling en duisternis te brengen tot het heerlijke licht der waarheid.
Dit alles had hem in eene geheel andere stemming
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gebracht, ‘zijne jeugd hernieuwd’ als het ware; en hoe diep hij zijne lieveling ook
betreurde, toch leefde in zijn hart eene blijdschap, zooals hij nooit te voren had
gekend.
De woorden, die reeds zoo menig verslagen gemoed hebben getroost - ‘wij treuren
niet als zij, die geene hoop hebben’ - hadden voor hem eene nieuwe en diepe
beteekenis gekregen; want hij voelde niet alleen dat zijn kleine Nell veilig was in
het Vaderhuis, maar dat ook hij deel had aan Gods oneindige liefde. Hij had nu
zooveel te denken, dat hij nog stilzwijgender werd dan vroeger; maar de droefgeestige
trek was van zijn verweerd gelaat verdwenen, om plaats te maken voor eene
uitdrukking van vrede en zielerust.
Toch waren er nog wel gedachten, die hem plaagden en die hij in het eerst van
zich af trachtte te zetten; maar telkens was het alsof hij eene stem hoorde, die hem
toeriep: ‘Joe Wrag, gij zijt zelfzuchtig! Gij wilt den hemel, die zich voor u geopend
heeft, voor u zelven houden en u maar vergenoegen met uw eigen gedachten. Weet
gij dan niet, dat er tallooze arme, hard werkende mannen en vrouwen zijn, die zich
ook van God verlaten voelen? Zult ge niet heengaan en hun zeggen wat God u door
dat lieve engeltje geleerd heeft? Foei, Joe, overwin u zelven, en maak dat gij, als uw
laatste uurtje komt, gerust kunt zeggen; ‘Heer, ik heb getracht het werk te doen, dat
Gij mij hebt opgelegd.’
Wat eerst maar eene telkens opkomende gedachte geweest was, werd
langzamerhand een vast voornemen en van dien dag af was Joe Wrag een ander
mensch geworden.
De eerste, die de verandering opmerkte, was zijne vrouw - zijne vrouw, die hem
jarenlang ‘een doren in het vleesch’ was geweest! In stede van zijn morgenmaal
zwijgend te gebruiken, zooals jarenlang zijne gewoonte was geweest, begon hij eens
iets te zeggen of te vragen, dat op huishoudelijke dingen betrekking had; en als hij
geslapen had, wat hij natuurlijk altijd overdag moest doen, dan bleef hij niet meer
strak voor
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zich uit zitten kijken, maar hielp haar een handje bij haar werk, haalde water of ging
hout hakken, zoodat zij in het geheel niet meer wist hoe zij het met hem had.
Mary Wrag was met de jaren van een vroolijk, luchthartig meisje, eene slecht
gehumeurde, knorrige oude vrouw geworden. Joe kon volstrekt niet nagaan waardoor
zij toch zoo veranderd was. Hij wist niet, dat hij zich daarbij iets te verwijten had.
Hij had haar nooit tegengewerkt, hare venijnige uitvallen nooit met bittere gezegden
beantwoord; hij was haar nooit lastig gevallen met zijn eigen bezwaren en had haar
ook niet geërgerd door zich met hare grieven te bemoeien. Hij had haar haar gang
laten gaan, zich uiterst zelden met hare belangen bemoeid en dus was het hem
onverklaarbaar, waardoor zij toch zoo spijtig en bitter was geworden.
Het was hem gegaan gelijk het velen gaat, helaas! Hij wist niet hoe zijne vrouw
in de jaren, die nu ver achter hem lagen, verlangd had zijne bezwaren te mogen deelen
en haar eigen belangen met hem te bespreken. Hij wist niet hoezeer het haar gegriefd
had, dat hij urenlang kon zitten zwijgen, zonder eene vraag te doen, zonder eenige
hartelijkheid of belangstelling te toonen. Hij wist niet hoeveel heete tranen zij in de
eerste jaren van hun huwelijk geschreid had, omdat hij het nooit eens opmerkte, als
zij zich met een kwikje of strikje getooid, of haar glanzend zwart haar bijzonder
netjes gekapt had.
‘Ik geloof niet,’ kon zij dan wel eens op bitteren toon zeggen, ‘dat het Joe iets kan
schelen hoe ik er uitzie.’
En zoo werd zij langzamerhand knorrig en ontevreden. Joe maakte nooit
aanmerkingen, dat is waar; maar zij beklaagde zich ook menigmaal in stilte, dat hij
haar nooit eens prees; ja, zelfs als zij zich eens erg driftig gemaakt en hem - zooals
zij het noemde - duchtig den mantel uitgeveegd had, dan bracht hij haar door zijn
stilzwijgen nog meer uit haar humeur.
‘Ik zou veel liever willen,’ dacht zij dan, ‘dat hij
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ook eens opstoof en ferm van zich afsprak, dan dat hij daar zoo zit te kijken als een
schelvisch op het droge!’
Als Joe dat toen geweten had, zou het hem zeker wel gehinderd hebben; maar
even zeker had het hem jaren van verdriet bespaard.
Na den bovenvermelden morgen kwam er in Joe's houding en gedrag eene merkbare
verandering. Hij werd zorgzaam, oplettend en spraakzaam, en begon te vinden, dat
het humeur van zijne vrouw veel beter was dan vroeger; na verloop van een week
of wat was hij verbaasd over de verandering, die er in hare geheele manier van doen
was gekomen, weinig vermoedende, dat het de verandering in zijne gemoedsstemming
was, die zoo gunstig op haar had gewerkt.
De proef, die hij wilde nemen en waarvan wij in het begin van dit hoofdstuk
gesproken hebben, was dit, hij wilde trachten invloed te krijgen op zijne buren en
kennissen, met het doel om hen op te wekken tot een beter en ernstiger leven. Naast
hem, rondom hem woonden tal van menschen, wier bestaan niets anders was dan
een onophoudelijk ronddraaien in denzelfden kring: iederen dag hetzelfde dikwijls
machinale werk, nu en dan afgewisseld door een dag van onbeteugelde en woeste
losbandigheid; een leven zonder eenige verheffing, zonder eenig waar en echt
menschelijk genot, zonder eenige gedachte ook aan het einde, dat voor ons allen
komen moet. Wel waren ook in die ruwe gemoederen teedere plekjes overgebleven;
menige arme waakte een nacht aan het ziekbed van zijn buurman of hielp waar
iemand was, nog ongelukkiger dan hij zelf; dat wist Joe, en juist daarom wilde hij
trachten hen te brengen tot den barmhartigen, vergevenden Vader in den hemel,
wiens nabijheid hij nu zoo levendig gevoelde.
Hij sprak er over met zijne vrouw en zij besloten hunne buren op thee te noodigen
voor zoover er plaats was in hunne kleine woning. Dit geschiedde, en op een zekeren
Zondagmiddag spoedden zich een vijftien-
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tal mannen naar Joe's huisje, nieuwsgierig wat er eigenlijk te doen zou wezen.
Toen zij allen behoorlijk gezeten waren op banken, die Joe had geleend, stond hij
op en keek eenige oogenblikken zwijgend om zich heen, blijkbaar wist hij niet recht
hoe hij zou beginnen. Hij had niet gedacht, dat hij het zóó moeilijk zou vinden. Aller
oogen waren op hem gevestigd, en dat maakte het nog erger. Joe kuchte een paar
maal, vermande zich en zei:
‘Gij kent mij, mannen, gij weet wie ik ben.’
‘Ja, dat zou ik denken,’ zei er een.
‘Nu, goed dan,’ hernam Joe, zich meer op zijn gemak voelend nu het ijs maar
eenmaal gebroken was; ‘maar ziet ge, mannen, ik ben sedert kort tot de ontdekking
gekomen, dat ik slecht mijn plicht gedaan heb.’
‘Kom, kerel,’ zei er een van de gasten, ‘daar zeggen wij immers niets van; wat
plaagt gij uzelven dan met zulke gedachten!’
‘Ja, het is toch zoo; ik heb mij altijd te veel op mijzelven gehouden en ben geen
goede buur geweest; maar het zal anders worden - dat zal het!’
‘Ik mag gehangen worden, als ik begrijp waar gij naar toe wilt met die praatjes!’
zei een ander.
‘Ja, mannen, dat wil ik wel gelooven en ik heb ook geen slag om alles zoo mooi
uit te leggen. Ik wil maar zeggen, dat wij ons leven eigenlijk slecht inrichten.’
‘Doelt dat op ons, Joe?’ vroeg er een.
‘Ja, misschien wel. Uw leven is niet gelukkig, mannen, en aan het hiernamaals
denkt gij niet veel. Valt mij nu niet in de rede, laat mij eerst uitspreken. Ik dacht
vroeger ook, dat de hemel niet bestemd was voor arme kerels zooals wij, maar alleen
voor de uitverkorenen; dat had ik als kind zoo geleerd. Nu weet ik echter, dat wij
allen Gods kinderen zijn, dat Hij ons allen liefheeft - de goeden en de boozen - en
dat Hij aan, ‘een iegelijk’, die tot Hem komt, vergiffenis wil schenken. Ik zal u eens
vertellen hoe het mij gegaan is, makkers. Een meisje en een jon-
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gen kwamen op een vreeselijk kouden avond bij mij en vroegen of zij zich bij mij
aan het vuur mochten warmen. Een liever kind dan die kleine Nelly was, kunt gij u
niet voorstellen. Het is mij alsof ik haar nog zie, al ligt zij al lang in haar grafje. Toen
hun vader het zoo bont maakte, dat zij wegliepen, heb ik ze bezorgd bij de oude Betty
Barker. En Betty las hun wel eens voor uit den Bijbel. En zij kwamen eens in eene
kerk en hoorden daar preken - Nelly ten minste; want haar broertje viel in slaap onder
het luisteren. Nu weet gij niet hoe het lieve kind toen begon te verlangen om meer
te hooren van onzen Vader in den hemel en van Jezus, en al het andere. En dan kwam
zij bij mij met allerlei vragen. Alsof ik het weten zou! Het lieve kind - hare vragen,
hare opmerkingen maakten juist, dat ik licht begon te zien in de duisternis. Wat ik
haar antwoordde, durfde ik zelf eigenlijk niet gelooven. Eerst toen mijn kleine Nell
op haar sterfbed lag, is alles mij helder geworden. Die brave pleegzuster zei ook iets,
dat mij goed heeft gedaan, toen zij merkte, dat het lieve kind zelf niet meer spreken
kon... En nu weet gij niet hoe gelukkig ik mij na dien tijd gevoeld heb; ik heb het
lang voor mijzelven gehouden; maar nu is het mij duidelijk geworden, dat ik dit niet
langer doen mag en dat ik op mijne beurt mijne vrienden tot God moet zien te
brengen.’
Eerst was er een oogenblik stilte en toen zei een van de mannen:
‘Er zijn er genoeg, die veel slechter zijn dan wij!’
‘Zeker, dat is waar, mannen. Maar wij zijn allen slecht genoeg om veel beter te
kunnen worden. Als wij naar Jezus willen luisteren, dan leert hij ons hoe wij goed
kunnen worden, dan helpt hij ons om geduldig de lasten van het leven te dragen en
op Gods liefde te vertrouwen.’
‘Ik kan niet gelooven, dat Hij ons lief heeft! Dan zou Hij ons niet zoo in armoede
en ellende laten zitten.’
‘Ja, makkers, dat kan ik u ook niet verklaren,’ hernam Joe, ‘maar dit weet ik zeker,
God heeft ons
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lief, en Hij zal het goed met ons maken, als wij zijne hand maar vasthouden.’
‘Ik zie niet veel van die liefde,’ herhaalde de spreker van daareven halfluid.
‘Ziet gij,’ ging Joe voort, ‘de zonde, de duivel, is nu eenmaal in de wereld; hij
heeft hier al lang verschrikkelijk huis gehouden en dat doet hij nog, want - wij helpen
hem een handje en zoo hebben wij zelve de dingen in de war gestuurd, en ons verdriet
en ellende op den hals gehaald. En nu klagen wij, alsof de hemelsche Vader ons
ongelukkig gemaakt had, terwijl toch alles eigenhjk onze schuld is.’
‘Ja, daar is wel wat van aan,’ zei eene stem.
‘Zeker is daar wat van aan,’ vervolgde Joe met meer opgewektheid. ‘Misschien
is het wel noodig voor ons om hard te werken en arm te blijven. God weet wel wat
goed voor ons is, gelooft dat maar gerust. Voor menigeen onder ons zou rijkdom een
vloek zijn. Ik geloof zeker, dat er menschen zijn, die op een paard naar hun verderf
zouden rijden, en die nu op klompen naar het Paradijs loopen.’
‘'t Is toch wel hard,’ zei er een, ‘altijd zoo te moeten sjouwen als wij doen,’ en
blijkbaar waren velen dit met hem eens.
‘Ja, mannen, dat is zoo,’ hernam Joe, ‘maar ik geloof ook niet, dat wij veel moeite
hebben gedaan om ons lot te verbeteren. Sommigen verspillen aan drank wat zij
hadden kunnen sparen, en als iedereen zijn vrijen tijd gebruikte om wat te leeren,
dan kon hij het misschien ook wel wat verder brengen in de wereld. Ik tenminste
zeker; dat zie ik nu heel goed in; het is zooals ik in het begin zei, wij hebben ons
leven niet goed ingericht, en ik zou willen, dat wij opnieuw begonnen.’
Nu werd er aan de deur geklopt en Mary Wrag kwam binnen met een blad met
kopjes, terwijl eene buurvrouw een bord met boterhammen droeg, die den gasten
gulhartig werden aangeboden. Wat deze ook van Joe's proefneming mochten denken,
dit gedeelte van
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het programma viel zeer in hun smaak. Van dien dag af stond Joe's woning iederen
Zondagmiddag open voor wie komen wilde, om over goede en ernstige dingen te
spreken en te hooren spreken - het meest van alles over God en zijne liefde en
barmhartigheid voor ‘een iegelijk’ die op Hem vertrouwt.
En zoo kwam het, dat er zegen uitging van den eenvoudigen man.

Hoofdstuk XVII.
Perks.
Des Maandags morgens werd Benny voor de rechtbank gebracht, beschuldigd van
het stelen eener banknoot van vijf pond uit het kantoor van zijn meester. Hij was
geheel en al van streek, toen hij op de bank der beschuldigden werd gezet; maar hij
wist, dat hij onschuldig was en verzamelde al zijn moed, om de vragen, die hem
gedaan werden, onbeschroomd te kunnen beantwoorden.
De Inspecteur Sharp deelde al de bijzonderheden van de zaak mede; het geld was
wel niet bij den beschuldigde en evenmin ergens anders gevonden, maar hij hield
zich overtuigd, dat de knaap medeplichtigen had, aan wie hij het in bewaring had
gegeven.
Benny ontkende ten sterkste, dat hij de banknoot had gezien; de schijn was tegen
hem, dat zag hij zelf in. ‘O, mijnheer de rechter,’ sprak hij met tranen in de oogen,
‘ik ben geen dief, wezenlijk niet! Geloof mij toch!’
Benny's openhartig gezicht en zijne flinke, eenvoudige antwoorden waren zeer
zeker in zijn voordeel; aangezien de heer Laurence hem niet zelf had aangeklaagd,
werd zijne zaak tot den volgenden dag verschoven en hij naar de cel teruggebracht.
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Ook de zaak van Perks kwam nog niet voor en zoo bleef Benny voorloopig in zijn
gezelschap.
Gedurende het grootste gedeelte van den avond bleef Perks in een hoek zitten,
met opgetrokken knieën en de handen voor de oogen, zonder een woord te zeggen.
Benny zat in den anderen hoek, blij dat hij kans had om met rust gelaten te worden.
Hij dacht er over wat zijn lot zou wezen: vrijgesproken of naar de gevangenis
gezonden te worden. In zekeren zin was het hem onverschillig, want opgesloten te
worden was niet zooveel erger dan met een geschandvlekten naam terug te moeten
keeren tot het oude leven en lucifers te verkoopen op straat.
Het kleine plekje blauwe lucht, dat door het getraliede venster zichtbaar was, begon
weer te verbleeken, het werd avond; een enkel sterretje verscheen en zag vriendelijk
neder in de donkere cel. Benny keek er naar en vroeg zichzelven af wat het zijn zou:
het oog van God of van een zijner engelen. Zou het misschien Nelly wezen, die op
hem nederzag?
Hij wist het niet, maar wat het dan ook wezen mocht, dat heldere sterretje
vertroostte en bemoedigde hem; de wereld mocht hem hard vallen, hem de kans
benemen om vooruit te komen in het leven - God zou hem niet vergeten; dat voelde
hij.
Daarop keerden zijne gedachten zich tot Perks. Zou God ook hem gadeslaan? De
ster kon hij niet zien in het hoekje waar hij zat. Waarom was hij zoo stil? Zou hij
berouw hebben over hetgeen hij gedaan had, of was hij misschien ziek?
Benny was blij, dat hij rust had; maar toch toen het al donkerder en donkerder
werd, begon hij zich eenzaam te gevoelen en hij begreep niet wat Perks toch zou
hebben. Het was zoo iets ongewoons voor hem zoo lang stil te zitten. Hij luisterde
eens goed, maar alles was stil. De tijd verliep en hij begon angstig te worden.
‘Perks!’ riep Benny eindelijk, buiten staat om langer te zwijgen. Het was alsof
zijne stem de slapende
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echo's in de cel deed ontwaken, zoo hol en somber klonk zij.
Maar antwoord kreeg hij niet.
‘Perks!’ riep hij wat luider.
Nog altijd stilte en Benny werd nu werkelijk ongerust. Zou Perks dood zijn? Hoe
akelig om den heelen nacht in de cel te zijn, alleen met een doode!
‘Perks, spreek dan toch!’
Met het angstzweet op het voorhoofd luisterde hij naar het antwoord, dat niet
kwam. Hij kon zijn hart hooren bonzen, en werd beurtelings heet en ijskoud van
angst.
Eindelijk kwam er geluid uit den hoek, waar Perks ineengedoken zat - dood zooals
Benny meende. Het klonk als onderdrukt gelach. Wat zou het beduiden? Hij durfde
zich niet verroeren. Zou het - zou het misschien de duivel zijn, die Perks kwam halen?
Daar had hij wel eens van gehoord en Perks was altijd een ondeugende jongen
geweest.
Het was nu te donker geworden om iets te kunnen onderscheiden; maar hij hoorde
het een of ander over den grond schuifelen. O, hemel! het kwam naar hem toe! Wat
zou het zijn? Hij kon niets zien dan een vormeloos iets, dat zich langzaam
voortbewoog. Nu richtte het zich in zijne volle lengte op - Benny had het bijna
uitgeschreeuwd van angst. Maar opeens begreep hij, dat Perks hem beet wilde nemen.
Hij wachtte dus totdat deze vlak bij hem was, en gaf hem toen een slag op den
schouder, die hem achterover op den grond deed tuimelen.
‘Ben je, gek?’ riep Perks, ‘is dat slaan!’
‘Je verdiende loon,’ zei Benny.
‘Ik heb je toch leelijk bang gemaakt, mannetje! Nog nooit in mijn leven heb ik
zoo'n schik gehad van een grap! Ik dacht dat ik stikken zou van het lachen!’
‘Nu, je bent betaald, zou ik denken!’
‘'t Kwam tenminste goed aan, die eer zal ik je geven, Ben!’
‘Ik zou je wel tot mosterd willen slaan!’ was
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Benny's antwoord op dit compliment. ‘Jij altijd met je streken!’
‘Ik had niets geen plan om je bang te maken, want ik zat na te denken over een
plannetje, dat ik in mijn hoofd heb. Maar toen je zoo angstig “Perks!” riep, kwam
het mij opeens in den zin. Ik moet er nog om lachen.’
‘Ik kan het zoo aardig niet vinden, ‘hernam Benny.
‘Niet?’ zei Perks en begon weer te lachen. ‘Maar luister nu eens, Ben, want ik heb
je hulp noodig bij een spelletje, zoo mooi als je nog nooit gezien hebt!’
‘Heb je daar den heelen avond over zitten denken?’
‘Ja, kameraad! 't Is het prachtigste plan, dat ooit in mijn bol is opgekomen en als
je mij helpen wilt, dan zijn wij allebei uit den nood.’
‘Het zal wel weer niet veel goeds zijn, dat weet ik vooruit,’ zei Benny.
‘Je zult wel anders gaan praten, als je er alles van gehoord hebt,’ zei Perks, terwijl
hij dichter naar Benny toeschoof.
‘Nu, wat is het dan?’
‘Ik moet zachtjes praten. Er zullen om dezen tijd van den nacht wel geen agenten
staan luisteren; toch is het altijd beter om maar voorzichtig te zijn.’
‘Als je het niet hardop zeggen kunt, wil ik het niet hooren,’ zei Benny. ‘Ik weet
zeker, dat het niet veel goeds is.’
‘Kom, wees nu niet zoo flauw, Benny. Luister maar even.’
En Perks vertrouwde hem het plan toe om binnen te dringen in de woning van een
ouden man, die een winkeltje hield en heel alleen in huis was; hij bewaarde al zijn
geld in eene gesloten kast, die in de kamer achter den winkel stond.
‘Hoe weet je, dat hij daar zijn geld bewaart?’ vroeg Benny.
‘Dat komt er niet op aan,’ was het antwoord. ‘Ik weet het zeker.’
‘En waar woont die oude man?’
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‘No} 86, Puckerstreet.’
‘Hoe heet hij?’
‘Jerry Starcker. Heb je nooit van hem gehoord?’
‘Jawel,’ zei Benny.
‘En zul je mij helpen?’ vroeg Perks op levendigen toon.
‘Ja,’ zei Benny, ‘maar niet zooals je denkt.’
‘Wat meen je?’
‘Ik meen, dat ik den ouden man zal gaan waarschuwen, als ik hier uit kom.’
‘Wat? En mij verklappen?’
‘Neen, namen zal ik niet noemen.’
‘Dan hoop ik, dat je voor vijf jaar naar een verbeterhuis zult worden gestuurd.’
‘Ja? Waarom?’
‘Omdat je niet wijs bent, Ben Bates.’
‘Niet wijs, waarom?’
‘Omdat ik het zeg.’
‘Ja, maar dat is geen reden - omdat jij het zegt!’
‘O, zoo! Je zit toch hier, omdat je gestolen hebt, nietwaar? Nu, ik spreek uit
ondervinding, als ik zeg, dat iemand, die eens bij het vak is gegaan, een gek is, als
hij het weer laat varen, omdat hij eens gesnapt is.’
‘Maar ik zit hier niet omdat ik gestolen heb!’ zei Benny, met eene kleur als vuur.
‘Niet?’ zei Perks, lachend totdat hem de tranen over de wangen liepen, ‘Wel, dat
is de mooiste grap, die ik in maanden gehoord heb!’
‘Ik ben er wel van beschuldigd, maar ik zeg je, dat ik eerlijk ben!’ riep Benny met
flikkerende oogen.
‘Is dat wezenlijk waar, Ben?’ vroeg Perks ditmaal ernstig.
‘Ja,’ was Benny's antwoord. ‘Ik heb het geld niet weggenomen.’
‘Zooveel te erger voor je,’ hernam Perks.
‘Waarom?’
‘Omdat het precies hetzelfde is of je een dief bent, of dat je er van beschuldigd
wordt. De kans is toch
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verkeken voor je; waar je ook bent, zullen de agenten op je loeren en als je een dienst
krijgt, zullen ze naar je baas gaan en zeggen: ‘Op dien jongen mag je wel een oogje
houden, hij heeft gezeten’; en dan kun je afmarcheeren en wat anders zoeken. Maar
dat helpt je toch niet, want het is altijd en overal hetzelfde liedje.’
‘Hoe weet je dat?’ vroeg Benny.
‘Omdat ik het ondervonden heb,’ was het antwoord. ‘Ik ben de oudste van ons
beiden, al ben jij de grootste, en ik geloof, dat ik het meeste weet en wat ik zeg is de
waarheid. De eerste maal dat ik iets gekaapt had, kreeg ik eene maand, en ik vond
het zoo verschrikkelijk, dat ik mij voornam dood-eerlijk te zullen worden, als ik weer
vrij kwam; maar ik mag gehangen worden als ik het kon volhouden. De agenten
vertelden aan elkander wie ik was en zij beloerden mij altijd. Eens had ik een dienst
gekregen, een besten dienst; maar ach lieve hemel, het duurde niet lang! Daar kwam
weer zoo'n diender aanzetten en zei tegen mijn baas: ‘Pas op, hoor, die jongen heeft
gezeten, gij moogt hem wel goed in het oog houden.’ Natuurlijk moest ik terstond
weg. Ik heb het na dien tijd nog tweeof driemaal geprobeerd, maar het gaf niets.
Zoodra de politie er den neus van kreeg, was het weer mis; jij zult het ook
ondervinden, geloof dat maar gerust. Als je nu nog geen dief bent, zul je het toch
wel heel gauw worden. Ik zeg je, dat het niet anders kan.’
‘Nu en ik zeg je, dat ik het niet wil!’ gaf Benny stoutweg ten antwoord.
‘Maar ik weet het beter,’ hield Perks vol; ‘je kans is verkeken. Je bent nu in de
verdrukking en je zult in de verdrukking blijven, al spartel je nog zoo tegen.’
Benny begon nadenkend te worden, want hij zag wel in, dat er veel waars was in
hetgeen Perks beweerde. Hij was in de verdrukking geraakt en hij vreesde wel, dat
hij bitter weinig kans had er ooit weer bovenop te komen. Hij wist bij ervaring, dat
de wereld hard is in haar oordeel over arme jongens en nu hij zijn goeden naam kwijt
was, zou het nog
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wel anders worden. Maar één ding voelde hij - een dief worden zou hij nimmer. Veel
liever sterven. En dat zei hij aan Perks.
Maar Perks lachte hem uit.
‘Sterven is zoo gemakkelijk niet als je denkt, mannetje,’ hernam Perks op
hoogwijzen toon. En Benny voelde, dat Perks in zekeren zin groot gelijk had en zweeg.
‘Je zoudt veel beter doen als je mijn maat werdt,’ zei Perks vaderlijk bemoedigend.
‘Neen,’ hernam Benny, ‘ik wil je wel helpen, maar alleen als je weer eerlijk wilt
worden, want zie je, Perks, mijn zusje is in den hemel, en daar wil ik ook heen, om
mijne kleine Nell weer te zien; en iemand die slecht is, komt er niet in. Toen Nell
gestorven is, heeft zij mij eerst laten beloven, dat ik mijn best zou doen om braaf te
blijven; en dat zal ik doen ook. Een dief wil ik niet wezen. Zou je ook niet probeeren
om braaf te worden? Wezenlijk, Perks, het is veel beter.’
‘Neen,’ zei Perks, ‘de menschen hebben mij gemaakt tot wat ik ben. Ik heb eens
geprobeerd om eerlijk te zijn en toen hebben zij mij tegengewerkt en nu blijf ik bij
het vak. Ik vind het prettig en jij zult er ook nog wel toe komen!’
‘Ik sterf nog liever,’ herhaalde Benny, en ditmaal heel ernstig.
‘Malligheid!’ lachte Perks. ‘Eén ding moet ik je evenwel nog zeggen eer ik ga
slapen, Ben Bates; als je mijn vak kiest, dan zal ik je vriend zijn, je al onze kunstjes
leeren en je vergeven, dat je mij straks zoo te lijf bent gegaan, en vroeger ook al.
Maar,’ ging hij langzaam en duidelijk sprekend voort, ‘als je zoo'n groote gek wilt
wezen, dan zal ik je alles betaald zetten, en je nog veel erger plagen dan ik al gedaan
heb. Je bent dus gewaarschuwd! En nu wensch ik je wel te rusten.’
Geen van beiden sprak meer en eenige oogenblikken later waren zij gerust in slaap.
Den volgenden morgen werd Benny andermaal voor
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de rechters gebracht, maar er waren geene nieuwe bewijzen te vinden. De heer
Laurence verklaarde, dat hij den knaap niet vervolgd of gestraft wenschte te zien, en
aangezien het niet stellig bewezen was, dat Benny het geld had weggenomen, werd
hij vrijgesproken. Het was echter duidelijk te zien, dat men hem algemeen voor
schuldig hield; aangezien het echter bij vermoedens bleef en hij geene vroegere
veroordeeling ten zijnen laste had, werd de twijfel in zijn voordeel uitgelegd en hij
losgelaten, met de waarschuwing echter, dat hij er den volgenden keer niet zoo
gemakkelijk af zou komen.
Het weekloon, dat de heer Laurence hem had uitbetaald, werd hem teruggegeven,
en zoo stond hij andermaal alleen en verlaten in de groote stad.
Met Perks liep het minder goed af. Hij was een oude bekende van de politie en
werd tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld. Perks hoorde zijn vonnis
doodbedaard aan. Wel was hij liever vrij en het speet hem, dat het juist zomer was.
In den winter zou hij er geen zier om gegeven hebben; nu besloot hij het geval maar
van den lichtsten kant op te nemen en er zooveel mogelijk partij van te trekken.
Zoo scheidden de knapen; wie weet of wij elkander ooit weerzien, dacht Benny.
Donker en somber lag het leven voor hem. Hij voelde zich van iedereen verlaten.
Joe en grootje waren er nog wel, maar hij kon niet besluiten hen nu te gaan opzoeken,
want indien uit hun toon bleek, dat ook zij hem verdachten, dan zou hij wanhopend
worden, dat voelde hij. Van den heer Laurence had hij ook niets meer te verwachten;
deze hield hem voor een dief en Morgan en de overige klerken zouden het wel met
hem eens zijn. En dan Eva, de kleine engel, die zes maanden lang zijn leven had
verhelderd, van wier mooi nieuw geldstukje hij nimmer zou scheiden, zou zij ook
aan zijne schuld gelooven? Natuurlijk. Zij zouden allen vinden, dat hij niet anders
kon zijn. En zoo stond hij dan alleen in de wereld, zonder een enkelen vriend, God
alleen kon
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hem helpen. Soms geloofde hij ook, dat God het doen zou; maar hij was er lang niet
altijd zeker van en dan voelde hij zich nog ongelukkiger.
Hij was weer vrij, dat is zoo en daar moest hij dankbaar voor zijn; dit hield hij
zich dagelijks voor. Maar helaas, zijne onschuld was immers niet aan den dag
gekomen? Dat voelde hij diep, zoo jong als hij was. En het viel hem vreeselijk hard
te moeten denken, dat iedereen hem voor een dief zou houden - Eva Laurence ook.
- Ach, hij wist niet hoe bedroefd Eva was, hoe zij tegenover haar vader Benny's
onschuld staande hield en hem smeekte den jongen terug te nemen, hem nog ééne
kans te geven, maar - vruchteloos.
Zij schreide telkens, als zij dacht aan den ouderloozen knaap, die nu weer een
zwerver was geworden; waar zou hij toch blijven? En eens, toen zij het liedje wilde
zingen van het ‘Vriendelijk thuis’ bleven de woorden haar in de keel steken, want
opeens zag zij het magere, bleeke gezichtje weer voor zich, de kinderoogen, smeekend
om deelneming en liefde.
Maar kinderen vergeten spoedig hun leed en toen de dagen langzamerhand tot
weken werden, dacht zij niet veel meer aan Benny, totdat er iets gebeurde, waardoor
zijn naam in huis weer op aller lippen kwam. Wat dat was, zal te gelegener tijd verteld
worden, als wij zoover gekomen zijn met Benny's levensgeschiedenis.

Hoofdstuk XVIII.
Zwerven.
Toen Benny vrijgesproken was en het Paleis van Justitie verliet, bleef hij op de stoep
zitten, met de ellebogen op de knieën en het gelaat in de handen verborgen. Urenlang
zat hij daar in dezelfde houding,
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want Perks was er niet meer om hem te plagen en de agenten lieten hem ongemoeid.
Benny zelf merkte niet, dat de tijd verliep, want hij peinsde over hetgeen hem nu
te doen stond. Hoe zou hij aan den kost komen? Hij moest het leven als het ware
opnieuw beginnen en wel onder de allerongunstigste omstandigheden. Hij wist heel
goed, dat er veel waars was in hetgeen Perks gezegd had. Allen die hem kenden,
zouden hem wantrouwen en al gelukte het hem ook werk te vinden bij iemand, die
hem niet kende, dan zou men toch zeker spoedig uitvinden wie hij was en dan werd
hij weggezonden. Hij was nu te groot om lucifers te verkoopen. Schoenen-poetsen
kende hij niet en voerde hij niets uit, dan moest hij sterven van honger.
‘'t Is erger dan of ik dood en begraven was,’ zei hij tot zichzelven, met de handen
in den zak om zich heen ziende. ‘Ik heb dikwijls genoeg gehoord van jongens, die
van onderop begonnen zijn, maar ik begin alsof ik zes voet onder den grond lag! Ik
zal een gat moeten boren om lucht en licht te krijgen of - sterven.’
Langzamerhand begon hij honger te krijgen. Gelukkig had hij nog geld genoeg
om een paar dagen te kunnen leven. Hij telde zijn schat eens na en legde op zijde,
wat grootje nog toekwam. ‘Want ik zal zorgen, dat zij het krijgt,’ zei hij halfluid. ‘Ik
wil eerlijk beginnen en eerlijk blijven en bij Nelly in den hemel komen.’
Eerst kocht hij dus twee velletjes papier en twee couvertjes en ging toen naar een
klein koffiehuisje, waar hij eene boterham bestelde. Het schrale maal was spoedig
afgeloopen en toen begon hij met een potlood zijn eerste proefstuk in het
briefschrijven af te leggen.
De eene brief bevatte niets dan een paar waarschuwende woorden aan Jerry
Starcker. De tweede was langer en aan grootje gericht. Het was een moeilijk werk;
want omdat hij bang was, dat grootje geen geschreven schrift zou kunnen lezen,
moest hij druk-
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letters teekenen en dat hield lang op. De brief luidde als volgt:
‘Lieve grootje! Ik kan nooit meer thuis komen. Gij hebt zeker wel
gehoord wat er gebeurd is, maar ik heb het geld niet weggenomen. Ik ben
eerlijk, wezenlijk, grootje! Ik weet niet wat ik doen en waarheen ik gaan
zal; maar ik zal eerlijk blijven al moest ik sterven van honger. Ik woû, dat
ik maar dood was. Ik ben u heel, heel, heel dankbaar voor alles wat gij
voor mij en voor kleine Nell gedaan hebt; zeg aan Joe, dat ik hem ook zoo
dankbaar ben. Misschien zal ik u wel nooit weerzien, misschien ga ik wel
gauw naar kleine Nell. Ik hoop het. Ik ben zoo alleen. Ik sluit hier het geld
in, dat ik u nog geven moest. Goeden nacht, grootje.
‘Benny.’
Menige bittere traan viel op het papier, terwijl Benny schreef, want hoeveel moeite
hij ook deed, hij kon zijn tranen niet inhouden. Het leven scheen hem zoo akelig
eenzaam toe en de hoop was in zijn hart gestorven.
Toen hij zijn brief zorgvuldig gevouwen en gesloten had, ging hij weer op de stoep
van het groote gebouw zitten en wachtte daar tot het donker werd. Om hem heen
was een voortdurend geloop en gepraat van menschen; maar in het hartje van Afrika
zou hij zich niet meer alleen en verlaten hebben gevoeld dan hier midden in de groote,
drukke stad.
Toen de duisternis gevallen was, spoedde hij zich op weg, schoof in het voorbijgaan
zijne waarschuwing onder Jerry Starcker's deur en liep toen verder. Zijn hart klopte
luid, toen hij grootje's huisje bereikt had. Hij voelde grooten lust om aan te kloppen,
want een zeker iets in zijn binnenste zei hem, dat grootje hem niet verstooten zou;
maar hij weerstond de verzoeking. Hoe welkom het warme bedje onder de trap hem
ook zijn zou, hoe gaarne hij zich in eene veilige schuil-
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plaats geborgen zou weten tegen de hardheid der wereld, toch wilde hij grootje en
Joe liever niet weerzien, zoolang deze smet op zijn naam kleefde.
In het huisje was het stil en donker, want grootje was vroegtijdig ter ruste gegaan,
niet zonder van harte gebeden te hebben, dat de knaap, van wien zij zooveel was
gaan houden, zijne verkeerdheden mocht inzien, oprecht berouw toonen en een beter
leven gaan leiden. Joe had haar het gebeurde verteld en haar tevens doen beloven,
dat zij, indien Benny mocht terugkeeren, hem vriendelijk ontvangen en helpen zou,
om de neiging tot het kwaad te boven te komen.
Benny bleef een oogenblik aan het sleutgat luisteren, schoof daarop zijn brief
voorzichtig onder de deur en snelde weer heen. Waar hij den nacht zou doorbrengen,
wist hij niet en het kon hem ook weinig schelen welke richting hij insloeg, hij voelde
alleen, dat hij weg wilde, ver weg. Zoo liep hij dan voort, straat in, straat uit, altijd
maar voort, totdat hij eindelijk een hoekje vond, waar hij meende, dat niemand hem
zien zou en waar hij weldra uitgeput van vermoeienis in slaap viel.
Waarom liet de politieagent, die een half uur later voorbij kwam, het arme kind
niet rustig doorslapen? Hij deed immers geen kwaad en de man kon toch wel
begrijpen, dat een jongen niet op straat liggen gaat, als hij een huis heeft, dat hem
zou willen opnemen.
Vermoedelijk dacht hij in het geheel niet na, want hij greep Benny onverhoeds bij
den kraag, rukte hem van den grond en schudde hem heen en weer, zooals een
dashond, die eene rat te pakken heeft; daarop volgde het bevel om vooruit te loopen,
waaraan door een schop nog meer kracht werd bijgezet. Hinkend en met
saamgeknepen lippen liep Benny voort.
Nauwelijks waren zij een paar minuten onderweg of daar begon eene torenklok
middernacht te slaan. Bij den eersten slag keek Benny verbaasd om zich heen en bij
den tweeden mompelde hij: ‘Ja, het is zoo...’
Het was vlak bij Addler's Hall, de buurt, waar hij
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vroeger gewoond had. Het geluid van die klok kende hij als de stem van zijn vader.
In zijne kindsheid had hij zoo menigmaal 's nachts, als alles stil was, naar dien klank
liggen luisteren.
‘Zou vader naderhand nog thuis zijn gekomen?’ dacht hij opeens; ‘ik zal het eens
gaan zien.’
In het vroeger zoo welbekende steegje was het duister en stil als naar gewoonte.
Die duisternis was voor Benny echter geen bezwaar, want hij kende den weg. Wat
was het zonderling, dat hij daar zoo alleen was midden in den nacht, terwijl Nelly
ver weg alleen lag in haar grafje. Wat was er veel gebeurd in zijn leven, sedert hij
daar stond, hand aan hand met zijne zusje! Zou Nelly hare heerlijke woning daarboven
wel eens verlaten om te gaan naar de plek waar zij zoo arm en ellendig was geweest?
De deur van het oude huisje stond open; dat kon hij in de duisternis onderscheiden
en ook dat alles er nog veel armzaliger uitzag dan in vroeger dagen.
Een oogenblik bleef hij nog op den drempel staan, toen trad hij binnen en luisterde;
geen geluid, geene ademhaling verbrak de drukkende stilte.
Weldra ontdekte hij, dat er in het geheel geene meubels waren; niets dan een hoop
krullen onder de trap.
‘Hier zullen de agenten mij niet vinden,’ dacht hij, ‘en misschien Nelly wel.’ En
hij strekte zich uit in hetzelfde hoekje, waar hij met zijn zusje geslapen had, in de
dagen, die nu al zoo lang tot het verleden behoorden.
Het was hem zoo vreemd weer te liggen op diezelfde plek, onder geheel andere
omstandigheden, maar toch weer met zorg en verdriet; een paar maal strekte hij half
werktuigelijk de hand uit, als dacht hij zijn zusje aan zijne zijde te zullen vinden. De
herinnering aan zijn verlies en de gedachte aan zijn nu geheel vereenzaamd leven
bekropen hem langzamerhand zóó, dat hij in tranen uitbarstte. Eindelijk werd hij
kalmer en viel in slaap; een blijde droom voerde hem terug naar den
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eenigen feestdag in zijn leven, toen hij met Joe en Nelly dwaalde door het groene
bosch. Toen hij den volgenden morgen wakker werd, was in het steegje het gewone
leven reeds begonnen; tal van havelooze, slecht gevoede, vuile kinderen liepen op
straat; de een probeerde om tegen een lantarenpaal op te klauteren; een ander troepje
sjorde een handwagen van zijne plaats; weer anderen vochten samen, terwijl de
kleinsten met het straatvuil speelden.
Zoodra Benny voor den dag kwam, werd hij met luide kreten en scheldwoorden
begroet, zóó luid, dat de menschen buiten de deuren kwamen kijken wat er toch te
doen was.
Blijkbaar hadden de grootsten hem herkend, terterwijl ook aan deuren en vensters
menig gezicht verscheen, dat hem niet vreemd was. Dit vond Benny bijzonder
onaangenaam, want natuurlijk was hij weinig gestemd tot het beantwoorden van
nieuwsgierige vragen, en hij wilde ook niet opgehouden worden. Hij snelde dus het
steegje door, alsof het een wedloop gold op leven en dood, en liep in zijn haast een
paar jongens omver, die hem in den weg traden.
Nog een eindweegs werd hij achtervolgd door een troep bengels, die hem zoo hard
zij konden achterna schreeuwden. Maar Beny kon veel harder loopen dan zij en
weldra lag Bowker's Row met zijne luidruchtige bewoners een heel eind achter hem.
Benny's eerste werk was nu zich een stevig ontbijt te verschaffen en toen hij zich
daardoor versterkt en verkwikt gevoelde, begaf hij zich naar de dokken, in de hoop
daar werk te zullen vinden. Maar voor een armen knaap zonder getuigschriften of
aanbevelingen van eenigen aard, ging dat zoo gemakkelijk niet. De meesten, tot wie
hij zich wendde, sloegen niet eens acht op zijn verzoek. Enkelen vroegen hem wat
hij doen kon, maar toen hij ten antwoord gaf:
‘O, ik kan van alles,’ was het onveranderlijk bescheid: ‘dat wil zeggen: niets.’ En
inderdaad was er in die groote, ruime en drukke dokken ook geen werk
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werd hij luide kreten en scheldwoorden begroet.
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voor een kind van zijn leeftijd. Toen de avond kwam was hij dood moede en zijn
geldvoorraad vrij wat geslonken.
Hij trachtte echter goeden moed te houden, en zocht rust en slaap in een vochtigen
kelder, waar hij voor twee pence den nacht mocht doorbrengen op een hoop vuil
stroo, in gezelschap van een twaalftal andere jongens, schijnbaar even verlaten als
hij. Hij sliep vast en lang; toen hij wakker werd stond de zon hoog aan den hemel;
al de andere jongens waren weg en - zijne zakken ledig!
Dat was een vreeselijke slag voor Benny! Zoodra hij zich echter overtuigd had,
dat zijn ‘geluksshilling’ nog veilig in de voering van zijn jas zat, voelde hij den moed
herleven en trad naar buiten om andermaal den strijd tegen het lot te beginnen.
Vóór zonsondergang echter was hij ten einde raad; hij had niets, niets verdiend
en was bijna flauw van den honger. In wanhoop zocht hij zijne oude plaats op de
kade weer op, misschien zou het hem gelukken iemand te vinden, die hem een valies
of iets anders wilde laten dragen, dan kon hij ten minste een stuk brood koopen; maar
geen mensch had hem noodig, hij werd meer dan eens weggejaagd of afgesnauwd
en voor het eerst kwam de gedachte in hem op of het zonde zou wezen eenvoudig
in de rivier te springen; dat was de kortste weg; dan was hij in eens van alle ellende
verlost... Het was toch zeker minder slecht dan stelen. Van honger omkomen was
zoo vreeselijk, verdrinken scheen hem minder erg toe; en het was nu zoover gekomen,
dat hij stelen moest of sterven. Maar - stelen wilde hij niet; dat had hij zich vast
voorgenomen. Had hij niet aan Nelly beloofd, dat hij eerlijk zou blijven? Neen, dat
stond bij hem vast, en als hij eens iets besloten had, dan was hij niet zoo heel licht
van zijn stuk te brengen. Het was dus nu maar de vraag wat de zachtste dood zou
wezen. De rivier zag er op dezen zomeravond zoo verlokkend schoon uit, dat hij met
welgevallen bedacht hoe zacht men zou
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kunnen rusten in haar schoot na een moeilijken dag in de heete, stoffige straten. Zou
hij er in springen of nog wat wachten? Hij had nu in vier-en-twintig uren geen eten
gehad, en hij wist geen plekje waar hij het hoofd zou kunnen neerleggen, geen middel
om zich ook maar het geringste voedsel te verschaffen.
Eensklaps herinnerde hij zich zijn ‘geluksshilling.’
‘Hoe wonderlijk toch!’ dacht hij. ‘God zond een engel met dit geld; tot nog toe
heb ik het niet noodig gehad, maar nu ik het noodig heb, is het er. Ik had niet moeten
wanhopen. “God zal voor u zorgen,” heeft Nelly gezegd, en het is waar. Hij doet
het.’ En hij haalde het geldstukje uit zijn verborgen hoekje en bekeek het met innig
welgevallen.
Juist hoorde hij een boer den weg naar het station vragen aan een man, die dicht
bij hem stond.
‘Wacht,’ dacht hij, ‘dat is een kansje,’ en vooruittredend zei hij: ‘Ik zal u den weg
wel wijzen, mijnheer, als gij het hebben wilt.’
‘Maar weet gij den weg zelf wel, jongen?’ vroeg de man.
‘Nu, dat zal wel waar wezen,’ zei Benny, zich in zijn volle lengte oprichtend.
‘Ga dan maar vooruit,’ hernam de buitenman; en Benny stapte voort, in de blijde
hoop op een maal eten, en wel zonder dat hij zijn shilling zou behoeven uit te geven.
‘Dankje,’ zei de boer, toen zij bij het station waren, ‘je bent een flinke jongen, dat
moet ik zeggen.’
En met een vriendelijk knikje stapte hij het bureau binnen, terwijl onze held hem
verbijsterd nastaarde.
‘Wel, heb ik van mijn leven!’ mompelde hij,‘zoo'n leelijke kerel!’
Daar zag hij opeens een heer met een vrij groot lederen koffertje.
‘Koffer dragen, mijnheer?’ vroeg Benny; zonder te antwoorden zette de heer het
vrachtje op zijn schouder en weer draafde Benny voort.
Toen zij een heel eind geloopen hadden, bergop nog

Silas K. Hocking, Haar Benny

139
wel, nam de ‘heer’, zonder iets te zeggen, Benny het koffertje af en - gaf hem één
penny voor zijne moeite.
Wanneer zullen de menschen, de Christenen, toch eens de eenvoudige les in practijk
leeren brengen: ‘Wat gij wilt dat anderen u doen zullen, doe gij hun desgelijks?’
De arme knaap kon niet meer, en een medelijdende bakker, die toevallig het voorval
mee aangezien had, gaf hem voor zijn penny een veel grooter broodje dan hem
toekwam, met een paar vriendelijke woorden er bij. Met een lichter hart keerde Benny
naar de allengs duisterder wordende straat terug en - verslond zijn broodje.
Het was een drukkend heete dag geweest en Benny had weinig lust om weer naar
de stad te gaan en misschien andermaal in de handen van een agent te vallen. Daarom
liep hij in oostelijke richting verder, in de hoop, dat hij wel ergens een hoekje zou
vinden om ongestoord te kunnen slapen.
Weldra bevond hij zich in de buurt van het kerkhof, waar Nelly begraven lag.
Bijgeloovig was hij niet en zonder zich te bedenken, klom hij over het lager
muurtje. Hoewel het reeds donker begon te worden, had hij het graf van zijn zusje
toch spoedig gevonden; met zijn hoofd op het kleine heuveltje, strekte hij zich uit in
het vochtige gras, en deed zijn best na te denken, om het een of ander plan te maken
voor de toekomst.
Boven zijn hoofd flonkerden de zwijgende sterren. Om hem heen sliepen de
zwijgende dooden. Het was bladstil; geen blaadje, geen grassprietje bewoog zich,
en onder den invloed van die kalme rustige omgeving viel hij in slaap. Eerst echter
was hij tot het besluit gekomen niet meer naar zijn vroeger verblijf terug te keeren,
maar zoo ver mogelijk van Liverpool een nieuw leven te beginnen.
Den volgenden morgen werd hij met de vogels wakker; hij drukte een kus op de
groene zoden, waaronder zijne kleine Nelly zoo vredig sliep en toen de zon hare
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middaghoogte bereikt had, lag Liverpool een goed eind achter hem en voor hem wat?
Onder een boom aan den weg bleef hij op het heetst van den dag een groot uur
uitrusten, stilde zijn dorst aan eene murmelende beek, waschte handen en aangezicht
en zette vervolgens zijn tocht voort.
Het landschap was verrukkelijk schoon, badend in licht en zonneschijn, maar hij
was niet in de stemming om er door getroffen te worden. De vogels zongen in de
boomen hun lied, maar hij had een gevoel alsof zij spotten met zijn leed. In de
weilanden graasden het glanzige vee, of lag rustig en tevreden te herkauwen in de
koele schaduw, terwijl hij hongerig en dorstig en diep terneer gedrukt zich
voortspoedde - waarheen, dat wist hij niet.
Toen de zon begon te dalen, zag hij zich aan alle kanten omringd door groen en
boomen, maar geene enkele menschelijke woning was in den omtrek te ontdekken.
Nog een tijdlang sleepte hij zich voort, maar eindelijk begaven hem moed en
krachten. De wanhoop maakte zich van hein meester en hij dacht:
‘'t Is met mij gedaan; ik kan niet meer.’
Zijne voeten waren doorgeloopen en met blaren bedekt - het gevolg van den langen
tocht; zijn hoofd klopte alsof het barsten zou; hij was duizelig en flauw van den
honger, want sinds den vorigen avond had hij niets gegeten.
‘Nu begrijp ik toch niet hoe God voor mij zorgen zal,’ dacht hij, terwijl de tranen
hem in de oogen sprongen. ‘Nelly heeft het toch gezegd en de engel, die mij den
shilling gaf ook, maar ik begrijp niet hoe Hij het doen zal, zou Hij mij misschien ook
naar den hemel laten gaan? Zou Hij mij zóó helpen? Misschien wel... dan behoefde
ik nooit meer honger te hebben en gebrek te lijden...’
Hij klom op een hek en keek om zich heen, maar nergens was een huis te bekennen.
‘Niets te zien,’ zei hij, aan den anderen kant van
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het hek op den grond springend; ‘ik zal een plaatsje zoeken, waar ik kan wachten tot
God mij komt halen. Zou het lang duren?’
Hij had nog niet ver geloopen, toen hij een hoekje vond, dat hem aanlachte. Een
dicht met mos begroeid en met varens en kreupelhout omringd plekje, waar boven
hooge dennen ruischten en zuchtten in den avondwind. Hij legde het gloeiende en
kloppende hoofd op eene met zacht, koel mos begroeide verhevenheid, en die
aanraking deed hem zoo weldadig aan alsof een vriendelijke mond hem kuste.
‘Hier kan ik rustig liggen tot God de Heer komt.’ zei hij, de vermoeide leden
uitstrekkend. ‘Zou Hij Nelly misschien meebrengen...?’
Toen sloot hij de oogen en wachtte. Boven zijn hoofd suisden de takken, als wilden
zij hem in slaap zingen; in de verte murmelde een beekje. Het was alles zoo
geheimzinnig en plechtig, maar o zoo rustig en verkwikkend tevens.
De honger kwelde hem niet zoo hevig meer nadat hij een tijdlang gerust had en
zijn hoofd deed ook minder pijn. Al de zachte geluiden om hem heen voerden hem
in de herinnering terug naar een ver, ver verleden, toen zijn moeder hem zingend in
slaap wiegde op haar schoot.
De muziek werd al zachter en zachter, alle geluiden zwegen en de arme Benny
sliep. Daar in het stille, donkere bosch zullen wij hem nu laten rusten, onder de hoede
der eeuwige liefde en trouw.

Hoofdstuk XIX.
Op de grenzen
Joe Wrag was geheel verslagen, toen hij hoorde hoe ongelukkig Benny er aan toe
was. Grootje was hem liet eerst komen mededeelen, dat er zeker het een of
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ander niet in orde moest zijn. Sedert Benny bij den heer Laurence in dienst was, had
hij de vaste gewoonte gehad des Zaterdagsavonds wat vroeger thuis te komen dan
op de andere dagen van de week, en toen de avond verliep zonder dat hij zich
vertoonde, toen het eindelijk nacht werd, begon grootje erg bang te worden, dat hem
het een of ander ongeluk overkomen zou zijn. Zij bleef in haar stoel opzitten,
ingespannen luisterend of zij zij u voetstap ook vernam. Toen de morgen aanbrak,
spoedde zij zich naar Joe's huisje, in de hoop, dat deze haar zou kunnen vertellen
wat er met Benny was voorgevallen.
Joe schrikte geweldig, toen hij de oude Betty daar op dien Zondagmorgen zou
buitengewoon vroeg zag aankomen en hare angstige vraag: ‘Weet gij ook waar de
jongen zit, Joe?’ maakte de zaak niet beter. In het eerste oogenblik was Joe buiten
staat om een woord te zeggen en stamelend vroeg hij eindelijk:
‘Is hij dan niet thuis, Betty?’
‘Neen, Joe; sedert gisteren morgen heb ik hem niet gezien.’
Joe keek nadenkend voor zich; hij wist niet wat hij zeggen zou en Betty liet zich
vermoeid op een stoel nedervallen.
Toen zij even gerust had, stond zij weer op. ‘Ik moet gaan, Joe,’ sprak zij; ‘wie
weet - misschien is hij nu wel thuis.’
Tegen den avond kwam Joe bij haar, maar geen Benny was gezien; de daarop
volgende nacht was de langste dien Joe ooit had gekend en nauwelijks was hij afgelost
of hij stapte naar het kantoor van den heer Laurence.
‘Is mijnheer hier?’ vroeg hij aan een van de klerken.
‘Neen, mijn goede man, dat zal nog wel een uurtje duren,’ was het antwoord. ‘Kunt
gij niet terugkomen?’
‘Misschien kunt gij mij evengoed helpen,’ zei Joe, aan zij ne pet draaiend. ‘Zoudt
ge mij ook kunnen zeggen wat er met Benny Bates gebeurd is?’
‘O, jawel,’ hernam de klerk; ‘hij zit waar hij al lang had moeten zitten.’
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‘Waar dan, mijnheer?’
‘In de gevangenis.’
‘In de gevangenis?’ zei Joe op verbaasden, vragenden toon.
‘Ja wel, juist!’
‘Ik begrijp er niets van,’ stamelde Joe.
‘Dat wil ik graag gelooven,’ zei de klerk, ‘Mijnheer Laurence had hem al lang
verdacht en legde om hem eens op de proef te stellen, eene banknoot van vijf pond
op tafel; hij liet hem bespieden...’
‘En?’ zei Joe, verlangend en toch huiverig om het vervolg te hooren.
‘Wel,’ ging de klerk voort, ‘die vriend van u was wel jong, maar van dat werk
schijnt hij slag gehad te hebben, want hij nam het geld doodeenvoudig weg. Toen
hij een oogenblik later van den diefstal beschuldigd werd, ontkende hij stoutweg
alles; maar mijnheer Laurence had niets geen plan om zich zoo te laten beetnemen
en zond hem terstond naar het politiebureau.’
Een oogenblik bleef Joe den klerk zwijgend aanstaren en daarop verliet hij het
kantoor.
Toen hij het aan grootje vertelde, was zij eerst verontwaardigd. ‘En dat ik, eene
eerlijke vrouw, al die maanden een dief in den kost heb gehad!’ sprak zij. Joe wist
haar echter spoedig tot betere gedachten te brengen, en toen was het, dat zij beloofde
den verloren zoon niet te zullen verstooten, indien hij terug kwam.
Toen Joe des Woensdagsmorgens in de courant zag, dat Benny vrijgesproken was,
kende zijne blijdschap geene grenzen; hij beschouwde het als een afdoende bewijs
van Benny's onschuld en ging terstond naar grootje om haar het goede nieuws mede
te deelen.
Hij vond de oude vrouw met Benny's brief en de achttien pence op haar schoot.
Toen Joe binnentrad reikte zij hem zwijgend den brief. Onder het lezen snoot Joe
een paar maal geweldig hard den neus, daarop legde hij het papier neer en liep naar
de deur om zijne aandoening te verbergen. Er verliepen eenige minuten
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eer hij zich weer tot spreken in staat gevoelde en toen stamelde hij:
‘Die arme miskende jongen moet gevonden worden, Betty! Ik ga terstond op weg.
Goeden morgen, Betty!’
En eer de oude vrouw iets kon antwoorden was hij verdwenen.
De drie eerstvolgende dagen sliep Joe bijna in het geheel niet. Hij doorkruiste de
stad in alle richtingen in de hoop, dat hij eenig spoor zou vinden van den armen
verloren knaap. Al zijne moeite was echter vruchteloos en iederen avond keerde hij
naar zijn wachthuisje terug met iets minder hoop, dat hij het arme kind ooit zou
terugzien. Hij was ten einde raad; hij kon niets anders doen dan het lot van zijn
vriendje toevertrouwen aan God, dien hij nu als den liefderijken Vader had leeren
kennen en voor Wien hij zoo gaarne en zoo dikwijls zijn hart uitstortte.
En werden zijne gebeden verhoord? Zeker. Misschien niet zooals aan Joe het liefst
zou zijn geweest, maar anders en beter. God geeft ons als antwoord op onze gebeden
niet wat ons, maar wat Hem het beste dunkt. Aan den vermoeiden, uitgeputten Benny
gaf God slaap, diepen, rustigen slaap, en toen hij ontwaakte ruischten de blâren en
zongen de vogels hem een morgengroet toe. Liefelijk klonk die muziek in Benny's
ooren, maar het was niet, zooals hij gehoopt had, de muziek des hemels. Hij had in
dat donkere koele bosch op God gewacht, maar God was niet gekomen. De hemel
scheen dien morgen verder van hem verwijderd dan ooit en de aardsche werkelijkheid
was zoo bitter pijnlijk. Hij voelde zich te zwak om terstond op te staan, en bleef dus
nog wat liggen, slechts nu en dan even de oogen openend, om de morgenzon te zien
spelen door het gebladerte en de blinkende dauwdroppels te bewonderen, die aan
ieder grassprietje trilden.
Zijn hoofd was dof en zwaar, de oogen deden hem zóó zeer, dat hij ze niet lang
kon openhouden en het akelig knagende gevoel van honger keerde terug. Wat zou
hij doen? Hij trachtte te denken, het een of ander
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plan te maken; maar zijne gedachten dwarrelden dooreen als sneeuwvlokken in den
storm.
‘Misschien kan ik nu wel weer een eindje loopen,’ dacht hij, en de daad bij het
woord voegende, stond hij van zijn mosbed op en verliet het bosch. Bij iederen
voetstap struikelend, bereikte hij het hek; hij had nog juist kracht genoeg om er over
te klimmen en zonk toen geheel uitgeput aan den kant van den weg ineen.
Hoe lang hij daar gelegen had wist hij niet, maar eindelijk werd hij tot bewustzijn
gebracht door het rollen van het eene of andere voertuig en het schelle fluiten van
den voerman.
Al nader en nader kwam het en hield toen vlak bij hem stil. Benny keek even op
en zag in een schijnbaar ledig karretje een langen, ruigharigen jongen staan, die hem
met zijne groote, ronde oogen verwonderd aanstaarde.
Benny was nu tot dien staat van uitputting genaderd, die onverschillig maakt voor
alles; hij keek den jongen dus maar even aan en liet het hoofd terstond weer in het
gras vallen.
‘Ben je moê?’ vroeg de jongen eindelijk.
‘Ja,’ zei Benny, zonder op te zien.
‘Wil je een eindje meerijden?’
‘Ja, heel graag; maar hoe zal ik er op komen?’
‘O, dat is gemakkelijk genoeg,’ hernam Gilles, van de kar stappend, en hij nam
Benny op alsof hij een klein kind was.
‘Hallo!’ zei Benny, opeens zijne oude geliefkoosde uitdrukking terugvindend,
‘wat ben je sterk!’
‘Sterk? Ik kan heel goed een zak met graan opbeuren. Komaan, Dobbin, vooruit
jongen!’
En het paard nam een sukkeldrafje aan, dat blijkbaar zijne gewone manier van
voortbeweging was.
‘Wil je een raap hebben?’
‘Wat is een raap?’
‘Hoe heb ik het nù?’ zei de jongen lachend. ‘Weet je niet wat een raap is? Nu een
knol dan?’ Zoo sprekend maakte hij een van de zakken los, die op de kar
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lagen, nam er twee stuks uit, schilde ze ‘in een wip’ met zijn groot knipmes en bood
er Benny een van aan, terwijl hij zelf de andere begon te verorberen.
Deze zette er terstond de tanden in en het was hem alsof hij nog nooit iets zoo
overheerlijks geproefd had.
Toen onze held zijne knol op had, kwamen zij aan een klein dorpje en Benny kon
zonder hulp van de kar klimmen. Hier waren ten minste huizen. Misschien zou hij
hier werk kunnen krijgen en in ieder geval zou hij het beproeven. En dat deed hij
ook, maar het was vruchteloos.
Menigmaal werd de deur hem voor den neus dicht geslagen, bij wijze van antwoord
op zijn vraag. Een enkele maal was men welwillend genoeg hem te vragen vanwaar
hij kwam, en als hij antwoordde: ‘Van Liverpool,’ dan was doorgaans het bescheid:
‘Blijf dan maar waar je thuis hoort! Wij hebben hier geen dieven en zakkenrollers
noodig!’
Eén goedhartige oude heer vroeg aan Benny wat hij kon doen,
‘O van alles,’ was Benny's haastig antwoord.
‘Je schijnt erg knap te zijn,’ hernam de oude heer lachend. ‘Maar laat eens hooren.
Kun je distels snijden?’
Benny werd verlegen. Distels snijden? Hij had er nooit van gehoord en schudde
dus het hoofd.
‘Kun je eene zeis slijpen?’
Weer die ontkennende beweging.
‘Schoven binden?’
‘Neen.’
‘Aardappelen rooien?
‘Dat weet ik niet.’
‘Hm! Melken?’
‘Melk drinken kan ik heel goed -’
‘Haha!’ En met verheffing van stem: ‘Mary, breng eens een glas melk voor dien
jongen!’
Een oogenblik later gaf een flinke boerenmeid met vuurroode armen Benny een
boordevol glas met heerlijke versche melk.
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‘Zoo, zoo,’ hernam de oude man, ‘de kunst van melkdrinken versta je ten minste
wel, dat merk ik. Nog een glas?’
‘Neen, dank u vriendelijk.’
‘Hm! Je bent niet erg thuis in het boerenvak, geloof ik.’
‘Maar ik wil graag leeren.’
‘Ja, ja, dat is waar; je ziet er ten minste wakker genoeg uit. Misschien kun je in
het naaste dorp wel werk vinden.’
‘Hoever is dat nog?’ vroeg Benny.
‘Twee mijlen zoowat.’
‘Dank u vriendelijk.’
En daar ging hij weer op weg, wel wat verfrischt en versterkt, maar toch vermoeid
en het was een gloeiend heete dag. Buiten het dorp, in den fellen zonneschijn, begon
hij weer flauw en duizelig te worden. Boomen waren er bijna niet en vruchteloos
zag hij uit naar een beschaduwd plekje. Toch liep hij voort, al konden zijne beenen
hem bijna niet meer dragen. Een eindje verder zag hij eene boerderij door boomen
omringd. ‘Als ik het maar tot zoover brengen kon! Ik zal een poosje uitrusten.’ Hoe
vreemd was dat! Alles begon om hem heen te bewegen... Kon hij niet goed meer
zien...
Daar klonken stemmen dicht bij hem. In de schaduw van een boom zaten eenige
maaiers hun maal te gebruiken. Was de hulp nabij? Hij wist het niet. Al zijne krachten
verzamelend stond hij op, wankelde naar hen toe, als in den blinde, want de nevel
voor zijne oogen werd hoe langer hoe dichter, drukte de handen tegen het hoofd, als
voelde hij daar plotseling hevige pijn en - viel bewusteloos op den grond.
Terstond beurde een meisje hem op en ondersteunde zijn hoofd, terwijl de mannen
met verbaasde gezichten er omheen stonden. Daar naderde de pachter zelf met de
vraag: ‘Wat is hier te doen?’
De maaiers maakten plaats voor hem.
‘De jongen is dood!’ zei pachter Fisher met eene zekere trilling in zijne stem.
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‘Neen,’ zei het meisje,‘dat geloof ik niet, zijn hart klopt ten minste nog.’
‘Ga terstond de vrouw halen, maar haast u.’
Vrouw Fisher was een goedhartig, vriendelijk mensch en hield bijzonder veel van
kinderen. Vooral nu was haar hart zacht gestemd, want nog geene maand geleden
had zij een van hare kinderen, een lief ventje van Benny's leeftijd, naar het graf
gebracht. Zoodra zij dus zijn bleek gezicht gewaar werd, kreeg zij diep medelijden
met hem.
‘Laat hem naar huis brengen, John,’ sprak zij tot haar man, terwijl de tranen haar
in de oogen sprongen, ‘en stuur dadelijk om den dokter.’
Benny was dus zonder eenig uitstel onder dak gebracht, van zijne bestoven kleeding
ontdaan en behoedzaam naar een frisch bed in eene koele kamer gedragen. Eenmaal
slechts sloeg hij even de oogen op, keek verbaasd om zich heen om terstond weer
tot een staat van volkomen bewusteloosheid terug te keeren.
De dokter, die tegen den avond verscheen, beschouwde Benny's toestand als zeer
ernstig, gaf eenige voorschriften voor den nacht, en beloofde, dat hij des anderen
daags terug zou komen.
‘Zou hij er door komen, dokter?’ vroeg vrouw Fisher op bezorgden toon.
‘Maak u niet al te bezorgd,’ was het antwoord. ‘Honger en gebrek en, naar ik
vrees, ook de groote hitte, hebben het kwaad aangericht. Die arme jongen heeft het
zeker hard te verantwoorden gehad in den laatsten tijd, en wie weet - misschien was
de dood een weldaad voor hem.’
Den volgenden dag keerde Benny's bewustzijn soms eens voor een oogenblik
terug; hij lag echter zóó stil, met half gesloten oogen, dat zijne goede verpleegster
soms niet wist of hij dood was of nog leefde. De dokter schudde na zijn onderzoek
het hoofd en durfde maar zeer weinig hoop geven.
Zoo ging de zomerzondag voorbij en ook de volgende drie dagen hing Benny's
leven aan een zijden draad.
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Zijne krachten kwamen niet aan, de polsslag was bijna nog zwakker dan in het begin.
Kwam er niet heel spoedig verandering, dan waren zijne uren geteld.
Buiten jubelden de vogels, het gezang van de maaiers werd voortgedragen door
den zoelen wind, en daarbinnen in de schemerdonkere kamer lag Benny, schijnbaar
wachtend op den dood.
Hij was tot aan de grenzen van het onbekende land genaderd en stond aan den
oever der rivier. Aan den overkant lag het Vaderhuis, waar zijne Nelly woonde, waar
geen honger en gebrek, geen smart en miskenning hem meer konden kwellen waarom aarzelde hij dan? Hij had immers zoo verlangd om daarhenen te gaan en
veilig en geborgen te zijn voor altijd...
Benauwd of angstig was hij niet. 't Was een zacht sterfbed, meenden de omstanders.
Geen zucht ontsnapte aan zijne lippen, hij lag zoo stil, alsof hij reeds gestorven was.
Ook die dag verdween om plaats te maken voor den nacht. Vrouw Fisher bleef
met eene van de dienstboden op om te waken. Tegen middernacht merkten zij eene
verandering bij den kleinen zieke. Hij trok de wenkbrauwen samen alsof hij pijn had,
met de magere vingers plukte hij aan de dekens; de ademhaling begon moeilijk en
ongeregeld te worden.
Vrouw Fisher ging naar de kamer waar haar man sliep en verzocht hem bij Benny's
ziekbed te komen. John Fisher was goedhartig evenals zijne vrouw en liet zich geen
tweemaal roepen. Met zachte hand wischte hij de parelende zweetdroppels van
Benny's voorhoofd, en zijne vrouw aanziende zei hij:
‘Zoudt ge wel hier blijven, beste? Ik geloof dat zijn einde nadert.’
‘Neen, neen,’snikte zij. ‘Ik kan hem niet zien sterven! Laat mij roepen als het met
hem gedaan is, John!’
Zoo sprekend verliet zij de kamer.
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Hoofdstuk XX.
Op de Boerderij.
Vrouw Fisher zat met kloppend hart in de aangrenzende kamer te wachten tot haar
man haar zou komen zeggen, dat Benny gestorven was. Zij had den moed niet om
naar het ziekbed terug te keeren en den doodsstrijd aan te zien. Het was nog maar
zoo kort geleden, dat zij haar kleinen Robert in de armen had gehouden, terwijl hij
den laatsten adem uitblies; de wonde in haar hart geslagen was nog te versch; geheel
genezen zou die nimmer, dat wist zij. Het arme vreemde kind, dat zij als eene moeder
had verzorgd, te zien worstelen met den dood, was meer dan zij nu nog zou kunnen
dragen, dat voelde zij maar al te goed. Zoo zat zij dan alleen te wachten, terwijl de
tijd langzaam voortkroop.
Eindelijk stond zij op en begon de kamer op en neer te loopen. ‘Arme jongen, hij
houdt zich wel aan 't leven vast!’ dacht zij. Nog altijd was haar man in de andere
kamer.
‘Ach, wat duurt zijn strijd lang!’ sprak zij halfluid. ‘Goede God, neem hem spoedig
tot U,’ was hare tweede gedachte.
Wederom verliepen er eenige minuten, die haar zoovele uren schenen. Eindelijk
- daar klonk een voetstap en angstig keek zij op, toen haar man binnentrad.
‘Kom eens hier, Mary!’ riep hij, eer zij tijd had gehad om iets te zeggen.
‘Is het afgeloopen?’ fluisterde zij, hem vragend aanziende.
‘Neen, ik begrijp het niet, maar het kind schijnt beter, hoewel zijn hoofd blijkbaar
geheel in de war is.’
Zonder iets meer te zeggen volgde zij haar man en legde de hand zachtkens op
Benny's voorhoofd. Hij
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sloeg de oogen op, zag haar aan en trachtte te spreken, maar er kwam geen geluid
over zijne lippen.
‘Wat zegt ge, arm kind?’ vroeg vrouw Fisher, zich over hem heen buigend.
‘Mag Nelly bij mij komen, alstublieft?’ fluisterde hij.
‘Wie is Nelly?’ hernam zij.
‘Nelly is mijn zusje; mag zij bij mij komen?’
‘Waar is uw zusje dan, mijn jongen?’ vroeg zij weer.
‘Nelly is in den hemel,’ zei hij. ‘Dit is immers de hemel?’
‘Neen, mijn jongen, dit is de hemel niet.’
‘O, dat dacht ik,’ zei hij, met eene uitdrukking van bittere teleurstelling de oogen
sluitend.
En vrouw Fisher's oogen werden vochtig, toen zij de twee groote tranen zag, die
uit de gesloten oogleden te voorschijn kwamen en hem langs de bleeke, magere
wangen rolden.
Een poosje later viel Benny in een gerusten slaap, waaruit hij eerst tegen den
morgen ontwaakte. Toen de dokter kwam, wreef hij zich verheugd in de handen.
‘Ik heb nog ééns een dergelijk geval gehad,’ zei hij. ‘Kinderen kunnen toch soms
verbazend veel uitstaan; juist als men denkt, dat zij over den afgrond zullen
heenstappen, keeren zij om en slaan den weg in, die naar het land der gezondheid
voert.’
‘Denkt gij, dat hij herstellen zal, dokter?’
‘Zeer waarschijnlijk, ja! Het getij is blijkbaar gekeerd. Toen gij van nacht meendet
dat hij stierf, heeft hij de crisis doorgemaakt en dat hij nu zooveel beter is, acht ik
een zeer gunstig teeken.’
En van dien dag af werd Benny werkelijk beter. Niet met rassche schreden ging
hij vooruit; zeer, zeer langzaam keerde de gezondheid terug. Zijne krachten namen
wel iets toe, maar, o zoo weinig en dat verwonderde den dokter, hij had op een
spoediger herstel gerekend. De oplossing van het raadsel was, dat Benny liever niet
beter wilde worden. En op een zekeren dag,
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ongeveer eene week na het boven verhaalde, weigerde hij de voorgeschreven
medicijnen in te nemen.
‘Kom, neem het maar; daar moet gij beter van worden,’ zei vrouw Fisher
vriendelijk.
‘Maar ik wil niet beter worden; il wil veel liever naar den hemel gaan.’
‘Gij moet gewillig wachten tot God u roept, Benny.’
‘Ik heb al zoo lang gewacht,’ was zijn antwoord. ‘Het wachten verveelt mij zoo.’
‘Gij weet toch wel, dat gij niet ontevreden moogt zijn, als God iets over u beschikt.’
‘Mag dat niet?’ zei hij. ‘Dat wist ik niet; maar ik ben zoo moê, o zoo moê...’
‘Dat zal wel overgaan, mijn jongen; doe maar uw best om geduldig te zijn.’
‘Goed dan,’hernam hij met een zucht;‘ik zal mijn best doen.’
Ten spijt van Benny's verlangen om te sterven, werd hij met den dag gezonder en
sterker. Op een mooien Zondagmiddag in Juli werd hij voor het eerst aangekleed in een pak van den gestorven Robert - naar eene andere kamer gedragen en op een
gemakkelijken stoel gezet op een plekje, waar hij van het prachtige uitzicht kon
genieten. Benny liet zijne trouwe verzorgster stil begaan en zei niets, want hij was
nog altijd heel zwak; toen hij echter wat bijgekomen was, keek hij zeer verbaasd
naar de kleeren, die hij aan had, alsof hij zich zelven ternauwernood herkende.
‘Ben ik Benny Bates of ben ik het niet?’ zei hij eindelijk.
‘Zeker zijt gij het,’ zei vrouw Fisher, die hem aandachtig had gadegeslagen.’
‘Maar,’ hernam hij haar aanziende, ‘dat is toch mijn goed niet.’
‘Neen, maar gij moogt die kleeren toch houden, Benny.’
‘Wacht eens...’ zei hij en begon zorgvuldig al de zakken te doorsnuffelen; toen
hij er mee gereed was, keek hij vrouw Fisher met een bleek en verschrikt gezicht
aan.
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‘Waar is mijn shilling gebleven?’
‘Hm, wat...?’
‘Mijn shilling.’
‘Welke shilling?’
‘Die van den engel. Hebt ge hem niet gezien?’
‘Neen; waar was hij?’
‘In de voering van mijn vest.’
‘O, misschien zal hij dan nog wel te vinden zijn.’
‘O, alstublieft! Ik zou dien shilling voor geen honderd pond willen verliezen.’
‘Honderd pond! Dat is heel veel, Benny!’
‘Dat weet ik wel; maar ik heb hem ook van een engel gekregen.’
‘Een engel, Benny?’
‘Ja, van een wezenlijken engel! Als ik hem terug heb, zal ik u alles vertellen.’
Na eenig zoeken werd het geldstukje gevonden, en toen deed Benny het verhaal,
dat met den hem zoo dierbaren shilling in verband stond. Wat meer is, toen het ijs
eenmaal gebroken was, zou hij haar zijne geheele levensgeschiedenis wel hebben
willen meedeelen; maar vrouw Fisher was bang, dat dit hem te veel vermoeien zou
en wilde niets meer hooren.
En terwijl hij daar zoo dagen achtereen aan het venster zat, terwijl het zachte
Julikoeltje zijn voorhoofd streelde en de vogels buiten hunne schoonste liederen
zongen, vertelde hij de geschiedenis, die wij hebben opgeschreven. Hij vertelde van
het droevige leven thuis, van zijns vaders ruwheid, van Joe's vriendschap en van
Nelly's liefde, van zijne bittere smart bij haar heengaan, van zijn honger en van den
door God gezonden engel, die tot hem kwam, toen hij het toppunt van wanhoop had
bereikt; hij vertelde ook van den goeden tijd op het kantoor van den heer Laurence,
van zijn dorst naar kennis, van zijne hoop op eene betere toekomst. En toen kwam
het verhaal van de vreeselijke beschuldiging, van zijne gevangenneming en vrijlating,
van zijn harden strijd met honger en gebrek. Om de verzoeking in de groote stad te
ontloopen, was hij naar
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buiten gegaan, totdat hij, door uitputting overweldigd, aan den weg was neergevallen
om te sterven.
En onder het aandachtig luisteren dacht vrouw Fisher telkens hoe heerlijk zij het
vond, dat zij den armen verlaten knaap tot zich had kunnen nemen. Benny had het
warme, moederlijke hart der goede vrouw geheel gewonnen en zijn bijzijn deed haar
de leegte, door den dood van haar eigen zoontje achtergelaten, iets minder gevoelen.
Had zij haar eigen zin geheel kunnen volgen, dan zou zij hem geheel als haar kind
beschouwd en toen hij weer sterker werd, met Harry en George naar school gezonden
hebben. Daarvan wilde Benny met zijn onafhankelijk karakter echter in het geheel
niet hooren. Hij zou heel gaarne op Scout-Farm willen blijven, indien hij voor den
kost mocht werken; was er evenwel geene geschikte bezigheid voor hem te vinden,
dan zou hij de wijde wereld weer ingaan en op de eene of andere manier zijn brood
trachten te verdienen. Zoo werd dan eindelijk besloten, dat hij blijven en het
boerenbedrijf leeren zou; zijne krachten keerden nu met verwonderlijke snelheid
terug en toen September in het land kwam, kon hij reeds helpen bij het binnenhalen
van den oogst en zich op allerlei wijzen nuttig maken. Hij leerde met grooten lust
en ijver en moeilijk was het werk niet. In de eerste weken was hij des avonds wel
erg vermoeid, maar de heerlijke buitenlucht scherpte zijn eetlust; spieren en longen
werden door den arbeid geoefend en gevoed en met volle teugen genoot hij van het
herwonnen leven.
Spoedig wist hij wat hem te doen stond, zonder dat het hem telkens gezegd
behoefde te worden. Hij bracht 's avonds het vee op stal, alsof hij zijn levenlang niets
anders gedaan had; poetste de paarden alsof zij en hij oude kennissen waren, en gaf
den kalveren te drinken, handig als een man van het vak. De baas was zeer tevreden
over hem. ‘Zoo'n wakker kereltje heb ik van mijn leven nog niet gezien,’ zei hij. En
in plaats, dat hij in den weg zou zijn - wat vrouw Fisher in het
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begin wel eens gevreesd had - wist hij zich spoedig onmisbaar te maken.
Toen de winter kwam met zijne lange avonden vond hij een nieuw genot in de
avondschool. Vrouw Fisher, die wist hoezeer hij naar meer kennis verlangde, had
hem dit denkbeeld aan de hand gedaan. Zij wist, dat hij er niet enkel plezier, maar
veel nut van zou hebben. Eerst begreep hij niet wat zij bedoelde, maar toen hij er
eenmaal achter was gekomen, draafde, of gleed, of waadde hij langs den vaak
pikdonkeren weg naar het dorp Scoutleigh, onvermoeid, iederen avond, den geheelen
winter door, gedreven door zijn vurig verlangen naar kennis en ontwikkeling. Geen
dorpsschoolmeester had ooit een ijveriger leerling dan hij was, en zeker zelden een,
die zoo vlug van bevatting was en zulke snelle vorderingen maakte.
In den daaropvolgenden zomer droeg hij ook wel zorg, dat hij het geleerde niet
vergat. Op de boerderij waren boeken genoeg, die hij gerust mocht gebruiken; want
hoewel hij met de knechts werkte, werd hij in huis geheel behandeld alsof hij tot het
gezin behoorde, en was de dagtaak afgedaan, dan voelde hij zich nergens zoo gelukkig
als bij zijne boeken. Zoo groeide hij op, ontwikkelde zich naar ziel en lichaam en
was den hemelschen Vader innig dankbaar, dat hij in deze veilige haven had mogen
landen.
De tijd ging schielijk voorbij op Scout-Farm. Er was altijd zooveel te doen, dat
hij weinig gelegenheid had om te peinzen over het verleden, over ‘wat had kunnen
zijn.’ Somtijds verlangde hij wel eens naar het drukke leven in de stad; maar dat was
eene voorbijgaande gewaarwording. Over het geheel was hij tevreden en dankbaar
voor zijn lot, al zag hij geene de minste kans om de eenmaal gekoesterde droomen
te verwezenlijken. De weken verliepen en werden tot maanden, de maanden tot jaren,
bijna zonder dat Benny het merkte. Hij was een jongeling, een man geworden, eer
hij het wist.
.................
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Zes jaren waren voorbijgegaan en Benny was onherkenbaar veranderd. Geen mensch
zou gedacht hebben, dat de knappe, flink gebouwde jonkman, die zulk een groot deel
van den arbeid op Scout-Farm verrichtte, dezelfde was als het bleeke, uitgehongerde
kind, dat zich zes jaar geleden met moeite langs den weg had voortgesleept. Hij
lachte wel eens als men hem aan dien tijd herinnerde en noemde zichzelven een
voorbeeld van hetgeen ijverige arbeid, frissche lucht, goed voedsel en - een gelukkig
leven kunnen uitwerken. Baas Fisher was zoo trotsch op hem alsof hij zijn eigen
zoon was en zei menigmaal dat er tien mijlen in het rond niemand was, die zoo ferm
de zeis zwaaien, zoo handig een schaap scheren, ploegen, hooien, een hooiwagen
laden kon als Ben Bates. En baas Fisher was de eenige niet, die Benny's lof zong.
De bestuurder van de Zondagsschool in Scoutleigh verklaarde, dat hij geen ijveriger,
nauwgezetter en geschikter onderwijzer had dan Benny.
Benny zelf beweerde echter altijd, dat hij veel meer leerde dan hij onderwees. Eer
hij de hem opgedragen taak aan de Zondagsschool begon, had hij den godsdienst
altijd beschouwd als een plicht en niets dan een plicht; eene zaak van doen of niet
doen. Wel hoorde hij in de kerk spreken over godsdienst des harten, maar hij hield
dat voor een woord, voor eene wijze van uitdrukking, die de predikers nu eenmaal
hadden aangenomen. Hij was immers een goed Christen! Sedert Nelly's dood had
hij er zich op toegelegd; hij deed op vaste tijden zijne gebeden en trachtte zoo goed
mogelijk zijn plicht te doen; meer kon men niet van hem vergen, meende hij. Toen
hij echter geregeld in het Nieuwe Testament begon te lezen, ten einde iederen Zondag
zijne klasse jongens te kunnen onderwijzen, begon hij te merken, dat daarin
menigmaal gedoeld werd op gevoelens en stemmingen, waarvan hij in het minst
geen begrip had. Wat wist hij van ‘den vrede, die alle verstand te boven gaat’, van
‘de onuitsprekelijke blijdschap der kinderen Gods’? Be-
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greep hij wat het zeggen wilde, ‘de reinen van harte zullen God zien’? Voelde hij
iets van de liefde, die Jezus kracht gegeven had om te ‘volharden tot het einde’? Hij
begon met meer aandacht naar de preek te luisteren, meer te letten op den inhoud
der liederen, die hij meezong. Was godsdienst dan in zijn diepsten en heiligsten zin
liefde, en niet enkel plicht? Dit begon hij zich af te vragen en meer dan ooit was zijn
hart met ernstige gedachten vervuld. Eens had hij met de gemeente bij het einde van
de godsdienstoefening gezongen:
‘O, 't is zoo zoet te rusten,
Mijn Vader, aan Uw hart,
Met al mijn vreugd en lusten,
Met al mijn nood en smart;
Zoo zoet met al mijn droomen,
Mijn wenschen en mijn strijd,
Tot U te mogen komen,
Die eeuw'ge liefde zijt!
O, geef mij dan te rusten,
Mijn Vader, aan Uw hart!
Gij kent mijn vreugd, mijn lusten,
Mijn nooden en mijn smart,
Wil al mijn wenschen neigen
Tot U en Uwen wil Dan, wat mij moog' bedreigen,
Is 't in mijn harte stil.’

Dat lied vervolgde hem onophoudelijk, dien Zondag en nog lang daarna. Hij bad het
mede en het antwoord bleef niet uit: hij voelde, dat godsdienst niet in koele, uiterlijke
vormen bestond, maar iets warms en innigs was, dat aan zijn leven de ware bedoeling
gaf. Plicht werd genot, omdat liefde er het beginsel van was - liefde voor God, liefde
voor de menschen. Hij begon iets te begrijpen van de woorden des grooten Meesters:
‘Mijne spijze is te doen den wil Desgenen, die mij gezonden heeft.’
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Waarschijnlijk merkte niemand iets van de verandering in Benny's binnenste, behalve
misschien de bestuurder van de Zondagsschool. Hij deed nu zijn werk met hart en
ziel en in geene klasse werd zoo aandachtig geluisterd als in de zijne.
Maanden achtereen gebeurde er niets, dat de rust en den gewonen kalmen loop
der dingen op Scout-Farm verstoorde. Harry en George genoten hunne verdere
opleiding buitenshuis. Winnie, het kleine meisje, dat na Benny's komst op de boerderij
geboren was, was aller lieveling, en het echtpaar Fisher leefde zoo tevreden, als men
hier beneden maar wezen kan, en verlangde in het minst niet naar eenige verandering.
Benny alleen was wel eens rusteloos; maar over het geheel voelde hij zich toch
gelukkig.
Deze ongestoorde rust kon echter niet lang duren, en eindelijk gebeurde er iets,
dat op Benny's leven van zeer grooten invloed zou zijn.
Wat dit was, vertellen wij in het volgende hoofdstuk.

Hoofdstuk XXI.
Een Ongeluk.
Tal van buitenplaatsen waren in den omtrek van Scout-Farm voor het meerendeel
bewoond door rijke kooplieden uit Manchester, die 's morgens en 's avonds per
spoortrein heen en terug gingen. Een van de grootste buitens, dat tevens het verst
van Scoutleigh-Road-station verwijderd lag, behoorde aan den heer Munroe, een
man, die voor zeer rijk en tevens voor zeer milddadig doorging. Wegens den grooten
afstand liet hij zich gewoonlijk 's morgens met zijn rijtuig naar het station brengen
en 's avonds op dezelfde manier terughalen. Mevrouw Munroe of een van de kinderen
reed dan dikwijls mee.
Mevrouw Munroe was de eenige zuster van den heer
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Laurence te Liverpool, Benny's vroegeren meester en op het tijdstip, waarvan wij
spreken, was Eva Laurence op Brookland - zoo heette de buitenplaats - bij haar oom
en tante gelogeerd. Weinig dacht onze held, als hij het onder prachtig geboomte half
verscholen huis daar ginder aan de helling van den berg gadesloeg, dat zijn ‘engel’
zich daar ophield. En zeker was het maar goed, dat hij het niet wist, want anders zou
hij zeker vurig verlangd hebben om het jonge meisje weer te zien, dat naast zijn zusje
Nelly de liefelijkste herinnering was van zijn geheele leven. Hij bewaarde nog altijd
den shilling, dien zij hem gegeven had, en soms als hij alleen was, nam hij hem ter
hand en riep zich het gezichtje voor den geest van het lieve kind, dat hem verschenen
was als een engel Gods en hem voor wanhoop had behoed.
Benny verlangde soms onuitsprekelijk om haar nog eens weer te zien en het was
op zulke oogenblikken, dat hij met eene zekere innerlijke rusteloosheid te strijden
had, dat hij zich terugwenschte in het gewoel van Liverpool's straten, dat zijn hart
uitging naar Joe en naar grootje, naar den heer Laurence en Eva. Hij was er echter
volstrekt niet zeker van, dat zij ook hem met blijdschap zouden wederzien en hij kon
de gedachte niet verdragen van met achterdocht bejegend te worden. En dat niet
alleen: hij hield zich overtuigd, dat hij was op de plaats, die God voor hem bestemd
had, onder vrienden, die aan zijne eerlijkheid geloofden en hem met de meeste
goedheid behandelden. Daarenboven, al zou hij ook nog zoo gaarne zijne vroegere
woonplaats weer eens hebben opgezocht, nu ontbrak hem daartoe de tijd. Hij was
den geheelen dag druk bezig en ieder jaargetijde bracht zijne eigene werkzaamheden
mede. In den Winter waren de dagen te kort voor alles wat hij te doen had. In de
lente was het ook altijd druk; de lammeren moesten verzorgd, de heggen en slooten
hersteld en zooveel andere dingen in orde gemaakt worden, dat de hooitijd soms
kwam eer zij met alles gereed waren. Dan moest het knollen-,
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beetwortelen- of aardappelenland gewied worden en nauwelijks was dit geschied of
de velden waren wit om te oogsten.
Dan kwam de tijd van het schapenscheren, van het beploegen der voor het
winterkoren bestemde velden, het aardappelenrooien en nog zooveel meer, dat hem
weinig vrijen tijd overliet, vooral niet voor mijmerijen en doellooze overpeinzingen.
Eens op een avond moest hij Brookland voorbij, op zijn weg naar een andere
boerderij. Het was prachtig weer - een echte Junidag, zeiden de menschen; sommigen
hadden het op den middag wel wat al te warm gevonden, maar tegen den avond stak
er een frisch windje op, dat heerlijke koelte aanbracht.
Weinig dingen waren er, waarvan Benny zoo veel hield als van zulk eene
zomeravondwandeling; heden was hij juist in de stemming om te genieten van het
gezang der vogels, van den zoeten geur van appelbloesem en versch gemaaid hooi.
Ditmaal had hij geen haast; hij liep dus langzaam voort en bleeft bij het buiten van
den boer Munroe stilstaan, toen hij meisjesstemmen hoorde en vroolijk gelach. Niet
ver van de plek, waar hij zich bevond, waren een paar jonge dames aan het
croquetspelen en daar hij niet gezien kon worden, bleef hij er een oogenblik naar
kijken.
Weinig vermoedde hij, dat eene van deze jeugdige schoonen Eva Laurence was
en hoe zou hij dat ook hebben kunnen vermoeden? Toen hij haar het laatst had gezien,
was zij nog een kind en nu eene bevallige jonge dame. Het toen al zoo lieve knopje
had zich tot eene schoone roos ontplooid. Maar al was Eva Laurence ook leelijk
geweest, dan zou zij toch schoon zijn gevonden door allen die haar kenden. Want
zij was rein en goed en hare mooie oogen waren werkelijk de spiegels eener edele
ziel. Het tooneeltje, waarop Benny's blik met zooveel welgevallen rustte, zou ieder
kunstenaarsoog hebben moeten aantrekken, terwijl de vroolijke stennnen een liefelijk
geheel vormden met het ruischen der bladeren en het gemurmel van een kristalhelder
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‘Gij zijt zeker gekwetst!’
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helder. Eén van de gezichtjes boeide hem bijzonder - dat van Eva Laurence. Hij kon
zich niet herinneren, dat hij het ooit meer gezien had, en toch trok het hem
onweerstaanbaar aan. Het was als een half vergeten droom. Waar deed het hem toch
aan denken? Hij wist het niet; hij kon geen naam geven aan die zonderlinge
gewaarwording; 't was als de melodie van een vroeger gehoord lied, een vaag en
onbepaald iets, dat hem ontsnapte, zoo vaak hij het wilde vasthouden.
Een uur later keerde hij terug langs een anderen weg, waar het beekje langs liep,
en toen hij de oude steenen brug met de lage muurtjes bereikt had, waar een scherpe
bocht hem in het gezicht van Scout-Farm bracht, bleef hij even stilstaan, ‘Dat is toch
eigenlijk een gevaarlijke bocht,’ dacht hij, ‘en het brugje ook, het is veel te smal.
Het verwondert mij, dat mijnheer Munroe het niet laat veranderen. Als ik dezen weg
zoo dikwijls moest rijden als hij, liet ik dat oude ding wegbreken, en eene flinke,
stevige brug er voor in de plaats bouwen.’ Eigenlijk had hij dit gedacht zoo vaak hij
dezen weg liep, en toen hij nu weer eens woorden had gegeven aan zijne verbazing
over de handelwijze van den heer Munroe, keerde hij zich om en ging verder.
Nauwelijks echter had hij een paar minuten geloopen of hij hoorde een luid rumoer
en geschreeuw en voor zich uitziende ontdekte hij al spoedig dat het paard van den
heer Munroe op hol was geslagen, en nu in woeste vaart op hem kwam aanrennen.
De koetsier, die achterop had gezeten, had zich doodbedaard laten glijden, en stond
nu luid schreeuwende en gesticuleerende het in razende vaart voortsnellende rijtuig
na te kijken. Benny zag, dat de heer Munroe vruchteloos zijn best deed om het paard
tegen te houden, en hij zag ook, dat de jonge dame, wier voorkomen hem zoo
zonderling had getroffen, bleek en roerloos naast hem zat. Hier en daar kwamen
menschen van het veld loopen en maakten met hun hoog opgeheven armen en spaden
het dier nog schichtiger dan het reeds
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was, terwijl zij allen zorgden uit den weg te zijn tegen dat het rijtuig hen genaderd
was. Plotseling dacht Benny aan de scherpe bocht in den weg, aan het wrakke, smalle
bruggetje over de diepe kloof. Was de weg recht geweest, dan had men het paard
kunnen laten loopen tot het van zelf stil stond; nu echter moest het tot elken prijs
worden tegengehouden eer het de brug bereikte, anders zou een vreeselijk ongeluk
bijna onvermijdelijk zijn. Veel tijd om zich te bedenken had hij niet, maar wel wist
hij, dat hij zich aan een groot gevaar blootstelde, indien hij trachtte het woeste dier
in zijne vaart te stuiten. Gelukte het hem niet den teugel te grijpen, dan zou hij vallen
en waarschijnlijk op de plek gedood worden, indien paard en rijtuig over hem
heengingen; hij had echter maar één oogenblik om te overleggen; het angstige dier
kwam recht op hem aan... Hij greep den teugel, maar daarbij stiet de disselboom hem
zoo hevig tegen den arm, dat hij hem van pijn bijna weer had losgelaten; maar hij
hield zich goed. Een eind weegs werd hij meegesleurd; toen slaagde hij er in het
paard op de knieën te krijgen, met den neus tegen eene heg; de heer Munroe en Eva
konden nu veilig en ongedeerd het rijtuig verlaten.
Intusschen waren er heel wat menschen komen aanloopen, waaronder ook de
koetsier, die de zorg voor het paard op zich nam en Benny sloop stillekens heen, om
zoo spoedig mogelijk uit het gezicht te zijn. Zoodra de heer Munroe dit opmerkte,
liep hij hem achterna en zei:
‘Neen, neen, jonkman! Zoo moogt gij niet heengaan! Eerst moet ik u hartelijk
dank zeggen voor uw moedig gedrag.’
‘Spreek er niet van, mijnheer,’ gaf Benny blijkbaar met moeite ten antwoord,
terwijl hij opeens doodsbleek werd.
‘Dat zou al heel ondankbaar van mij zijn,’ hernam de heer Munroe. ‘Ik zal nimmer
vergeten, dat mijn nichtje en ik aan uwe heldhaftige daad ons leven te danken hebben.’
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‘Ik ben heel blij, dat ik u van dienst heb mogen zijn,’ sprak Benny; ‘maar ik kon niet
anders op dat oogenblik en dus...’
Hij eindigde den volzin niet; de tanden op elkander klemmend van de pijn,
wankelde hij naar eene steenen bank bij de heg.
Oogenblikkelijk sprong de heer Munroe naar hem toe en riep: ‘Gij zijt zeker
gekwetst! zeg het mij, wat is er? Waar voelt gij pijn?’
‘Mijn arm is gebroken, anders niet’ hernam Benny met een flauw glimlachje; toen
begon opeens alles met hem in het rond te draaien en hij wist zich later volstrekt niet
te herinneren wat er eigenlijk gebeurd was. Wel echter onthield hij zijn leven lang
de gewaarwording, die hij had gehad bij het zetten van den arm en den slapeloozen
nacht, die daarop gevolgd was.
Des anderen daags kwam de heer Munroe op Scout-Farm en bleef een half uurtje
zitten praten over koetjes en kalfjes; toen hij vertrok dankte hij Benny nog eens recht
hartelijk en drong er op aan, dat hij een bezoek zou komen brengen op Brookland
zoodra hij zich daartoe in staat gevoelde. ‘Mevrouw Munroe, mijne dochters en mijn
nichtje zijn zeer verlangend u te spreken De laatste vooral, want zij is ten volle
overtuigd, dat zij haar leven aan u te danken heeft.’
Benny kreeg een vreeselijke kleur en wilde daar niet van hooren. De heer Munroe
echter hield vol en zeer tegen zijn zin beloofde hij ten slotte, dat hij komen zou.
‘Welk eene marteling,’ dacht hij bij zichzelven, ‘om in dat mooie huis aan zoovele
deftige dames voorgesteld te worden!’ Van harte wenschte hij dat het maar goed en
wel achter den rug was; hij zou zeker de eene of andere dwaasheid zeggen of doen
en zich belachelijk maken, want hij was nog nooit in zulk aanzienlijk gezelschap
geweest. Wat zou hij toch antwoorden als hij bedankt werd? Hij had er in de verste
verte geen besef van.
‘Ziezoo, Ben Bates,’ zei hij tot zichzelven, toen de heer Munroe vertrokken was,
‘daar ben je ingeloopen
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en leelijk ook! Pas nu maar op, dat je geen mal figuur maakt! Jij in een salon,
complimenten wisselend met jonge dames! 't Is wat moois!’
En in weerwil van de pijn aan zijn arm, lachte hij tot de tranen hem in de oogen
sprongen.
Maar weldra keek hij weer ernstig en na eene lange pauze ging hij voort:
‘Luister eens, Ben Bates! Ben je een groote dwaas of heb je nog een greintje gezond
verstand overgehouden? Als je niet voor een ongelikten beer wilt doorgaan, dan
neem je geen airs aan in het mooie huis; dan blijf je eenvoudig jezelf, zonder een
ander na te apen. Je hebt zoo'n afkeer van kwasten - zorg dan dat je zelf geen kwast
wordt en je belachelijk maakt! Onthoud goed wie je bent en onthoud ook, dat er niets
is waarover je je behoeft te schamen, Ben Bates!’
En toen na een tweede pauze:
‘Toch zou ik geld geven als die historie al voorbij was. Ik vind het vervelend om
bedankt te worden. Wie zou dat jonge meisje toch zijn? Haar gezicht herinnert mij
aan iets, iets uit mijn vroeger leven, maar ik kan niet bedenken wat het is. Alles komt
mij zoo vreemd voor. Het is mij soms alsof ik al mijn leven hier gewoond en het
overige gedroomd heb. Maar neen, Nelly is werkelijkheid geweest en die shilling
ook. Wat zou er toch van haar geworden zijn?’ En er kwam eene peinzende
uitdrukking in zijne oogen, terwijl dat vroegere leven met al zijne vreugde en smart
weer voor hem opdoemde uit de nevelen van het verleden.
Intusschen stond de heer Munroe nog altijd buiten in den hof met baas Fisher te
praten.
‘Een ferme jongen, die knaap van u,’ was zijne eerste begroeting.
‘Ja,’ zei de boer, ‘hij kan het opnemen tegen iederen jonkman van zijn leeftijd,
tien mijlen in het rond.’
‘Het is immers een aangenomen zoon van u?’
‘Neen, dat eigenlijk niet.’
‘O, vergeef mij, ik dacht, dat gij hem aangenomen hadt.’
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‘Nu ja, veel schelen doet het niet. Een jaar of vijf, zes geleden kwam hij als een arm
verwaarloosd kind bij ons aan. Het was een snikheete dag en hij was komen loopen
van Liverpool, had 's nachts op den grond geslapen en was zoo uitgeput, dat hij
ineenzakte bij het hek van de wei, waar mijn volk aan het hooien was. Hij was dagen
lang bewusteloos en doodzwak, maar tot groote verbazing van den dokter en ons
kwam hij het toch te boven en gij ziet welk een ferme kerel hij geworden is.’
‘Dat zegt ge wel! En heeft hij al dien tijd bij u gewoond?’
‘Mijne vrouw zegt altijd, dat de Heer zelf hem tot ons heeft gezonden. En hoe dat
ook wezen mag, de jongen is haar een groote troost geweest, want wij hadden juist
onzen kleinen Robert naar het kerkhof gebracht en het was alsof hij de leegte moest
aanvullen.’
‘En nu is hij u zeker een flinke hulp op de boerderij?’
‘Flink, mijnheer? Ik zeg u, hij heeft mijlen in het rond zijns gelijke niet. Hij past
bij ons boerenbedrijf als een eend in het water. Het wakkere kereltje zei terstond, dat
hij ons niet tot last wilde zijn en hij heeft zijn woord gehouden als een man! Als wij
eens wilden gaan rekenen, geloof ik waarlijk, dat wij bij hem in de schuld zouden
zijn.’
‘En houdt gij hem voor door en door eerlijk?’
‘Hij is eerlijk en trouw als goud, mijnheer. Ik zou mij geheel en al op hem durven
verlaten en mijn vrouw ook, dat verzeker ik u. Zij heeft bijna evenveel hart voor hem
als voor onze eigene kinderen.’
‘Dat verbaast mij niet. Fisher; het is een moedige brave jonge, en hij verdient
voortgeholpen te worden - indien hij het wenschen mocht.’
‘Juist, mijnheer, moedig, dat is het rechte woord. Hij is zoo moedig als een leeuw.
Ik geloof niet, dat de bengel weet wat vrees is, hij durft alles als het er op aankomt.
Maar aan den anderen kant is hij zoo
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zacht als eene vrouw en door en door goedhartig. Ik geloof, dat hij zijn laatsten duit
weg zou geven, als hij iemand wist, die het meer noodig had dan hij.’
‘Waarlijk!’ zei de heer Munroe, die plezier had in baas Fisher's opgewondenheid.
‘Men vindt niet dikwijls menschen, die zooveel goede eigenschappen in zich
vereenigen.’
‘Dat is zoo, mijnheer! En deuk nu niet, dat hij een soort van brave Hendrik is.
Wel, lieve hemel, de jongen zit altijd vol gekheid en grappen. Er is hier wat aan de
hand als mijn jongens met vacantie thuis zijn! Ik lach mij soms half ziek om hunne
dwaasheden, al laten zij mij eigenlijk rust noch duur.’
‘Zoo gaat het, baas Fisher! Wij kunnen geene oude hoofden op jonge schouders
zetten!’
‘Dat zegt mijn vrouw ook, mijnheer. “Wat jong is speelt graag,” zegt zij; 't gaat
er mee als met jonge katjes en 't kan even weinig kwaad. Ik geloof, dat zij het aan
het rechte eind heeft, en meestal laat ik mij door haar oordeel leiden. Zij heeft eene
veel betere opvoeding gehad dan ik en moet het dus beter weten.’
‘Van opvoeding gesproken - wat heeft de jongen alzoo geleerd?’
‘Ja, mijnheer Munroe, dat zijn dingen, waarover ik mij geen oordeel durf
aanmatigen. Op eene dagschool is hij nooit geweest, maar hij schijnt een bijzonder
goeden aanleg voor studie te hebben. Onze George zegt, dat hij er verbaasd over is
en meester Jones beweert, dat hij op de avondschool nu niets meer leeren kan.’
‘Vergeef mij, dat ik u zooveel vragen doe, maar gij begrijpt, dat ik belang in hem
stel, nadat ik mijn leven aan hem te danken heb. Ik zou heel gaarne iets voor hem
doen, als ik maar wist wat en op welke wijze.’
‘Heel vriendelijk van u, mijnheer! Ik verzeker u, dat ik zijn geluk niet in den weg
zal staan. Inderdaad, ik heb in den laatsten tijd wel eens gedacht, dat de jongen te hoe zal ik het zeggen - te knap, te geleerd is geworden, om levenslang boerenknecht
te
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blïjven en hij kan onmogelijk genoeg sparen om zich later zelf te vestigen.’
‘Juist; diezelfde gedachte is ook in mij opgekomen en wij zullen eens zien wat er
aan te doen is. Goeden morgen, baas Fisher.’
‘Goeden morgen, mijnheer; plezierige wandeling!’
Baas Fisher ging naar den stal en de heer Munroe vervolgde zijn weg naar het
station, om op den middagtrein naar Manchester te wachten.
Benny bleef zeven dagen in huis en hij verklaarde, dat het de langste week van
zijn geheele leven was geweest. Den achtsten morgen stapte hij weer naar buiten
met zijn arm in een doek. Werken kon hij natuurlijk nog niet; hij had dus een boek
meegenomen en ging tot etenstijd achter eene heg zitten lezen. Hij wilde nu niet
langer als een invalide behandeld worden.
‘Ik ben heel weer beter behalve mijn arm,’ sprak hij, toen vrouw Fisher hem een
lekker schoteltje voorzette, dat zij opzettelijk voor hem had klaargemaakt; ‘en ik
wed, dat ik iemand weet, die er nog veel meer van smullen zou als ik,’ zei hij, met
een blik op kleine Winnie, die met blinkende oogjes naar het lekkers gluurde. ‘Haar
deel zal zij er ten minste van hebben. Kom maar hier, Winnie, kom bij Benny!’
En het kleine meisje liet zich vlug als een aal van haar stoeltje glijden, liep
waggelend naar hem toe en stak de aardige gekuilde handjes lachend naar hem uit.
‘Op schoot! op schoot!’ vleide zij. ‘Zoete Benny!’
‘Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, klein ding!’ zei hij. ‘Toe, moesje, help
eens een handje en zet haar op het plaatsje waar zij wezen wil.’
Een oogenblik later aten Benny en ‘baby’ van hetzelfde bord en het zou moeilijk
te beslissen zijn geweest wie van de twee het meeste smulde.
De dagen verliepen en het voorgenomen bezoek aan Brookland werd telkens
uitgesteld. Vrouw Fisher herinnerde Benny gedurig aan zijne belofte, maar even dik-
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wijls wist hij voor zijn wegblijven eene verontschuldiging te vinden.
Op een namiddag, veertien dagen na het ongeval, verklaarde hij zich bereid om
het hol van de leeuwen binnen te treden.
‘Daar ben ik blij om, Benny,’ zei vrouw Fisher. ‘Mij dunkt echter, dat gij weinig
reden hebt om de dames met leeuwen te vergelijken!’ en zij keek hem met een
veelzeggenden blik aan.
‘Groot gelijk, moesje, ik geloof eigenlijk dat de meeste meisjes engelen zijn en
de dames op Brookland zullen wel geene uitzondering op den regel zijn.’
‘Ik weet zeker, dat zij u vriendelijk zullen ontvangen. Kom ga u nu kleeden, en
maak dat ge wegkomt!’
Een kwartiertje later kwam hij zich aan vrouw Fisher vertoonen.
‘Zie ik er nu presentabel uit, moesje?’ vroeg hij lachend.
‘Dat denkt gij maar, ondeugd!’ gaf zij eveneens lachende ten antwoord, maar sloeg
tevens een bewonderenden blik op haar knappen pleegzoon; ‘ge zult nog zoo trotsch
worden als een pauw!’
‘Zeker, groot gelijk, ik voelde het al komen! Dag, moesje, ik zal de engeltjes van
u groeten.’
En weg was hij, weg, om het bezoek te gaan afleggen, dat veel grooter invloed
zou hebben op zijn verder leven dan hij nu bij mogelijkheid kon vermoeden.

Hoofdstuk XXII.
Herkenning.
Toen onze held de brug over het smalle, maar zoo gevaarlijke beekje bereikt had,
kon hij niet nalaten even stil te staan en over de zijmuurtjes naar de diepe geul te
kijken. Hij rilde bij de gedachte aan hetgeen er gebeurd zou zijn, indien hij de teugels
niet had ge-
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grepen. ‘Nu er bijna een paar menschenlevens mee heen zijn gegaan, zal het hier
toch wel verbeterd worden,’ dacht hij. ‘Had ik het paard niet op den grond gekregen,
dan waren ze allebei verloren geweest. Dat zou erger geweest zijn dan een gebroken
arm!’
Hij ging het hek door en volgde de breede oprijlaan, die naar het huis leidde. Boven
zijn hoofd suisde het zomerkoeltje door de groene boomen en hier en daar vloog een
bijtje slaperig van bloem tot bloem. Uit de verte klonken de schapebelletjes, fluitend
bracht de boerenknecht zijn vermoeid tweespan naar den stal, en in de naburige weide
stond het geduldige vee loeiend op de melkster te wachten.
Toen Benny eindelijk de huisdeur bereikt had voelde hij een bijna onweerstaanbaren
lust in zich opkomen, om stillekens terug te keeren; maar begrijpende, dat dit toch
al te dwaas zou wezen, deed hij een krachtigen ruk aan de schel en wachtte.
‘Is mijnheer Munroe thuis?’ vroeg hij aan den knecht die open deed.
‘Jawel, maar op het oogenblik heeft hij belet. Mag ik uw naam weten?’
‘Bates. Maar het doet er niets toe. Gij moogt hem niet storen; ik zal wel eens
terugkomen.’
‘Ik geloof, dat mijnheer uw bezoek reeds verwacht heeft,’ hernam de knecht met
een blik op Benny's arm.
‘Dat kan wel zijn. Ik had gezegd, dat ik eens aan zou komen.’
‘Dan zal mijnheer u ook zeker willen zien. Wees zoo goed een oogenblik in de
bibliotheek te wachten.’
Benny volgde hem zwijgend en was spoedig in eene kamer, aan alle kanten door
boeken omringd.
‘Goede hemel!’ dacht hij, ‘hier zou ik wel eens een veertien dagen willen logeeren.
Hoeveel tijd zou ik noodig hebben om al die boeken uit te lezen? Want daar zit hem
de kneep - begrijpen en onthouden.’
En hij liet zijne oogen langs de rijen gaan om de titels te lezen.
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‘Het zou mij gaan als een kind in een snoepwinkel, denk ik; ik zou niet weten waarmee
te beginnen. Ha, Wordsworth! Daar heb ik dikwijls van gehoord. Wat zou er in
staan?’
De inhoud scheen hem bijzonder te boeien, want toen de heer Munroe een half
uur later binnentrad merkte Benny daar niets van. Een minuut of vijf bleef de heer
Munroe hem glimlachend gadeslaan, en toen begon hij:
‘Wel, mijnheer Bates, het verheugt mij, dat gij u niet verveeld hebt onder het
wachten.’
Benny schrikte en kreeg eene kleur tot onder zijne haren. Vooreerst meende hij,
dat hij alleen was en in de tweede plaats was het de eerste maal, dat hij als ‘mijnheer’
werd aangesproken.
‘Vergeef mij, mijnheer,’ stamelde hij, ‘ik had u niet hooren binnenkomen.’
‘Maak maar geene excuses. Ik ben blij, dat ge van boeken houdt en ik ben ook
blij, dat ik u hier zie.’
Benny bloosde andermaal, maar zei niets.
‘Ik begon reeds te vreezen, dat gij niet komen zoudt. En hoe is het met uw arm?’
‘O, veel beter, dank u. De dokter zegt, dat ik spoedig weer geheel hersteld zal
zijn.’
‘Dat doet mij groot genoegen. Wat is het toch gelukkig met ons afgeloopen. Wij
hadden wel alle drie dood kunnen zijn. Ik zal de brug laten verbouwen en het niet
weer uitstellen. Dat heb ik veel te lang gedaan, maar nu wordt het werk de volgende
week begonnen.’
‘Daar ben ik blij om, mijnheer, want het is nu veel te gevaarlijk.’
‘Daar hebt gij gelijk in; ik denk het nu telkens als ik er over ga.’
Er ontstond eene pauze in het gesprek en Benny, die toch al niet erg op zijn gemak
was, wenschte zich mijlenver weg. Eindelijk verbrak de heer Munroe het stilzwijgen.
‘Ik heb naar uwe komst verlangd, omdat ik gaarne eens met u zou willen spreken
over... over... uzelven.’
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Benny wist niet wat hij antwoorden moest op deze mededeeling en zweeg dus.
‘Ik hoor, dat gij niet altijd buiten hebt gewoond, dat is immers zoo?’ vervolgde
de heer Munroe.
‘Ja, mijnheer. Tot mijn dertiende of veertiende jaar heb ik te Liverpool gewoond.’
‘En hoe bevalt u het boerenbedrijf?’
‘O, heel goed; ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht.’
‘Gij gevoelt u dus niet misplaatst?’
‘O, neen, in het geheel niet. Baas Fisher en zijne vrouw hebben mij tot zich
genomen, toen ik arm, verlaten en ziek, zonder huisvesting rondzwierf, en mij daarna
altijd met de grootste hartelijkheid behandeld. Ik heb een beter en gelukkiger tehuis
dan ik ooit gekend had en ik acht het werk, dat ik doe eene zeer geringe vergelding
voor alles wat zij voor mij hebben gedaan.’
‘Gij verlangt dus nooit naar een werkkring van eenigszins anderen aard?’
‘Dat heb ik niet gezegd, mijnheer. Maar aangezien ik zeer waarschijnlijk nimmer
iets anders bereiken zal, doe ik mijn best om tevreden te wezen.’
‘Goed zoo; maar ik heb gehoord, dat gij toch ook met veel ijver naar geestelijke
ontwikkeling getracht hebt.’
‘Ik heb zoo goed mogelijk gebruik gemaakt van iedere gelegenheid om kennis op
te doen; ik houd veel van boeken - bijzonder veel, en kennis trekt mij aan, op zich
zelve, niet om bij redenen.’
‘Flink gesproken, mijnheer Bates! Zoo mag ik het hooren van een jongmensch.
En gij schrijft eene goede hand heeft meester Jones mij gezegd.’
‘Ja, dat beweert hij altijd; ik kan daar zelf geen oordeel over uitspreken.’
‘Hebt gij eenig denkbeeld van boekhouden?’
‘Jawel, mijnheer.’
‘Ook dubbel boekhouden?’
‘Ja.’

Silas K. Hocking, Haar Benny

172
‘En kunt ge vlug rekenen?’
‘Neen, vlug niet; daar heb ik mij nooit in geoefend.’
‘Als gij op de boerderij blijft, is er zeker weinig kans, dat gij het ooit wat verder
brengt in de wereld.’
‘Ik vrees wel van neen.’
‘Welnu, mijnheer Bates, laat ik er maar voor uitkomen. Ik heb groot behagen in
u, dat moet ik zeggen. Ik kan ook nimmer vergeten, dat gij mijn leven en dat van
mijn nichtje gered hebt, en indien gij het wilt toestaan, zal ik u gaarne behulpzaam
zijn om iets anders te worden dan boerenknecht. Boerenwerk doen kan bijna iedereen,
en mijns inziens zijt gij tot iets beters bestemd, omdat gij u zelven daarvoor bekwaam
hebt weten te maken. Ik wil u met het grootste genoegen op mijn kantoor nemen en
u den voet in den stijgbeugel zetten. Ik ben ook als gewoon klerk begonnen en waarom
zoudt gij niet kunnen doen, wat mij gelukt is? Hoe denkt gij daarover?’
‘Ik weet waarlijk niet wat ik zeggen zal, mijnheer! Ik ben u zeer verplicht voor
uw vriendelijk aanbod, maar natuurlijk moet ik er met mijne pleegouders over spreken,
eer ik iets beslissen kan.’
‘Natuurlijk, mijnheer Bates, dat spreekt van zelf. Breng mij uw antwoord vandaag
over eene week. En ga nu mee naar de huiskamer om met de dames kennis te maken.’
Benny had een gevoel alsof hij droomde, toen hij den heer Munroe volgde door
de breede gang, naar eene groote, deftig gemeubelde kamer. Toen begon de
voorstelling waartegen hij zoo had opgezien. Hij boog voor iedere dame afzonderlijk,
maar zonder iets te hooren van hetgeen de heer Munroe zeide, van de namen, die hij
noemde. Eindelijk was de kwelling doorstaan en met een onbeschrijfelijk gevoel van
verlichting ging Benny zitten en nam een deeltje van ‘Milton’ op, dat naast hem op
de tafel lag.
‘Houdt gij veel van poëzie, mijnheer Bates?’ vroeg juffrouw Munroe.
‘O ja, bijzonder veel.’
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‘Wordsworth kent gij dus natuurlijk?’
‘Neen; tot mijne schande moet ik dat bekennen.’
Daarop volgde een gesprek over dichters en schrijvers uit vroeger en later tijd en
het duurde niet lang of Benny praatte zoo vrij en ongedwongen alsof hij op
Scout-Farm zat.
Een poosje later kwam Eva Laurence te voorschijn, ietwat schuchter en met een
donkerder blos dan gewoonlijk op het lieve gelaat. Juffrouw Munroe stond op en liet
Benny aan haar over. Het was intusschen schemerdonker geworden en zij zat met
den rug naar het licht gekeerd, zoodat Benny haar gezicht niet goed kon
onderscheiden.
‘Ik ben u zeer dankbaar, mijnheer Bates,’ begon zij met zachte stem, ‘dat gij
onlangs zoo moedig ons paard hebt tegengehouden.’
Benny ontstelde, want er was in die stem ook iets, dat hem aan vroeger dagen
herinnerde, en toen hij niet terstond antwoordde, ging Eva voort:
‘Oom zegt, dat wij onherroepelijk verloren zouden zijn geweest, indien gij het
niet gedaan hadt;’ en zij sidderde even.
‘Ik ben heel blij dat ik u van dienst heb mogen wezen,’ begon Benny.
Nu kwam mevrouw Munroe zich bij hen voegen en het gesprek werd meer
algemeen, waarvoor Benny heel dankbaar was. Eindelijk verzocht zij Eva eens iets
te zingen.
‘Wat zijn uwe lievelingsliederen?’ vroeg mevrouw Munroe.
‘Dat zou ik niet kunnen zeggen’ gaf Benny blozend ten antwoord. ‘Ik ken er zoo
weinig; maar in den regel vind ik de eenvoudigste het mooist.’
‘Kunt gij er niet een paar noemen?’
‘Ja, er is er een dat “Het vriendelijk thuis” heet, dat hoor ik bijzonder graag.’
‘Dat is een van uwe oude liedjes, kind,’ zei mevrouw Munroe, zich tot Eva
wendende. ‘Herinnert gij het u nog?’

Silas K. Hocking, Haar Benny

174
‘Ja, zeker; maar het is al zoo lang geleden en ik zing het nooit meer. Als mijnheer
Bates het echter graag hooren wil...’
‘O, bijzonder graag; maar doe het niet, als het u onaangenaam is.’
‘Ik zal mijn best doen;’ zoo sprekende stond zij op en ging naar de piano.
‘Wilt gij even om licht schellen?’ zei mevrouw Munroe tot hare dochter. ‘Het
begint waarlijk al donker te worden.’
‘Och neen, tante, liever nog niet!’ riep Eva. ‘Ik heb er geene muziek bij noodig
en het schemeruurtje is zoo prettig.’
Zacht en aarzelend begon zij de melodie te spelen; daarop volgde eene lange pauze,
waarin Eva's gedachten naar het verleden waren afgedwaald.
‘Wij luisteren, lieve,’ zei mevrouw Munroe.
‘Vergeef mij, tante,’ sprak Eva; ‘ik dacht aan iets anders. Straks zal ik u wel eens
vertellen waaraan, indien gij het hooren wilt.’
Daarna klonken liefelijk zacht en toch zoo helder de woorden:
‘Nergens is t zoo sclioon op aard
Als in 't vriendlijk thuis.’

En Benny was dankbaar dat er nog geen licht aangestoken was, want in het halfduister
kon hij zijne aandoening verbergen. Toen het lied geëindigd was, draaide Eva zich
op het pianostoeltje om en zei:
‘Gij zult het zeker wel dwaas van mij vinden, maar ik kan dat oude liedje nooit
zingen, of ik moet denken aan iets, dat lang geleden gebeurd is.’
‘Gij praat alsof gij eene oude juffrouw waart,’ riep haar nichtje lachend.
‘Ja, Do, ik word oud! Maar hoe het zij, toen was ik nog een klein meisje. Papa en
ik kwamen eens terug van Chester, en toen wij van de boot stapten, werd papa
aangesproken door een armen, half verhonger-
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den jongen, die vroeg of hij het valiesje mocht dragen. Wij waren toch al te lang
onderweg geweest, papa had waarschijnlijk haast; hij wees den knaap dus wel wat
barsch af en liep hem voorbij. Toen zag ik, dat de arme jongen zich omkeerde en
begon te schreien. Zonder mij lang te bedenken, ging ik naar hem toe en vroeg
waarom hij schreide. Hij zei, dat hij zoo koud was en honger had, dat hij geen vader
en moeder meer had en dat zijn zusje ook pas gestorven was, en dat hij geen werk
kon vinden; toen gaf ik hem een nieuwen shilling, dien ik van papa gekregen had en
vroeg of hij altijd op de aanlegplaats was.’
‘Ja,’ zei hij, terwijl er een glans op zijn goed, openhartig gezicht kwam, ‘ik ben
meestal hier in de buurt.’
‘Nu,’ ging Eva na eene korte pauze voort, ‘ik dacht niet veel meer aan den knaap,
toen ik op een middag alleen in de eetkamer was en ditzelfde liedje begon te zingen
bij de piano. Toen het uit was, stond ik op om het venster te sluiten en daar zag ik
den jongen, aan wien ik mijn shilling had gegeven, vlak voor het raam staan met
tranen in de oogen. Toen hij merkte, dat ik op hem lette, sloop hij weg, alsof hij zich
schaamde, dat hij geluisterd had.’
‘En gij hebt toen natuurlijk eene romantische genegenheid voor dien jongen
opgevat?’ zei de heer Munroe plagend.
‘Dat spreekt immers van zelf, oom! Maar nu zonder gekheid - ik was juist onder
den indruk van een verhaal, dat ik op de Zondagsschool gehoord had, en deed wat
ik kon om papa over te halen hem op het kantoor te nemen als loopjongen, en een
beteren heeft papa nooit gehad. Hij was eerlijk, ijverig, oprecht en wilde heel graag
leeren.’
Andermaal ontstond er eene pauze en Benny was meer dan ooit dankbaar voor de
duisternis. Nu begreep hij alles! Dit was dus zijn ‘engel’, veranderd in eene deftige
jonge dame! En toch had zij den armen straatjongen niet vergeten! Hij wilde iets
zeggen en verdere
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ophelderingen voorkomen, maar vreesde, dat zijne stem zijne ontroering aan den
dag zou brengen.
Toen ging Eva weer voort:
‘Nu kom ik aan een heel droevig gedeelte van mijn verhaal. Zes maanden was hij
bij papa in dienst geweest, toen deze hem eens op een Zaterdag alleen liet in het
kantoor, waar hij moest opruimen. Nauwelijks echter was papa eene minuut of vijf
weg, of hij herinnerde zich, dat hij eene banknoot van zestig gulden op zijn lessenaar
had laten liggen, en natuurlijk keerde hij terstond terug. Nu, toen hij op het kantoor
kwam, was het geld weg. Niemand, behalve de jongen was in de kamer geweest, en
toch beweerde hij, dat hij nergens van wist. Papa hield zich kalm en zocht overal,
maar zonder gevolg. De jongen werd onder verdenking van diefstal naar het
politie-bureau gebracht. Ik was er zoo bedroefd over, want papa had hem op mijn
aandringen in dienst genomen; maar toch heb ik nooit willen gelooven, dat hij
oneerlijk was. Wegens gebrek aan bewijs werd hij ontslagen en wij hebben later
nooit meer iets van hem gehoord. Het merkwaardigste moet echter nog komen. Eene
maand later moest papa een boek gebruiken, dat hij maar zelden in handen neemt,
en - het eerste wat hij vond, toen hij het opensloeg, was de vermiste banknoot. Wat
was hij er vol van, toen hij thuis kwam! Wij spraken den heelen avond over niets
anders, want nu herinnerde hij zich, dat hij de banknoot op het boek gelegd, en het
later haastig dichtgeslagen en op de gewone plaats gezet had. Wat papa het meest
hinderde was, dat de jongen van zijn goeden naam beroofd was, want de rechter
twijfelde volstrekt niet aan zijne schuld, al waren er geene bewijzen. Alle nasporingen
omtrent hem zijn vruchteloos gebleven en papa zegt, dat hij altijd een gevoel heeft
alsof hij den armen jongen in het verderf heeft gestort. Nu zult gij zeker wel begrijpen
waarom ik dat lied niet graag zing; ik moet dan altijd weer denken aan die oude,
droevige geschiedenis.’
Toen Eva zweeg was er eenige oogenblikken stilte.
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Benny wilde spreken, maar zijn hart was zoo vol. De smet, die op hem kleefde, was
dus weggenomen, de donkere schaduw verdwenen! Hoe gaarne zou hij nu alleen
zijn geweest, om God uit het diepst van zijne ziel te kunnen danken. Toch deed hij
het ook nu, even innig, al was het dan ook zonder woorden.
‘Hoe jammer,’ zei de heer Munroe eindelijk, ‘dat die arme jongen niet terug is
gevonden!’
Nu stond Benny op en met eene van ontroering trillende stem, sprak hij: ‘Nu wordt
het mijn tijd om heen te gaan; maar eerst wil ik nog even zeggen, dat - ik die jongen
ben.’
‘Gij!’ klonk het daarop in koor.
‘Ja! Meer kan ik nu niet zeggen.’ Hij ging weer zitten en bedekte het gelaat met
de eene vrije hand.
‘Hoe wonderlijk!’ riep Eva. ‘Nu begrijp ik waarom uw gezicht mij zoo bekend
voorkwam, al kon ik niet bedenken waar ik u gezien had. Maar wat zijt ge veranderd?
‘Ja, dat zal wel,’ hernam hij, nog altijd heesch van aandoening. ‘Maar zeker niet
meer dan gij!’
‘O, wat zal papa blij zijn!’ riep Eva zonder op zijne laatste woorden te
antwoorden.‘Ik zal het hem morgen terstond schrijven.’
‘Wel, wel!’ begon de heer Munroe eindelijk, ‘dat is nu toch de wonderlijkste
geschiedenis, die ik ooit heb gehoord!’
‘Precies een roman,’ zei Eva's nichtje, ‘men zou er een boek over kunnen
schrijven?’
‘En is uw vader nu overtuigd van mijne eerlijkheid?’ vroeg Benny, zich tot Eva
wendende.
‘Ja zeker; maar eigenlijk is hij nooit overtuigd geweest van uwe schuld.’
‘En gij, hebt gij aan mij getwijfeld?’
‘Neen, nooit!’
Dit was alles wat zij samen spraken.
Toen Benny weg was, zei de heer Munroe: ‘Welk een buitengewone jongen is
dat! Ik heb nooit iets dergelijks gehoord, en ik begrijp niet hoe hij zich zoo
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kordaat heeft kunnen houden in zulke droevige omstandigheden.
't Is een nobel karakter!’
‘En wat heeft hij beschaafde manieren,’ zei juffrouw Munroe, ‘Ik had eigenlijk
gedacht, dat wij wel eens zouden moeten lachen om zijne houding, zijne taal en zoo
meer; maar hij spreekt zeel zuiver, bijna geheel zonder dialect.’
‘Hij had vroeger ook al zoo iets fatsoenlijks,’ merkte Eva op; ‘ik herinner mij nog,
dat hïj, toen hij nog op het kantoor was, eens aan een van de klerken gezegd heeft,
hoe graag hij zuiver wilde leeren spreken.’
‘Hij moet toch hard gewerkt hebben,’ hernam de heer Munroe; ‘een jongen met
zooveel ijver en geestkracht en volharding moet vooruitkomen in de wereld. Ik ben
benieuwd hoever hij het nog eens brengen zal.’
‘Wat mij het meest treft,’ sprak mevrouw Munroe, ‘is de onomkoopbare eerlijkheid,
die hem altijd schijnt gekenmerkt te hebben. In den regel hebben zulke straatkinderen
de zonderlingste begrippen omtrent goed en kwaad.’
‘Hij heeft mij eens verteld, dat hij nog eene flauwe herinnering had aan zijne
moeder, die hem geleerd had oprecht en eerlijk en braaf te zijn; maar zijn zusje Nelly,
dat pas gestorven was toen wij met hem in aanraking kwamen, schijnt zijn goede
engel geweest te zijn; als zij er niet geweest was, zou hij zeker een dief geworden
zijn, vertelde hij mij toen.’
Het voorwerp dezer gedachtenwisseling wandelde intusschen door de groene
lanen, die Brookland van Scout-Farm scheidden, met een gevoel alsof hij droomde.
Was het werkelijk waar, zoo peinsde hij, dat hij zijn engel van aangezicht tot
aangezicht gezien en weer geluisterd had terwijl zij zong van ‘Het vriendlijk thuis’?
Had hij van haar eigen lippen gehoord, dat de banknoot gevonden was, dat er geen
smet meer kleefde op zijn naam? Welk een zonderlinge dag was dat geweest! Zouden
zijn lang begraven wenschen nu misschien toch nog vervuld worden?
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Aan een eenzaam gedeelte van den weg gekomen, bleef hij staan en luisterde; geen
geluid verbrak de stilte. Boven zijn hoofd flonkerden de sterren; alles om hem heen
was in plechtige rust verzonken.
‘Hier is God!’ fluisterde hij, en het hoofd opheffend, stortte hij zijn gansche ziel
uit in een vurig dankgebed.
‘O God,’ zei hij, ‘ik dank U voor alles, ook voor het gebrek en de smart en de
miskenning, voor de duistere paden, waarlangs Gij mij geleid hebt, en voor al de
lasten, die Gij mij hebt opgelegd. Gij hebt mij nooit verlaten. Gij zijt altijd goed voor
mij geweest. En nu Gij de schaduw hebt weggenomen, die mijn leven zoo lang heeft
verdonkerd, wil ik U nog vuriger liefhebben. Help Gij mij om goed en edel en oprecht
te worden. Help mij, o Vader, blijf mij altijd nabij.’
Benny sliep weinig dien nacht. In gedachten doorleefde hij opnieuw de vervlogen
jaren en legde zijn verder lot vertrouwend in Gods hand.

Hoofdstuk XXIII.
De strijd beslist.
Den volgenden morgen was Benny bijzonder stil, zoo zelfs dat vrouw Fisher zich
ongerust over hem maakte; hij verzekerde haar echter, dat hij heel wel was en toen
wilde zij hem niet verder met hare vragen kwellen. Toen baas Fisher echter binnen
kwam om te ontbijten, begon hij Benny terstond in het verhoor te nemen en vroeg
hoe hij het den vorigen dag gesteld had op zijne visite bij de grooteluî.
‘Dat schikt nog al,’ zei Benny, ‘zij schenen heel dankbaar te zijn voor den dienst,
dien ik hun heb kunnen bewijzen.’
‘En waren de dames leeuwen?’ vroeg vrouw Fisher lachend.
‘Volstrekt niet,’ hernam Benny blozend; ‘zij deden
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mij veel meer aan engelen dan aan leeuwen denken.’
‘Waarlijk?’ zei vrouw Fisher op vragenden toon.
‘Ja, zij waren zoo vriendelijk en voorkomend; eigenlijk heb ik mij in dat opzicht
nooit te beklagen gehad.’
‘Dat zou ik ook denken!’ meende vrouw Fisher; ‘maar mijnheer Munroe sprak er
laatst van, dat hij wel iets voor u zou willen doen. Heeft hij daar ook nog over
gesproken?’
‘Ja, dat was de voornaamste reden waarom hij mij gaarne bij zich wilde zien.’
‘Komaan, mijn jongen, voor den dag er mee! Heeft hij u het eene of andere voorstel
gedaan?’
‘Ja, en een zeer vriendelijk voorstel ook.’
‘Wel, Ben, wat dan? Gij zijt niet op uw praatstoel van morgen.’
‘Niet? Dat komt misschien wel omdat ik zoo veel te vertellen heb.’
Nu deelde hij aan zijne pleegouders alles mede wat de heer Munroe met hem
besproken had en toen hij zweeg, viel Fisher terstond in:
‘En gij hebt natuurlijk terstond ‘ja’ gezegd?’
‘Neen, zeker niet. Ik heb gezegd, dat ik met u moest spreken eer ik een besluit
nam.’
‘Gij behoeft niet bang te zijn, beste jongen, dat ik u een stroobreed in den weg zal
leggen,’ hernam baas Fisher met een verraderlijk trillende stem. ‘Het zal mij erg aan
het hart gaan u te moeten missen, vooral nu Henry en George geen van beiden iets
gevoelen voor het landbouwvak; en het zal moeder ook geducht vreemd zijn...’
‘Dat zal het,’ zei vrouw Fisher, als om de woorden van haar man te bevestigen.
‘Maar,’ vervolgde deze, zonder naar de opmerking van zijne vrouw te luisteren,
‘ik heb in den laatsten tijd ook al eens gedacht, dat ge toch wel iets beters kondt doen
dan uw leven lang boerenknecht blijven; en nu de kans op iets anders zich heeft
voorgedaan zou ik zeggen, dat ge die met beide handen moet aan-
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grijpen, en dankbaar zijn voor het geluk, dat u te beurt valt.’
‘Zeker, Benny,’ sprak nu ook vrouw Fisher; ‘zoo iets wordt een mensch geen
tweemaal in zijn leven aangeboden; en ge kunt Scout-Farm immers altijd als uw
tehuis blijven beschouwen en van Zaterdag tot Maandag hier komen.’
‘Dat is zoo, Ben, daaraan had ik nog niet eens gedacht,’ zei baas Fisher. ‘Nu zal
het geluk dan toch eindelijk voor u komen!’
‘Maar ik heb u nog meer te vertellen,’ hervatte Benny met een glimlach opziende.
‘Nog een gelukje?’
‘Een gelukje is nu juist het rechte woord niet, maar toch is het in den volsten zin
eene goede tijding.’
‘Komaan, terzake dan! Gij zijt vandaag zoo bang om recht op uw doel af te gaan;
heel anders dan gewoonlijk.’
‘En gij zoo ongeduldig!’ hernam Benny vroolijk; ‘moeder is lang zoo nieuwsgierig
niet als gij!’
‘En wat heeft dat er nu mee te maken, plaaggeest? Nu, ik zal het maar bekennen
- ik ben nieuwsgierig als het iets goeds betreft, dat u te beurt is gevallen.’
‘Gij hebt mij wel eens hooren spreken over het kleine meisje, dat mij lang geleden
dien zekeren geluksshilling gaf?’
‘De engel, bedoelt gij zeker?’ vroeg vrouw Fisher, hem aanziende.
‘Juist,’ hernam Benny met een blos; ‘en ik geloof eigenlijk, dat zij altijd een engel
gebleven is.’
‘En verder?’
‘Gij zult het een allerzonderlingsten samenloop van omstandigheden vinden; maar
het schijnt, dat zij een nichtje van mijnheer Munroe en op Brookland gelogeerd is.
Zij zat in het rijtuig toen het paard op hol ging, en zoo heb ik zonder het te weten het
leven gered van het jonge meisje, dat mij bijstond en troostte in den bittersten nood.
Het kleine meisje is nu evenwel eene
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mooie, deftige jonge dame geworden, maar goed en lief is zij gebleven.’
‘Wel heb ik van mijn leven!’ riep baas Fisher. ‘En gij hebt elkander terstond
herkend?’
‘Neen, daarvoor was zij veel te veel veranderd, en ik vermoedelijk ook!’
‘Ja, dat is wel waarschijnlijk!’ zei baas Fisher grinnikend. ‘Toen wij u van den
grond opbeurden, waart ge een echte vogelverschrikker!’
‘Maar hoe zijt ge er achter gekomen, dat zij het was?’ vroeg vrouw Fisher.
‘Wel, heel toevallig. Ik zal u vertellen hoe het gegaan is, want raden zoudt ge het
nooit!’
En nu deelde hij hun het gebeurde mede.
‘Wel heb ik van mijn leven!’ herhaalde baas Fisher.
‘Wat ben ik daar blij om, Benny,’ zei de vrouw. ‘Het vinden van het geld brengt
geen de minste verandering in ons oordeel over u, dat weet ge; wij hebben nooit een
oogenblik aan uwe eerlijkheid en oprechtheid getwijfeld; maar om uwentwil verheugt
het mij meer dan ik zeggen kan.’
‘Dank u, moesje,’ zei Benny met een dankbaren blik op de goede vrouw, die
jarenlang als eene moeder voor hem gezorgd had.
Na het ontbijt nam Benny een boek en ging naar buiten om te lezen. Maar
zonderling, de letters dansten hem voor de oogen, de regels vloeiden in elkander.
Hij trachtte zijne aandacht te bepalen bij den inhoud van het boek, maar vruchteloos:
eer hij tien regels gelezen had, waren de letters verdwenen en zijne gedachten ver
weg; en niet alleen zijne gedachten, ook zijne oogen zwierven in de richting van
Brookland, en hij liet aan zijne fantazie vrij spel. Maar welke beelden ook voor hem
oprezen, het middenpunt was altijd het lieve gezichtje, dat hij onder vreugde en smart
nooit had vergeten. Hoe heerlijk lag nu het leven voor hem! De bergtoppen, die
zoolang in nevelen gehuld waren geweest, blonken nu weder in rozekleurig licht.
De barre woestijn lag nu toch zeker achter hem... Ach,
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had hij datzelfde vroeger ook niet gedacht, om maar al te spoedig tot de ontdekking
te komen, dat de vermoeiende tocht door de wildernis pas was begonnen? Zou het
nu weer zoo gaan? Zou deze blijde morgen ook weer eindigen in nacht en duisternis?
Was de hoop altijd bedriegelijk en slechts het voorspel van wanhoop? Hij wist het
niet, maar toch was hij niet bevreesd. ‘God heeft tot nu toe voor mij gezorgd,’ zei
hij bij zich zelven. ‘Hij zal het zeker blijven doen.’
Daar vloog een leeuwerik op van het lage nest aan zijne zijde en steeg jubelend
omhoog in de blauwe lucht en het was hem als hoorde hij in dat lied de stem van een
altijd getrouwen Vriend: ‘En geene van deze valt ter aarde zonder den wil van uwen
hemelschen Vader... Gaat gij een vogel niet verre te boven?’
In den laten namiddag bevond Benny zich in de laan die op de voor hem zoo
gewichtig geworden brug uitliep. Niet dat hij een bijzonder doel had met zijne
wandeling; maar hij hield er van zoo des avonds buiten rond te dwalen en werken
kon hij toch niet eer zijn arm geheel genezen was. In de diepte murmelde de beek
over hare steenachtige bedding, en dat zachte geluid werd in Benny's ooren tot eene
melodie, de melodie van het nooit vergeten lied, dat hij den vorigen avond weer had
mogen hooren. Bij het omslaan van de scherpe bocht in den weg, stond hij eensklaps
tegenover Eva Laurence. Benny voelde, dat hij hevig bloosde, maar Eva stak hem
op hare eenvoudige kinderlijke wijze de hand toe en zei:
‘Ik ben blij, dat ik u eens zie...’ bijna had zij gezegd ‘Benny,’ maar zij bedacht
zich en liet er op volgen: ‘ik hoop, dat uw arm vooruit gaat.’
‘Ja, dank u; ik denk, dat ik wel spoedig geheel weer beter zal zijn.’
‘Dat doet mij plezier. Hoe vreemd, nietwaar, dat wij elkander weer ontmoet
hebben?’
‘Ja zeker; maar eigenlijk is mijn geheele leven eene aaneenschakeling van
ongewone dingen geweest.’

Silas K. Hocking, Haar Benny

184
‘Dat dunkt mij ook. Weet ge nog, dat ge mij vroeger uwe levensgeschiedenis verteld
hebt, tot op den dag toen wij u zagen bij de boot?’
‘Of ik dat nog weet?! Maar weet gij nog, dat ge mij toen een shilling gegeven
hebt? Of ja - gij hebt het gisteravond gezegd, en nu moet ik u toch eens vertellen,
dat ik dien shilling altijd bewaard heb.’
Hij nam het geldstukje uit zijne portemonnaie en gaf het haar.
‘Hoe grappig!’ sprak zij, het bekijkende. ‘En is het wezenlijk hetzelfde, dat ik u
gaf?’
‘Ja, ik heb nooit den moed gehad er afstand van te doen, hoewel ik menigmaal
honger heb geleden, terwijl het in mijn bezit was. Ik noem het mijn geluksshiling!’
‘Zonderling!’ sprak zij meer tot zichzelve dan tot hem. ‘En dus gij hebt ons nooit
vergeten?’
‘Vergeten?’ herhaalde Benny. ‘Hoe zou ik...’ Hier hield hij plotseling op en
vervolgde na eene korte pauze: ‘Neen, hoe zou ik iemand hebben kunnen vergeten,
die toen zoo goed voor mij was?’
Nu hadden zij de brug bereikt; Eva ging op het lage muurtje zitten en Benny nam
tegenover haar plaats. Een tijdlang zwegen beiden, tot Eva opzag en vroeg:
‘Zoudt gij mij eens willen vertellen hoe het u gegaan is na dien akeligen avond
toen ge het kantoor verliet?’
‘Indien gij het hooren wilt... maar het zal geen bijzonder boeiend verhaal zijn!’
‘Vertel mij gerust alles. Ik heb zoo dikwijls verlangd te weten wat er toch van u
geworden zou zijn.’
‘Ik zou mij niet zoo vele jaren schuil gehouden hebben, indien ik had kunnen
vermoeden, dat er iemand was, die belang in mij stelde; ik dacht, dat ik mijn oude
kennissen den besten dienst deed als ik maar niets meer van mij liet hooren.’
‘Dat hebt gij zeer zeker mis; maar hoe het zij, ik brand van verlangen om uwe
geschiedenis te hooren.’
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Aan dit vriendelijk verzoek kon Benny natuurlijk geen weerstand bieden en hij deelde
haar dus in groote trekken mede wat wij in bijzonderheden hebben verteld. Zoo kort
mogelijk bleef hij stilstaan bij al wat hij geleden en ontbeerd had, om ten slotte met
warmte uit te weiden over de liefde en hartelijkheid van zijne vrienden op de boerderij.
Over zijn zieleleven sprak hij in het geheel niet; de verandering, die daarin
langzamerhand had plaats gegrepen, de ontwikkeling van zijn godsdienstig bewustzijn,
het diep besef van Gods nabijheid, dat hem nu zoo gelukkig maakte - dat waren in
zijn oog onderwerpen te heilig voor woorden.
In dat opzicht moesten zijne daden voor hem spreken, meende hij.
Eva luisterde met de grootste aandacht, en met hare levendige verbeelding vulde
zij alles aan wat hij verzweeg. Toen Benny uitgesproken had, was er een oogenblik
stilte; alleen het riviertje zong zijn murmelend lied - het lied van het verleden, van
de toekomst, misschien...
Eindelijk stond Eva op en reikte hem de hand. Benny sloot de fijne, blanke vingers
in zijne stevige vuist en hield ze misschien een oogenblik langer vast dan noodig
was.
‘Goeden avond, mijnheer Bates, nu moet ik om keeren en naar huis gaan.’
‘Goeden avond, juffrouw Laurence.’
Benny bleef haar nastaren totdat het lichte zomerkleedje tusschen de boomen
verdwenen was en wandelde toen langzaam naar huis.
Den volgenden morgen, toen hij met een boek in den zak naar buiten trad, liep hij
bijna tegen den heer Laurence aan, die na het ontvangen van den brief zijner dochter
terstond overgekomen was.
‘Mijnheer Laurence!’ klonk Benny's verbaasde uitroep.
‘Dus zijt gij Benny?’ sprak deze. ‘Het moet wel omdat gij mijn naam noemt, maar
ik zou u nooit herkend hebben! Wel, mijn jongen,’ begon de heer
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Laurence, terwijl hij, blijkbaar zeer ontroerd, Benny's hand vatte, ‘ik kan u niet zeggen
hoe dankbaar ik ben, dat ik u zoo gezond en wel mag weerzien. En dat gij nu mijne
dochter het leven gered hebt...’
‘O, spreek daar toch niet meer over, mijnheer! Ik ben al meer dan genoeg bedankt,
dat verzeker ik u!’
‘Dat kan wel zijn; maar ik heb u veel te zeggen; hebt gij tijd om een eind te gaan
wandelen?’
‘Zeer gaarne; zooals gij ziet, kan ik nog niets uitvoeren en tijd heb ik dus meer
dan mij lief is.’
‘Benny,’ begon de heer Laurence, ‘toen ik de vermiste banknoot vond, heb ik mij
vast voorgenomen, dat ik u vergiffenis zou vragen voor het onrecht, dat ik u aandeed,
indien ik u ooit weer ontmoette of uw verblijf kon ontdekken.’
‘Spreek zoo niet, mijnheer. Indien gij mij onrecht aandeedt, was het onopzettelijk;
ik heb dus niets te vergeven; en al was dat niet zoo, die vergiffenis wordt van ganscher
harte geschonken.’
‘Dank u. En nu, Benny, wilt ge naar Liverpool terugkeeren? Niet om weer
kantoorjongen te worden,’ zeide hij, met een blik op Benny's flinke, welgevormde
gestalte, ‘maar om eene betere betrekking te aanvaarden, die ik voor u op het oog
heb. Ik zou u zoo gaarne iets willen vergoeden voor al het leed, dat gij door mijn
toedoen hebt ondervonden.’
‘Heel vriendelijk van u, mijnheer; maar ik kom niet indien ik slechts geduld word
ter wille van het onrecht, dat ik dan misschien ondergaan heb en dat gij weer goed
zoudt willen maken.’
De heer Laurence keek verwonderd op.
‘Ik zal u zeggen wat ik bedoel,’ ging Benny voort; ‘ik ben te oud en te groot om
langer een voorwerp van medelijden en barmhartigheid te zijn; maar meent, gij
werkelijk, dat ik de betrekking, waarvan gij spreekt naar behooren zal kunnen
vervullen, dat ik het daarvoor bestemde salaris waard ben, dan wil ik uw vriendelijk
voorstel zeer gaarne in overweging nemen.’
‘Nu begrijp ik u geheel en ik waardeer uw gevoel
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van onafhankelijkheid. Ik wil mij ook volstrekt niet uit medelijden uw lot aantrekken,
maar omdat mijnheer Munroe mij, na de door hem ingewonnen informaties, verzekerd
heeft, dat gij eene goede hand schrijft en rekenen kunt. Indien gij de opengevallen
plaats op mijn kantoor wilt innemen, zal ik mij zeer aan u verplicht voelen.’
‘Dank u; maar is het u bekend, dat mijnheer Munroe mij een dergelijk aanbod
gedaan heeft?’
‘Ja.’
‘Verlangt ge terstond antwoord?’
‘Morgen is ook goed.’
‘Laat mij dan tot morgen wachten; dan zal ik uw voorstel eens goed overdenken.’
Benny's besluit was echter reeds genomen eer hij zich dien avond ter ruste legde.
Manchester was hem vreemd; in Liverpool voelde hij zich tehuis; hij had er zijne
kindsheid doorgebracht; zijn vroegste en liefelijkste herinneringen waren met die
welbekende straten en pleinen verbonden. Zij waren het tooneel geweest van zijn
strijd en van zijne overwinning, van zijne grootste blijdschap en zijne diepste smart;
en hoewel hij er onrecht geleden en zijn goeden naam verloren had, toch had hij
Liverpool nog altijd lief. Er waren enkele menschen, die hij verlangde weder te zien.
Joe Wrag had er zijne woning; Nelly sliep er op het groene kerkhof, grootje was er,
de heer Laurence en... Hoe het zij, Liverpool was hem nog altijd dierbaar; de plek
vanwaar hij met schande verjaagd was, zou het uitgangspunt worden van een geheel
ander leven.
Den volgenden morgen wandelde hij naar Brookland en vroeg of de heer Munroe
te spreken was.
‘Ik ben gekomen,’ sprak hij, zoodra hij zich in diens tegenwoordigheid bevond,
‘om u te zeggen, dat ik uw vriendelijk voorstel niet kan aannemen.’
‘Dat dacht ik wel,’ gaf de heer Munroe glimlachend ten antwoord; ‘toen ik hoorde,
dat mijnheer Laurence op u was afgegaan, begreep ik, dat Liverpool meer
aantrekkelijks voor u zou hebben dan Manchester; is het niet zoo?’
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‘Ja, mijnheer; Liverpool is mijne geboorteplaats en in Manchester zou ik geheel
vreemd zijn; toch blijf ik u zeer dankbaar voor uwe welwillendheid.’
‘Ik neem het u in het minst niet kwalijk, mijnheer Bates; integendeel, ik geloof,
dat gij verstandig hebt gehandeld. Mocht gij echter ooit een vriend noodig hebben,
reken dan gerust op mij.’
‘Dank u, mijnheer, dank u hartelijk, hernam Benny met iets bevends in zijne stem.
En zou ik nu mijnheer Laurence mogen spreken?’
‘Zeker; ik zal hem terstond hier bij u zenden.’
‘Goeden morgen, Benny,’ begon de heer Laurence; ‘en hebt gij een besluit
genomen?’
‘Ja, mijnheer, ik wil uw aanbod gaarne aannemen.’
‘Dat verheugt mij zeer. En wanneer kunt gij gereed zijn?’
‘Over eene week, mijnheer.’
‘Uitstekend; ik zal intusschen naar kamers voor u uitzien en alles zoo goed mogelijk
tot uwe ontvangst in orde laten maken.’
‘Maar mijnheer, zooveel moeite...’
‘Eaat mij nu maar eens begaan; ik zal u een bericht zenden zoodra ik een geschikt
tehuis voor u gevonden heb, dan kunt gij uwe bagage vast vooruit zenden, als gij
wilt.’
De eerstvolgende dagen had Benny het natuurlijk druk met de toebereidselen tot
zijn vertrek van Scout-Farm. Kleine Winnie volgde hem overal en herhaalde telkens
dezelfde woorden: ‘Niet weggaan!’ Toen hij zoo aan het pakken en opruimen was,
voelde hij eerst recht hoeveel de scheiding hem kosten zou, hoe innig hij aan die
kleine keuvelende Winnie gehecht was.
‘Benny niet zoet, als Benny weg gaat,’ dat was het telkens terugkeerende refrein.
‘Met Kerstmis kom ik terug, liefje, en dan zal ik een mooie pop voor je meebrengen
en sinaasappels en lekkers. Zul je dan heel zoet zijn...?’
Maar het kind liet zich door die heerlijkheden in de toekomst niet troosten over
het droevige heden.
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Eindelijk was de laatste morgen aangebroken. Aan de ontbijttafel werd niet veel
gesproken, want ieders hart was vol. Weldra werd het wagentje voorgebracht, en zij
reden samen naar het station. Gelukkig was de trein precies op tijd, en werd de
scheidensure niet noodeloos gerekt. Een haastig vaarwel, een extra zoentje voor
Winnie en Benny was op weg naar de woelige stad, waar hij eene geheel nieuwe
levensperiode zou beginnen.

Hoofdstuk XXIV.
Besluit.
Toen Benny te Liverpool was aangekomen gold zijn eerste bezoek Nelly's graf. Zeker
zou hij het nooit teruggevonden hebben, indien hij niet vóór zijn vertrek een ruwen,
zonderling gevormden steen tusschen de zoden gelegd had. Toch duurde het nog
lang genoeg eer hij tusschen al de groene heuveltjes zijn dierbaarst plekje gevonden
had. Het was hem als lag er een geheel menschenleven tusschen den dag van heden
en den zomeravond toen hij besloten had Liverpool den rug te keeren en zijn fortuin
te gaan maken in de groote vreemde wereld, die daar buiten lag. ‘En nu,’ zoo peinsde
hij, ‘mijn fortuin gemaakt heb ik niet, maar ik heb vrede gevonden voor mijn hart
en God heeft voor mij gezorgd, zooals mijne lieve Nelly mij voorspelde. Ik ben nu
geen kind meer, maar nog jong en onervaren; toch weet ik, dat God mij ook hier zal
helpen en leiden.’
En bij het kleine grafje nederknielende, smeekte hij God om wijsheid, licht en
kracht op den nieuwen levensweg.
In zeer ernstige stemming verliet hij het kerkhof en sloeg den weg in naar grootjes
woning. Natuurlijk had hij derwaarts gaande, wel aan de mogelijkheid gedacht,
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dat hij haar niet meer in leven zou vinden; maar zeer zeker had hij er niet op gerekend,
dat het geheele buurtje verdwenen zou zijn. En toch was het zoo. De vooruitgang
met zijn sterken arm had geheele rijen van bouwvallige huisjes omvergeworpen, en
daaronder ook dat, waarin grootje zoovele jaren gewoond had. Zij zelve had dien
dag echter niet meer beleefd; zij had rustig mogen sterven in de kleine kamer waar
zij zoovele jaren haar leven had doorgebracht; en toen de ‘vernielers’, - zooals zij
hen zeker genoemd zou hebben - in de buurt verschenen om hun werk te gaan
beginnen, was zij reeds lang heengegaan naar het Vaderhuis, waar vele woningen
zijn.
Benny had daar echter niets van geweten en met weemoed zag hij de verwoesting
aan, al begreep hij, dat ook hier uit de verwarring orde zou voortkomen. Zijn volgend
bezoek gold St. George's Hall; hij zette zich onder de breede portiek neder om van
daar het gewoel en de tallooze voorbijgangers gade te slaan. Welk een verschil toch
met het kalme buitenleven, met de ruime, zwijgende velden! Wat hadden al die
menschen een haast! Zou dat vroeger ook zoo geweest zijn? Hij had het toen nooit
opgemerkt; zeker, de groote stad moest drukker, onrustiger zijn geworden in de
laatste zes jaren. ‘Maar ik zal er wel spoedig aan gewend geraken,’ dacht hij, terwijl
hij opstond en zich op weg begaf naar de aanlegplaats van de stoombooten. Daar
bespeurde hij geene verandering. De breede rivier was dezelfde gebleven en vertoonde
hetzelfde beeld van leven en beweging. Maar de kinderen, die lucifers, de vrouwen,
die couranten verkochten, voerden hem meer dan iets anders naar zijne eigene
kindsheid terug. Op het kerkhof was het hem geweest, alsof er een heel leven lag
tusschen voorheen en thans; hier op de kade scheen het hem alsof hij nog gisteren
een arm en uitgehongerd kind was geweest dat zijn schralen kost zelf moest verdienen.
Hij kon zich bijna niet voorstellen, dat hij een krachtig en goed gekleed jonkman
was. Eens of tweemaal, toen een ruigharige vuile
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jongen bijna tegen hem aanliep, kwam hem onwillekeurig het woord ‘Perks’ op de
lippen; en toen een klein meisje hem op zijde trad met de vraag: ‘Lucifers, mijnheer?’
rees plotseling Nelly's bleek gezichtje voor hem op; hij ontstelde en voelde, dat hij
bleek werd, maar hij gaf het arme ding wat kopergeld, klopte haar op het hoofd en
zei:
‘Word maar een braaf meisje, hoor!’
Eigenlijk vond hij, dat het tijd begon te worden om zich aan den heer Laurence te
gaan vertoonen; maar hij kon de verzoeking niet weerstaan om even naar den overkant
te varen. Jarenlang had hij uitgezien naar den tijd, dat hij rijk genoeg zou zijn om
zich die weelde te veroorloven; nu was die dag gekomen en zijn wensch zou vervuld
worden. Toen hij daar dan varen mocht, heen en terug over het breede water, voelde
hij zich zoo gelukkig als een kind met een nieuw stuk speelgoed.
De heer Laurence verheugde zich over zijne aankomst en stelde hem voor nog een
paar dagen vacantie te nemen eer hij zijn werk aanvaardde. Benny verklaarde zich
echter bereid den volgenden morgen zijne taak te beginnen. Hij wilde alleen Joe
Wrag en grootje nog gaan opzoeken; maar hij dacht, dat hij hen vóór den avond wel
gevonden zou hebben; en dan zou hij zich gelukkiger voelen in den nieuwen
werkkring dan indien hij zonder bezigheid rondzwierf.
Nu ging Benny er op uit om Joe Wrag te zoeken. Onderstellende, dat de
nachtwakers elkander wel zouden kennen, sprak hij er een aan, die juist op zijn post
kwam in de straat, waar hij zich nu bevond en vroeg:
‘Kent gij soms ook een ouden man, die Joe Wrag heet?’
‘O jawel, heel goed.’
‘Zoudt gij mij dan eens willen zeggen waar ik hem vinden kan?’
‘Zeker, loop Old-Hallstreet maar af, dan zult gij hem wel ontmoeten.’
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‘Vriendelijk bedankt.’ En Benny liep voort met een lichter hart dan vijf minuten
geleden. Het was een warme Juliavond en lang voor dat hij bij hem was, zag Benny
den ouden man reeds buiten zijn wachthuisje zitten, oogenschijnlijk in gedachten
verzonken.
Eenige oogenblikken reeds had Benny voor hem gestaan, zonder dat Joe iets van
zijne aanwezigheid merkte. De zes laatste jaren schenen zeer zachtkens over het
hoofd van den ouden man heengegleden te zijn; Benny kon ten minste geene
verandering in hem waarnemen; hij zag er geen dag ouder uit dan bij hunne laatste
ontmoeting. Eindelijk zei Benny eenigszins aarzelend.:
‘Goeden avond, mijnheer Wrag.’
Joe schrikte op, maar hij zag den verstoorder van zijne overpeinzingen niet aan
en zei alleen:
‘Ik ben geen mijnheer voor zoover ik weet, maar Joe Wrag kort en goed.’
‘Mooi weer vandaag; gij treft het nogal bij uwe nachtwake,’ hervatte Benny, niet
recht wetend hoe hij het gesprek zou beginnen.
‘Jawel, dat is waar. Als het warm is in den zomer maken de kinderen het ons ook
niet zoo lastig als in den winter.’
‘Zijn zij dan werkelijk zoo lastig?’ vroeg Benny.
‘Och, mij hinderen zij niet erg; maar zij komen altijd op het vuur af als het koud
is.’
‘Juist, gij zult dus langzamerhand heel wat kinderen leeren kennen, denk ik.’
‘Natuurlijk, eene menigte.’
‘Hebt gij soms ook een jongen gekend, die Benny Bates heete?’
‘Och ja, zeker - dat arme kind,’ hernam Joe met een zucht; ‘en zijn zusje ook, die
kleine engel! Zij is gelukkig veilig bewaard in den hemel, maar waar de jongen
gebleven is, weet God alleen.’
‘Is hij dan weg - verloren?’
‘Och ja, de stumper; valsch beschuldigd is hij en dat brak hem het hart; niemand
heeft ooit meer iets van hem gehoord.’
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Hij knielde bij het grafheuveltje neder.
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‘Wat denkt gij, zoudt gij hem herkennen als hij eens terugkwam?’
‘Uit duizenden,’ verzekerde de oude man, nog altijd zonder de oogen op te slaan.
‘Kijk mij dan eens aan, Joe, en zie of ge mij herkent!’
De oude man sprong op, naderde Benny en keek hem strak aan. Toen hief hij de
handen omhoog en met den uitroep! ‘o God van genade!’ viel hij Benny om den hals
en schreide van aandoening.
Wij zullen niet in bijzonderheden herhalen wat beiden met elkander bespraken.
Er was zoo eindeloos veel te vragen en te vertellen, dat het reeds lang stil was
geworden in de groote stad, eer Benny Joe's wachthuisje verliet. Toen hij eindelijk
opstond en heenging, bleef Joe hem nastaren tot hij geheel in de duisternis verdwenen
was. De oude keerde niet terstond in zijne hut terug; hij sloeg de oogen op naar den
met sterren bezaaiden hemel, vouwde de handen en als een gebed kwamen hem de
woorden over de lippen: ‘Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht henengaan in vrede,
want mijne oogen hebben uw heil gezien.’
Den volgenden morgen begon Benny zijn werk met het vaste voornemen trouw
zijn plicht te doen, en eerlijk te blijven in den volsten zin des woords bij zijne
pogingen om in de wereld vooruit te komen. Dezelfde oprechtheid en volharding en
ijver, die hem tot nu toe gekenmerkt hadden, bleven hem bij en met iedere maand,
met ieder jaar steeg hij hooger in de achting van zijn chef en van allen, die met hem
in aanraking kwamen. Volgens belofte bracht hij het Kerstfeest op Scout-Farm door,
tot groote vreugde van groot en klein, en van kleine Winnie in het bijzonder. Verkwikt
en versterkt keerde hij na de vacantie naar zijn kantoor terug.
Toen Benny omstreeks twee jaar in Liverpool geweest was, kwam er eene zaak
voor het gerecht die zeer de aandacht trok. De gevangene werd schuldig bevonden
aan inbraak en manslag en het vonnis luidde:
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Eenentwintig jaar gevangenisstraf. Onder het lezen van het verslag der terechtzitting
werd Benny diep getroffen door de namen van den gevangene - John Cadger, alias
Peeler, alias Perks. Zou dat dezelfde Perks kunnen wezen, dien hij had gekend? Zijne
belangstelling was zoo zeer opgewekt, dat hij ten slotte verlof vroeg - en na eenige
moeite verkreeg - om den gevangene, vóór zijne overbrenging naar Dartmoor, in de
gevangenis te mogen bezoeken.
De eerste blik op het ruige hoofd en het kwaadaardige sombere gezicht overtuigde
Benny, dat zijne vrees bewaarheid was. Een oogenblik voelde hij zich buiten staat
om iets te zeggen; toen vermande hij zich, stak de hand uit en zei: ‘Het doet mij leed,
Perks, dat ik u hier terugvind.’
‘Wie zijt gij?’ snauwde Perks met een vreeselijken vloek.
‘Kent gij mij niet meer?’ vroeg Benny.
‘Neen; ik zie alleen, dat ge tot de heeren behoort die ons, arme drommels, het
leven zoo zuur maken.’
‘Daarin vergist ge u, Perks; ik ben Benny Bates.’
‘Gij!’ riep hij vol verbazing. ‘Dan moet ge het ver gebracht hebben in het vak!
Zoo mooi ben ik nooit gekleed geweest.’
‘Ik ben niet in het vak, zooals gij het noemt.’
‘Niet?’
‘Neen.’
‘Ge wilt toch niet zeggen, dat ge al die jaren eerlijk gebleven zijt?
‘Ja zeker.’
‘En altijd in Liverpool geweest?’
‘Neen’; en Benny vertelde hem iets van zijn wedervaren.
‘Juist; als ge hier gebleven waart, zoudt ge ook wel bij het vak gekomen zijn.’
‘Dat geloof ik niet.’
‘Ik weet het zeker. Herinnert ge u ons gesprek nog op dien avond toen ik u zoo
verschrikt had gemaakt, zeg?’ En Perks lachte tot de tranen hem in de oogen
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stonden. ‘Nu, ik deed een poosje mijn best om eerlijk te blijven, maar, o Heer, het
gaf niets. 't Was maar eene proef geweest; maar het bekwam mij slecht - ik heb
honger geleden tot ik zwart werd en toen moest ik het vak weer opvatten.’
‘Maar waarom hebt ge dan niet gedaan wat ik deed?’
‘Daar heb ik nooit over gedacht en - ik zou toch geen moed gehad hebben om zoo
vol te houden als gij.’
Nu nam het gesprek eene ernstiger wending. Benny vroeg of Perks niet wist hoe
zwaar hij gezondigd had tegen God en de menschen; maar wees hem tevens op de
vergevende liefde van den hemelschen Vader, die geen zondaar terugstoot, indien
hij maar met berouw tot Hem komt. Toen Benny merkte, dat Perks naar hem luisterde,
vertelde hij hem de gelijkenis van den Verloren Zoon, zonder daar veel meer bij te
voegen.
‘Ik wou, dat ik dood was!’ was het antwoord van den ongelukkigen verdwaalde.
Hij erkende tegenover Benny, dat zijne straf rechtvaardig was; maar hield tevens
vol, dat de maatschappij hem gemaakt had tot hetgeen hij was; dat zij dus voor een
groot deel de verantwoordelijkheid droeg van zijne zonde.
Het was een pijnlijk onderhoud geweest en Benny slaakte een zucht van verlichting,
toen hij weer buiten de gevangenis onder Gods blauwen hemel stond. Zij zagen
elkander niet weder. Drie jaar later werd Perks opgeroepen om zich over zijn misbruikt
leven te verantwoorden tegenover den hoogsten Rechter, die rechtvaardiger oordeelt
dan de menschen.
Zoodra Benny zich in Liverpool weer thuis gevoelde, had hij zijne oude
Zondagsschool opgezocht, en was daar een ijverig en zeer geliefd onderwijzer
geworden.
Dikwijls vertelde hij aan de arme, verwaarloosde kinderen, die hij rondom zich
verzamelde, de geschiedenis van zijn eigen leven en wees hen op de schoone
toekomst, die voor hen open lag, indien zij maar vlijtig, oprecht en eerlijk waren of
wilden worden. Iederen
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zomer ging hij met zijne klasse een heelen dag naar de bosschen aan den overkant
der rivier, bij eigen ondervinding wetende, welk een genot het voor die arme kinderen
zijn moest om de frissche buitenlucht in te ademen, de vogels te hooren zingen en
op het groene mos te buitelen en te spelen. Ledig zijn was Benny een gruwel. Zijn
levensdoel was goed te zijn en goed te doen; zijn levensmotto: ‘Wees een zegen.’
En in menige woning werd hij tot een zegen; oude en jonge harten wist hij te winnen
door zijne eenvoudige, gezonde vroomheid, te winnen ook voor God.
En wat zullen wij nu nog verder vertellen? Want aan ieder verhaal moet toch een
slot zijn, al duurt het leven voort. Jaren - hoeveel doet weinig ter zake - zijn voorbij
gegaan sedert Benny naar Eiverpool terugkeerde. Hij is nu de compagnon van den
heer Laurence, wiens zaken bloeien meer dan ooit. Hij woont in een mooi eigen huis
en de engel, die hem troostte in zijne droevige kindsheid, is nu de zonneschijn en de
vreugde van zijn leven. En als hij des avonds zijne kinderen om zich vergadert bij
het gezellige knappende haardvuur of met hen rondzwerft door Gods vrije natuur,
dan laat hij hun dikwijls een nog blinkenden shilling zien en vertelt hun hoe hunne
moeder hem dien gaf toen hij een arme, verlaten straatjongen was en hoe God zijn
leven geleid had, zoodat hij had kunnen worden wat hij nu was. En Ben, zijn oudste,
neemt zich vast voor om ook zijn best te doen en even braaf en goed en gelukkig te
worden als zijn vader. Ook kennen zij allen het plekje op het kerkhof, waar Nelly
rust. Op haar graf staat een wit marmeren kruis met haar naam; klimop en rozen
slingeren er zich omheen, en het lieve zusje, dat in ‘haar Benny’ het eerst den lust
deed ontwaken, om goed te zijn, leeft mede in hun kring ‘ook al is zij gestorven.’
J.
EINDE.
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