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Inleiding.
Ik ga een boek schrijven, - het boek, dat gij thans onder de oogen hebt, Lezer!
Mijn naam is Hans Richter, en hoewel ik ternauwernood vijftien jaar oud ben, ga
ik dit boek schrijven.
Waarom doe ik het?
Omdat, ondanks mijn jeugdigen leeftijd, er al zooveel over mijn hoofd is
heengegaan en de laatste maanden van mijn jong leven voor mij zoo vreemd en
avontuurlijk waren, dat het u moeilijk zal vallen te gelooven, dat het alles werkelijk
gebeurd is en ge niet te doen hebt met een romantisch verhaal, zooals dat alleen in
het hoofd van een fantastisch schrijver kan opkomen.
We schrijven 1916, en het is het derde jaar van den vreeselijken oorlog, die bijna
gansch Europa teistert.
De dood waart grijnzend rond over de bloedige slagvelden en maait met zijn
scherpe zeis meedoogenloos duizenden, neen, millioenen jonge en krachtige levens
af.
Bij elken zeisslag vallen zij stervend neder en vervullen de grauwe lucht met hun
rauwe pijnkreten en stervensgereutel. En ver, ver weg, zoowel in de hutten der armen
als in de paleizen der rijken, weerklinken daarvan de echo's in de snikken der moeders,
wier zonen vielen op de slagvelden, in de jammerklachten der vrouwen, die weduwen
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werden, in het geschrei der verweesde kinderen, wier vaders nooit zullen wederkeeren.
De dood waart rond al sedert maanden, en de maanden werden jaren... Onverpoosd
waart hij rond. Brandbommen en granaten gaan hem voor, brandende hoeven en
dorpen zijn de flambouwen, die zijn pad verlichten, vertrapte, vertreden woestenijen,
eertijds welige landauwen met goudgekleurd graan, wijzen de plaatsen, waar hij
geweest is. De demonen der hel zijn zijn getrouwe dienaren en zij moorden òp de
aarde en ònder de aarde, en uit de hooge luchten en uit de diepte der zeeën. En hun
satanisch gelach weerklinkt als zij zien, hoe de wereld schokt en wankelt op haar
grondvesten, hoe de donkere graven bij den dag talrijker worden, hoe lammen en
kreupelen en krankzinnigen en blinden terugkeeren tot hun haardsteden, om hun
gebroken levens verder uit te leven - als ruïnes!
Gevloekte oorlog, onbeschrijflijk is het leed, dat gij brengt over de menschheid!
Onbeschrijflijk is het leed, dat ge ook bracht over mij!
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Eerste hoofdstuk.
Mijn ouders, mijn schooljaren en mijn vriend Carl.
Ik was de eenige zoon mijner ouders en ook hun eenig kind. Zij hebben mij verteld,
dat ik nog een zusje heb gehad, maar dat heb ik nooit gekend. 't Was vóór mij geboren
en reeds in de wieg gestorven. Eenige maanden later kwam ik haar vervangen.
Kiel is mijn vaderstad. Ik ben dus een echt Duitsche jongen. Wel behoorde Kiel,
zooals ge zult weten, vroeger aan Denemarken, maar bij de inlijving in 1866 van
Sleeswijk en Holstein werd het een Duitsche stad. Van afstamming zou het dus
mogelijk kunnen zijn, dat ik Deensch bloed in de aderen had, maar dat is toch niet
het geval. Want mijn ouders waren afkomstig uit Essen, waar Vader een betrekking
had bij den kanonnenkoning Krupp. Hij was daar een der schrijvers op de kantoren.
Toen de firma Krupp later te Kiel de Germaniawerf stichtte tot het bouwen van
oorlogsschepen, werd Vader daarheen verplaatst en vestigde hij zich metterwoon in
een klein maar lief huisje aan de haven, niet ver van de werf.
Ik ben dus een onvervalscht Duitsche jongen, zonder vreemd bloed in de aderen.
Eerst moeten mijn ouders met die verplaatsing niet bijster ingenomen geweest zijn,
want zij waren veel liever te Essen gebleven, waar zij hun vrienden en kennissen
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hadden, en ook nog enkele familieleden, en het deed hun verdriet, die allen te moeten
verlaten. Maar al spoedig hadden zij zich met de verandering verzoend. Een nieuw
wereldje had zich om hen heen gevormd, waarin zij zich geheel thuis voelden, en zij
stelden aan het leven geen groote materieele eischen. Het bescheiden inkomen van
Vader was voldoende om er, al was het dan ook met veel overleg van Moeders kant,
van te kunnen rondkomen, en zij zochten hun hoogste geluk in den huiselijken kring,
waarvan ik, dat ben ik pas later meer en meer gaan begrijpen, voor hen het middelpunt
was. Zij hadden mij lief met een onbeschrijflijke liefde en omringden mij met de
teederste zorgen. De herinnering daaraan is, nu zij beiden dood zijn, voor mij de
kostbaarste schat, die mij ooit deelachtig zal kunnen worden.
Moeder wist door allerlei kleinigheden ons huisje tot een klein paradijs te maken.
Ons bloemenhofje achter het huis, waarop wij uit de woonkamer het uitzicht hadden,
was een lust voor de oogen, vooral wanneer de gouden zonnestralen de veelkleurige
bloemen kusten en in gloed zetten. Dan drongen de heerlijkste geuren door de
openstaande tuindeuren de kamer binnen. En bijna altoos prijkten kleine bouquetjes
op den schoorsteenmantel en op de tafel. We waren daaraan zoo gewoon, dat we het
vreemd gevonden zouden hebben, als ze er niet gestaan hadden. Vader en Moeder
hadden elkander hartelijk lief, en Vader was altijd bijzonder zacht en teeder voor
haar. Nooit werd er tusschen hen een onvriendelijk woord gewisseld, en zij waren
nooit gelukkiger, dan als zij bij elkander waren. Al lang, voordat Vader 's avonds
thuis kon wezen, zag ik Moeder hunkerend naar de klok kijken, of
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hij haast komen kon. En als dan de voordeur openging en zijn voetstappen in de gang
weerklonken, kwam er een glimlach van geluk op haar lippen en een tinteling van
blijdschap in haar lieve oogen.
O Moedertje, klein, heldhaftig Moedertje, hoe leeft uw lief gelaat nog in mijn
herinnering voort, - hoe is het me soms nu nog, of ik uw blijden lach hoor en uw
mooie, trouwe oogen voor mij zie. Ja, in mijn droomen voel ik soms nog uw armen
om mijn hals strengelen en uw lippen de mijne kussen.
Ik zeg heldhaftig Moedertje, want welk een moed en geestkracht was er toe noodig
voor u, met uw zwak lichaam en de nooit wijkende pijn in uw hart, om altijd weer,
ook in droeve tijden, een vroolijk en opgewekt gelaat te toonen en dikwijls zelfs nog
woorden van troost en opbeuring te vinden, als Vader soms onaangenaamheden had
gehad in zijn kantoor en hij dientengevolge somber en ontmoedigd naar huis
terugkeerde.
Mijn lieve Moeder had een hartkwaal, die haar lichaam langzaam maar zeker
sloopte. Vader wist het en hij omringde haar met al de liefde, waarmede zijn hart
jegens haar vervuld was, en met al de zorgen, waarover hij kon beschikken. O, hij
wist het wel, dat haar geen lang leven beschoren kon zijn, dat eenmaal, wellicht zelfs
zeer spoedig, het schrikkelijke oogenblik zou komen, waarop zij voor altijd van ons
zou worden weggenomen. Moeder zelf wist het niet, of veinsde het niet te weten.
Nooit hoorden wij haar klagen en steeds toonde zij ons een opgewekt gelaat. Maar
toch weet ik, dat ik eens haar tranen op mijn wangen voelde, toen zij mij op haar
schoot had genomen
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en mij met kussen overdekte. Ik was er verwonderd over, en vroeg:
‘Schreit u, Moeke? - Waarom doet u dat?’
Moeder drukte mij onstuimig aan haar hart en zei:
‘Schreien, kindje, wel neen, waarom zou ik schreien? Voel je mijn tranen op je
wangen, lieveling? Kijk me maar niet met zulke groote oogen aan, Hansje, - 't zijn
heusch tranen van geluk, omdat ik zoo'n lieven Hans heb, die zooveel van me houdt.
Is het nu goed?’

‘Schreit u Moeke?’

En zij lachte mij toe door haar tranen heen.
O, dat waren heerlijke uurtjes, 's avonds als het schemerde en zij mij in haar armen
vertroetelde. Dan vertelde zij mij de mooiste sprookjes, die ik ooit gehoord heb,
zoodat ik ademloos naar haar luisterde, en waarvan ik 's nachts meermalen droomde.
Moeder kon zoo mooi vertellen. Als zij het had over dichte geheimzinnige wouden,
waarin
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de elfen ronddansten in den maneschijn en kleine kaboutertjes met lange baarden
aan hun kin en puntmutsen op hun hoofd hun gewichtigen arbeid verrichtten, dan
was het me, of ik ze heusch levend voor me zag en speet het me aan hun dansen geen
deel te kunnen nemen. Dan leefde ik als het ware in een andere wereld, een
tooverwereld, waarin alles anders was dan in mijn dagelijksche omgeving. Ja, heerlijke
uurtjes waren dat, die altoos veel te snel voor mij omvlogen. O, hoe jammer vond ik
het soms, als midden in een prachtig verhaal Vader thuiskwam en mij door zijn komst
tot de werkelijkheid terugriep. Dan had ik wel gewild, dat hij nog een poos
weggebleven was. En toch hield ik zooveel van Vader, en zat ik ook dikwijls op zijn
knieën en reden wij in onze verbeelding de halve wereld rond, tot zelfs over de zeeën
toe! Dan ging het mij nooit te hard en duurde het mij nooit te lang.
Toen ik ruim vijf jaar oud was, ging ik naar school. Moeder bracht er mij zelf naar
toe, en ik geloof, dat het een groot gemis voor haar was, nu ik niet meer den geheelen
dag om haar heen kon zijn. Dikwijls kwam zij mij, als de school uitging, weer halen
en meermalen maakten we dan een heerlijke wandeling door de stad of langs de
haven.
Langs de haven wandelde ik het liefst, want daar was alles drukte en beweging en
zag ik onze prachtige oorlogsschepen, waarop alle rechtgeaarde Duitschers zoo
trotsch zijn. Zware zeekasteelen, bemand met jonge, vroolijke matrozen, voeren
statig in en uit, en toonden fier de Duitsche vlag. Ik kon er nooit genoeg naar kijken.
Daar Vader aan de Germaniawerf verbonden was, waar al die
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reuzenvaartuigen gebouwd werden, hoorde ik er ook dikwijls in huis over spreken,
wat misschien wel een van de oorzaken was, dat ik er zoo graag naar keek.
Voor Moeder waren die wandelingen niet alleen een genot, maar ook een
levensbehoefte. De dokter had gezegd, dat zij veel in de frissche buitenlucht moest
verkeeren; een betere medicijn wist hij voor haar niet.
Op school maakte ik flinke vorderingen. Het bleek al spoedig, dat ik tot de vlugste
leerlingen behoorde. 't Klinkt misschien wel wat verwaand, dat ik dit van mijzelven
vertel, want eigen lof heeft geen frisschen geur, maar ik zeg het toch liever, dan dat
ik een domkop was, die niet met de klasse meêkon en telkens moest blijven zitten.
Neen, daar was gelukkig geen sprake van. Ik kon zelfs al een beetje lezen, eer ik naar
school ging. Dat had Vader mij spelenderwijze geleerd in de lange winteravonden.
Het had hem, zoowel als mij, al wonder weinig moeite gekost om me die kennis aan
te brengen, en ik had er veel gemak van, toen ik op school kwam. De schooljuffrouw
was er niet weinig verbaasd over, toen zij het merkte, en omdat ik ook al heel aardig
rekenen kon, werd ik na korten tijd in een hoogere klasse geplaatst. Daar viel het mij
eerst niet mede, want de kinderen daar waren knapper dan ik, maar 't duurde niet
lang, of ik had het achterstallige ingehaald en werd weer de eerste van mijn klasse.
Wat waren mijn ouders daar blijde om, want in hun hart hoopten zij heel wat van
mij te maken. Op de Germaniawerf waren verscheidene ingenieurs, die de plannen
ontwierpen voor nieuwe oorlogsen handelsschepen, en Vader had een onbegrensden
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eerbied voor hun groote kennis. Hij bewonderde hen in één woord. Niemand wist
het dan Vader en Moeder alleen, want zij spraken er nooit met iemand anders over,
maar het was hun liefste wensch, dat ook ik eenmaal ingenieur zou worden en te
midden dier knappe mannen een eervolle plaats zou innemen. Elken pfennig, dien
zij konden missen, legden zij daarvoor op zijde, want er zou veel geld noodig zijn,
om zoo'n dure studie te betalen. Hoe menig klein genot hebben zij zichzelven ontzegd,
om toch den spaarpot voor dat doel steeds grooter te maken. 't Was eigenlijk een
onbegonnen werk voor hen, want Vaders verdiensten waren werkelijk te klein om
iets van beteekenis te kunnen oversparen, maar zij gaven den moed niet op. Wie
weet, wat er nog gebeuren kon. Waarom zou ook hun niet eens een buitenkansje ten
deel kunnen vallen, evenals wel bij andere menschen gebeurde. In allen gevalle
wilden zij het beproeven.
Met de grootste belangstelling volgden zij mijn vorderingen op school en met
vreugde zagen zij uit de rapporten, die ik om de drie maanden mede naar huis kreeg,
dat mijn hoofd althans aan hun groote plannen geen hinderpalen in den weg zou
leggen. Ik was en bleef steeds numero één van alle klassen, die ik doorliep. En het
kostte mij volstrekt geen bijzondere inspanning. Er waren jongens genoeg, die 's
avonds uren aan uren zaten te studeeren en toch lang zoo ver niet waren als ik, terwijl
ik toch heusch tijd in overvloed overhield, om met mijn kameraden te spelen en alle
mogelijke takken van sport te beoefenen.
Want niemand kan van mij zeggen, dat ik een boekenwurm was, die altoos aan
de studeertafel
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zat en mij met niets anders bemoeide dan met mijn boeken. Integendeel, Vader
vreesde meermalen, dat ik te veel op straat was en te weinig werkte en hij zag in zijn
verbeelding den tijd komen, dat ik niet meer numero één zou zijn en misschien wel
tot de achtersten van de klasse zou gaan behooren. Maar als dan mijn mooi rapport
weer kwam met de vele achten en negens, dan was alle zorg daaromtrent weer
verdwenen en bleef zijn blik met welgevallen op mij rusten. Zelf liet

en bleef zijn blik met welgevallen op mij rusten...

hij zich ook veel aan mijn ontwikkeling gelegen liggen. Door eigen studie had hij
Fransch en Engelsch geleerd, en goed ook, want hij had een helder hoofd en kon
gemakkelijk leeren. Tweemaal in de week gaf hij mij 's avonds in die beide talen les
en hij zeide dikwijls, dat ik er zeer goede vorderingen in maakte. Ik vond het wàt
prettig, dat ik als jongen van twaalf jaar al zoo aardig met
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Engelsche matrozen kon praten, als zij bij ons in de haven kwamen, en ik zocht
dikwijls hun gezelschap, om mij in die taal te oefenen. Het Fransch kostte mij heel
wat meer moeite, want die taal is vrij wat moeilijker om te leeren spreken, maar een
gemakkelijk Fransch boek kon ik toch wel al lezen. En van lezen was ik een
hartstochtelijk liefhebber. Ik kon geen jongensboek in handen krijgen, of ik verslond
het van het begin tot het einde en was dan alles om mij heen vergeten. Het mooiste
boek, dat ik ooit gelezen heb, was van Jules Verne, den beroemden Franschen
schrijver, en het heette ‘Twintig duizend mijlen onder zee.’ Hoe bewonderde ik den
geheimzinnigen kapitein Nemo, die dat wonderbare schip had uitgedacht en gebouwd
en die het met zoo volkomen zekerheid beheerschte. En wat een rijke fantasie moest
de schrijver hebben, in wiens brein de gedachte aan zoo'n onderzeesch vaartuig kon
opkomen in een tijd, toen men nog onmogelijk kon denken, dat zoo'n schip eenmaal
werkelijk zou worden gebouwd. O, ik heb ze genoeg gezien in mijn schooljaren, die
kleine onderzeeërs, waarmede men naar welgevallen kon duiken en weer boven
komen, waarmede men onder water kon varen uren lang, onder andere schepen door,
zonder dat men er aan de oppervlakte der zee iets van merkte. Ja, ik heb ze genoeg
gezien, want ze werden bij tientallen op de Germaniawerf gebouwd, die kleine
monsters met hun vreeselijke torpedo's, die later zoo berucht zouden worden, omdat
zij zoo menige kostbare kiel naar den bodem der zee zonden en zoo menig heerlijk
menschenleven verwoestten. Begrijp mij goed, lezer, - thans noem ik ze monsters,
omdat ik den oorlog in al zijn verschrikking heb leeren kennen en deze mij
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het kostbaarste heeft doen verliezen, wat ik op de wereld bezat, - maar in mijn
schooljaren vond ik het de mooiste schepen, die er bestonden, omdat zij mij deden
denken aan den Nautilus van Verne, het geheimzinnige, wonderbare schip, voor
welks even geheimzinnige bemanning de zee haar diepste geheimen ontsluierde. O,
wat zou ik op, of liever in zoo'n onderzeeër graag een reisje medemaken! Maar daar
was natuurlijk geen denken aan, zoo lang ik de kinderjaren nog niet ontwassen was
en de schoolbanken mij dagelijks wachtten.
Toen ik de lagere school doorloopen had, ging ik naar het middelbaar onderwijs
over om mij voor te bereiden voor de technische school, waarop ik tot ingenieur zou
worden opgeleid. Daar maakte ik kennis met Carl Heymann, die al spoedig mijn
beste vriend werd. Hij kon, evenals ik, gemakkelijk leeren, en 't werd een wedijver
tusschen ons, wie numero een van de klasse zou wezen. Maar aan onze vriendschap
deed dat niet de minste afbreuk. Na schooltijd maakten wij dikwijls samen ons
huiswerk en geregeld overhoorden wij elkander onze lessen. En als dat alles
afgeloopen was, gingen wij naar het veld om ons te oefenen in het voetballen. We
waren beiden gezonde jongens met sterke spieren en maakten onder onze kennissen
lang geen slecht figuur. We waren groote liefhebbers van alles, wat sport was. Dikwijls
ook bezochten wij de Germaniawerf, om te kijken naar de oorlogsschepen, die er
gebouwd werden. Die schepen hadden voor ons als het ware geen geheimen, evenmin
als de onderzeeërs, die we om zoo te zeggen, zagen ontstaan. De ingenieurs en de
bazen kenden ons natuurlijk zeer goed en maakten nooit bezwaar tegen onze bezoeken.
Zij wisten trouwens wel, dat Vader
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aan de Germaniawerf verbonden was. Ik behoorde dus min of meer tot de familie
van de werf. We hebben menig oorlogsschip daar van stapel zien loopen, wat een
trotsch schouwspel opleverde. Een enkele hamerslag, of een zachte druk op een
electrisch knopje was voldoende om het reuzenvaartuig in beweging te brengen.
Langzaam en statig gleed het dan eerst van de helling af, dan al sneller en sneller,
tot het ten slotte met een geweldige vaart in het water terecht kwam. Dan klonken
onze luide hoera's en zwaaiden we met onze petten.
‘Prachtig, Hans, wat is dat toch prachtig!’ riep Carl uit in zijn opgetogenheid, toen
wij weer eens het van stapel loopen van een groot oorlogsschip hadden bijgewoond.
‘Ja, schitterend!’ zei ik.
‘Als ik groot ben, ga ik naar zee,’ zei Carl. ‘Ik word later zeeofficier. En jij?’
‘Misschien ingenieur, Carl, als mijn ouders mijn opleiding kunnen bekostigen.
Maar dat is zeer twijfelachtig...’
‘Ja, dat begrijp ik. Ik mag gelukkig worden, wat ik wil, en mijn keuze is al bepaald.
Zeeofficier, Hans, en niets anders. Zeg, wie weet, als jij eenmaal scheepsingenieur
wordt, misschien bouw jij dan het schip nog wel, waarop ik later als commandant
zal fungeeren. Dat zou leuk wezen.’
‘Of het!’ beaamde ik. ‘En dan zal het een goed schip wezen, dat verzeker ik je.’
‘Zeg, dan kon het wel “De twee Vrienden” heeten...’
‘Ja, maar zoo heet een oorlogsschip nooit. Dat heet Kaiser Wilhelm, of Kronprinz
Eitel Fritz, of zoo iets.’
‘Ja, of Schorpioen of Zeeslang. “De twee Vrien-
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den” is ook geen gepaste naam voor een oorlogsschip. 't Moet fijn wezen, om over
zoo'n machtig schip met zijn reuzenkanonnen en honderden matrozen het commando
te voeren, terwijl de vlaggen fier van de masten wapperen en de kanonnen bulderen...’
‘Zeker, maar ik zou liever de ingenieur wezen, die het schip bouwde, dan de
commandant, die er mede ten strijde vaart,’ zei ik. ‘Ik houd meer van den vrede, dan
van den oorlog.’
‘Ik ook natuurlijk,’ zei Carl. ‘Maar als er toch eenmaal oorlog komt, moeten er
ook oorlogsschepen zijn en commandanten, die er het bevel over voeren. 't Zou er
anders al gauw raar met ons land uitzien.’
‘Dat is waar; je hebt gelijk, Carl. Kom, laten we nog even naar de duikboot gaan
zien, die ze aan 't bouwen zijn. Zij is haast klaar.’
't Was een klein vaartuigje, slechts enkele meters lang. De werklieden waren bezig,
de stalen platen, die den romp vormden, met klinknagels te bevestigen. Dreunend
daverden hun regelmatige hamerslagen door de lucht, zoodat we elkander haast niet
konden verstaan.
‘Zie je,’ zei ik, ‘op zoo'n onderzeeër zou ik nu wel eens een tochtje willen melken,
net als kapitein Nemo in zijn Nautilus. 't Moet prachtig wezen, om met zoo'n boot
onder te duiken en als een visch door het water te schieten.’
‘Ja, zeker zou het prachtig wezen, en als ik zeeofficier word, zal ik meermalen
zoo'n tocht maken. Maar zoo mooi, als Verne dat beschrijft in zijn “Twintig duizend
mijlen onder zee” zal het wel niet wezen...’
‘Waarom niet?’ vroeg ik. ‘Dat is het mooiste boek, dat ik ooit gelezen heb.’
‘O, het mooiste boek - ja, dat kan wel, maar
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alles is slechts fantasie van den schrijver. Hij laat bijvoorbeeld de zijplaten
wegschuiven en dan door electriciteit de zee tot op grooten afstand schitterend
verlichten, waardoor de opvarenden alles duidelijk kunnen zien, wat er zich rondom
het schip beweegt en daar leeft en groeit. Maar in werkelijkheid bestaat dat niet. Als
een onderzeeër onder water vaart, is alle contact met de buitenwereld verbroken en
zie je niets van hetgeen buiten het schip gebeurt.’
‘Zeker, dat is waar, maar dat zal mettertijd wel veranderen. Eenmaal zal het geheim
wel gevonden worden, dat kapitein Nemo bezat, om de zee te verlichten en van uit
het schip alles te kunnen zien, zelfs tot op grooten afstand...’
‘'t Mocht wat! Pure fantasie van den schrijver!’ viel Carl in.
‘Dat weet ik wel, - maar vergeet niet, dat alles, wat hij over Nemo in zijn Nautilus
schreef, fantasie was. Wie kon in dien tijd denken, dat eenmaal werkelijk de tijd zou
komen, dat men schepen zou bouwen, die onder water kunnen varen? Niemand
immers? En toch is die tijd gekomen, terwijl de tegenwoordige onderzeeërs op
dezelfde wijze onderduiken en weer boven komen, als Verne in zijn boek beschreef.
Dat is er juist het mooiste van. En als het eene kon gebeuren, zie ik niet in, waarom
ook het andere niet gevonden zou kunnen worden.’
‘Je kunt gelijk hebben,’ zei Carl.
‘Juist, - ik twijfel niet, of eenmaal zal de tijd komen, dat men uit een onderzeeër
onder water wel degelijk de geheimen der zee zal kunnen bespieden.’
‘Dat geloof ik ook, jongens!’ klonk plotseling de stem van Vader achter ons. Deze
was naderbij gekomen, zonder dat wij het in het vuur van ons
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gesprek gehoord hadden. ‘We beleven groote tijden tegenwoordig,’ vervolgde hij.
‘Als ik naga, wat het menschelijk vernuft alleen gedurende de weinige jaren, die ik
geleefd heb, heeft voortgebracht, wat zullen ons dan de millioenen jaren nog kunnen
brengen, die de aarde wellicht nog zal bestaan.’
‘Heeft u dan al zooveel zien komen in uw leven, mijnheer?’ vroeg Carl.
Vader glimlachte.
‘Denk eens even na, Carl,’ zei hij. ‘Wat is er al niet ontdekt tijdens jouw korte
leven, dat nog maar een jaar of veertien heeft geduurd.’
‘In mijn leven?’ vroeg Carl verwonderd. ‘In mijn leven?’
‘Zeker,’ hernam Vader. ‘In mijn jeugd kwam de telegrafie en het electrisch licht.
Bedenk, dat mijn ouders nog bij een olielampje zaten 's avonds, waarbij het
onmogelijk was om te lezen, en dat mijn grootouders zich met een kaars, een gewone
vetkaars moesten tevreden stellen. Later pas kwamen de petroleumlampen, wat toen
al een kolossale verbetering was. En nu hebben we gaslicht, dat ook al weer begint
te verouderen, en het schitterende electrische licht. En denk eens aan de fonograaf,
die de menschelijke stem zelfs voor het nageslacht kan bewaren, en de telefoon, die
het mogelijk maakt te spreken met menschen, die honderden mijlen van je verwijderd
zijn. En wat er tijdens jouw leven ontdekt is? Wel, hier zie je een schip voor je, dat
weldra van stapel zal loopen en evengoed onder- als op het water kan varen, dat
duiken kan en weer boven komen en waarin je den nacht rustig kunt doorbrengen,
terwijl het op den bodem der zee ligt. Is dat geen
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groote uitvinding? En vergeet ook de draadlooze telegrafie niet. Weet je wel, dat de
reizigers op de groote zeestoomers midden op den oceaan tegenwoordig aan het
ontbijt hun courant krijgen met de nieuwste tijdingen? De berichten vliegen
tegenwoordig op geheimzinnige wijze door de lucht en worden op de grootste
afstanden opgevangen. Een draad, zooals bij de gewone telegraaf, heeft men daarbij
niet meer noodig.
Neen jongen, de schepping zit nog vol onopgeloste geheimen, die hoe langer de
menschheid bestaat, des te meer tot klaarheid zullen komen. Het menschelijk vernuft
zal ze hoe langer hoe meer ontsluieren.’
‘Hoor, het geronk van een vliegmachine!’ viel ik Vader in de rede.
We keken naar boven, en weldra zagen wij het wonderlijke vliegtuig hoog boven
ons voorbijgaan. 't Scheen slechts een vogel, zoo klein was het.
‘Ziedaar weer een ontdekking van den laatsten tijd,’ hernam Vader. ‘Die dateert
ook uit jouw leven, Carl. Honderden jaren hebben de menschen er naar gezocht, om
het te vinden, tot eindelijk de uitvinding der motoren de oplossing van het raadsel
bracht. Zoo ook, wat de bestuurbare ballons betreft. Ik zeg nog eens: we beleven
groote tijden en de eene uitvinding volgt met groote snelheid de andere op. Ik denk,
dat we rare dingen zouden zien, als we over duizend jaar nog eens terug konden
komen. Maar - de avond valt; laten we naar huis gaan.’
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Tweede hoofdstuk.
Glinsterende sabels en schetterende muziek.
Ja, ik had een gelukkig ouderlijk huis en heerlijke kinderjaren. Vooral de eerste
maanden van het jaar 1914 kenmerkten zich door gelukkige omstandigheden. De
directie van de Germaniawerf had getoond Vaders ijver en toewijding op prijs te
stellen door zijn salaris niet onbeduidend te verhoogen, waar mijn ouders zeer
verheugd over waren. Zij besloten precies op denzelfden voet te blijven leven, als
zij altijd gedaan hadden, om des te meer over te kunnen houden voor het bekostigen
van mijn latere studie. Alleen hield Vader er met aandrang op aan, dat Moeder veel
versterkende middelen zou gebruiken, om goed op krachten te blijven. Dát moest er
in de allereerste plaats van genomen worden. Moeder wilde er aanvankelijk wel niet
van hooren en beweerde, dat zij niet zwak was en dat het met haar gezondheid heel
goed ging, maar Vader wilde niet anders, zoodat zij eindigde met toe te geven.
En er rustte zegen op, dat leed geen twijfel. Moeder ging zienderoogen vooruit.
Ze kreeg meer kleur op haar wangen en werd sterker, dan ze in jaren geweest was.
O, wat verheugden wij allen ons daar in. Met een glimlach van geluk keken Vader
en ik elkander dikwijls aan als wij hoorden, hoe zij onder haar arbeid in de keuken
een vroolijk
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lied zong, en als wij zagen, hoe de blos der gezondheid haar wangen begon te kleuren.
O, we wisten wel, dat haar leven als het ware aan een zijden draad hing, omdat zij
aan een gevaarlijke hartkwaal leed, maar als we haar zoo vroolijk zagen en daarbij
opmerkten, hoe zij er veel gezonder en sterker begon uit te zien, dan konden wij ons
ternauwernood voorstellen, dat we haar plotseling zouden kunnen verliezen.
Integendeel, we hoopten, dat mettertijd haar kwaal zou verdwijnen, en dat ze weer
gezond en sterk zou kunnen worden als ieder ander.
Ja, die eerste maanden van 1914 waren een gelukkige tijd.
Maar 't zou alles veranderen! Ons groote geluk zou verwoest, mijn lieve,
onvergetelijke ouders zouden mij ontnomen worden.
Heel ver buiten de grenzen van ons groote vaderland, in het stadje Serajewo, in
Bosnië, een plaatsje, dat ik zelfs nog nooit had hooren noemen, gebeurde er iets, dat
een ramp zou worden voor geheel Europa.
De Aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk had de manoeuvres in Bosnië
bijgewoond en wenschte met zijn gemalin een bezoek te brengen aan Serajewo. 't
Was druk op de straten, want ieder wilde den man zien, die eenmaal de keizerskroon
van Oostenrijk op de slapen zou drukken. Dat bezoek aan het stadje zou een vreeselijk
drama worden.
Het hooge echtpaar reed met zijn gevolg in auto's de stad binnen. Plotseling had
er een hevige ontploffing plaats. Er was een samenzwering gesmeed tegen het leven
der vorstelijke bezoekers. Een van de eedgenooten had een bom naar hun
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auto geworpen. Als door een wonder bleven de inzittenden gespaard. De bom had
de achterzijde van den auto geraakt en ontplofte onder den volgenden, waarin twee
officieren gezeten waren, die beiden getroffen werden. Zij werden dadelijk naar het
garnizoens-hospitaal vervoerd, om verbonden te worden.
Het aartshertogelijk echtpaar vervolgde den tocht naar het stadhuis, waar zij door
den burgemeester toegesproken werden, en al spoedig besloten zij naar het hospitaal
te rijden, om de gewonde officieren te bezoeken. Gevaar vreesde men niet, daar de
pleger van den aanslag, die Cabrenovic heette, gearresteerd en naar de gevangenis
gevoerd was.
Er bevond zich echter meer dan een moordenaar in de stad. Op den hoek van een
straat stond een jongeling, een gymnasiast, Princip geheeten. Onder zijn jas omklemde
zijn hand de revolver, waarmede hij de hooge bezoekers van het leven zou trachten
te berooven.
Daar naderde de auto, onder het gejuich der burgers, die zich verheugden over de
mislukking van den snooden aanslag. Alle blikken waren op de hooge bezoekers
gericht en niemand lette op den jongeling, die met bleek gelaat het juiste oogenblik
afwachtte, om zijn moorddadig plan te volvoeren.
Thans was de auto den hoek der straat genaderd.
Een schot weerklonk, - een gil, - en doodelijk getroffen viel de aartshertogin
achterover, en onmiddellijk daarop klonk een tweede schot, dat den aartshertog den
halsslagader doorboorde.
De moordenaar had zijn doel bereikt; geen keizerskroon, geen diadeem zou ooit
die vorstelijke hoofden drukken...
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Het volk was woedend en wilde den pleger van den snooden aanslag op staanden
voet lynchen, zoodat de politie moeite had hem uit hun handen te bevrijden. Ook hij
werd naar de gevangenis gevoerd en aan de rechters overgeleverd.
Maar daarmede was de zaak niet uit, integendeel, het was slechts het begin van
het groote drama, dat over bijna gansch Europa zou worden voltrokken. Het bleek,
dat het complot gesmeed was in het naburige koninkrijk Servië en dat zelfs Servische
officieren tot de samenzweerders behoorden. De Oostenrijksche regeering eischte
voldoening, die de Servische wel wilde geven, maar zij duldde geen vreemde
inmenging in haar binnenlandsche aangelegenheden. De toestand tusschen de beide
landen werd bij het uur spannender, en de Russische regeering gaf duidelijk te
verstaan, dat zij de onafhankelijkheid van Servië gehandhaafd wilde zien.
Het gevolg was, dat op den 28sten Juli Oostenrijk-Hongarije aan Servië den oorlog
verklaarde.
Van dat oogenblik af kwam er een spannende tijd. Immers, thans was het de vraag,
wat Rusland zou doen. Reeds meldden de dagbladen, dat het Russische leger aan de
Oostenrijksche grenzen werd gemobiliseerd. Mocht tusschen die beide rijken de
oorlog werkelijk uitbreken, dan zou het onvermijdelijk gevolg zijn, dat Duitschland
er mede in betrokken werd. Reeds sedert vele jaren toch bestond er tusschen
Duitschland, Oostenrijk en Italië een verbond, waarbij bepaald werd dat men elkander
zou bijstaan, indien men door een vreemde mogendheid zou worden aangevallen.
Er werden tusschen den Duitschen en den Russischen Keizer druk telegrammen
gewisseld, maar
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bij het uur werd de toestand dreigender, en den 2den Augustus barstte de oorlog met
Rusland uit. Den volgenden dag verklaarde Duitschland ook den oorlog aan Frankrijk
en nog een dag later voegde zich Engeland bij onze vijanden. Wel vielen Bulgarije
en Turkije ons bij, maar Portugal en Japan verklaarden ons mede den oorlog, terwijl
ook Italië zich later van den driebond afscheurde en de wapens tegen Oostenrijk
opvatte.
Zoo was dan de wereldoorlog ontbrand, die thans nog, terwijl ik dit schrijf, bijna
geheel Europa teistert en de gansche wereld ontwricht.
Onbeschrijflijk was de geestdrift, die het Duitsche volk doortintelde. Zelfs Vader,
die wel de meest vredelievende man was, dien ik kende, was door den oorlogsroes
aangegrepen en sprak over niets anders dan over soldaten en kanonnen. O, hij twijfelde
niet, of machtig als wij waren, zouden wij in korten tijd onze vijanden verslaan en
als overwinnaars uit den strijd te voorschijn treden.
Ons land was in rep en roer. Op de straten zag men niet anders dan soldaten, die
in lange colonnes naar de stations marcheerden, om naar de grenzen te worden
vervoerd. Carl en ik waren natuurlijk alleen in huis om te eten en te slapen; den
overigen tijd kon men ons vinden in het rumoerige straatgewoel, waar wij de soldaten
toejuichten, die ten strijde trokken. Uit de open vensters wierpen de vrouwen en
meisjes hun bloemen toe en klonken de kreten: ‘Vaarwel, tot wederziens!’
Zingende en juichende bestegen zij de wagons, na een teeder afscheid van vaders,
moeders, zusters, broeders of geliefden. ‘Naar Parijs! Naar Parijs!’ klonk het uit den
mond van vele over-
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moedigen. En ook wij, Carl en ik, juichten en zwaaiden met onze petten en riepen:
‘Naar Parijs! Naar Parijs! Leve Duitschland!’ Vaderlandsche liederen weerklonken
uit alle wagons, en meisjes en vrouwen liepen er langs om sigaren en versnaperingen
rond te deelen, die met gretige hand werden aangenomen. Muziekcorpsen bliezen
opwekkende marschen en overal klonk zang en scherts...
Maar uit menig moederoog drupten tranen, die men tevergeefs zocht terug te
dringen. Ach, zingend en juichend vertrok de geliefde zoon om te gaan strijden voor
het dierbare vaderland, maar hoe zou de terugkomst zijn? Zou hij komen als
overwinnaar of als overwonnene? Zeker, als overwinnaar, dat leed geen twijfel. Wie
zou het machtige Duitschland wederstaan? Maar wellicht als invalide, kreupel,
verlamd, met één arm, blind, krankzinnig? O, het vaderland had recht op zijn zonen,
de moeders wisten het, en zij gaven haar kinderen gewillig, zouden hen zelfs niet
willen weerhouden, maar toch - ach, zij vreesden voor de toekomst, want daar is
geen oorlog zonder dooden en verminkten.
Ja, uit menig vrouwenoog drupten tranen.
De locomotief floot en onder de schetterende tonen der muziek reed de trein af.
Uit alle portieren wuivende handen, groeten, kreten, zang!
Een nieuwe trein reed voor, nieuwe troepen namen kussend afscheid, nieuw gejuich,
zang, muziek...
Zoo ging het van den morgen tot den avond en van den avond tot den morgen.
Ook twee broeders van Carl vertrokken naar de grenzen, en Carl benijdde hen.
Hoe graag was hij met hen medegegaan, om te strijden voor het vaderland. Ernstig
en fier schreden zij naast
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de troepen voort, Heinrich, de oudste, als luitenant, Herbert, de jongere, als sergeant.
Zij dienden bij het zelfde regiment. Hun trekken teekenden vastberadenheid en moed.
Uit de huizen, die zij voorbijtrokken, wuifden vrouwen en meisjes hun een vaarwel
toe en werden hun bloemen toegeworpen. En de jonge krijgers zongen het eene lied
na het andere, terwijl de vleklooze zwaarden flikkerden in de gouden zonnestralen
van de heete Augustuszon. Krachtig klonk het uit honderden kelen, begeleid door
de hoornmuziek aan de spits van de colonne:
‘Deutschland, Deutschland über Alles,
Über Alles in der Welt,
Wenn es stets zu Schutz und Trutze
Brüderlich zusammenhält,
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt,
Deutschland, Deutschland über Alles,
Über Alles in der Welt.
Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland,
Danach lasst uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand,
Blüh' im Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches Vaterland!

Wij zagen, hoe voor een van de geopende ramen doodsbleek een jong, schoon meisje
verscheen. Haar oogen waren gevuld met tranen.
‘Else,’ fluisterde Carl mij toe, terwijl hij mij
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met zijn elleboog aanstiet. ‘Else, Heinrich's bruid! Arme Else, zal zij haar bruidegom
ooit terugzien?’
Heinrich liep naar het raam en Else boog zich zoover mogelijk naar buiten, om
hem voor het laatst vaarwel te kussen. Zij omstrengelden elkander lang en innig, tot
Heinrich zich met zachten drang uit de omarming losmaakte en wegsnelde, om zijn
voorttrekkende soldaten in te halen. Uit de verte klonk hun lied:
Es braust ein Ruf wie Donnerhall,
Wie Schwertgeklirr und Wogenprall:
Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein!
Wer will des Stromes Hüter sein!
Lieb Vaderland magst ruhig sein:
Fest steht und treu die Wacht am Rhein!

Nog eenmaal keek Heinrich om naar zijn bruid, en deze wierp hem een roode roos
toe, als laatsten groet. Heinrich raapte haar op, kuste haar en legde haar in zijn
portefeuille. Hoe het kwam, weet ik niet, maar een huivering gleed mij over mijn
rug, toen ik het zag. 't Was natuurlijk een dwaze, domme gedachte van me, maar de
roode kleur van de prachtige roos deed mij onwillekeurig aan bloed denken en ik
beschouwde haar als een slecht voorteeken. Zou Heinrich uit den strijd terugkeeren,
- gezond en ongedeerd? 't Was, dat erken ik, een bijgeloovige gedachte van me, maar ik geloofde het niet.
Ik haalde den troep in en liep naast Carl voort, zoo dicht mogelijk in de nabijheid
van Heinrich en Herbert. Mijn dwaze aandoening ging spoedig voorbij, en zingende
marcheerde ik met de soldaten mede naar het station. Daar waren ook Carl's
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ouders, om voor het laatst afscheid van hun beide zonen te nemen. Zij zagen
doodsbleek.
‘Ga met God, kinderen. Het vaderland roept je!’ zei de heer Heymann, terwijl hij
hen omhelsde. Maar zijn stem hokte in zijn keel.
De moeder omarmde hen langdurig, maar zwijgend. Tranen druppelden haar uit
de oogen. Ook Carl's opgewondenheid was thans verdwenen. Hij kuste zijn broeders
vaarwel en plaatste zich zwijgend naast hun coupé. De trein zette zich in beweging
en reed langzaam weg...
Handengewuif, muziekgeschetter, zang, snikken, - toen waren zij vertrokken,
wellicht den dood tegemoet.
De heer Heymann ondersteunde zijn vrouw, die machteloos dreigde neder te
storten. Liefdevol bracht hij haar naar het rijtuig, dat haar naar huis zou rijden.
Carl en ik gingen weer de stad in, thans naar de haven.
Eerst zeide Carl niet veel, maar toen de sterkste indruk van het afscheid voorbij
was, zei hij op beslisten toon:
‘Toch spijt het me, dat ik niet meêkon, Hans. O, was ik maar een jaar of drie ouder,
dan teekende ik voor vrijwilliger.’
‘Ik ook, Carl,’ zei ik. ‘Als het vaderland in gevaar is, moeten zijn zonen het
verdedigen, dat spreekt vanzelf! Maar toch kan ik mij begrijpen, dat zoo'n afscheid
voor je Moeder haast niet te dragen is, en voor duizenden andere moeders eveneens.’
‘Natuurlijk!’ zei Carl. ‘Maar niet iedereen sneuvelt. Er keeren duizenden soldaten
ongedeerd terug, en deze oorlog zal niet lang duren. Heinrich zegt, dat ons leger zoo
sterk is en zoo uitstekend
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“Ga met God kinderen, het Vaderland roept je.”
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afgericht en gedrild, dat er van verliezen geen sprake kan zijn. Over een paar weken
hebben we, volgens hem, Parijs, je zult het zien. En Heinrich is officier, dus hij kan
het weten. Ha, kijk die oorlogsschepen er eens prachtig uitzien. Hoe fier wapperen
die vlaggen, en hoor het gezang van de vroolijke matrozen eens! 't Is een lust, om er
naar te luisteren.’
‘Ja, al die machtige schepen bij elkander zijn een grootsch schouwspel,’ zei ik.
‘De Engelsche vloot noemt zich de machtigste ter wereld, maar de onze mag er ook
zijn.’
‘En òf!’ zei Carl. ‘Jongen, jongen, wat zou ik daar graag aan boord zijn!’
‘Weet je, hoeveel oorlogsschepen we hebben?’ vroeg ik. ‘Drie en dertig
slagschepen, 14 gepantserde kruisers, 34 kruisers, 187 torpedobooten, 9
kanonneerbooten en 47 onderzeeërs, in het geheel 324 stuks, bemand met 73000
koppen. Geen kleinigheidje, hè?’
Carl wreef zich vergenoegd de handen.
‘Laat de Engelschen maar opkomen, als ze durven!’ zei hij overmoedig lachend.
‘Wij zullen hen wel krijgen! 't Wordt een strijd òp het water en ònder het water, zegt
Heinrich...’
‘Ja, en hoog uit de lucht, met onze zeppelins en vliegmachines, en onder den grond,
in de loopgraven,’ viel ik in. ‘'t Wordt een geweldige oorlog, zegt Vader, een oorlog,
waarbij de gevechten van Napoleon nog maar kinderspel waren en zooals de
geschiedenis er tot nog toe geen kent...’
‘Hoe erger, hoe beter,’ zei Carl. ‘Des te gauwer is hij afgeloopen. Kom, laten we
naar huis gaan, want ik krijg honger.’
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Zoo deden we, maar we spraken af, dat ik Carl al weer spoedig zou afhalen. School
was er niet, want we hadden zomervacantie, en al ware dat niet het geval geweest,
dan zou er toch tijdens de mobilisatie van schoolgaan niet veel gekomen zijn.
Daarvoor was men veel te opgewonden. Geheel Duitschland leefde als in een roes.
Vader was er nog niet, toen ik thuis kwam. 't Was gedaan met zijn kalm en
regelmatig leven, want er heerschte een reusachtige drukte aan de Germaniawerf.
De telegraaf en telefoon stonden dag noch nacht stil, en de werkzaamheden
stapelden zich bij het uur op. De brieven, die beantwoord moesten worden, groeiden
tot bergen aan, waar bijna geen doorkomen aan was, en de bevelen volgden elkander
met groote snelheid op. Vader kon haast geen tijd vinden, om thuis te komen eten,
en dikwijls bleef hij op het kantoor doorwerken. Van bepaalde rusturen was geen
sprake, en soms was het al diep in den nacht, eer hij thuis kwam. Ik gebruikte dus
met Moeder alleen het middagmaal, en vertelde haar alles, wat ik in den loop van
den dag had zien gebeuren.
‘O, Moeder,’ zeide ik opgetogen, ‘'t was zoo'n schitterend gezicht, al die kranige
soldaten te zien opmarcheeren met hun blinkende geweren en glinsterende sabels,
de muziek voorop, die prachtige marschen speelde, zoodat je haast den grond niet
voelde bij het marcheeren, en allerlei mooie liederen, die de soldaten uit volle borst
meêzongen. De rillingen liepen mij van aandoening langs het lichaam, en telkens
moest ik “Leve Duitschland!” roepen, of ik wilde of niet. 'k Had wel meê willen
gaan, Moeder...’
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‘Kind, houd op, je weet niet, wat je zegt!’ zei Moeder, en ik zag, dat alle kleur van
haar gelaat geweken was. ‘Schitterend was het, zeg je, - en die arme jongens zongen,
niet waar? Maar zij trokken zingend den dood tegemoet, dat vergeet je. Mijn hart
krimpt ineen van angst, Hans, van nameloozen angst, en ik dank God, dat je nog
maar een kind bent, dat ze me jou althans nog niet ontnemen kunnen...’
‘Is het dan niet onze plicht, het vaderland in de ure des gevaars te verdedigen,
Moeder?’ vroeg ik.
‘Zeker, 't is onze plicht, maar nog eens zeg ik: Goddank, dat je nog maar een kind
bent. O, ik vrees zoo, dat ook Vader zal worden opgeroepen om ten strijde te trekken.’
‘Maar Moeder, Vader is toch niet jong genoeg meer, om soldaat te worden?’ zei
ik verwonderd. ‘Hoe komt u er bij?’
‘Als de oorlog lang duurt, wordt hij ongetwijfeld opgeroepen, Hans; hij is nog
maar vier en dertig jaar...’
‘Maar de oorlog duurt niet lang, wij zijn veel te machtig, dat zegt iedereen. Over
een paar weken hebben we Parijs...’
‘Kinderpraat!’ viel Moeder in.
‘Neen, geen kinderpraat, Moeder. Luitenant Heinrich Heymann zegt het zelf, en
die zal het toch wel kunnen weten. Over een paar weken hebben we Parijs, zegt hij,
en dan zullen we het met Rusland gauw genoeg klaarspelen. Rusland is wel groot,
veel grooter dan ons land, maar het leger is daar lang zoo goed niet georganiseerd
als bij ons. En als Frankrijk en Rusland eenmaal machteloos geslagen zijn, zullen
we Engeland eventjes onderhanden nemen. Heusch, de oorlog zal
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niet zoo lang duren, dat Vader gevaar loopt, ook opgeroepen te worden. U behoeft
daarover allerminst bezorgd te zijn. Maar u eet niet, Moeder...’
‘Ik kàn niet eten, kind. 't Is of mijn keel dichtgeschroefd is. Laten we er maar niet
meer over praten. Als ik denk aan het nameloos wee, dat er over duizenden gezinnen
zal worden uitgestort, hier, en elders...’
‘In Frankrijk, Moeder, en Rusland? Maar dat zijn immers onze vijanden?’
‘Ja, 't zijn onze vijanden, maar 't zijn óók menschen, Hans, die arme soldaten
hebben óók een moeder en een vader en broeders, zusters en geliefden, die allen
weenen zullen bij hun dood. O, de oorlog is afschuwelijk, afgrijselijk. Maar jij begrijpt
dat alles nog niet zoo. Jij ziet ze alleen nog maar wegtrekken in mooie uniformen en
met blinkende bajonetten, die arme jongens, en je bedenkt niet, dat misschien morgen
reeds velen van hen wegkrimpen van pijn, stervend op het slagveld, ver verwijderd
van allen, die hun lief zijn. Je ziet nog niet de rouwkleederen, die weldra gedragen
zullen worden, je hoort ze niet, de snikken, de jammerkreten, die o zoo spoedig zullen
worden geslaakt. - Eet je niet meer? Laten we dan danken, kind, en God bidden om
een spoedigen vrede - en Hem vragen, of hij Vader wil sparen.’
Moeder sprak de laatste woorden fluisterend, en ik zag, hoe zij haar hand zacht
tegen haar hart drukte, alsof zij daar pijn had. Haar hand beefde.
Lang zoo opgewekt niet meer, als ik thuisgekomen was, keerde ik naar Carl terug,
om verder naar de drukte te gaan kijken. Maar weldra sleepte het groote enthousiasme,
dat ik overal ont-
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moette, mij opnieuw mede en juichte ik even hard als alle anderen, den soldaten toe.
Ja, het enthousiasme, dat zich allerwegen openbaarde, was onbeschrijflijk. Iedereen
beijverde zich, om zich in dienst te stellen van het vaderland, dat, van alle kanten
door zijn vijanden besprongen, in gevaar verkeerde. Een stroom van vrijwilligers
bood zich aan, om ten strijde te trekken. Ook vrouwen en meisjes wenschten hun
krachten aan het vaderland te wijden. Zij lieten zich bij honderdtallen inschrijven bij
het Roode kruis, en volgden cursussen in verbandleer en verpleging. Het Duitsche
volk toonde zich van zijn schoonste zijde.
En Carl en ik betreurden het diep, dat wij nog maar schooljongens waren, die bij
dit alles tevreden moesten zijn met de rol van toeschouwer. Hoe graag hadden ook
wij ons verdienstelijk gemaakt voor het vaderland, ja, we spraken er zelfs eenmaal
over om stil weg te vluchten naar het strijdende leger en daar onze diensten
beschikbaar te stellen. Maar wij begrepen zeer goed, dat we teruggezonden zouden
worden als nog onbruikbaar, en stelden die gedachte daarom al spoedig uit ons hoofd.
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Derde hoofdstuk.
Droefheid en rouw.
De oorlogsberichten lieten niet lang op zich wachten. Carl bracht ons het eerste
nieuws. Opgetogen kwam hij bij ons binnenstormen en riep mij toe:
‘Heb je 't al gehoord? Onze troepen hebben het Groothertogdom Luxemburg bezet
en...
Het Groothertogdom Luxemburg?’ vroeg ik verwonderd. ‘Wat hebben we daar te
maken? Met dat landje zijn we toch niet in oorlog?’
‘Neen, maar Vader zegt, dat het voor ons een militaire noodzakelijkheid was, om
het te bezetten. En weet je, hoe het gedaan is? Kranig hoor!’
‘Neen, hoe dan?’
‘Twee officieren hebben het veroverd. Leuk, hè? In den nacht traden zij
onverwachts bij den stationschef van het Luxemburgsche grensplaatsje Trois-Vierges
binnen, hielden hem hun revolvers voor en eischten de sleutels van het station. Tevens
dwongen zij hem de telegraaf en de telefoon te isoleeren, zoodat er geen berichten
doorgelaten konden worden.’
‘En deed de Chef dat?’
‘Hij moest wel, wilde hij niet doodgeschoten worden. Een half uur later was de
tunnel, die de spoorwegen van België en Luxemburg verbindt, in de lucht gevlogen
en werden in een paar uren
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tijds alle spoorwegen, bruggen en telegraafkantoren in het geheele land bezet. Een
kranig stuk, hè?’
‘Ja, maar ik begrijp nog niet, wat wij daar te maken hebben,’ zei ik verwonderd.
‘We hebben dat land niet eens den oorlog verklaard.’
‘Neen, evenmin als België, en toch zijn we ook van dat land de grenzen
overgetrokken!’ ging Carl voort. ‘Alles gebeurt met automobielen, die vliegensvlug
de soldaten brengen, waar zij wezen moeten, en onze uhlanen volgen hen op den
voet, om zoo te zeggen. 't Gaat alles van een leiën dakje! Wacht maar, je zult eens
zien, hoe spoedig we in Parijs zitten...’
‘En België is een neutraal land, evenals Luxemburg!’ riep ik uit.
‘Ja, maar Vader zegt, dat het uit een militair oogpunt noodzakelijk is, dat we onzen
opmarsch naar Parijs door België nemen. We hebben dan ook aan de Belgische
regeering verlof gevraagd, om over haar grondgebied te mogen trekken, met de
belofte, dat we België's onafhankelijkheid zouden waarborgen en alles, wat we voor
ons leger betrekken, met contant geld zouden betalen.’
‘En als de Belgen niet willen?’
‘Ze willen niet, laat ik je dat maar al vast zeggen. Maar dan moeten ze zelf weten,
wat er van komt...’
‘Maar dat is valsch!’ zei ik kortaf. ‘Waarom vallen wij de Franschen niet
rechtstreeks aan, zonder de Belgische grenzen te schenden?’
‘Omdat Frankrijk aan de Oostgrens zoodanig versterkt is met vestingen en andere
verdedigingsmiddelen, dat het al heel moeilijk zou gaan, om ons daar een doortocht
te banen. Zie je, dáárom!’
‘Dat verandert niets aan de zaak. Eerlijk is
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eerlijk, zeg ik maar. Dus zijn onze troepen al in België?’
‘Ja, ze zijn bij Gemmenich de grenzen overgetrokken...’
‘En de Belgische regeering?’
‘Heeft ons den toegang geweigerd,’ zei Carl. ‘Om ons tegen te houden, hebben
ze de spoorbruggen te Visé en Argenteau opgeblazen, die we noodig hadden om de
Maas over te steken. Ze durven, die Belgen...’
‘'k Heb er respect voor, dat moet ik zeggen,’ viel ik in.
‘En ik vind het dom. Nu wordt België natuurlijk verpletterd, maar 't is hun eigen
schuld. Waarom weigeren zij ons den toegang, terwijl we toch alles tegen contant
geld willen betalen en een groote schadevergoeding geven? Ze kunnen toch tegen
ons niet op...’
‘Neen, maar 't zou van hun kant verraad tegen Frankrijk zijn.’
‘Wel mogelijk, maar voor onze regeering is het ongetwijfeld een zaak van
overwegend belang, anders zou zij het niet doen. De Belgen verweren zich verwoed,
en zelfs uit de huizen wordt op onze troepen geschoten. Dat zal ze natuurlijk leelijk
opbreken, want het is in strijd met het oorlogsrecht.’
‘En onze inval in België dan?’ hield ik vol. ‘Is die niet in strijd met het
oorlogsrecht?’
‘Dat kan ik niet beoordeelen, en anderen, die er meer verstand van hebben, moeten
het maar uitmaken. In allen gevalle, de strijd is ontbrand en ons leger zal er natuurlijk
den meest mogelijken spoed achter zetten, om zich een doortocht naar Frankrijk te
banen, ondanks het verzet der
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Belgen. Eerst Frankrijk, dan Rusland, en ten slotte Engeland, zegt Vader, zoo moet
het gaan. O, je zult eens zien, hoe gauw we in Parijs zitten.’
Carl scheen wel gelijk te hebben, wat dien inval in Luxemburg en België betrof,
want iedereen sprak er over als van een militaire noodzakelijkheid, en zelfs vader
beweerde, dat het reeds lang vast had gestaan, dat een oorlog met Frankrijk er
noodwendig toe moest leiden.
‘De Belgische regeering zelf zal er wel allerminst door verrast zijn,’ beweerde
Vader, ‘want het was bij de ingewijden al sedert lang een publiek geheim. In allen
gevalle, jongen, wat de heeren wijzen, moeten de gekken prijzen, zegt het
spreekwoord. De oostgrens van Frankrijk is zoo geducht versterkt, dat het ons
duizenden bij duizenden soldaten zou kosten, om ons er een doortocht te banen.
Daarom kiest onze regeering den weg over België. Ik had evenwel nooit gedacht,
dat de Belgen zouden weigeren. Wat kan zoo'n klein landje tegen ons beginnen? Het
zal verpletterd worden, dat geloof ik stellig.’
Dat bleek ook het geval te zijn.
Het eene overwinningsbericht volgde met de grootste snelheid op het andere, en
bracht ons als in een overwinningsroes.
Het gelukte onze dappere troepen, hoewel onder een verschrikkelijk vuur van de
Belgen, die herhaaldelijk onze bruggen wegschoten, de Maas over te trekken. Tot
driemaal toe werd de brug, die wij gelegd hadden, verwoest. Thans trokken wij op
Luik aan, de sterke vesting, omringd door niet minder dan 12 forten. De vesting
heette onneembaar, maar het eene fort na het andere werd platgeschoten. De Belgen
verdedig-
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den zich met grooten moed, hopende dat weldra de Franschen en Engelschen te hulp
zouden snellen.
Maar die hulp bleef uit, en weldra moest Luik zich overgeven. Die tijding verwekte
door gansch Duitschland een ongekende vreugde. De klokken luidden en van alle
huizen wapperde de vlag. Muziekcorpsen trokken door de straten en speelden

Carl... kon men boven alles uit hooren.

de meestgeliefde volksliederen. In groote menigte verdrong het volk zich om de
corpsen en zong met ontbloote hoofden mede.
Dat Carl en ik daar bij waren, behoeft niet te worden gezegd. Carl, mijn
opgewonden Carl, kon men boven alles en iedereen uit hooren.
‘En Luik heette nog wel een onneembare vesting!’ riep hij mij toe. ‘Maar wat is
er tegen ònze kanonnen bestand? We hebben ge-
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schoten met kogels, die niet minder dan 2500 K.G. wogen, en die door cement, met
pantserplaten versterkt en door een aarden wal van een meter dikte heenboren, als
door boter! Wacht maar, je zult eens zien, hoe gauw we in Parijs zitten!’
Ja, het eene overwinningsbericht volgde op het andere en er heerschte groote
vreugde en geestdrift in ons land. Wel kwamen er ook droevige tijdingen van
gewonden, verminkten en gesneuvelden, wel lazen wij al menig doodsbericht in de
couranten, maar dat vermocht aan onze groote vreugde geen afbreuk te doen. Al die
gesneuvelden, zij waren helden, gestorven op het veld van eer voor Keizer en
Vaderland.
Ons leger scheidde zich in twee deelen. Het eene trok in Westelijke richting om
België te veroveren. Zegevierend joeg het de Belgen, die zich kloekmoedig
verdedigden, voor zich uit, bezette Brussel, veroverde na een kort bombardement
Antwerpen en rukte voort tot aan de kusten van de Noordzee. Daar verzamelde zich
het verstrooide Belgische leger onder zijn dapperen koning, en vereenigd met
Engelsche en Fransche hulptroepen bracht het onzen triomftocht tot staan bij den
Yser. De Belgen zetten het land onder water, waardoor ons leger onverwachts, maar
afdoend in zijn voortgang werd gestuit. Hevige en bloedige gevechten hadden daar
plaats. 't Werd een loopgravenoorlog. Van weerszijden groeven de strijdenden zich
in, om gedekt te zijn tegen de vijandelijke granaten en bommen.
Thans, in het derde jaar van den oorlog, ligt ons leger daar nòg.
Het andere deel van onze westelijke legermacht
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trok naar het Zuiden, veroverde Namen en Dinant, dreef de vijandelijke legers voor
zich uit en overschreed de Fransche grenzen.
O, wij twijfelden niet, of weldra zouden onze helden hun zegevierenden intocht
doen in Parijs. Zij dwongen de Engelschen bij Maubeuge tot een slag en wierpen
hen terug in de richting van St. Quentin, en onze Kroonprins joeg de Franschen terug
op Verdun.
Dat Parijs in die dagen ernstig bedreigd werd, bleek ook uit het feit, dat de zetel
van de Fransche regeering van die stad werd overgebracht naar Bordeaux. Reeds
wierp een Duitsche vliegmachine bommen op de hoofdstad.
Steeds verder trok het Fransche leger terug, en Parijs bracht zich in staat van
tegenweer. Ook de Engelschen moesten wijken. Rivier na rivier werd door onze
troepen overgetrokken, fort na fort viel hun in handen. Frankrijk scheen verloren.
De wegen zagen zwart van vluchtelingen, die het bezette land met have en goed
verlieten om het veege leven te redden.
Een groote vreugde doortintelde gansch Duitschland, maar toch was het een
vreugde, die overschaduwd werd door een donkere wolk, want duizenden
doodsberichten hadden reeds hun weg gevonden naar alle streken van ons vaderland.
Er werd veel rouw gedragen. Groote transporten gewonden werden naar onze steden
vervoerd, om daar liefderijk te worden verpleegd. Maar toch, de vreugde was groot.
Reeds waande men zich zeker van de overwinning...
Tot plotseling de kansen ook hier keerden.
In den geweldigen slag aan de Mame en de Aisne, waar aan beide zijden met
onvergelijke-
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lijken moed werd gestreden, werden onze troepen teruggeworpen over de geheele
linie. De slag duurde van 7 tot 11 September, en redde Parijs en daarmede wellicht
Frankrijk. Onze terugtocht werd op meesterlijke wijze uitgevoerd en ontaardde
allerminst in een vlucht. Maar teruggeworpen waren wij toch, dat leed geen twijfel.
Onze troepen groeven zich in, en sedert dien tijd heeft het front geen groote
veranderingen meer ondergaan. Wel gaat er geen dag voorbij, dat er niet ontzettend
gestreden wordt, wel worden er afwisselend plaatselijke veroveringen gemaakt en
verliezen geleden, maar de frontlijn onderging sinds dien geweldigen strijd geen
groote wijzigingen.
En toch is het reeds in het derde jaar van den oorlog!
Engeland blokkeert met zijn machtige vloot ons vaderland. Geen schepen, die ons
van voedsel voorzien, duldt het op de zee, en dientengevolge worden de
levensmiddelen schaarsch. Wij worden op rantsoen gesteld, want wij moeten den
oorlog winnen en zullen dien ook winnen. Dat beweer ìk niet, maar dat zegt Vader,
en mijnheer Heymann, en iedereen, wien ik er naar vraag. Zeker, de vijanden willen
ons uithongeren, maar dat zal hun niet gelukken. En onze regeering laat het niet
straffeloos toe. Engeland is een eiland, dat van zijn eigen landbouw ook niet kan
bestaan. Het moet zijn levensmiddelen betrekken uit andere landen, vanwaar men
het in schepen naar Engeland voert. Onze regeering zal de scheepvaart lamslaan,
door alle schepen, die handel op Engeland voeren, te vernietigen. Onze duikbooten
doorkruisen de zeeën en brengen ze met hun vreeselijke torpedo's ten gronde.
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't Is intusschen meer en meer duidelijk geworden, dat de oorlog niet van korten duur
zal zijn, integendeel, niemand twijfelt er aan, of hij zal jaren duren. De vijand
organiseert zich meer en meer. Uit Engelands koloniën trekken honderdduizenden
naar het front, om het moederland bij te staan in dezen ontzettenden strijd. Uit
Australië en Canada, uit Egypte en Indië zijn zij gekomen, om ons de overwinning
te betwisten.
't Is een wereldstrijd geworden. In duizenden fabrieken vervaardigt men bommen
en granaten, vliegtuigen en onderzeeërs; de geheele wereld schijnt wel één
munitiefabriek.
Het aantal dooden en verminkten is ontelbaar geworden. In alle landen heerscht
rouw en droefheid.
Het groote enthousiasme voor den oorlog is verdwenen.
Reeds duurt de oorlog bijna drie jaar...
Wat zal van dit alles het einde zijn?
Voortdurend zijn nieuwe mannen noodig, om de gedunde gelederen aan te vullen.
De eene lichting na de andere moet huis en hof verlaten, om aan het front te gaan
strijden voor het vaderland. Reeds zijn de dertigjarigen geoefend en afgereisd.
Moeder wordt bij den dag bleeker, en er klinkt angst in haar stem als zij vraagt:
‘Is er nog nieuws van het front? Hebben onze troepen den opmarsch naar Parijs
hervat?’
Zij hoopt het, want van de verovering van Frankrijks hoofdstad alleen verwacht
zij de redding.
Er worden overwinningen behaald aan het oostelijk front.
't Laat haar koud.
Onze troepen zijn Rusland binnengerukt en hebben Servië veroverd. Geen enkele
vijand staat om
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zoo te zeggen nog op Duitschen grond. Dat is de trots van het Duitsche volk. Onze
steden worden niet verwoest, onze dorpen niet platgeschoten.
Maar Moeder hoopt alleen op de verovering van Parijs. Als die stad eenmaal
gevallen is, zal de vrede wel gesloten worden.
Dan zal men Vader wel niet oproepen, om ten strijde te trekken.
Dat is het alleen, wat zij hoopt.
Maar steeds blijft het front in hoofdzaak ongewijzigd. Onze verwoede aanvallen
worden afgeslagen. De vijand organiseert zich meer en meer, beschikt ruimer over
oorlogsmateriaal en wordt telkens gevaarlijker in zijn aanvallen.
Dag aan dag wordt er gestreden.
De rijen onzer krijgers worden gedund, en weer zullen er nieuwe lichtingen
opgeroepen worden. De spanning staat Moeder op het gelaat te lezen. Ze ziet er
lijdend uit, verzwakt, moedeloos, en haar veerkracht schijnt gebroken.
Goddank! Ook ditmaal is Vader er niet bij. Nog blijft hij bij ons, maar 't is duidelijk:
als de oorlog niet spoedig eindigt, zal ook zijn naam worden afgeroepen.
't Wordt angstig bij ons in huis. Moeder durft de couranten haast niet inzien, uit
vrees, slechte tijding te zullen lezen. Maar als wij, Vader en ik, over den oorlog
spreken, leest zij ons de woorden van de lippen, en dan beven haar handen.
De voedselschaarschte wordt langzamerhand grooter. Het Duitsche volk moet
zuinig zijn. Er komen dagen, waarop geen vleesch mag gegeten worden, en ook
dagen, dat er geen vet mag worden gebruikt. Dat moeten wij voor het vaderland over
hebben. Duitschland mag niet door den hon-
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ger tot een vernederenden vrede gedwongen worden. Vrouwen nemen de bezigheden
van de mannen over, die naar het front vertrokken zijn. Zij doen mannenwerk, en zij
doen het goed. Zij fungeeren als koetsier, of als tramconducteur, zij werken op het
veld, of in de munitiefabrieken.
Wij móéten den oorlog winnen.
Maar de lijn van ons front blijft ongewijzigd, en steeds verwoeder worden de
aanvallen van onze vijanden.
Overal in het land ziet men verminkten en zieken, en de dooden zijn niet te tellen.
Op een middag kwam Carl bij ons binnen. Dadelijk zag ik, dat er iets ergs gebeurd
moest zijn.
‘Wat is er, Carl?’ vroeg ik. ‘Wat scheelt er aan?’
Carl barstte in snikken uit, en afgebroken zeide hij:
‘We hebben een telegram ontvangen van het front...’
‘Een telegram?’ vroeg Moeder, die doodsbleek werd. ‘En...?’
‘Heinrich is gesneuveld,’ snikte Carl.
‘Arme Heinrich!’ zei ik zacht. En in mijn verbeelding zag ik hem weer
voortmarcheeren naast zijn compagnie onder de schetterende tonen der krijgsmuziek.
Ik zag hem weer, jong, sterk, bloeiend in zijn jeugd, met ernstig gelaat en fieren blik.
En ik zag weer het schoone, jonge meisje voor het geopende raam, dat hem vaarwel
kuste en hem een roos nawierp, toen hij heenging, een roode roos, die mij
onwillekeurig aan bloed deed denken.
‘Arme Else!’ zei ik even later.
Moeder weende zacht, en spoedig verliet zij het huis, om de Moeder te gaan
bezoeken, wier zoon gevallen was in het vreemde land, ver van zijn huis en van allen,
die hij liefhad. En zij
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troostte haar, door met haar te schreien over den jongen doode.
‘En weet je ook, hoe het met Herbert gaat?’ vroeg ik aan Carl.
‘Hij heeft zich onderscheiden door zijn dapperheid,’ zei Carl. ‘Het ijzeren kruis
siert zijn borst, en hij is tot luitenant bevorderd. Dat is althans een troost voor ons.’
‘Dat is het, en ik ben er blij om,’ zei ik.
De dagen gingen voorbij en de weken en de maanden, - en nog altoos bleef de
oorlog voortwoeden. Weer zouden er nieuwe lichtingen worden opgeroepen.
Moeder verkeerde in de hevigste spanning. Zou Vader er bij zijn? En als zijn
lichting er bij was, kon dan zijn hulp wel gemist worden op de Germaniawerf, waar
nog steeds een ontzaglijke drukte heerschte? Zou men hem thuislaten, evenals zoo
vele arbeiders in de munitiefabrieken?
Eindelijk verscheen de oproeping. Alle mannen tot vijf-en-dertig-jarigen leeftijd
moesten zich gereed houden om te vertrekken, en voor Vader werd geen uitzondering
gemaakt.
Van dat oogenblik af had er met Moeder een groote verandering plaats. Zij bedwong
haar tranen en toonde Vader een blijmoedig gezicht. 't Was, of zij al haar geestkracht
had samengetrokken, om Vader het afscheid niet moeilijker te maken, dan het reeds
was.
Ik zag tegen de scheiding op als tegen een berg. Mijne bewondering voor blinkende
bajonetten en schetterende krijgsmuziek was verdwenen. Zag ik niet overal om mij
heen rouwdragende vrouwen en kinderen? Ik wist te goed, hoe velen er nimmermeer
zouden terugkeeren tot hun haardsteden.
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Velen van hen, die een graf gevonden hadden in vreemden bodem, kende ik bij name.
Eindelijk was het uur van scheiden gekomen. Moeder was kalm en rustig, en zij
toonde hem een glimlach, toen zij

en zij toonde hem een glimlach.

hem tot aan de voordeur uitgeleide deed. Ik zou Vader wegbrengen naar het station,
dat had Moeder zoo gewild, maar zelf zou zij thuis blijven. Het afscheid mocht haar
te zwaar worden. Vader vond dat beter.
Zij gaven elkander een langen, langen kus, maar spraken geen woord. Ik hoorde
een snik, maar 't was niet Moeder, die hem slaakte.
Eindelijk maakt Vader zich los, greep mij zenuwachtig bij mijn pols en liep snel
de deur uit. De deur viel achter ons dicht.
't Was weer druk op het perron. Overal zag ik afscheid nemen, maar gezang hoorde
ik niet weerklinken. Er werden vele tranen gestort, en niemand schaamde zich die.
Vader drukte mij herhaaldelijk aan zijn borst en kuste mij innig.
‘Gauw naar huis gaan, Hans, naar Moeder,’ sprak hij zacht. ‘Zij is zoo alleen.’
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‘Zeker, Vader.’
Het bevel klonk om in te stijgen.
Nog één omhelzing, en Vader stapte in. De locomotief floot en de trein zette zich
in beweging.
Vader wuifde mij toe uit het portierraampje.
‘Kus Moeder van mij! Dag Hans!’
Ik bleef staan, tot de trein uit het gezicht was. Toen barstte ik in snikken uit en
keerde langzaam naar huis terug.
Ik was diep bedroefd.
Maar mijn droefheid zou nog veel grooter worden.
Toen ik de deur van ons huis opende en binnengetreden was, zag ik Moeder lang
uitgestrekt in de gang liggen. Eerst dacht ik, dat zij in haar wanhoop niet meer wist,
wat zij deed, - maar zij lag zoo roerloos en stil, dat een hevige schrik zich van mij
meester maakte.
‘Moeder! Moeder!’ kreet ik, en ik snelde naar haar toe, om haar op te richten en
zoo mogelijk naar bed te helpen.
Ik knielde bij haar neder, en keek haar in het lieve gelaat, dat ik nooit vergeten
zal, al word ik ook nog zoo oud.
Een enkele blik was voldoende om mij te overtuigen, dat Moeder dood was, dat
ik nooit haar stem meer zou hooren, dat haar lieve oogen mij nooit meer zouden
toelachen.
Moeder was dood...
Verwezen en suf bleef ik bij haar nedergeknield, en herhaaldelijk fluisterde ik:
‘Moeder - Moedertje!’
Helaas, 't was voorbij. Een nameloos verdriet was over mij gekomen.
Hoe lang ik daar bij haar gezeten had, wist ik niet, maar eindelijk werd ik tot de
werkelijkheid
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teruggeroepen door de komst van Carl. Nauwelijks was hij binnengetreden en zag
hij mij bij mijn lieve Moeder nedergeknield, of hij begreep, wat er gebeurd was.
‘O God, Hans!’ zei hij zacht en ontsteld.
Toen barstte ik in tranen uit.
‘Is zij dood, Hans, - arme Hans?’ vroeg hij naderbij komende.

‘Moeder, Moedertje.’

‘Ze is dood,’ zei ik zacht.
Carl bleef eenigen tijd bij me. Toen zei hij:
‘Ik ga hulp halen, Hans, en er moet ook een dokter komen. Ik kom gauw terug.’
Weldra verscheen hij met een paar buurvrouwen. Wij droegen Moeder naar de
slaapkamer en legden haar op bed. Na eenigen tijd kwam ook de dokter. Hij had niet
veel te doen. Na een kort onderzoek nam hij mijn hand in de zijne, en sprak met
groote deelneming:
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‘Arme Hans, er is niets meer aan te doen. Haar kwaal heeft er een plotseling einde
aan gemaakt. Het afscheid was te zwaar voor haar, mijn jongen, haar hart heeft den
dienst geweigerd. Zij heeft blijkbaar niet geleden. Wie weet, voor hoeveel droefheid
zij gespaard gebleven is, laat je dat een troost zijn, Hans.’
Na eenigen tijd was ik met Carl alleen bij de doode.
En samen weenden wij.
Carl's ouders kwamen, om mij hun diensten aan te bieden. En ze noodigden mij
uit, bij hen te komen, zoolang Moeder niet begraven zou zijn. Maar die uitnoodiging
nam ik niet aan. Ik wilde bij haar blijven, zoolang ik kon, wat zij zich wel konden
begrijpen.
‘Dan blijf ik bij je, Hans,’ zei Carl hartelijk. ‘Ik ben hier zoo menigmaal geweest
in dagen van geluk en blijdschap, laat ik nu hier mogen blijven, nu er rouw is en
droefheid. Ik laat je niet alleen, Hans!’
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Vierde hoofdstuk.
Ik drijf op eigen wieken.
Toen ik wat tot kalmte gekomen was en weer geregeld kon nadenken, begreep ik,
dat het mijn eerste plicht was, de treurige tijding aan Vader te melden. Maar waar
was hij? En zou het bericht hem tijdig bereiken, zoodat hij de begrafenis zou kunnen
bijwonen?
Of zou hem dat niet toegestaan kunnen worden?
Ik wist, dat Vader naar het Westelijk leger was vertrokken, maar dat maakte mij
niet veel wijzer. Immers, dat leger was verdeeld over de geheele breedte van Frankrijk
en België. Het was best mogelijk, dat Vader vooreerst nog niet naar het gevechtsfront
zou worden gezonden.
De grenzen van België moesten ook worden bewaakt en er lag bezetting in de
steden van het veroverde gebied. Misschien wel moest hij op wacht staan aan de
Nederlandsche grens.
En hoe moest ik hem het treurige bericht melden?
Gelukkig gaven mijnheer en mevrouw Heymann mij raad.
‘Neen Hans,’ zei mevrouw, ‘'t zou al te schokkend voor hem zijn, als het hem zoo
maar zonder eenige voorbereiding geschreven werd. 't Kon hem krankzinnig maken
van smart en schrik.’
‘Ongetwijfeld,’ zei mijnheer. ‘Bovendien zal
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hem toch niet toegestaan worden naar hier te komen, vrees ik. En in elk geval bereikt
de tijding hem toch te laat, zelfs al kon de militaire overheid het vergunnen. Vergeet
niet, dat we in oorlogstijd zijn, en dat het brievenvervoer bij het leger niet zoo snel
kan geschieden als in de burgermaatschappij. Dat is een onmogelijkheid.’
‘Daarom zou ik Vader langzamerhand voorbereiden, Hans,’ sprak mevrouw.
‘Schrijf eerst een brief, dat het afscheid Moeder sterk aangegrepen heeft, zoodat
ze ernstig ziek is. Dan kun je morgen een brief afzenden met de tijding, dat er geen
hoop op beterschap meer bestaat, en eindelijk schrijf je de volle waarheid.’
Zoo deed ik. Ik schreef aan Vader, dat ik dadelijk na het vertrek van den trein naar
huis was teruggekeerd en bij het binnentreden tot mijn schrik Moeder op den grond
uitgestrekt had gevonden, geheel bewusteloos. En dat ik vlug om den dokter had
gezonden, die gezegd had, dat het een flauwte was tengevolge van Moeders hartkwaal,
dat hij den toestand zeer ernstig inzag, maar dat herstel nog niet geheel uitgesloten
was. Natuurlijk beloofde ik, zoodra er eenige beterschap zou komen, opnieuw te
zullen schrijven.
Den volgenden dag zond ik een tweeden brief af, waarin ik schreef, dat Moeder
nog niet tot haar bewustzijn was teruggekeerd, en dat de dokter zeer weinig hoop
gaf op herstel.
En toen ik, vergezeld van den heer Heymann en een vriendelijken buurman, den
ouden timmerman Breitsz, die mij veel belangstelling toonde in dien droevigen tijd,
en natuurlijk ook van Carl, mijn trouwen vriend, teruggekeerd was van het kerkhof,
waar wij mijn lieve Moeder begraven
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hadden, schreef ik den derden brief, waarin ik aan Vader de volle waarheid vertelde.
Menigmaal moest ik met schrijven ophouden, omdat de tranen mijn oogen
verduisterden.
Ik was toen geheel alleen in huis. De familie Heymann had mij gezegd, dat ik haar
huis als het mijne moest beschouwen, zoolang Vader mij nog niet geschreven had,
hoe ik mijn verder leven zou inrichten. En gaarne had ik die uitnoodiging aangenomen,
maar eerst wilde ik liever eenige

Menigmaal moest ik met schrijven ophouden.

uren in alle stilte in mijn ouderlijke woning blijven. Weldra immers zou deze voor
goed voor mij gesloten worden!
Die uren, in de doodsche stilte, die er in ons huis heerschte, doorgebracht, gaven
mij mijn kalmte weer. Ik had de tuindeuren opengezet, want het was een schoone
dag in den nazomer, en een heerlijke bloemengeur drong de kamer binnen. De bijtjes
vlogen gonzend van den eenen kelk naar den anderen, en de vogeltjes zongen zoo
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lustig in de boomen, of er geen droefheid op de wereld was.
En ik bedacht, wat mij verder te doen stond. Natuurlijk zou ik enkele dagen van
de vriendelijke uitnoodiging der familie Heymann gebruik maken en bij haar mijn
intrek nemen, maar mijn besluit stond vast, dat ik verder op eigen wieken wilde
drijven en voor mijzelf zorgen. Ik wilde niemand tot last zijn. Van het voortzetten
van mijn studie kon geen sprake zijn, dat begreep ik zeer goed. Dat zou toch niet
gekund hebben, nu Vader naar het leger vertrokken was. Dat was de schuld van den
oorlog. Vader en Moeder hadden er al, in de dagen die aan Vaders vertrek
voorafgingen, met mij over gesproken. Zij hadden mij gezegd, dat het leven bij den
dag duurder werd, dat de prijzen der levensmiddelen en van ongeveer alles, wat er
in een huishouding noodig is, tot een ongekende hoogte gestegen waren, en dat zij,
al was het dan ook met een bloedend hart, door den nood gedwongen waren, den
spaarpot, die voor mijn studie bestemd was, aan te spreken. Ja, die was zelfs, op zeer
weinig na, uitgeput. Als de cursus afgeloopen was, zou ik de school dus moeten
verlaten, en een of ander vak moeten kiezen. En al meermalen had ik er over gedacht,
wat dat zijn zou. 't Was een groote teleurstelling voor mij geweest, want het liefst
zou ik ingenieur geworden zijn, en wel scheepsingenieur, en meermalen had ik
gehoopt eenmaal een grootsche uitvinding te doen, evenals kapitein Nemo uit 20000
mijlen onder zee, van Verne, die zijn wonderschip uitdacht en bouwde.
Maar die schoone gedachte had ik mij reeds eenigen tijd uit het hoofd gezet en
mij met het
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denkbeeld verzoend, dat ik een eenvoudigen werkkring zou moeten zoeken. In een
handwerk echter had ik geen lust, en het kantoorleven kon mij allerminst bekoren.
Maar wat dan? Ik stond thans voor het feit, dat ik een keuze zou moeten doen.
Urenlang bleef ik over alles, wat er in de laatste dagen gebeurd was, zitten peinzen,
en in mijn hart vloekte ik den oorlog, die zooveel ellende over mij gebracht had.
Wat zou Vader mij schrijven? Met smart zag ik zijn brieven tegemoet. Wat zou
hij verdrietig zijn. Hoe had hij Moeder altijd met de teederste bewijzen van zijn liefde
omringd, hoe bezorgd was hij altoos over haar geweest! En nu was zij dood. Al
keerde hij ongedeerd uit den oorlog terug, hij zou haar niet wedervinden in het
vriendelijke huisje, waarin wij met ons drieën zoo gelukkig waren geweest, - ja, zelfs
dat huísje zou voor hem gesloten zijn.
Zoo zat ik te peinzen en te peinzen, tot het donker werd.
Toen kwam Carl mij halen. O, wat toonde Carl zich in die droeve, sombere dagen
een waar, goed en trouw vriend.
‘Kom Hans,’ zei hij, terwijl hij mij zijn hand op den schouder legde, ‘kom, ga mêe
naar ons huis. 't Wordt avond, en wat moet je hier langer alleen doen?’
Hij sloot de tuindeuren en nam mij bij den arm.
‘Ja,’ zei ik, ‘ik ga meê. Nooit zal ik genoeg de vriendelijkheid en hartelijkheid
kunnen waardeeren, die ik van je ouders ondervind, Carl, en jou trouwe vriendschap
evenmin.’
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We sloten de deur achter ons en den sleutel stak ik in mijn zak.
‘Laten we nog een poosje omwandelen,’ zei Carl. ‘'t Is zoo'n heerlijke avond.’
Dat vond ik goed. We liepen langs de haven en zagen de schitterend verlichte
oorlogsschepen met hun dreigende kanonnen.
Een huivering voer mij door de leden.
O, eenmaal had ik ze bewonderd, die machtige, trotsche zeekasteelen, en had ik
bij de oefeningen der matrozen met welgevallen het donderen der kanonnen gehoord.
Maar thans boezemde de aanblik van die reuzenschepen mij een onoverwinnelijke
afschuw in, want - ik dacht aan Vader, die op dit oogenblik, wie weet, misschien ook
het bulderen der kanonnen hoorde en de bommen rondom zich zag uiteenbarsten.
‘Afschuwelijk!’ mompelde ik.
Om mij op andere gedachten te brengen zei Carl:
‘Ben je den laatsten tijd nog op de Germaniawerf geweest?’
‘Neen,’ zei ik. ‘In langen tijd niet. Ik had geen lust.’
‘Dus jij weet ook niet, wat voor een vreemd vaartuig zij daar met zoo'n verbazenden
spoed aan het bouwen zijn?’
‘Neen, welk vaartuig bedoel je?’
‘'t Lijkt wel een onderzeeër, wat model en constructie betreft, maar hij is veel en
veel grooter. Een gewone onderzeeër is het zeker niet. Ik stond er vanmiddag bij te
kijken, en toen gebeurde me, wat me nog nooit overkomen is.’
‘Wat dan?’ vroeg ik nieuwsgierig.
‘Dat raadt je nooit!’ zei Carl, die blij was, dat hij mijn belangstelling ergens voor
had kunnen wekken.
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‘Zeg het maar; ik heb geen lust om te raden.’
‘Je zult er van ophooren. Een van de ingenieurs kwam met een boos gezicht naar
mij toe en riep me zoo barsch mogelijk toe:
Wat moet jij hier doen, jongen? Ingerukt, marsch, en je waagt het niet, hier ooit
weer een voet te zetten, versta-je?’
Verwonderd keek ik Carl aan. Wat was dat? Wel honderd maal had ik er met Carl
rondgeslenterd, en nog nooit had iemand een barsch woord tegen ons gesproken, laat
staan ons weggejaagd.
‘Hoe is dat mogelijk?’ zei ik. ‘Dat is ons nog nooit gebeurd.’
‘Neen,’ zei Carl, ‘en ik begrijp nog niet, wat er de reden van kan zijn. Of...’ Carl
zweeg en keek mij geheimzinnig aan.
‘Of?’ vroeg ik.
‘Of er schuilt een geheim achter dat schip, Hans. Een andere reden kan ik er niet
voor bedenken.’
‘Een geheim? 't Is mogelijk, - maar wacht eens, ik weet al, wat dat voor een schip
is. Ik heb er Vader wel eens met een enkel woord tegen Moeder over hooren spreken,
en nu herinner ik mij ook, dat hij zei:
Praat er volstrekt niet over, Vrouwtje. 't Is een beroepsgeheim.’
‘Welk geheim dan, Hans?’ vroeg Carl nieuwsgierig.
‘Een geheim, zeg ik, dus mag ik er niet over spreken,’ antwoordde ik. ‘Je neemt
het mij toch niet kwalijk, Carl?’
‘Geen oogenblik, hoewel ik brandend nieuwsgierig ben, welk geheim er achter
schuilt.’
‘Och, ik heb er weinig aandacht aan geschonken, want Vader zei het juist in de
dagen, dat
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hij zich voor het vertrek moest gereed houden. Ik heb er toen in 't geheel niet meer
aan gedacht en was het haast alweer vergeten. Nu jij er over spreekt, schiet het mij
weer te binnen. Ik heb er werkelijk niet veel aandacht aan geschonken.’
‘Maar 't zal toch wel een geweldig strijdmiddel moeten worden,’ polste Carl... ‘Of
mag je dat ook niet zeggen?’
‘Jawel, Carl, dat mag ik wel zeggen. Neen, 't is beslist geen vaartuig, dat voor den
oorlog bestemd is. Integendeel, 't is een werk des vredes. Maar vraag me niet meer,
want ik zeg je toch niets. Alleen erken ik, dat mijn belangstelling thans ook in hooge
mate voor dat vaartuig opgewekt is. Dus ze werken er hard aan, zeg je?’
‘Eigenlijk moest ik je niet antwoorden,’ plaagde Carl. ‘Maar ik wil geen kwaad
met kwaad vergelden. Ja, er wordt met reuzenspoed aan gewerkt, en ondanks zijn
bijzondere grootte, althans als het een onderzeeër is, zal het in zeer korten tijd gereed
zijn om van stapel te loopen. 't Maakte den indruk op me, dat er met koortsachtige
haast aan gewerkt wordt.’
‘Ja, haast is er ongetwijfeld bij,’ zei ik ‘dat weet ik zeker.’
We waren nu Carl's huis genaderd en traden binnen. Zijn ouders ontvingen mij
met de grootste vriendelijkheid en raadden mij aan, spoedig te gaan slapen. Dat zou
mij goed doen.
Na een eenvoudig avondmaal ging ik dan ook naar mijn slaapkamer, en inderdaad
voelde ik mij den volgenden morgen veel frisscher. O ja, wel scheen de wereld mij
troosteloos eenzaam en verlaten toe, maar toen het zonnetje alles in een
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gouden gloed zette, werd ook ik langzamerhand wat opgewekter.
Vaders brieven lieten niet lang op zich wachten. Zij kwamen niet van het front,
maar van welke plaats zij afgezonden waren, kon ik niet zien. Blijkbaar werd dat,
om militaire redenen, geheim gehouden.
De eerste brief, die mij bereikte, was het antwoord op den eersten, dien ik
afgezonden had. Alles wat er in stond, teekende de grootste ongerustheid, en Vader
schreef mij herhaaldelijk, dat ik toch dadelijk weer antwoorden zou. Ach, de tranen
kwamen mij in de oogen, toen ik las, hoe Vader hoopte, dat hij spoedig betere
berichten mocht ontvangen. Hij wist het niet, dat Moeder toen al dood was.
In den tweeden brief bleek het mij echter, dat hem de schellen reeds van de oogen
gevallen waren. ‘Neen Hans,’ schreef hij, ‘je kunt mij niet misleiden, Je lieve Moeder
is niet meer, o, ik twijfel daaraan niet. Kòn ik maar twijfelen, ik zou er den goeden
God op mijn knieën voor danken, maar ik kàn niet. Je volgend schrijven zal haar
doodsbericht wel bevatten.’
En toen kwam eindelijk zijn brief vol bewijzen van zijn onuitsprekelijke droefheid.
Zijn laatste woorden daarin waren:
‘Hans, pluk de schoonste bloemen uit ons tuintje en leg ze voor mij op haar graf.
Ik begrijp, hoe troosteloos en eenzaam je je zult gevoelen, maar thans voel ik mij
onmachtig, om meer te schrijven. Morgen misschien, mijn jongen...’
De beloofde brief kwam inderdaad al heel spoedig. Ik zal niet uitweiden over alles,
wat hij over Moeder schreef, doch mij alleen bepalen tot dat gedeelte van den brief,
dat rechtstreeks over mij handelde.
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Vader schreef, dat het zeer moeilijk voor hem was om mij te zeggen, welken weg ik
te bewandelen had. Nogeens deelde hij mede, dat onze spaarpot uitgeput was, daar
het beetje, dat bij zijn vertrek nog aanwezig was, wel gebruikt zou zijn om de kosten
van de begrafenis te betalen, waaraan Vader volkomen gelijk had. Ik had bijna niets
overgehouden.
‘En ik begrijp ook, dat je niet op kosten van anderen wilt leven, Hans,’ vervolgde
hij. ‘Dus schiet er niets anders over, dan hier of daar een betrekking te zoeken. Maar
welke? In een handwerk heb je geen lust en het kantoorleven staat je niet aan. Ik
weet wel, dat je, als je geen ingenieur kunt worden, en dat kàn nu eenmaal niet, 't
liefst naar zee zoudt willen, maar - onze scheepvaart ligt stil. Onze meeste schepen
liggen in buitenlandsche havens en zullen wel niet terugkomen, voordat de oorlog
geëindigd is, en dat kan nog heel lang duren. Ook dàt is dus een wensch, die, althans
nu, niet verwezenlijkt kan worden. Ik weet waarlijk niet, wat ik je raden moet, Hans,
maar ik heb vertrouwen in je flinkheid en geestkracht. Doe, wat je hand vindt, om
te doen. Je zult je zelf door het leven moeten slaan, mijn jongen, en ongetwijfeld
zul-je veel teleurstelling ondervinden. Maar houd goeden moed, blijf eerlijk en trouw,
vervul je plicht zoo goed mogelijk, en dan zal alles wel terecht komen. 't Zal altijd
geen oorlog blijven, Hans, en eenmaal hoop ik terug te keeren om je met raad en
daad bij te staan. Wellicht zouden ze je om mijnentwil op de Germaniawerf een of
ander baantje willen geven. Je kunt het probeeren, maar lukt dat niet, sla je dan met
moed en volharding door de moeilijkheden heen. Blijf bij de familie Heymann, tot
je iets ge-
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schikts gevonden hebt, en zeg hun ook uit mijn naam hartelijk dank voor al de
vriendschap, die je daar ondervindt.
En Hans, laat vooral den moed niet zakken, ook al loopt het je aanvankelijk niet
mede. Geld heb je wel niet, maar wij bezitten nog meubelen. Als je geld noodig hebt,
verkoop daar dan het een of ander van. Er zijn stukken bij, waar een uitdrager nog
wel wat voor geven wil. Zie de meubelen hier of daar onder te brengen, want als ik
terugkom, hoop ik weer met je samen te gaan wonen. Maar als de nood dwingt,
verkoop er dan gerust van. Later zullen we dan wel zien, hoe te handelen. “Wie dan
leeft, dan zorgt,” zullen we maar zeggen, en 't zal wel weer eenmaal wat beter worden
op de wereld. De lucht ziet rondom jou en mij zwart, hopeloos zwart, Hans, - maar
eenmaal zal het zonnetje wel weer doorbreken. We moeten het hoofd omhoog houden
en mogen niet bij de pakken neerzitten. Zeg de huur van het huis op. Je weet, buurman
Breitsz is onze huisheer. Hij is een vriendelijk en goed man, en zal het je niet lastig
maken. En nu eindig ik. Schrijf me veel en dikwijls, en verzwijg mij niets, ook als
het je tegenloopt. God zegen je, Hans!’
Vaders brief heb ik gelezen en herlezen, tot ik hem haast uit mijn hoofd kon, en
ik vond er veel troost en bemoediging in. Er bleek mij opnieuw zijn groote liefde
uit, die hij voor mij koesterde, en het vertrouwen, dat hij in mij stelde. Ik hoopte het
niet te beschamen. Mijn plan was, zijn raad te volgen en mij tot de Directie der
Germaniawerf te wenden met het verzoek, mij in dienst te stellen. Maar eerst wilde
ik een bezoek brengen bij buurman Breitsz, om de huur van ons huis op te
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zeggen en zijn raad in te winnen, hoe ik met de meubels zou handelen.
Mijnheer Breitsz ontving mij zeer hartelijk. Hij begreep volkomen de groote
moeilijkheden, waarin ik verkeerde en ontsloeg mij onmiddellijk van de huur.
‘Vandaag zet ik een bordje aan,’ zei hij ‘en dan zullen er wel spoedig andere
huurders verschijnen. Heb er maar geen zorg over, Hans. De schade zal voor mij wel
te dragen zijn, en bovendien, de menschen zijn in de wereld om elkander te helpen,
niet waar? Ik had wel gedacht, dat je met dit verzoek komen zoudt.’
‘Ik dank u hartelijk voor uw inschikkelijkheid, mijnheer, ook uit naam van Vader.
En zou ik nu nog uw raad mogen vragen, hoe met onze meubels te handelen? Zoo
graag zou ik ze bewaren, tot Vader terugkeert, want ik zou het verschrikkelijk vinden,
als hij dan alles verdwenen vond.’
‘Juist, dat ben ik met je eens. Dus je wilt ze niet verkoopen?’
‘Neen mijnheer, - niet, voor de nood er mij toe dwingt. Als ik maar wist, waar ik
ze onder moest brengen, zonder groote bewaarkosten. Want u begrijpt wel, dat ik
die niet betalen kan.’
‘Dat is duidelijk, maar 't zal ook niet noodig zijn, Hans. Je moogt ze wel bij mij
op den zolder van de werkplaats brengen. Dat is een uitstekende plaats en ik heb er
ruimte in overvloed, vooral nu er in dezen tijd toch bijna niet gewerkt wordt. De zaak
ligt zoo goed als stil. Een van mijn knechts zal je wel helpen.’
Ik bedankte mijnheer Breitsz hartelijk voor zijn bereidwilligheid, en bracht nog
dienzelfden dag, met behulp van den knecht, alles naar de bestemde
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plaats. Dat was een pak van mijn hart, toen die zaak geregeld was.
En den volgenden morgen vroeg begaf ik mij naar de Germaniawerf, om zoo
mogelijk bij de Directie te worden toegelaten.
Maar eerst ging ik naar het geheimzinnige schip kijken, waarvan Carl gesproken
had. Er werd inderdaad met buitengewonen spoed aan gewerkt. 't Was een onderzeeër,
maar ik wist, dat het toch een handelsvaartuig zou worden. Vandaar dat de afmetingen
veel grooter waren dan van een gewone oorlogsduikboot, die er maar een notedopje
bij scheen. 't Was een buikig vaartuig. Aan het model kon men best zien, dat het voor
handelsdoeleinden werd gebouwd, want blijkbaar kreeg het een laadruimte van niet
geringe beteekenis. En de afschuwelijke lanceerbuis ontbrak er in. 't Zou dus
ongewapend den oceaan oversteken, en kon alleen zijn verdediging vinden in zijn
geschiktheid, om onder water te duiken en aldus aan de Engelschen, die geen Duitsch
schip op de zeeën dùldden, te ontkomen. Er behoorde ongetwijfeld groote moed toe,
om zich met dit vaartuig op zee te wagen en midden tusschen de vijandelijke schepen
door naar Amerika te varen. Van alle kanten toch dreigden gevaren. Men kon in
botsing komen met een van de vele mijnen, die de zee onveilig maakten, of een
torpedojager of een oorlogsschip ontmoeten, waarvan één enkele kogel voldoende
was om er een gat in te schieten en het voor eeuwig naar den bodem der zee te jagen.
En duizend andere gevaren meer. Ha, hoe graag zou ik den gevaarvollen tocht op
dit geheimzinnige vaartuig, van welks bestaan men in de vijandelijke landen volkomen
onkundig was, medemaken. Heel wat liever, dan als bediendetje
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op een der kantoren van de Germaniawerf te zitten van den vroegen morgen tot den
laten avond. En 't mooiste was nog, dat dit schip den oorlog niet diende. 't Was een
handelsvaartuig, een werktuig van den vrede. Alles wat op den oorlog betrekking
had, vervulde mij met een onoverwinnelijken afkeer.
Ik was zoozeer in de beschouwing van den onderzeeër verdiept, dat ik niet eens
de nadering van den hoofd-ingenieur had opgemerkt. Plotseling stond hij voor mij.
Hij wist zeer goed, dat ik Hans Richter was, en wel honderdmaal had hij mijn
beleefden groet beantwoord.
‘Dag Hans,’ zei hij, ‘wat moet jij hier doen?’
‘Ik ben op weg naar het gebouw van de Directie, mijnheer,’ zei ik. ‘U weet, dat
Vader naar den oorlog is en dat Moeder een paar dagen geleden plotseling overleed?’
‘Het eerste weet ik, - het laatste niet. En wat moet je bij de Directie doen?’
‘Vragen, of de heeren mijn diensten gebruiken kunnen, mijnheer. Ik sta thans
alleen op de wereld.’
‘Erg genoeg, Hans. Ik wensch je succes. Maar tot mijn spijt moet ik je voortaan
den toegang hier ontzeggen. Er mogen geen vreemden worden toegelaten. Dag Hans!’
Ik nam beleefd mijn pet af en vervolgde mijn weg naar het hoofdkantoor. Maar
een diepe zucht ontsnapte mijn borst. Dus ook hier had ik voortaan geen boodschap
meer, als de Directie mij althans niet in dienst nam. 't Speet mij erg, want de
Germaniawerf was als het ware een deel van mijn leven geworden.
Ik werd bij de Directie toegelaten, maar 't bleek er razend druk te zijn. De heeren
hoorden mijn ver-
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zoek ongeduldig aan, en gaven mij te verstaan, dat er in dezen buitengewonen tijd
wel veel mannenwerk te verrichten viel, maar dat zij met jongens, die nog van toeten
noch blazen wisten, niets konden beginnen. Zulke jongens liepen meer in den weg,
dan dat zij hielpen. Als ik lust had den hamer te hanteeren, dan kon ik wel op de werf
aan 't werk gaan, maar meer konden zij niet voor mij doen.
Ongetroost kon ik dus vertrekken, want om ‘duvelstoejager’ op de werf te worden,
daarin had ik geen lust. Dat baantje kende ik maar al te goed, en 't kon mij in het
minst niet bekoren.
Van toen af begon mijn zwerftocht door de stad, om een betrekking te zoeken. En
dat bleek een moeilijke zaak te zijn. Voor een post van vertrouwen was ik nog te
jong, voor een vak te onbedreven. En bovendien stonden de meeste bedrijven stil of
werden met halve kracht gedreven.
Langzamerhand begon ik den moed te verliezen. Ik wist wel, dat ik bij de familie
Heymann allerminst als een overlast werd beschouwd, dien men zoo spoedig mogelijk
kwijt wilde zijn, maar voor mijn eigen gevoel was het onpleizierig, dat ik nergens
een betrekking kon vinden, en genadebrood moest eten.
Carl ging weer geregeld naarschool. Maar 's avonds, als zijn werk af was,
wandelden wij samen als van ouds door de stad en langs de haven, en hielp hij mij
allerlei plannen smeden voor de toekomst. Dat hield er eenigen tijd den moed bij mij
in, maar toen er drie weken verloopen waren en het mij nog niet gelukt was, iets te
vinden, werd ik diep neerslachtig, en kon zelfs Carl mij niet meer bemoedigen.
Ik besloot dan ook opnieuw naar de Germania-
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werf te gaan en het mij aangeboden baantje van ‘duvelstoejager’ in vredesnaam dan
maar aan te nemen. Met hangende pootjes begaf ik mij op weg, want ik wist maar
al te goed, welk een treurig baantje het was. Iedere arbeider was om zoo te zeggen
je baas, van wien je bevelen af te wachten had, en honderden standjes waren dagelijks
je deel, want natuurlijk deed je nooit iets goed. Doch daar moest ik mij thans maar
overheen zetten; 't kon niet anders en nood breekt wet. Ik had nu al lang genoeg van
de gastvrijheid der Heymanns geprofiteerd, en 't zou onbescheiden worden, als ik er
langer bleef. Ik mocht en wilde niet langer tot overlast wezen. Ik zou de aangeboden
betrekking dus aannemen en een eenvoudig kosthuis zoeken.
Reeds had ik de Germaniawerf bijna bereikt, toen ik in het groote Wijn-Restaurant
van mijnheer Paul Waller een papier voor de ramen zag, waarop stond: ‘Jongste
bediende gevraagd.’
Verrast bleef ik een oogenblik op de straat staan.
‘Jongste bediende gevraagd,’ mompelde ik, ‘dus zoogenaamde piccolo. Ook
duvelstoejager dus, maar enfin, alles beter dan beginneling op de werf. Ik waag het
er op.’
Zonder mij langer te bedenken, stapte ik het groote Hôtel-Restaurant binnen. 't
Was een van de voornaamste Restaurants uit de stad en werd meest door
zee-officieren, stuurlieden, machinisten en kapiteins bezocht.
Gewoonlijk was het er zeer druk. Zelfs nu in den morgen zag ik, dat verscheidene
tafeltjes bezet waren en dat er eenige heeren om de leestafel zaten, om de dagbladen
te lezen. 't Was den bezoekers aan te zien, dat zij allen met de zee in betrekking
stonden. Zeelieden hebben iets eigen-
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aardigs over zich, dat men bij anderen niet aantreft, en waaraan zij dadelijk te
herkennen zijn. Ook hingen aan de kapstokken, die aan de pilaren

‘Kunt U mij misschien gebruiken?’

in de zaal waren aangebracht, verscheidene uniformjassen en petten met gouden
strepen.
't Duurde niet lang, of ik zag mijnheer Paul Waller naar mij toekomen. Ik kende
hem wel. 't Was op en top een hôtelier. Zijn wangen hadden een hoogroode kleur en
hij zag er zeer welgedaan uit.
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Zijn buik domineerde geweldig. Ik bedacht, dat hij onmogelijk zou kunnen zien, of
de schoenen, die hij aanhad, wel netjes gepoetst waren. Zou ik die voortaan moeten
poetsen?
‘Wel jongen, wat is er?’ vroeg hij.
Ik had mijn pet in mijn hand genomen en zei:
‘Mijnheer, U vraagt een jongsten bediende. Kunt u mij misschien gebruiken?’
Mijnheer Waller bekeek mij vlug van het hoofd tot de voeten, en ik las eenige
verwondering op zijn gelaat. Vermoedelijk zag hij wel, dat ik uit ander hout gesneden
was dan de jongens, die zich gewoonlijk voor dergelijke baantjes aanmelden.
Zijn blik bleef met welgevallen op mij rusten.
‘Waar was je vroeger?’
‘Bij mijn ouders thuis, mijnheer. Vader was werkzaam op de kantoren van de
Germaniawerf, maar is opgeroepen, en Moeder is een paar weken geleden gestorven.
Tot nog toe ging ik op school, mijnheer, maar dat kan niet langer. We woonden hier
aan de haven.’
Plotseling scheen den heer Waller een licht op te gaan.
‘Ja, ja, ik herinner mij. Dan ben jij een zoon van die vrouw, die onlangs plotseling
doodgebleven is, toen... ja, ja, ik begrijp. Maar jongen, dan is dit geen baantje voor
je: schoenen poetsen, messen slijpen, vroeg op, laat naar bed, altijd klaar staan voor
iedereen, vloer vegen, ramen lappen, pakjes dragen naar de stations, - ik vrees, dat
het niet gaan zal. Hoe heet je?’
‘Hans Richter, mijnheer, en laat mij u mogen zeggen, dat alles, wat u daar opnoemt,
mij niet afschrikt. Ik moet mij door alle moeilijkheden dapper heenslaan, schrijft
Vader mij, en dat hoop ik
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te doen. Probeert u het maar eens met mij, mijnheer. Ik spreek vrij goed Engelsch,
en Fransch is mij ook niet geheel vreemd. Dat zal nu wel niet veel te pas komen...’
‘Zeker wel. Ginds aan dat tafeltje zitten een heer en een dame. Zie je ze?’
‘Jawel, mijnheer.’
‘Welnu, die dame is een Engelsche. Enfin, ik zal het met je probeeren. Je kunt
hier kost en inwoning krijgen en 4 mark in de week. Dat is niet veel, maar de gasten,
en vooral zeelieden, zijn gewoonlijk nog al mild en geven meer dan zij betalen
moeten. Wat de verdiensten betreft...’
‘Fooien dus?’ vroeg ik met een kleur tot achter mijn ooren, want de gedachte, dat
ik mijn hand zou moeten ophouden voor een fooi, maakte mij beschaamd.
‘Ja Hans, dat is onvermijdelijk aan het vak verbonden. Maar je zegt, dat je je
dapper door alle moeilijkheden wilt heenslaan. Ik zou dan maar met het aannemen
van fooien beginnen. Je behoeft ze eigenlijk ook niet als zoodanig te beschouwen,
want feitelijk zijn ze een deel van je loon. Als je ze niet kreeg, zou ik je meer salaris
moeten geven. Je ziet dus, dat die fooien ook mij ten goede komen. Welnu, hoe denk
je er over? Wil je de betrekking nog hebben?’
‘Ja, mijnheer, ik zal mijn schaamte op zijde zetten.’
‘Goed. En wanneer kan-je komen?’
‘Is morgen goed, mijnheer?’
‘Afgesproken.’
Nog dienzelfden dag schreef ik aan Vader, dat het mij eindelijk gelukt was een
betrekking te vinden in het hem welbekende hôtel van mijnheer Paul Waller, en dat
ik met die betrekking, die
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akelige fooiengeschiedenis uitgezonderd, tamelijk wel in mijn nopjes was. Ik zou
althans in het vervolg mijn eigen brood kunnen verdienen en van niemand meer
afhankelijk behoeven te zijn. En daar verheugde ik mij uitermate over.
Ik pakte 's avonds mijn kleeren in mijn koffertje, vergat ook mijn ‘2000 mijlen
onder zee’ niet, want van dat boek kon ik onmogelijk scheiden, en nam den volgenden
morgen afscheid van de familie Heymann, die ik hartelijk bedankte voor de
gastvrijheid, welke ik daar zoo ruimschoots had genoten.
Ik bracht Carl naar school en begaf mij daarna naar het Hôtel-Restaurant van
mijnheer Paul Waller.
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Vijfde hoofdstuk.
Nieuwe kennissen en een treurige tijding.
Ik werd in het hôtel vriendelijk ontvangen. Er waren twee oudere kellners: de
oberkellner, die Fransz heette, en een jongere, genaamd Johann. Beiden waren zij
ongeschikt voor den krijgsdienst. Ware dat niet het geval geweest, dan zouden zij
natuurlijk hier niet aangetroffen worden. Verder was er een keukenmeid met een
paar helpsters, die tevens als dienstmeisjes fungeerden, en maakte ik kennis met twee
kamermeisjes.
Mijn leven onderging nu een groote verandering, zooals te begrijpen is. Tot nog
toe was ik om zoo te zeggen een zondagskindje geweest, die zijn boterhammetjes
op tijd gesneden en zijn bed opgemaakt vond. Ik maakte mij op mijn gemak klaar
voor de school en leefde verder geheel voor mijn genoegen.
Maar dat alles was nu voorbij. Werken was voortaan de boodschap, en mijn werk
was altijd lang niet van de aangenaamste soort. 's Morgens vroeg moest ik opstaan,
om de gasten te wekken op het door hen aangegeven uur, en vliegensvlug de
ontbijtzaal in orde brengen en met den Ober alles klaar zetten. Dan moest de groote
zaal aangeveegd worden en honderd andere dingen meer. Schoenen poetsen bleek
niet tot mijn werk te behooren. Een oud mannetje uit de buurt kwam dat
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elken morgen doen, en ook sleep deze de messen. Maar toch had ik het den ganschen
dag erg druk.
In den eersten tijd voelde ik mij in het hôtel verre van opgewekt, want ik had veel
verdriet, en dat stond mij zeker op mijn gezicht te lezen. Stil en in mijzelf gekeerd
verrichtte ik mijn werk, en dat deed ik zoo goed als in mijn vermogen was, maar een
lachje kon er niet overschieten en een praatje met het andere dienstpersoneel nog
minder. Ook de gasten konden over mijn vriendelijkheid niet roemen en zij bemoeiden
zich dientengevolge niet meer met mij, dan strikt noodzakelijk was.
Doch dat duurde niet lang. Op een morgen, toen het niet druk was in de zaal, nam
mijnheer Waller mij mede naar zijn kamer, en zei:
‘Ik wil eens even met je spreken, Hans.’
En zijn gezicht stond zoo ernstig, dat ik een oogenblik begon te vreezen, dat hij
mij mijn betrekking zou opzeggen. Maar ik had mis gedacht.
‘Je behoeft me niet zoo bezorgd aan te kijken, Hans,’ vervolgde hij, ‘want ik wil
beginnen met je te zeggen, dat ik heel goed over je tevreden ben. Je bent ijverig en
beleefd, en je doet je werk goed...’
‘Dat doet mij genoegen, mijnheer.’
‘Juist, maar verder gaat mijn tevredenheid niet, Hans. Je bent te stroef, te kortaf
tegen de gasten, en dat wil men niet graag. Ze zien liever een vroolijk gezicht, vooral
de zeelieden, die hier veel komen. Zou je dat niet kunnen veranderen?’
Ik voelde, dat ik tranen in mijn oogen kreeg, die ik tevergeefs trachtte terug te
dringen.
‘Ah, nu begrijp ik het, Hans,’ vervolgde mijnheer Waller. ‘Je treurt om je Moeder,
die je zoo plotseling ontvallen is, niet waar? Dat waardeer ik in
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je, maar toch moet ik je raden, je daar zooveel mogelijk overheen te zetten, en althans
aan de gasten niet te laten merken, dat je verdriet hebt. Daar zou ik mijn best toe
doen, Hans, ook ter wille van mijn zaak. Ik herhaal nog eens, dat ik overigens zeer
tevreden over je ben.’
Mijnheer Waller klopte mij aanmoedigend op den schouder en liet mij gaan.
Onder mijn werk dacht ik na over hetgeen hij gezegd had, en ik moest toegeven,
dat hij in zijn recht was. Ik had zelf al opgemerkt, dat de gasten herhaaldelijk om
den Ober of om Fransz riepen, zelfs al stond ik in hun onmiddellijke nabijheid.
Blijkbaar werden zij dus liever door hen bediend, dan door mij. En ik voelde, dat dit
veranderen moest.
Van dat uur af dwong ik mij tot meer vriendelijkheid en voorkomendheid. En als
ik wist, dat de bezoekers er van gediend waren, maakte ik een praatje met hen en
wist ik dikwijls iets vroolijks te zeggen.
En toen werd alles spoedig anders.
Zij begonnen mij een aardigen jongen te vinden.
't Werd Hans voor en Hans na, en ze hadden allen weldra graag met mij te doen.
En dat vond ik heerlijk. Zoodra er iemand binnenkwam, ontlastte ik hem van zijn
tasch, pet of hoed, of wat hij maar kwijt wilde zijn, schoof een stoel klaar in een of
ander gezellig hoekje, dat nog onbezet was, en maakte het hem zoo aangenaam
mogelijk.
En zoo doende kreeg ik een aantal kennissen onder hen, die mij vroolijk een
‘Goeden morgen, Hans!’ toeriepen als zij binnen kwamen, en mij vriendelijk
toelachten. En dat oefende wederkeerig op mij een weldadigen invloed uit. Ik dacht
niet
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meer uitsluitend aan mijn verdriet en voelde mij niet meer zoo diep ongelukkig.
Velen der gasten leerde ik al spoedig zelfs bij name kennen. Verscheidene
scheepskapiteins, die vroeger op de groote vaart hadden gevaren, maar nu
noodgedwongen vacantie moesten nemen, verzamelden zich dagelijks om de leestafel,
om daar de bladen in te zien en elkander te ontmoeten. Ook kwamen er veel
zeeofficieren eten, soms wel logeeren, en handelsreizigers zag ik er op gezette tijden
terugkeeren, en ik wist, welke kamers zij het liefst hadden, om er den nacht door te
brengen. Ik trachtte het iedereen zooveel mogelijk naar den zin te maken, en dat
scheen mij nog al goed te gelukken.
Ook de scheepskapitein met zijn Engelsche vrouw zag ik er meermalen. Zoodra
zij binnen kwamen, haastte ik mij hun kleederen aan te nemen en op te bergen. Dan
maakte ik vlug het hoekje gezellig, waar zij 't liefst zaten en plaatste voor Mevrouw
een bouquetje bloemen op de tafel. 't Was de heer Paul König, scheepskapitein bij
de Noord-Duitsche Lloyd, een van de grootste scheepvaartmaatschappijen.
Mevrouw König lachte mij altoos vriendelijk toe, en sprak mij, toen zij eens
gemerkt had, dat ik die taal verstond, heel dikwijls in het Engelsch aan.
‘Good morning, Hans, how do you do?’1)
‘Very well, Madam, and how are you and Mr. König?’

1) ‘Goeden morgen. Hans, hoe maak je 't?’
‘Uitstekend, Mevrouw, en u en mijnheer König?’
‘'t Kon niet beter, Hans. Wel, maak je ons hoekje al weer klaar? Dat is goed. En wat een
mooie bloemen! Dank je wel!’ ‘Is er verder nog iets van uw dienst?’
‘We blijven eten, Hans. 't Is toch geen vleeschlooze dag?’
‘Neen, Mevrouw, u kan krijgen, wat u hebben wil.’
‘'t Menu van den dag, Hans; 't zal als altoos wel goed zijn. Breng je me een paar kranten?’
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‘Excellent, Hans. Are you preparing our cosey corner already? That is good of you.
And what a beautiful flowers you have. Thank you very much.’
‘Can I do anything else for you?’
‘We stay here and dine with you. Can we have any meat to day, or not?’
‘Certainly, Madam, you can get whatever you like.’
‘I suppose, it will be good as you always have it. Please give me some newspapers.’
Kapitein König ging gewoonlijk eerst een poosje aan de leestafel zitten, om de
bladen in te zien en zijn kennissen te begroeten. Aan die tafel werd van alles en nog
wat verhandeld, maar de oorlogsberichten kregen natuurlijk het leeuwenaandeel.
't Spreekt vanzelf, dat er ook dikwijls zaken besproken werden, die niet voor ieders
ooren bestemd waren, en meermalen kon ik duidelijk bespeuren, dat zij midden in
een gesprek ophielden, als ik in de nabijheid kwam om te bedienen.
Maar dat ging voorbij. Men scheen langzamerhand te gaan begrijpen, dat ik
volkomen te vertrouwen was en met hetgeen ik hoorde niet te koop liep.
Gewoonlijk kreeg kapitein König telkens bezoek van dezelfde menschen, en dan
spraken zij met gedempte stemmen, om niet door de andere bezoekers te worden
gehoord. Ook hen leerde ik al spoedig kennen, en sommigen ervan kende ik al vele
jaren van de Germaniawerf. Zoo kwam herhaaldelijk
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de hoofdingenieur van de werf, mijnheer Erbach, hem bezoeken, en dikwijls knikte
hij mij vriendelijk toe. Soms wel maakte hij een praatje met mij. En dan zag ik er
ook dikwijls de heeren Krapohl en Eijring, beiden eerste stuurman bij de
koopvaardijvaart. En langzamerhand werd het aantal bezoekers bij König grooter.
Ik zag er o.a. een ingenieurmachinist. Zijn naam was Klees, en een zekeren mijnheer
Kissling, iemand met veel kennis van motoren. En de overige ingenieurs van de werf
telde ik ook meermalen onder de bezoekers, en soms hadden zij groote teekeningen
bij zich, die op de tafel werden uitgespreid.
Dikwijls heb ik mij afgevraagd, wat toch wel het doel kon zijn van die herhaalde
bezoeken aan kapitein König, en in welke betrekking deze kon staan tot de
Germaniawerf. Vroeger toch had ik hen daar nooit aangetroffen.
Ik was daar niet weinig nieuwsgierig naar, want alles, wat met de Germaniawerf
in betrekking stond, interesseerde mij buitengewoon.
Heel lang zou ik echter niet nieuwsgierig behoeven te blijven.
Toen eens de hoofdingenieur met kapitein König in een levendig gesprek gewikkeld
was en beiden over een teekening gebogen zaten, waarop mijnheer Erbach met een
potlood enkele lijnen aanwees, moest ik een flesch wijn met twee glazen brengen.
Terwijl ik een en ander op de tafel plaatste, gleed mijn blik onwillekeurig over de
teekening, - en toen herkende ik onmiddellijk het vreemde vaartuig, dat op de
Germaniawerf werd gebouwd. 't Was de handelsonderzeeër, die nu wel haast
afgewerkt moest zijn en van stapel zou kunnen loopen, - het geheimzinnige schip,
van welks
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bestaan en doel maar zoo weinigen iets wisten.
Zoodra ik deze ontdekking had gedaan, bekeek ik kapitein König met heel andere
oogen, en verdiepte ik mij in gissingen, welke rol hij in betrekking tot dat schip te
vervullen kon hebben. Tot mij plotseling alles helder werd. Ongetwijfeld was hij

't Was de handelsonderzeeër.

de man, onder wiens commando het vaartuig zijn gevaarvollen tocht naar het Verre
Westen zou ondernemen, aan wiens beleid en kranig zeemanschap het was
toevertrouwd, het veilig en ongedeerd naar de Amerikaansche kust en weer terug
naar de haven van Kiel te voeren.
En toen ik dat begreep, kreeg ik een onbegrensden eerbied voor den dapperen
scheepskapitein.
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Ha, wat zou ik die gevaarvolle reis graag medemaken!
Al was het maar als koksjongen, of om de motoren met olie te smeren, of de
schoenen van den kapitein te poetsen, of... maar 't deed er niet toe, hoe! Als ik maar
mêemocht. Die wensch werd bij den dag vuriger, bijna onbedwingbaar, en ik nam
mij stellig voor, het eenmaal, als er eens een geschikt oogenblik kwam, aan den
kapitein te vragen. Ik had hem altijd keurig bediend, maar van dit oogenblik af vloog
ik voor hem op zijn wenken. En ook voor Mevrouw König was ik de gedienstigheid
in eigen persoon. Dat was ik altijd geweest, zoolang ik haar kende, want zij was een
lieve dame, die mij steeds allervriendelijkst bejegende, maar thans hoopte ik
bovendien, dat zij wellicht eenmaal mijn voorspraak zou kunnen zijn, indien mijnheer
König onwillig mocht blijken, om op mijn verzoek in te gaan.
Natuurlijk voerde ik druk correspondentie met Vader. Wel kreeg ik niet antwoord
op al mijn brieven, want hij bleek niet altijd in de gelegenheid te zijn om te schrijven,
maar hij hield mij toch geregeld op de hoogte van al zijn ondervindingen. Tot nog
toe was hij in het bezette gedeelte van België geweest, meest aan de Hollandsche
grenzen. Het gebulder der kanonnen had hij wel gehoord, maar steeds uit de verte,
en hij hoopte vurig, dat de vrede zou gesloten zijn, voor het zijn beurt werd om naar
het front te gaan. Vader was een zachtzinnig man, die zelfs geen dier van het leven
zou kunnen berooven; hoe zou hij zich dan wel moeten voelen als het zijn plicht
werd menschen te dooden, menschen, die hem nooit eenig leed hadden gedaan en
die in hun vaderland
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ook dierbaren bezaten, die hen lief hadden. Ik kon mij voorstellen, hoe de gedachte
daaraan hem met afschuw moest vervullen. Maar over het front en wat daar gebeurde,
schreef hij zeer weinig. Blijkbaar wilde hij mij niet noodeloos beangstigen en mij
het leven zwaarder maken, dan noodzakelijk was. Hij vond het flink van mij, dat ik
mijn betrekking in het hôtel had aangenomen, en op mijn vraag, of ik, zoo kapitein
König mij aannam, de reis met den onderzeeër mocht medemaken naar Amerika,
gaf hij gaarne een toestemmend antwoord. Maar hij gaf mij niet veel moed, dat
kapitein König mijn verzoek zou inwilligen. Jongens van mijn leeftijd zouden op
dien tocht wel niet gebruikt kunnen worden. Ook zou de bemanning wel zoo klein
mogelijk moeten zijn, daar er met de ruimte zou moeten worden gewoekerd.
Toch gaf ik den moed niet geheel op. Kapitein König was altijd even vriendelijk
voor mij, en Mevrouw König wilde zelfs alleen door mij bediend worden. En dan
spraken we altijd Engelsch met elkander.
De winter ging voorbij en het werd lente. Dikwijls ging ik in mijn vrije uren naar
de familie Heymann, waar ik altijd een welkome gast was. Maar de arme menschen
leden onder een verschrikkelijk verdriet. Was reeds in het begin van den oorlog hun
oudste zoon Heinrich gesneuveld, kort voor Nieuwjaar ontvingen zij het bericht, dat
Herbert zwaar gekwetst was en levenslang invalide zou blijven. Zijn rechterarm was
weggeschoten. Vreeselijk voor dien armen jongen, vreeselijk ook voor zijn ouders
en Carl, die zoo gehoopt hadden, dat althans hij eenmaal ongedeerd uit den krijg zou
terugkeeren.
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Ook Carl's bewondering voor kanonnen en flikkerende bajonetten was verdwenen
en hij wenschte allerminst meer zeeofficier te worden. Zijn besluit stond vast: als
zijn studiën voltooid waren, ging hij in den handel.
Wij bleven trouwe vrienden, en meermalen sprak ik met hem over mijn wensch,
om met den handelsonderzeeër mede te gaan. Maar ook hij gaf mij geen schijn van
een kans.
‘'t Zal niet gaan, Hans,’ zei hij. ‘Op dat schip zullen ze er wel geen koksjongen of
schoenpoetser op nahouden. En de machines zullen wel niet aan een jongen worden
toevertrouwd. Ze kunnen daar alleen bevaren zeelieden gebruiken, denk ik.’
Ik vreesde het ook. Op een middag in het begin van April, vernam ik uit de
gesprekken in het hôtel, dat de ‘Deutschland,’ zoo heette de onderzeeër, van stapel
was geloopen, en Kapitein König bleef dagen lang bij ons logeeren. Ook Mevrouw
König was bij ons, en ik hoorde vertellen, dat er dagelijks proeftochten werden
gemaakt. Mevrouw ging dikwijls ook aan boord. Zij scheen niet bang van aard te
zijn.
't Was nu geen geheim meer in Kiel, dat er een handels-onderzeeboot was gebouwd,
maar wanneer deze vertrekken zou en waarheen de reis voerde, dat scheen niemand
te weten. En in de bladen werd over het schip niet geschreven.
Eens, toen kapitein König weer in het hôtel logeerde en ik hem iets op zijn
slaapkamer moest brengen, waagde ik het de stoute schoenen aan te trekken en met
mijn verzoek voor den dag te komen.
‘Kapitein,’ zei ik, ‘ik zou u graag een verzoek willen doen.’
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‘Zoo Hans, wat is dat dan?’ zei hij vriendelijk. ‘Heb je geld noodig?’
‘Neen kapitein, maar u zou me gelukkig kunnen maken...’
‘Geen kleinigheid, jongen,’ zei hij lachend. ‘Nu, kom er maar mede voor den dag.
Als ik je een genoegen kan doen, zal het aan mij niet liggen.’
Ha, dat gaf hoop!
‘Kapitein, ik zou u willen verzoeken, mij mede te nemen op de “Deutschland.”
O, ik zou mij zoo gelukkig...’
‘Wat? Meênemen op de “Deutschland?” Ben je dwaas, jongen? Wat zou ik daar
met je moeten uitvoeren?’
‘Al was het maar als schoenpoetser, kapitein, of als koksjongen, 't doet er niet toe,
als ik maar meêmag. Toe kapitein, alsjeblieft.’
‘Neen Hans, geen sprake van. Hoe komt het in je hoofd op? Was het een gewoon
stoomschip, dat naar Amerika ging, of naar China, wel, ik zou zeggen: met alle
plezier. Maar dit is een absolute onmogelijkheid.’
‘Toe kap....’
‘Neen Hans, spaar je verdere moeite. 't Is onmogelijk, zeg ik, en daarmede uit.’
Teleurgesteld verliet ik de kamer. Ik begreep zeer goed, dat alle verdere moeite
vergeefsch zou zijn, en dat zelfs de voorspraak van Mevrouw König mij niet zou
kunnen helpen.
Het speet mij verschrikkelijk en ik was er wel een paar dagen stil van. 't Was dan
ook een groote teleurstelling voor me. Maar mijn verdriet over de weigering van
kapitein König zou spoedig wijken voor een nog veel grooter verdriet.
Ik had al sedert geruimen tijd geen bericht van
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Vader gehad, wat mij verwonderde, omdat zijn brieven mij vrij geregeld bereikten
en hij mij elke week schreef, soms zelfs wel tweemaal in een week. En nu waren er
al drie weken voorbijgegaan, zonder dat ik eenig bericht had ontvangen. Ik werd er
ongerust over en vreesde, dat hem een ongeluk overkomen zou zijn.
Op een allerdroevigste wijze zou mij het raadsel worden opgelost. Vader was
namelijk naar het front opgeroepen en had het mij niet geschreven, om mij niet te
verontrusten.
Toen kwam het ongeluk.
Op een morgen in April ontving ik een brief uit het leger, en ik zag dadelijk, dat
het niet Vader's hand was, die hem had geschreven.
Machteloos van schrik hield ik den brief in mijn hand en ik hield, als versuft, mijn
blik er strak op gericht. Ik durfde hem niet openen, want ik begreep, dat hij slechte
tijding zou bevatten. Mijn hand beefde, en ik voelde, dat ik zoo wit werd als krijt.
Mijnheer Waller, die dicht bij mij was, toen ik den brief ontving, zag mijn
ontsteltenis, en kwam naar mij toe. Hij legde zijn hand op mijn schouder, en vroeg:
‘Wat is er, Hans? Toch geen slechte tijding?’
Die vraag bracht mij tot mijzelven.
Zonder te antwoorden scheurde ik de enveloppe open en haalde den brief er uit.
Het was een mij onbekend handschrift. Maar er stond ‘Lieve Hans’ boven. Dat
gaf mij weer moed. Helaas, slechts voor een enkel oogenblik. Ik las:
Lieve Hans!
Deze brief kan niet anders dan treurig voor je zijn. Ik ben gewond en kan mij niet
bewegen.
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Daarom is Zuster Agnes, die mij verpleegt, zoo goed te schrijven, wat ik haar dicteer.
Hans, lieve jongen, ik had gehoopt, dat dit groote verdriet niet over je zou gekomen
zijn. Wij moeten scheiden, voor mij bestaat er geen kans meer op herstel. Tweemaal
werd ik gewond op denzelfden dag. De eerste wond was van weinig beteekenis, maar
de tweede zal mij het leven kosten. Ik ben kalm, Hans, en voel me niet ongelukkig,
want alleen om jou had het leven nog waarde voor me, niet om mezelven. Graag was
ik na den oorlog weer met je vereenigd, maar het zal niet zijn. God heeft het anders
besloten, en wij moeten berusten in Zijn wil. Er resten mij nog slechts weinige dagen.
Op mijn uitdrukkelijk verlangen heeft de dokter mij de volle waarheid gezegd. Ik
wensch je te zien, Hans, voor het laatst, ik wensch nog eenmaal je kus op mijn lippen
te voelen, voor ik sterf. Ook heb ik je een taak over te dragen, die ik zelf niet meer
vervullen kan. Kom zoo spoedig mogelijk naar Vitry, ten noorden van Atrecht in
Noord-Frankrijk. In het lazaret in de Rue de la St. Croix word ik verpleegd. Kom
spoedig, vóór het te laat is. Indien je geld noodig hebt, verkoop dan eenige van onze
meubelen. En mocht ik je niet meer zien, gedenk mij dan in liefde, Hans, en wees
eerlijk en trouw in al je handelingen, dan zal Gods zegen op je rusten. Vaarwel, Hans,
vaarwel, mijn lieve jongen!
Je Vader.
Ik drukte mijnheer Waller den brief in de hand, en barstte in tranen uit.
Een groote, nameloos groote smart maakte zich meester van me, zoodat ik haast
tot vertwijfeling werd gebracht. Ik wrong radeloos de handen en
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liep met groote schreden door het vertrek heen en weer, zonder eigenlijk te weten,
wat ik deed. En ik vloekte onder een vloed van tranen den oorlog, die mij zoo
wreedaarig alles ontnam, wat ik op de wereld lief had.

Een groote, nameloos groote smart...

De heer Waller nam mij bij den arm en voerde mij met zachten drang uit de zaal,
waar de gasten zich om mij begonnen te verzamelen om te vernemen, wat er aan de
hand was. Hij bracht mij naar zijn kantoor, waar hij zijn arm om mijn schouders
sloeg en mij woorden van troost toesprak.
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Maar ik verstond haast niet, wat hij zeide. Eindelijk drong zijn stem tot mij door.
‘Wat is nu je plan, Hans?’
‘O, ik ga naar Vitry, mijnheer, dadelijk, als u het goedvindt. Maar eerst, - o, eerst
moet ik naar een uitdrager, om wat meubels te verkoopen. Ik heb wel wat geld, maar
ik weet niet, hoe lang ik daar zal blijven en wat ik noodig zal hebben. Ik ga dadelijk,
mijnheer, als u het goedvindt. Vandaag nog ga ik op reis....’
‘Zeker, zeker vind ik het goed, mijn jongen. Ik zal in geen enkel opzicht je
weerhouden. Maar meubels behoef je niet te verkoopen, Hans. Ik zal je geld genoeg
medegeven; later kunnen we alles wel verrekenen.’
‘Dank u, mijnheer.’
‘Maar je kunt zóó niet gaan, Hans. Je zult je eerst naar de autoriteiten moeten
begeven, om een pas aan te vragen. Zonder pas zou ik vreezen, dat je ginds niet
toegelaten werd. Maar ik ben het met je eens, dat je zoo spoedig mogelijk vertrekken
moet. Pak alles bijeen, wat je denkt noodig te hebben, en ga onmiddellijk werk van
een pas maken. Hier heb je geld.’
Hij opende zijn portefeuille en gaf me meer dan ik noodig zou hebben.
Toen spoedde ik mij naar mijn slaapkamertje, om wat kleêren in te pakken, en
daarna begaf ik mij op weg, om mij een pas te verschaffen.
Toen ik den brief liet lezen, dien ik van achter het front ontvangen had, kostte mij
dat zeer weinig moeite. En nog geen twee uur later zat ik in den trein, die mij naar
Frankrijk zou voeren, naar mijn stervenden Vader. O, wat was ik diep ongelukkig.
En wat reed de trein mij veel te langzaam. Bij elk oponthoud vreesde ik, dat ik
Vader niet levend
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meer zou aantreffen. Den brief las ik onderweg herhaalde malen, en ik vroeg mij af,
welke taak het toch kon zijn, die Vader mij op te dragen had. Ik kon me met geen
mogelijkheid begrijpen, wat dat zijn kon. Zaken had Vader niet, en
familiebetrekkingen, die hem bijzonder aan het hart lagen, evenmin. Neen, 't moest
iets anders zijn, daaraan twijfelde ik niet. En dat het iets gewichtigs zou zijn, stond
bij mij vast.
Eindelijk bereikte ik Aken, en van die plaats af voerde de reis door streken, waar
de oorlog overheen gegaan was als een felle geesel, die op de arme bevolking had
gestriemd. Hoe beklaagde ik de ongelukkigen! Ik zag verwoeste dorpen, stukgeschoten
torens, ruïnes en verbrande hoeven, en overal sombere plekken gronds, bedekt met
kruisen, die zwijgend verkondigden, hoevelen een graf hadden gevonden op vreemden
bodem. Zou één van die kruisen de plaats aanwijzen, waar Heinrich Heymann
begraven was? Ongetwijfeld!
De reis voerde over Luik en Namen, twee steden, die in het begin van den oorlog
door ons na een hevigen strijd waren genomen.
De trein kreeg in het veroverde gebied meer en meer oponthoud. 't Werd avond
en eindelijk nacht. Ik viel in slaap. 't Was wel geen rustige slaap, maar hij verkwikte
mij toch een weinig.
In den vroegen morgen ontwaakte ik, en ik zag, dat ik de streek genaderd was,
waar nog kort geleden de strijd had gewoed. Op vele plaatsen zag ik de vlag met het
roode kruis waaien. Daar werden zij verpleegd, de arme gewonden en stervenden.
Daar waren barmhartige menschen dag en nacht bezig, om hun wonden te verbinden,
of hun sterven te verlichten.
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Eindelijk, eindelijk had ik Vitry bereikt.
Het wemelde daar van soldaten, allen mijn landgenooten. En 't kostte mij geen
moeite, het lazaret te vinden, waar Vader zich bevond.
Zou hij nog leven?
Of kwam ik te laat?
Met angst en beving trad ik binnen, en aan een der Roode-kruissoldaten vroeg ik
naar Zuster Agnes, die mij den brief geschreven had.
Lang behoefde ik niet te wachten.
Een verpleegster met een ernstig, maar edel gelaat verscheen in de kamer en trad
op mij toe. Ik boog eerbiedig.
‘Zuster, ik ben Hans Richter, uit Kiel. U schreef mij een brief...’
‘Ja Hans, je bent spoedig gekomen...’
‘Leeft Vader nog, Zuster?’
‘Ja, hij zal nog wel enkele dagen leven, maar arme jongen, vlei je niet met een
hoop, die niet vervuld kan worden. Je Vader moet sterven. Ga mee, Hans, ik zal je
bij hem brengen. En wees dapper!’
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Zesde hoofdstuk.
Het geheim van den Canadees.
't Was een lange, lange zaal, waarin ik werd binnengeleid. Aan weerskanten stonden,
op korten afstand van elkander, eenvoudige ledikanten, waarop de arme lijders lagen
uitgestrekt. Een sterke geur van carbol en jodoform kwam mij tegemoet. Bleek en
vermagerd lagen zij daar, de ongelukkige slachtoffers van den oorlog. Pijn stond op
bijna ieders gelaat te lezen. Ik zag er twee, wier oogen met een verband waren
omwonden. Blind geschoten waarschijnlijk.
Heldere lakens bedekten hun lichaam. Ach, welke vreeselijke geheimen hielden
zij voor mij verborgen?
Geruischloos ging Zuster Agnes mij voor en geruischloos volgde ik haar, met de
oogen naar den grond geslagen, want ik had den moed niet langer, de ongelukkigen
aan te zien.
Heel aan het andere einde der zaal, op het verste bed, lag Vader.
Op eenigen afstand bleef Zuster Agnes staan en wees mij met een enkel gebaar,
waar ik wezen moest.
Daar lag Vader, doodsbleek en tot op het gebeente vermagerd. Het was hem aan
te zien, dat hij pijn leed. Toen hij Zuster Agnes zag naderen, keek hij op, en
oogenblikkelijk verscheen er een
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blijde glimlach op zijn gelaat. Hij had mij herkend, zijn geliefden Hans.
Ik knielde bij zijn bed neder en sloeg mijn arm zacht en teeder om zijn hals, en ik
kuste hem met

‘Vader, lieve Vader.’

onuitsprekelijke liefde en grenzenloos medelijden.
‘Vader, lieve Vader!’ fluisterde ik door mijn tranen heen.
‘Hans, mijn kind!’ klonk het bijna onhoorbaar.
Lang hield ik hem omstrengeld, wang tegen wang,
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en we zeiden geen enkel woord. We wilden niet spreken, maar al hadden wij gewild,
wij hadden niet gekund. Het duurde veel minuten, eer wij onze aandoening meester
waren geworden.
Toen zei Vader:
‘Hans, ik ben blij, dat je gekomen bent. Nu kan ik rustig sterven. Schrei niet, Hans,
wees flink en moedig. Ik zou liever niet willen blijven, Hans, al kon ik herstellen. Ik
ben invalide. Nooit meer zou ik kunnen loopen, 'k zou hulpeloozer zijn dan een
pasgeboren kind. Mijn beide... schrik niet, Hans, want het is heel erg... mijn beide
beenen zijn weg.’
‘Arme Vader!’ snikte ik over het bed gebogen. ‘Arme, lieve Vader.’
‘Nu weet je het, Hans. Ik zag er zoo tegen op, om het je te zeggen. 't Is gelukkig,
dat ik niet herstellen zal, en dat zal niet, want ook mijn lichaam is gewond en herstel
is uitgesloten. Dat heeft de dokter mij zelf gezegd. Ik ben zoo blij, dat je gekomen
bent, Hans, en dat je bij me zult zijn, als ik voor goed heenga. O, dat is zoo'n groot
geluk. Hoevelen sterven, ver van allen, die hun lief zijn? Ik heb thans àlles bij me,
wat ik lief heb. Is dat geen groot voorrecht?’
Vader zei dit alles met zachte stem, en herhaaldelijk hield hij even op om te rusten.
Maar zijn gelaat stond thans volmaakt kalm, en ik zag, dat hij zich inderdaad gelukkig
voelde.
Ik bleef bij hem, tot Zuster Agnes mij kwam zeggen, dat ik vertrekken moest.
‘Morgen mag je terug komen,’ zei ze vriendelijk.
En met zachte hand verlegde zij Vader en schudde zijn kussen op.
Even onhoorbaar, als ik gekomen was, verliet ik de ziekenzaal.
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Maar zoodra het mij den volgenden morgen veroorloofd werd, was ik weer bij Vader,
en Zuster Agnes zei me, dat ik zoo lang mogelijk bij hem mocht blijven. En in den
loop van dezen dag vertelde Vader mij, hoe alles gebeurd was. Eerst was hij langen
tijd in het bezette gedeelte van België geweest en had wacht moeten houden aan de
Hollandsche grens.
‘Dat was geen slechte tijd, Hans, de omstandigheden in aanmerking genomen. En
mijn leven liep geen bijzonder gevaar. Maar toch zag ik de toekomst donker in, want
ik wist, dat eenmaal het oogenblik zou komen, waarop het mijn beurt zou worden
om naar het front te vertrekken. En het front - dat is de hel, Hans. Daar is een mensch
geen mensch meer, - daar wordt hij erger dan een dier. Daar bestaat slechts één doel
voor den soldaat, en dat is zooveel menschen van het leven te berooven, als hem
maar mogelijk is.
Eindelijk kwam het bevel, dat wij naar het front moesten vertrekken. Ik besloot
het je niet te schrijven. Waarom zou ik je noodeloos verontrusten? 't Is nu ongeveer
drie weken geleden.’
Vader hield met spreken op, en ik zag, dat hij veel pijn leed.
‘Laten we niet praten, Vader,’ zei ik. ‘Laten we maar stil bij elkander blijven.’ En
ik legde mijn hoofd tegen het zijne. Zoo werd er een geruimen tijd niet door ons
gesproken. Eindelijk week de aanval van pijn.
‘Toen kwam ik in de loopgraven,’ vervolgde Vader. ‘Dag en nacht bulderden de
kanonnen. Je hebt de berichten over de hevige gevechten bij Atrecht zeker wel in de
couranten gelezen? 't Was vreeselijk, - onbeschrijflijk! De bommen
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en granaten barstten met donderend geweld uiteen, en de verspreide scherven doodden
de mannen rondom mij. De vijand weerstond onze aanvallen met grooten moed,
want de Engelschen zijn dapper. Wij streden bij Atrecht tegen Engelschen en
Canadeezen.
Na een geweldig artillerie-duel klonk plotseling het bevel tot den bajonetaanval.
Het vreeselijke oogenblik, waartegen ik al sedert lang als tegen een berg had opgezien,
was gekomen...’
Het spreken vermoeide Vader blijkbaar, en hij zweeg weer geruimen tijd. Ook
zag ik, dat de herinnering aan dat verschrikkelijk oogenblik hem met afkeer vervulde.
Hij sloot de oogen en wendde zijn hoofd af.
‘Spreek er toch verder niet over, Vader,’ fluisterde ik. ‘Waartoe dient het?’
Na een heel langen tijd hernam Vader:
‘Wij sprongen uit onze loopgraaf en stormden op den vijand in. 't Werd een
afschuwelijk gevecht van man tegen man. Als wilde beesten vielen wij elkander aan,
en velen slaakten, zonder het zelf te weten, de ijselijkste kreten. Geweerschoten
knalden, handgranaten barstten uiteen, en rondom mij vielen dooden en gewonden
ter aarde.
En ik... ik had nog geen enkelen vijand gedood... Ik kon niet...’
Een doodelijke bleekheid overtoog Vaders gelaat.
‘Vader, lieve Vader, laten we er toch niet verder over spreken,’ fluisterde ik
ontroerd.
‘'t Moet,’ zei Vader zacht. ‘Maar ik zal het kort maken, Hans. Ik had nog niemand
gedood, want ik kon niet. 't Waren immers mijn medemenschen? Maar Hans,
plotseling verscheen een reusachtige vijand voor mij, een Canadees, met
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verwrongen gelaatstrekken, en hij hief zijn bajonet op om mij te doorsteken...’
Vader huiverde, en ik drukte mij dichter tegen hem aan.
‘Toen was ik hem voor, Hans... mijn bajonet... hij viel... Maar bijna op hetzelfde
oogenblik kreeg ik van achteren een schot in mijn rug.
Ik wist gedurende een oogenblik niet, wat er met mij gebeurde, het duizelde voor
mijn oogen, en toen stortte ook ik ter aarde. Ik was bewusteloos. Goddank, Hans, nu
weet je, wat er gebeurd is...’
Vader was uitgeput, dat kon ik duidelijk zien. Toen hij een poosje stilgelegen had,
viel hij in slaap. Op mijn teenen verwijderde ik mij, en ik vroeg aan Zuster Agnes,
of het niet beter was, dat ik eenigen tijd wegging. Dan kon Vader wat uitrusten.
‘Ja, dat is goed,’ zei Zuster Agnes. ‘Maar blijf niet te lang weg, want de dokter
heeft mij gezegd, dat het niet lang meer duren kan. Kom over een uur of drie dus
maar terug. Ik zal hem een injectie geven, als dat noodig is, opdat hij een poosje blijft
slapen.’
Ik ging diep ontroerd naar buiten en hoorde het bulderen der kanonnen op eenigen
afstand. Vreeselijke oorlog!
Ik voelde mij uitgeput en vermoeid, want ik had in twee nachten weinig geslapen
en sedert het ontvangen van den noodlottigen brief haast niet gegeten. Toen ik eenigen
tijd in de frissche buitenlucht had geloopen, begon mijn maag haar rechten te doen
gelden. Daarom besloot ik in een café iets te gaan gebruiken. Daar trof ik vele soldaten
aan, die thans achter het front eenige
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dagen rust mochten genieten. Zij waren al meermalen voor het front geweest en
hadden aan de grootste gevaren blootgestaan. Zij vroegen mij, wat ik in dit plaatsje
kwam doen, en betuigden mij hun deelneming. Maar over het geheel waren zij vrij
vroolijk, of hielden zich althans zoo. De oorlog had hen verhard.
Ik bleef er niet langer dan noodig was en dwaalde nog een paar uur in den omtrek
rond. Toen keerde ik naar het lazaret terug. Gelukkig trof ik Vader kalm en rustig
aan. Hij groette mij met een gelukkigen glimlach.
‘Kom dicht bij me, Hans, - ik ben blij, dat je weer hier bent,’ zei hij. ‘De slaap
heeft me verfrischt, en ik voel me krachtig genoeg om je te vertellen, wat je weten
moet.
Hoe lang ik bewusteloos gelegen heb, weet ik niet, maar toen ik bij kennis kwam,
voelde ik een stekende pijn in mijn rug en baadde ik in mijn bloed. Het gevecht
woedde nog voort, maar het had zich verplaatst. Dicht bij mij hoorde ik kermen, en
onophoudelijk bereikte mij de kreet: “Water! water! O God, help mij! Ik sterf!”
Ik werd diep getroffen door dezen wanhoopskreet, en ik twijfelde niet, of het was
de Canadees, die hem slaakte. Een groot medelijden met dezen ongelukkige maakte
zich van mij meester. Was het niet door mijn toedoen, dat hij daar wellicht stervend
nederlag en tevergeefs om een dronk water smeekte, om zijn brandenden dorst te
lesschen?
Ik richtte mij op mijn beide ellebogen op. 't Bleek mij onmogelijk om op te staan,
maar op enkele schreden afstands zag ik inderdaad den man, dien ik geveld had.
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“Water - water!” klonk het.
Met inspanning van al mijn krachten poogde ik mij voort te schuiven, om hem uit
mijn veldflesch te laven, en met veel moeite gelukte het mij bij hem te komen. Ik
zag, dat hij onmogelijk meer lang kon leven. Hij was ongetwijfeld stervende. Angst
en ontzetting stonden op zijn gelaat te lezen.
Hij keek mij aan en herhaalde zijn kreet om water.
Ik zette hem mijn veldflesch aan den mond, en hij dronk met groote teugen.
“Dank, - dank!” zei hij. “O, dat zij kwamen, de dokters, - de zusters, ik wil niet
sterven, - o God, ik kan niet, neen, zóó niet, - zoo niet!”
Die woorden kwamen hem afgebroken over de lippen. Ik voelde zooveel deernis
met den ongelukkige, dat ik mijn eigen pijnen vergat.
“Ze zullen wel komen,” zei ik in het Engelsch. “Houd goeden moed.”
“Een Engelschman?” vroeg hij verrast, nu hij zich in zijn eigen taal hoorde
toespreken.
“Neen, Duitscher, maar ik spreek Engelsch.”
“Komen ze nòg niet, de dokters? O, ik voel, dat ik sterven ga, - komen ze? 't Zal
straks te laat zijn. God, geef mij tijd, om het goed te maken, mijn misdrijf, laat mij
niet sterven, nu nog niet, God - ik smeek U!”
“Straks zullen de mannen van het Roode Kruis wel komen,” zei ik, - “straks, als
het gevecht afgeloopen is. Wees geduldig...”
“'t Zal te laat zijn, ik voel het, en neen, neen, ik kàn niet sterven, zòò niet. Ik ben
een slecht mensch - ik heb - hoort ge? O, geef mij water, ik brand in mijn binnenste...”
Nogmaals liet ik hem drinken.
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“Ga de dokters halen, ik smeek het u!”
“Dat is mij onmogelijk” zei ik, “ik ben zelf gewond, al is het niet levensgevaarlijk.”
“En als je beter wordt? Hoor, ik heb een misdaad gedaan, ik heb een juwelier
vermoord in Quebec, in Canada, om mij meester te maken van zijn schatten - hoor
je 't? Hoor je 't? Ik heb hem - vermoord...”
“Ja, ik hoor het,” zei ik.
“Zij zijn verborgen op een geheime plaats. Op mijn borst is een papier, waarop ik
alles geschreven heb. - Neem het - en als je herstelt, - red dan - o God, heb medelijden,
ik heb berouw, - laat mij zóó niet - sterven...”
Ik zag, dat hij worstelde met den dood. Het zweet stond op zijn gelaat, en toch
huiverde hij. Ik had een zielsmedelijden met dezen ongelukkige, die met een zoo
vreeselijke misdaad op zijn geweten weldra de eeuwigheid zou ingaan.
“Neem het - neem het!” schreeuwde hij mij plotseling toe. “'t Is mijn bekentenis,
de bekentenis van wat ik misdreef en waarvoor een onschuldige levenslang zal boeten.
- Neem het - en beloof mij, dat je goed zult maken, wat er nog goed gemaakt - kan
worden. Ik verborg mijn schat, maar een deel begroef ik bij - bij een ander in den
tuin, om de, - o God, vergeef het mij - de verdenking op hem te doen vallen. Dat
monsterachtige plan is mij gelukt, - hij zit voor levenslang gevangen... En nu moet
ik sterven, zonder - o God, ik heb berouw... genade, - genade!”
Ik maakte zijn kleeren los en haalde een geschrift, gesloten in een enveloppe, te
voorschijn, dat ik in mijn jaszak stak. 't Hing hem in een linnen zakje op het bloote
lichaam.
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Neem het!
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“Ja, ja, zoo is het goed,” zei hij met een dankbaren blik. “Den doode kan ik - het
leven - niet terug - geven, maar den onschuldige moet gij redden. - Beloof het mij ik zie niet meer - dat is - de dood - genade, o - God -.”
Hij was gestorven, de arme. Maar met mijn hand op zijn voorhoofd heb ik hem
beloofd, dat, indien ik gespaard mocht worden, ik zijn laatsten wil zou uitvoeren, dat ik den schat aan den rechtmatigen eigenaar zou teruggeven en den ongelukkige,
die onschuldig veroordeeld is, zou verlossen.’
Hier zweeg Vader, uitgeput van het lange spreken. Maar weldra vervolgde hij:
‘Mijn verhaal is bijna ten einde. 't Duurde niet lang meer, toen de mannen van het
Roode Kruis kwamen, om de gewonden naar de ambulance te vervoeren. In de verte,
en soms ook weer dichterbij, klonken de kanonschoten. De dapperen namen mij op
en droegen mij weg, maar voor ik de ambulance had bereikt, werden wij alle drie
getroffen door de scherven van een verdwaalden bom, die dicht in onze nabijheid
ontplofte. Ik voelde, dat ik getroffen werd, - dat ik opnieuw mijn bewustzijn verloor.
Toen ik weer bijkwam, lag ik hier.’
‘Arme Vader!’ zei ik zacht.
‘De laatste wond is doodelijk, Hans, nooit zal ik de taak, die ik vrijwillig op mij
nam, kunnen volbrengen. En toch - ik heb het den stervenden Canadees beloofd. Hij
had zoo'n diep berouw. Zuster Agnes bewaart zijn bekentenis. Hans, ik weet niemand,
aan wien ik mijn taak beter kan overdragen, dan aan jou. Je bent nog maar een jongen,
- maar ik ken je. Ik weet, dat je het doen zult, en dat je het goed zult doen. Zie op
een of
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andere wijze naar Canada te vertrekken en den onschuldige te verlossen. En geef de
gestolen diamanten aan de erfgenamen van den vermoorden juwelier. Ik twijfel niet,
of de bekentenis van den Canadees zal de noodige aanwijzingen bevatten, om ze
terug te vinden. 't Zal een groot kapitaal vertegenwoordigen. Maar de hoofdzaak is,
dat de onschuldige uit de gevangenis bevrijd worde. Beloof je mij, dat je het doen
zult?’
‘Ik beloof het, Vader.’
‘Dat dacht ik wel, Hans. Bewaar het gewichtige document met zorg, en spreek er
met niemand over. 't Mocht in verkeerde handen komen, want er zijn vele slechte
menschen op de wereld, die er misbruik van zouden kunnen maken...’
‘Maar er zijn ook vele goede op de wereld, Vader,’ zei ik, terwijl ik hem liefdevol
over het voorhoofd streelde. ‘Er zijn er ook, die, zelf gewond, zich voortsleepen, om
een gewonden vijand te laven, - en die zooveel medelijden met een stervenden
misdadiger hebben, dat zij vrijwillig op zich nemen, naar een ander werelddeel te
vertrekken, om zooveel mogelijk goed te maken, wat hij misdreef. Vader, ik ben er
zoo trotsch op, dat U mijn Vader is.’
Vader glimlachte gelukkig. Nog vele uren bleef ik bij hem. In den avond verliet
ik het lazaret, om mijn nachtverblijf te betrekken.
Maar eerst had ik een langdurig gesprek met zuster Agnes, die mij het gewichtige
document overhandigde. Zij zeide mij, dat Vader geen voedsel meer kon nuttigen,
en dat hij langzaam, maar zeker uitteerde. De dokter kon niet met eenige zekerheid
bepalen, hoe lang het nog kon duren, maar stellig slechts kort, omdat Vader veel
bloed-
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verlies had geleden. Zijn lichaam had weinig weerstandsvermogen meer.
't Bleek mij, dat de dokter goed had gezien. Toen ik den volgenden morgen in het
lazaret kwam, was Vader bewusteloos. En hij is niet meer bij kennis geweest. In den
loop van den dag blies hij den laatsten adem uit.
Ik was wel erg verdrietig, maar voelde mij toch kalm en gelaten. Ik was blij, dat
hij van zijn lijden was verlost, en voelde mij gelukkig, dat ik zijn laatste uren met
hem had mogen doorbrengen.
Den volgenden dag werd hij begraven. Ik volgde de kist, die door
Roode-Kruisbroeders werd gedragen, te voet, en op den tocht naar het kerkhof
voegden zich vele militairen vrijwillig naast mij. Zij wilden hun strijdmakker, ook
al kenden zij hem niet eens bij name, de laatste eer bewijzen. Dat deed mij goed.
Toen de kist in de groeve was neergelaten, drukten zij mij de hand en gingen heen.
En ik keerde naar het lazaret terug, om afscheid van zuster Agnes te nemen, en
haar te bedanken voor alles, wat zij voor mijn lieven Vader had gedaan.
Daarna ging ik naar het station, om de terugreis te aanvaarden.
Thans stond ik alleen op de wereld. En ik was nog maar veertien jaar oud. De
oorlog had mij alles ontnomen, wat ik op de wereld het meest liefhad, mijn ouderlijk
huis, mijn moeder, mijn vader.
't Was al avond, toen ik in den trein stapte, want ik ging met den nachttrein.
Onderweg stapten vele soldaten in, die voor goed naar huis gingen, omdat zij
ongeschikt... maar neen, laat ik niet meer treurigheid vertellen, dan noodig is. Mijn
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boek is al somber genoeg, maar dat kan ik niet helpen.
Tegen middernacht viel ik in een sluimering, die mij eenigszins verkwikte. Wel
merkte ik alles op, wat er om mij heen gebeurde, maar het duurde slechts een
oogenblik. Dan sliep ik weer, en mijn medereizigers eveneens. Sommigen snorkten
zeer luid, en 't zou zelfs moeilijk gevallen zijn hen te wekken, zoo vast sliepen zij.
Hier en daar had ik oponthoud, zoodat het al laat was, toen ik den volgenden dag
in het hôtelrestaurant van mijnheer Waller terugkeerde. Ik werd daar met groote
hartelijkheid ontvangen. De Ober en Fransz, ook mijnheer Waller en velen der gasten,
drukten mij met deelneming de hand, en ik kon het allen aanzien, dat zij innig
medelijden met mij hadden. En niemand viel mij lastig met vragen. Ze begrepen wel,
dat het mij moeilijk zou vallen, er over te spreken. Ik mocht dadelijk naar mijn
kamertje gaan, om uit te rusten van de vermoeiende reis en van de spanning, waarin
ik verkeerde.
Op mijn kamertje maakte ik de rekening op, en het bleek mij, dat ik gemakkelijk
de onkosten van mijn reis van mijn opgespaard geld kon betalen, zoodat het mij
mogelijk zou zijn alles aan mijnheer Waller terug te geven, wat hij mij geleend had.
En op bed lag ik nog te peinzen over hetgeen mij verder te doen stond. Het document
van den Canadees had ik in mijn koffer opgeborgen. Ik had het nog niet geopend.
Eerlijk gezegd boezemde het geschrift van den moordenaar mij een grooten afkeer
in, en tegen den nacht wilde ik het niet lezen. Dat zou ik den volgenden morgen wel
doen. Dan had ik een heelen dag vóór mij, om tot kalmte komen.
Ik besloot, onze meubelen van de hand te doen.
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Wat kon ik er mede beginnen? Immers niets! Bovendien zou ik geld noodig hebben,
om de reis naar Canada te bekostigen, veel geld zelfs, en misschien was het niet eens
mogelijk om de reis te doen, daar de scheepvaart stil lag. Geen schip voer er uit. Het
was mij een raadsel, hoe ik nog in Canada moest komen.
Duitsche passagiers- en handelsschepen voeren niet uit, omdat Engeland al onze
schepen in bezit nam. En over Holland of Zweden had de reis ook groote
moeilijkheden in, daar onze onderzeeërs ook schepen van onzijdigen torpedeerden.
Bovendien zou ik waarschijnlijk niet eens een pas kunnen krijgen. Neen, hoe meer
ik er over nadacht, hoe moeilijker het mij toescheen de taak, die Vader mij had
opgedragen, uit te voeren. En hoe het ook ging, veel geld zou er zeker mede gemoeid
zijn, meer dan ik bezat. Toch stond het bij mij vast, dat ik gaan zou, zoodra er zich
maar een geschikte gelegenheid opdeed.
Mijn meubelen zou ik dus verkoopen.
Mijnheer Heymann raadde mij aan, ze in een publieke verkooping te steken, daar
de meubelen zeer in prijs gestegen waren, en ik er dus op die wijze meer voor zou
krijgen dan van een uitdrager. En verkoopingen werden er dikwijls genoeg in onze
stad gehouden.
Zijn raad bleek goed geweest te zijn. Binnen een paar weken waren ze publiek
verkocht en had ik er niet minder dan twee duizend mark voor ontvangen. Den raad
van mijnheer Heymann, om dat geld op een spaarbank te plaatsen, meende ik niet
te moeten volgen. Ik wilde er dadelijk over kunnen beschikken, als ik gelegenheid
kreeg om naar Amerika op reis te gaan. Canada is, zooals gij

C.J. Kieviet, Het geheim van den Canadees

105
zult weten, een Engelsche bezitting in dat werelddeel.
's Morgens na mijn terugkeer uit Noord-Frankrijk had ik het geschrift van den
Canadees uit mijn koffer te voorschijn gehaald. Hij had het in een linnen zakje op
zijn bloote lichaam met zich omgedragen. Op de enveloppe stond met duidelijke
letters geschreven:
Bekentenis van Joe Craft uit Quebec. Canada.
Met afschuw beschouwde ik de enveloppe, die de zelfbeschuldiging van den
misdadiger inhield. Ik sneed haar open en nam den brief er uit. Deze bevatte een
uitgebreide beschrijving van de gepleegde misdaad, een verhaal, dat ik den lezer zal
besparen, omdat het nergens toe dient het hier over te nemen. Hij bekende daarin,
dat hij in den nacht van den 29en Augustus den juwelier Mr. Bradford, die om zijn
groote rijkdommen bekend stond en wiens winkel een schat van juweelen bevatte,
had gedood. Geen enkele bijzonderheid van zijn daad verzweeg hij. De kostbaarheden
had hij verborgen in den grond onder den vloer van zijn huisje in de Park-lane, buiten
de stad, waarin hij langen tijd als kluizenaar had geleefd. Maar hij had zijn
maatregelen genomen, om buiten alle verdenking te blijven, door enkele kostbare
ringen bij den bediende van Mr. Bradford in den tuin te verbergen op een gemakkelijk
te ontdekken plaats. Eén ring zelfs legde hij voor de deur van diens woning, zoodat
die al heel spoedig door een of anderen voorbijganger moest worden gevonden. En
ten overvloede had hij zelf als vrijwilliger dienst genomen in het leger, dat naar
Europa zou worden overgebracht, om aan den
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grooten oorlog deel te nemen. Hij was niet bang van aard en meende bovendien, dat
de Canadeezen meer dienst moesten doen om te paradeeren, dan om te vechten. Vele
gevaren had hij zich daarvan dus niet voorgesteld. Zijn plan was, na den oorlog naar
Quebec terug te keeren, en zich met zijn geroofde kostbaarheden naar de Vereenigde
Staten te begeven, waar hij verder als een rijk man zou kunnen leven.
Zijn duivelsche list was volkomen gelukt. De ongelukkige bediende van den
juwelier, John Easthon was zijn naam, was gevangen genomen, zoodra het bekend
geworden was, dat de rijke juwelier vermoord in zijn huis was gevonden. De ring,
die door een voorbijganger voor zijn huis was gevonden, had al dadelijk de aandacht
op hem gevestigd. En de bewijzen van zijn schuld werden overtuigend, toen in zijn
tuin een deel van de gestolen kostbaarheden opgegraven werd. De jonge Easthon
hield vol, dat hij onschuldig was, en dat de moordenaar ongetwijfeld met voordacht
de juweelen in zijn tuin verborgen moest hebben, om de schuld op hem te werpen.
En zijn vrouw verklaarde onder een vloed van tranen, dat haar man den avond voor
den moord op den gewonen tijd was thuisgekomen en dat hij 's nachts zijn woning
geen oogenblik verlaten had, zoodat hij onmogelijk het misdrijf kon hebben gepleegd.
't Was alles vergeefsch. De rechters waren overtuigd van zijn schuld en
veroordeelden hem tot levenslange gevangenisstraf.
Dat alles was gebeurd, terwijl Joe Craft nog in Canada was. Voortdurend had hij
in angst verkeerd, dat hij nog, door een of ander toeval, als de ware schuldige zou
worden aangewezen, zoo-
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dat hij in Canada geen rust of duur had. Hij was dan ook niet weinig verheugd, toen
hij zich met vele andere Canadeesche soldaten kon inschepen naar Engeland, en
vandaar naar Frankrijk werd overgebracht.
Nu kon hij gerust wezen. Tusschen hem en de plaats van zijn misdrijf bruiste
immers de onmetelijke Atlantische Oceaan, en niemand zocht meer naar hem, daar
men immers meende den waren schuldige reeds te hebben ontdekt. Maar hij wàs niet
gerust. In den eersten tijd had het bezit van zijn schat hem met groote vreugde vervuld
en werd hij te veel in beslag genomen door zijn zorg, om buiten de handen van het
gerecht te blijven. Maar later was zijn geweten ontwaakt en had hem niet meer met
rust gelaten. De gedachte aan zijn vreeselijke daad vervolgde hem dag en nacht, 's
nachts nog het meest. Dan was het hem onmogelijk om in slaap te komen en werd
hij meer en meer ten prooi aan een grooten angst, die hem afmatte en verteerde. En
zijn droomen waren verschrikkelijk.
Eindelijk werd hij naar het front gezonden. Daar zag hij elken dag den dood in
allerlei vorm om zich rondwaren. O, als ook weldra zijn laatste uur eens sloeg, wat
dan? Hij leefde als een gejaagd hert, dat tevergeefs tracht zijn vervolger te ontvlieden.
Steeds luider klaagde zijn geweten hem aan; 't werd zijn aanklager, zijn vervolger,
zijn pijniger. O, als ook hij plotseling eens sterven moest..., zou hij dan voor Gods
rechterstoel durven verschijnen?
Eindelijk werd hij door berouw verteerd, en hij nam zich voor, als hij ooit in
Canada terug kwam, den geroofden schat aan den rechtmatigen eigenaar
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terug te geven en den onschuldig veroordeelde te verlossen. Misschien zou dat hem
eenige rust geven, zijn geweten tot zwijgen brengen. Ja, dat zou hij doen, àls hij eens
terug kwam, - maar zou dat gebeuren? Was wellicht niet de granaat reeds in aantocht,
die hem vellen zou? Die hem de gelegenheid voor altijd zou ontnemen, om aan zijn
plan gevolg te geven? En moest hij dan zóó sterven, zóó, met een zoo zwaren last
op zijn ziel?
Hij besloot zijn bekentenis op schrift te stellen, en hij smeekte aan het slot hem
of haar, in wiens handen dat geschrift terecht mocht komen, zooveel mogelijk het
kwaad te herstellen, dat hij bedreven had, opdat hij rust zou kunnen vinden in zijn
graf en God hem, o dat smeekte hij met een berouwvol hart, zijn misdaad mocht
vergeven.
Toen ik de bekentenis van den ongelukkigen misdadiger ten einde toe gelezen
had, kreeg ik een diep medelijden met hem, en stond mijn besluit vaster dan ooit,
dat ik zijn laatsten wil zou uitvoeren. En was het ook niet de laatste wil van mijn
lieven Vader?
Wist ik maar hoe!
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Zevende hoofdstuk.
Hoe ik aan boord kwam.
Ik sprak, zooals Vader mij aangeraden had, met niemand over mijn geheim, zelfs
met mijn vriend Carl niet. Waartoe zou het dienen? Hij kon mij toch niet helpen.
En tevergeefs pijnigde ik mij om een schip te vinden, waarop ik naar Amerika zou
kunnen oversteken.
O, als kapitein König mij maar een plekje op zijn ‘Deutschland’ wilde geven.
Maar daar was geen kans op, dat wist ik maar al te goed. Het was mij bekend, dat
hij met zijn vaartuig dagelijks proeftochten maakte, om zich en zijn aangemonsterde
bemanning te oefenen. Dikwijls sprak ik hem, want hij logeerde bij ons in het hôtel,
en gewoonlijk was het mijn taak hem te bedienen. En hij was uitermate vriendelijk
tegen me. Ik behoefde er niet aan te twijfelen, of hij hield van me. Eenmaal begon
hij zelf over zijn weigering, om mij mede te nemen, te spreken.
‘Kijk Hans,’ zei hij, ‘als ik nog gewoon koopvaarder was bij de Noord-Duitsche
Lloyd en het commando voerde over een van die mooie groote stoomschepen, dan
zou ik je met genoegen medenemen. Daar is voor een flinken jongen altijd wel een
plaatsje te vinden. En een flinke jongen bèn je, dat geef ik toe. Ja, dan zou ik het
zelfs graag
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doen, want ik weet zeker, dat je een goed zeeman zoudt worden en je plicht goed
zoudt vervullen. Maar op de “Deutschland” gaat het niet. We hebben maar
ternauwernood ruimte genoeg om de bemanning te bergen, die noodzakelijk mede
moet, eigenlijk hebben we al plaats te kort. Maar dat neemt niet weg, dat ik je helpen
wil, om door de wereld te komen. Wil je misschien opgeleid worden tot stuurman,
dan zal het mij een genoegen doen, je studie te bekostigen, want ik houd veel van
je. Nu, wat zeg je daarvan?’
Ik was door dit vriendelijk aanbod diep getroffen en bedankte er ten hartelijkste
voor. Maar ik meende het niet te mogen aannemen. Mijn plicht was nu eenmaal, zoo
spoedig mogelijk naar Amerika over te steken, en daar het werk te doen, dat mij
opgedragen was.
‘Het kàn niet, kapitein, ik mag het niet aannemen, hoe graag ik ook zou willen.
Als ik niet op de “Deutschland” meê kan, dan blijf ik voorloopig nog hier in het
hôtel. Er zit dan niets anders voor me op.’
‘Waarom kan dat niet?’ vroeg mijnheer König met eenige verwondering. ‘Ik heb
enkel je eigen belang op het oog, Hans, en ik voel medelijden met je, omdat ik weet,
dat je geheel alleen op de wereld staat. Sla mijn aanbod niet lichtvaardig af.’
‘Ik doe het niet lichtvaardig, kapitein, en ik waardeer uw groote goedheid, maar
ik kàn niet anders. Ik heb daar bijzondere redenen voor. Toe kapitein, ik smeek u,
neem mij mede...’
‘Neen, dat gaat nu eenmaal niet,’ sprak de kapitein kortaf. En daarmede was ons
gesprek ten einde.
De ‘Deutschland’ werd geladen met allerlei
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kostbare handelsartikelen, dat vernam ik van de scheepskapiteins, die met elkander
om de leestafel zaten te praten. Maar de datum van vertrek werd zorgvuldig geheim
gehouden. En met reden, want wisten de Engelschen, wanneer hij in zee zou steken,
dan zouden zij ongetwijfeld geen moeite sparen, om hem te bemachtigen of naar den
bodem der zee te schieten. Wat zouden zij daar een eer in stellen. Alle handel op
Amerika moest immers onmogelijk worden gemaakt, en 't was voor hen te vreezen,
dat, als het maar eenmaal aan één onderzeesch handelsvaartuig gelukt was, ongedeerd
aan den overkant van den Oceaan te komen, er spoedig wel anderen zouden volgen.
Was niet reeds de bouw van een tweeden handelsonderzeeër begonnen?
Toch kwam ik het oogenblik van de afvaart te weten, want kapitein König
verscheen op een avond met een grooten reiskoffer in het hôtel, en kreeg veel bezoek
van ingenieurs, stuurlieden, machinisten en allerlei andere zeevarenden. En er waren
ook een paar zeer hooge heeren, met wie hij een flesch wijn dronk. Ik zag, dat zij
met elkaar klonken, en hoorde hen zeggen:
‘Op de gelukkige vaart, kapitein, - op de goede reis!’
Geen twijfel! Morgen zou de ‘Deutschland’ zee kiezen.
Ik kon er 's nachts niet van slapen. O, mocht ik toch maar mede, om ginds in het
verre Westen te kunnen doen, wat mij opgedragen was. Zou ik het nog éénmaal
vragen?
Neen, 't baatte immers toch niet! Ik moest in de besliste weigering van kapitein
König berusten.
Toen deze 's morgens in de ontbijtzaal verscheen,
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zag ik duidelijk, dat hij niet was als gewoonlijk. Hij was min of meer gejaagd en at
weinig. En herhaaldelijk keek hij op zijn horloge. Mijnheer Waller kwam even met
hem praten, en ik zag, dat zij afscheid van elkander namen. Duidelijk hoorde ik
mijnheer Waller zeggen:
‘Goede reis en behouden aankomst.’
't Uur van vertrek was dus aangebroken.
‘Hartelijk dank,’ zei de kapitein. ‘Mag Hans even mijn koffer aan boord brengen?’
‘Wel zeker. - Hans, haal mijnheers koffer van de slaapkamer en breng hem aan
boord van de “Deutschland.” Dadelijk, hoor.’
‘Jawel, mijnheer!’ zei ik, maar mijn stem weigerde haast den dienst. Want
plotseling kwam het plan in mij op, van deze gelegenheid gebruik te maken, om mij,
als dat kon, in het schip te verschuilen en niet voor den dag te komen, voor wij in
volle zee waren, zoodat er geen sprake meer van kon zijn om mij van boord te zetten.
Vliegensvlug wierp ik mijn servet op het buffet, en snelde bij twee, drie treden
tegelijk de trap op, naar mijn eigen kamertje.
‘Nu of nooit!’ prevelde ik herhaalde malen. ‘Nu of nooit.’
Haastig stak ik mijn geld in mijn portefeuille, en borg het, met mijn gewone kleêren,
bij het gewichtige document van den Canadees in mijn koffertje.
‘Kapitein König zal het wel zóó druk hebben op het laatste oogenblik, dat hij er
geen erg in heeft, dat ik met twee koffers kom, in plaats van één. En al ziet hij het,
dan zal hij nog denken, dat ik ook het koffertje van een der opvarenden meêbreng,’
zoo dacht ik.
Weldra verliet ik het hôtel met de hoop, dat ik
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het in langen tijd niet terug zou zien. Ik spoedde mij naar de Germaniawerf. Ha, daar
lag de ‘Deutschland’ aan den wal, daarmede alleen door een loopplank verbonden.
't Was een buikig stalen gevaarte, dat zeker wel een inhoud moest hebben van 2000
ton. En op de werf heerschte een buitengewoon groote drukte. Tal van hooge heeren
omringden kapitein König, die met hen in een levendig gesprek gewikkeld was. Zij
zagen er allen vroolijk uit en ik hoorde hen lachen en schertsen. In mij, den
eenvoudigen piccolo uit het hôtel, hadden zij niet den minsten erg, ook kapitein
König niet.
Ik dwong mij een oogenblik tot groote kalmte, om te overleggen, wat mij nu verder
te doen stond. De toegang tot het geheimzinnige vaartuig stond voor mij open, want
de naam ‘Paul König’ prijkte met groote letters op den koffer. Niemand dus zou mij
den toegang betwisten. De beide officieren Krapohl en Eyring stonden op den toren,
en wachtten kalm het oogenblik van afvaart af. Wat moest ik doen, om de meeste
kans van slagen te hebben? De inrichting van een oorlogsonderzeeër was mij volstrekt
niet vreemd. Ik had er als kind meermalen in gespeeld, als zij in aanbouw waren.
Maar zou deze handelsonderzeeër op dezelfde wijze ingericht zijn? En zoo ja, waar
zou ik mij dan met de meeste kans op succes het best kunnen verschuilen? In het
laadruim ongetwijfeld, maar daar zou ik wel niet in kunnen komen; dat zou wel
afgesloten zijn. In de slaapkamer van de bemanning dan?
Neen, daar allerminst, want waar veel menschen in- en uitgaan, zou ik het meeste
gevaar loopen om ontdekt te worden. In de machinekamers kon ik mij nog veel
minder verstoppen.
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Dan in de kajuit van den kapitein zelf, in het hol van de leeuw dus?
Daar kwam kapitein König alleen, en in de eerste uren na de afvaart zou hij er
waarschijnlijk haast in het geheel niet komen. Dan zou hij het wel te druk hebben
en nog niet kalm genoeg zijn, om het commando aan een van de officieren over te
dragen.

Ik liep de plank over...

Na een oogenblik weifelens nam ik mijn besluit. Ik zou mij verschuilen in de hut
van den kapitein.
Ik liep de plank over en was aan boord.
Rustig en met een glimlach groette ik de beide officieren in den toren, die met
elkander in gesprek waren. Ik daalde door het luik naar beneden en zag in een
oogenblik, waar ik de hut van den kapitein kon vinden. Ik opende de deur en trad
binnen. Den koffer zette ik midden op den vloer, en in minder dan geen tijd had ik
mij onder de slaapplaats van den kapitein verscholen. 't Was

C.J. Kieviet, Het geheim van den Canadees

115
een klein, benauwd hoekje, maar het had het voordeel, dat het er zoo donker was als
de nacht. De houding, die ik moest aannemen, was ver van gemakkelijk, want ik
moest mijn knieën haast tegen mijn kin drukken en kon mij nauwelijks bewegen.
Doch ik moest voor de goede zaak wat over hebben. Als wij eenmaal in volle zee
waren, zou ik te voorschijn komen, en mij voor den kapitein op de knieën werpen
en hem om vergiffenis smeeken.
Daar lag ik dan, opgevouwen als een harmonica, en ik voelde mij verre van rustig.
Mijn hart klopte onstuimig in mijn borst van vrees, dat ik in mijn schuilplaats zou
worden ontdekt en van boord gezet.
Gelukkig was het vrij donker in het kleine vertrek. Heel gemakkelijk zou men mij
niet ontdekken, en mijn schuilplaats was goed gekozen.
Allerlei geluiden drongen tot mij door. Duidelijk kon ik het loopen van de
bemanning op het smalle dek boven mij hooren, en herhaaldelijk gingen er menschen
de trap op of af.
Zou kapitein König al aan boord zijn?
Leelijk toch van mij, om mijnheer Waller door mijn onverwacht vertrek zoo
plotseling in moeilijkheden te brengen. Dat had hij waarlijk niet aan mij verdiend.
Integendeel, hij had alle recht op mijn dankbaarheid, want hij was een vriendelijk
en welwillend patroon voor mij geweest. En misschien zou hij zich erg ongerust
maken over mijn geheimzinnige verdwijning. Hij zou wel tot de slotsom moeten
komen, dat een of ander ongeluk mij getroffen had en dat ik misschien wel dood
was. Ja, 't was leelijk van me, om hem zoo in den steek te laten, maar ik kon er niets
aan doen. Een hoogere plicht riep mij.
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Hè, wat was het een benauwd hoekje, waarin ik opgevouwen lag.
Stak de ‘Deutschland’ maar van wal! Want lang kon ik in mijn ongemakkelijke
houding niet blijven liggen, dat voelde ik wel. Ik kreeg al een krampachtig gevoel
in mijn beenen, en het zweet brak mij aan alle kanten uit, maar dat kon ook wel van
angst zijn, dat men mij ontdekken zou.
En 't was ook ver van mooi van me, dat ik van Carl en zijn ouders geen afscheid
had genomen. Maar hoe zou dat mogelijk geweest zijn? Ik wist toch niet vooraf, dat
kapitein König mij zou opdragen, zijn koffer aan boord te brengen? Ik nam mij voor,
aan hen en aan mijnheer Waller dadelijk te schrijven, als ik in Amerika aangekomen
zou zijn, - als het mij maar mocht gelukken daar te komen.
Hu, als kapitein König eens binnenkwam en zijn koffer juist in dit donkere hoekje
wou plaatsen. Dan zou hij dadelijk merken, dat het niet kon, omdat er wat anders
lag, - en dan zou ik ontdekt worden.
Ging de ‘Deutschland’ vast maar!
Opeens ging de deur open en trad iemand het kleine vertrekje binnen. 't Was
blijkbaar een van de matrozen. Ik kende hem niet, maar ik zag dadelijk, dat hij niets
goeds in zijn schild voerde. Eerst stak hij loerend zijn hoofd binnen de deur, en toen
hij bespeurde, dat er, naar hij meende, niemand aanwezig was, gleed hij sluipend
naar binnen.
Haastig keek hij overal rond. Hij trok een kastdeurtje open en bekeek vlug den
inhoud.
De man had een ongunstig uiterlijk. Hij was nog jong, stellig niet ouder dan vijf
en twintig jaar. Het
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viel mij niet moeilijk, al zijn bewegingen te bespieden. Hij vond in de kast blijkbaar
niets van zijn gading, want hij deed het deurtje weer dicht en liep naar den koffer
van den kapitein.
't Was een tamelijk groote, leeren koffer, met

Zeker hoorde hij onraad.

twee sterke koperen sloten. Ik zag, dat de man eenige sleutels uit zijn zak te voorschijn
haalde en haastig probeerde, of een er van op de sloten paste. Maar plotseling sprong
hij overeind en snelde de deur uit. Zeker hoorde hij onraad. Ja, er kwam iemand de
trap af.
Ongetwijfeld was de binnensluiper een dief. Jammer, dat kapitein König zoo
iemand aan boord
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genomen had. Maar hij had het natuurlijk onwetend gedaan, dat spreekt van zelf. Ik
nam mij voor op mijn hoede te zijn, als ik namelijk niet ontdekt en van boord gezet
werd. Een gewaarschuwd man telt voor twee, zegt het spreekwoord, en ik wàs nu
gewaarschuwd.
Weer ging de deur van het kajuitje open.
O hemel, thans was het kapitein König in eigen persoon, die binnen trad. Zou hij
gemerkt hebben, dat ik het schip niet verlaten had? Ik bespiedde in spanning zijn
gelaat, en hield mijn adem in, om mijn tegenwoordigheid niet te verraden.
Gelukkig, hij zag er opgeruimd uit en scheen geen argwaan te voeden. Haastig
liet hij even zijn blik door het vertrekje ronddwalen. En toen ging hij naar den koffer.
‘Ha, heeft Hans hem hier gezet?’ hoorde ik hem mompelen. ‘Mooi zoo.’ Hij tilde
den koffer op en plaatste hem tegen den zijwand. In mijn donker hoekje, waar hij
hem nog beter had kunnen opbergen, had hij geen erg.
‘Zie zoo, - dat is in orde,’ hoorde ik hem mompelen. ‘En nu met moed de reis
aanvaard.’
Hij verliet het kamertje en ik hoorde hem de trap oploopen.
Een zucht van verlichting ontsnapte mijn borst, nu het grootste gevaar voorloopig
geweken was. In de eerste uren zou de kapitein wel niet meer beneden komen, dat
kon ik op mijn vingers narekenen, want hij zou er geen gelegenheid toe hebben. De
afvaart van de ‘Deutschland’ zou hem voorloopig wel geheel in beslag nemen.
‘Nu met moed de reis aanvaard,’ mompelde ik hem na.
Ik kon duidelijk de loopplank op het dek hooren
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neervallen, toen deze op bevel van den kapitein ingehaald werd.
Ongetwijfeld waren thans alle mannen op hun post.
Ik hoorde het tikken van de machine-telegraaf.
De kapitein gaf dus zijn bevelen.
Ha, ik voelde beweging. De sleepboot trok de ‘Deutschland’ langzaam van haar
ligplaats aan de werfkade.
Nog een oogenblik, - en ons schip begon op een eigenaardige wijze te trillen. Ik
begreep, wat het was: de electro-motoren waren in werking gegesteld. Ik hoorde het
bruisen van het schroefwater. O, wat zou ik graag op het dek of op den toren hebben
gestaan, om alles te kunnen zien, wat er gebeurde. Zeker zouden er honderden mannen
op de werf staan, om het schip te zien afvaren, en zouden zij den dapperen kapitein
en diens beide kranige officieren een hartelijk vaarwel toewuiven.
Hoor, de trillingen en het gedruisch worden sterker. We gaan thans ongetwijfeld
‘fullspeed’ voorwaarts. De tocht gaat natuurlijk eerst door het Keizer-Wilhelmkanaal.
Als we dat maar eerst door zijn, dan is voor mij het grootste gevaar geweken. Dan
komen we weldra in volle zee en is het onmogelijk, mij van het schip te verwijderen.
Maar ik heb het kolosaal benauwd in mijn bekrompen schuilplaats. Ik voel met
steeds meer bezorgdheid, dat ik het er niet lang in zal kunnen uithouden. Overal doet
mijn lichaam mij pijn en telkens krijg ik kramp in mijn beenen, zoodat ik ze
meermalen in de kajuit moet uitstrekken. Als er dan plotseling iemand binnen zou
komen, was ik verloren, dat begreep ik zeer goed. Maar ik kon niet anders; 't was er
niet uit te houden.
Wat zal de kapitein boos zijn, als ik eindelijk
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te voorschijn kom! Dat oogenblik zie ik met angst en spanning tegemoet. En kòmen
moet het, dat spreekt vanzelf. Wat zal hij dan met mij doen? Wellicht mij als
gevangene behandelen en hier of daar opsluiten, tot wij weer in het vaderland zijn
teruggekeerd?
Maar dat zou verschrikkelijk wezen! Dan was alle moeite tevergeefs geweest en
zou het mij onmogelijk zijn, mijn zending te volbrengen. Doch wellicht zou zijn
boosheid van voorbijgaanden aard zijn. 't Was te hopen. Als ik maar niet opgesloten
werd!
Hoe ver zouden wij nu al zijn? Zouden wij al haast den uitgang van het
Keizer-Wilhelmkanaal hebben bereikt?
De tocht duurde vele uren, die mij eindeloos lang toeschenen. Ik voelde mij
vermoeid en afgemat en kon het in mijn schuilhoek haast niet langer uithouden.
O, ongetwijfeld moesten wij thans reeds in volle zee zijn.
Zou ik het wagen te voorschijn te komen en mij naar den kapitein te begeven?
Neen, 't zou onvoorzichtig zijn. Ik moest mij zoo lang verbergen, als maar
eenigszins mogelijk was. Verbeeld je eens, dat we nog in het kanaal waren! Wat zou
ik gauw aan land gezet zijn! Neen, hoe verder van de kust, hoe beter!
't Werd langzamerhand geheel donker in de hut, en ik kon eindelijk niets meer
onderscheiden. De nacht viel. Zou kapitein König van zijn slaapplaats gebruik maken?
De uren verliepen, - maar hij verscheen niet.
Opeens merkte ik, dat wij stopten en ergens aanlegden.
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Wij konden de volle zee dus nog niet hebben bereikt. Gelukkig, dat ik mijn schuilhoek
nog niet verlaten had. Dan zou alles verloren geweest zijn.
Ik hoorde een groote drukte aan dek, en het scheen mij toe, dat er zware kisten
aan boord werden gesjouwd. Daar kon ik mij niet in vergissen. Blijkbaar was dus de
lading van de ‘Deutschland’ nog niet compleet geweest. Waar konden wij thans zijn?
In Brunsbuttel, of misschien in Cuxhaven? Of nog verder? Wellicht in Bremerhaven?
Ik kon het onmogelijk uitmaken.
't Deed er ook weinig toe. Weldra zouden we zee kiezen, daar was niet aan te
twijfelen. Tot zoolang moest ik mij goed houden.
Maar ik versmachtte haast van dorst. Van den honger had ik niet veel last, maar
de dorst begon mij hoe langer hoe meer te martelen. En dan die vreeselijke
krampaanvallen in mijn beenen!
Herhaaldelijk moest ik ze uitstrekken in de kajuit.
Toen ik dat weer eens deed, ging plotseling de deur open. Er kwam iemand binnen.
Zou het kapitein König wezen, die wellicht naar bed wilde gaan?
Dat was niet te wenschen; een grooter gevaar kon mij niet bedreigen.
Met een haastige beweging trok ik mijn beenen terug, maar per ongeluk bonsde
ik met mijn knie tegen den zijwand. Het dreunde er van.
‘Wie is hier?’ klonk een stem.
Ik herkende haar dadelijk. 't Was de stem van Stucke, den steward. Hij bracht een
kan frisch water voor den kapitein binnen. Meermalen had hij den kapitein in het
hôtel bezocht, om hem over het een of ander te spreken. De kapitein en hij kenden
elkander sedert lang, want Stucke was vroeger
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steward geweest op de ‘Kronprinzessin Cäcilie,’ waarop de kapitein het commando
voerde.
Stucke riep nogmaals:
‘Wie is hier? - Is hier iemand?’
Ik hield me natuurlijk doodstil.
Tot mijn grooten schrik ontstak Stucke het electrisch licht. De kleine hut baadde
zich in een zee van licht.
Vlug keek hij een oogenblik rond, maar toen hij zag, dat er niemand was, draaide
hij het licht weer uit. Op het volgende oogenblik was hij verdwenen.
Vliegensvlug kroop ik uit mijn schuilhoek te voorschijn. Ik ijlde naar de plaats,
waar hij de waterkan had neergezet, - en dronk met volle teugen. O, dat smaakte
heerlijk. Ik wist bijna van geen ophouden. En toen ik mijn dorst gelescht had, keerde
ik weer naar mijn donkeren hoek terug.
Even later voelde ik, dat de ‘Deutschland’ opnieuw in beweging kwam. Eerst
voelde ik de zachte, rhytmische beweging, die door de electromotoren veroorzaakt
werd, - maar weldra begon het geweldige gestamp van de Dieselmachines. 't Werd
een oorverdoovend gebonk en gedreun in het inwendige van het vaartuig, en ik voelde
als het ware de groote snelheid, waarmede de ‘Deutschland’ met zijn neus door het
water sneed.
Gelukkig! Wij staken in zee! Weldra zou he een onmogelijkheid zijn, om mij van
boord te verwijderen. Al het andere was mij onverschillig. De deining van het schip
veroorzaakte een eigenaardige gewaarwording bij me, die me verre van aangenaam
was. Als ik maar niet zeeziek werd, - althans nu nog niet, - want dat zou me al
wonderslecht te pas komen. Maar 't leek er toch veel op. 't Kriebelde me zoo vreemd
in mijn maag, precies
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of er voortdurend een torretje heen en weer liep en tegen de wanden opklauterde.
Eindelijk sliep ik in. 't Werd ook hoog tijd.
Lang kon ik nog niet geslapen hebben, toen ik gewekt werd door de komst van
den kapitein, die een paar uren rust kwam nemen. Dreunend klonken zijn zware
stappen, want hij had waterlaarzen aan, mij in de ooren.
Ik beefde van inspanning.
Zou hij mij in mijn schuilhoek ontdekken? Een onwillekeurige zucht kon reeds
voldoende zijn, om mijn tegenwoordigheid te verraden.
Neen, hij zag mij niet. Een oogenblik ontstak hij het electrisch licht, om zich even
te orienteeren, en toen wierp hij zich gekleed op zijn bed. Hij wilde zeker maar even
uitrusten van de vele vermoeienissen van de laatste uren.
En hij sliep gauw. Ik kon zijn diepe ademhaling duidelijk hooren. Lang luisterde
ik er echter niet naar. Onhoorbaar strekte ik mijn beenen uit in de hut, en toen sliep
ook ik in.
't Was onvoorzichtig van me, dat geef ik toe. Maar ik kòn het niet langer uithouden.
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Achtste hoofdstuk.
Mijn ontdekking.
'k Had gehoopt, dat ik eerder wakker zou zijn dan de kapitein, maar dat gebeurde
niet. De uren van angst en spanning, die ik in mijn schuilplaats had doorgebracht,
hadden mij zoozeer vermoeid, dat ik in een diepen slaap viel, en niet eerder wakker
werd, dan toen er iets heel zwaars op mijn linker been terecht kwam. 't Was de
dikgezoolde waterlaars van den kapitein. Deze had enkele uren rust genoten en wilde
weer opstaan, om zich naar den toren te begeven. Met een vlugge beweging sprong
hij van zijn leger en kwam met zijn geduchte laars op mijn been terecht.
‘Au!’ riep ik, nog half suf van den slaap.
Maar oogenblikkelijk werd ik geheel wakker en drong het tot mij door, dat ik door
mijn kreet mijzelven verraden had.
‘Heidaar!’ riep de kapitein, ‘wie is daar? - Wat moet jij daar?’ En op 't zelfde
oogenblik werd mijn been door twee krachtige handen aangegrepen. ‘Wien heb ik
hier? - Een spion? - Een insluiper?’
Ik werd tamelijk onzacht overeind gezet en meegesleurd naar de plaats, waar het
knopje van het electrisch licht te vinden was.
Op 't volgende oogenblik zag ik de verbaasde oogen van den kapitein op mij
gericht. En die verbazing ging over in toorn, toen hij mij herkende.
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Zijn oogen fonkelden, het bloed steeg hem naar het hoofd. Ik had niet den moed hem
langer aan te zien, maar sloeg de oogen naar den grond, en beefde over al mijn leden.
‘Wat - Hans - ben jij dat? - Jij!’ bulderde

‘Wat - Hans - ben jij dat? - Jij?’

hij me toe, en hij schudde me in zijn woede tamelijk onzacht heen en weer.
‘Vergeving, kapitein!’ stamelde ik.
Maar hij hoorde mij niet eens.
‘Dat is verregaand brutaal!’ schreeuwde hij mij toe. ‘Schaam jij je niet? Heb ik je
niet duidelijk gezegd, dat je niet meê mocht?’
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Beschaamd bleef ik naar den grond staren.
‘Spreek, jongen, spreek, zeg ik je, of ik bega nog een ongeluk aan je! Spreek, als
je niet wilt, - dat...’
‘Vergeving, kapitein,’ herhaalde ik zacht. ‘Ik kòn niet anders...’
‘Wat? Kòn jij niet anders? Je moest je schamen!’ bulderde de kapitein mij toe,
terwijl hij zijn gebalde vuist vlak voor mijn gezicht hield. En ik zag, dat die vuist
trilde. ‘Heb ik dat aan jou verdiend, dat je me dit moest aandoen? 't Is een schande,
een verregaande schande. Maar je zult er geen pleizier van beleven, dat verzeker ik
je. Terugsturen kan ik je niet, want we zijn op zee, maar opsluiten kan ik je wèl, en
dat zal ik doen ook. Ha ha, dàt is het pleizier, dat je van deze schandalige handelwijze
zult beleven. Je zult geen zon of maan meer zien, voor we in 't Vaderland terug zijn,
en dan zal ik je aan de justitie overleveren, wees daar zeker van...’
‘Vergeef mij toch, kapitein, - ik mòèst wel, - ik kòn niet anders.’
‘Ja ja, jij mòèst wel, - jij kòn niet anders, hè? Kletspraat, leugens! Je bent een
deugniet, Hans, een groote deugniet, met een schijnheilig gezicht! Ik heb me in mijn
leven wel eens meer in de menschen bedrogen, - maar zooals nu met jou, - neen, dat
had ik niet mogelijk geacht. Ik had gedacht, dat jij een jongen van fatsoenlijke huize
waart, maar 'k heb me vergist. Doch wacht maar, vrindje, je zult er geen pleizier van
beleven. In de boeien zou ik je willen slaan!’
Ik strekte smeekend mijn gevouwen handen naar den kapitein uit.
‘Vergeef het me toch,’ zei ik zacht, ‘als u alles
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wist, zou u zoo niet over me oordeelen. Ik kòn niet anders, kapitein...’
‘Neen, je kòn niet anders, - je kòn niet anders!’ smaalde de kapitein, wiens woede
eerder nog toe dan afnam. ‘Neen, schijnheilige bedrieger, met je mooie praatjes en
je eerlijke gezicht, - neen hè, je kòn niet anders...’
‘Neen, kapitein, ik kòn niet anders!’ zei ik thans met meer nadruk, want zijn
schampere woorden griefden mij tot diep in mijn ziel. ‘Ik móét naar Amerika, ik...’
‘Jij móét achter slot en grendel!’ schreeuwde de kapitein mij toe. ‘Houd je mooie
praatjes verder maar voor je. O, wat jammer, dat we al zoo ver van de kust zijn! Als
je eens wist, hoeveel lust ik heb, om je over boord te laten gooien. Dat zou je
verdiende loon zijn! Hoor je, je verdiende loon!’
De kapitein duwde in zijn verbolgenheid zijn gezicht bijna tegen het mijne.
‘Kapitein...’
‘Zwijg, - en je blijft hier, totdat ik terug kom. Versta je?’
Met groote schreden verliet hij de hut, en de deur wierp hij met een ruk achter
zich dicht.
Daar stond ik in mijn eentje te beven. Zóó boos had ik nog nooit in mijn leven
iemand gezien. Wat was thans zijn plan met me? Veel goeds had hij niet in den zin,
dat was zoo klaar als de dag.
Ik voelde mij verdrietig en geheel uit het veld geslagen. Een oogenblik dacht ik
er in mijn moedeloosheid zelfs over, om naar boven te gaan en mij over de
verschansing te werpen. Mijn leven was toch één en al verdriet. Maar die misdadige
gedachte hield mij slechts een enkel oogenblik
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bezig. Had Vader mij niet gezegd, dat ik eerlijk moest zijn en trouw in alles, wat ik
deed, en dat ik er steeds naar moest streven, mijn plicht te doen?
Thans was het mijn plicht naar Canada te gaan, om den laatsten wil van den
stervende uit te voeren en zijn onschuldig slachtoffer uit de gevangenis te verlossen.
En wat er ook gebeurde, die opdracht moest ik trachten te vervullen. O, als de kapitein
slechts een oogenblik naar mij had willen luisteren, dan zou ik hem mijn geheim
hebben medegedeeld, en dan zou hij wel weer goed op mij geworden zijn. Hij zou
er wel geen misbruik van maken, daar kon ik zeker van zijn. Maar hij wilde niet naar
mij luisteren en liet mij zelfs geen oogenblik aan het woord komen.
Wat kon hij thans toch met mij voor hebben? Zou hij zijn bedreiging volvoeren,
en mij door zijn matrozen laten opsluiten voor den geheelen duur van de reis?
Maar dat zou verschrikkelijk wezen!
En dan zou het mij onmogelijk zijn mijn zending te volbrengen.
Met spanning wachtte ik af, wat er gebeuren zou. Onafgebroken hield ik mijn blik
op de deur gericht.
Lang behoefde ik niet te wachten, want weldra werd zij met een ruk opengeworpen
en trad de kapitein binnen. Zijn eerste officier, mijnheer Krapohl, volgde hem.
‘Ziehier de verrassing, mijnheer Krapohl!’ riep de kapitein hem, nog bevend van
toorn, toe. ‘Kent u dit jonge mensch?’
Mijnheer Krapohl bekeek me van het hoofd tot de voeten met een zoo
verwonderden en verbaasden blik, of ik een verscheurend dier was.
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‘Wat?’ zei hij eindelijk. ‘Is dat Hans, - de piccolo uit hôtel Waller? Maar hoe is...’
‘Juist mijnheer, dat is Hans, - de piccolo uit hôtel Waller!’ viel de kapitein driftig
in. ‘Dat jonge mensch heeft de brutaliteit gehad zich hier te verschuilen, en nog wel
onder mijn eigen kooi...’
‘Dat is wèl brutaal,’ zei mijnheer Krapohl. ‘Mij dunkt, ik heb hem te Kiel aan
boord zien komen?’
‘Dat kan zijn. Ik had hem opgedragen, mijn koffer aan boord te brengen, en van
die gelegenheid heeft hij gebruik gemaakt, om zich hier te verschuilen. Maar hij zal
er geen pleizier van beleven, mijnheer Krapohl, wat zegt u er van? We zullen hem
die avontuurlijke ondernemingen wel eens en voor goed afleeren. Eigenlijk moesten
we hem over de verschansing gooien, dan had hij zijn verdiende loon. Kijk hem daar
nu staan met zijn schijnheilige tronie. Razend ben ik op dien jongen, razend, mijnheer
Krapohl, en ik heb u hier gehaald om met u te overleggen, wat we met hem zullen
doen. In mijn boosheid mocht ik te ver gaan, mijnheer, te ver, en dat wil ik niet.
Zagen we maar een of ander vaartuig, dat naar het Vaderland onderweg is, dan konden
we hem meêgeven, maar er is niet veel kans, dat we er een tegen zullen komen. Daar
zorgen de Engelschen wel voor. Als ik in mijn jeugd gedaan had, wat deze jongen
heeft durven wagen, dan zouden ze me aan den mast gebonden en veertig slagen op
mijn baadje gegeven hebben, mijnheer Krapohl, veertig op zijn minst...’
In zijn groote drift greep de kapitein mij met zijn ijzeren vuist bij mijn schouder
en schudde mij vrij onzacht heen en weer.
Maar mijnheer Krapohl legde hem zijn hand op den arm en zeide:
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‘Kapitein, wees kalm en laat den jongen los. Ga zitten, dan zullen we eens bedaard
over de zaak praten. Hij is hier nu eenmaal en hij zal hier wel moeten blijven, daar
is niets aan te doen.’
En hij schoof den kapitein een stoel toe bij het tafeltje. Zelf nam hij ook plaats.
Toen keek hij mij streng aan, en zeide:
‘Zeg eens, Hans, hoe kom jij er toe, om je hier te verschuilen? Je hadt toch
behoorlijk aan den kapitein kunnen vragen, of je de reis mocht medemaken? Dat zou
vrij wat fatsoenlijker geweest...’
‘Dat heeft hij me gevraagd,’ viel de kapitein in, ‘en ik heb het hem geweigerd,
omdat het niet kon. Maar zoo zijn de jongens tegenwoordig. Ze hebben geen eerbied
meer voor ouderen en drijven hun zin door. Kijk hem daar nu staan met zijn
neergeslagen oogen, zoo'n brutale rakker!’
De heer Krapohl fronste de wenkbrauwen en keek me streng aan.
‘Zoo jongen, dat maakt de zaak niet beter voor je, en ik kan me de boosheid van
den kapitein nu ten volle begrijpen...’
‘Kapitein...’ waagde ik te zeggen, en ik keek hem smeekend aan.
‘Zwijg!’ bulderde de kapitein me toe, terwijl hij een geweldigen slag op de tafel
gaf. - ‘Mijnheer Krapohl, u weet nog niet alles. Ik had medelijden met dien jongen
en ik dacht, dat hij fatsoenlijker was, dan hij blijkt te zijn. Daarom bood ik hem aan,
om hem op mijn kosten te laten opleiden tot stuurman bij de groote vaart. Wat is nu
een piccolo in een hôtel? Ik had het goed met hem voor, maar ik heb me in de
schijnheilige tronie van dien jongen vergist. Dit is nu mijn dank, mijnheer Krapohl,
- dit is nu mijn dank!’
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‘Ik begrijp uw verontwaardiging,’ zei de officier. ‘'t Wordt hoe langer, hoe erger,
Hans. Je hebt de goedheid van den kapitein wel met zwarten ondank vergolden.’
‘Maar hij zal er geen pleizier van hebben!’ viel de kapitein in. ‘Geef mij raad,
mijnheer, wat moeten wij met hem beginnen? Die streken moeten hem eens en voor
goed afgeleerd worden.’
‘Kapitein...’ begon ik nogmaals.
‘Zwijg, ik wil je geluid niet hooren,’ beet de kapitein mij toe. ‘Ik spreek met
mijnheer Krapohl, en jij kunt je brutalen mond houden!’
't Werd mij te machtig, en ik barstte in tranen uit. Waarom mocht ik niet spreken.
Waarom mij niet verdedigen? In zijn groote boosheid en verontwaardiging werd de
kapitein onbillijk en onrechtvaardig.
‘Die tranen komen te laat, Hans,’ zei mijnheer Krapohl. ‘Berouw komt altijd nà
de zonde.’
‘Krokodillentranen,’ smaalde de kapitein, ‘een laatste poging, om mij te vermurven,
maar ik zal er mij niet door laten bedriegen.’
Opeens schoot het mij te binnen, dat in mijn onmiddellijke nabijheid mijn koffertje
stond, onder de kooi van den kapitein, en dat daarin het document van den
gesneuvelden Canadees geborgen was. Als ik dan niet spreken mocht, kon dàt
misschien mijn redding wezen.
Haastig bukte ik mij onder het bed en trok mijn koffertje uit zijn donkere
schuilplaats te voorschijn. Met een vlugge beweging maakte ik het open, nam het
linnen zakje er uit en legde den brief op tafel.
De beide mannen, die natuurlijk niet konden begrijpen, wat dit alles te beduiden
had, keken mij verwonderd en met groote oogen aan.
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‘Wat moet dat beduiden?’ vroeg de kapitein, terwijl hij den brief opnam en overluid
las, wat er op stond: ‘Bekentenis van Joe Craft uit Quebec. Canada.’ ‘Zeg jongen,
wat moet die brief beduiden?’
‘Kapitein, u heeft mij herhaaldelijk het spreken belet. Daarom verzoek ik u, dat
geschrift te lezen. Mijn Vader gaf het mij op zijn sterfbed en hij droeg mij op, naar
Amerika te gaan, om... Maar lees het eerst, kapitein, ik smeek het u. Misschien gaat
u dan anders over mij denken.’
Gelukkig, het was er uit. Voor het eerst sedert mijn ontdekking had ik gelegenheid
gehad, iets tot mijn verdediging te zeggen. In ademlooze spanning wachtte ik af, wat
er het resultaat van zou zijn.
Kapitein König draaide peinzend de enveloppe om en om, en keek mij toen eenige
seconden strak aan, maar ik zag tot mijn groote blijdschap, dat zijn blik meer ernstig
dan boos was. O, hoe hoopte ik, dat het mij zou gelukken hem vriendelijker te
stemmen.
‘Vreemd,’ zei hij tot mijnheer Krapohl. ‘Bekentenis van Joe Craft, uit Quebec
Canada. Ik begrijp er niets van.’
‘Lees het geschrift,’ zei de officier. ‘Wellicht wordt ons dan alles duidelijk.
Misschien heeft Hans daar recht op.’
‘Recht?’ zei de kapitein kortaf. ‘Recht? Neen, recht in geen geval. Hij is hier tegen
mijn wil en ondanks mijn weigering. Recht heeft hij zeker niet.’
‘Neen kapitein,’ waagde ik te zeggen, ‘recht zeker niet, en ik smeek u om
vergiffenis - maar ik kòn niet anders.’
‘Je kòn niet anders, dat heb je me herhaaldelijk gezegd. Enfin, we zullen zien. Ik
zal den brief
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voorlezen, mijnheer Krapohl, en daarna zullen we oordeelen.’
De kapitein haalde den brief uit de enveloppe en las hem overluid. Eerst klonk
zijn stem vrij onverschillig, maar al spoedig kon ik opmerken, dat zijn belangstelling
in hooge mate gewekt was. Mijnheer Krapohl was geheel oor. Hij las den kapitein
de woorden haast van de lippen; 't was duidelijk, dat zij het beiden een zeer gewichtig
document vonden.
Toen de brief gelezen was, keken zij elkander een oogenblik zwijgend aan, en
daarna vestigde de kapitein zijn blik op mij.
En ik zag, dat zijne boosheid verdwenen was. Maar zijn gelaat stond hoogst ernstig.
‘Hoe kom jij aan dien brief, Hans?’ vroeg hij eindelijk, en zijn stem klonk mij als
van ouds weer vriendelijk in de ooren.
‘Kapitein,’ zei ik, ‘de wond, waaraan Joe Craft stierf, werd hem door mijn Vader
toegebracht. Een oogenblik later werd Vader door een schot in den rug getroffen,
waardoor hij bewusteloos ter aarde stortte. Toen hij weer bijkwam, hoorde hij de
smartkreten van den Canadees, die stervende was. Mijn Vader sleepte zich naar hem
toe en laafde hem uit zijn veldflesch. De Canadees had een vreeselijken doodsstrijd.
Hij kòn niet sterven met een zoo zware misdaad op zijn geweten, en hij smeekte
Vader, zoo deze het geluk mocht hebben ongedeerd uit den strijd terug te keeren,
naar Amerika te gaan en zijn misdaad zooveel mogelijk te herstellen. Vader had diep
medelijden met den ongelukkige en beloofde het. Toen stierf de Canadees, en Vader
werd door de brancard-dragers opgenomen, om naar de ambulance te worden gebracht.
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Maar voordat zij daar aankwamen, werden zij alle drie getroffen door de scherven
van een verdwaalden bom. Vader stierf eenige dagen later. U weet, dat ik bii hem
was...’
Door aandoening overstelpt bij de herinnering aan dien vreeselijken tijd kon ik
niet verder spreken, en de tranen vloeiden mij rijkelijk over mijn

Je bent eerlijk geweest, Hans, en trouw.

wangen. Ik barstte in snikken uit en verborg mijn gelaat in de handen.
Toen voelde ik plotseling, hoe mij een arm om mijn schouder werd geslagen en
ik teeder tegen iemand werd aangedrukt.
‘Ik weet het, Hans, ik weet het,’ hoorde ik op vriendelijken toon zeggen. 't Was
de stem van kapitein König. ‘Wees maar bedaard, mijn jongen, - ik ben te driftig
geweest, - te driftig, -
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maar 't is nu over. Je bent eerlijk geweest, Hans, en trouw, - en daar ben ik blij om
- al heb je verkeerd gehandeld, door stil hier te komen, - neen, dat...’
‘Ik kòn niet anders, kapitein, ik kòn niet anders!’ snikte ik.
‘Neen, neen, je kòn niet anders, nu begrijp ik het. Je mòèst naar Canada, niet waar,
om een zending te vervullen, - je Vader wilde dat, hè?’
En vriendelijk streelde zijn hand mijn haren. Ik kon aan zijn stem hooren, dat hij
ontroerd was.
‘Maar ik heb slecht gedaan, door stil hier te blijven, toen ik uw koffer gebracht
had,’ zei ik. ‘Vergeef het mij, kapitein...’
‘'t Is je al vergeven, Hans,’ zei de kapitein, die weer op zijn stoel plaats nam. ‘Maar
wat moet ik nu verder met je beginnen?’
‘Laat mij hier blijven...’
‘Ja, dat zal wel moeten,’ zei de kapitein, thans met een lachje. ‘Ik kan je toch niet
in zee gooien? Komaan, mijnheer Krapohl, zeg u maar, wat ik met hem doen moet.
In elk geval zit er ras in dien jongen, niet waar? En ik ben blij, dat ik me niet in hem
vergist heb.’
De officier knipoogde mij lachend toe, en zei:
‘Wel kapitein, u moest hem maar in uw persoonlijken dienst nemen. Er is dan
werk genoeg voor hem. Hij kan uw waterlaarzen met olie smeren, uw journaal
bijhouden, uw brieven naar de post brengen, uw bed opmaken, enz. enz. Werk in
overvloed.’
De beide heeren lachten.
‘Zoo zal het zijn,’ sprak de kapitein. ‘Hier Hans, berg je gewichtige document op
en zoek hier of daar een slaapplaats. Laat je koffer maar hier in
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mijn hut. Onder mijn bed schijnt wel een geschikt hoekje te wezen.’
Luid lachend verlieten zij de kajuit, om naar den toren te gaan.
Ik had eenige oogenblikken noodig, om mijzelven en mijn aandoeningen geheel
meester te worden, maar toen kwam er een groote blijdschap over mij, die me door
het kleine kajuitje deed rondspringen als een dolleman.
Gelukkig! Alles was in orde, de kapitein had mij vergiffenis geschonken en verlof
gegeven, om mij vrij aan boord te bewegen. En hij hield weer evenveel van me als
vroeger, misschien zelfs nog wel meer.
Mijn blijdschap kende geen grenzen.
Ik borg mijn document zorgvuldig in mijn koffertje, sloot dat, en begaf mij naar
boven.
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Negende hoofdstuk.
Wij duiken onder, en ik maak kennis met Jochem Nibst.
Niet zoodra had ik mijn hoofd door het luik gestoken en snoof ik met een diepe
ademhaling de frissche zeelucht in, of plons, daar werd ik door een stortzee
overrompeld, die mij bijna van de trap gooide en me druipnat maakte. Haastig trok
ik mijn hoofd naar beneden, maar 't was te laat. Ik had de volle laag te pakken. Het
zilte nat kroop me tusschen mijn kleeren in en liep me in straaltjes over mijn rug.
Brrr, wat een opfrisscher.
Boven me hoorde ik een smakelijk gelach. De drie heeren op het navigatie-platform
hadden er niet weinig pret over. En uitlachen liet ik me niet doen. Ten tweeden male
dus dook mijn hoofd uit het gat op, en druipnat volgde de rest van mijn lichaam.
‘Houd je vast, Hans, of je slaat over de verschansing. Er staat veel wind!’
't Was de kapitein, die mij dit waarschuwend toeriep, en daar was ik blij om, want
het was mij een nieuw bewijs, dat zijn boosheid geheel verdwenen was en plaats had
gemaakt voor zijn vriendelijkheid van vroeger.
Hij stond met zijn beide officieren in den toren. Zij bevonden zich in hun oliejassen
achter de hen beschuttende verschansing, die zij schertsend ge-
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woon waren de badkuip te noemen. Mijnheer Eyring, wien zij zeker hadden verteld,
wat er gebeurd was, keek mij half lachend, half spottend aan, en riep mij toe, alsof
ik nog piccolo in hôtel Waller was:
‘Aannemen, drie koffie!’
Onmiddellijk kwam de gedachte bij mij op, dit bevel, dat natuurlijk niet ernstig
gemeend was, uit te voeren. Hij zou het niet gezegd hebben, als hij er geen trek in
had, en dan zouden de beide andere heeren het ook niet versmaden. Het was mijn
stellig plan, mij zooveel mogelijk verdienstelijk te maken.
‘Asjeblief mijnheer!’ riep ik terug, en ik verdween weer naar omlaag.
Lang behoefde ik niet te zoeken, om de kombuis te vinden, want ik had al zoo
menigmaal de inrichting van zeeschepen en onderzeeërs gezien, dat ik best wist,
waar alles te vinden was. Maar - wat werd ik door de bemanning van ons vaartuig
met verbaasde oogen aangestaard.
‘Hé, waar kom jij vandaan?’ riep de een.
‘Kijk, dat is Hans Richter!’ zei een tweede.
‘Hans uit hôtel Waller!’ merkte een derde op.
‘Zeg, hoe kom jij zoo uit de lucht vallen?’ vroeg een vierde.
‘Ze hebben me hier gebracht met een Zeppelin!’ riep ik ze lachend toe. ‘Maar hoe
wou je dat ook weten? Je bent immers niet aan dek geweest?’
Ik kwam bij Stucke, den steward, in de kombuis.
‘Mag ik drie kop koffie voor de heeren boven?’ vroeg ik.
Stucke keek me met open mond en oogen aan en bleef me stokstijf staan aangapen.
‘Neen maar!’ zei hij eindelijk. ‘Hoe kom jij hier?’
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‘Op een walvisch, Stucke,’ zei ik. ‘Mag ik drie kop koffie?’
‘Op een walvisch? Houd je soort voor den gek, maar mij niet.’
‘'t Was maar een grapje, steward,’ zei ik.
‘O zoo!’ zei Stucke. ‘En wat kom jij hier aan boord doen?’
‘Ik kom drie kop koffie halen, Stucke,’ zei ik droog, want ik was niet voornemens
aan iemand te vertellen, hoe ik aan boord gekomen was. Daar hadden zij niet mede
noodig.
‘Ik vraag, in welke kwaliteit je hier bent,’ zei Stucke een beetje driftig, want hij
begreep wel, dat ik hem in 't ootje nam.
‘Wil je 't graag weten, Stucke, dan zal ik het je zeggen. Ik ben in den persoonlijken
dienst van den kapitein, dus nu weet je er alles van. En de heeren boven vragen om
koffie, dus zou ik hen maar niet langer laten wachten.’
‘'k Heb geen koffie, maar ik zal ze zetten,’ zei Stucke. ‘O zoo, dus jij bent voor
den kapitein alleen, en niemand heeft wat over je te commandeeren...’
‘Behalve jij, Stucke. Als ik je helpen kan, heb je 't maar te zeggen. Dan ben ik
geheel tot je dienst.’
Dit antwoord bracht den kok in een tevreden stemming, want hij vond, dat hij het
erg druk had en dus wel een hulpje gebruiken kon. Uit pure vriendelijkheid gaf hij
me een stuk brood met kaas, dat me heerlijk smaakte, want ik had in langen tijd niet
wat genuttigd.
‘Zoo, dat glijdt er in als koek,’ zei Stucke. ‘Heb je nog meer honger?’
‘Ik lust er nog wel een,’ zei ik.
En weldra had ik nummer twee doen verdwijnen.
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Toen de koffie klaar was, schonk Stucke drie groote koppen in en zette ze op een
houten blad.
‘Balanceer ze naar boven,’ zei hij lachend. ‘Veel succes er mede!’ Hij twijfelde
geen oogenblik, of zij zouden mij minstens driemaal uit de handen vallen, eer ik
eenmaal boven was. Want er stond een stevige bries, die onze brave ‘Deutschland’
niet zoo'n beetje aan het schommelen bracht.
Ik was echter niet voor niets eenige maanden kellner geweest, en het schip moest
al geweldig slingeren, als ik ze niet boven bracht. Het duurde dan ook niet lang, of
mijn hand verscheen door het luik, met een presenteerblaadje, waarop de geurige
koffie dampte, en de drie heeren keken mij lachend aan, toen zij merkten, dat ik
inderdaad het in scherts gegeven bevel van mijnheer Eyring had uitgevoerd.
‘Ben je dwaas, Hans, 't was maar gekheid!’ riep hij me toe. Maar hij liet zich de
koffie toch heerlijk smaken, en de beide andere heeren eveneens.
‘Heerlijk, Hans, heerlijk!’ zei de kapitein.
‘Voortreffelijk!’ zei mijnheer Krapohl. ‘Ik ben blij, dat we je niet over boord
gegooid hebben.’
‘Houd je maar goed vast, Hans,’ waarschuwde de kapitein. ‘Er slaan herhaaldelijk
stortzeeën over de boot. Ze moesten je eens meênemen.’
Uit deze woorden kon ik opmaken, dat de kapitein mij vrijheid gaf, om een poosje
aan dek te blijven, en dat deed ik graag, want beneden was het alles behalve frisch.
Daar was het één en al olielucht, en de atmosfeer, die slechts gebrekkig door de
ventielatieluiken ververscht kon worden, was er vrij benauwd. Met genot snoof ik
dan ook de frissche zeelucht in, en de stortzeetjes, waarop ik onthaald werd, nam ik
maar op den koop toe.
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Daar stond ik dan, met mijne hand stevig om de verschansing, op het geheimzinnige
vaartuig, van welks bestaan en bestemming maar zoo weinigen iets afwisten, en ik
stond er met de volle toestemming van den kapitein. Ik liet mijn blik dwalen over
den groenachtigen romp, die slechts voor een deel boven het water uitkwam, en kreeg
den indruk, of ik op den rug van een reusachtigen walvisch de zee doorkliefde, want
daar leek het inderdaad veel op. Met lange deining rolde de Noordzee mij tegemoet,
en waarheen ik den blik ook wendde, overal zag ik water, water, - niets dan water.
De zee was vrij rumoerig; de golven klotsten met geweld tegen den toren op en
overspoelden herhaaldelijk het dek. Ik droop dan ook spoedig van het water, tot groot
vermaak van de heeren in den toren, die mij toeriepen, dat ik een oliejas moest zien
te krijgen. Er zouden er wel aan boord zijn.
Ik genoot meer, dan ik in woorden kan uitdrukken. Mijn liefste wensch was thans
in vervulling gegaan; ik bevond mij aan boord van een onderzeeër, van een tweede
Nautilus, en kapitein König maakte den indruk op mij van kapitein Nemo, wiens
lotgevallen ik wel droomen kon, zoo dikwijls had ik ze in ‘20000 mijlen onder zee’
gelezen.
O, onderzeeërs had ik genoeg gezien, de kleine duikbooten met hun lanceerbuizen
en torpedo's, waarmede zij zoo menig schip verwoestten, maar van den oorlog en
alles, wat daarmede in verband stond, had ik een onoverkomelijken afschuw gekregen.
Maar dit schip, mijn tweede Nautilus, was onder het commando van kapitein Nemo
II aan den handel gewijd en had met den oorlog niets te maken. Dat was er ook
eigenlijk het mooie van. Wij gingen

C.J. Kieviet, Het geheim van den Canadees

142
niet uit om te vernietigen en te dooden, om kostbare menschenlevens te verwoesten
en heerlijk graan naar den bodem der zee te jagen, - neen, ons werk was een werk
des vredes. Alleen hadden wij in zooverre met den oorlog te maken, dat wij overal
door vijanden waren omringd, wier liefste wensch het was, ons gevangen te nemen
of te dooden. Wat zouden zij juichen, als onze kostbare Nautilus II eens in hun handen
mocht vallen, of als zij ons een kogel door den romp konden jagen, die ons deed
zinken voor altoos!
Dat zou een vreeselijke dood zijn. Immers, het is onder water onmogelijk, een
duikboot te verlaten. Het indringende water zou het beletten. We zouden moeten
sterven door gebrek aan lucht, 't zou een langzame verstikking worden, evenals
kapitein Nemo en zijn équipage bijna hadden ondervonden, toen zij aan alle kanten
door ijs omringd waren en niet boven konden komen. Brrr! Daar moest ik maar niet
aan denken.
‘Berg je, Hans, wij gaan duiken!’ hoorde ik mij toeroepen.
Ha, ik wou niets liever. Voor 't eerst van mijn leven zou ik dus in een schip onder
water gaan en als Jonas in den walvisch de zee doorklieven! Dat zou heerlijk wezen
en geheimzinnig en wonderbaarlijk. Nooit had ik durven denken, dat ik zoo iets zou
ondervinden.
Ik sprong op en gleed snel door het luik naar beneden, naar de machinekamer.
Daar volgde het eene bevel het andere, en de geheele bemanning beijverde zich,
om ze nauwgezet uit te voeren.
De oliemotoren hamerden en daverden nog in regelmatigen dreun, toen het bevel
kwam:
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‘Klaar om te duiken!’
De alarmschel luidde, en een oogenblik later verlieten de kapitein en zijn beide
officieren den toren. De luiken werden zorgvuldig gesloten, zoodat er zelfs geen
druppeltje water door kon dringen.
Vol spanning wachtte ik af, wat er nu gebeuren zou.
De oliemotoren hielden met razen op.
Toen klonk het:
‘Kingstons open! - Vullen!’
Kingstons zijn zware buitenboordskleppen, die door hefboomen in beweging
worden gebracht. Wanneer zij geopend worden, kan het zeewater de tanks vullen,
waardoor het schip soortelijk zwaarder wordt en langzaam in de diepte verdwijnt.
Om het binnendringen te bespoedigen, worden de duikventielen opengezet, waardoor
de lucht uit de tanks gelegenheid krijgt om te ontsnappen.
Ik hoorde, hoe de lucht met een sissend geluid uit de tanks ontsnapte. Maar
tegelijkertijd ontstond er een helsch lawaai in het schip, als het snuiven en proesten
van een reusachtig voorwereldlijk dier, en dat paarde zich met een hoog gillend
zoemen en fluitend gieren van de machinerie in het centraal station, dat mij de
gehoorvliezen bijna deed barsten. Ik kreeg er pijn van in mijn ooren, zoodat ik ze
met mijn handen moest bedekken, om het te kunnen verdragen.
En ik kreeg een vreemd, zonderling gevoel over me, precies of ik zelf zwaarder
werd en door een geheimzinnige macht naar beneden werd getrokken.
Kapitein Nemo II, o, ik bedoel kapitein König wenkte mij, en toen ik bij hem
kwam, liet hij mij door de torenglaasjes en in den periscoop zien, hoe
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het voorschip wegdook en het hekwerk schuimend door de golven sneed.
‘Duiken naar twintig meter!’ klonk het bevel.
De electromotoren hadden het werk van de dieselmotoren overgenomen, en ik
zag, hoe de horizontale roeren ons in de diepte deden wegglijden. De toren verdween
meer en meer, 't werd donkerder om mij heen, en de periscoop zakte weg onder de
oppervlakte van de zee.
We waren als een visch geworden.
Steeds dieper daalden wij, maar tegelijkertijd schoten wij toch nog met groote
snelheid door het water. Het geheele schip was thans inwendig electrisch verlicht.
Gelukkig, want 't zou er anders pikdonker geweest zijn. Water laat niet veel licht
door.
O, 't was me een lief ding waard geweest, als kapitein Nemo, - König bedoel ik,
op dit oogenblik de macht had gehad om een gedeelte van den zijwand te doen
wegvallen, zoodat we gelegenheid kregen om, b.v. door dik spiegelglas, een blik
rondom ons te werpen in den oceaan en alle geheimen daarvan te bespieden. Wat
zou dat schitterend mooi zijn geweest.
Opeens drong een nieuw geluid tot mij door, een woedend gebrom, als van honderd
verscheurende dieren in de wildernis. 't Was het geluid van de lenspompen, die de
volgeloopen tanks het overtollige water ontnamen. We hadden dus de bevolen diepte
van twintig meter bereikt. Werden de tanks niet gedeeltelijk geledigd, dan zouden
we nog dieper dalen. Zoodra het evenwicht hersteld was, hield de werking der
lenspompen op, en kreeg kapitein Nemo II het bericht:
‘Ligt twintig meter!’
Op den manometer kon ik zien, dat het bericht
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volkomen juist was, want dit instrument kan niet liegen.
Thans kwamen uit alle afdeelingen van onze Nautilus, dus uit de centrale, de
machinekamer, het achter- en vooronder, het laadruim, van de accumulatoren en uit
het ruim, berichten in, dat alles in orde was, dat zich geen lekkages vertoonden, en
wij dus veilig onzen tocht onder water konden voortzetten.
Het proefduiken was volkomen geslaagd.
‘Wel Hans, hoe bevalt je dat?’ vroeg mijnheer Eyring me, daar hij thans allen tijd
had om een praatje met me te maken. We waren immers 20 meter onder zee volkomen
veilig, en niemand behoefde uit te zien, of er eenig gevaar dreigde.
‘Prachtig, mijnheer, ik vind het schitterend mooi. Jammer, dat we niet in zee
kunnen kijken.’
‘Ja, dat ontbreekt er nog maar aan...’
‘En dat we niet op den bodem der zee kunnen gaan wandelen, en parels en schatten
vergaderen...’
‘Jongen, hoe kom je aan dien onzin?’ riep mijnheer Eyring mij toe.
‘Wel mijnheer, dat deed kapitein Nemo toch ook met zijn gevangenen.’
‘Wie? Kapitein Nemo? Wie is dat?’
‘Heeft u “20000 Mijlen onder zee” van Jules Verne niet gelezen, mijnheer? Ik heb
het in mijn koffertje.’
‘Neen, nooit gelezen, maar wat jij daar zegt, is onzin. We kunnen de “Deutschland”
niet verlaten.’
‘Jammer genoeg, mijnheer.’
‘Dat is het. Zeg, is dat een mooi boek van dien kapitein Nemo?’
‘'t Mooiste boek, dat er bestaat, mijnheer. Als u het lezen wilt?’
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‘Graag, maar nu niet. We gaan direct weer naar boven. En dan heb ik geen tijd.
Mijnheer Krapohl gaat slapen en ik moet wacht houden. Maar zoodra we eens gaan
uitrusten, wil ik het graag lezen...’
‘Uitrusten, mijnheer?’
‘Ja,’ lachte de officier, ‘we rusten wel eens uit ook, dat zul-je misschien wel eens
ondervinden. En dan zal ik het graag lezen.’
Een oogenblik later gaf de kapitein bevel, om weer op te duiken. De diepteroeren
werden naar boven gelegd, en de lenspompen begonnen brommend de tanks te
ledigen. In schuine richting steeg mijn Nautilus, want zoo begon ik de ‘Deutschland’
in mijn gedachten te noemen, naar de oppervlakte.
‘Straks krijgen we het blinde oogenblik, Hans,’ zei mijnheer Eyring.
‘Wat bedoelt u daarmee, mijnheer?’ vroeg ik.
‘We stijgen, niet waar? Kijk maar op den manometer.’
‘Ja, mijnheer, we stijgen, dat zie ik.’
‘Welnu, we zijn weldra zooveel gestegen, dat een vijandelijk schip ons zou kunnen
rammen...’
‘Wat is dat, mijnheer?’
‘Met kracht tegen ons opvaren, zoodat de “Deutschland” breekt. Dan gaan we in
minder dan geen tijd naar de diepte, Hans, en komen nooit meer boven.’
‘Geen gezellig idée, mijnheer! En we kunnen zoo'n vijandelijk schip niet
vermijden?’
‘Neen, omdat we niet weten, dat het er is. De periscoop is nog niet boven water
en dus zien wij het niet, begrijp-je? Dat noemen we het blinde oogenblik.’
‘Juist, ik snap het. Maar zoodra we den periscoop uitsteken, zijn we klaar, niet
waar, mijnheer?’
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‘Juist, periscopen zijn de voelhorens van de duikbooten, met oogen in den top, net
als bij de slakken. Kijk, 't wordt lichter, zie je wel? Zilveren luchtparels stijgen op,
en het glas wordt helderder. Mooi hè?’
‘Prachtig, mijnheer, prachtig!’
‘Ha, - daar is de dag. We zijn haast boven. Hoor, de kapitein beveelt de tanks thans
met kracht leêg te blazen door middel van de turbo-vents.’
‘Wat is dat, mijnheer?’
‘Een inrichting, om met een druk van 2 atmosfeeren het water uit de tanks te
blazen. Dat gaat vlugger dan pompen.’
‘Mooi uitgedacht, mijnheer. De menschen zijn toch knap!’
‘Sommigen, Hans, - erg knap. Maar 't zou nog vlugger kunnen.’
‘Hoe dan?’
‘We hebben tubes bij ons met samengeperste lucht, Hans, met een drukking van
100 tot 200 atmosfeeren. Dat is nog al zoo iets, hè? Als we dat middel toepassen,
vliegt de boot als een snoek naar boven, maar we doen het alleen in den uitersten
nood.’
‘Waarom, mijnheer?’
‘Omdat we er zuinig op zijn, Hans. Verbeeld je eens, dat we op den bodem der
zee liggen en door een of ander gebrek aan de machines niet kunnen opstijgen. Laten
we aannemen, dat er eenige tijd noodig zou zijn, om iets te herstellen. Hoe zouden
we dan moeten ademen, als we geen lucht in voorraad hadden? Maar de toren is
boven water, dus moet ik naar boven. Kijk, in den periscoop kun je zien, dat de zee
veilig is. Waarheen je het oog ook wendt, nergens is er een schip te bespeuren.’
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't Was waar, niet het minste gevaar dreigde. En ik ging eens rondkijken in de
verschillende afdeelingen, om me van alles op de hoogte te stellen. De electromotoren
hadden weer rust gekregen, en de de Dieselmotoren ronkten en daverden met volle
kracht. Onder de matrozen zag ik den man terug, die in de hut van den kapitein
geslopen was, toen ik mij onder diens kooi verscholen had, en die toen geprobeerd
had, diens koffer met valsche sleutels te openen. Hij had me nog niet aan boord
gezien. Met een grijnslach op zijn leelijk gezicht, want hij was erg leelijk met zijn
krommen scherpen neus, witte bloedlooze lippen en behaarde wrat boven zijn linker
oog, kwam hij naar me toe, en greep zonder eenige noodzakelijkheid mijn oor tusschen
zijn venijnigen wijsvinger en duim, en hij kneep er zoo onbarmhartig hard in, dat ik
een kreet van pijn niet onderdrukken kon.
‘Au!’ riep ik onwillekeurig.
‘Au, jou kleine, venijnige adder!’ riep hij op hetzelfde oogenblik. Daar bestond
een afdoende reden voor, want ik had hem een geweldigen schop tegen zijn
scheenbeen gegeven, die tengevolge had, dat hij mijn oor onmiddellijk losliet en op
één been door het vertrek sprong.
‘Au! Au!’ riep hij, met een pijnlijk gezicht. Ik moet tot mijn schande bekennen,
dat ik het met genoegen zag, want hij had mij ook niet ontzien. 't Was zijn verdiende
loon, dat zou hij zelf moeten bekennen, als hij eerlijk was. Maar hij wàs niet eerlijk,
dat wist ik maar al te goed; daarvan had ik mij voldoende kunnen overtuigen. En
welke reden had hij, om mij pijn te doen? Dat was louter kwaadaardigheid van hem.
Enfin, hij zou het in het vervolg wel laten, daar kon ik zeker van zijn.
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‘Jou adder! Jou adder!’ beet hij me herhaaldelijk toe. De grootste pijn scheen voorbij
te zijn. Hij sprong ten minste niet meer op één been in het rond, maar hij stond
gebogen en wreef zijn been op de getroffen plaats.

Au! Au!

‘Jou adder! Je zoudt mijn been stuk trappen!’
‘En jij trok er mijn oor haast af, kijk maar, het bloedt zelfs.’
‘Dat doet me pleizier,’ grijnsde hij me toe, en hij keek me aan met een zoo
kwaadaardigen blik, dat ik niet behoefde te twijfelen, of ik had mij voor goed een
vijand in hem gemaakt, dien ik niet
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te licht mocht achten. Zeker was hij een man, die tot alle slechts in staat was, en ik
diende op mijn hoede te zijn.
Met een dreigend gebaar, dat mij niets goeds voorspelde, trad hij op mij toe, en
wat hij mij gedaan zou hebben, als hij niet in zijn opzet was gestoord, valt licht te
bevroeden. Maar gelukkig trad juist op dat oogenblik de hoofdmachinist, mijnheer
Klees, binnen, die hem toeriep:
‘Heidaar, Jochem Nibst, waar blijf je? Sta jij hier je tijd te verluieren, terwijl de
motoren gebrek aan olie krijgen? Je zult wat beter je plicht moeten doen, als je wilt,
dat wij goede vrienden blijven! Dit is nu al de tweede maal, dat je niet op je post
zijt!’
Mijnheer Klees was blijkbaar erg boos, en dat merkte Nibst ook wel. Hij prevelde
een excuse tusschen zijn bloedlooze lippen, en haastte zich naar de machinekamer.
Maar mij wierp hij nog een blik toe, die mij weinig goeds voorspelde.
't Speet me wel, dat dit voorval had plaats gehad, en ik besloot, Nibst zooveel
mogelijk uit de voeten te blijven. Hij scheen mij een gevaarlijk mensch toe.
Ik zette mijn onderzoekingstocht door de Nautilus nog eenigen tijd voort, maakte
kennis met de bemanning, o.a. met Humke, den bootsman, met mijnheer Kissling,
die de motoren bediende, en met den marconist, die de draadlooze berichten uit de
lucht opving, waardoor wij op de hoogte bleven van alles, wat er in het Vaderland
gebeurde, en begaf mij toen naar boven, om wat frissche lucht te happen. Beneden
was het uit den aard der zaak een vrij bedompte atmosfeer. Zoo ging mijn eerste dag
aan boord van de Nautilus voorbij.
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Tiende hoofdstuk.
Een jammerlijke ontdekking.
't Was in den nacht, toen plotseling de alarmbel iedereen op zijn post riep. Ik schrok
op uit den diepen slaap, waarin ik verzonken lag, en spoedde mij naar boven. Wat
zou er aan de hand zijn? Dreigde wellicht een gevaar?
Natuurlijk, door gevaren waren wij dag en nacht omringd. Overal bevonden zich
vijanden, wien het een genot zou wezen, ons te vernietigen. En verdedigen konden
wij ons niet, want wij hadden geen kanonnen of torpedo's aan boord. Onze
‘Deutschland’ was een handelsvaartuig en anders niet, en het streefde alleen naar de
eer, dwars door de vijanden heen naar Amerika te stevenen, om daar onze kostbare
lading te lossen, en een nog kostbaardere in te nemen. Dat alleen zou onze trots en
onze eer zijn, en, zoo hoopten we, onzen naam brengen op aller lippen over de gansche
wereld.
Ja, er dreigden van alle kanten gevaren. Oorlogsschepen voeren rond om het
Duitsche schip op te vangen, en ieder oogenblik liepen we gevaar, op een mijn te
stooten en te gronde te gaan. Maar onze kapitein en zijn beide wakkere officieren
hielden trouw de wacht. Op geregelde tijden losten zij elkander af, en onafgebroken
bespiedden zij den horizon, of er onraad dreigde.
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De alarmbel wekte ons. Wat was er aan de hand?
De tweede officier, mijnheer Eyring, die de wacht had, ontdekte een wit licht aan
stuurboord, dat snel naderde.
‘Hallo!’ riep hij door de spreekbuis naar de kooi van den kapitein.
In een oogwenk was deze boven, en ik volgde hem op de hielen.
Wat had dat licht te beduiden? Was het een vijand?
Van de ‘Deutschland’ was niets meer te zien dan de toren en het bovenste deel
van het dek. Het overige was onder water.
Het witte licht naderde.
‘Klaar om te duiken!’ gebood de kapitein.
Wij haastten ons door de opening naar beneden, en weldra waren wij voor den
vijand onzichtbaar.
Ik moest er onwillekeurig om lachen.
Thans mocht de vijand zooveel bommen en granaten op ons afschieten, als hij
verkoos, zij konden ons niet deren. Wij waren volmaakt onzichtbaar. En wij luisterden.
Misschien wel voer hij over ons heen, en konden wij het wentelen der schroeven
hooren, want water plant de geluidsgolven gemakkelijk voort.
De kapitein beval, gedurende den nacht onder water te varen, en wie geen dienst
hadden, konden gaan slapen.
Ik begaf mij ook naar mijn kooi, en moest er weer om lachen, dat wij ons misschien
midden tusschen de vijanden bevonden en toch volmaakt veilig waren. Ze moesten
het eens weten, hoe gering de afstand was, die ons van hen scheidde.
Ik zeide, dat we volmaakt veilig waren, - maar dan laat ik de netten buiten rekening,
die onder
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water ronddreven en ons elk oogenblik noodlottig konden worden. Als onze schroeven
daarin verward geraakten, waren we zoo goed als onherroepelijk verloren, want
slechts aan weinig onderzeeërs gelukt het, zich daaraan te ontworstelen.
Maar - geen angst vóór den tijd. Op dit oogenblik voeren we met flinke snelheid
onder water voort, onzichtbaar voor den vijand.
Tegen zonsopgang doken we weer op.
De zee was toen veilig, - maar vrij wild, en ik voelde mij daardoor lang niet lekker.
Ik werd zeeziek. De manschappen hadden daar geen last van, want zij waren bevaren
lieden, maar ik was voor 't eerst op zee en moest er dus aan gelooven. Gelukkig
duurde het niet lang en kreeg ik het ook niet in erge mate. Na enkele uren kon ik
mijn kooi alweer verlaten en mij naar het dek begeven.
Dat dek was maar vrij smal, en 't kostte mij moeite, om er niet afgeslingerd te
worden. Hevige stortzeeën deden hun best, om mij mede te slepen, en Nibst, die ook
aan dek was en mij alles behalve vriendelijk aankeek, beet mij toe:
‘Houd je goed vast, kereltje, - 't zou jammer wezen, als je over boord sloeg.’ En
bij die woorden liet hij me weer zijn valschen grijnslach zien, die mij een huivering
over de leden joeg. 't Was bepaald een zeer slecht mensch, en ik ging hem zoover
mogelijk uit de voeten. Ik begaf mij naar de lijzijde van den toren, aan den voor de
zee en wind beschutten kant, waar nog een paar matrozen waren, die geen dienst
hadden en zich aan dek wat kwamen verfrisschen. Zij rookten smakelijk een pijpje,
wat zij beneden niet mochten doen uit vrees voor brandgevaar.
Heel in de verte zagen wij af en toe de rook-
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pluimen van een stoomboot, en dan gaf de kapitein dadelijk bevel, iets van koers te
veranderen, om niet opgemerkt te worden.
Tegen den avond werd de zee kalmer, en allen, die geen dienst hadden, kwamen
aan de beschutte zijde van den toren, om te genieten van de frissche zeelucht. Ze
zaten daar als een zwerm bijen op een hoopje, want zij moesten zich met een klein
plaatsje tevreden stellen.
‘Schip aan bakboord!’ hoorde ik plotseling roepen.
Inderdaad, op niet grooten afstand doemden twee masten op, en weldra zagen wij
den schoorsteen.
Wat zou de kapitein doen?
‘We gaan duiken, jongens,’ zei een matroos. ‘'t Is gedaan met onze rust.’
‘Heidaar!’ riep een tweede. ‘Hij neemt een scherpen draai en koerst recht op ons
aan. Zou hij ons in het vizier hebben?’
‘'t Is een koopvaarder,’ merkte een derde op.
‘Klaar om te duiken!’ riep de stem van den kapitein.
En in een oogenblik was het dek verlaten. De heeren in den toren alleen waren
nog op hun platform en ik stond nog bij de luikopening.
De kapitein gaf bevel, iets van koers te veranderen. Ik zag, dat wij met den boeg
naar den koopvaarder draaiden, om beter te kunnen duiken. Maar nauwelijks had de
koopvaarder deze manoeuvre opgemerkt, of dikke rookkolommen stegen uit den
schoorsteen op, en in zigzag-koers koos hij het hazenpad. Hij vreesde blijkbaar, met
een oorlogsonderzeeër te doen te hebben, en koos den veiligen weg.
Onder luid gelach keken wij hem na, en vervolgden onzen tocht zonder te duiken.
't Was niet
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noodig. Hij was bang voor ons, dus behoefden wij het voor hem niet te zijn.
Ik ging naar kooi. Mijn gevoel van zeeziekte was thans geheel verdwenen, en ik
sliep weldra heerlijk.
Den volgenden nacht beleefden we echter een avontuur van heel wat gevaarlijker
aard. We hadden enkele uren onder water gevaren, en kwamen ongeveer tegen twee
uur weer boven. Ik was opgestaan, om de zee bij nacht te zien. 't Was wild weer. De
storm loeide om mij heen en er stond een sterke deining. Ik had een bescheiden
plaatsje gekregen bij de heeren in de ‘badkuip’, want op het dek kon ik mij, door de
geweldige golven, die er overheen sloegen, niet staande houden. Mijnheer Eyring
was naar kooi gegaan.
't Was donker. De geweldige watermassa om mij heen, met haar wild rollende,
bruisende baren, maakte een ontzaglijken indruk op me. Gedurende een oogenblik
voelde ik zelfs een beklemmend gevoel van angst in mijn borst, maar dat ging spoedig
voorbij.
Opeens zei de kapitein:
‘Kijk eens, Krapohl, die donkere streep daar...’
‘Waar?’
Doch een hemelhooge golf belette alle uitzicht.
‘Dáár - dáár!’ zei de kapitein, toen de golf verdwenen was. ‘Is dat geen rookpluim?
- Ziet u 't niet?’
Twee kijkers waren thans op den horizon gericht.
‘Ja, ja,’ zei mijnheer Krapohl haastig, ‘'t is een rookpluim, en ik zie een mast, dun
als een naald...’
‘Precies, - en één, twee, drie, vier schoorsteenen!’ viel de kapitein in.
‘'t Is zoo,’ mompelde de officier. ‘Een torpedo-

C.J. Kieviet, Het geheim van den Canadees

156
jager, kapitein! Duiken, als het al niet te laat is. Elk oogenblik...’
Snel volgden de bevelen:
‘Alarm, - snelduiken, - vullen - horizontale roeren - duiken naar twintig meter!’
In minder dan geen tijd waren we beneden, waar alle handen reeds bezig waren
om de bevelen uit te voeren.
Maar 't kòn niet! De deining was veel te sterk.
En tòch moesten we duiken. De vijand kon ons zien en ons den noodlottigen kogel
door den romp jagen.
We móésten duiken. Elk oogenblik wachtens kon ons noodlottig worden.
De buitenboords-vents waren geopend, zoodat de tanks met kracht volliepen en
de samengeperste lucht door de binnenboords-vents met gillend gefluit naar binnen
ontsnapte. 't Was een helsch lawaai in het schip.
Ik zag, hoe de kapitein en mijnheer Krapohl vol spanning door de torenglaasjes
naar buiten tuurden en de bewegingen van onze Nautilus volgden.
‘Wij duiken nòg niet,’ riep de kapitein den officier toe. ‘Nòg meer diepteroer, en
beide machines full speed vooruit!’ klonk zijn bevel.
Het geheele schip trilde en beefde onder den versterkten druk der machines en
scheen wel bij sprongen vooruit te schieten.
‘Ha, hij duikt, hij duikt!’ riep de kapitein met voldoening uit. ‘'t Is toch een
pracht-schip, die “Deutschland”!’
De kop van onze Nautilus was onder water gedoken, maar - tot onzen schrik volgde
de achtersteven deze beweging niet.
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Steeds dieper ging het voorschip naar omlaag. De helling werd bij de seconde grooter.
Zou de boot op zijn kop gaan staan?
Wij vielen, omdat wij ons steunpunt verloren...
Nog grooter, steeds grooter werd de helling.
We leunden achterover, en grepen ons vast aan elk steunpunt, dat onder ons bereik
was. In de centrale hielden de mannen zich krampachtig vast aan de handraderen der
diepteroeren, om niet te vallen.
Plotseling kregen we een hevigen stoot, en alles, wat vallen kon, viel met een plof
tegen den grond.
De machines raasden met een helsch lawaai, zooals ik nog nooit gehoord had. Wat
was er toch aan de hand? Waren wij misschien getroffen door een granaat van het
vijandelijk schip en voor goed naar den bodem der zee gejaagd?
‘We zijn geland!’ riep mijnheer Krapohl, ‘maar hoe?’
Mijnheer Klees zette met een handige beweging de machine-telegraaf stop, en
toen heerschte er plotseling een diepe stilte, die weldadig aandeed.
‘We zitten ongetwijfeld met den boeg op den bodem der zee,’ sprak de kapitein
na een oogenblik.
‘Ja, en steken met het achterschip ongetwijfeld hoog boven de zee uit,’ zei mijnheer
Krapohl. ‘Hoe konden de machines anders zoo'n heidensch lawaai maken?’
‘Dus heeft de vijand een prachtig mikpunt, als hij ons ziet,’ zei de kapitein bezorgd.
‘We maken wel een helling van 36 graden, schat ik. Elk oogenblik kan het noodlottige
schot vallen.’
We verkeerden in groote spanning, en de kapitein beval de achterste tanks, die
niet geheel geventileerd waren, met den meesten spoed te vullen.
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Dat geschiedde. Het evenwicht werd meer en meer hersteld, en de achtersteven zonk
langzaam lager en lager. Weldra was hij tot beneden den waterspiegel gezonken,
zoodat het gevaar geweken was.
Wij slaakten allen een zucht van verlichting, en de kapitein liet dadelijk door het
geheele schip een nauwkeurig onderzoek instellen, of alles nog in orde was. En dat
bleek gelukkig het geval te zijn. De ongelijkmatige onderduiking was blijkbaar het
gevolg geweest van het ongelijkmatig vullen der tanks, anders niet. 't Was alles te
wijten aan de kolossale deining van het zeewater.
In allen gevalle, het gevaar was geweken, en we konden met een gerust hart ter
kooi gaan.
Korten tijd daarna kwamen we in de gevaarlijkste zône, die we op onze reis moesten
passeeren.
‘We naderen de dikke lucht,’ hoorde ik den kapitein zeggen.
Ik wist niet, wat die uitdrukking beteekende, maar mijnheer Eyring, die nog al
eens een praatje met me maakte, zei me, wat er mee bedoeld werd.
‘We komen in de gevaarlijke zône, Hans,’ zei hij, toen ik er hem naar vroeg.
‘Loopen we niet in een net, dan varen we misschien op een mijn, en doen we dat ook
niet, dan schiet een torpedojager of een oorlogsschip ons misschien naar den bodem
van de zee. En van wien word-jij nu liever gebeten: van de kat of van den kater!’
‘'t Zal niet veel verschil maken, mijnheer. Opletten zal de boodschap zijn, denk
ik.’
‘Ja, dat denk ik ook,’ zei mijnheer Eyring lachend.
Inderdaad dreigden ons van alle kanten de grootste gevaren, en we hadden niet
weinig moeite, om ze te ontkomen. Herhaaldelijk moesten we
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van koers veranderen, omdat er schepen in het gezicht kwamen, en 's nachts voeren
we met gedoofde lichten, of doken onder water.
Gelukkig werden wij niet gezien.
Maar allen werden we moede van de spanning, waarin wij verkeerden. De kapitein
besloot dan ook, de bemanning eenige uren rust te gunnen, en gaf bevel tot den bodem
van de zee onder te duiken. Dat deden we, en we bleven er den geheelen nacht rustig
liggen. Dat was een pretje voor de bemanning, die tot nog toe voortdurend in touw
was geweest. De gramofoons werden voor den dag gehaald en draaiden alle mogelijke
vaderlandsche liederen af, en wij zongen lustig mede. En in de kajuit zaten de kapitein
en de voornaamste leden de equipage, en dronken onder vroolijk praten en schertsen
een glas champagne op den goeden afloop. Stucke en ik hadden de eer, hen te mogen
bedienen. 't Was bijna feest in de ‘Deutschland’. Overal hoorde ik zang, muziek en
scherts. Ja, ja, zeelieden zijn vroolijke lui, die de grootste gevaren met de meeste
kalmte onder de oogen zien, en zich geen zorgen maken voor den dag van morgen.
't Was al laat, eer er een volkomen stilte heerschte in onze woning op den bodem
der zee. Maar eindelijk sliepen allen den slaap des rechtvaardigen.
's Morgens vroeg klonk het bevel, om op te duiken. Dat was geen gemakkelijk
werkje, want het was een woelige zee. Onze Nautilus schudde en schokte dan ook
niet zoo'n beetje, maar 't kwam alles op zijn pootjes terecht, en met frisschen moed
voeren wij den Atlantischen Oceaan in. Het grootste gevaar was voorbij, de gevaarlijke
zône lag achter ons.
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We zouden dus rustiger hebben kunnen varen, indien er geen ruw weer gekomen
was. Ons schip, dat zich gewoonlijk aan de oppervlakte der zee bewoog, zoodat
alleen de toren boven water uitstak, kreeg het kwaad te verantwoorden, want de
golven beukten de stalen dekplaten met zooveel kracht, dat het scheen, of ze tot
splinters geslagen moesten worden. Gelukkig bedaarde de storm na een dag of drie,
en konden we ons wat hooger boven water verheffen. 't Werd prachtig weer, en de
gevaren, die zich opdeden in de gedaante van rookpluimen aan den horizon, konden
we gemakkelijk ontwijken door een beetje van koers te veranderen. 't Werd nu een
heerlijke, kalme vaart, en de bemanning kon haar werk best af. Alle luiken werden
opengezet, om het inwendige van de ‘Deutschland’ eens heerlijk te luchten, en de
matrozen hielden groote schoonmaak. Alle bedden, dekens en kleeren werden op
het dek gebracht, en het ondergoed fladderde lustig in den wind aan de staaldraden.
We frischten er allen van op, en lagen ons te koesteren bij den toren in het lekkere
zonnetje.
Ik had een rustig hoekje gezocht, en lag na te denken over alles, wat er in de laatste
maanden in mijn jong leven al zoo gebeurd was. Met weemoed gedacht ik mijn brave
ouders, die nu al sedert geruimen tijd onder de groene zoden rustten, en die ik nimmer
meer zou terugzien. O, hoe onuitsprekelijk lief had ik hen gehad, en hoe wreedaardig
had de oorlog mij die beide dierbaren ontrukt. Met ontzetting dacht ik weer aan de
uren, die ik aan Vaders sterfbed had doorgebracht, hoe zielig hij daar gelegen had,
vreeselijk verminkt en ten doode opgeschreven. En het was mij, of ik
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weer zijn zwakke stem hoorde, die mij vertelde, wat er tusschen hem en den Canadees
was voorgevallen op het slagveld.
Ik stond op, om naar de hut van den kapitein te gaan, en nogmaals de bekentenis
van den ongelukkigen Joe Craft te lezen, die zoo'n ontzettenden doodsstrijd had
gehad.
Ik ging door het torenluik naar beneden, en juist, toen ik de hut van den kapitein
wilde binnengaan, kwam iemand daar sluipend uit te voorschijn. 't

Ach, hoe moest ik thans...

Was Nibst. Hij keek angstig loerend rond, en toen hij mij ontdekte, wierp hij een
blik op mij, die van den grootsten haat getuigde. Zonder echter een enkel woord te
zeggen, verwijderde hij zich naar het matrozenverblijf.
Niet zonder eenige verwondering vroeg ik mij af, wat die man in de hut van den
kapitein kon
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gedaan hebben. Immers, hij had daar geen boodschap. De matrozen mochten er zelfs
niet komen. Zou hij misschien weer eens een poging hebben gedaan, om den koffer
van den kapitein te openen? Ik hield hem er best toe in staat, want ik vergat nooit,
wat ik gezien had, toen ik onder de kooi van den kapitein verscholen lag.
Vlug stapte ik de hut binnen, en haastig keek ik naar alle zijden rond, of ik iets
vreemds zou kunnen ontdekken. Een enkele blik overtuigde mij, dat de koffer van
kapitein König gesloten was en op dezelfde plaats stond, waar hij tot nog toe steeds
gestaan had.
Dat stelde mij gerust, en ik boog mij onder de kooi, om mijn eigen koffertje te
voorschijn te halen.
Wie beschrijft mijn schrik, toen ik bemerkte, dat het opengebroken was! Mijn
adem hokte in mijn keel, en ik voelde, dat ik doodsbleek werd. Mijn weinig je
linnengoed, dat ik inderhaast had medegenomen, lag verfrommeld door elkaar, maar mijn portefeuille met de tweeduizend mark, die ik voor de meubels had
ontvangen, was verdwenen, en wat nog veel erger was, de dief had mij ook de
bekentenis van den ongelukkigen Canadees ontroofd!
Tranen van spijt sprongen mij in de oogen.
Ach, hoe moest ik thans mijn zending vervullen?
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Elfde hoofdstuk.
Een vergeefsch onderzoek.
Ik legde mijn koffertje op de tafel en doorzocht met bevende handen den inhoud wel
twintigmaal, maar tevergeefs, en ik voelde mij diep ongelukkig. Ik besloot, mij
dadelijk naar den kapitein te begeven om hem te vertellen, wat er gebeurd was. Met
mijn koffertje in de hand wilde ik de hut verlaten, toen juist de kapitein binnentrad.
‘Hé Hans,’ zei hij lachend, toen hij zag, dat ik mijn koffer in de hand had, ‘ga je
op reis? Bevalt het je niet langer aan boord?’
Bedroefd keek ik den kapitein aan, en de tranen in mijn oogen verrieden hem
dadelijk, dat er iets ernstigs gebeurd moest zijn.
‘Ho ho, Hans, wat is dat? Tranen? Wat is er aan de hand, jongen?’
Ik zette mijn koffertje weer op de tafel en wees naar het verbroken slot.
‘Ik ben bestolen, kapitein, - zie maar, het slot is stuk...’
‘Bestolen?’ vroeg de kapitein, terwijl hij het voorhoofd fronste. ‘Bestolen, zeg
je?’
‘Ja, kapitein, mijn koffertje is opengebroken, en...’
Ik wierp mijn koffer open.
‘Maar je kleeren liggen er nog in, Hans. Ik wil niet beweren, dat het niet erg is, maar zoo groot
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kan je schade toch niet zijn, dat je er tranen om behoeft te storten. Een beetje
ondergoed...’
‘Was het dat maar alleen, kapitein, maar ook de bekentenis van den Canadees is
verdwenen en bovendien nog mijn portefeuille met tweeduizend mark aan bankpapier.
Hoe moet ik nu den laatsten wil van dien armen man en van mijn Vader volbrengen?
't Is mij onmogelijk gemaakt. Alles is mij ontstolen, - alles!’ En ik barstte in tranen
uit.
‘Ga zitten, Hans,’ zei de kapitein. ‘Laten we de zaak eens kalm bespreken. Je
koffertje stond nog onder mijn kooi?’
‘Ja, kapitein. 't Is er niet vandaan geweest. Ik wilde voor het eerst, nadat ik u de
bekentenis van den Canadees had laten zien, het stuk nog eens doorlezen, - en zóó,
in dezen toestand, haalde ik mijn koffer van onder uw kooi te voorschijn. Ziet u, het
slot is met geweld verbroken.’
‘Ja, dat zie ik. En wist iemand hier aan boord van je geheim af, Hans?’
‘Neen, niemand. Zelfs mijn besten vriend had ik het niet medegedeeld.’
‘Weet je dat zeker? Bedenk je goed, Hans.’
‘Ik weet het volmaakt zeker, kapitein. Alleen u en mijnheer Krapohl kenden mijn
geheim, en misschien heeft u het aan mijnheer Eyring gezegd?’
‘Ja, mijnheer Eyring weet het, maar dat doet niets ter zake, Hans. Mijnheer Eyring
zal je het geld en de bekentenis niet hebben ontvreemd. Ik begrijp er niets van. 't Is
een raadselachtig geval. 't Is duidelijk, dat we een dief aan boord hebben. Verdenk
jij iemand, Hans?’
‘Ja kapitein, ik geloof, dat ik wel weet, wie de dief is.’
‘Wie dan?’
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‘Nibst, kapitein...’
‘Wat? Jochem Nibst?’ riep de kapitein uit. ‘En heb je reden voor dat vermoeden?’
‘Ongetwijfeld. Toen ik mij bij de afreis onder uw kooi verscholen had, - u weet
wel, - toen zag ik Nibst binnensluipen in uw hut en pogingen aanwenden om met de
sleutels, die hij in zijn zak had, uw koffer te openen.’
‘Mijn koffer?’ riep de kapitein verwonderd uit.
‘Ja kapitein. Door naderende voetstappen werd hij in zijn voornemen gestoord en
op de vlucht gejaagd.’
‘Zoo zoo,’ zei de kapitein peinzend, ‘dat geeft te denken. Gelukkig is de man nog
aan boord, en kan het gestolene niet ver weg zijn.’
‘Er is nog meer, kapitein.’ vervolgde ik. ‘Toen ik straks hier in de hut wilde gaan,
kwam Nibst er juist uit. Vermoedelijk heeft hij de daad pas enkele minuten geleden
gepleegd.’
‘Zag hij je?’
‘Ja, en hij keek me aan met een blik, die van grooten haat getuigde, kapitein. Den
eersten dag, dat ik hier vrij rondliep, trok hij me zonder eenige aanleiding zoo hard
aan mijn oor, dat het bloedde, en toen gaf ik hem een schop tegen zijn scheen, dat
hij van pijn door het vertrek sprong. Na dien tijd haat hij mij.’
‘Als zijn haat maar niet zoo ver gaat, dat hij je geld en het document over boord
gooit,’ zei de kapitein. ‘Dat zou erger wezen, Hans.’
‘Maar mij komt dat onwaarschijnlijk voor, kapitein. Nibst is een dief, die alleen
steelt om zichzelven te bevoordeelen. Eerder denk ik, dat hij, nu het geheim van den
Canadees hem bekend is, zal trachten er zijn voordeel mede te doen. Hij
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zal den gestolen schat in zijn bezit zien te krijgen en er zich mede uit de voeten
maken, daar twijfel ik geen oogenblik aan.’
‘Je hebt gelijk, Hans. Gelukkig heeft hij in den eersten tijd nog geen gelegenheid
om zich van den schat meester te maken. Spreek er met niemand over, Hans, en ga
mijnheer Krapohl verzoeken, hier te komen.’
Zoodra deze binnengetreden was, vertelde de kapitein hem het voorgevallene, en
samen beraadslaagden zij, wat er thans moest worden gedaan.
‘Wij dienen Jochem Nibst hier te ontbieden, om hem aan den lijve te onderzoeken,’
meende de officier. ‘En zoo spoedig mogelijk. Hans zou hem kunnen gaan halen.
Misschien draagt hij alles nog bij zich.’
‘Dan krijgt hij dadelijk argwaan, mijnheer, en kan hij de stukken over boord
werpen,’ zei ik. En de kapitein vond, dat ik gelijk had.
‘Neen,’ zei hij. ‘'t Is beter, dat u naar hem toe gaat, mijnheer Krapohl, en hem,
zonder zijn argwaan op te wekken, met een los praatje hier brengt. Als hij de stukken
werkelijk nog bij zich draagt, krijgt hij zoo doende geen gelegenheid om er zich van
te ontdoen.’
‘Dat is zoo,’ zei mijnheer Krapohl, en hij verliet de kajuit, om Jochem Nibst te
halen. Hij begaf zich naar het matrozenverblijf, waar Jochem zich bevond, en zeide
vriendelijk:
‘O, ben jij daar, Nibst? Heb je op 't oogenblik niets te doen?’
‘Neen mijnheer, ik heb rust.’
‘Dat treft, ga dan even met mij mede, wil je?’
Nibst kon niet anders denken, of de officier had bij een of andere kleinigheid zijn
dienst noodig, en
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zonder eenigen arwaan ging hij met hem mede. En mijnheer Krapohl hield hem
bovendien zorgvuldig in het oog, of hij geen verdachte bewegingen maakte.
Kalm volgde Nibst hem naar de kajuit van den kapitein, en hij keek niet weinig
verwonderd, toen Krapohl hem gebood, daar binnen te gaan. Thans begreep hij best,
waarvoor hij daar moest komen, dat kon ik zien aan den snellen blik, dien hij op mijn
koffertje, daarna op mij, en eindelijk op den kapitein wierp. En ik kon er mij
onmogelijk in bedriegen, dat hij van kleur verschoot. Zijn bloedlooze lippen werden
nog bleeker, dan zij gewoonlijk reeds waren, en ook verdween het weinigje rood,
dat anders zijn wangen kleurde.
Hij mòèst de dief zijn, dat stond bij mij vast.
Mijnheer Krapohl nam ook bij de tafel plaats, en de kapitein wees naar het
geopende koffertje, terwijl hij met gestrengen blik Jochem Nibst aankeek en zeide:
‘Waarom heb jij dien koffer opengemaakt?’
‘Ik, kapitein, - dat heb ik niet gedaan. Dien koffer zie ik op dit oogenblik zelfs
voor het eerst van mijn leven.’
‘Lieg niet, Jochem Nibst,’ zei de kapitein, zonder zijn oogen ook maar een seconde
van hem af te wenden. Ik zag duidelijk, dat Nibst dien gestrengen blik niet kon
verdragen en zijn oogen naar den grond sloeg.
‘Zie mij aan, Nibst, en lieg niet!’ sprak de kapitein.
‘Ik lieg niet,’ zei Nibst.’ ‘Is er misschien gestolen? Ik ben geen dief. Niemand op
de wereld kan zeggen, dat ik een dief ben.’
‘Ja, er is gestolen, en jij bent de dief!’ zei de kapitein kortaf. ‘Als dan niemand
dat van je kan
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zeggen, zooals je beweert, dan zeg ìk het. Versta je dat, Jochem Nibst, ik zeg, dat jij
een dief zijt, en dat je geld en een geschrift van groote waarde uit dit koffertje gestolen
hebt. Spreek de waarheid, Jochem Nibst, dat kan je niet anders dan voordeelig zijn.
Beken de waarheid!’
Nibst haalde met een onverschillig gebaar de schouders op en zweeg.
‘Geen gebaren!’ bulderde de kapitein hem toe. ‘Ik raad je in je eigen belang aan,
te bekennen, wat je misdeedt. Spreek, beveel ik je!’
‘Ik heb het niet gedaan,’ zei Nibst. ‘Laat mijn kist onderzoeken, als u wil, dan zal
u blijken, dat ik de waarheid spreek. Ik lieg niet, ik lieg nooit, en ik ben een eerlijk
man, op wien niets te zeggen valt, kapitein.’
‘Wat had-je een half uur geleden dan hier in mijn hut te doen?’
‘Ik? - Hier in uw kajuit? - Ik ben hier niet geweest, kapitein.’
Bij die woorden keek hij mij snel, maar niet langer dan een seconde, aan.
‘Hans Richter zag je hier uitkomen, Nibst. Je liegt nooit, niet waar? Dit is misschien
in je leven je eerste leugen?’
‘Ik was hier niet, kapitein. Als Hans Richter beweert, dat hij me hier vandaan zag
komen, spreekt hij onwaarheid. Misschien is hij zelf de dief.’
‘Nu nog mooier!’ spotte de kapitein. ‘Niemand besteelt zichzelven, Jochem Nibst.
Hans is de bestolene.’
‘Dan zegt hij het, om mij in het ongeluk te storten!’ zei Nibst. ‘Ik ben hier niet
geweest, dus Hans Richter kan mij hier niet gezien hebben. Ik ben geen dief.’
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‘Neen, en je liegt ook niet,’ sprak de kapitein, die thans geen oogenblik meer twijfelde,
of hij had den schuldige voor zich. ‘En wie was de man, die op den dag van onze
afvaart, toen mijn koffer aan boord gebracht was, in mijn hut sloop en probeerde,
hem met een valschen sleutel te openen? Zeg, Nibst, wie was dat?’
Ik zag verandering op het gelaat van Nibst. Blijkbaar was hij in de meening, dat
niemand hem toen had gezien, en verwonderde hij er zich over, dat dit niet het geval
bleek te zijn.
‘Dat weet ik niet, kapitein,’ zei hij. ‘Ik weet niet, wat u bedoelt.’
‘Dat was Jochem Nibst. Mijnheer Krapohl, ik verzoek u met Heynes de kist van
dezen man te doorzoeken. Als het gestolene niet van zulke groote waarde was, zou
ik er u niet mede lastig durven vallen. Wil u?’
‘Zeker, - ik ga onmiddellijk. Is die niet op slot?’
Nibst wierp een ring met sleutels op de tafel, dien de kapitein opnam en zorgvuldig
bekeek.
‘Hoeveel kisten heb je bij je, Nibst?’
‘Eén, kapitein.’
‘En hoeveel sloten zitten daar op?’
‘Eén, kapitein.’
‘Zoo, aan dezen ring zitten twaalf sleutels van allerlei grootte en vorm, en een
paar ervan zien er verdacht uit; ze lijken wel wat op loopers. Waar heb je al die
sleutels voor noodig?’
‘Voor hetgeen ik in het vaderland achterliet, kapitein. De grootste sleutel past op
mijn kist, en loopers zijn er niet bij. Beziet u ze maar goed. Ik ben geen dief.’
De kapitein keek hem lang met een gestrengen blik aan. Eindelijk zei hij:
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‘Beken liever, Jochem Nibst, voordat het onderzoek je als den dader aanwijst. Ik
raad het je aan in je eigen belang.’
‘'k Heb niets te bekennen, kapitein. Ik ben nooit in uw hut geweest en ik ben ook
geen dief.’
Mijnheer Krapohl nam de sleutels en verliet de kajuit. O, hoe hoopte ik, dat hij
het gestolene zou terugvinden. Dat hij een nauwgezet onderzoek zou instellen, daaraan
behoefde ik niet te twijfelen, want hij was een zeer degelijk man en hij wist, van hoe
groote waarde de bekentenis van Joe Craft was.
Het duurde lang, eer hij terug kwam, en ik zag al dadelijk aan zijn gezicht, dat het
onderzoek vergeefsch was geweest. Hij legde de sleutels voor den kapitein op de
tafel, en zeide:
‘Niets gevonden.’
Ik zag een glimlach op de dunne lippen van Jochem Nibst, en een kort oogenblik
keek hij me triomfantelijk aan.
‘Haal je zakken leeg!’ gebood de kapitein.
Nibst deed het gewillig. Er kwam niets bijzonders te voorschijn.
‘Toch ben jij de dief!’ zei de kapitein beslist. ‘Waarom zou je anders ontkennen,
tweemaal in mijn kajuit te zijn geweest. Je weet, dat je gezien bent.’
‘Ik ben belasterd, kapitein,’ zei Jochem. ‘Hans Richter zoekt mijn ondergang.’
‘Kletspraat! Leugens!’ barste de kapitein uit. ‘Waarom zou die jongen je ondergang
willen? Ontkleed je!’
Dat was spoedig gedaan, want de matrozen hadden weinig klêeren aan. Daarvoor
was het te warm in de ‘Deutschland.’
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Ook op zijn bloote lichaam bleken de gestolen stukken zich niet te bevinden. Blijkbaar
had hij ze op een of andere geheime plaats verborgen, want vernietigd had hij ze
zeker niet. Het geld vertegenwoordigde voor hem een te groote waarde, dan dat hij
het in zee zou hebben gegooid, en het document van den Canadees kon hem schatrijk
maken. Ook dat zou hij wel zorgvuldig bewaren, om het te zijner tijd te gebruiken.
De kapitein was eindelijk wel genoodzaakt, Jochem Nibst te laten gaan, want er
bestonden geen termen om hem op te sluiten. De man ontkende immers alle schuld,
en de bewijzen ontbraken ten eenen male. Niemand kon hem bewijzen, dat hij de
schuldige was, al twijfelde niemand van ons drieën daar ook maar een oogenblik
aan.
Hij keek me zegevierend aan, toen hij de kajuit verliet, en met afkeer keek ik hem
na. Hij moest een doortrapt slecht mensch zijn. Wij spraken af, hem zorgvuldig in
het oog te houden en alles ook aan mijnheer Eyring te vertellen. Ongetwijfeld zou
ook deze dan een oogje in het zeil houden. En de kapitein raadde mij aan, het geheele
schip tot in de kleinste gaatjes en verborgenste hoekjes nauwkeurig te doorzoeken.
Wellicht was het geluk mij dienstig, en mocht het mij gelukken, het gestolene terug
te vinden.
Dat deed ik dagen achtereen, maar al mijn moeite was vergeefsch, en ik werd er
moedeloos onder. Ik volgde Jochem Nibst als zijn schaduw, en bespiedde de geringste
van zijn bewegingen, met het eenige gevolg, dat hij mij in mijn gezicht uitlachte en
mij de hatelijkste woorden toevoegde. Dat deed hij echter nooit, of wij moesten alleen
wezen. Soms dreigde hij me met de verschrikke-
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lijkste dingen, en ik twijfelde geen oogenblik, of hij was er toe in staat ze ook uit te
voeren.
Meer en meer kwam ik tot de overtuiging, dat ik mijn kostbare stukken voor goed
verloren had, en dat maakte mij verdrietig en somber.
Eens, toen hij bezig was de motoren te smeren, en wij toevallig maar met ons
beiden in de machinekamer waren, kwam hij voor me staan en hield me zijn gebalde
vuist vlak voor mijn gelaat.

‘Je bent nog slechter, dan ik dacht.’

‘Zeg, kleine spion, je verveelt me!’ beet hij me toe. ‘Als je me nog langer vervolgt,
sla ik je de hersens in, of ik loop je over boord...’
‘Ik heb jouw verlof niet noodig, om hier te blijven,’ zei ik kortaf. ‘Ik mag gaan,
waar ik wil, zegt de kapitein.’
‘Maar ìk wil niet, dat je me als een schaduw vervolgt, versta je dat, spion? Geef
je verder geen moeite, want wat je zoekt, zul je nooit vinden!’
‘Dus je bekent de dief te zijn?’
‘Tegen jou wel, kleine adder, waarom zou ik
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niet? Zeg het maar gerust tegen den kapitein, dan ontken ik het toch weer. Ze kunnen
het mij immers nooit bewijzen?’
Met een valschen lach keek hij me aan.
‘Dan ben je nog slechter, dan ik dacht,’ zei ik.
Opeens nam zijn gelaat weer een vreeselijke uitdrukking aan, en hij beet me sissend
toe, terwijl hij zijn gelaat bijna tegen het mijne duwde:
‘Maar ik verkies niet langer door je vervolgd te worden, - versta je dat goed? Ik
verkies het niet. Als je leven je lief is, blijf me dan uit de voeten, want ik zal voor
niets terugdeinzen. Dat is duidelijk, hoop ik?’
‘Ja,’ zei ik. En ik begaf mij naar den toren, om alles aan den kapitein en de beide
officieren te vertellen.
Zij hoorden mij aandachtig aan, maar meenden toch, dat zij geen recht hadden,
om Jochem Nibst gevangen te zetten. 't Was immers waar: als zij hem opnieuw
ondervroegen, zou hij alles toch weer ontkennen, en zelfs zijn bekentenis tegen mij
loochenen?
‘'t Is een doortrapte schurk!’ zei mijnheer Eyring. ‘Hij moest net zoo lang gegeeseld
worden, tot hij bekende, waar hij de papieren verstopt heeft.’
‘Ik geef toe, dat het een afdoende maatregel zou wezen,’ sprak de kapitein. ‘Maar
de wet geeft er mij geen recht toe. 't Is intusschen voor jou een nare historie, Hans,
maar troost je, alles is nog niet verloren.’
‘Nog niet verloren, kapitein?’
‘Neen, allerminst. Ken je den inhoud van de bekentenis uit je hoofd?’
‘Woordelijk? Neen, kapitein. Maar ik weet wel alles, wat er in staat.’
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‘Dus je kent den naam van den juwelier, en van het onschuldige slachtoffer, dat
levenslang gekregen heeft?’
‘Ja, zeker! De juwelier heette Mr. Bradford, en zijn bediende John Easthon.’
‘Mooi zoo. En weet je ook, waar Joe Craft de juweelen verborgen heeft?’
‘Zeker. Hij heeft gewoond buiten Quebec, in de Park-lane. Onder den vloer van
zijn hut heeft hij alles begraven.’
‘Als het er nog maar ligt,’ zei mijnheer Krapohl.
‘Ongetwijfeld, want Joe Craft heeft zijn hut niet verkocht. Hij heeft de deur en de
ramen dichtgespijkerd, toen hij als soldaat naar Europa vertrok, en alles onder
politie-toezicht gesteld. Dat staat alles in zijn bekentenis.’
‘Wèl brutaal!’ zei mijnheer Eyring. ‘Wat zijn er toch geweldige schavuiten op de
wereld. Dus de politie past voor hem tijdens zijn afwezigheid op zijn gestolen schat?
't Is slim bedacht! Zoo'n schoelje.’
‘De arme man heeft berouw genoeg gehad, mijnheer,’ zei ik. ‘Ik hoop zoo'n sterfbed
nooit te krijgen, en ik zou het heerlijk gevonden hebben, als ik zijn laatsten wil had
kunnen volbrengen en den ongelukkigen John Easthon uit de gevangenis kon
verlossen. Maar dat is nu onmogelijk geworden.’
‘Dat is nog niet gezegd, Hans,’ zei de kapitein. ‘Het gestolen document moet hier
nog aan boord zijn, dat lijdt geen twijfel. 't Zal zaak zijn, bij onze aankomst in
Amerika, onze oogen goed open te houden. Wij moeten het den dief onmogelijk
maken, van zijn misdaad te profiteeren. Zonder mijn voorkennis kan hij het schip in
geen geval verlaten, en wij zullen wel zorgen, dat Jochem Nibst
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niet van boord gaat, voor wij hem van top tot teen nagekeken hebben. Laat dat maar
aan mij over.’
‘Wel ja,’ zei mijnheer Krapohl, ‘alles is nog niet verloren. Jochem moet slim
wezen, wil hij het van ons winnen.’
‘Maar hij is slim,’ viel Eyring in. ‘De kèrel heeft een echte gauwdieventronie. 't
Is jammer, dat wij hem aan boord hebben.’
‘Dat is het!’ zei de kapitein. ‘Doch hij zal zijn straf niet ontloopen. Wij zullen hem
wel ontmaskeren. Wij zijn óók geen kinderen. Houd maar goeden moed, Hans, 't kan
alles nog best terecht komen.’
Dit gesprek bemoedigde mij zeer, want ik moest toegeven, dat het voor Jochem
Nibst uiterst moeilijk zou gaan, om zich met mijn geld en het gewichtige document
van boord te begeven, zonder opgemerkt te worden. Intusschen bleef ik hem, ondanks
al zijn bedreigingen, volgen als zijn schaduw en al zijn gangen bespionneeren. Maar
het verlorene kreeg ik er helaas niet door terug.
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Twaalfde hoofdstuk.
Bange dagen en een gelukkige vondst.
Intusschen ging onze tocht ongestoord voort. 't Was heerlijk in den Atlantischen
Oceaan, dien wij nu reeds sedert eenige dagen doorkliefden, en ik verbeeldde mij
reeds, een vrij bevaren zeeman te zijn. Ik had na de kleine aanmaning in de eerste
dagen in het geheel geen last meer gehad van zeeziekte, en vond de berichten omtrent
deze ziekte trouwens ook zeer overdreven. Zoo buitengewoon naar en akelig was ik
er niet van geweest.
Elken dag nam ik mijn bad. Dat zal wel wat ongelooflijk klinken, maar 't is toch
volmaakt waar: elken dag genoot ik een heerlijk zeebad. Hoe dat kon? Boven het
cilindervormig druklichaam en de duiktanks en oliebunkers, die terzijde daarvan
liggen, verheft zich het zoogenaamde buitenschip, dat het vaartuig den eigenlijken
scheepsvorm geeft. In zijn bovenste deelen vormt dit buitenschip de zoogenaamde
buitentanks, die bij een geladen schip altijd met water zijn gevuld, daar water en
lucht door talrijke openingen, gaten en spleten tot hun inwendige ruimte toegang
hebben, om een snel duiken en boven komen mogelijk te maken. Door luikjes kan
men in die buitentanks komen.
Die tanks nu, waar altijd frisch water doorheen spoelde, waren onze badkuipen,
en we maakten er een druk gebruik van. In een onderzeeër heerscht
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altijd een benauwde atmosfeer, bezwangerd met een alles doordringende olielucht
en vettigen damp, die alles en iedereen aantast. 't Is dus te begrijpen, hoe heerlijk het
voor ons was, dagelijks een verfrisschend zeebad te nemen. 't Was bepaald een genot.
Alleen gedurende eenigen tijd na een tocht onder water was het onbruikbaar, want
dan was het water met een dikke olielaag bedekt, die het baden onmogelijk maakte.
Soms duurde het wel langer dan een dag, eer alle olie er uitgespoeld was. Toen ik
dat nog niet wist en mij eens heerlijk meende te verfrisschen, kwam ik er zoo vet en
glibberig als een paling uit te voorschijn, tot groot vermaak van allen, die het zagen.
Ik moest mij een uur lang met zeep boenen en borstelen, eer ik mijn onnatuurlijke
vetlaag weer kwijt was.
De reis werd vrij eentonig en was zonder afwisseling, want de gevaren, die zich
in de gedaante van schepen aan den horizon opdeden, konden wij gemakkelijk
ontwijken door van koers te veranderen, wat op den duur ook al weer vervelend werd
en de reis langer maakte.
Eenmaal riep de kapitein mij bij zich in den toren, om iets moois te zien. We
voeren toen zoo diep, dat de toren ongeveer drie meter onder water was.
‘Kom nu eens kijken, hoe mooi, Hans,’ zei de kapitein. ‘Thans kun je de zee onder
de oppervlakte bewonderen, zooals je zoo dikwijls gewenscht hebt. Is het niet
prachtig?’
Ik plaatste mij voor het torenvenster, en genoot toen inderdaad van een
wonderschoon kleurenspel. De zon schoot haar gouden stralen door het water naar
beneden en vervulde de diepte met een fel schijnsel.
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Het water was zoo helder en klaar, of ik in de ijle lucht staarde naar een schitterend
blauwen hemel, en ik kon de geheele boot zien, die omgeven was door zilveren
luchtbellen, welke uit het schip ontsnapten. In de verte zag de zee er uit als een
opaalgroene muur, waar onze Nautilus doorheen boorde. 't Was werkelijk schitterend
mooi. Kwallen, van doorzichtig blauwe kleur, gleden voorbij en raakten verward in
de koperen draden van de verschansing, en schenen dan plotseling rose, geel of purper
gekleurd. 't Was een fantastisch gezicht, waaraan ik mij niet verzadigen kon.
‘'t Is schitterend, kapitein Nemo,’ zei ik zacht, want in mijn gedachten was ik aan
boord van de Nautilus en had kapitein Nemo door zijn vernuftige mechaniek den
zijwand laten wegvallen, waardoor ik de diepte der zee en al haar geheimen thans
voor mij ontsluierd zag.
‘Hè, wat zeg je daar, - kapitein Nemo? Wie is dat?’
‘Ha ha!’ lachte mijnheer Eyring. ‘Hans is weer absent. Hij leeft weer in zijn
gedachten in het geheimzinnige schip, de Nautilus, niet waar, en kapitein König is
kapitein Nemo geworden. Is dat boek je ook ontstolen, Hans?’
‘Neen mijnheer, 't ligt nog in mijn koffer. Wil ik het halen?’
‘Graag, de vaart is tegenwoordig zoo eentonig, dat ik het graag lezen wil. En
kapitein Nemo misschien ook?’
‘Ja, ik wil het ook wel eens inzien,’ zei de kapitein lachend. ‘Is dat zoo'n
wonderboek?’
‘Dat schijnt zoo,’ zei mijnheer Eyring. ‘Hans dweept er mede.’
‘'t Is prachtig, kapitein, 't is het mooiste boek,
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dat er op de wereld bestaat,’ zei ik, en ik ging naar de hut om het te halen.
Mijnheer Eyring was de eerste, die er in begon te lezen. Eerst bladerde hij het boek
door, om de platen te bekijken, en die schenen spoedig zijn belangstelling op te
wekken. Hij begon te lezen, en was weldra geheel in zijn lectuur verdiept. Hij vergat
zelfs zijn tijd van aflossen, maar mijnheer Krapohl was wel zoo goed hem er aan te
herinneren, dat het zijn beurt was, om de wacht te houden. Toen nam de kapitein het
boek, en hij las het achter elkaar uit, zoo boeide het hem.
‘'t Is merkwaardig!’ zei hij, toen het uit was. ‘'t Is interressant. Hoe is het mogelijk,
dat één man dat alles bedenken kon. Jammer, dat het een Franschman en geen
Duitscher was.’
‘Daar is het boek niet minder mooi om, kapitein Nemo!’ zei ik schertsend.
‘Ja, ja, kapitein Nemo noemde je me. Nu kan ik me dat begrijpen, Hans. 't Is een
merkwaardig boek, en de schrijver had een voorspellenden geest.’
Mijn boek ging onder de voornaamsten van de bemanning van hand tot hand, want
we beleefden een gemakkelijken tijd. De Atlantische Oceaan leverde niet vele gevaren
op.
Alleen die herhaalde koerswijzigingen, als wij in de verte een schip zagen
opdoemen, waren lastig.
‘Kapitein,’ vroeg ik, ‘waarom maakt u niet een loozen schoorsteen op het dek, om
de schepen te misleiden. In de verte zien wij er dan als een gewoon stoomschip uit
en kunnen geregeld doorvaren, zonder telkens gedwongen te zijn, van koers te
veranderen.’

C.J. Kieviet, Het geheim van den Canadees

180
‘Daar zeg je zoo wat, Hans,’ zei de kapitein. ‘Dat is een slimme gedachte van je.
Roep eens eenige mannetjes hier.’
Dat was spoedig gedaan, en toen bedachten we, van zeildoek een loozen
schoorsteen te maken, dien we met ringen van ijzerdraad aan den periscoop konden
bevestigen.
't Zaakje stond spoedig voor elkaar, en op eenigen afstand moesten we precies den
indruk van een stoomschip maken, vooral toen we er een vuurtje onder brandden,
zoodat er een dikke rookwolk uit te voorschijn kwam.
In de verte naderde een stoomschip, en wij bleven kalm doorvaren, zonder van
koers te veranderen, niet weinig nieuwsgierig, of onze list opgemerkt zou worden.
De bootsman Humke had een conservenblikje met teer in den brand gestoken, en de
marconist zorgde er voor, door geducht met de luchtpomp te werken, dat de vlam
zoo groot mogelijk werd. Met genoegen keken we naar den dikken rookkolom, die
boven de ‘Deutschland’ dwarrelde.
Blijkbaar maakten we volkomen den indruk van een koopvaarder, want het
stoomschip in de verte veranderde van koers en stevende recht op ons aan. Dat zou
het zeker niet gedaan hebben, als het gezien had, dat wij een onderzeeër waren.
‘Hola, hij koerst hierheen!’ riep de kapitein lachend. ‘Dat is nu niet precies onze
bedoeling. Klaar om te duiken!’
In een oogenblik waren alle mannen op hun post. Met een sierlijke buiging zakte
onze schoorsteen in elkaar.
Maar o, wat een schrik op het naderende stoomschip, dat ons plotseling als
onderzeeër herkende
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en niet anders kon denken, of het zou in den grond worden geboord. Het stootte
geweldige rookwolken uit en veranderde onmiddellijk van koers. Weldra was het
uit het gezicht. Toen brachten we onzen schoorsteen weer in zijn fatsoen en voeren
gemoedelijk en genoegelijk verder.
Onder al die bedrijven bleef ik Jochem Nibst voortdurend in de gaten houden.
Steeds wist ik precies, waar hij was en wat hij uitvoerde, en nog altoos bleef ik hopen,
dat hij door een of andere onvoorzichtigheid verraden zou, waar hij het gewichtige
document en mijn geld verstopt had. Soms hield ik mij geruimen tijd, of ik mijn
pogingen opgaf en deed ik net, of ik niet op hem lette. Maar tòch bespionneerde ik
hem overal, waar hij was. En vooral, wanneer hij geheel alleen meende te zijn, ging
ik hem in al zijn handelingen na, in de hoop, dat hij zichzelven verraden zou. En ook
de kapitein en de officieren hielden hem scherp in het oog. De naam van spion, dien
hij mij herhaaldelijk toesiste, was volkomen op mij toepasselijk, dat kan ik niet
ontkennen.
Toch was alle moeite vergeefsch.
Jochem Nibst gaf zich geen enkele maal bloot, en toch stond het bij mij vast, dat
hij mijn papieren nog in zijn bezit had. Ongetwijfeld was het hem gelukt ze ergens
te verbergen, waar niemand ze vinden zou.
Zoo liep de Junimaand langzamerhand ten einde, en daarmede verdween ook onze
rust aan boord.
Wij naderden den Golfstroom. 't Werd zoel en drukkend om ons heen en 's avonds
ging de zon achter bloedroode sluiers onder. Dat voorspelde weinig goeds. Het begon
te weerlichten, en de lucht zag er dreigend en onheilspellend uit. 's Nachts
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kwam er een hevig onweêr en scheen de wind wel uit alle hoeken te waaien. 't Werd
moeilijk, de ‘Deutschland’ te sturen. De warmte nam gaandeweg toe en steeg tot
achtentwintig graden Celsius. Toch leverde het woelige water een prachtig schouwspel
op, want het zoogenaamde lichten der zee had ik nog nooit zoo mooi gezien. Onze
toestellen voor draadlooze telegrafie weigerden den dienst door de spanning van de
electrisch overladen lucht. Voor 't eerst sedert het begin van onze reis moesten we
de berichten uit het vaderland missen. De marconist kreeg ongevraagd vacantie. Het
lichten der zee werd zoo sterk, dat het scheen, of wij ons door een zee van vuur
bewogen. De heeren in den toren hadden er niet weinig last van, want het voortdurend
staren op dien vuurgloed maakte hen bijna blind, wat hoogst gevaarlijk voor ons
was, daar vele stoomvaartroutes elkander hier sneden en wij dus gemakkelijk
opgemerkt konden worden.
Het weer werd wilder en wilder, de wind verheft zich tot storm, de storm groeit
aan tot een orkaan. En de hitte wordt ondraaglijk. De woeste golven bulderen tegen
ons schip en beuken de stalen platen met ongekende kracht. En de hagelsteenen
kletteren op het dek en in de schuimende, opgezwiepte golven neder. De wolken aan
het hemelgewelf nemen de grilligste vormen aan en felle bliksemschichten doorklieven
de lucht. Plotseling wordt de nacht pikdonker en schijnen de golven kokend vuur
met een groenachtigen gloed, 't Is een verrassend schoon schouwspel, maar - even
angstwekkend als schoon. Hoor, de donder ratelt en knettert, en zijn machtige stem
vereenigt zich met het woest gebruis van de zee en het
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loeien van den storm. 't Wordt een helsch, aangrijpend orkest.
En nog voortdurend neemt de orkaan in kracht toe, en feller worden de
bliksemschichten, angstwekkender davert het rollen van den donder. Hemelhooge
golven komen met woeste vaart aanrollen en bonken tegen den toren, waar zij vaneen
splijten en in duizend millioen vonken van vloeibaar goud uiteenspatten. Ontzaglijke
stukken water beuken het dek, waarvan alle luiken gesloten zijn, en een gevoel van
diepen eerbied vervult mij bij het aanschouwen van zooveel woeste kracht en
majestueuze schoonheid.
Herhaaldelijk passeeren ons groote stoomschepen in den donkeren nacht, maar
wij, met onze gedoofde lichten, gaan hen in de duisternis onopgemerkt voorbij.
Zoo verging traag de nacht. - Zou de dag verlichting brengen?
Integendeel, grillige, pikzwarte wolkengevaarten joegen in ijlende vaart langs het
zwerk, en orkaanachtige stormvlagen loeiden en gierden om den toren. De hitte werd
ondraaglijk, en de regen viel bij stroomen. Wij schenen door een muur van hemelwater
omringd, die ons somwijlen alle uitzicht benam. Het water droop ons uit de kleeren.
Met ongebreidelde kracht wierpen de golven zich op de ‘Deutschland’, en slingerden
het heen en weer, en beukten de stalen dekplaten, zoodat het schip kraakte in zijn
voegen. 't Schenen voorwereldlijke monsters, die zich op hun prooi wierpen, om
hem te verscheuren en vaneen te rijten. Slechts met moeite kon ik mij staande houden.
Wee mij, als het den orkaan gelukte, mij in zee te slingeren. Onherroepelijk zou ik
verloren ge-
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weest zijn. Met beide handen hield ik krampachtig den rand van de zoogenaamde
badkuip omklemd, maar ik kreeg er een stekende pijn in door de kracht van het
nederstortende water.
En nog altoos bleef de temperatuur stijgen.
Hoe zouden de menschen het beneden in het schip hebben?
Wat moest het daar thans benauwd en heet zijn. De luiken waren gesloten en
konden geen oogenblik geopend worden, om wat frissche lucht door te laten. Alleen
het torenluik kon tusschen twee orkaanvlagen in even opengezet worden, maar dat
kon geen voldoende verfrissching geven. Ik besloot naar beneden te gaan om te zien,
of ik mij wellicht nuttig kon maken.
Toen het torenluik weer even geopend werd, haastte ik mij de trap af.
Een heete, met olie- en allerlei andere vieze dampen bezwangerde lucht kroop
tegen mij op, zoodra ik beneden het dek kwam, en belemmerde mij in de ademhaling.
Was het in den toren heet geweest, hier drong plotseling het zweet mij door alle
poriën heen en droop mij in straaltjes langs het lichaam. Spoedig ontdeed ik mij van
alle kleêren, die ik missen kon, en ik begaf mij naar de machinekamer, om mijn
diensten aan te bieden.
O, wat een vreeselijke hitte omgaf mij. 't Was, of ik stikken zou. Mijn haren werden
druipnat, en het zweet droop langs mijn voorhoofd in mijn oogen. Onophoudelijk
moest ik ze met mijn zakdoek afdrogen, om te kunnen zien, en in minder dan geen
tijd was ook die doek drijfnat. Ik moest een anderen halen, en al spoedig weer een.
't Was er niet uit te houden, - en nu was ik nog niet eens aan het werk. Hoe moesten
die arme kerels zich
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wel gevoelen, van wie de uiterste lichamelijke en geestelijke inspanning werd gevergd,
om het groote schip veilig door dezen loeienden orkaan te sturen. 't Was een helsch
lawaai in de machinekamer, want de geweldige Dieselmotoren werkten met volle
kracht. Zij daverden en ronkten in regelmatigen slag, en stelden de macht van het
menschelijk vernuft tegenover de helsche machten der natuur. 't Was een Titanenstrijd!
Wie zou als overwinnaar te voorschijn treden?
't Was er tot stikkens toe benauwd. Overal droop het water langs de wanden neer.
Wel werkten onophoudelijk de twee groote ventilatoren, om de lucht zooveel mogelijk
te ververschen, maar de Dieselmotoren verslonden er in hun geweldige werking het
grootste deel van, om er hitte en nog eens hitte voor in de plaats te geven. Ik kreeg
een gevoel over mij, of ik smelten zou.
't Scheen er bij de minuut heeter te worden. De temperatuur wees een warmtegraad
aan van drie-en-vijftig graden Celsius, wat ongeveer gelijk staat met
honderd-zeven-en-twintig graden Fahrenheit.
De mannen werkten bijna geheel naakt. Zij hadden doeken om het voorhoofd
gebonden, om het nederstroomende zweet niet in hun oogen te krijgen. En hun
lichamen waren bedekt met water. De verzengende, afmattende hitte maakte het hun
bijna onmogelijk om arbeid te verrichten, en toch, de ijzeren noodzakelijkheid dwong
er hun toe. Zij voelen zich, of zij elk oogenblik kunnen nederstorten om te sterven,
't is hun, of hun hoofden zullen barsten, of de heete lucht hun longen zal verschroeien,
- en zij snakken naar het oogenblik, waarop zij zullen worden afgelost, om aan
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het dek eenigszins te kunnen afkoelen en in den slaap eenige rust te vinden.
Maar ook op het dek heerscht een ondraaglijke hitte, en in hun kooi kunnen zij
het niet uithouden. Onrustig wentelen zij zich om en om, tot zij eindelijk weer
verlangen naar het uur, dat zij arbeiden kunnen. Arbeid geeft althans nog eenige
afleiding.
Ik verfrischte hun hoofd, rug en borst met eenigszins verkoelend water, en nam
af en toe het werk over van hen, die zich onmachtig voelden om het langer vol te
houden. Zoo kregen zij eenige minuten, om naar het dek te gaan en zich een weinig
te herstellen. Maar zij bleven er geen oogenblik langer, dan strikt noodig was, daarvoor
hadden zij te veel plichtsgevoel. Ieder stelde er een eer in, zijn plicht tot het uiterste
te vervullen.
Jochem Nibst zag bleeker dan ooit. Zijn sluike haren hingen hem om zijn hoofd
geplet, en het zweet droop hem langs zijn lichaam. Ik zag, dat hij een bezwijming
nabij was. Loodzwaar sleepten zijn beenen achter hem aan, en soms moest hij zich
vasthouden, om niet te vallen.
Ondanks mijn afschuw van dien man kreeg ik een diep medelijden met hem. Ik
haalde een bak met frisch water en koelde hem rug en borst af. Machteloos liet hij
de armen langs zijn lichaam hangen, en de oliekan, waarmede hij de Dieselmotoren
moest smeren, viel hem uit zijn hand. Suf staarde hij mij aan. Blijkbaar wist hij niet
goed meer, wat er gebeurde.
Opeens sloeg hij rakelings langs mij heen op den grond. Hij was bewusteloos.
Dadelijk boog ik mij over hem heen en verfrischte zijn hoofd en polsen met het
verkoelende water, dat echter ook lauw aanvoelde.

C.J. Kieviet, Het geheim van den Canadees

187
‘Wat is er?’ schreeuwde mijnheer Kissling mij toe, die zijn motoren geen oogenblik
durfde verlaten.
‘Jochem Nibst ligt in zwijm, mijnheer!’ schreeuwde

... en verfrischte zijn hoofd.

de ik terug, om mij boven het geronk der motoren verstaanbaar te maken.
Mijnheer Kissling wenkte een paar matrozen, om Jochem Nibst naar boven te
dragen. Daar was het althans minder heet.
Ik hoorde een waarschuwend gepiep van de motoren.
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‘Olie! Olie!’ riep mijnheer Kissling. ‘Vlug wat!’
Haastig nam ik de kan met langen tuit op, die Jochem Nibst had laten vallen, en
begon de oliehouders te vullen. Ik had Nibst dikwijls genoeg aan het werk gezien
om te weten, hoe ik dat doen

Met een kreet van verrassing...

moest. Maar de kan bevatte slechts weinig olie en was spoedig leeg.
‘Goed zoo, Hans, flink zoo! Vul de kan, - dáár in die kast staat voorraad in
overvloed.’
Maar de vierkante zinken bak, waaruit Nibst gewoon was zijn kan te vullen, bleek
ook ledig te zijn, zoodat ik mijn toevlucht moest nemen tot een groot vat, achter in
de kast. In dat vat zat een kraan, en weldra stroomde de zinken bak vol.
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Het vat lag in een stellage, die van boven half cirkelvormig was uitgehold, zoodat
het niet wankelen kon. En een stapel poetslappen lag er onder, tusschen de vier
pooten. Ik liet mijn olielampje vast volloopen en vulde de reservoirs van de motoren.
Toen keerde ik naar het vat terug, om de kraan dicht te draaien. Het piepen had
opgehouden, en mijnheer Kissling knikte mij goedkeurend toe. Thans was ook de
groote bak vol, en plotseling bedacht ik, dat ik deze kast nog nooit had doorzocht,
omdat Nibst mij daar nooit gelegenheid toe gegeven had.
Haastig keek ik in alle hoeken en gaten rond, zonder echter het verlorene te vinden.
Toen greep ik tusschen den stapel poetskantoen en olielappen, en tot mijn blijde
verrassing voelde ik iets hards. Met beide handen graaide ik in den smerigen hoop
rond, - en ja, daar haalde ik mijn portefeuille te voorschijn. Ik rukte haar open, en
vond er, behalve mijn geld, ook het document van den Canadees in.
Met een kreet van verrassing sprong ik overeind!
Ik voelde geen hitte meer, en ijlde naar boven, naar den toren, waar de kapitein
en de beide officieren de wacht hielden.
‘Ik heb het gevonden! Ik heb het gevonden!’ juichte ik zoo luid, dat mijn stem
boven het bulderen van den orkaan uitklonk.
‘Wat?’ vroegen drie monden tegelijk.
‘Het document - en mijn geld!’ riep ik, de portefeuille boven mijn hoofd zwaaiende.
‘Hier heb ik alles weer!’
‘Waar heb je dat gevonden, Hans?’ vroeg de kapitein.
‘In de oliekast van Jochem Nibst,’ zei ik. ‘Hij
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had alles verstopt onder een stapel poetskatoen en vuile olielappen, maar dat doet er
niet toe. Ik heb gelukkig alles weer terug!’ En nu vertelde ik alles, wat er gebeurd
was.
‘Ik feliciteer je, Hans,’ zei de kapitein. ‘Weet je wat, je moest mij nu alles maar
te bewaren geven. Ik sta je er borg voor, dat ze het mij niet ontstelen zullen.’
Dat aanbod nam ik gaarne aan. 't Was nu in veilige handen.
Jochem Nibst was weer bijgekomen, en kon weldra naar de machinekamer
terugkeeren om zijn arbeid te hervatten. Wat zal hij op zijn neus gekeken hebben,
toen hij bemerkte, dat zijn kostbare papieren verdwenen waren.
Ik was zoo blij, dat ik de hitte bijna niet voelde, en toch was die eerder nog erger
geworden dan beter. De heeren in den toren spraken er met de grootste zorg over,
want zij vreesden, dat de mannen beneden hun zwaren arbeid in die gloeiende
atmosfeer zouden moeten opgeven. Met holle kaken en van koortshitte brandende
oogen deden zij hun werk als ware helden. Maar het kòn niet langer, of zij zouden
er bij neervallen.
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Dertiende hoofdstuk.
Onze behouden aankomst.
Gelukkig, eindelijk waren wij den Golfstroom met zijn hevige onweders en loeiende
orkanen door, en kwamen wij om zoo te zeggen van de hel in den hemel. De zon
scheen weer met gouden glans, en een frissche zeelucht doorwoei de ‘Deutschland’.
Wie maar eenigszins gemist kon worden, baadde zich in het koele zeewater, of lag
zich te koesteren aan den lijkant naast den toren. Weer hingen de staaldraden vol
linnengoed, alsof moeder de vrouw waschdag had gehouden.
Wij naderden de Amerikaansche kust.
De kapitein en zijn beide officieren beraadslaagden in den toren over den weg,
dien zij zouden volgen, om onopgemerkt de Amerikaansche territoriale grens te
kunnen passeeren. Dáár zouden wij veilig zijn, want met Amerika waren wij niet in
oorlog, en de Engelsche schepen hadden niet het recht ons daar aan te vallen.
Zij werden het er over eens, dat het 't veiligst zou zijn, indien zij in den nacht zoo
dicht mogelijk naar de kust voeren en daar goed uitkeken, of er zich ook vijanden
bevonden, die ons gevaarlijk konden worden.
Zoo voeren wij in de avondschemering van den achtsten Juli voorzichtig verder.
Er woei een stijve Zuidwester, die ons nog al aardig aan het slinge-
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ren maakte, maar tevens alle nevelen, die ons tot nog toe het uitzicht hadden belet,
voor zich uitjoeg, zoodat wij tot op verren afstand konden zien.
Opeens zagen we aan stuurboord een wit licht, dat herhaaldelijk verdween en weer
opflikkerde. En ook aan bakboord ontwaarden we een wit licht, maar dat bleef
constant schijnen.
‘Oorlogsschepen?’ mompelde mijnheer Eyring binnensmonds, alsof hij overluid
dacht.
‘Oppassen is de boodschap,’ zei de kapitein. ‘Met halve kracht voorwaarts!’ klonk
zijn bevel. Alleen onze toren was boven water, en alle mannen hielden zich gereed
om te duiken.
Gelukkig, 't gevaar bleek niet groot te zijn. 't Waren twee schepen, die ons op
verren afstand passeerden.
‘Fullspeed voorwaarts!’ klonk thans het bevel.
De heeren verkeerden in een prettige stemming, nu zij zoo dicht tot bij het doel
van hun reis gekomen waren, en mijnheer Krapohl zei tegen me:
‘Wel Hans, nu zal voor jou weldra het gewichtige oogenblik aanbreken. Zoodra
we voor anker liggen, ga je zeker op reis naar Quebec?’
‘Ja Hans, welk plan heb je nu verder?’ vroeg mijnheer Eyring. ‘We moesten die
kostbare juweelen maar samen deelen, hè?’
Maar daar meende hij natuurlijk niets van; 't was maar scherts.
‘Ik weet het nog niet, heeren,’ zei ik. ‘Voor goeden raad houd ik mij aanbevolen.’
‘Dat is verstandig van je,’ zei de kapitein. ‘En ik wil wel met een raad beginnen,
die goud waard is, want als je niet oppast, kan alles nog best misloopen.’
‘Hoe bedoelt u dat, kapitein?’ vroeg ik verwon-
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derd. En ook de beide officieren keken hem vragend aan. ‘Waarom kan alles nog
misloopen?’
‘Omdat je geheim geen geheim meer is, Hans. Een ander kent het, en die ander is
een slecht mensch, die tot alles in staat is, en voor wien je op je hoede moet zijn.’
‘Jochem Nibst?’ vroeg ik verbaasd, want ik begreep niet, welk kwaad die man mij
thans nog kon doen.
‘Je raadt het, Hans. Jij wilt je naar Quebec begeven, niet waar, en daar de justitie
in den arm nemen, om den onschuldige uit den kerker te verlossen en den schat aan
den rechtmatigen eigenaar terug te geven?’
‘Natuurlijk, kapitein, en de bekentenis van den Canadees zal wel voldoende zijn,
om alles in orde te brengen.’
‘Juist, - als niet Jochem Nibst je vóór is, bedenk dat wel. Evengoed als jij, zal ook
hij met den inhoud van het document bekend zijn, en hij zal trachten eerder bij den
schat aan te komen, dan jij. Die juweelen hebben zijn hebzucht gaande gemaakt, en
hij zal ze zoo spoedig mogelijk in zijn bezit zien te krijgen, om er zich mede uit de
voeten te maken. Jochem Nibst is een vijand, die niet licht geacht moet worden. Hij
is een gevaarlijk mensch.’
‘De kapitein heeft gelijk,’ zei mijnheer Eyring. ‘We zullen je helpen een oogje in
het zeil te houden, en zoodra de bemanning mag gaan passagieren, zullen we hem
een werkje geven, dat hem aan boord houdt. Ik zal mijnheer Kissling verzoeken,
hem de geheele machinerie zoo mooi op te laten poetsen, dat alles schittert als
diamant, dan kan hij daar zijn oogen aan te gast laten gaan.’
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We moesten er allen om lachen, - maar toch had de waarschuwing van den kapitein
mij ernstig gestemd. Ik begreep thans ten volle, dat alle gevaar nog lang niet geweken
was, en dat Jochem Nibst bewaakt moest worden tot het laatste oogenblik.
In de verte zagen we een nieuw lichtschijnsel. Met rukken verscheen het boven
den horizon en verdween dan weer.
‘Ha, de eerste groet uit Amerika,’ zei de kapitein verheugd. ‘Dat is het bliksemlicht
van kaap Henry. Daar kan ik mij niet in vergissen.’
‘En dat andere licht dáár, wat is dat?’ vroeg mijnheer Eyring even later.
‘Dat is het vaste licht van kaap Henry,’ zei de kapitein. ‘We zijn op den goeden
weg; weldra kunnen we tusschen de beide voorgebergten doorvaren. Zie maar, ginds
flikkert het schitterlicht van kaap Charles. Prachtig, uitnemend, alles gaat zoo goed,
als het maar gaan kan.’
Wij passeerden weldra de lichtboeien van het vaarwater, en toen werd mijn
aandacht getrokken door een eigenaardig huilend geloei, dat ik op mijn reis nog nooit
had gehoord.
‘Wat beteekent dat geluid, kapitein?’ vroeg ik. Blijkbaar hadden de anderen het
nog niet vernomen.
Zij luisterden met aandacht.
‘Je ooren bedriegen je, Hans, ik hoor niets bijzonders.’
‘Hoort u dat geloei niet in de verte, kapitein? Ik hoor het steeds duidelijker.’
‘Ha ja, ik hoor het!’ zei mijnheer Krapohl. ‘Je hebt een paar goede ooren, Hans.’
‘Nu hoor ik het ook, en ik weet ook, wat het
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is,’ zei de kapitein. ‘'t Zijn de zoogenaamde brulboeien, die ginds liggen. Alles gaat
uitstekend, heeren, wij naderen met spoed de Amerikaansche kust, en onze reis zal
weldra volbracht zijn.’
En vergenoegd wreef hij zich de handen. Zijn vreugde was licht te begrijpen. Hoe
groot moest niet zijn voldoening zijn, nu hij zijn kostbaar schip veilig door alle
gevaren had gevoerd, en weldra het doel van de reis zou hebben bereikt.
Het geluid van de brulboeien werd steeds duidelijker. Zoodra we hen gepasseerd
waren, kwamen we geheel boven. 't Was nog donker, en daar we nog met gedoofde
lichten voeren, werden we niet opgemerkt door de vele passagiersschepen, waarvan
we overal de lichten zagen schijnen.
Met volle kracht stoomden we voorwaarts, tot we kaap Henry dwars hadden. Toen
drukte de kapitein ontroerd zijn beide officieren de hand, en zeide:
‘Geféliciteerd, mijn heeren, wij zijn binnen de Amerikaansche territoriale grens,
en hebben geen gevaar meer te vreezen. De Engelschen zullen zich wèl wachten,
ons hier aan te vallen. Dan krijgen zij het met de Amerikanen te kwaad!’
Wij féliciteerden den kapitein met de behouden aankomst, waarover ook wij niet
weinig verheugd waren.
‘Wij mogen er trotsch op zijn,’ sprak de kapitein, ‘dat wij dezen tocht met een
ongewapenden handels-onderzeeër tot een goed einde hebben gebracht. Dat heeft
nog geen enkel ander land gepresteerd!’
Wie geen wacht hadden, waren op het dek, om de Amerikaansche kust te zien
opdoemen. Ik boog mij op het achterschip over de verschansing heen,
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om naar het woelende water langs den wand van de ‘Deutschland’ te kijken. De
anderen bevonden zich op eenigen afstand bij den toren. 't Was nog donker. Plotseling
kwam er iemand vlak naast mij staan, en drukte op hetzelfde oogenblik zijn lichaam
met kracht tegen het mijne. Tegelijkertijd werd mij een arm om mijn hals geklemd
en voelde ik den greep van vingers, die mij den strot wilden dichtknijpen.
Ik begreep, dat die man mijn verderf zocht. Hij trachtte mij te verstikken,
ongetwijfeld met de bedoeling om mij in zee te werpen. Met alle kracht drukte hij
zich tegen mij aan. Met mijn beide handen omklemde ik krampachtig den koperen
stang van de verschansing, en ik poogde een noodkreet te slaken. Maar 't was mij
onmogelijk. Ik kon geen adem halen en evenmin geluid geven.
Een gevoel van groote ontzetting greep mij aan, en de gedachte flitste mij door
het hoofd:
‘Dat is Jochem Nibst! Hij wil zich van mij ontdoen, om des te zekerder zijn slag
te kunnen slaan.’
Met al mijn krachten verzette ik mij tegen zijn misdadige pogingen, maar steeds
sterker klemden zijn vingers om mijn hals. Zijn lichaam drukte met zijn volle gewicht
op het mijne. Ik voelde mijn krachten verminderen, en was onmachtig, een enkelen
kreet te uiten. O, zou dan niemand zien, wat hier geschiedde?
Hij poogde mij onder den koperen stang door in zee te dringen. Met een vreeselijke
kracht drukte hij mijn hoofd naar omlaag. O, ik voelde het, nog slechts een enkel
oogenblik en...
Maar plotseling baadde de ‘Deutschland’ zich in een zee van licht en steeg er een
driemaal herhaald hoera op.
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Mijn vijand liet mij haastig los en maakte zich schichtig uit de voeten. Wat was er
gebeurd? Ik was nog te suf om het te begrijpen, maar gelukkig, de frissche zeelucht
kon weer in mijn longen doordringen en bracht mij spoedig tot

Nog slechts een enkel oogenblik....

mijzelven. Ik richtte mij op om te zien, waaraan ik mijn redding had te danken. En
ik zag, hoe de vaderlandsche vlag omhoog werd geheschen en allen haar geestdriftig
toejuichten.
Blijkbaar had de kapitein besloten, zoodra wij op Amerikaansch gebied waren
aangekomen, alle geheimzinnigheid af te leggen. Hij liet de lichten
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ontsteken en de vlag fier aan den top van den mast wapperen.
‘Hoera! Hoera! Hoera!’ klonk aller kreet.
Zelfs Jochem Nibst zwaaide zijn vuile muts en juichte mede.
Niemand had iets van zijn snooden aanslag gezien, en deze was zoo onverwachts
in zijn werk gegaan, dat zelfs ik niet met wiskundige zekerheid kon zeggen, dat
Jochem Nibst mijn aanvaller was geweest. Hij was zoo listig en slim, als slecht.
‘Nog eens, Hans, wees op je hoede!’ waarschuwde de kapitein, toen ik hem verteld
had, wat er gebeurd was. ‘Dezen keer is het hem mislukt, maar een volgende aanslag
kon je noodlottig worden. Waag je niet in zijn gezelschap, als het niet noodig is.
Jammer, dat we hem alweer niets bewijzen kunnen. Wat zou ik hem gauw achter
slot en grendel zetten. 't Is een afschuwelijk mensch. Blijf maar zooveel mogelijk in
mijn nabijheid. Ha, kijk, ginds zie ik de roodwitte toplichten van het loodsvaartuig.’
Wij heschen het gebruikelijke blauwe licht, en zagen van het loodsvaartuig weldra
het zoeklicht op ons gericht.
Blijkbaar wist hij niet, wat hij van ons denken moest. Zijn licht gleed eenige malen
langs den romp van ons schip en langs den toren, en het werd geen oogenblik van
ons afgewend.
‘Hij vertrouwt ons niet, die brave loods!’ lachte mijnheer Eyring. ‘Zoo'n vreemde
handelsboot heeft hij nog nooit gezien! Ho ho, baas, maak me niet blind. Zet nu ook
een ander maar eens in het zonnetje.’
‘Nu komt hij dichterbij,’ zei mijnheer Krapohl.
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‘Ja, maar schoorvoetend,’ lachte de kapitein. ‘Hij lijkt de kluts wel kwijt te zijn.’
Eindelijk was het loodsvaartuig ons dicht genoeg genaderd om een gesprek te
kunnen aanknoopen.
‘Where are you bound for?’
‘Newport News!’ riep de kapitein terug.
‘Your name?’
‘De “Deutschland”!’ was het antwoord.
Thans kwam de loodsboot met groote snelheid naderbij, en weldra stapte de loods
zelf op ons schip over, waar hij zijn blik liet dwalen over het machtige onderzeeschip,
dat hij thans onder de voeten had.
Zijn verbazing stond hem op het gelaat te lezen, en onder woorden van bewondering
en opgetogenheid schudde hij den kapitein en de beide officieren de hand.
‘Dat is een kranig stuk werk, dat is bewonderenswaardig!’ riep hij herhaalde malen
uit, en we behoefden niet te twijfelen, of die woorden kwamen hem diep uit het hart.
Vleierij was dien ronden zeeman vreemd.
‘Worden wij hier verwacht?’ vroeg de kapitein. ‘Was u iets van onze komst
bekend?’
‘Ik wist niets met zekerheid, kapitein,’ was het antwoord. ‘Maar sedert een paar
dagen houdt zich hier tusschen de kapen een sleepboot op, die u wel meer zal weten
te vertellen.’
‘Laten we hem zoeken,’ zei de kapitein. En de loods nam de leiding over.
Onze aankomst bleek intusschen ook door de andere schepen opgemerkt te zijn,
want van alle kanten werden er zoeklichten op ons gericht. 't Was vermakelijk te
zien, hoe wij ieders belangstelling schenen te wekken, en wij waren niet weinig
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vereerd, zoo het voorwerp van ieders nieuwsgierigheid te zijn.
De loods bracht ons her- en derwaarts zonder de sleepboot te vinden, die ons
blijkbaar wachtende was. 't Duurde wel twee uren, eer wij haar gevonden hadden,
en toen bleek het de ‘Timmins’ te zijn, onder commando van kapitein Hinsch, evenals
kapitein König van den Noordduitschen Lloyd.
Zij waren niet weinig verheugd, elkander weder te ontmoeten, en kapitein Hinsch
vertelde, dat hij al sedert tien dagen met de sleepboot tusschen de kapen had gewacht.
Het stoomschip de ‘Neckar’, waarover hij het bevel voerde, lag al sinds het begin
van den oorlog in Baltimore.
Hij overhandigde den kapitein de order, niet naar Newport News te gaan, maar
koers te zetten naar Baltimore, waar alles voor onze aankomst in gereedheid was
gebracht.
Den loods zetten wij van boord, daar zijn diensten thans niet meer noodig waren,
en door de ‘Timmens’ geleid stoomden wij lustig de baai in. De nacht week, en in
het Oosten zagen wij de eerste stralen van de zon door den nevel breken.
Meer en meer werd onze tocht een triomftocht. Het gerucht van onzen
onderzeetocht over den Atlantischen Oceaan had zich met groote snelheid verbreid,
en alle schepen, die ons ontmoetten, begroetten ons met een drievoudig blazen van
stoomfluiten en sirenen.
Wij zagen ook een Engelsch schip, maar dit had geen reden, om ons toe te juichen.
Zij bewaarden daar aan boord een welsprekend stilzwijgen, al zullen zij in hun hart
onzen tocht ook wel kranig werk hebben gevonden. Misschien wel
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hadden zij ons graag per ongeluk in den grond gevaren, als zij kans gekregen hadden.
Maar die kregen zij niet, daar paste kapitein Hinsch wel op. Hij zorgde er wel voor,
dat er een eerbiedige afstand tusschen hem en ons bewaard bleef, en misschien was
dat niet eens noodig, al konden onze matrozen niet begrijpen, dat een vijand zoo
sportief kon zijn, om een kranige daad ook bij den tegenstander als zoodanig te
waardeeren.
In allen gevalle meende kapitein König, en de officieren en ook kapitein Hinsch
waren dat met hem eens, dat de grootste voorzichtigheid betracht moest worden,
want dat de mogelijkheid niet uitgesloten was, dat er aanslagen op onze boot konden
worden gepleegd, die haar noodlottig konden worden.
Hoe verder wij in de baai kwamen, des te geestdriftiger werden de begroetingen
der neutrale schepen, die wij daar ontmoetten. De stoomfluiten en sirenen gilden ons
het welkom toe, en wij moesten onze samengeperste lucht geducht aanspreken, om
al die hartelijkheid te beantwoorden. Eindelijk nam kapitein Hinsch die
beleefheidsbetuigingen van ons over en liet de stoomfluit van de ‘Timmins’ gieren
als een razenden Roeland. We moesten niet weinig lachen om al dat lawaai.
Het gerucht van onze aankomst moest zich wonder snel door het land hebben
verspreid, want hoe meer wij Baltimore naderden, en wij waren er toch nog uren van
verwijderd, des te meer kwamen ons schepen met reporters tegemoet, die van ons
de eerste berichten over onzen tocht en onze avonturen wilden vernemen, om ze naar
de dagbladen te seinen, die ze dan spoedig wereldkundig zouden maken.
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Zelfs fotografen voeren ons tegemoet om ons te filmen. Wij konden er verzekerd
van zijn, dat reeds aan den avond van dezen gedenkwaardigen dag de ‘Deutschland’
in menige bioscoop vertoond zou worden.
Tot aan den avond vervolgden zij ons met hun camera's, en van alle kanten werden
wij aangeroepen, om zekeren stand aan te nemen of inlichtingen te geven.
‘De kapitein! De kapitein!’ werd er herhaaldelijk geroepen.
Maar de kapitein had geen lust, om zich te laten kieken.
‘Ga jij maar in de houding staan, Hans,’ zei hij lachend. ‘Dan kunnen ze jou
nemen.’
‘U is de hoofdpersoon, kapitein,’ zei ik. ‘'t Is hun niet om mij te doen.’
‘De hoofdpersoon?’ zei de kapitein ernstig. ‘Denk eens aan dien armen John
Easthon...’
‘En aan zijn vrouw en kindertjes,’ viel mijnheer Eyring in.
‘Voor hèn ben jij de hoofdpersoon, Hans,’ zei de kapitein, terwijl hij mij zijn beide
handen op de schouders legde. ‘Van harte hoop ik, dat je moogt slagen in je pogingen,
om die menschen hun geluk te hergeven. En je hebt verdiend, je doel te bereiken.’
‘De kapitein! De kapitein!’ werd er weer geroepen van de kleine stoombooten,
waarop de fotografen ons tegemoet gevaren waren.
‘Ik wou, dat die kerels in de lucht vlogen!’ zei de kapitein lachend.
‘Ze zullen wel weggaan,’ zei mijnheer Eyring, en hij wees naar de lucht, die er
vrij onheilspellend begon uit te zien. Er was ongetwijfeld een
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onweer in aantocht. 't Duurde dan ook niet lang, of er begonnen regendroppels te
vallen. Al spoedig werd het een stortbui, die alle fotografen met hun camera's op de
vlucht dreef. De bui hield den geheelen avond aan, zoodat we rustig verder konden
varen.
't Was ongeveer om elf uur 's nachts, dat wij Baltimore bereikten en bij het
quarantainestation het anker lieten vallen.
‘Hans, wees nu op je hoede,’ waarschuwde mijnheer Eyring. ‘Pas op, dat vriend
Jochem in geen geval het schip verlaat. Ik heb mijnheer Kissling verzocht hem
voortdurend bezig te houden. Maar ik ben er zeker van, dat hij geen kans zal laten
voorbijgaan, om te ontsnappen.’
Dien geheelen nacht bleef ik op het dek om de wacht te houden, maar Jochem
Nibst deed geen enkele poging, om zijn post te verlaten. En toen hij vrij van wacht
was, ging hij dadelijk naar zijn kooi.
's Morgens om vijf uur al verscheen de dokter aan boord, om een onderzoek naar
den staat van onze gezondheid in te stellen. Hij vond geen enkele reden tot aan- of
opmerkingen, en was de vriendelijkheid in eigen persoon. Hij gaf verlof om verder
te varen. Wij lichtten dus de ankers en zetten onzen tocht voort naar onze ligplaats
bij Locust-Point. Van die gelegenheid maakte ik gebruik om naar kooi te gaan.
Jochem Nibst was thans weer goed bewaard, en bovendien hielden drie mannen hem
zorgvuldig in het oog. Ik kon gerust gaan slapen.
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Veertiende hoofdstuk.
De goede zorgen van kapitein Hinsch, en een nieuw gevaar.
In triomf voeren we verder naar onze losplaats Locust-Point, omringd door reporters
en filmfotografen, die weer op hun post waren. Zij zwermden om ons heen als vliegen
om het aas, en gunden elkander haast geen plaatsje onder de zon.
‘Hierheen kijken!’ werd ons door den een toegeroepen.
‘Neen, neen, hierheen!’ riep men van een andere boot.
‘Wuif ons toe, kapitein! Maak het saluut, heeren!’
‘Omdraaien en hierheen kijken!’ schreeuwde een vierde.
‘Lachen if you please, Sir!’
Nu, lachen deden we wel, zonder dat het gevraagd werd. 't Was in een woord
vermakelijk, om den wedijver tusschen al die menschen te zien. De een wilde nog
dichter bij ons komen dan de ander, en ik verdacht sommigen van het snoode plan,
om met kiektoestel en al in het water te springen, teneinde zwemmende de
‘Deutschland’ te bereiken. Want Amerikanen zijn ondernemende menschen, die voor
geen moeite terugdeinzen, om hun doel te bereiken. En aan de noodige brutaliteit
ontbreekt het hun evenmin.
Gelukkig hield kapitein Hinsch hen met zijn
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‘Timmins’ op een eerbiedigen afstand, en wij lieten ons door de heeren naar hartelust
kieken. Wij waren in een vroolijke stemming, en in staat het meest dwaze verzoek
toe te staan. Al hadden zij onze matrozen verzocht op hun hoofd te gaan staan, dan
zouden zij het gedaan hebben, geloof ik.
Weldra hadden we Locust-Point bereikt, en daarmede het einddoel van de reis, en
nu pas bleek het, hoe goed kapitein Hinsch voor onze ontvangst en veiligheid gezorgd
had.
Want wij mochten niet vergeten, dat we nog altoos door groote gevaren waren
omringd. Ongetwijfeld zwierf er een tal van spionnen rond, om al onze gangen na
te gaan, en de mogelijkheid was zelfs niet uitgesloten, dat er onder de fotografen en
zoogenaamde reporters mannen waren, die heel wat anders in hun schild voerden
dan kiekjes nemen en couranten-artikeltjes schrijven. Wie weet, welke aanslagen
tegen ons werden gesmeed. Wat zou het onze vijanden niet waard zijn, onze prachtige
Deutschland b.v. met dynamiet in de lucht te laten vliegen en onze kostbare lading
te vernietigen.
Neen, kapitein Hinsch had groot gelijk, dat hij geen enkel vaartuig, al zag het er
nog zoo onschuldig uit, in onze nabijheid duldde, en allen op een eerbiedigen afstand
hield.
Ook voor een veilige ligplaats had hij gezorgd. Wekenlang was hij daarvoor
onvermoeid aan den arbeid geweest.
Zijn koopvaardijschip, de ‘Neckar’ van den Noordduitschen Lloyd, lag gemeerd
aan een lange, in den stroom uitgebouwde pier, die geheel gedekt was door een groote
loods, waarin reeds onze vrachtgoederen voor de terugreis lagen op-
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gestapeld. En niet alleen kon men niet op die pier komen, zonder door de loods te
gaan, maar bovendien was dit gebouw aan de landzijde nog ontoegankelijk gemaakt
door prikkeldraad en een grooten greppel. En ten overvloede nog ontnam een
omheining van hooge palissaden alle uitzicht op ons schip.
Van de landzijde was de pier dus al heel moeilijk onopgemerkt te bereiken. Maar
zelfs al gelukte het iemand met vijandige bedoelingen tot op de pier door te dringen,
dan kon hij de ‘Deutschland’ nog niet bereiken zonder over de ‘Neckar’ te gaan,
want onze onderzeeër werd aan dat mooie schip vastgelegd, zoodat de ‘Neckar’
tusschen ons en de pier gelegen was. En aan boord van dat schip werd dag en nacht
wacht gehouden.
Onze boot zou dus alleen van de andere zijde per vaartuig te bereiken zijn, maar
- aan dien kant lag de ‘Timmins’, waarop overdag eveneens scherp wacht werd
gehouden, terwijl gedurende den nacht het zoeklicht rusteloos den geheelen omtrek
verkende.
De ‘Deutschland’ was dus zoo goed als voor iedereen onbereikbaar. Zelfs al glipte
iemand tusschen de bundels stralen van het zoeklicht door, dan werd hij nog gestuit
door een samenstelling van uitgelegde balken, en om ook aan duikers den toegang
te versperren hingen aan die balken netten, die tot aan grond reikten.
We lagen dus volkomen veilig aan Locust-Point.
Maar de filmers en reporters gaven hun pogingen toch nog niet op. Op een grooten
afstand lag in den stroom een drijvende bok geankerd, die door hen als
waarnemingspost werd benut. Dag en nacht zaten daar altijd twee man, om al onze
gangen na te gaan. De couranten stonden dan
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ook vol over ons, en in de bioscopen werden we onvermoeid ‘afgedraaid’.
Al de genomen veiligheidsmaatregelen vervulden mij met groote vreugde, want
niet alleen was het zoo goed als onmogelijk, om zonder toestemming van den kapitein
aan boord te komen, - maar 't was even onmogelijk, het schip ongevraagd te verlaten.
Mocht dus Jochem Nibst werkelijk voornemens zijn zich van den schat meester te
maken, dan zou hij zich stellig niet onopgemerkt kunnen verwijderen. Dat was, dacht
mij, absoluut uitgesloten.
Bovendien nog gaf kapitein König bevel, dat niemand het schip mocht verlaten.
Eerst moest de Amerikaansche regeering een onderzoek instellen, of wij inderdaad
wel een handelsvaartuig waren. Indien wij kanonnen of torpedo's aan boord hadden,
zouden wij stellig geen verlof krijgen, om onze lading te lossen en nieuwe goederen
in te nemen. Integendeel, onverwijld zou ons een verblijf binnen de Amerikaansche
grens worden ontzegd en moesten wij weder zee kiezen. Dit onderzoek konden wij
echter met volle gerustheid tegemoet zien, want wij waren ongewapend.
Intusschen bleek kapitein Hinsch ook voor de bemanning van de ‘Deutschland’
uitnemend te hebben gezorgd. Wij mochten onze benauwde en bekrompen vertrekken
in den onderzeeër verlaten en onzen intrek nemen in de ‘Neckar’, waar een ruim en
frisch logies voor ons in orde was gemaakt. Dat was een ware opluchting voor ons,
want een onderzeeër moet uit den aard der zaak zoo met zijn ruimte woekeren, dat
er voor de bemanning al heel weinig comfort overschiet.
Met vreugde gingen wij dan ook naar de ‘Neckar’
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over, waar we het ons zoo lekker mogelijk maakten. Alle verzoeken, en er bereikten
er ons honderden, om de ‘Deutschland’ te mogen bezichtigen, werden geweigerd.
's Middags begaf de kapitein zich stadwaarts, om de noodige formaliteiten te
vervullen. Hij had een auto laten komen, om hem te brengen, waar hij wezen wilde,
maar 't was lang geen pleizierig ritje voor hem en hij was wat blij, toen hij eindelijk
het dek weer onder de voeten had.

De menschen leken wel dol!

‘Brrr, wat een tocht!’ riep hij ons toe, toen hij aan boord stapte.
‘Wat dan, kapitein?’ vroeg mijnheer Eyring lachend. ‘Willen de Amerikanen u
opsluiten in een ijzeren kooi en met u te kijk gaan?’
‘'t Scheelde waarlijk niet veel!’ zei de kapitein. ‘De menschen leken wel dol.
Voetje voor voetje moest de auto verder gaan, en wel honderdmaal werd ik gedwongen
om stil te staan en de handen te drukken, die mij werden toegestoken. Toen ik aan
het agentschap van den Noordduitschen Lloyd aankwam, kon ik met mijn auto bijna
niet door de volksmassa heenkomen, die mij daar stond op
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te wachten, en mijn armen zijn bijna uit het lid van het handendrukken. Die kerels
doen het met zoo'n stevige hartelijkheid, dat ze je de armen haast van je lijf schudden.’
‘Ontroerend lief!’ spotte mijnheer Eyring.
‘Ja, lach er maar om. Als jij in de stad komt, zal het je geen haar beter vergaan,
geloof dat gerust. En ze zijn niet tevreden, eer je hun een hand hebt gegeven. Dat
lijkt hier zoo de mode te zijn.’
‘'t Is dus ook al weer geen onverdeeld geluk, een beroemd man te zijn,’ lachte
mijnheer Eyring.
‘Lang niet! En de persmenschen zijn nog de ergste. Groote hemel, wat een
opdringerigheid en nieuwsgierigheid. Ze zouden haast vragen, hoeveel geld je in je
porte-monnaie hebt en hoeveel knoopen aan je vest. Ze vroegen me, of ik gehuwd
was, en of ik kinderen had en kleinkinderen, en hoeveel en hoe ze heetten, en hoe
oud de jongste was...’
‘En hoeveel melk het gebruikt per dag!’ spotte mijnheer Eyring. ‘En had u
inderdaad geduld om al die vragen te beantwoorden?’
‘Hoeveel melk, zeg je? Eén vroeg mij zelfs, waar de kleine kindertjes van leefden,
daar in Duitschland immers geen druppel melk meer te koop is! 't Is gewoon idioot,
mijnheer Eyring; ik weet me geen raad van de pijn in mijn armen. En ik heb kramp
in mijn vingers.’
De kapitein begaf zich naar zijn hut om een weinig uit te rusten van de vermoeienis,
en toen hij tegen den avond weer aan dek kwam, nam ik de gelegenheid waar, om
zijn raad in te winnen over hetgeen mij thans verder te doen stond.
‘Kapitein, zou u een paar minuten voor mij hebben?’ vroeg ik. ‘Het oogenblik
schijnt mij thans gekomen, om...’
‘Ja, ja, Hans, je hebt gelijk. Vóór wij van de
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Amerikaansche regeering verlof gekregen hebben om hier te blijven, mag ik niemand
van boord laten gaan, dat spreekt van zelf. Maar met jou kan ik wel een uitzondering
maken, want eigenlijk hoor je niet eens tot de bemanning. Ik zou je dus raden, morgen
de reis naar Quebec te ondernemen. Je Engelsch zal je nu te pas komen, Hans.’
‘Ja kapitein, dat zal het zeker. Hoever ligt Quebec hier vandaan?’
‘Dat weet ik niet. Wacht, we zullen eens op de kaart zien. - Juist, hier hebben we
Baltimore en daar Quebec, - wel, ik schat den afstand op een 1200 kilometers. Een
aardig reisje, Hans. Hier in Amerika heb je altijd met verre afstanden te maken. Als
je in Quebec aankomt, zou ik me direct bij de justitie vervoegen. Die zal je wel
zeggen, wat er verder gedaan moet worden. Zeg Hans, je bent eigenlijk nog jong
genoeg voor zoo'n gewichtige zending. Als ik tijd had, ging ik stellig met je mede,
maar daar is geen denken aan. Zelfs zou ik geen van de officieren kunnen missen, en een van de matrozen heb je liever niet tot gezelschap, denk ik?’
‘Neen, kapitein...’
‘Jochem Nibst ook niet?’ vroeg de kapitein lachend.
‘Dank u wel, kapitein. Kon u met mij medegaan, of mijnheer Krapohl, of mijnheer
Eyring, dat zou ik graag willen, - maar ik heb anders liever geen gezelschap bij me.
Dan zal ik alleen wel gaan.’
‘Hier Hans, - hier heb je je geld terug, - en hier is de bekentenis van den Canadees.
Een paar bankbiljetten zal ik inwisselen voor Amerikaansch geld. Doe dat in je
portemonnaie. En de rest, met het document, moet je in het linnen zakje op je bloote
lichaam dragen. Juist, zoo, met een koordje

C.J. Kieviet, Het geheim van den Canadees

211
om je hals. Zoo zullen ze het je niet gemakkelijk ontrooven. En spreek nu onderweg
met niemand een enkel woord over de zaak...’
‘Geen nood, kapitein,’ zei ik. ‘Er zal geen woord van over mijn lippen komen. Ik
dank u wel voor al uw goede zorgen. Dus u geeft mij verlof het schip morgenochtend
te verlaten?’
‘Ja, ik zal bevel geven, je door te laten.’
‘Dank u.’
Ik had dien avond moeite, om in slaap te komen. Mijn geest was geheel vervuld
van de groote reis, die ik thans ging ondernemen in een vreemd werelddeel, en van
de gewichtige zending, die ik ging vervullen. Ja, graag had ik gewild, dat de kapitein
of een van de officieren mij had vergezeld op dezen gewichtigen tocht, maar ik deed
hem liever alleen dan in gezelschap van een der matrozen. Ik vond het heerlijk, dat
ik thans op het punt stond den laatsten wil van mijn lieven Vader uit te voeren, en
ik hoopte vurig, dat het mij gelukken mocht, den armen John Easthon uit zijn
gevangenschap te verlossen. Wat zou dat een heerlijk wederzien zijn, als hij bij zijn
vrouw en kinderen terugkeerde en hen allen in de armen sloot.
Neen, ik kon den slaap niet vatten, en het eene uur na het andere ging voorbij,
zonder dat ik rust kon vinden. Herhaaldelijk voelde ik naar het gewichtige document,
dat ik op mijn borst bij mij droeg. Thans zou niemand het mij meer kunnen ontrooven.
Mijn hut was op slot, daarvoor had ik gezorgd. Hoe zou ik naar het station gaan? O,
ik had geld genoeg bij me, om een auto te nemen. Waarom zou ik dat ook niet doen?
Dan kon ik althans niet verdwalen, en dat beetje geld kwam er niet op aan. Ik was
nog jong en kon in mijn leven nog geld genoeg verdienen. Als ik mijn doel
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maar mocht bereiken en dien armen Mr. Easthon uit zijn gevangenschap verlossen.
Rusteloos keerde ik mij om en om, en onophoudelijk hoorde ik op het dek de
wacht op en neer loopen. Kapitein Hinsch was toch maar een flinke kèrel, die niets
ten halve deed. Op geregelde tijden werd de wacht afgelost, en ik zag het felle
zoeklicht door mijn raam over het water dwalen. De ‘Deutschland’ kon gerust zijn;
geen gevaar kon haar genaken. Eindelijk, toen de zon al opkwam, viel ik in slaap,
maar veel rust gaf hij mij niet. Ik droomde, dat ik in een spoortrein zat, die met
vliegende vaart op reis was naar Quebec. Rondom mij zaten vele reizigers, en ik kon
den angst op hun gelaat lezen.
‘Wat een dolle rit!’ riep er een.
‘'t Is krankzinnig!’ meende een ander, terwijl hij zijn hoofd buiten het
portierraampje stak, om uit te zien.
‘Ho - hier moeten we stoppen!’ schreeuwde een ander. ‘Ik moet er hier uit. Is de
machinist dol geworden? Maar dat duld ik niet, ik moet er uit!’
Hij trok aan de noodrem.
Tevergeefs! De trein rolde in steeds grooter wordende snelheid voort. Wij hoorden
de locomotief razen en dreunen en knarsen, terwijl de stoomfluit aan één stuk
doorgilde.
En plotseling kon ik door alle wagens heenzien tot op de locomotief, en ik herkende
den machinist, die mij van uit de vertespottend aankeek, aan zijn sluike haren en
krommen scherpen neus en dunne bloedlooze lippen, die een grijnslach vertoonden.
En duidelijk zag ik ook de behaarde wrat boven zijn linker oog. Neen, ik kon mij
niet bedriegen.
't Was Jochem Nibst!
Thans begreep ik alles. De grijnslach, waarmede hij mij aankeek, liet geen twijfel
over. Hij voerde
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den trein en allen, die er in waren, ten ondergang! Maar dat mocht niet! Ik moest
mijn medereizigers waarschuwen. Die man moest onschadelijk worden gemaakt,
voordat het te laat was.
Ik wilde spreken - maar mijn stem weigerde den dienst. 't Was mij onmogelijk,
een woord te uiten. 't Was, alsof mijn tong verlamd was. - Ha, in de verte verhief
zich een hemelhooge rots. Tegen die rots moest onze trein te pletter loopen.
Jochem wierp groote scheppen kolen in den gloeienden oven.
De raderen dreunden en knarsten, de fluit gilde.
Ik wilde mij oprichten en door gebaren te kennen geven, welk groot gevaar ons
bedreigde. Reeds naderden wij de vreeselijke rots.
Maar ook mijn armen waren als verlamd. Ik kon mij niet bewegen. Nog enkele
seconden, en wij zouden verloren zijn, - één, twee - daar was de rots...’
Met een akeligen kreet werd ik wakker, en ik kon mij eerst niet begrijpen, dat het
alles slechts een verschrikkelijke droom was geweest. Ja, mijn tong was niet verlamd,
en mijn armen en handen kon ik nog bewegen. Ik voelde het kostbare document nog
op mijn borst.
Aan slapen was geen denken meer. Trouwens, 't was tijd om op te staan. Een frisch
bad deed mij goed en knapte mij aardig op, en een stevig ontbijt deed de rest.
De kapitein en de beide officieren waren aan boord van de ‘Deutschland,’ en ik
begaf mij daarheen, om afscheid van hen te nemen. Ze stonden op het platform een
cigaret te rooken.
‘Zoo Hans, ben je reisvaardig?’ riep de kapitein mij toe.
‘Ja kapitein, ik kom afscheid nemen. Binnen enkele dagen hoop ik terug te zijn,
als ik althans
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de huisreis weer mag medemaken.’
‘Ik zal maar ja zeggen, want de ondervinding heeft mij geleerd, dat een weigering
toch niet helpt. Dag Hans, dag jongen, ga met God! En wees voorzichtig!’
‘Hartelijk dank, kapitein. Dag mijnheer Krapohl!’
‘Goede reis, Hans, en goed succes.’
‘Dank u, - dag mijnheer Ey...’
Op dit oogenblik verscheen het hoofd van mijnheer Kissling boven de luikopeníng.
‘Is de kapitein hier? - O ja, ik zie 't al. Heeft u Jochem Nibst een of andere opdracht
gedaan, kapitein? Ik zie hem nergens.’
Bij die vraag kreeg ik een gevoel, of ik door den grond heenzonk. Dadelijk kwam
de gedachte bij mij op, dat Jochem van het schip verdwenen was en zich naar Quebec
had begeven, om zich van den schat meester te maken. De kapitein scheen er nog
geen erg in te hebben, want hij toonde zich in het geheel niet verwonderd, en zeide:
‘Een opdracht gedaan? Neen, - 'k heb hem zelfs nog niet gezien, vanmorgen.’
‘Ik ook niet,’ zei mijnheer Krapohl.
‘Dàn is het mis!’ riep mijnheer Eyring uit, terwijl hij mij aankeek. ‘Dan heeft hij
zich uit de voeten gemaakt...’
‘Dat is onmogelijk,’ zei de kapitein, ‘'t is een besliste onmogelijkheid, dat iemand
het schip ongezien verlaat.’
‘Toch vrees ik het ergste,’ zei mijnheer Eyring. ‘Hans, ga jij de “Timmins”
doorzoeken, dan zal ik in de “Deutschland” een onderzoek instellen. Misschien wil
mijnheer Krapohl zich met de “Neckar” belasten...’
‘Met genoegen.’
‘Ik zal in de loods gaan zien,’ zei mijnheer Kissling.
Het zweet brak mij uit. Zou dan Jochem Nibst
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ons allen toch te slim zijn geweest? O, maar dat zou verschrikkelijk wezen.
Ik doorzocht de ‘Timmins’ van voor tot achter en van boven tot beneden, maar
Jochem Nibst was niet te vinden. En niemand had er hem gezien.
Ook in de loods bleek hij niet te zijn, evenmin als op de ‘Neckar.’ En spoedig
kwam ook mijnheer Eyring van zijn onderzoek terug en zeide:
‘Hij is er niet, en - wat nog erger is, zijn bed is onbeslapen. Hij moet gisteravond
reeds van boord gegaan zijn. Niemand hier heeft hem vanmorgen nog gezien. Het
lijdt geen twijfel, of hij is er van door.’
‘Erg genoeg,’ zei mijnheer Krapohl.
‘Ja, want nu is hij Hans meer dan een half etmaal voor. Maar ik kàn het nog niet
gelooven. We moeten op alle drie de booten de geheele bemanning laten aantreden.
Dan pas hebben we zekerheid, of hij weg is.’ Een minuut later reeds klonken op de
drie booten de noodige signalen, en de geheele bemanning kwam aan dek.
't Bleek, dat allen present waren, - op één na.
Jochem Nibst was verdwenen.
De kapitein gaf bevel om een auto te telefoneeren, en weldra stond er een voor
den ingang van de loods.
‘Mijnheer Eyring,’ zei de kapitein, ‘ga met Hans mede naar het police-station en
zie, wat er gedaan moet worden. Jochem Nibst moet onschadelijk gemaakt worden,
vóór het te laat is. Ik zou zelf wel medegaan, maar de Amerikanen willen allen een
hand van me hebben, als ze me zien, en daarvoor ontbreekt thans de tijd. Ga nu,
Hans, - laat geen oogenblik langer verloren gaan.’
Haastig drukte ik hem nog eens de hand, en weldra snorde de auto met mijnheer
Eyring en mij door de Baltimore-street, die niet minder dan een Engelsche mijl lang
en tachtig voet breed is.
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Vijftiende hoofdstuk.
Een snelle rit.
We reden met groote snelheid naar het policestation en vroegen den Officier te
spreken. Weldra werden we bij hem toegelaten, en mijnheer Eyring vertelde in het
kort, wat er aan de hand was, en toen deed de officier mij een tal van vragen, die ik
alle beantwoordde. Ik haalde ook het gewichtige document van den Canadees te
voorschijn en overhandigde het hem. Dadelijk begon hij het door te lezen, en blijkbaar
maakte het in hooge mate zijn belangstelling gaande.
Eindelijk vouwde hij het dicht en gaf het mij terug, en gedurende eenige seconden
hield hij zijn doordringende grijze oogen strak op mij gevestigd.
‘Ik herinner mij die zaak,’ zeide hij, mij nog steeds aankijkende. ‘De bladen hebben
er over geschreven. 't Had maar weinig gescheeld, of John Easthon had de doodstraf
gekregen...’
‘Verschrikkelijk!’ riep ik uit. ‘En hij is onschuldig.’
‘Dat blijkt uit het document. Gelukkig kan alles nog hersteld worden...’
‘Wat John Easthon betreft, misschien wel, maar de sieraden zullen verdwenen
zijn, als ik er aankom.’
‘We hebben toch een telegraaf!’ zei de officier lachend. ‘Daar heeft Jochem Nibst
niet op gerekend bij al zijn slimheid. 't Is echter niet voldoende, dat de schat niet
door hem opgegraven wordt, maar 't is ook hoog tijd, dat die Jochem
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Nibst onschadelijk wordt gemaakt. Intusschen, heeren, - ik kan er weinig aan doen.
Wij zijn hier in Baltimore, en in Quebec heb ik niets te zeggen. Quebec ligt in Canada
en behoort aan een ander land, aan Engeland, zooals u zult weten. Wat is het doel
eigenlijk van uw bezoek?’
‘Uw raad in te winnen, mijnheer,’ zei ik. ‘Mijnheer Eyring moet aan boord terug,
en ik zal verplicht zijn alleen naar Quebec te reizen. Uw raad en bijstand kan mij
van het grootste belang zijn.’
‘Jij bent niet alleen een dappere, maar ook een verstandige jongen,’ zei de officier.
En lachend liet hij er op volgen: ‘Jammer, dat je geen Yankee bent.’
Hij drukte op een schelknopje, waarop weldra een bediende verscheen.
‘Verzoek Mr. James dadelijk hier te komen,’ zei hij tot dezen. ‘Zeg hem, dat ik
zijn hulp noodig heb in een zaak van gewicht.’
En tot ons vervolgde hij:
‘U zult enkele minuten geduld moeten oefenen, heeren. Mr. James is een van de
bekwaamste detectives uit de Vereenigde Staten, en hij zal ongetwijfeld deze zaak
tot een goed einde brengen.’
Enkele minuten later trad Mr. James binnen. Hij was niet groot van gestalte, maar
zag er verbazend scherpzinnig uit. Na de wederzijdsche begroetingen vertelde de
officier, voor welke zaak zijn hulp ingeroepen werd, en dadelijk wist hij zich alles
omtrent het drama, dat indertijd te Quebec was afgespeeld, tot in de kleinste
bijzonderheden te herinneren.
‘Precies zooals ik altijd gedacht heb. Die Mr. Easthon is onschuldig veroordeeld,
hij kòn die misdaad niet hebben gepleegd. En hoe lang is Jochem Nibst ons voor,
denkt u?’
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‘Zijn bed was onbeslapen,’ zei mijnheer Eyring. ‘Wat niet wil zeggen, dat hij nog
met den laatsten trein vertrokken is.’
‘Neen, hij zal den nacht hebben afgewacht om het schip te verlaten en kan pas
met den eersten trein vertrokken zijn. Wat niet wegneemt, dat hij een aanmerkelijken
voorsprong op ons heeft.’
Mr. James haalde een spoorboekje uit zijn zak te voorschijn en bestudeerde de
vertrekuren van de treinen. En daarna verzonk hij even in diep gepeins. Eindelijk zei
hij, terwijl hij opstond en zijn jas dichtknoopte:
‘We moeten dadelijk vertrekken...’
‘Per trein?’
‘Neen, mijn auto staat voor de deur. Het zou mij verwonderen, als hij het van ons
won. Mijn auto rijdt honderd vijf en zestig kilometer in het uur, als het moet, en de
trein doet er niet meer dan honderd, waar dan nog afgaat, dat hij aan verschillende
stations moet stoppen. Laten wij instappen. We mogen geen minuut langer verloren
laten gaan.’
‘Zou u niet telegrafeeren, Mr. James?’ vroeg de officier.
‘Neen, - niet noodig.’
Met een korten handdruk nam hij afscheid, en wij stapten in.
En voort vloog het naar het hooge Noorden.
Ik twijfelde geen oogenblik, of het zou een spannende rit worden.
Toen ik even omkeek, zag ik mijnheer Eyring, die ons nakeek en mij zijn groet
toewuifde.
't Was een pracht-auto, waarin wij zaten. Mr. James hield met vaste hand het stuur.
In minder dan geen tijd reden wij de lange Baltimore-street door en weldra hadden
wij de stad verlaten. 't Was
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een warme zomerdag. Alles blakerde in de heete zon, en een wolk van stof achter
ons wees de plaats, waar wij geweest waren.
Mr. James zei niet veel. Blijkbaar was hij in zijn gedachten verdiept.
Eindelijk vroeg hij:
‘Hoe ziet die Jochem Nibst er uit?’
‘O, hij is gemakkelijk te herkennen,’ zei ik. ‘Hij is lang en smal, heeft een scherpen,
krommen neus, dunne bloedlooze lippen en een behaarde wrat boven zijn linker
oog.’
‘Kenteekenen in overvloed,’ zei Mr. James.
‘Zou hij het van ons winnen, Mr. James?’ vroeg ik, want ik verkeerde in vrees,
dat wij te laat zouden aankomen.
‘Als er niets bijzonders gebeurt, - niet,’ was het antwoord. ‘Hij komt laat in den
middag in Quebec aan, en zal zeker niet op klaarlichten dag naar de hut van Joe Craft
gaan om den schat op te graven. Zoo brutaal zal hij niet wezen.’
‘Ook niet, als hij verwachten kan, dat hij vervolgd wordt?’ vroeg ik.
‘Neen, minstens zal hij den avond afwachten. Heb maar geen zorg, hij zal het niet
van ons winnen.’
‘Maar hij kan vannacht ook met een auto gegaan zijn,’ opperde ik.
‘Ja, als hij jouw tweeduizend mark nog had,’ lachte Mr. James. ‘Maar die heeft
hij niet meer. En waar zou een matroos het geld vandaan moeten halen, om zoo'n
duren auto-rit te bekostigen? Neen, daarover heb ik geen zorg.’
‘Ik wel, Mr. James,’ zei ik. ‘Hij leeft natuurlijk in de verwachting, dat hij binnen
enkele uren een rijk man zal zijn, die wel honderd zulke ritten zou kunnen betalen...’
‘Maar er is geen auto in heel Baltimore te huren,
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die een snelheid heeft als deze. Honderd vijf en zestig kilometer per uur is geen
kleinigheid.’
Neen, dat was waar, want we vlogen met een duizelingwekkende snelheid langs
den weg. 't Was om angstig te worden. Er behoefde maar een kleinigheid te gebeuren,
en we reden ons tegen een boom of rots te pletter. De wind gierde mij

't Was om angstig te worden.

om mijn hoofd, - en toch was er bijna geen wind.
‘Bovendien hebben we het voordeel, dat we een korteren weg kunnen nemen,’ zei
Mr. James. ‘Wij vermijden alle steden, terwijl de trein herhaaldelijk stoppen moet.
Jochem Nibst moet zelfs nog tweemaal overstappen. Wij winnen het ongetwijfeld.’
‘Dus u blijft gelooven, dat hij de reis per trein doet?’
‘Zeker. Wie zal aan een matroos een auto verhuren, zonder eerst geld te zien? Dat
doet geen Amerikaan.’
Mr. James lachte.
En met angstwekkende snelheid reden we voort.
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Mijn chauffeur scheen den weg goed te kennen, want zonder zich een oogenblik te
bedenken verandere hij herhaaldelijk van koers. Soms reden we niet eens langs een
gebaanden weg, en dan werd er van onzen auto niet weinig gevorderd. Over heuvels
en door dalen ijlden we voort. Ik kon me niet begrijpen, dat de auto er niet onder
bezweek. Maar Mr. James toonde zich nergens verwonderd over. Een paar maal
stopte hij, om de machine na te kijken en van een nieuwen voorraad benzine te
voorzien. Dan liep ik even heen en weer, om mijn stijve ledematen weer wat lenig
te maken. Lang duurde dat echter niet. Al spoedig stapten wij weer in en vervolgden
onzen tocht.
Zoo gingen er uren voorbij. Herhaaldelijk zag ik links en rechts in de verte hooge
torens, wat mij het bewijs was, dat daar groote steden moesten liggen. Maar onze
weg voerde er niet doorheen. Ergens op een kleine plaats hielden wij halt, om wat
te eten, maar ook dit oponthoud duurde slechts kort, stellig niet langer dan een
kwartier.
Toen snelden we voort langs een eenzamen weg in duizelingwekkende vaart. Zoo
ging het verscheidene uren. De zon had haar grootste kracht verloren en zou weldra
haar dagtaak hebben volbracht. Ik werd steeds ongeruster, dat Jochem Nibst ons voor
zou zijn.
‘Duurt het nog lang, Mr. James?’ vroeg ik in spanning.
‘Nog een klein uur,’ was het antwoord.
Maar op hetzelfde oogenblik hoorde ik een knal als van een pistoolschot, en de
auto kreeg een schok en maakte plotseling zoo'n geduchte zwenking, dat ik er bijna
uitgeworpen werd.
‘Wat is dat? Wat is dat?’ vroeg ik verschrikt.
De auto stond stil. Mr. James had alle remmen
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tegelijk in werking gebracht. Bijna waren wij tegen een dikken boom te pletter
geloopen.
‘Er springt een band,’ zei hij kalm, terwijl hij uitstapte. ‘Dat geeft een half uur
oponthoud.’
't Bleek, dat hij gelijk had. De band van het linker achterwiel was gesprongen. Hij
haalde uit een bak de noodige werktuigen te voorschijn en zette zich dadelijk aan
den arbeid, om den band van het wiel te nemen en er een anderen om te leggen. Dit
werk was hem blijkbaar niet vreemd, want hij weifelde geen oogenblik over hetgeen
hij doen moest.
‘Kan ik u helpen?’ vroeg ik.
‘Neen. Ik kan het beter alleen.’
Ik stond vol spanning met mijn horloge in de hand. 't Werd donkerder. De zon
was ondergegaan, en meer en meer vreesde ik, dat wij te laat zouden komen. Tot mij
genoegen merkte ik op, dat Mr. James goed opschoot. De oude band was weldra
door een nieuwen vervangen, en hij zette er reeds de pomp op, om hem met lucht te
vullen. Dat deed hij in minder dan geen tijd met behulp van zijn machine. 't Heele
ongeval had ons geen half uur gekost. Wij stapten weer in en snelden opnieuw voort.
De electrische lantarens wierpen kolossale lichtbundels voor ons uit op den weg. Mr.
James vergde thans ongetwijfeld het alleruiterste van zijn machine, dat kon ik voelen
aan een eigenaardige schokkende beweging van den auto. Nog geen drie kwartier
later hadden wij Quebec bereikt. Ook hier bleek Mr. James den weg te kennen, want
zonder iemand iets te vragen of maar een oogenblik te weifelen, reed hij verschillende
straten door, tot wij voor het police-station halt hielden.
‘De police-officer!’ zei hij, toen wij binnengestapt waren, en hij gaf zijn kaartje.
Ik zag, dat
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er op stond: ‘John M. James. Detective. Baltimore.’
We behoefden geen oogenblik te wachten, en de beide heeren schenen elkander
te kennen. De begroeting was althans zeer hartelijk, en Mr. James vertelde in korte
woorden, wat het doel van onze reis was. En de officier las het document met de
grootste verrassing door.
‘Wonderlijk! Wonderlijk!’ zei hij herhaaldelijk. ‘Dus jij bent naar Baltimore
gekomen in de ‘Deutschland?’
‘Ja mijnheer. Ik had mij in dat vaartuig verstopt, omdat ik geen kans zag op andere
wijze hier te komen. Ik hoop, mijnheer, dat ik niet te laat ben. Jochem Nibst heeft
een geduchten voorsprong op mij gehad.’
‘We gaan onmiddellijk naar de Park-Lane,’ zei de officier. Hij stapte met ons in
den auto van Mr. James, en een tweede auto met vier constables volgde ons op den
voet. 't Ging alles verbazend vlug in zijn werk. Wij reden weer door een complex
van straten, tot wij een buitenwijk bereikt hadden. Eindelijk hadden wij het laatste
huis achter ons, en reden door een breede laan langs een bosch.
‘De Park-Lane,’ zei de officier. ‘Zie je die hut daar, links van den weg? Dat is de
hut van Joe Craft. - Mr. James, we dienen de auto's ginds in het kreupelhout te
verbergen, om geen argwaan te wekken, als Jochem Nibst komt. Die vriend mag ons
niet ontsnappen.’
Zoo deden we, en met ons zevenen gingen wij naar de hut. Vol spanning wachtte
ik af, wat er gebeuren zou. Wellicht waren wij reeds te laat? Zou de deur misschien
al geforceerd en de schat geroofd zijn?
‘Eerst eens kijken,’ zei Mr. James, terwijl hij zorgvuldig de eenige deur en het
eenige raam
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inspecteerde. ‘Alles in orde, Hans, - Jochem Nibst moet nog komen. Ik wist wel, dat
wij hem voor zouden zijn.’
‘Mannen,’ sprak de Officer, ‘verbergt u allen rondom de hut en doe niets zonder
mijn uitdrukkelijk bevel. Vergeet niet, dat het hier een zaak van het grootste belang
geldt.’
Wij verborgen ons op verschillende plaatsen in den omtrek van het huisje, ver
genoeg om niet gezien te worden, en toch dicht genoeg bij, om alles te kunnen zien,
wat er gebeurde. Wij hielden ons doodstil.
't Was een eenzame weg, waaraan de hut van Joe Craft stond. 't Huisje zelf was
een zoogenaamde blokhut, gebouwd van boomstammen, die op elkander gestapeld
waren. Het raam was door Joe Craft met planken dichtgetimmerd. 't Maakte een
geheimzinnigen indruk op me.
Mr. James en ik hadden ons tusschen eenig kreupelhout verborgen.
‘'t Zal hier lang niet veilig geweest zijn voor een eenzaam wandelaar, toen Joe
Craft hier nog woonde,’ zei ik fluisterend.
‘Ik vrees het ook,’ zei Mr. James zacht. ‘Wie weet, wat die man nog meer op zijn
geweten had.’
Langen tijd bleven we in onzen schuilhoek, zonder dat Jochem Nibst verscheen.
Ik begon reeds den moed op te geven, en zeide:
‘Hij komt niet, Mr. James. Kunnen wij den schat niet gaan opgraven?’
‘En zoo'n schurk op vrije voeten laten?’ vroeg Mr. James. ‘Dat gaat niet. Die man
moet onschadelijk gemaakt worden. Laten we geduld hebben. Als hij werkelijk zoo
slecht is, als jij zegt, zal hij ongetwijfeld komen.’
Een half uur later ongeveer stootte Mr. James
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mij zacht met zijn elleboog aan, en hij bracht zijn mond aan mijn oor. Bijna
onhoorbaar fluisterde hij mij toe:
‘Ginds nadert iemand.’
't Was waar. Toen ik nauwlettend luisterde, hoorde ik voetstappen. Mr. James
moest goede ooren hebben.
Zou het Jochem Nibst wezen?
Eindelijk hoorde ik hem niet alleen, maar zag

ik hem ook. Behoedzaam scheen hij te naderen. Zijn bewegingen waren min of meer
sluipend. Mijn hart klopte hoorbaar, toen ik zag, dat het inderdaad Jochem Nibst
was.
Hij had de hut bereikt en stond op den weg stil. Toen sloop hij naar de deur, en
trachtte die te openen. Maar dat gelukte hem niet. Hij liep om de hut heen om te zien,
of er nog een andere toegang was. Maar hij vond er geen.
Voor het raam bleef hij staan. Hij betastte de
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planken, waarmede het gebarricadeerd was, en rukte er aan. Maar de planken schenen
goed vast te zitten. Joe Craft had zijn maatregelen goed genomen.
Toen haalde hij een breekijzer te voorschijn, en een oogenblik later hoorde ik het
kraken van een plank, die losgebroken werd. Een tweede volgde, daarna de derde.
Met een enkelen ruk duwde hij de ruit aan scherven. Wij hoorden het rinkelen van
het glas en zagen, hoe hij zich door de gemaakte opening naar binnen werkte en in
de hut verdween.
Ik telde de seconden, die voorbijgingen.
‘Een - twee - drie - vier - vijf -..... negen - tien -’
‘Voorwaarts!’ klonk het op gedempten toon. ‘Volgt mij!’
't Was de Officer, die dit bevel gegeven had.
Wij kwamen allen uit onzen schuilhoek te voorschijn en stelden ons verdekt op
dicht bij de verbroken ruit, aan weerskanten naast de hut. Als Jochem Nibst te
voorschijn kwam met zijn gestolen schatten, zou hij ons niet kunnen ontsnappen.
Van spanning beefde ik over al mijn leden.
We konden duidelijk hooren, dat hij bezig was den vloer op te breken.
‘Daarvoor kunnen wij hem niet anders dan dankbaar zijn,’ fluisterde de Officer
ons lachend toe. ‘Als hij het niet deed, zouden wij het moeten doen.’
‘Zoo'n schavuit!’ mompelde Mr. James. ‘Ik weet niet, wie de ergste is, hij of Joe
Craft.’
‘Jochem Nibst ongetwijfeld,’ zei ik. ‘Want Joe Craft had althans nog berouw en
wilde goedmaken, wat hij misdreven had.’
't Werd weer stil tusschen ons, en met spanning
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wachtten wij de terugkomst van den dief af. Het kraken van hout hoorden wij niet
meer. Ongetwijfeld was hij thans bezig, den schat op te graven.
Wat duurde de tijd mij lang. Elke seconde scheen mij een eeuwigheid toe. Eindelijk
hoorden wij weer eenig gedruisch, en wij rekten onwillekeurig de halzen. De
Constables stonden gereed, zich op den dief te werpen. Zij wachtten slechts op het
bevel van hun chef.
't Gedruisch werd sterker. Jochem Nibst moest weer voor de gebroken ruit staan.
In de grootste spanning luisterden wij.
We hoorden, hoe hij zich door de opening wrong.
Nog een oogenblik, en hij was buiten.
‘Grijpt hem, mannen!’ klonk het bevel.
En voordat Jochem Nibst nog begrijpen kon, wat er aan de hand was, werd hij
door acht krachtige armen aangegrepen, op den grond geworpen en gekneveld.
‘O - o - wat - wat is dat!’ hoorde ik hem in den eersten schrik mompelen. Maar al
spoedig begreep hij, wat er gebeurde, en als hij misschien nog mocht getwijfeld
hebben, of het geen vergissing was, dan zou mijn verschijning hem wel voor goed
uit den droom geholpen hebben.
‘Ha, - adder, - adder!’ siste hij mij tusschen zijn bleeke lippen toe.
‘We zullen eerst eens kijken, wat hij bij zich heeft,’ zei Mr. James. En het
onderzoek loonde de moeite, want er kwam een ware schat van goud en edelgesteenten
te voorschijn.
‘Zeg eens, vriend, heb je niets laten liggen?’ voegde Mr. James hem spottend toe.
‘We zullen ons even gaan overtuigen.’
Het bleek echter, dat Jochem niets van den schat achtergelaten had. De Constables
droegen
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hem naar hun auto en bewaakten hem daar zorgvuldig, terwijl wij, verheugd over
den gelukkigen uitslag van onze onderneming, naar de stad terugreden. Trouwens,
ontvluchten zou voor Jochem Nibst onmogelijk geweest zijn, want hij was aan handen
en voeten gebonden. Hij werd zorgvuldig achter slot en grendel opgeborgen.
't Was al laat geworden, en wij, Mr. James en ik, besloten ergens in een hôtel den
nacht te gaan doorbrengen. Den volgenden dag konden wij dan bespreken, wat er
verder gedaan diende te worden. 't Spreekt van zelf, dat de onschuldige John Easthon
zoo spoedig mogelijk uit zijn gevangenschap moest worden verlost, en de juweelen
moesten worden teruggegeven aan de weduwe van den juwelier, die het slachtoffer
geworden was van de hebzucht van Joe Craft.
Nog langen tijd lag ik in mijn bed klaar wakker, en ik dacht aan alles, wat er in
de laatste uren gebeurd was. Ik was veel te opgewonden om den slaap te kunnen
vatten, en een gevoel van groote voldoening vervulde mij bij de gedachte, dat reeds
een zoo voornaam deel van mijn zending met succes was bekroond. Nu de schat
werkelijk in de hut van Joe Craft gevonden was, kon immers niemand meer twijfelen
aan de oprechtheid en waarheid van zijn verschrikkelijke bekentenis, waarin hij
zichzelven als den moordenaar van Mr. Bradford aanklaagde, En als dat eenmaal
vaststond, zouden er slechts eenige formaliteiten te vervullen zijn, om den
onschuldigen John Easthon uit zijn kerker te ontslaan en hem aan zijn treurende
vrouw en kinderen terug te geven.
Dat oogenblik van wederzien, - o, dat zou heerlijk zijn.
Met die blijde gedachte viel ik eindelijk in slaap.
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Zestiende hoofdstuk.
Hoe ik verder mijn zending volbracht.
Toen ik 's morgens aan het ontbijt verscheen, kwam Mr. James mij met uitgestrekte
hand tegemoet.
‘Goeden morgen, Hans, goed geslapen?’
‘Kort, maar overigens uitstekend, - en u?’
‘Ik slaap altijd goed,’ zei hij kalm. ‘Ik heb al zoo vele zaakjes aan de hand gehad
en zoo vele avonturen beleefd, dat niets meer in staat is om mij mijn nachtrust te
ontrooven. Maar als jij niet hadt kunnen slapen, zou het me in het geheel niet
verwonderd hebben. Hoe oud ben je?’
‘Veertien jaar,’ zei ik.
Mr. James keek me doordringend aan.
‘Zoo,’ zei hij na een poosje, ‘dan ben je een kranige jongen. Vertel me nu onder
het ontbijt eens, hoe je aan boord van dien onderzeeër gekomen bent en welke
avonturen jullie op je reis beleefd hebben. Daar interesseer ik me bijzonder voor.’
Ik voldeed graag aan dat verzoek, en Mr. James hoorde mij met de meeste
belangstelling aan. Het vermaakte hem buitengewoon, toen ik hem vertelde, hoe ik
mij onder de kooi van den kapitein verscholen had en hoe ik daar ontdekt werd. Hij
verslikte zich haast, zoo moest hij lachen. Maar voor onze reis met de ‘Deutschland’
toonde hij het meeste respect.
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‘Die reis was een dáád, een kolossale dáád,’ riep hij met bewondering uit. ‘Daar kan
de wereld niet dan met lof en eerbied over spreken! Ik heb je schip gezien in de
bioscoop, en de portretten van de bemanning ook, kranige kerels, voor wie ik eerbied
heb!’
Die lofspraak was mij uit het hart gegrepen en ik was er niet weinig trotsch op.
Toen ons ontbijt afgeloopen was, zei Mr. James, na op zijn horloge gekeken te
hebben:
‘We hebben nog een drukken dag vóór ons, eer we alles in orde hebben, Hans,
maar op 't oogenblik is het nog te vroeg om te beginnen. Hoe zou Jochem Nibst
vannacht geslapen hebben? Niet zoo lekker als jij, denk ik. Hij zal wel niet in een
vroolijke stemming wezen.’
‘Dat denk ik ook. Wat moeten wij nu vandaag doen, Mr. James?’
‘O, werk in overvloed. We zullen met een tal van autoriteiten moeten spreken, en
hoogstwaarschijnlijk zelfs nog op audientie moeten gaan bij den
Gouverneur-generaal.’
‘Wie is dat?’
‘Wel, je weet toch, dat Canada een Engelsche bezitting is? Aan het hoofd daarvan
staat een Gouverneur-generaal. Canada bestaat uit twee deelen: Opper- en
Neder-Canada. Van Neder-Canada is Quebec de hoofdstad, en de
Gouverneur-generaal woont ook hier. Je begrijpt toch zeker wel, dat het niet
gemakkelijk zal gaan, John Easthon uit de gevangenis te verlossen?’
‘Ja, dat begrijp ik zeer goed. Ik heb er zelfs geen flauw vermoeden van, hoe dat
in zijn werk moet gaan.’
‘Dat zullen we wel zien. Hij mag natuurlijk geen
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dag langer opgesloten blijven, dan noodzakelijk is. Het vonnis, dat over hem geveld
is, moet vernietigd worden, maar daarvoor moet eerst zijn onschuld worden
aangetoond...’
‘Die blijkt zonneklaar uit de bekentenis van Craft, dunkt mij, en de waarheid van
die bekentenis kan niet betwijfeld worden, nu de juweelen werkelijk op de door hem
aangegeven plaats gevonden zijn.’
‘Zeker, zeker, zoo is het. De autoriteiten zullen dan ook dadelijk wel begrijpen,
dat het vonnis van John Easthon op een gerechtelijke dwaling berust, en ik reken op
hun medewerking, om hem zoo spoedig mogelijk in vrijheid te doen stellen. De
officiëele vernietiging van het vonnis kan dan later wel volgen, dat kan mij niet
schelen. Als hij maar eerst vrij is, dat is voorloopig het voornaamste. Kom, laten we
een toertje met den auto maken; 't is nog vroeg, en wij kunnen toch nog nergens
terecht.’
Een oogenblik later zaten we weer tusschen de wielen, en kalm reden we door de
straten van Quebec, dat een mooie stad bleek te zijn. De stad is gelegen aan den
noordelijken oever van de St. Laurens-rivier op een hoogen bergrug. Zij is voorzien
van sterke vestingwerken en heeft een uitgebreiden zeehandel.
Nadat wij een uurtje rondgereden en de voornaamste gebouwen gezien hadden,
hielden we voor het hoofdbureau van politie halt, en werden spoedig tot den Officer
toegelaten.
‘Good morning, good morning!’ werd ons vroolijk toegeroepen. ‘Goed geslapen
na den emotievollen nacht?’
‘Ik slaap altijd goed,’ zei Mr. James lachend.
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‘En mijn jonge vriend Hans is ook voor geen klein geruchtje vervaard.’
‘Ik had voldoende gelegenheid, dat op te merken,’ zei de Officer, terwijl hij mij
de hand drukte. ‘Maar, gaat zitten. Ik ben aan mijn proces-verbaal over het gebeurde
van dezen nacht bezig, en moet nog een inventaris opmaken van de gevonden
juweelen. Een en ander zal wel wat van uw geduld vergen, maar 't is noodig om Mr.
Easthon zoo spoedig mogelijk uit zijn kerker te verlossen. Als het half kan, moeten
wij hem vandaag nog zijn vrijheid teruggeven.’
Ha, voor zulk een heerlijk doel wilde ik mijn geduld wel op een veel langer proef
gesteld zien. Vandaag nog! Dat zou heerlijk wezen. O, ik voelde mij meer dan
gelukkig!
De Officer zette zich aan zijn schrijfwerk en pende het eene vel papier na het
andere vol. Eindelijk stond hij op en haalde den gevonden schat uit een brandkast te
voorschijn. Stuk voor stuk werd door hem en Mr. James genoteerd en getaxeerd. Hij
bleek een waarde te hebben van minstens tweemaal honderdduizend gulden.
‘Wat zou Jochem Nibst gelachen hebben, Hans, als zijn onderneming gelukt was.’
‘Dat geloof ik,’ zei de Officer. ‘Ik denk, dat hij tijd in overvloed zal krijgen, om
zijn verloren schat te betreuren. Wil u hem nog zien?’
‘Ik niet, - Hans misschien?’ zei Mr. James.
‘Neen, liever niet,’ zei ik. ‘Ik hoop hem nooit van mijn leven meer te ontmoeten.’
‘Laten we ons dan naar het Court of Justice begeven,’ stelde de Officer voor.
‘Ongetwijfeld zullen we daar de meeste autoriteiten ontmoeten, die over deze zaak
te beslissen hebben. Kunnen
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we van uw auto gebruik maken, Mr. James?’
‘Met genoegen.’
We stapten in, en hadden het gerechtshof spoedig bereikt.
Daar verwekten de mededeelingen van den Officer niet weinig opzien, en ik kon
duidelijk opmerken, hoe allen het betreurden, dat Mr. Easthon het slachtoffer was
geweest van een gerechtelijke dwaling. Uitgebreid moest ik alles vertellen, wat Vader
mij op zijn sterfbed had medegedeeld, en ik schaam mij niet te zeggen, dat mijn
oogen tijdens dat verhaal zich meermalen met tranen vulden van aandoening bij de
herinnering aan die treurige uren. Het document van den Canadees ging van hand
tot hand en werd door allen met de grootste aandacht gelezen. Toen werd bevel
gezonden, Jochem Nibst voor te brengen. Het zou mij dus niet bespaard worden,
hem nogmaals te ontmoeten.
Intusschen werden de juweelen en andere kostbaarheden aan de hooge dienaren
van het gerecht overhandigd, die ze vergeleken met den opgemaakten inventaris.
Alles werd in orde bevonden.
Een half uur later werd Jochem Nibst binnengeleid. Eerst nam hij een onverschillige
houding aan, en op mij wierp hij een blik, die van den diepsten haat getuigde. Maar
tegen de verklaringen van den Officer, van Mr. James en mij, benevens die van de
constables, die bij de gevangenneming aanwezig waren geweest, kon zijn
aanvankelijke ontkenning hem al bitter weinig baten, zoodat hij weldra door de mand
viel en een volledige bekentenis aflegde. Hij werd naar de gevangenis teruggebracht
met de mededeeling, dat hij eerlang voor de rechtbank zou moeten verschijnen. Alles,
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wat er op dien morgen in het gerechtshof voorviel, had slechts een voorloopig
karakter, en diende alleen om de noodige gronden te hebben, waarop de dadelijke
invrijheidsstelling van John Easthon kon berusten.
De gerechtsheeren maakten een verklaring op van alles, wat er gebeurd was, en
na die onderteekend te hebben werd ons opgedragen, ons hiermede naar den
Gouverneur-Generaal te begeven, die machtiging kon verleenen den onschuldig
veroordeelde de gevangenis te ontsluiten. Nog voor wij de zaal verlieten, hoorde ik
bevel geven, mevrouw Bradford, aan wie de schat toebehoorde, ten spoedigste te
ontbieden.
Wij wachtten haar komst niet af, maar begaven ons per auto naar het paleis van
den Gouverneur-generaal. Na een half uurtje gewacht te hebben, werden wij
allervriendelijkst door hem ontvangen, en met groote aandacht luisterde hij, naar
hetgeen wij hem mededeelden. Het gewichtige stuk, dat wij van het gerechtshof
hadden medegekregen, werd door hem gelezen, en daarna liet hij onmiddellijk een
bevelschrift opmaken, om John Easthon uit zijn gevangenschap te ontslaan. Hij
onderteekende het en gaf het, met voorbijgang van den Officer, aan mij.
‘Hans Richter,’ zei hij op ernstigen toon, ‘hoe jong je ook moogt wezen, je hebt
een schoone, een heerlijke daad gedaan, zonder je te laten ontmoedigen door de
groote, bijna onoverkomelijke bezwaren, die er aan verbonden waren, Ja, je leven
heeft zelfs in groot gevaar verkeerd. Maar je hebt je doel bereikt, de schat zal aan de
rechtmatige eigenares worden teruggegeven en de onschuldig veroordeelde zal in
vrijheid worden gesteld. Het
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eerste kan nog niet dadelijk geschieden, want een tal van formaliteiten zal daaraan
vooraf moeten gaan, maar het laatste mag geen uur langer worden uitgesteld, dan
noodzakelijk is. Hans, niemand anders dan jij mag de persoon zijn, die hem de
gelukkige tijding zal brengen en de deuren voor hem zal ontsluiten. Hier heb je mijn
bevelschrift.’

Hier heb je mijn bevelschrift.

Ontroerd nam ik het in ontvangst, en met een diepe buiging verlieten wij de zaal.
‘Dat is een mooie gedachte van den Gouverneur-generaal,’ zei de officer. ‘Nu
regelrecht naar de gevangenis.’
‘Neen mijnheer,’ zei ik, ‘laten wij eerst naar zijne vrouw gaan en haar vertellen,
welke groote vreugde haar wacht. U weet haar adres?’
‘Jawel. Je hebt gelijk, - dat is beter. We moeten voorzichtig zijn. Er zijn meer
menschen van geluk
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gestorven. Maar jij moet het haar zeggen, Hans, - jij, en niemand anders.’
We verlieten de hoofdstraten en kwamen in de volksbuurten. Voor een zeer armelijk
huisje hielden wij stil.
‘Hier moet je zijn, Hans,’ zei de Police-officer. ‘'t Ziet er niet weelderig uit, hè?
Je begrijpt, dat de arme ziel tot groote armoede vervallen is. Niemand wilde met de
vrouw van den moordenaar meer iets te doen hebben.’
Ik liep een klein, verwaarloosd tuintje door en belde aan. De beide heeren bleven
in den auto wachten. Op den grond voor het huis zaten twee kindertjes te spelen.
Hun kleertjes verrieden door snit en stof, dat de familie vroeger in beter doen geweest
was. Thans echter zagen zij er vervallen en verschoten uit. De kinderen, een meisje
van ongeveer vijf jaar, en een jongetje van misschien drie, hielden met spelen op en
keken mij zwijgend aan.
‘Is Mammy thuis?’ vroeg ik, toen het een poosje duurde, eer er opengedaan werd.
‘Yes, Mammy is at home,’ zei het meisje. Ze stond vlug op, en klopte met haar
vuistjes op de deur.
Maar bijna op hetzelfde oogenblik ging deze open, en ik zag een jonge, bleeke
vrouw voor mij, wier uiterlijk wel in staat was mijn medelijden op te wekken. Ze
had ingevallen wangen en groote blauwe kringen onder de oogen. Haar gelaat
teekende in elken trek haar onuitsprekelijke droefheid en bitter lijden.
‘Mrs. Easthon?’ vroeg ik.
‘Yes,’ zei ze zacht, terwijl ze mij vragend aankeek.
‘Zou ik U even kunnen spreken? Ik breng u blijde tijding, Mevrouw.’
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De vrouw keek mij even ongeloovig aan, en zeide toen:
‘Voor mij blijde tijding? Neen, neen, voor mij bestaat geen geluk meer. Doch
komt u binnen.’
Zij bracht mij in haar woonkamer, een klein vertrekje in een achterbuurt, dat zij
uit armoede had gehuurd, toen zij geen geld meer had om in het vriendelijk huis te
blijven, waarin zij gelukkig was geweest met haar man en kinderen. De beide kleintjes
waren ons naar binnen gevolgd.
Toen wij gezeten waren, keek de vrouw mij opnieuw met haar droevige oogen
vragend aan, en ik begreep, dat de uiterste voorzichtigheid noodig was om te
voorkomen, dat zij misschien van vreugde sterven zou.
‘Mevrouw,’ zei ik, ‘ik ben nog maar een jongen, maar toch heb ik een blijde
boodschap voor u.’
‘Er kan voor mij geen vreugde meer zijn, dat is uitgesloten,’ zeide zij zacht.
Ik deed, of ik haar niet hoorde, en vertelde haar, dat ik een groote reis had gemaakt
van Europa naar hier, om die blijde tijding over te brengen.
‘Mevrouw,’ zei ik, ‘zou u denken, dat ik die reis zou gemaakt hebben, als mijn
tijding niet van zeer groot belang was?’
Ik zag, dat haar belangstelling gewekt was. Een weinigje rood kleurde haar zoo
bleeke wangen, en er kwam een gloed in haar doffe oogen.
‘Ga voort,’ zei ze, ‘'t moet wel een zaak van gewicht zijn...’
‘Dat is het ook, Mevrouw. U wacht werkelijk een groot geluk.’
En nu begon ik te vertellen van Vader en Moeder, en hoe Moeder gestorven was,
nadat Vader af-
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scheid van haar had genomen, en hoe Vader ten strijde was getrokken.
Mrs. Easthon volgde mijn verhaal met belangstelling, maar toch was het blosje
weer van haar

‘Jongen!’ riep zij uit...

wangen verdwenen en stonden haar oogen weer dof en droevig.
‘Arme jongen,’ zei ze, ‘ook jij hebt veel verdriet gehad. Maar wat kan dat alles te
maken hebben met mij...?’
‘Veel, Mevrouw, alles,’ zei ik. ‘Ik heb u immers gezegd, dat u een groote vreugde
wacht, en ik voeg er thans bij, dat het geluk weer zal terugkeer en in uw huis...’
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‘Jongen,’ riep zij uit, terwijl zij van haar stoel opsprong en mijn arm zenuwachtig
vastgreep, ‘bedrieg mij niet, bedrieg mij niet. Er bestaat op de wereld slechts één
zaak, die mij mijn geluk kan teruggeven, slechts een! Betreft uw bezoek dat ééne?’
‘Luister, Mrs. Easthon. Zou ik zoo'n groote reis maken, als mijn doel niet van het
allergrootste gewicht was? Ik verzeker u, dat het geluk in uw huis zal wederkeeren...’
‘Maar hoe kan - o, ik begrijp niet, welk verband...’
‘Wees kalm en bedaard, Mevrouw. Dat verband zal u duidelijk worden, als ik u
zeg, dat mijn arme Vader naar het front werd gezonden, en in een bajonetaanval een
van zijn vijanden een doodelijke wond toebracht. Die man was een Canadees,
Mevrouw...’
‘O God, o God!’ prevelde de vrouw, terwijl zij de handen vouwde. Een oogenblik
later trok zij haar beide kindertjes tegen zich aan, en fluisterde hun toe:
‘Luistert kindertjes, luistert, al begrijp je het nog niet. O, ik voel - ik voel - wat er
gaat komen!’
‘Wees blijde, Mevrouw,’ zei ik diep ontroerd, ‘U wacht een groot geluk, een zeer
groot geluk. Die Canadees, Mevrouw, was een misdadiger, afkomstig uit Quebec...’
De vrouw barstte in tranen uit, en ik zweeg uit vrees, dat zij al te zeer ontroeren
zou.
‘Ga voort,’ zei ze, ‘ik zal kalm wezen, ik zal mij beheerschen.’ Bijna fluisterend
vertelde ik verder, hoe die man, terwijl hij stervende was, zijne groote misdaad had
bekend, hoe hij mijn lieven Vader had gesmeekt, goed te maken, wat nog hersteld
kon worden, den schat aan de rechtmatige eigenares terug te geven en vooral den
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onschuldig veroordeelden John Easthon uit zijn kerker te verlossen.
Ademloos bijna had Mrs. Easthon mijn verhaal aangehoord, en een groot geluk
schitterde mij toe uit haar oogen. Soms lachte zij, soms barstte zij in tranen uit, dan
weer trok zij haar kindertjes op haar schoot en overlaadde hun gezichtjes met kussen.
Toen stond zij plotseling op en sloeg mij haar armen om mijn hals...
‘En uw Vader?’ vroeg zij na een poosje.
‘Hij stierf aan zijn wonden, nadat hij mij opgedragen had, den laatsten wil van Joe
Craft uit te voeren. En thans heb ik aan die opdracht voldaan, Mevrouw. De schat is
gevonden, en ziehier het bevelschrift om Mr. John Easthon onmiddellijk uit den
kerker te ontslaan. Dàt was mijn blijde tijding, Mevrouw! Gaat u mede naar de
gevangenis?’
‘Ik ga mede, ik ga mede!’ juichte zij ontroerd. ‘Komt kindertjes, we gaan Papa
halen.’
Toen we bij den auto kwamen, feliciteerden de Police-officer en Mr. James haar
hartelijk met het groote geluk, dat haar als door een wonder te beurt viel, en in
razenden spoed reed de auto ons naar de gevangenis, waar wij verzochten,
onmiddellijk den Directeur te mogen spreken. Deze bleek intusschen al bericht te
hebben ontvangen, dat Mr. John Easthon ontslagen kon worden op vertoon van het
bevelschrift.
Na een korte beraadslaging vonden allen het beter, dat de Directeur hem eerst zou
voorbereiden op het groote geluk, dat hem wachtte. Na eenige minuten kwam hij de
vrouw en haar beide kindertjes halen. Wij vonden allen, dat het gelukkig wederzien
niet in het bijzijn van anderen mocht plaats hebben.
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Terwijl zij bij hem waren, werd Mrs. Bradford binnengelaten. Zij was uitermate
verheugd over het groote geluk, dat aan de Easthons te beurt viel en wilde een van
de eersten zijn, die hen kwamen gelukwenschen.
Wat er tusschen man en vrouw zal gesproken zijn bij het gelukkige wederzien,
weet ik niet; misschien niet veel. Maar nooit zal ik vergeten het groote geluk, dat uit
hun oogen straalde, toen zij bij ons terugkeerden en ons allen de hand drukten.
Wij waren diep ontroerd.
John Easthon, een nog jonge man met een sympathiek gelaat, greep mijn beide
handen vast en hield ze lang in de zijne geklemd, en hij kon niet anders stamelen
dan:
‘Dank u, dank u!...’
Toen verlieten wij het groote, sombere gebouw, niet echter om regelrecht naar het
kleine, armoedige huisje der Easthons terug te keeren. Mrs. Bradford wilde daar niet
van hooren. Wij moesten allen met haar medegaan naar het groote buiten, dat zij
bewoonde, omdat zij, zooals zij beweerde, zaken te bespreken had.
De Police-officer kon van de uitnoodiging geen gebruik maken. Na een hartelijk
afscheid zetten we hem aan het police-station af, en bereikten weldra de prachtige
woning van Mrs. Bradford.
Er werd een feesttafel aangericht, en nadat ik alles nog eens in den breede had
moeten vertellen, wat er gebeurd was, en eindelijk de auto voorreed, om de Easthons
naar hun huis te brengen, zei ze:
‘Mr. John Easthon, het is mijn wensch, dat de juwelierszaak van mijn armen man
weder worde opgericht, even groot en schitterend, als die indertijd geweest is, en dat
de firma voortaan zal heeten
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“Bradford & Easthon.” Als u het goedvindt, wordt u van heden af mijn compagnon,
en naar ik hoop, zal de firma groeien en bloeien en binnen afzienbaren tijd geheel
aan u toebehooren. Ik weet, dat ik hiermede geheel handel in den geest van mijn

Ik kan dit geld niet van u aannemen.

lieven man, wiens plan het altoos was u eenmaal als compagnon in zijn zaak op te
nemen. Gaat u hiermede accoord?’
Dankbaar drukten de heer en mevrouw Easthon haar de hand. Hoe was opeens de
gelukszon wederom voor hen opgegaan, en wat verheugde ik mij, dat ik daaraan zulk
een groot deel had gehad.
‘En thans nog een enkel woord met u, mijn jonge vriend Hans Richter,’ sprak zij
tot mij, terwijl ze een portefeuille uit een bureau nam en mij die in de handen legde.
‘Deze portefeuille bevat tienduizend dollar aan bankpapier, die ik u verzoek
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van mij te willen aannemen als blijk van mijn groote dankbaarheid voor uw moedige
en schoone daad. Het zou mij spijten, als u dit bewijs van mijn erkentelijkheid niet
zou willen aannemen...’
‘Toch is dat zoo, mevrouw,’ zei ik, en ik legde de portefeuille voor haar op de
tafel neer. ‘Ik kan dit geld niet van u aannemen, en ik màg het niet doen. Ik verzoek
u alleen, mr. James zijn honorarium te willen betalen. Mijn loon heb ik reeds
ontvangen hier, - in mijn hart.’
Deze laatste woorden sprak ik zacht, bijna fluisterend.
‘'t Is goed, ik had niet anders verwacht, Hans,’ zei mrs. Bradford. ‘Maar luister,
mijn jongen. Je ouders zijn je door den oorlog ontnomen, en je hebt je Vaders laatsten
wil uitgevoerd, door mij de groote waarde terug te bezorgen, die mij ontstolen was.
Thans verzoek ik je om een gunst, Hans. Laat mij de plaats van je ouders mogen
innemen, al was het alleen om hun liefsten wensch te vervullen. Dat mag je niet
weigeren, Hans. Laat mij voor je opleiding tot ingenieur mogen zorgen in hun plaats;
laat mij dat mogen doen als een daad van eerbiedige hulde aan de gedachtenis van
je brave ouders. Mag ik, Hans?’
‘Dat neem ik gaarne en dankbaar aan, Mevrouw,’ zei ik ontroerd, en zij drukte
mij een kus op de lippen. Toen nam ik afscheid van haar, en in de vroolijkste
stemming brachten mr. James en ik de Easthons naar het nederige huisje, dat zij
weldra voor een mooier en aangenamer zouden verwisselen. Daar brachten wij nog
een paar heerlijke uren door, - en toen keerden wij samen in den auto naar Baltimore
terug. De gelukkige menschen keken, en wuifden ons na, zoo lang zij ons konden
zien.
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Zeventiende hoofdstuk.
De terugreis.
Zonder eenig ongeval kwam ik aan boord terug, waar ik hartelijk verwelkomd werd
door den kapitein en diens beide officieren van de wacht. Zij namen mij dadelijk
mede naar de kajuit van den kapitein, en daar moest ik natuurlijk al mijn
wederwaardigheden van stukje tot beetje vertellen. Zij verheugden zich allen zeer
over den goeden uitslag en wenschten er mij hartelijk geluk mede.
‘Dus wij zullen het genoegen missen, onzen vriend Jochem Nibst op de terugreis
bij ons te hebben?’ zei mijnheer Eyring spottend. ‘Jammer, 't was zoo'n fideele kèrel!’
‘Maar ik ben blij, dat ik den deugniet kwijt ben!’ sprak de kapitein. ‘Jochem Nibst
hoort niet bij ons aan boord. - Intusschen, Hans, heb jij je kranig gedragen en kun je
met groote voldoening naar het vaderland terugkeeren. Voel je je niet innig gelukkig?’
‘Volkomen gelukkig, kapitein,’ zei ik, de hand, die hij mij toestak, hartelijk
drukkende. ‘Ik ben u alle drie ook grooten dank schuldig.’
‘Geen dank, jongen, geen dank. 't Is daar in Quebec alles echt Amerikaansch vlug
in zijn werk gegaan...’
‘Ja, kapitein, maar alle getroffen maatregelen en besluiten droegen slechts een
voorloopig karakter.
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Officieel is feitelijk alles nog bij het oude. Daar echter de onschuld van Mr. Easthon
zonneklaar bleek, wilden de autoriteiten hem geen uur langer in de gevangenis laten
dan noodig was; en de Gouverneur-generaal was van hetzelfde gevoelen. Mr. James
en ik hadden dus alle medewerking. 't Was een heerlijke dag.’
‘Toch echt Amerikaansch,’ zei mijnheer Eyring. ‘Bij ons in het lieve vaderland
zou het zoo vlug niet in zijn werk gegaan zijn.’
‘En dus ga je nu voor ingenieur studeeren?’ vroeg mijnheer Krapohl.
‘Ja mijnheer, dank zij de goedheid van Mrs. Bradford. Zoodra ik in 't vaderland
ben, ga ik mijn studiën voortzetten.’
‘Dat zal dus spoedig zijn,’ zei de kapitein. ‘Wij hebben van de Amerikaansche
regeering verlof gekregen om te lossen en nieuwe lading in te nemen. Een onderzoek
heeft hun klaar als glas aangetoond, dat de “Deutschland” een handelsvaartuig is en
niet als oorlogsschip beschouwd kan worden. 't Is een verstandig volk, die
Amerikanen...’
‘En hartelijk ook!’ viel mijnheer Eyring in. ‘Ze willen ons zelfs omhelzen, en doen
niet anders dan handendrukken. 't Is vermakelijk!’
Dit bleek inderdaad volkomen waar te zijn. Overal waar wij verschenen, werden
wij hartelijk toegejuicht, en het eene feest volgde op het andere, alles ter eere van de
‘Deutschland’ en haar bemanning.
Het lossen van onze kostbare lading ging intusschen met bekwamen spoed voort,
en toen er niets meer te lossen viel, werd met de grootste zorgvuldigheid met het
stouwen van de nieuwe lading begonnen.
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Zoo naderde langzamerhand het oogenblik van vertrek. Ik begaf mij voor de laatste
maal naar de stad, waar ik hartelijk afscheid nam van Mr. James, die mij met zijn
auto naar Locust Point terugbracht.
't Was op den eersten Augustus, dat wij de trossen losmaakten en, van de ‘Timmins’
vergezeld, den terugtocht aanvaardden.
't Zou een gevaarlijke reis worden, dat wisten we. Het was ons bekend, dat niet
minder dan acht vijandelijke oorlogsschepen zich met jagers en netten voor de
Chesapeake-baai ophielden, met de vriendelijke bedoeling ons op te vangen en in
triomf naar Engeland te voeren, of als het niet anders kon, ons eenvoudig te
vernietigen.
We vertrokken niet onopgemerkt. Honderden menschen stonden aan de oevers en
begroetten ons met eindeloos hoerageroep, de sirenen en stoomfluiten gilden en
gierden, de stoomschepen salueerden met vlaggen, en de reporters en filmkiekers
zwermden in vroolijk gedoe om ons heen. 't Was in één woord een feestelijke uittocht,
die ons recht aangenaam aandeed.
Hartelijk groetten wij terug.
Toen gaf kapitein König bevel om tot den bodem te duiken.
Ik stond naast hem bij den manometer.
We daalden tien meter, twintig, vijf en twintig, dertig... Nog voelden we geen
bons, die ons aankondigde, dat wij op den bodem aangekomen waren.
‘Vreemd,’ zei de kapitein tot zijn beide officieren, die zich daar ook bevonden.
‘We hebben den bodem nog niet bereikt. Vijf en dertig meter, veertig... vijf en
veertig... Hallo, heeren, wist je, dat de Chesapeakebaai zoo diep was? De kaarten
moeten niet deugen.’
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Plotseling, op vijftig meter diepte, hield de boot zonder schok halt.
‘We zitten in een gat, kapitein,’ zei mijnheer Krapohl.
‘Ongetwijfeld,’ meende ook mijnheer Eyring.
‘Kijk eens hier, heeren!’ riep de kapitein hun toe. ‘Dat wordt àl te gek: de
kompasplaat draait als een dolle in het rond. Dat heb ik nog nooit beleefd.’
‘Dat kan niet!’ riep mijnheer Eyring uit. ‘Dan draaien wij, wees daar zeker van!’
Dat moest waar zijn. Ons schip was in een gat neergedaald en draaide daar als in
een kolk rond.
‘Opduiken!’ gebood de kapitein.
De lenspompen kwamen in werking en begonnen te snorren, maar met een vreemd,
ons onbekend geluid. Wat zou ons thans overkomen hier op den bodem der zee, in
een gat, meer dan vijftig meter beneden de oppervlakte van het water. Ik zag, dat de
heeren er ver van gerust op waren, en ik dacht onwillekeurig aan de vreeselijke uren,
die kapitein Nemo had doorgebracht in zijn ‘Nautilus,’ toen hij overal, ook van boven,
door dikke ijsbergen was ingesloten.
De pompen werkten wel, maar sloegen niet aan. We bleven, waar we waren.
't Was angstwekkend.
Zouden we nog ooit op de bewoonde wereld terugkeeren?
Gelukkig, dat ik mijn zending had volbracht!
De heeren beraadslaagden met elkander.
Eindelijk bleek, dat de ‘Deutschland’ stil lag. We draaiden niet meer als een tol
in het rond.
‘Opduiken!’ gebood de kapitein nogmaals, en weer werden de lenspompen aan
het werk ge-
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steld. Maar 't hielp niet. Ze sloegen met hol, leeg geluid door en hadden geen effect.
Ingenieur Klees werd geroepen, en met veel moeite gelukte het hem, de lenspompen
aan het werk te krijgen.
Ik keek naar den manometer. Zouden we stijgen?
Ja, de wijzer bewoog, - negenenveertig, achtenveertig - hola, twintig, dat kan niet!
‘Kapitein, de manometer springt van achtenveertig op twintig!’
‘Onmogelijk!’ zei de kapitein. ‘Ja waarlijk - heidaar, nu staat hij weer op
negenenveertig, - 't is onbegrijpelijk.
Weer twintig!’ riep mijnheer Krapohl. ‘Alle instrumenten lijken wel dol geworden.
Ik kan me onmogelijk begrijpen, wat er aan de hand is!’
De toestand was hoogst bedenkelijk, dat leed geen twijfel. Zou ik hier, op den
bodem der zee, moeten sterven, - langzaam sterven door gebrek aan lucht?
Een vreeselijke gedachte!
De heeren stonden zwijgend bij elkander, in diepe, ernstige gedachten verzonken.
Als er geen oplossing van het raadsel werd gevonden, waren we onherroepelijk
verloren.
Plotseling stak de heer Klees zijn hand uit en draaide een proefkraantje open. De
uitwerking was verrassend.
Er ontstond een geweldig sissend geluid, de manometer sloeg als razend tot
honderdtwintig meter door, sprong opeens terug tot negenenveertig, - en toen werd
alles normaal. De dieptemanometer had door een slikprop verstopt gezeten, en deze
was er thans uitgeschoten. Met samengeperste lucht werden nu ook de pompen
gereinigd, en regelmatig steeg de ‘Deutschland’ uit de diepte omhoog.
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Wij slaakten allen een zucht van verlichting, en op de ‘Timmins,’ die nog trouw de
wacht hield, steeg een daverend hoera op. Zij hadden aan boord van dat vaartuig in
den grootsten angst verkeerd en twijfelden eindelijk niet meer, of wij waren voor
goed in de diepte verdwenen. Anderhalf uur waren wij in dat verraderlijke gat geweest.
Vroolijk voeren we verder tot we de grens van het Amerikaansche gebied hadden
bereikt. In de duisternis van den avond voeren we tusschen de beide kapen door.
Hier lag de vijand op de loer, gereed om ons te vernietigen.
We zagen twee zoeklichten aan stuurboord, die de oppervlakte der zee afzochten.
De felle lichten gleden door de duisternis, tot zij eindelijk op ons schip gericht waren
en halt hielden. Wij waren ontdekt. Het licht stak ons fel in de oogen.
Een reusachtig groote zoeklichtkogel steeg aan land omhoog.
‘We zijn verraden!’ mompelde Krapohl. ‘Weldra zullen de Engelsche kruisers
verschijnen, en dan is het met ons gedaan.’
Toen klonk het commando:
‘Klaar om te duiken!’
En snel verdwenen we in de diepte.
De ‘Timmins’ had ons verlaten.
Het gevaarlijkste oogenblik van de reis was gekomen. We wisten, dat tal van
vijanden op ons loerden, dat de zee gevaarlijke mijnen herbergde, die ons dreigden
te verwoesten, en dat we elk oogenblik verward konden raken in verraderlijke netten,
die ons, als zij ons grepen, ontwijfelbaar in de handen der Engelschen zouden doen
vallen.
Onder water zetten wijfullspeed onzen tocht voort.
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Wij verkeerden in de grootste spanning. Zwijgend vervulden alle mannen hun plicht,
hun zenuwen waren tot het hoogst gespannen. We voeren zoo diep, dat alleen de
periscoop boven het water uitstak. De nacht was donker. In de verte zagen we de
vuren van de beide kapen, de zoeklichten dwaalden zonder ophouden over de
oppervlakte, om ons op te sporen.
Wij voeren midden tusschen de vijanden door, en de zoeklichten dwaalden over
ons heen.
Zouden we ontdekt zijn?
Neen, ze gleden verder, en kwamen terug, en zochten en zochten... Maar ze zagen
ons niet.
Full speed doorkliefden we de groote zee.
We hadden de vijanden thans achter ons.
't Gevaar werd minder. We zagen de lichten flauwer en flauwer worden, ginds in
de verte.
Zoo werd het middernacht.
Toen klonk het bevel:
‘Rijzen!’
We waren er door, we waren gered.
Een donderend hoera weerklonk door de ‘Deutschland.’
En met volle kracht stoomden we den Atlantischen Oceaan in. We hadden de
‘dikke lucht’ achter ons.
Verder liep de reis als van een leiën dakje. O ja, ik weet wel, dat wij weer door
den Golfstroom voeren met zijn hitte van 53° Celsius, en dat we soms plotseling
groote stoomers voor ons zagen opdoemen, die wij haastig moesten ontwijken, en
wel voerde de tocht weer door de gevaarlijke streek van oorlogsschepen, drijvende
mijnen en verraderlijke netten, maar de paardjes roken den stal, en alle zwarigheden
werden zonder
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groote moeite overwonnen. Wij naderden met spoed de vaderlandsche kust.
Eindelijk kwamen we de eerste landgenooten tegen. Een Duitsche onderzeeër was
in zicht.

'k Kon geen woorden genoeg vinden.

Dadelijk begaf alle man zich aan dek, en een donderend hoera drong van uit de verte
tot ons door.
Dat wij het met geestdrift beantwoordden, behoeft niet te worden gezegd.
Toen kwam de nacht, en bij het krieken van
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den dag hadden wij Helgoland in zicht. Dadelijk werd onze nadering telegrafisch
aan het Duitsche volk verwittigd. Torpedobooten schoten ons tegemoet,
vlaggensignalen klommen naar de masttoppen, draadlooze berichten zweefden
onzichtbaar door de lucht.
En zichtbaar vlogen ons twee watervliegtuigen tegemoet, om ons te verwelkomen.
't Was een prachtig schouwspel, hen sierlijk door het luchtruim te zien zweven, hen
te zien neerduiken tot op de oppervlakte van het water, tot zij zich plotseling weer
verhieven en in sierlijke zwenkingen om de ‘Deutschland’ scheerden.
In den namiddag van den 23en Augustus 1916 liet de ‘Deutschland’ in den
Wezermond de ankers vallen.
Ik nam een hartelijk afscheid van allen die aan boord waren, niet het minst van de
heeren Krapohl en Eyring, die mijn vrienden waren geworden, maar bovenal van
kapitein König, dien ik als een vader vereerde. Met tranen van dankbaarheid in de
oogen drukte ik hem de hand, en ik kon geen woorden genoeg vinden, om hem mijn
dank te vertolken. Ik heb in hem een vriend gevonden voor geheel mijn leven, daar
twijfel ik niet aan.

Besluit.
De spoortrein voerde mijn in korten tijd naar Kiel, waar ik onverwachts bij de familie
Heymann kwam binnenvallen. Niemand had me daar ooit meer verwacht, want allen
dachten, dat ik op de een of andere geheimzinnige wijze verongelukt was.
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Groot was de vreugde van het wederzien, en Carl's oogen schitterden van blijdschap.
‘Hans! - Hans Richter!’ riep hij me toe, zoodra hij me zag. ‘Ben je daar - levend?
Hoe - hoe is dat mogelijk! Waar kom jij vandaan?’
‘Springlevend, Carl, gezond en wel, en ik kom regelrecht uit Canada. Ik ben met
de “Deutschland” mede geweest.’
En ik kuste mevrouw Heymann en drukte ook Herbert de linkerhand. Helaas, - de
rechterarm was hem immers weggeschoten!
Met deernis keek ik hem aan, den ongelukkigen invalide.
Mijn weemoedige blik moest hem opvallen, want hij zeide: ‘Voor het vaderland,
Hans! Als duizenden en honderdduizenden hun leven geven voor het Duitsche
vaderland, zou ik er dan mijn arm niet voor over hebben?’
Ik zag, dat het IJzeren Kruis zijn borst sierde. En ik rilde, want ik haatte den oorlog,
die mij mijn lieve ouders ontnomen had en zooveel nameloos wee bracht over geheel
de wereld.
‘Naar Canada?’ riep Carl mij toe. ‘Wij dachten allen, dat je verongelukt waart.
Ook mijnheer Paul Waller twijfelde daar niet aan.’
‘Ga zitten, Hans, en vertel ons alles, wat er gebeurd is. Ik zal even aan mijnheer
Waller telefoneeren, of hij gelegenheid heeft om hier te komen. Hij heeft in groote
ongerustheid over je verkeerd.’
Geen kwartier later kwam mijnheer Waller reeds bij ons binnen, recht verheugd
over mijn terugkomst.
En toen wij allen gezellig bij elkander zaten, vertelde ik alles, wat mij wedervaren
was. En allen waren geheel oor, en ik kon de verbazing op hun
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gezichten lezen. Den ganschen avond raakten wij er niet uitgepraat over.
‘Dus je gaat nu toch voor ingenieur studeeren?’ vroeg Carl. ‘Dat is heerlijk voor
je.’
‘Ja,’ zei ik, ‘dank zij de goedheid van Mrs. Bradford ga ik mijn studiën weer
voortzetten.’
‘'t Is een wonderbaarlijke historie,’ zei mijnheer Waller. ‘Je zoudt er wel een boek
over kunnen schrijven, Hans! 't Lijkt wel een roman!’
‘Dat hoop ik ook te doen, mijnheer,’ zei ik. ‘Zoodra ik kamers gehuurd heb en
geïnstalleerd ben, ga ik er ongetwijfeld een boek over schrijven. Alles wat ik dit
laatste jaar ondervonden heb, lijkt wel een droom, en is wonderbaarlijk van het begin
tot het
EINDE.’
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