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Eerste hoofdstuk.
Jan Lobherr kan het in huis niet langer uithouden en krijgt het daarbuiten
ook te kwaad. Het vertrek van de conscrits.
't Was in het jaar 1812.
Een voordeur werd geopend van een der huizen, die op een rij geschaard stonden
op den Dam te Zaandam, en een jongen van dertien jaar ongeveer trad naar buiten.
't Was nog wel niet laat, maar 't begon toch al duister te worden, want 't was nog
voorjaar, en de dagen waren dus nog niet op hun langst.
Zoodra hij het huis, een herberg, den Otter geheeten, verlaten en de deur achter
zich gesloten had, bleef hij een oogenblik in gedachten verzonken stilstaan en streek
zich onder het slaken van een diepen zucht langs het voorhoofd.
‘'t Is niet om aan te zien,’ mompelde hij zacht. ‘Arme, arme Moeder, - arme Wim.
O, 't is verschrikkelijk!’
Hij balde de vuist en stampte met zijn voet op de straat.
‘Ja, verschrikkelijk,’ herhaalde hij iets luider, ‘en dat alles hebben wij te danken
aan de heerschzucht
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van Keizer Napoleon, - Napoleon d e n G r o o t e n nog wel!’
Hij was zoo in zijn gedachten verdiept, dat hij niet eens merkte, dat hij niet meer
alleen was. Een andere jongen was hem ongemerkt genaderd en stond thans vlak
achter hem. Deze legde hem zijn hand op den schouder, en zei zacht:
‘Je mocht wel wat voorzichtiger zijn in je woorden, Jan Lobherr, vooral, wanneer
je het over onzen g r o o t e n keizer hebt en je je gemoed lucht geeft. -’
‘Och wat,’ viel Jan knorrig in, ‘jij hebt gemakkelijk praten, maar als jouw broer
opgeroepen was, om soldaat te worden in het leger van den overweldiger en hem te
volgen naar Rusland, dat óók al ten onder gebracht moet worden - zie je, dan zou
het bloed je ook wel gaan koken en - -’
‘Alles goed en wel, en ik wil graag toegeven, dat het verschrikkelijk is, want
duizenden Hollandsche jongens worden opgeroepen om te strijden in vreemde landen,
en maar weinigen keeren terug, - maar toch, de voorzichtigheid mag je niet uit het
oog verliezen. Je weet nooit, wie je misschien beluistert, en spionnen heeft onze
groote keizer overal.’
‘Ja, Meyndert, je hebt gelijk,’ sprak Jan. ‘Maar o, 't is ook zoo verschrikkelijk! Ik
kon het in huis langer niet uithouden. Vader loopt ongedurig door de kamer heen en
weer en doet niets dan zuchten, Moeder is ziek van verdriet, en heeft haast geen
tranen meer om te schreien, mijn zusjes maken het niet beter, - en mijn broer Wim
doet wel zijn best om zich goed te houden, maar als hij Moeder zoo verdrietig ziet,
loopen hem telkens ook de tranen langs de wangen. Ik zeg,
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dat het verschrikkelijk is! Morgen gaat hij heen, ver weg, naar Rusland, en wij zien
hem nooit terug - nooit.’
‘Dat kan geen mensch met zekerheid voorspellen,’ troostte Meyndert. ‘Alle soldaten
sneuvelen toch niet?’
Maar Jan was te overspannen en zenuwachtig, om veel naar hem te luisteren. De
tranen liepen hem langs de wangen en hij snikte hoorbaar.
‘'t Is een schande - een schande!’ riep hij uit. ‘En als de menschen den keizer
Napoleon den Grooten noemen, dan noem ik hem Napoleon den grooten
moordenaar...’
‘Stil toch, - wees toch voorzichtig, Jan,’ zei Meyndert verschrikt.
‘Och, wàt voorzichtig!’ riep Jan uit, zich meer en meer opwindend. ‘Iedereen mag
mij hooren, en al was de keizer zelf hier, dan zou ik het hem in zijn gezicht durven
zeggen, dat hij een moordenaar in het groot is.’
Op dit oogenblik verscheen een gedaante om den hoek van den Dam, en in
eenigszins sluipende houding kwam hij dicht langs de huizen naderbij. Uit zijn
kleeding bleek duidelijk, dat hij tot de politie behoorde.
Dat deed hij dan ook inderdaad. 't Was niemand anders dan Narot, een van de
meest gehate gendarmes uit Zaandam. Iedereen verdacht hem van spionnage, en
wanneer hij zich in de nabijheid bevond, was men dubbel voorzichtig in de keuze
van zijn woorden.
Blijkbaar had hij méér van het gesprek gehoord, dan voor Jan wel goed was, want
een leelijk lachje speelde hem om de lippen, toen hij regelrecht op de jongens toeliep,
en in zijn gebroken Hollandsen zei:
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‘Wat jij zek van dien krooten Napoleon? Wat jij zek van dien krooten keizer?’
Maar Jan was voor geen klein geruchtje vervaard en hij was te diep verontwaardigd,
om al zijn woorden op een goudschaaltje te wegen. Bovendien had hij, evenals elke
Zaandammer, een buitengewoon grooten hekel aan Narot, die om zijn onaangenaam
karakter en willekeurige handelingen bij iedereen gehaat was.
‘Ik zek niemendal van onzen krooten keizer!’ zei hij spottend tot den gendarme,
wiens woorden hij nabouwde. ‘En van den bietenkeizer ook niet...’
‘Wat jij zek van den bietenkeizer?’ zei de gendarme, die veel te weinig Hollandsch
verstond, om Jan's woordspeling van krooten en bieten te begrijpen, maar wien het
toch geenszins ontging, dat Jan hem voor den gek hield. ‘Wat jij zek van den
bietenkeizer?’ herhaalde hij nijdig, terwijl hij Jan bij den schouder greep. ‘Wat dat
is de bietenkeizer?’
‘Laat me los!’ schreeuwde Jan, met een ruk, om zich van den greep van den
gendarme te bevrijden, wat hem echter niet gelukte. ‘Ik zek, dat de keizer overal
bieten laat telen, suikerbieten, omdat we anders geen suiker hebben, nu hij het
continentale stelsel heeft ingevoerd. Alle boeren moeten nu immers een deel van hun
land gebruiken, om suikerbieten te telen?’
‘Zoo, zek jij dat? En ik zek, dat jij den keizer den krootenkeizer hebt kenoemd,’
schreeuwde de gendarme boos, ‘En jij mee kaat naar die cachot!’
‘Waarom?’ riep Jan, die moeite deed om los te komen. ‘Mag ik dan niet eens meer
van den g r o o t e n keizer spreken?’
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‘Jij spreek van dien krootenkeizer....’ hernam de gendarme.
‘Ja, juist, van dien krooten keizer, Napoleon den Krooten. Dat is toch zeker niet
strafbaar?’

‘Jij kaat meê naar die cachot!’ herhaalde de gendarme. Maar met een krachtigen ruk
wist Jan los te komen, en haastig maakte hij zich uit de voeten. Meyndert Molaan,
die ook in een herberg op den Dam woonde, een paar huizen verder in d e Z o n ,
liep hem luid lachende na. Hij had groote pret over den krootenkeizer van Jan.
De gendarme liep, wat hij loopen kon, om de twee deugnieten, die het gewaagd
hadden zijn keizer te bespotten, in te halen, en aanvankelijk gelukte hem dat ook,
want hij kon harder loopen dan de jongens, doordat zijn beenen aanmerkelijk langer
waren dan de hunne, doch zijn longen moesten voor die van de jonge vluchtelingen
onderdoen. De gendarme Narot hield namelijk veel meer van de Hollandsche jenever
dan van de Hollanders, en door het veelvuldig gebruik van dat vocht verkeerden zijn
lon-
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gen in een minder goeden staat. Zij lieten hem ook nu al vrij spoedig in den steek,
en onder een geweldige hoestbui moest hij de vervolging opgeven.
De jongens liepen de groote sluis over, daarna de kleine en eindelijk de duikersluis,
die eenige schreden verder lag, snelden de Zon, waar Meyndert Molaan woonde,
voorbij, liepen langs de Oostzijder kerk, en verdwenen in de Oostzijde.
Ondertusschen stond de gendarme te hoesten, dat men hem wel twee straten ver
hooren kon, en als hij even op adem kwam, mompelde hij nijdig:
‘Wakt maar, - ik jullie wel krijk. Ik - uche - uche - uche - uche - ik jullie wel
opwakt bij de kerk, en uche - uche - uche - uche - hè - hè - uche - uche - o, o, - ik
jullie wel - uche - uche - stop in die cachot!’
Eindelijk was zijn hoestbui bedaard en hij vervolgde zijn tocht tot bij de Oostzijder
kerk, wier hooge muren door beeren werden geschraagd. In een donkeren hoek, die
gevormd werd door zulk een beer en den kerkmuur, nam hij plaats, om de terugkomst
van de jongens af te wachten. Want dat zij komen moesten, wist hij zeker. Een andere
weg van de Oost- naar de Westzijde bestond immers niet. De Dam was de eenige.
Jan Lobherr en Meyndert Molaan hadden al spoedig gemerkt, dat de gendarme
zijn vervolging gestaakt had, en beraadslaagden, wat zij verder doen zouden.
‘Doodeenvoudig,’ meende Jan. ‘We wachten hier een poosje en gaan dan heel
kalm weer naar huis. Monsieur Narot zal wel hier of daar aan zijn borreltje zitten.’
‘Daar belief ik niets van te gelooven,’ zei Meyn-
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dert. ‘Zoo gauw geeft Narot zich niet gewonnen. Hij staat vast wel ergens op de loer.
't Is een man, dien je nooit kunt vertrouwen.’
‘Alles goed en wel, maar hier kan ik niet blijven,’ hernam Jan. En ernstig liet hij
er op volgen:
‘Je weet, 't is de laatste avond, dat Willem thuis is, misschien wel de laatste avond
van zijn leven. En 't zou schrikkelijk onhartelijk van me zijn, als ik den geheelen
avond uitbleef. 'k Was maar een oogenblik naar buiten gegaan, omdat het mij binnen
te benauwd werd. O, Meyndert, ik geloof, dat Moeder het besterven zal....’
‘Kom, kom,’ troostte Meyndert, ‘dat is wel het ergste, wat er gebeuren kan. Er
zijn immers zoovéél Hollandsche jongens, die ten strijde moeten trekken.’
‘Ja, dat kan wel, maar Moeder trekt het zich erg aan, en ze kan er zich maar niet
overheen zetten, misschien wel, omdat zij toch al niet sterk is. O, ik zie tegen den
morgen op, - erger, dan ik je zeggen kan. Kom, ik màg niet langer blijven. Ga je
meê?’
Maar Meyndert had er niet veel lust in. Hij vertrouwde den gendarme voor geen
oortje, en had bijzonder weinig lust, om achter de tralies te komen.
‘'k Heb niet veel zin in het cachot,’ zei hij, ‘en ik slaap liever op mijn bed, dan op
een bos stroo. Hadden we maar een bootje, Jan, dan voeren we de Zaan over en lieten
hem stilletjes loeren, al was het tot morgenochtend toe.’
‘Ja, maar we hebben geen bootje,’ zei Jan, die erg naar huis begon te verlangen.
‘Wat wordt het al donker. Ik denk, dat het al laat is. Kom, ik blijf niet langer. Ik moèt
naar huis.’
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Hij voegde de daad bij het woord en sloeg den weg naar den Dam in. Opmerkzaam
keek hij links en rechts, of hij den gendarme ook zag.
Op eenigen afstand hoorde hij iemand naderen.
‘Daar komt hij, denk ik,’ zei Meyndert.
De beide jongens trokken zich in een donkeren hoek tusschen twee huizen terug.
Ze waren nu dicht bij het Fransche pad.
‘Als 't hem is, vluchten we ieder een kant uit,’ zei Meyndert. ‘Jij het Fransche pad
op, en ik de Oostzijde in.’
‘Goed! Afgesproken. - Stil nu.’
De jongens luisterden naar de naderende voetstappen. De persoon was nu reeds
dichtbij, en zij hoorden hem zacht het wijsje fluiten van 't oude liedje:
‘Als is ons Prinsje nog zoo klein, hoezee,
Alevel zal hij Stadhouder zijn, hoezee!’

‘Dat is de gendarme niet,’ zei Meyndert lachende, toen hij hoorde, welk deuntje
gefloten werd, en hij kwam uit zijn schuilhoek te voorschijn. ‘'k Wil wedden, dat het
Hendrik is!’
‘Welke Hendrik?’ vroeg Jan.
‘Wel, Hendrik, onze knecht. Hendrik Marinus. Die fluit altijd van het Prinsje, als
hij alleen is. - Ha, ha, zie je wel, - 't is hem! Dag Hendrik, 't is goed, dat Narot je niet
hoort.’
‘Zoo jongens, wat voeren jullie hier uit? Toch geen kattekwaad, hoop ik? En wat
praat je van den gendarme? Die kent immers de liedjes niet, die onze voorvaderen
zongen?’
‘Dat weet ik nog zoo netjes niet. Maar zeg, heb je
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Narot niet gezien? Hij wilde ons, of althans Jan, in 't cachot stoppen, omdat Jan hem
napraatte en over den krooten-Napoleon sprak.’
‘Over wien?’ vroeg Hendrik Marinus lachend, ‘over den krooten Napoleon? Die
is mooi, Jan. - En wou hij je toen maar ineens oppakken?’
‘Ja, - maar we waren hem te vlug af. - Heb je hem nergens gezien? Ik geloof zeker,
dat hij hier of daar staat te wachten.’
‘Gezien heb ik hem niet,’ zei Hendrik Marinus, die het zaakje wel grappig vond,
want hij was de jongensschoenen nog niet zoo heel lang ontwassen. Hij was ook nog
maar twintig jaar, en een echt vroolijke Frans. ‘Maar nu je het me vraagt, geloof ik
wel, dat ik in een donkeren hoek naast de kerk iemand heb hooren hoesten. Ik heb
nog “gênavend” gezegd, maar kreeg geen antwoord.’
‘En kon je niet hooren, of het Narot was?’
‘'t Was, geloof ik, wel een Fransche hoest,’ zei Hendrik lachend.
En de jongens lachten ook. Zij begrepen, dat de vraag wel een beetje dom geweest
was.
‘Je lacht er om, maar een Franschman hoest op z'n Fransch, en wij doen het op
z'n Hollandsch,’ zei Hendrik. ‘En durf jij nu niet naar huis? Kom maar meê, dan zal
ik je wel langs de kerk brengen, en als die leelijke dwarskijker, die spion, grappen
wil uithalen, zal ik hem een stomp op zijn jeneverneus geven, dat hij er de sterretjes
van voor z'n oogen krijgt. Die gluiper!’
Het drietal ging op weg en was spoedig de kerk genaderd. 't Was nu geheel donker
geworden. Dicht naast elkander liepen zij zwijgend voort.
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Toen zij de kerk bijna gepasseerd waren, wees Hendrik een donkeren hoek aan, naast
den laatsten beer, en fluisterde:
‘Daar kwam het geluid vandaan.’
Nauwelijks had hij die woorden gesproken, of de gendarme sprong met groote
schreden uit zijn schuilhoek te voorschijn, en liep op de jongens toe.
‘Ha - daar ik jou heb!’ schreeuwde hij.
Inderdaad had hij Jan weer bij zijn buis gegrepen, maar op 't zelfde oogenblik
kreeg hij zoo'n hevigen slag tegen zijn neus, dat hij driemaal in het rond tolde en
toen tegen den grond sloeg.
‘Sacrebleu! - au! hè! - au!’ stotterde de verblufte gendarme, die eerst niet wist,
wat er gebeurde, maar die terdege voelde, dat zijn neus nu juist niet in een feestelijke
stemming verkeerde. Hij stond beteuterd op, hield zijn volle hand om het getroffen
lichaamsdeel, om het voor verdere onzachte aanrakingen te behoeden, en keek toen
rond om te zien, wie hem dat koopje geleverd had. Maar de brave man was geheel
alleen. Zijn aanrander was al lang in de duisternis verdwenen. De aderen van 's mans
voorhoofd zwollen van toorn. Hij balde de vuisten, en hief ze dreigend omhoog.
‘Dat zal betaald zetten ik. Dat canaille! Ah, ces coquins! Ces polissons! -’
Met groote schreden, vloekend en razend, keerde hij naar den Dam terug, telkens
zijn neus in zijn hand nemend, om hem zachtkens te liefkoozen.
‘Maar wie kan hebben kedaan dat?’ vroeg hij zichzelven af. ‘Die jongens niet.
Die niet courage kenoek daarvoor. Wakt, ik vraak zal aan den jongen uit “den Otter.”
Die wel zal weet, wie dat kedaan.’
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Een oogenblik later stapte hij de gelagkamer van den Otter binnen, waar hij de eenige
gast bleek te zijn. Jan was even te voren thuis gekomen, en had zijn wedervaren
verteld, want hij wilde zijn vader waarschuwen, daar hij wel vreesde, dat de gendarme
om inlichtingen zou komen.
‘Goeden avond, Narot,’ zei Lobherr.
‘Bonsoir,’ was de wedergroet. ‘Waar die jongen is? Ik hem spreek wil.’
‘Mijn oudste jongen zit binnen, bij zijn Moeder, Narot. 't Is de laatste avond, dat
hij thuis is, want morgen...’
‘O ja, dat weet ik. Ik bedoel dien anderen jongen, dien kleineren.’
‘O, Jan zeker?’ viel Lobherr in. ‘Jan is al naar bed. - Maar wat scheelt je, man? Je
neus lijkt wel een komkommer...’
‘Ja, - daar sta ik op die wakt, en krijk ik een slak...’
Lobherr, die het maar 't verstandigst vond om den gendarme te vriend te houden,
ging naar het buffet, schonk een groot glas bier in, en bracht het aan den beleedigden
politiedienaar.
‘Komaan, goede vriend,’ zei hij, ‘aan dien neus zal mijn jongen wel geen schuld
hebben. Drink maar een lekker glas bier, en laat mijn jongen slapen. 't Is de laatste
avond, dat mijn oudste zoon thuis is, en wij zien heden liever geen gasten in de
gelagkamer.’
De gendarme was ook voor een glas lekker schuimend bier zeer gevoelig, en hij
begreep wel, dat hij dien avond bij Lobherr toch zijn doel niet zou bereiken.
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Hij begroef dus zijn komkommer in het groote glas en dronk het achter elkander
leeg.
‘Ik wel teruk korn,’ zei hij, zich het schuim van zijn snorbaard vegende. ‘Dat bier
smaakt koed. Lekker bier. En die jongen van jou voorziktik moet wezen. Hij zekt
van krootenkeizer en bietenkeizer. Ik hem stoppen in die cachot.’
Lobherr lachte en klopte den gendarme vertrouwelijk op den schouder, hem zachtjes
voortduwende naar de voordeur, want hoe gauwer de gast vertrok, hoe liever het
hem was.
‘Ja, ja, de gendarme Narot is zoo kwaad niet,’ zei hij vertrouwelijk. ‘Ik dank je
voor je goeden raad, en als je trek hebt in een lekker glas bier, dan kom je gerust
maar in den O t t e r . Ik ben geen gierige waard.’
Een oogenblik later keerde Lobherr in de woonkamer terug. De voordeur had hij
op slot gedaan. Hij had dien avond liever geen bezoek. En in het vertrek, achter de
gelagkamer, werd de avond in groote treurigheid doorgebracht. Willem, de conscrit,
die opgeroepen was om Napoleon te volgen op diens tocht naar Rusland, zat zwijgend
bij de tafel. Naast hem zat zijn moeder. 't Was duidelijk te zien, dat de smart haar
overmand had, dat zij haar zenuwen geen meester meer was. O, - eerst, na de loting,
ja, toen had zij zich goed gehouden en haar jongen moed ingesproken. ‘Kom, kom,’
had zij gezegd, ‘laat het hoofd niet hangen en ga met goeden moed de toekomst
tegen. Wie weet, kom je niet als officier of generaal uit het leger terug. Bij Napoleon
is alles mogelijk.’
Maar hoe meer de dag van vertrek naderde, hoe
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meer haar zelve de moed was ontzonken. Eerst was zij stil en lusteloos geworden,
en eindelijk was zij plotseling in tranen uitgebarsten. Dat was nu ongeveer een week
geleden, en na dien tijd was het schrikkelijk droevig in huis geworden. De arme
vrouw, wie men haar oudsten zoon van het hart ging scheuren, was in een toestand
van wanhoop vervallen, die allen het ergste deed vreezen. Ze schreide en jammerde
van den morgen tot den avond, en soms van den avond tot den morgen. De slaap
week van haar leger. Hare oogen stonden dof en waren met tranen gevuld, de kleur
was van haar gelaat verdwenen, en als zinneloos van smart dwaalde zij
handenwringend en jammerend door het groote huis rond. Ja, soms was het haar in
't holst van den nacht in huis te bang geworden en was zij de straat opgeijld, als
vervolgd door een waanzinnige vrees. Haar man maakte zich ernstig bezorgd, dat
zij krankzinnig zou worden, en had daarom de hulp van dokter Bruynen ingeroepen.
Deze had haar een kalmeerend drankje gegeven, maar daarmede geen succes gehad.
Eindelijk had hij haar zelfs slaappoeders laten gebruiken, waardoor het afgetobde
lichaam wel eenige rust kreeg, maar de toestand niet verbeterd werd. Als de poeders
uitgewerkt waren, verviel zij weer in haar toestand van wanhoop.
't Spreekt van zelf, dat een en ander ook op de huisgenooten een slechten invloed
had uitgeoefend. Onwillekeurig was Willem sterk onder den indruk van de naderende
scheiding geraakt, en twijfelde hij geen oogenblik, of het aanstaande afscheid zou
een afscheid worden voor altoos. Hij had er een voorgevoel van, dat hij op dezen
tocht sterven zou.
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Dat de twee meisjes, Anna en Geertje, die tien en acht jaar oud waren, als zij haar
Moeder zoo verdrietig zagen, niet anders deden dan schreien, spreekt van zelf. Zij
hadden geen lust om te spelen, en hielden bijna den geheelen dag haar oogen
angstvallig op het gelaat van Moeder gericht. Vader had zich het langst goed gehouden
en iedereen moed ingesproken. Maar toen hij zag, dat zijn woorden geen ingang
vonden, zelfs niet gehoord werden, was hij een zwijgend toeschouwer van al de
ellende geworden en bepaalde hij er zich toe, de arme moeder angstvallig te bewaken.
Maar als hij een oogenblik met Willem alleen was, sprak hij hem moed in. Hij gaf
hem een flinke som gelds meê, die Wim in een zakje op de bloote borst moest
bewaren.
‘Je weet nooit, hoe het je te pas kan komen,’ zei hij. ‘Geld doet somtijds wonderen.
En schrijf dikwijls een brief, Willem, zoo dikwijls je maar in de gelegenheid bent,
om er een te verzenden. Verzwijg kleine verdrietelijkheden en zorgen, om je Moeder
niet noodeloos te beangstigen, en àls je kunt, schrijf dan wat bemoedigends. Ik ben
anders bang, dat Moeder het besterven zal. Vergeet niet, dat elk opgewekt woord
balsem zal wezen voor haar diep gewonde ziel...’
‘'k Zal het doen, Vader,’ zei Willem zacht en ernstig. ‘O, als Moeder haar verdriet
maar wat beter dragen kon, hoe veel gemakkelijker zou zij mij het afscheid maken.
Arme Moeder.’
‘En jongen,’ vervolgde Vader, ‘mocht je slechte tijding moeten schrijven, doe dat
dan ook, als zij niet langer te verzwijgen is. Je weet wel, met hoeveel liefde en angst
wij je nastaren.’
Willem drukte zijn Vaders hand.
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‘Wat ik doen kan, zàl ik doen, Vader.’
Zoo kwam de laatste nacht. Er werd niet veel in geslapen. Alleen de jonge zusjes
waren haar verdriet vergeten...
En de morgen kwam, - een mooie morgen. Prachtig verscheen de zon boven de
kim, duisternis en dauw voor zich uitdrijvende. Lachend bescheen zij de aarde,
koesterde het teere, jonge groen, en spiegelde zich in het heldere water van de Zaan.
De vogels kwinkeleerden in het loover...
Maar in de harten van duizenden Hollanders woonde smart en ellende, want op
dien schoonen morgen moesten de jonge conscrits huis en haard verlaten, om te gaan
strijden onder de vanen van den vreemden overweldiger, moesten zij zich losscheuren
uit de armen van zielsbedroefde moeders, vaders, broeders en zusters, om zich te
gaan werpen voor de bajonetten der Russen, ver, ver weg, in een vreemd land, waar
de dood hen aangrijnsde van alle kanten. O, 't was vreeselijk!’
In den Otter bleef het ontbijt onaangeroerd. Niemand had lust om iets te gebruiken.
De Moeder stond met samengevouwen handen bij de deur, als om haar kind te beletten
heen te gaan. Haar wangen waren doodsbleek, haar leden beefden, haar oogen stonden
strak en hadden een vreemden glans. - Maar zij schreide niet.
De Vader maakte een boterham voor Willem gereed, wikkelde die in een papier,
en borg haar in den kleinen bundel, die Willems ondergoed en geringe bagage bevatte.
't Was druk op de straat, vooral op den Dam. Daar
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moesten de jongelui zich vereenigen, om onder geleide van den gendarme te worden
weggevoerd naar Amsterdam, waar zij met hun lotgenooten uit andere plaatsen
zouden worden vereenigd.
Maar Willem kon niet scheiden. Reeds had het klokje van gehoorzaamheid
geslagen, en nog maakte hij geen aanstalten om te vertrekken. Hij durfde niet. De
houding van zijn Moeder maakte hem angstig. Zij stond zwijgend bij de deur, met
samengenepen lippen, en een vreemden gloed in de oogen. Willem twijfelde niet, of
zij zou hem beletten om heen te gaan.
Opeens werd de deur opengeworpen, en verscheen de gendarme Narot aan den
ingang.
‘Kom - kom!’ riep hij, ‘'t is tijd. De veerskuit zal vertrek! Als je niet dadelijk komt,
ik je de boeien aanlek...’
‘Maar je zult hem niet hebben - mijn Willem, mijn kind! -’ riep de Moeder hem
toe. Haar neusvleugels begonnen te trillen en zij stond blijkbaar gereed, zich op den
gendarme te werpen. Narot zag dat ook, en hij week een pas achteruit.
Willem stond op. Hij kuste zijn schreiende zusjes, omhelsde zwijgend zijn Vader,
die hem met Jan naar de schuit zou brengen, en liep met uitgebreide armen naar zijn
Moeder, die hem zinneloos van wanhoop aan haar borst drukte en hem niet meer
losliet. Snel ging haar adem en zij beefde over al haar leden.
‘Maar je blijft hier! - Je blijft hier! - Ik laat je niet gaan,’ fluisterde zij zacht, terwijl
ze zijn gelaat met kussen overdekte.
Toen scheen het Willem toe, dat haar lichaam zwaar op hem drukte, - alsof zij
ging vallen. Inderdaad zakte
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de zwaarbeproefde vrouw langzaam naar den grond. Zij had haar bewustzijn
verloren...
Vader schoot toe om haar te ondersteunen. Samen legden zij haar voorzichtig op
bed.
Toen nam Willem nog eenmaal afscheid van zijn dierbaren, en gevolgd door Jan
verliet hij het ouderlijk huis.
Zou hij er ooit in terugkeeren?
Zijn Vader bleef thuis. Hij durfde de Moeder niet alleen laten.
Bij de schuit heerschte een verbazende drukte. Verscheidene menschen waren
daar verzameld, om een zoon of broeder uitgeleide te doen. Smart stond op ieders
gelaat te lezen. Handen werden gedrukt, - tranen vergoten, - verwenschingen
gesmoord, uit angst voor de verspieders, die misschien met open ooren luisterden
naar alles, wat er gesproken werd.
Een was er minder voorzichtig. 't Was Hendrik Marinus, de knecht van Molaan,
uit de Zon, die met Meyndert ook naar de veerschuit was gegaan, om het vertrek van
de lotelingen te zien.
‘Een heele lading kanonnenvleesch voor den grooten keizer,’ zei hij veel luider,
dan de voorzichtigheid hem gebood.
De gendarme Narot stond niet ver van hem af, en 't scheen Hendrik toe, dat deze
de ooren spitste.
‘Sst, sst!’ fluisterde men Hendrik van verschillende kanten toe. En Molaan,
Meyndert's Vader zei: ‘Je moogt zoo iets wel denken, maar niet zeggen, Hendrik.’
‘Is het dan geen waarheid?’ vroeg Hendrik met een lachje, waarachter hij echter
een diepe verontwaardi-
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ging tevergeefs trachtte te verbergen. ‘Waarvoor gaan ze anders naar Frankrijk, dan
om voor kanonnenvleesch te dienen? Ze maken toch waarlijk geen pleizierreisje?’
Op dit oogenblik draaide Narot zich om, en zeide:
‘Wak maar, jij óók misskien wel een pleizierreisje maak naar Parijs. Jouw tong te
lang...’
‘'t Is tijd, Narot,’ riep de veerschipper, die de touwen van de schuit losmaakte.
‘Kunnen we gaan?’
‘Dat is koed!’ zei Narot, ook aan boord stappende.
De schuit stak van wal en verwijderde zich langzaam van den oever. Met bleeke
gezichten wuifden de vertrekkende conscrits een vaarwel toe aan hen, die
achterbleven.
Met betraande oogen werden zij nagestaard.
Jan stond in de voorste rijen. Hij wuifde, en wuifde, - en snikte, tot hij de schuit
niet meer zien kon. Toen keerde hij langzaam naar huis terug, om te zien, hoe het met zijn Moeder
ging.
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Tweede hoofdstuk.
Een tochtje op de Zaan en een aanval van de douaniers. Hoe de
Muggenkeet gebouwd werd en een leelijke spion een nacht gratis logies
kreeg.
Eenige weken waren verloopen, en 't was volop zomer geworden. Het groote leger
van Napoleon was op weg naar Rusland, om ook dat land te vernederen en keizer
Alexander, Napoleon's vroegeren vriend, tot gehoorzaamheid te dwingen. Ruim een
half millioen soldaten bewoog zich in lange colonnes onder bevel van beproefde
generaals naar het hooge Noorden. 't Scheen een onoverwinnelijk leger. Met groot
beleid had Napoleon al maanden lang dezen tocht voorbereid, en gezorgd, dat hij tot
aan de Russische grens over voldoende levensmiddelen kon beschikken, en dat was
niet weinig. Een half millioen soldaten en honderdvijftig duizend paarden hebben
elken dag een reusachtige hoeveelheid noodig.
Willem Lobherr was lang niet de eenige Hollander, die in de Fransche gelederen
had moeten plaats nemen. Niet minder dan vijftien duizend Hollandsche jongelingen
volgden de Fransche vanen.
Den 7en Juni 1812 kwam Napoleon te Dantzig aan, en enkele dagen later verklaarde
hij Rusland den oor-
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log. Den 23en Juni begon het groote leger zijn overtocht over de rivier de Niemen,
waarover Napoleon drie bruggen had laten bouwen.
Drie dagen later bevond het leger zich op Russisch grondgebied, weinig
vermoedende, dat diezelfde Russische grond voor bijna allen één groot graf zou
worden.
Van Willem Lobherr waren reeds een paar brieven te Zaandam aangekomen.
Daarin had hij gemeld, dat hij ingedeeld was bij het 33e regiment lichte infanterie,
en dat hij een goed vriend had gevonden in Arend Rek, den zoon van den Commissaris
van het Rotterdamsche schuitenveer, ook een Zaandammer. Hij noemde hem een
hartelijk kameraad en een goed vriend. Hij schreef ook, dat het leger zoo ongelooflijk
sterk was, dat het den Russischen keizer wel onmogelijk zou zijn het te overwinnen.
Hij twijfelde geen oogenblik aan den ondergang van dat groote rijk, en hoopte na
den veldtocht spoedig bij zijn ouders terug te keeren.
Die brieven hadden heel wat troost gebracht in den Otter, waar de Moeder pas van
een langdurige ziekte herstellende was. Heel langzaam kwamen haar krachten terug,
- maar helaas, niet alzoo haar opgeruimdheid en vroegere vroolijkheid. Zij bleef
somber en in zichzelf gekeerd. Maar Dr. Bruynen gaf moed, dat mettertijd ook dàt
wel in orde zou komen.
De heer Rek, de vader van Arend, was al spoedig een huisvriend geworden in den
Otter. Dat lag ook in den aard van de zaak. Nu Willem Lobherr en Arend Rek zulke
trouwe wapenbroeders en zelfs vrienden waren geworden, kwam Rek dikwijls in
den Otter aanloopen om over de jongelieden te spreken. En daar hij
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de toekomst niet zoo heel erg donker inzag, gaven zijn bezoeken altijd eenigen troost.
Hij woonde in de Westzijde no. 621, en was een man van 52-jarigen leeftijd, iemand
met veel wilskracht en van grooten moed.
Nooit konden Lobherr en Rek elkander ontmoeten, of de vraag weerklonk:
‘Nog bericht gehad uit het leger?’
Maar de brieven waren niet talrijk. Eerst waren zij nog al vlug achter elkander
verschenen, maar hoe meer het leger de Russische grens naderde, des te moeilijker
werd de verzending. De posterijen waren toen nog lang zoo goed niet ingericht als
tegenwoordig, en vooral in een voortrukkend leger, dat de vijandelijke grens was
overgetrokken, liet de verzending zeer veel te wenschen over.
Maar 't was den wederzijdschen ouders een groote troost te weten, dat de twee
jongelieden voortdurend in elkanders gezelschap waren en naast elkander voortrukten.
Zij konden zich zoo goed begrijpen, hoe heerlijk dat voor hen was, hoe zij elkander
konden helpen en desnoods bijstaan en bemoedigen. 't Was hun, alsof zij thans niet
meer zoo van God en goed mensch verlaten waren. Hoe zouden zij samen kunnen
praten over hun vaderstad en vaderland, over hun ouders, broeders en zusters, vrienden
en kennissen. O, zij vonden het heerlijk, dat die twee steeds in elkanders nabijheid
waren.
Na elk bezoek van den heer Rek was vrouw Lobherr wat opgeruimder. Dan waren
haar oogen minder dof en stond haar gelaat niet zoo wanhopig zorgelijk.
En dat deed dadelijk zijn invloed op het geheele ge-
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zin gelden. Lobherr bediende zijn gasten met een vroolijker gezicht, de meisjes
hadden lust om een spelletje te gaan doen, en Jan vloog soms zijn Moeder om den
hals en kuste haar op de beide wangen.
En dan ging hij naar buiten, om zich bij zijn makkers te voegen.
Zoo vinden wij hem op een vrijen Zaterdag met eenigen zijner vrienden varende
op de Zaan, in de richting van de Hemvelden. Die velden waren namelijk de
geliefkoosde speelplaats der Zaansche jongens. 't Waren uitgestrekte landen, waarop
niets anders groeide dan riet, dat wel zoo hoog werd, dat het een meter boven de
hoofden der jongens uitstak. 't Is te begrijpen, dat het zich daardoor uitstekend tot
het doen van allerlei spelletjes leende. Hoe dikwijls de jongens er al roovertje gespeeld
hadden, is niet bij benadering op te geven. Wat konden zij er zich prettig verschuilen.
Altoos wisten zij nieuwe schuilhoeken te vinden, die zij te voren nog niet ontdekt
hadden.
Ook nu weer roeiden zij naar het Hemveld, waar zij naar hartelust konden ravotten,
zonder ooit door iemand te worden gestoord. Want volwassen menschen werden er
zelden gezien. Geen dienders vielen er hun ooit lastig, geen gendarme troffen zij er
aan. 't Was voor de jongens het heerlijkste oord, dat er te bedenken viel.
Jan Lobherr en zijn vriend Meyndert Molaan uit de Zon zaten in het voorste
schuitje, maar dan volgden er nog verscheidene jongens in andere booten. Zoo waren
daar Johan Latenstein, wiens vader, de heer Piet Latenstein, op den Zuiddijk woonde,
tegenover de Schulpwerf, en diens vrienden Christiaan Göbel, de
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zoon van den Maire1), Engel van der Stadt, de zoon van een raadslid, verder Cornelis
Eijdenberg, wiens vader schipper was, en Dirk Rek, de broeder van Arend, die met
het leger naar Rusland optrok, Jacob Mul, Melchior te Veltrup, Pieter Noomen, en
nog andere.
Ha, wat konden die jongens roeien! Soms deden zij het om het snelst, en dan ging
het er wel eens Spaansch toe. Maar de Zaansche jongens waren op het water goed
thuis. In die dagen had bijna iedereen aan de Zaan zijn eigen roeiboot, en de jongens
waren vertrouwd op het water. Jan Lobherr en Meyndert Molaan behaalden echter
gewoonlijk de overwinning, en hoe de overigen zich ook inspanden, - zij moesten
steeds het onderspit delven. Veel scheelde het wel niet, soms niet meer dan een halve
bootlengte, - maar winnen deden zij het toch. Wat konden zij de anderen dan plagen.
‘Toe kereltjes, toe maar!’ klonk het dan. ‘Word je al een beetje moê? Och, och,
wat een stumperds! Zie ze eens werken, - hoor ze eens zuchten.’
Dan spanden de anderen zich soms zoo geweldig in, dat hun de zweetdroppels op
het voorhoofd parelden, maar 't hielp niets. Zij moesten het altoos weer verliezen.
Zoo roeiden zij ook nu weer om het hardst. Johan Latenstein roeide met een paar
krachtige slagen het bootje van Jan en Meyndert voorbij en riep hun toe:
‘Haal ons eens in, als je kunt.’
En dat lieten zij zich geen tweemaal zeggen.

1) Maire = burgemeester.
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‘Dat zal je gebeuren!’ was het antwoord.
Jan en Meyndert kromden de ruggen, sloegen de riemen in het water, - en voort
vloog de boot.
Maar Gerrit Bruynen was naast Johan Lastenstein gaan zitten en had ook een riem
gegrepen, en met hun beiden vormden zij een paar, dat er ook wezen mocht.
't Werd een geduchte wedstrijd. De andere jongens roeiden ook, dat het een aard
had, en moedigden de kampioenen met hun kreten aan.

‘Houd je goed, Johan! - Toe Gerrit! - Gelijk uitslaan! - Pas op, Johan, je verliest! Neen, je wint! - Ha, goed zoo! Sa, sa, sa! - Zoo gaat het goed! - O jé, Johan, je begint
te verliezen!’
Dat laatste was waar. Jan Lobherr en Meyndert Molaan ontwikkelden zooveel
kracht, en sloegen de riemen zoo mooi gelijkmatig in het water, dat de ruimte tusschen
de twee booten werkelijk langzamerhand kleiner werd. Dat zagen Johan en Gerrit
zelf ook wel, maar toch gaven zij zich niet zoo dadelijk gewonnen.
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Gelukkig kregen zij hulp. Juist toen Jan en Meyndert het pleit bijna gewonnen hadden,
werd hun op krachtigen toon ‘halt’ toegeroepen.
Dadelijk hielden zij de riemen in, en zagen nu een boot naderen, waarin twee
mannen gezeten waren, ge kleed in uniform.
‘Daar komen de douanen!’ riep Engel van der Stadt zijn makkers toe. ‘Zij komen
zien, of we Engelsche koopwaren aan boord hebben.’
Dat was inderdaad zoo. De douanen roeiden met krachtige slagen, en hadden
weldra de booten der jongens bereikt.
‘Wat jij hebt aan boord?’ vroeg een van hen, en met argusoogen keken zij rond,
of zij iets verdachts opmerkten. Het vlugge roeien van de jongens had hun argwaan
gewekt.
De handel lag in dien tijd namelijk geweldig aan banden. Napoleon had het
continentale stelsel uitgevaardigd, waarbij alle handel met Engeland verboden werd.
Niemand mocht Engelsche waren in zijn bezit hebben, als hij er niet de halve waarde
van aan belasting had betaald. Hij had het aldus bevolen, om Engeland tot armoede
te brengen, en het machtige rijk daardoor tot gehoorzaamheid te dwingen. Een groot
leger van douaniers hield streng toezicht, dat de bevelen van den keizer stipt werden
uitgevoerd.
‘Wat jij hebt aan boord?’
‘Niets dan jongens,’ zei Johan Latenstein ondeugend, ‘En jongens zijn immers
geen contrabande?’1)
O, wat keken de douanen boos bij dat antwoord.

1) Contrabande = smokkelwaar.
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't Was dan ook wel een beetje brutaal, maar de Hollandsche jongens hadden een
grooten hekel aan alles, wat Fransch was. Dat hadden zij gemeen met hun ouders,
wier liefde voor Frankrijk ook al sedert lang verdwenen was. Maar de ouderen waren
wat voorzichtiger dan de jongens, omdat zij wel wisten, dat elk onbedacht woord
streng gestraft werd. Johan Latenstein was echter in het geheel niet op zijn mondje
gevallen en durfde meer zeggen, dan wel goed was.
‘Jij wil houden je brutalen mond!’ zei de oudste douanier.
‘Ik ben niet van plan hem u ten geschenke aan te bieden,’ was het deftige antwoord.
De jongens proestten het uit van het lachen.
Maar de douaniers lachten niet. Hun oogen fonkelden van toorn. Wat durfden
zulke brutale jongens wel zeggen?
‘Jij niet keeft cadeau jou mond, - maar ik wel keef die handboeien cadeau!’ zei
de jongste, die met de Hollandsche taal nog op een heel slechten voet stond. ‘Ja
meekaat à la prison...’
‘Ik zou niet weten waarom!’ zei Johan droogweg. ‘Wat doe ik voor kwaad? U
vraagt, wat wij aan boord hebben, en ik zeg doodgewoon de waarheid: wij hebben
alleen jongens aan boord, en anders niet!’
‘Jij een garçon très brutal! - Jij meekaat à la prison!’ herhaalde de Franschman,
en hij greep de riemen, om zijn boot dichter te brengen bij die van Johan.
Maar Jan Lobherr begreep zijn bedoeling, en haastig sloeg ook hij de riemen uit,
zoodat zijn boot die van den douanier den doortocht belette.
‘Knap gedaan, Jantje!’ riep Johan hem toe. En ook
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deze greep de riemen en roeide snel vooruit. Als Jan Lobherr niet zoo handig geweest
was, zou het voor Johan te laat geweest zijn.
De jongens kregen pret in het zaakje. Een algemeen gejuich steeg op en allen
grepen de riemen, om zoo mogelijk het plan van de beleedigde douaniers te verijdelen.
Deze waren echter zeer boos geworden en gaven elkander in hunne moedertaal te
verstaan, dat ze dien brutalen rekel wel zouden inrekenen.
't Werd voor de jongens, die allen op school, ook al volgens de bevelen van den
keizer, les kregen in de Fransche taal, zoodat zij de woorden van de douaniers zeer
goed hadden verstaan, hoe langer hoe belangwekkender.
‘Jongens!’ zei Jan Lobherr, ‘dat zal niet gebeuren. We zullen het hun wel zoo
lastig maken, dat zij onverrichter zake moeten terugkeeren. We zullen hen
dwarsboomen!’
‘Ja, ja, den doortocht versperren!’ schreeuwde Dirk Rek, die ook niet bijzonder
bang uitgevallen was. En zij voegden de daad bij het woord. De beide douaniers
roeiden uit alle macht, om de boot van Johan Latenstein en Gerrit Bruynen te bereiken,
want zij waren vast besloten, dien brutalen jongen eens een lesje te geven, maar 't
ging niet zoo gemakkelijk, als zij wel dachten. De andere bootjes voeren zoo dicht
in hunne nabijheid, dat de riemen van de douaniers telkens tegen die van de jongens
aansloegen, waardoor hun boot geen flinken gang kon maken. En Johan repte zich,
wat hij kon. Hij raakte zijn vervolgers al een mooi eindje voor.
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De douaniers werden hoe langer, hoe boozer, en de jongste deed niets dan razen en
vloeken, wat door de jongens met een luid gejuich beantwoord werd.
Dat was niet om uit te staan.
Plotseling veranderden de Franschen van plan. Als zij dien brutalen jongen dan
niet konden krijgen, - en dat konden zij niet, want Johan was al te ver voor, om hem
nog te kunnen inhalen, - dan zouden zij maar een van die andere rakkers pakken.
Met een behendige beweging veranderden zij van koers, en hielden op de boot van
Jan en Meyndert aan, die hun het meest in hun bewegingen gehinderd had.
‘Pas op, Jan, - kijk uit, Meyndert, - thans is het om jullie te doen!’ waarschuwde
Kees Eijdenberg. En die waarschuwing kwam bijna te laat, want de twee jongens
waren op deze verandering van koers in het geheel niet verdacht. De eene douanier
strekte reeds de hand uit, om de boot vast te grijpen, toen Kees Eijdenberg met zijn
riem een zoo krachtigen duw tegen de boot van de douaniers gaf, dat deze ver genoeg
afdreef, om den toeleg te doen mislukken.
‘Hoera voor Kees!’ - schreeuwde Dirk Rek.
‘Knap gedaan! - Hoera voor Kees!’ juichten de anderen, en de Fransche douaniers
werden smakelijk uitgelachen.
Deze begrepen dan ook, dat zij wijzer deden met de vervolging maar op te geven.
Goed beschouwd hadden de jongens dan eigenlijk ook niet genoeg misdreven, om
hen gevangen te nemen. Hoewel, - daar was niet zoo bijster veel voor noodig.
Wanneer er maar een klein beetje gebeurd was, jokten de gendarmes en de
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douaniers de rest er wel bij. Zoo precies namen zij het niet met de verdrukte
Hollanders.
Zoodra zij den steven wendden, om naar hun post terug te keeren, steeg er een
uitbundig gejuich onder de jongens op, zoodat de douaniers op hun knevels beten
van woede. Nog wel tienmaal staken zij de vuisten tegen de hachjes op.
Wat hadden de jongens een pret. En wat hadden zij ook een praats! De een was
nog heldhaftiger dan de ander, en ieder blufte op zijn aandeel in de overwinning, die
zij behaald hadden.
Dicht in elkanders nabijheid vervolgden zij hun tocht naar de Hemvelden, die zij
zonder verdere avonturen bereikten. De bootjes werden aan den kant vastgelegd en
de jongens stapten aan wal. Het ruischende riet stak hoog boven hun hoofden uit.
Zij gingen aan den kant liggen, om wat uit te rusten, en maakten schuitjes van de
rietbladen, die zij op de Zaan lieten varen.
Wel bleek een groot aantal ervan niet zeewaardig te zijn, zoodat zij al spoedig
schipbreuk leden, maar vele hielden prachtig zee en werden door den wind
voortgedreven. 't Werd al spoedig een heele vloot, en de jongens hadden er schik in,
de ranke vaartuigjes met de hooge zeilen na te oogen.
‘Zooveel schepen heb ik nog nooit op de Zaan gezien,’ zei Christiaan Göbel.
‘Neen, ik ook niet,’ zei Piet Noomen. ‘Maar vader heeft meer dan eens verteld,
dat er vroeger dikwijls genoeg groote vloten op de Zaan kwamen, allemaal
koopvaardijschepen...’
‘En walvischvaarders,’ voegde Melchior te Veltrup er bij.
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‘O ja, - vroeger,’ zei Johan Latenstein. ‘Maar dat was, voordat de Franschen hier den
baas speelden. Vroeger, - ja, toen was alles beter. Toen had de Zaanstreek een
wereldhandel, - maar kom daar nu nog eens om.’
‘Vader zegt, dat de keizer toch de beste bedoelingen heeft,’ bracht Christiaan
Göbel in het midden.
‘Ja, dat zal jouw vader wel zeggen,’ hernam Johan Latenstein, terwijl hij zijn
bovenlip een beetje smalend omhoog trok. ‘Jouw vader is ook Maire, - en lid van
het Legioen van Eer. Maar ik zeg, dat Napoleon hier groote armoede heeft gebracht.
De staatsschuld heeft hij tot een derde deel teruggebracht, zoodat de menschen naar
de twee andere derde deelen kunnen fluiten, - de handelsvloot is door zijn oorlog
met Engeland gekaapt, zoodat de eigenaars daar ook naar kunnen fluiten, - de
belastingen zijn hoog, zeker omdat er zoo weinig verdiend wordt, - en 't is alles even
miserabel, tot de douaniers toe.’
De jongens moesten om dien laatsten uitval lachen.
‘En vergeet dan de conscriptie niet,’ viel Jan in, wien die gehate instelling natuurlijk
een doorn in het oog was. ‘Hoeveel Hollandsche jongens moeten niet ten strijde
trekken in verre landen...’
‘Tot roem van het vaderland!’ zei Christiaan Göbel.
‘Het vaderland? - Is Frankrijk dan ons vaderland? - Loop rond met je vaderland!’
riep Johan Latenstein uit.
‘Toch is Frankrijk ons vaderland,’ hield Chris vol. ‘Holland bestaat niet meer.’
‘Jammer genoeg!’ zei Johan. ‘Komt jongens, willen we een spelletje gaan doen?’
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‘Ja, - maar wat?’
‘Ik weet wel iets,’ zei Jan Lobherr. ‘We moesten hier in het rietland een hut
bouwen, waarin we schuilen kunnen tegen regen en wind. We spelen hier zoo dikwijls,
en we worden zoo menigmaal overvallen door onweersbuien of regenvlagen, dat het
prettig zou zijn, als we een plaatsje hadden, waar we de bui rustig konden afwachten.’
‘Of het mooi zou zijn!’ riep Meyndert Molaan uit. ‘Maar bouw jij eens een hut,
als je geen hout hebt!’
‘Dàt is de zaak!’ zei Johan Latenstein. ‘Bouw een hut, als je geen hout hebt. Neen Jan, je plan is wel mooi, maar 't is onuitvoerbaar.’
‘Onuitvoerbaar?’ spotte Kees Eijdenberg. ‘Waarom onuitvoerbaar? Je neemt vier
rietstengels, en plant die rechtstandig in den grond. Je verbindt de boveneinden door
middel van vier andere stengels aan elkander, en het geraamte is klaar. De rest volgt
van zelf.’
De jongens moesten er om lachen. Zij vonden de zaak, hoe goed ook bedoeld, niet
voor uitvoering vatbaar.
Maar Jan Lobherr gaf het niet op.
‘Toch geloof ik, dat het mogelijk is,’ hield hij vol. ‘En hout hebben we er niet voor
noodig. We kunnen de wanden opbouwen van rietbossen...’
‘Rietbossen?’ herhaalden de jongens, ‘Hé ja, dat kan best!’
‘Dat meen ik ook,’ zei Jan.
‘Maar hoe krijgen wij er een dak op?’ vroeg Dirk Rek.
‘Ook van rietbossen,’ zei Jan. ‘Als we een paar planken of latten kunnen vinden,
die waarschijnlijk wel
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hier of daar aangespoeld zijn, kunnen we best een dak van riet maken.’
‘Ja, ja, zoo kan het wel!’ zei Johan Latenstein. ‘En 't is waar, eenige stukken hout
zijn wel altijd hier te vinden. En zijn ze dat niet, dan brengen we maar wat meê van
huis, als we weer hier komen.’
‘Laten we beginnen,’ stelde Chris Göbel voor.
‘Goed, - ik heb er zin in!’ zei Gerrit Bruynen.
‘Eerst rietbossen maken,’ riep Jan Lobherr. ‘Mooie, zware bossen, dan krijgt de
hut dikke wanden, waar regen noch wind door kan.’
De jongens kregen allen schik in het plan, haalden de zakmessen te voorschijn,
en begonnen ijverig riet te snijden, dat zij met in elkaar gedraaide riethalmen tot
stevige bossen bonden.
Het werkje ging hun vrij vlug van de hand, en al spoedig lagen er groote stapels
van gereed, om als bouwmateriaal te dienen.
‘Waar moet de hut staan?’ vroeg Johan Latenstein.
‘Hier, vlak bij de Zaan,’ stelde Engel van der Stadt voor. ‘Als we dan in de hut
liggen of zitten, hebben we het gezicht op het water. Dat zal mooi wezen.’
‘Neen, niet aan de Zaan,’ zei Melchior te Veltrup. ‘Iedereen, die voorbijvaart,
heeft er dan het gezicht op. Ik zou het veel mooier vinden, als de hut niet voor iederen
voorbijvarende zichtbaar was. Eigenlijk moesten wij alleen haar bestaan kennen.’
‘Ik ben er ook voor, om haar wat meer achteraf te zetten,’ zei Jan Lobherr. ‘Ze
moet in het riet verscholen zijn, en toch niet zoo heel ver van den oever staan.’
De meeste jongens waren van hetzelfde gevoelen, zoodat het voorstel van Melchior
aangenomen werd.
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‘Nu moeten we eerst wat hout zien te vinden, waar het dak op rusten kan. Laten we
langs den Zaanoever kijken, of er niets van onze gading is.’
Al spoedig hadden de jongens gevonden, wat zij noodig hadden, en zelfs méér
dan dat, zoodat zij dadelijk met het bouwen van de hut konden beginnen. Er werd
een open ruimte in het riet gemaakt, en de muren werden opgetrokken. 't Ging alles
veel vlugger, dan zij verwacht hadden. De rietbossen lieten zich zeer gemakkelijk
opstapelen, vooral omdat zij de wanden erg breed namen. En toen de muren hoog
genoeg waren, bleek

het hun, dat het maken van een dak al wonder weinig hoofdbrekens veroorzaakte.
Met enkele latten en planken konden zij steun genoeg aanbrengen voor het dak, en
het scheen Jan toe, dat hij het zelfs wel zonder die hulpmiddelen had kunnen redden,
als de bossen maar oordeelkundig werden neergelegd.
Weldra was de hut gereed. In den wand aan de Zaanzijde hadden zij een open
ruimte gelaten, welke voor deur diende. 't Was werkelijk een alleraardigste hut
geworden, die er van binnen zeer gezellig uitzag, vooral toen zij den bodem met een
dikke laag rietbladen hadden bedekt.
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De jongens legden zich op den zachten vloer neer, om uit te rusten van de vermoeienis.
Zij hadden dan ook inderdaad hard gewerkt en menig zweetdruppeltje onder den
arbeid gelaten. Maar nu lagen zij overheerlijk in de hut, waarop zij allen even trotsch
waren, daar zij haar met eigen handen hadden gebouwd. Zij zat wat stevig in elkaar,
en bood ruimte genoeg, om alle jongens te herbergen, als zij althans geen
koningsplaats verlangden.
‘Ik zeg, dat het een prachtige hut is,’ zei Johan Latenstein.
‘Ja, en wat liggen we hier heerlijk.’
‘Alleen een beetje warm,’ zei Kees Eijdenberg, die zich het zweet van het
voorhoofd wischte.
‘Geen wonder, - 't is nu overal warm, met dit mooie zomerweer,’ zei Jan. ‘Maar
als de warme dagen voorbij zijn, en we den storm- en regentijd krijgen, hebben we
hier een prachtige plaats om te spelen.’
‘Of we!’ riep Engel uit. ‘En als 't winter is, spelen we hier de overwintering op
Nova-Zembla. Dan staat onze hut midden op een groot ijsveld, met sneeuwhoopen
en verdord riet. 't Kon niet mooier!’
‘Hè, wat steken de muggen hier,’ zei Gerrit Bruynen, die nog al dik was en door
die beestjes bij voorkeur met een bezoek werd vereerd.
‘Ik geloof, dat de muggen onze hut ook aardig vinden,’ zei Johan Latenstein. ‘Ze
trekken er bij zwermen tegelijk in. Zeg, jongens, laten we haar de “Muggenkeet”
noemen.’
‘Ha ja, de Muggenkeet!’ lachten de anderen. ‘Dat is goed, de Muggenkeet. Onze
hut heet de Muggenkeet.’
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Zoo werd het nieuwe gebouw gedoopt, en de jongens bleven er, tot de duisternis
begon te vallen. Het bouwen van de hut had hun toch nog meer tijd gekost, dan zij
dachten, en de duisternis overviel hen min of meer.
‘'t Wordt tijd, om naar huis te gaan,’ zei Chris Göbel, die altoos nog al vroeg
binnen moest zijn. ‘Wij hebben nog een heel eind te roeien.’
‘Ja, wel haast een half uur,’ zei Jacob Mul.
Zij stonden op.
‘Ik stel voor, den toegang met rietbossen dicht te maken,’ zei Jan Lobherr. ‘We
hebben nog bossen genoeg over. Mocht er dan iemand bij toeval hier komen, dan
denkt hij, dat het een gewone rietschelf is en kan niet vermoeden, dat hij een hut
voor zich heeft.’
Dat werd goedgevonden. Zij stapelden de bossen riet in de opening, totdat het gat
geheel dicht was, zoodat ieder, die niet beter wist, moest wanen een gewone rietschelf
voor zich te zien, en stapten toen in de schuitjes.
Een oogenblik later staken zij van wal. Sommige jongens roeiden snel, want zij
vreesden over hun tijd thuis te komen en dientengevolge een standje van hun ouders
te krijgen. Chris Göbel was in de boot van Pieter Noomen gestapt, die ook groote
haast kreeg, toen hij zag, hoe donker het al werd. Eindelijk bleven er maar twee
schuitjes achter. In het eene zaten Jan Lobherr en Meyndert Molaan, in het andere
Johan Latenstein en Dirk Rek. De andere jongens waren al vooruitgegaan.
De jongens voeren dicht naast elkander voort, tot Johan Latenstein zijn huis, dat
aan den Zuiddijk stond, bereikt had. Achter het huis aan de Zaan lag een groote
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tuin, met een schuurtje aan den eenen en een priëeltje aan den anderen kant. Johan
stond in zijn bootje op, om te kijken.
‘O, wij hebben zeker visite,’ zei hij. ‘Ik zie Vader en nog iemand in het priëeltje
zitten. Kijk, hun lichamen steken als zwarte figuren af tegen het licht uit de
achterkamer.’
De andere jongens zagen het ook.
Maar Jan Lobherr zag ook nog wat anders.
‘Stil jongens,’ zei hij fluisterend. ‘Kijk eens, daar dicht bij het schuurtje. Daar
sluipt iemand door het groen.’
Johan spande zich in, om goed te kunnen zien.
‘'t Is zoo,’ sprak hij zacht. ‘Kijk, hij sluipt zoo dicht mogelijk naar het priëeltje
toe. - Wat zou dat te beteekenen hebben?’
‘Ik wed, dat het een spion is, die het gesprek afluistert,’ zei Meyndert Molaan. ‘'t
Is te hopen, dat je Vader voorzichtig genoeg...’
‘Voorzichtig genoeg?’ zei Johan Latenstein, die bleek werd van verontwaardiging
over het feit, dat iemand laaghartig genoeg was, om zijn Vader te bespionneeren,
‘hoe kan Vader nu denken, dat iemand hem achter in zijn tuin kan beluisteren? 't Is
afschuwelijk! Maar ik zal hem waarschuwen!’
Hij greep de riemen en roeide regelrecht op den tuin aan. Het plassen van de riemen
in het water moest daar wel gehoord worden, waar het hem juist om te doen was.
Hij wilde stoornis brengen in het gesprek van de twee mannen.
Zijn boot naderde snel de plaats, waar de spion tusschen het groen verborgen zat.
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‘Ik zie, wie het is,’ zei Dirk Rek.
‘Wie dan?’ vroeg Johan.
‘De gendarme Narot - kijk, hij neemt de vlucht. Zeker is hij bang, dat wij hem
zullen ontdekken.’
‘Houd hem in de gaten, jongens!’ zei Johan.
‘Hij kruipt langs het schuurtje,’ zei Jan Lobherr, die de boot van Johan vasthield
en zich liet sleepen.
‘De deur staat open,’ zei Meijndert. ‘Kijk, kijk, de schurk kruipt er in - -!’
‘Waarin?’ vroeg Johan, die snel voortroeide en zich geen tijd gunde om achter
zich te kijken.
‘In het schuurtje!’ zei Jan Lobherr. ‘Zeg Johan, zit er een slot op? Een slot met
een sleutel?’
‘Ha,’ riep Johan, ‘dat is een goed plan. Ik zal hem in de schuur opsluiten, en ik
laat er hem den heelen nacht zitten, den gemeenen spion.’
De bootjes hadden den tuin bereikt, en Johan sprong vlug aan den kant. Regelrecht
liep hij naar de schuur, gooide de deur dicht en draaide den sleutel om.
‘Knap!’ zei het. ‘Die rot zit in de val!’ mompelde Johan. Dadelijk begaf hij zich naar het priëel,
waar hij zijn Vader aantrof, in gezelschap van Dokter Bruynen.
‘Wat heeft dat alles te beteekenen, Johan?’ vroeg zijn Vader op gestrengen toon.
Maar Johan legde zijn vinger op den mond, en zei toen zacht:
‘Ik hoop, Vader, dat u niet over den keizer gesproken heeft?’
‘Waarom?’ vroeg zijn Vader.
‘U is beluisterd, Vader, - bespionneerd.’
‘Wij? - Bespionneerd?’ vroegen de twee heeren

C.J. Kieviet, In Den Otter. Een ware gebeurtenis uit het jaar 1813

44
zacht, en wel eenigszins verschrikt. ‘Door wien?’
‘Door Narot, den gendarme. Wij zagen hem achter langs het groen sluipen, om
dichter bij U te komen,’ vertelde Johan fluisterend. ‘Ik ging toen dadelijk zoo
luidruchtig mogelijk roeien, om U te storen in Uw gesprek, en Narot werd zeker
bang, dat ik hem betrappen zou. Hij vluchtte althans zoo snel mogelijk naar het
schuurtje, waar hij in verdween. Maar het zal hem heugen.’
Lachend liet hij den sleutel zien, en de twee heeren moesten ook lachen.
‘Geef hier dien sleutel,’ zei zijn Vader. ‘Wij zullen hem den heelen nacht daar
laten brommen, dien verrader. Je hebt een kranig stukje uitgehaald, jongen.’
‘Maar Vader, hij kan toch niets gehoord hebben, dat nadeelige gevolgen kan
hebben?’
‘Wees gerust, jongen, wij hebben gefluisterd, - niet waar, dokter?’
‘'t Is onmogelijk, dat hij iets verstaan kan hebben,’ zei de dokter. En lachend liet
hij er op volgen:
‘Maar een nachtje arrest heeft de spion wel verdiend. Willen we gaan?’
‘Ja, - 't wordt al laat,’ zei de heer Latenstein.
Zij stonden op om naar binnen te gaan.
Johan ging naar zijn bootje en vertelde aan zijne vrienden, dat Narot in het schuurtje
opgesloten zat en er den heelen nacht zou moeten blijven.
Wat hadden de jongens een pret.
Lachend namen ze afscheid van elkander.
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Derde hoofdstuk.
Waarin Johan Latenstein den gendarme een lapje uit zijn broek
thuisbrengt, en de Fransche douaniers in het Hemveld gefopt worden.
Den volgenden morgen was Johan Latenstein al vroeg op. Hij liep dadelijk den tuin
in, naar het schuurtje, om te zien, of de gendarme daar nog opgesloten zat. Ja, de
deur was nog op slot, maar toch zag hij met een enkelen oogopslag, dat het Narot
gelukt was te ontsnappen. In een van de wanden was namelijk een klein venster,
waarin vier ruitjes. Die ruitjes nu waren verbrijzeld en het venster was verbroken.
Toen Johan het hoofd naar binnen stak, zag hij, dat het schuurtje leeg was. Narot had
blijkbaar geen lust gehad, tot mikpunt voor de spotternijen van de familie Latenstein
te dienen en zich te laten uitlachen.
't Speet Johan geducht, dat hij den vogel gevlogen vond, en hij ging het dadelijk
aan zijn vader vertellen, die hem glimlachend aanhoorde.
‘Ja jongen,’ zei hij, ‘dat had ik wel gedacht. Narot is glad genoeg, om uit zoo'n
lichtgebouwd schuurtje te ontsnappen. Maar 't zal hem toch moeite genoeg gekost
hebben, om door het kozijn te kruipen, want het is erg klein en Narot nog al dik...’
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‘Ja Vader, het uitslaan van de ruiten alleen gaf hem geen ruimte genoeg. Hij heeft
het kozijn ook vernield, - die leelijke spion.’
‘Mooi zoo,’ zei de heer Latenstein, die smakelijk lachte. ‘Dan heeft het hem toch
nog vrij wat moeite gekost, om weg te komen; - dat doet me kolossaal veel genoegen.’

‘Ja, mij ook, maar de ruitjes heeft hij stuk geslagen en het kozijn...’
‘O, dat heb ik er graag voor over. Hij zal zich voortaan wel tweemaal bedenken,
eer hij weer in onzen tuin komt spionneeren. Ik ga even mêe naar het schuurtje,
Johan. Ik wil wel eens zien, hoe hij er uit geklauterd is.’
Vader en zoon begaven zich naar de schuur. De Heer Latenstein draaide het slot
open, en samen gingen zij
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naar binnen. Daar zagen zij, dat Narot een oude kist voor het raam had geschoven
en zoo naar buiten geklommen was. Maar dat het hem moeite gekost had, zagen zij
ook. Naast het kozijn zat een spijker in het houten beschot, en daar hing een lapje
goed aan, dat den gendarme uit jas of broek was gescheurd.
‘Kijk eens,’ zei de heer Latenstein, ‘d a t hebben we nog, een lapje van zijn uniform.
Ha, ha!... Weet je, wat je doen moet, Johan? We zullen de grap nog wat voortzetten.
Ga jij eens naar den gendarme Narot, om mijn beklag te doen. Zeg hem, dat er
vannacht een of andere inbreker in mijn schuurtje gedrongen is, zeker met de
bedoeling om te stelen. Zeg hem ook, dat de dief het venster vernield en de ruiten
stukgeslagen heeft, om er in te komen, en - kijk dan eens, welk gezicht Narot trekt,
als je hem dat vertelt, en je hem dit lapje van zijn broek laat zien! Ha, ha, ha, ha!’
Johan keek zijn vader eerst een oogenblik verbluft aan, maar begon toen als een
dolleman in het rond te springen van pleizier.
‘Ha, ha, ha, ha!’ lachte hij. ‘Die is grappig! - Wat zal hij woedend wezen! Ja, - ik
ga het doen ook!’
Op een draf liep hij den tuin uit. Bij den Dam kwam hij Jan Lobherr en Meijndert
Molaan tegen, die juist van plan waren naar hem toe te gaan, om te hooren, hoe het
zaakje met Narot afgeloopen was.
‘Zit hij er nog in?’ was het eerste, wat zij Johan vroegen.
‘Neen, neen, de vogel is gevlogen. Hij heeft het kooitje stuk gemaakt. De ruiten
zijn stukgeslagen en het kozijn is vernield...’
‘Hè, wat is dat jammer!’ zei Jan.
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‘Drie dagen op water en brood had hij moeten zitten, die verklikker!’ riep Meyndert
uit. ‘En waar ga je naar toe?’
‘Ja jongens, dat is het mooiste nog!’ zei Johan opgewonden. ‘Ga je meê? Vader
stuurt me naar den gendarme, om hem kennis te geven, dat er vannacht een inbreker,
een dief in het schuurtje geweest is, zeker met de bedoeling om te stelen! Wat zal
Narot woedend zijn! Ga-je mêe?’
De jongens keken hem met schitterende oogen aan. Lust om mêe te gaan hadden
ze wèl, veel lust zelfs, - en met groote schreden begaf het drietal zich op weg. Het
huisje van Narot hadden zij spoedig bereikt, en zij troffen den man thuis.
Hij zat in de woonkamer, en toen hij aan de deur kwam, zag Johan dadelijk, dat
hij zijn Zondagsche broek aan had, en zijn daagsche nauwlettend bekeek. Ongetwijfeld
was hij juist bezig, zijn gehavende pantalon aan een nauwkeurige inspectie te
onderwerpen.
‘Narot,’ zei Johan Latenstein, die zich hield, of hij zeer opgewonden was,
‘compliment van Vader, en hij laat u weten, dat er vannacht bij hem ingebroken is...’
‘Inkebrook?’ vroeg Narot, met een schuinen blik op Johan. ‘Inkebrook? Bij wien?
Wie jij bent?’
‘Ik ben Johan Latenstein, de zoon van Mijnheer Latenstein, u weet wel, - wij
wonen op den Zuiddijk, vlak over de Schulpwerf...’
‘Skulpwerf, - o zoo,’ zei Narot, en hij keek Johan nu heel leelijk aan. ‘En inkebrook
bij jou? Dezen nakt?’
‘Ja, - ja Narot, dezen nacht. Een gemeene dief is in onzen tuin geslopen tot bij het
schuurtje...’
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‘Bij het skuurtje?’ herhaalde Narot, en zijn oogen schoten stralen van woede op Johan
af, die er echter in 't geheel niet door in de war raakte. ‘Een kemeene dief, jij zek?’
‘Ja, een gemeene dief!’ zei Johan nog eens met nadruk, terwijl hij Narot vierkant
in de leelijke oogen keek. ‘En hij heeft de ruitjes van de schuur stukgeslagen en het
kozijn verbroken. Zoo is hij naar binnengeklommen, zeker om te stelen. Vader vraagt,
of U een nauwgezet onderzoek wil instellen.’
‘Ik niet weet, wie dat kedaan,’ zei Narot nijdig. ‘Ik niet ruik kan, wie inkebrook
heeft in die skuur -’
Narot begreep zeer goed, dat de jongen hem voor den gek hield, want dat hij heel
goed wist, wie er in het schuurtje opgesloten geweest was.
‘Neen, dat zegt Vader ook. Maar de dief heeft iets achtergelaten, wat voor u
misschien een aanwijzing kan zijn in welke richting U zoeken moet.’
‘Wat akterkelaat?’ vroeg Narot, wiens stem beefde van ingehouden woede. ‘Wat
dan?’
‘Kijk, - dit!’ zei Johan, en zijn oogen tintelden van spotlust, toen hij het lapje van
Narot's broek te voorschijn haalde en het den gendarme onder de oogen bracht.
‘Bij het in- of uitkruipen heeft de dief zeker zijn broek gescheurd,’ zei Johan,
‘want naast het kozijn zat een spijker, en aan dien spijker dit lapje. - Ziet U, 't lijkt
wel een stukje van een uniform.’
Narot's woede kende geen grenzen meer, want hij had dadelijk het lapje herkend
als herkomstig van zijn eigen pantalon. Maar hij moest zich bedwingen. Hij kon
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toch niet zeggen, dat hijzelf in het schuurtje opgesloten geweest was, omdat hij als
spion den tuin binnengedrongen en daar overvallen was? Neen, hij moest zich goed
houden en zich straffeloos door dien kwajongen voor den gek laten houden.
Jan en Meyndert genoten in stilte. Zij wisten hun lachen goed en naar behooren
in te houden, maar de spotlust keek hun de oogen uit. En nauwelijks hadden zij het
lapje gezien, of zij riepen als om strijd:
‘Ja, ja, 't is net van een uniform.’
‘Ongetwijfeld!’ zei Johan. ‘Kijk maar, de gendarme draagt ook zulk goed. 't Lijkt
haast wel precies dezelfde stof...’
En hij keek Narot met een paar groote, onschuldige oogen aan. Thans was Narot
zichzelven echter geen meester meer. Hij rukte Johan het lapje uit de hand, greep
een stok, die dicht in zijn nabijheid stond, en hief hem dreigend op, ongetwijfeld met
de bedoeling, om er een geducht pak slaag meê te geven.
‘Wat jij zek? - Canaille! - Ik jou keef een pak slaak, dat jij weet keen raad! -’
Maar de jongens wachtten hem niet af. Gierend van pret maakten zij, dat zij weg
kwamen. Zij gunden zich zelfs geen tijd, om het tuinhekje open te doen, maar
sprongen er wip, wip, wip overheen. Zij hoorden Narot razen en tieren, en zij konden
zich best begrijpen, dat hij de Hollandsche jongens in het geheel niet aardig vond.
Narot deed niet veel moeite, om hen te achtervolgen. Hij was al blij, dat hij van
hun tegenwoordigheid ontslagen was. Maar 't speet hem geducht, dat hij thans als
spion was ontmaskerd. Tot nog toe had men hem
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wel van spionnage verdacht, maar nog nooit op heeterdaad betrapt. 't Was altoos nog
maar bij een vermoeden gebleven, maar voortaan wisten die Hollandsche kikvorschen,
zooals hij ze graag noemde, met zekerheid, dat ze voor hem op hun hoede moesten
zijn.
't Verhaal van het gebeurde ging dan ook als een loopend vuurtje door de stad.
Narot was een spion, dat wisten ze nu zeker. In den tuin van mijnheer Latenstein
was hij betrapt...
Toen de jongens een paar dagen later 's avonds na schooltijd weer eens in de
Muggenkeet bijeen waren, verhaalde Johan het gebeurde in geuren en kleuren, tot
groot vermaak van zijn hoorders.
‘Dat lapje uit zijn broek had je moeten bewaren als een souvenir,’ merkte Gerrit
Bruynen lachend op. ‘Wat zal hij razend geweest zijn, toen jij je beklag kwam doen.’
‘Woedend was hij!’ zei Johan.
‘Maar hij had zijn verdiende loon,’ zei Meyndert Molaan. ‘Wat doet hij ook te
spionneeren? Hij ontziet zich zelfs niet bij de menschen de huizen binnen te dringen,
om de gesprekken af te luisteren, die daar gevoerd worden.’
‘Ja, en dan nog wel gesprekken tusschen vrienden,’ vulde Johan Latenstein aan.
‘Niemand is tegenwoordig meer veilig, zelfs niet in zijn eigen huis. - Komt jongens,
als ik daaraan denk, word ik nijdig. Willen we wat gaan spelen?’
‘Ik weet wel wat,’ zei Jan Lobherr. ‘Een deel van ons zijn de Engelschen, die
smokkelwaren aan boord hebben. Dat deel gaat in de booten met een paar bossen
riet, die een kenteeken moeten hebben. We
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kunnen er b.v. de pluimen afdoen. Een ander deel zijn de smokkelaars, die langs de
kusten zwerven, om de contrabande aan land te brengen, en de derde groep jongens
zijn de douaniers, die het zaakje beletten moeten. Ik wil wel smokkelaar zijn. Het
land vormt inhammen genoeg, waar de Engelschen en de smokkelaars zich verbergen
kunnen. De bergplaats voor de smokkelwaren is de Muggenkeet. Zoodra het de
smokkelaars gelukt is, de gemerkte rietbossen daar in veiligheid te brengen, is het
pleit gewonnen.’
Dit voorstel viel in goede aarde.
‘Ik wil wel een Engelschman zijn,’ zei Johan Latenstein.
‘Ik ook wel,’ riep Gerrit Bruynen.
‘Maar ik blijf bij Jan Lobherr, en word smokkelaar,’ zei Kees Eijdenberg.
‘Ik ook,’ zei Meyndert Molaan.
‘En ik ben Engelschman,’ zeiden Melchior te Veltrup en Pieter Noomen.
‘Ik voeg me bij de smokkelaars,’ zei Dirk Rek.
‘Dan moeten wij douaniers zijn,’ zei Chris Göbel tot Engel van der Stadt. ‘Want
wij alleen schieten nog over.’
‘Afgesproken,’ hernam Jan Lobherr. ‘De douaniers moeten de Muggenkeet verlaten,
opdat de smokkelaars gelegenheid krijgen, om met de Engelschen de noodige
afspraken te maken. En je moogt niet luisteren, hoor.’
Zoo werd gedaan. De twee douaniers verlieten de Muggenkeet, en verdwenen in
het onafzienbare rietveld. De andere jongens maakten van een paar rietbossen de
binnen te smokkelen koopwaren, die in het schuitje van Johan Latenstein werden
geborgen, en
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spraken af, dat een roodbonte zakdoek, die boven het riet zichtbaar zou wezen, de
plaats zou aanwijzen, waar de smokkelaars verborgen waren.
Toen staken de Engelschen van wal, en een poosje later werden zij gevolgd door
de smokkelaars, die weldra in twee schuitjes een diepen inham tusschen twee
rietzudden invoeren. Dat deden zij om de Engelschen uit het oog te verliezen, wat
zij aardiger vonden, dan in hunne nabijheid te blijven. Hunne taak zou anders àl te
gemakkelijk geworden zijn.
Jan Lobherr, Kees Eijdenberg, Meyndert Molaan en Dirk Rek stapten aan land,
om te trachten de douaniers op te sporen, wier doen en laten zij natuurlijk zorgvuldig
in het oog moesten houden.
‘'t Zal niet gemakkelijk gaan, om Chris en Engel te vinden,’ zei Jan, ‘'t Rietveld
is zoo verbazend groot.’
‘Ja, - en 't zijn een paar slimme rotten,’ zei Kees Eijdenberg. ‘Je kunt ze niet verder
vertrouwen, dan je ze ziet, en zien doen we hier al bijzonder weinig, want 't riet steekt
ons hoog boven het hoofd uit. Weet je wat, ga eens dicht bij elkander staan, dan zal
ik op je schouders klimmen, waardoor het mij mogelijk wordt, het geheele rietveld
te overzien.’
‘Ja, ja, dat is een goed plan, - laten we dat doen,’ zei Jan.
Zij gingen naast elkander staan, en hielpen Kees, die zijn klompen voor dat doel
had uitgetrokken, naar boven klauteren. Enkele oogenblikken later stond hij op de
schouders van zijne vrienden zoo kalm en rustig, als een standbeeld op zijn voetstuk.
‘Zie je wat?’ vroeg Jan.
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‘Ja, - riet in overvloed, riet, riet en nog eens riet,’ zei Kees. ‘Och, och, ik wist niet,
dat er zooveel riet in de wereld was.’
‘Anders niets dan riet?’
‘Anders niets! - Ha, wacht eens, ginds zie ik het riet sterk bewegen. - Ja, ja, daar
is het niet pluis, hoor. Het riet wordt op zij geduwd, en de beweging gaat in een
bepaalde richting voort.’
‘Welke richting?’
‘Naar 't Zuidoosten, je weet wel, dicht bij dat gedeelte, waar zooveel inhammen
zijn.’
‘O, dan zijn 't bepaald de douaniers,’ hernam Jan. ‘Ja, ja, zij zijn slim genoeg om
de gevaarlijkste plaats te bezetten. Zie je niets van de Engelschen?’
‘Nog niet. Heb maar geduld. Ik sta hier...’
‘Je staat mij veel te lang op mijn schouder naar mijn zin,’ viel Meyndert Molaan
hem in de rede. ‘Zet je voet nu ook eens een poosje op dien van Dirk Rek. De mijne
is haast gekraakt.’
‘Met alle pleizier,’ was het antwoord.
Kees verwisselde van steunpunt, en tuurde toen weer over het rietveld heen naar
de Zaan.
‘Zie je ze nog al niet?’ vroeg Jan Lobherr, die een beetje ongeduldig werd, want
zijn schouder begon het ook kwaad te verantwoorden te krijgen, ‘ze moeten toch
ergens wezen!’
‘Wacht even, - daar zie ik wat. - Ha, ja, een rooden zakdoek aan een riem
vastgebonden. Hij wuift hoog boven het riet uit.’
‘Waar ongeveer?’ vroegen de anderen nieuwsgierig.
‘Niet dicht bij de douaniers, meer dezen kant op!’ zei Kees, terwijl hij zich naar
beneden liet glijden. ‘Zeg
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jongens, we moeten ons verdeelen en de douaniers trachten te misleiden.’
‘Hoe moeten we dat doen?’
‘Twee van ons moeten in een van de schuitjes gaan, en een beetje zorgeloos den
kant opvaren, waar de douaniers zich verborgen hebben, zoodat ze ons zien.
Intusschen kunnen de anderen in het tweede bootje de smokkelwaren in ontvangst
nemen.’
‘Ja, ja, dat is een goed plan,’ zei Jan. ‘Wie zullen de douaniers om den tuin gaan
leiden?’
‘Daar heb ik wel zin in,’ zei Kees. ‘Ga je mee, Dirk?’
‘Best, met alle pleizier,’ stemde Dirk Rek toe.
Zij stapten in het schuitje en staken van wal.
‘Roei jij in de richting van de plaats, waar de douaniers zich verborgen hebben,’
stelde Kees voor. ‘Dan zal ik intusschen een boschje riet aan dezen stok binden.’
‘Waarvoor?’ vroeg Dirk, die de riemen nam en met krachtige slagen voortroeide.
‘Dat zul je wel zien,’ was het antwoord.
Na een poosje gevaren te hebben, ontdekten zij het smokkelvaartuig, dat in een
smallen inham tusschen hoog riet verscholen lag. En nauwelijks hadden de Engelschen
hen opgemerkt, of ze riepen hun op gedempten toon toe:
‘Waar ga je heen?’
‘Wij gaan de douaniers misleiden en in een valstrik lokken,’ zei Kees. ‘Zij hebben
zich verscholen aan den Zuidoostkant, waar de meeste inhammen zijn. Als jelui nu
den tegenovergestelden kant opvaart, heb je kans de smokkelaars te ontmoeten en
de lading te lossen.
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Wij zullen de douaniers wel bezig trachten te houden.’
‘Goed zoo, - prachtig!’ zei Johan Latenstein, die als kapitein van het Engelsche
koopvaardijschip fungeerde. ‘Houdt je goed, en zorgt, dat ze je niet te slim af zijn,
of anders zijn we verloren.’
‘We zullen ons best doen,’ was het antwoord.
De twee jongens voeren verder, tot zij dicht bij de bewuste inhammen gekomen
waren. De Engelschen verlieten hun veilige haven, en voeren den aangewezen kant
op.
‘Opgepast nu, Dirk,’ zei Kees. ‘Hier ergens zullen die leelijke Franzosen wel op
de loer liggen. Kijk goed uit, en doe net, of je niet op je gemak bent. Wij moeten hen
in den waan brengen, dat wij naar den Engelschen koopvaarder op weg zijn.’
Dirk begreep de bedoeling opperbest. Hij liet de riemen zoo voorzichtig mogelijk
in het water dalen, en roeide bijna geruischloos verder. Telkens liet hij de riemen
een poosje boven het water zweven, en keek dan omzichtig naar het riet aan den
oever, of hij ook gevaar ontdekte.
Opeens fluisterde Kees hem toe:
‘Stil, Dirk, - ik zie ze. Ze hebben ons in het vizier. Jij kunt ze nog niet zien, want
je zit nog met je rug naar hen toe. Kijk, ze trekken zich dieper in het riet terug. Ze
willen niet gezien wezen. Dat is ook juist onze bedoeling, vriendjes. Zeg, Dirk, roei
maar langzaam verder en kijk goed uit, of je de douaniers ook ziet, maar je moet ze
niet vinden, hoor. Intusschen doe ik net, of ik in de verte de Engelschen zie, en geef
hun teekens van verstandhouding. Dan denken de Fransche douaniers, die geen groot
veld kunnen overzien, dat
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zij de koopvaarders op het spoor zijn en volgen ons juist in de verkeerde richting.’
‘Ja, ja, ik begrijp het,’ zei Dirk, die zorgvuldig den oever bespiedde.
‘Hé, nu zie ik hen ook. Ze hebben wel een mooi plaatsje uitgezocht, maar wij zijn
hun toch te slim af.’
Kees zag intusschen, dat de douaniers hen onafgebroken in het oog hielden. Daarom
stond hij plotseling op, hield de hand boven de oogen om goed te kunnen zien, en
wees toen naar een punt in de verte. Zoodoende kwamen de douaniers in de meening,
dat daar het Engelsche schip heen en weer kruiste, of zich tusschen de riethorzen
verborgen hield.
Kees nam den stok, en wuifde er mede hoog in de lucht.
‘Er komt beweging in het riet,’ zei Dirk lachend. ‘De douaniers zijn opgestaan en
volgen ons. ‘Ha, ha, wat hebben wij hen geducht te pakken. Toe Kees, wuif maar
tegen het Engelsche koopvaardijschip, dat er niet is. Wat zullen wij hen straks
uitlachen!’
Kees hield niet op met wuiven. Het bosje riet aan den top van den stok bewoog
zich rusteloos heen en weer. En Dirk keek telkens achter zich om, ten einde naar het
denkbeeldige Engelsche schip te zien.
Het bootje had de inhammen bereikt, en de twee jongens wisten, dat de douaniers
hen nu telkens uit het oog moesten verliezen. Zij roeiden daarom slechts langzaam
voort, want de douaniers moesten gelegenheid hebben, om hen te volgen. Zoo
geschiedde het ook. Telkens zagen zij het riet langs den oever buigen en oprijzen,
wat het duidelijke bewijs was, dat de douaniers hun spoor rusteloos volgden.
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En de stok van Kees hield niet op teekens te geven.
Dat spelletje duurde geruimen tijd voort, tot eindelijk Dirk de opmerking maakte:
‘Mij dunkt, dat de smokkelwaren nu wel binnen zullen zijn. De jongens hebben
er tijd genoeg voor gehad.’
‘Ik geloof het ook!’ zei Kees lachend. ‘Zeg, Dirk, laten we nu een poosje op een
plaats gaan liggen, waar de douaniers ons onmogelijk kunnen zien. En dan varen we
met krachtige slagen terug, precies of we de contrabande aan boord hebben. Als we
dan de douaniers weer ontdekken, varen we naar de hut, om alles aan land te brengen.’
‘Goed bedacht,’ zei Dirk.
Hij roeide naar een kleinen inham, die gevormd werd door rietzudden met een zoo
doorweekten bodem, dat een mensch er niet op kon loopen, zonder er door te zakken.
Daar durfden de douaniers zich stellig niet wagen.
En na enkele minuten kwam het bootje weer te voorschijn. Kees, die wel begreep,
dat de Franschen al zijn bewegingen met argus-oogen bespiedden, was gaan zitten
op het achterbankje en had zijn stok naast zich neergelegd. Hij wilde zijn belagers
doen begrijpen, dat hij thans zijn doel bereikt had en geen teekens meer behoefde te
geven. En bovendien keerde hij zich een weinigje om en zwaaide met de hand, alsof
hij de vertrekkende Engelschen een vaarwel toewuifde.
Toen roeiden zij snel voort, in de richting van de hut. En de bedrogen douaniers
haastten zich hen te volgen, om, zoodra zij hier of daar wilden landen, de
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smokkelwaren in beslag en de smokkelaars gevangen te nemen.
Kees en Dirk lachten in hun vuistje! Zij zagen het riet langs den oever bewegen...
Eindelijk, niet ver van de hut, besloten zij te landen. Van het bootje van Johan
Latenstein zagen zij geen spoor, zoodat zij niet behoefden te twijfelen, of de list was
gelukt.
Zij wendden den steven en hielden op den oever aan, dien zij weldra bereikt hadden.
Een zacht kraken in het riet was hun het bewijs, dat de gefopte douaniers in de
nabijheid waren, gereed om hun slag te slaan. Zij sprongen aan wal, en...
‘Halt!’ werd hun plotseling toegeroepen, en de twee douaniers kwamen uit het
riet te voorschijn. ‘Halt, smokkelaars, geef je over, of we schieten je neer!’
En zij hielden hun pistolen op Kees en Dirk gericht.
‘De douanen!’ riep Kees uit, quasi verschrikt.
‘De douanen!’ kermde Dirk angstig, en vlug sprong hij weer in de boot, alsof hij
vluchten wilde.
Maar de douanen waren er bij als de kippetjes. Chris Göbel sprong ook in de boot,
greep Dirk bij den kraag, en hield het pistool dreigend op diens borst gericht.
En Engel van der Stadt greep Kees bij den arm.
‘Geef je over!’ schreeuwde hij hem toe.
‘Geef je over!’ schreeuwde ook Chris zijn gevangene in het oor.
‘Maar waarom dan toch?’ vroeg Kees deemoedig.
‘Ja, waarom dan toch, Mijnheer de douanier,’ zei Dirk smeekend. ‘Wij zijn maar
een paar arme visschers...’
‘Visschers? Wàt arme visschers! Smokkelaars ben
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je, - of denk je misschien, dat we je niet gezien hebben bij den Engelschen
koopvaarder? Voort, meê! Naar de gevangenis!’
‘Maar wij zijn geen smokkelaars!’ zei Kees. ‘Wil maar zoo goed zijn onze boot
te doorzoeken, dan zult u zien, dat wij eerlijke menschen zijn, die aan geen smokkelen
denken.’
‘Ja,’ zei Dirk, ‘wij hebben geen Engelsche koopvaarders gezien, op mijn woord
van eer.’
‘Praatjes, om los te komen!’ zei Chris, die intusschen zijn oogen door de boot liet
ronddwalen. Maar tot zijn schrik zag hij, dat deze niets verdachts bevatte. En toen
keek hij de gewaande visschers met groote oogen verwonderd aan.
‘Neen,’ zei hij zacht, en de gevangenen konden duidelijk hooren, dat er spijt klonk
in den toon van zijn stem, ‘ik zie niets verdachts. - Zouden wij ons dan toch vergist
hebben, Engel? Zie maar, de boot is geheel leeg!’
‘Waarempel!’ riep deze uit, en hij keek nu ook ver van vroolijk.
‘De boot is leeg! Maar wij hebben je toch teekens zien geven aan den Engelschen
koopvaarder.’
‘Die er niet was, Mijnheer de douanier!’ zei Kees lachend.
‘Wij hebben je geducht te pakken gehad. Er wàs geen koopvaarder en wij hebben
je juist weggelokt van de plaats, waar hij wèl was, en waar onze vrienden de
smokkelwaar in ontvangst namen. Stap maar in, dan varen we naar de hut, waar
Engelschen en smokkelaars zeker al op onze terugkomst wachten.’
Engel en Chris keken elkander met een zuurzoet
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glimlachje aan. Zij begrepen thans zeer goed, dat de smokkelaars hun geducht bij
den neus hadden gehad.
‘Toch knap bedacht en behendig uitgevoerd!’ zei Engel royaal, toen hij over zijn
eerste spijt heen was.
‘Ja, ja, de Hollanders zijn die leelijke Franschen toch maar te knap af.’
Zij stapten in de boot en zetten eendrachtig koers naar de hut, waar zij met luid
gejuich werden ontvangen. 't Was, zooals Dirk en Kees gezegd hadden. De
contrabande bevond zich veilig in de hut, en de Engelschen en de smokkelaars lagen
vóór de opening uit te rusten van de vermoeienis. Eerst hadden zij in de hut gelegen,
maar de muggen hadden er hen uitgejaagd.
De jongens hadden het een echt prettigen avond gevonden, en roeiden vroolijk
naar huis terug. -
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Vierde hoofdstuk.
Er komen brieven uit het leger, die den heer Rek moed geven op de
toekomst.
De zomer van het jaar 1812 ging voorbij, en het was winter geworden. Het sombere
weer stemde de arme, verdrukte Hollanders nog droeviger, dan zij reeds waren.
Handel en welvaart waren verdwenen, en overal heerschte armoede en lusteloosheid.
O, hoe vervloekten velen het onzalige oogenblik, waarop zij de Franschen met gejuich
in het vaderland hadden welkom geheeten, met hoeveel schaamte en spijt dachten
zij terug aan de tijden, toen zij als verdwaasde zotten om den vrijheidsboom hadden
gedanst en gesprongen! Wat was er van die hooggeroemde vrijheid geworden?
Nederland, eens zoo machtig en fier onder zijne vorsten uit het aloude
Oranje-stamhuis, - het was thans uit de rij der Nederlandsche volkeren geschrapt en
ingedeeld bij het groote Fransche Keizerrijk. De handel lag aan banden, want geen
schip durfde zich op de zee wagen, verzekerd als het was weldra als een welkome
buit naar Engeland te worden gevoerd. Was niet Frankrijk permanent in oorlog met
dat rijk? Onze overzeesche bezittingen, - ze bevonden zich in de
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macht der Engelschen. Onze fabrieken stonden stil, want èn geld, èn lust ontbrak,
om met energie de hand aan den ploeg te slaan. De staatsschuld was door Napoleon
tot op een derde verminderd, waardoor velen, die vroeger in goeden doen verkeerden,
tot armoede, sommigen zelfs tot den bedelstaf waren gebracht.
En de zonen van het arme verdrukte volk sleepten het veege lijf voort door de
vlakten van Rusland, waar de dood hun in de vreeselijkste gedaanten van alle kanten
tegengrijnsde.
Op een middag was Jan Lobherr met zijn vriend Meyndert Molaan naar het
Hemveld gevaren, om te zien, of de Muggenkeet nog in wezen was. Zij hadden in
langen tijd daar geen bezoek gebracht, want er waren vele regen- en stormdagen
geweest, en daarna was het te koud geworden, om roeitochtjes te maken. Het Hemveld
had bij de jongens voor langen tijd afgedaan, want in den winter kwamen zij er
zelden. Dan vermaakten zij zich meer in de stad.
Tot hunne blijdschap hadden zij gezien, dat de keet aan alle storm- en regenvlagen
het hoofd had kunnen bieden. Zij verhief haar dak nog even fier, als toen de jongens
haar pas hadden gebouwd. Alleen was haar kleur anders geworden, evenals die van
het geheele Hemveld. De riethalmen en -bladen zagen thans niet meer groen, maar
geel. De pluimen waren donkerbruin geworden. Het woei nog al, toen zij de hut
bezochten. Het wuivende riet ruischte en knerpte geheimzinnig.
‘De keet staat er nog,’ zei Meyndert, toen hij aan land stapte.
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‘Ja, - en er is niemand in geweest in dien tijd, want de toegang is nog gesloten, - zie
je wel?’
‘Ja, ik geloof het ook.’
Zij trokken de rietbossen uit de opening, en kropen naar binnen. Inderdaad vonden
zij daar alles nog precies eender, als toen zij er voor het laatst geweest waren. Alleen,
- thans waren er geen muggen meer.
Zij legden zich op het zachte riet neder. Buiten de hut was het koud en guur, maar
daar binnen vonden zij het heerlijk, want de wind kon er niet in doordringen.
Toen zij een poosje daar gelegen hadden, vroeg Meyndert:
‘Heb je in kort nog bericht gehad van je broer Wim?’
‘Neen,’ zei Jan, en zijn gezicht betrok. ‘Wij hebben in langen tijd niets van hem
gehoord. Het leger zal wel al lang in het hartje van Rusland zijn, denk ik.’
‘Dat denk ik ook,’ zei Meyndert. ‘'t Zal misschien wel al spoedig terug komen,
hè?’
‘'k Weet het niet, - 't is te hopen, - althans als Willem nog leeft,’ zei Jan met kleine
tusschenpoozen.
Toen zwegen de jongens een poosje. Beiden waren zij in gedachten verdiept.
Eindelijk zei Meyndert:
‘'t Is misschien wel slecht van me, - maar ik hoop toch, dat Napoleon het verliest.’
‘Ja, als ik wist, dat Wim...’
‘O, natuurlijk, Wim moest ongedeerd terugkeeren, dat spreekt van zelf!’ zei
Meyndert, die thans begreep, dat zijn wensch ten opzichte van zijn vriend Jan wel
een weinig wreed, althans ondoordacht was geweest.
Jan zei niets. Na een poosje vervolgde Meyndert:
‘Maar de Keizer zal ook dezen oorlog wel winnen.
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Hij wint immers alles! Hij lijkt wel onoverwinnelijk. En dan, - wat een leger! Meer
dan een half millioen soldaten volgen hem...’
‘Ja, - hij zal het wel winnen,’ zei Jan zacht. ‘Maar treurig is het toch, dat één man
zooveel macht heeft, dat hij een half millioen menschen den dood tegemoet kan
voeren, alleen om aan zijn heerschzucht bot te vieren. Wat al treurigheid en ellende
brengt hij in duizenden gezinnen.’
‘Dat is waar,’ zei Meyndert. ‘Hoe gaat het tegenwoordig met je moeder?’
‘Niet goed. Ze ziet er uit als een schim, en doet niet anders dan uitkijken naar den
brievenpost, of hij ook tijding zal brengen uit het leger. Over iets anders denkt zij
niet, en zij bemoeit zich in huis met niets. Gaat de postbode voorbij, - dan laat zij
het hoofd hangen, en wacht - wacht - tot het weer tijd is, dat hij komen zal. O,
Meyndert, ik heb zoo'n zielsmedelijden met haar. Al hare gedachten zijn bij Wim.’
‘Kwam er nu nog maar eens een goede tijding!’ zei Meyndert. ‘Dat zou haar wel
weer wat opvroolijken en bemoedigen.’
‘Misschien wel, - maar nu hebben we al sinds weken geen bericht gehad. Als hij
maar niet dood is... O, Meyndert, daar kan ik me dikwijls zoo angstig over maken.’
‘Maar dan zou Arend Rek ook gesneuveld moeten zijn, want van hèm is er in even
langen tijd geen brief gekomen,’ zei Meyndert.
‘Ja, - maar 't is toch ook best mogelijk, dat zij beiden gesneuveld zijn?’ ‘Toch niet waarschijnlijk,’ troostte Meyndert. ‘'t Is
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wel gek, dat we hier eigenlijk van het geheele leger niets hooren. Wel verschijnen
er af en toe berichten in de Moniteur, maar die krant is op en top Fransch, en weinig
te vertrouwen.’
‘Ja, vreemd is dat wel,’ beaamde Jan.
Zoo praatten de jongens nog een poosje voort, tot het tijd voor hen werd, om naar
huis terug te keeren. Zij maakten de opening van de Muggenkeet zorgvuldig dicht,
en roeiden naar Zaandam terug.
‘Ik ben benieuwd, of de hut het van den winter zal uithouden,’ zei Jan. ‘Zij is nog
al sterk.’
‘Ik wed, dat zij overwintert,’ zei Meyndert.
‘Best mogelijk.’
Toen de jongens in de stad waren aangekomen en de boot hadden vastgelegd,
keerden zij ieder naar hun huis terug. De avond was gevallen en de lichten waren
overal reeds aangestoken. Ook in de woonkamer van Lobherr brandde het licht al.
Dadelijk bij zijn binnenkomen zag Jan, dat er iets bijzonders aan de hand was.
Vader en Moeder zaten zwijgend bij de tafel, vader met het hoofd naar beneden
gebogen en een trek van groote droefheid op het gelaat, moeder met tranen in de
oogen en zoo bleek als een beeld, terwijl de zusjes schreiden. Hij zag, dat zijn moeder
een papier in de hand hield, een brief, ongetwijfeld van Wim. Ook op de tafel lagen
vellen papier.
Ontsteld bleef hij een oogenblik bij de deur staan, maar al spoedig liep hij naar de
tafel, en vroeg gejaagd:
‘Wat is er? - Wat is er? - Is er een brief van Wim?’
‘Ja, - slechte tijding, kind,’ zei vader.
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Moeder sprak geen woord. Wezenloos staarde zij voor zich uit. Jan vreesde zelfs,
dat zij niet eens gehoord had, dat hij binnen gekomen was en iets gevraagd had. Hij
ging naar zijn moeder en vroeg zacht:
‘Mag ik den brief lezen, moeder?’
Maar zij hoorde hem niet. Roerloos bleef zij zitten.
‘Moeder, mag ik Wim's brief lezen?’ herhaalde Jan, nu iets luider. Zijn moeder
keek hem aan en liet het papier los. Jan zette zich op een stoel, en las het volgende:
Geliefde Ouders, Broeder en Zusters!
't Is reeds langen tijd geleden, dat ik u schreef. Alle gelegenheid daartoe ontbreekt
dan ook, zooals wel te begrijpen is. Ik zal echter dezen brief beginnen, en af en toe
er wat bijschrijven, al zijn het ook maar enkele letters. Tot mijn groote vreugde kan
ik U melden, dat ik nog goed gezond ben, en dat ook mijn vriend Arend Rek in
goeden welstand verkeert. Den 24en Juni zijn wij over de rivier de Niemen getrokken.
De keizer had daartoe drie bruggen laten slaan. De overtocht van het ontzaglijk groote
leger heeft niet minder dan drie dagen geduurd. Er gaat een gerucht onder de soldaten,
dat de maarschalken den keizer hebben afgeraden, den tocht voort te zetten. Zij zien
er geen goed einde in. Of het waar is, weet ik natuurlijk niet. Ik zou zeggen, dat een
leger als het onze, meer dan een half millioen man sterk, wel onoverwinnelijk mag
heeten. Wij lijden geen gebrek. De tocht blijkt goed voorbereid te zijn. Overal vinden
wij levensmiddelen in overvloed. Alleen hebben wij verschrikkelijk veel last van
den regen. Het water valt bij stroomen van den hemel, zoodat onze kleeren geheel
doorweekt zijn, evenals de bodem, die een
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moeras gelijkt. Soms zakken wij er tot aan de knieën in weg, de paarden blijven
steken, de kanonnen kunnen niet verder. Thans zijn we op vijandelijk grondgebied.
De keizer tracht telkens tevergeefs slag te leveren. De Russische troepen onder
generaal Barcley trekken steeds terug. Wat zal de toekomst ons brengen?
16 Juli.
Wij zijn te Wilna, en hebben een vierdaagschen marsch achter den rug, dien ik nooit,
nooit vergeten zal. O, wat al ellende, wat al jammertooneelen, 't is God geklaagd!
We hebben geloopen door een ondraaglijke hitte. De felle zonnestralen vielen
brandend op ons neer. Al spoedig konden wij niet meer; met moeite sleepten wij het
eene been voorbij het andere. De wegen waren afschuwelijk slecht, doorweekt van
het gevallen hemelwater. 't Was den paarden onmogelijk, de zware kanonnen voort
te trekken. De arme, voortgezweepte beesten vielen dood neder voor de stukken.
Overal waar wij kwamen, vonden wij verlaten huizen, of als zij niet verlaten waren,
was toch alle mondvoorraad voor mensch of dier weggevoerd. Wij leden honger, en
vonden geen ander water om te drinken, dan dat uit de plassen op den bodem, vuil,
drassig water, doormengd met modder, eigenlijk niets anders dan een brijïge massa.
Duizenden soldaten bleven in den modder steken, vermoeid door den afmattenden
tocht onder de verzengende zonnestralen. Amechtig vielen zij neer, sommigen
schreiende, anderen vloekende, - maar allen om te sterven. Een vreeselijke dood! En
wij, die dit alles overleefden, hadden zelfs geen medelijden met hen, bleven geen
oogenblik staan om
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hen te troosten of te bemoedigen, of hen weg te sleepen van voor de hoeven der
paarden of de voeten van hun kameraden, die meedoogenloos over hen heen liepen...
O God, o God, wat een ellende! 't Is niet te beschrijven. Krankzinnigen liepen naast
ons, armen, wier verstand beneveld werd door al den jammer, en die zichzelven met
hun eigen wapens om het leven brachten.
Hoevelen er gestorven zijn op dien marsch, gestorven van afmatting, honger, dorst,
vertrapt onder de hoeven der paarden of onder de voeten hunner krijgsmakkers, en
door zelfmoord, ik weet het niet. Het leger slinkt ziender oog. Wat zal het einde zijn!
Arend is vrij goed gezond. Hij is sterker dan ik. De tocht heeft mij afgemat. Ik ben
koortsig, misschien wel door het vuile water, dat ik gedronken heb. De vijand blijft
ons ontwijken. Wel hebben er telkens kleine gevechten plaats, maar een groote slag
wordt niet geleverd. Onze keizer ziet er ontevreden en bezorgd uit.
18 Augustus.
Wij hebben geweldig gestreden en een overwinning behaald. De stad Smolensk is
genomen, maar wij vonden niet veel meer dan een gloeienden puinhoop. In vele
dagen heb ik niet geschreven. Ik ben ziek geweest, te ziek om te schrijven. Arend
heeft mij trouw geholpen. Thans ben ik iets beter, maar - voel mij uiterst zwak. Mijn
geweer is mij te zwaar, mijn ransel doet mij bijna ter aarde storten. Lieve Ouders, ik
mag het U niet verzwijgen, dat ik de toekomst donker inzie. Wij moeten voorwaarts,
- en ik kan niet meer. God moge mij helpen, en zoo ik sterven moet, U troosten. Het
leger
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trekt voort naar de hoofdstad, naar Moskou. Zal ik die stad nog zien?
Wij rusten een oogenblik, op marsch naar Moskou. Ik schrijf deze weinige regels
met het papier op een kanon. De hitte is ontzettend; ik versmacht van dorst. We
vinden de steden verlaten, half verbrand, nergens voedsel. Ik ben ziek, alles aan mij
trilt en beeft. Vader, Moeder, ik zal Moskou niet zien... Mijne beenen weigeren mij
den dienst, mijn ransel heb ik afgeworpen, de trouwe Arend draagt mijn geweer. O,
als God hem vergunt terug te keeren in het lieve, oude Vaderland, vergeet dan nooit,
wat hij voor mij gedaan heeft. - De vijand schijnt zich te verzamelen. Wij naderen
Borodino. Zal daar eindelijk de slag geleverd worden?
Wij hebben bloedig gevochten bij Borodino. Zijn niet gewond. Ik ben ziek - kan niet
meer voort. Moet toch! Wij gaan naar Moskou, de hoofdstad. Zal ik daar kunnen
uitrusten? Het groote leger is een klein leger geworden. Zelf begrijp ik niet, dat ik
nog leef. Voorwaarts weer!
20 September.
We hebben Moskou bereikt. De stad is verlaten, vinden ruim voedsel. Waarheen
voert mij het lot? Zonder Arend lag ik reeds lang hier of daar op het veld, - dood.
De stad brandt. Overal vlammen! Op 10, - 20 plaatsen brandt zij! Er wordt
geplunderd. Ik ben zeer ziek. Vaarwel, allen vaarwel!’
Hier eindigde de brief van Wim, maar Arend Rek had er nog wat bijgeschreven.
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26 September.
Ik vind dezen brief van Wim, en zal er een en ander bijschrijven. Tot mijn droefheid
moet ik U dan melden, dat Wim ernstig ziek is. Hij ligt in een goed bed, in een
prachtig huis, en kan krijgen, wat hij begeert. - Maar hij begeert niets. Hij doet niet
anders dan ijlen, spreekt over zijn zusjes, over Jan, over zijn Vader, en 't allermeest
over zijn Moeder. O, ik vrees, dat hij sterven zal, dat ik mijn trouwen vriend zal
moeten verliezen.
De stad is grootendeels verwoest door de vlammen. Maar we vinden
levensmiddelen in overvloed.
29 September.
Wim is nog buiten kennis. Hij gebruikt weinig of niets. Als ik met nadruk zijn naam
noem, ontwaakt hij en antwoordt met bewustzijn. Een oogenblik later zinkt hij weer
weg.
16 October.
Wim blijft ernstig ziek. Soms is hij bij kennis, soms niet. Ik giet hem melk in den
mond. Hij is uiterst zwak en kan zelf niets doen. - Er gaan geruchten, dat de Keizer
den terugtocht wil ondernemen. Ik maak mij ernstig ongerust, want wat moet er dan
van Wim worden? Moet ik hem dan hulpeloos laten liggen in dit verlaten huis? En
wat zullen de terugkeerende Russen met hem doen?
18 October.
't Is verschrikkelijk. Ik moet Wim achterlaten. Wij aanvaarden den terugtocht, om
ergens te overwinteren naar het schijnt. Waar, - dat weten wij niet. 'k Heb
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afscheid van Wim genomen. Zijn toestand is beter, - en 't gaat mij aan het hart, hem
thans aan zijn lot te moeten overlaten. Hij droeg mij op, U allen hartelijk van hem
te groeten. - Er is al sedert geruimen tijd geen gelegenheid, om brieven te verzenden.
Ik kan er mij dan ook geen begrip van vormen, hoe deze U ooit zal bereiken. Mijn
plan is hem bij mij te steken. Wellicht vind ik in Duitschland hier of daar gelegenheid,
om hem te verzenden. Ook voor mijn ouders heb ik een brief gereed. Mocht dit
schrijven U ooit in handen komen, doe hun dan mijn hartelijke groeten.
AREND REK.
28 November.
Wij zijn de Beresina overgetrokken. Ik begrijp zelf niet, dat ik nog tot de levenden
behoor. Op den terugtocht zijn duizenden soldaten omgekomen in de ijzige kou. Zóó
koud, als het hier geweest is, is niet te beschrijven. De handen vroren onmiddellijk
vast aan de geweerloop, als men die bij ongeluk aanraakte. Het leger is verloren.
Zonder commando's trekken wij verder. Overal vallen stervenden neer, zonder dat
iemand naar hen omkijkt. Niemand erkent zijn meerderen nog, generaals, officieren
en soldaten, allen loopen door elkander gemengd voort. Wat moet er van ons worden?
Wij naderen de grenzen van Duitschland. Dáár hoop ik gelegenheid te vinden, mijn
brieven af te zenden. Er gaan geruchten, dat de keizer ons wil verlaten, om zich naar
Parijs te begeven. Ik heb moed, dat ik dezen veldtocht zal overleven. Weest allen
gegroet, - hartelijk gegroet.
AREND REK.
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Zoo luidde de brief in zijn geheel. Blijkbaar had Arend korten tijd, nadat hij het
laatste gedeelte geschreven had, gelegenheid gevonden, om den brief af te zenden.
Toen Jan hem geheel gelezen had, vouwde hij hem langzaam dicht en legde hem
voor zich neer op de tafel. Plotseling zag hij, dat zijn moeder haar oogen strak en
vragend op hem gericht hield. 't Was, of zij op zijn gelaat lezen wilde, hoe hij over
den toestand van Wim dacht.
‘'t Kon slechter, Moeder, veel slechter,’ zei hij na een poosje. ‘'t Is misschien wel
gelukkig, dat zijn ziekte hem verhinderde den terugtocht mede te maken, want dan
zou hij zeker gestorven zijn. Arend schrijft immers, dat duizenden bij duizenden
onderweg neergevallen zijn, om nooit meer op te staan, Wim is nu in elk geval niet
meer bij het leger, en deelt niet meer in de gevaren van den oorlog.’
‘Je hebt gelijk, Jan,’ sprak zijn vader. ‘Wie weet, of zijn ziekte niet juist zijn
redding zal worden. Je geeft mij hoop, kind...’
‘Maar hij is ziek, doodziek!’ barstte zijn Moeder uit. ‘En achtergebleven in een
verlaten stad, geheel weerloos ten prooi aan de wraakzucht van de verbitterde
vijanden, die hun stad half verwoest terugvinden! O, ik mag er niet aan denken! Wie
zal, als zij hem niet vermoorden, voor hem zorgen, wie over hem waken? Ha,
vervloekt is de Fransche overweldiger, die aan de Moeders haar kinderen ontrooft,
om ze te voeren ver, - ver weg, - in de armen van den dood. Duizenden en nog eens
duizenden jongelingen sterven als beesten
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op het veld, zonder dat iemand naar hen omziet, iemand een traan om hen vergiet!’
De Moeder was opgestaan en stond met den arm uitgestrekt, de vuist gebald,
midden in de kamer, starende op één punt. Lobherr ging naar haar toe, en legde haar
zijn arm om den schouder.
‘Bedaar, lieve Vrouw, - bedaar toch, en wind je niet zoo op. 't Is waar, wat Jan
zegt: onze arme jongen moge achtergebleven zijn in het verlaten Moskou, - maar is
dat niet honderdmaal beter, dan dat hij het leger moest volgen, zijn ziek lichaam met
moeite voortsleepende, tot hij hier of daar wellicht neervalt om te sterven - als een
hond? Wie weet, of het niet juist Gods hand is geweest, die het zoo heeft bestuurd
om hem te redden -’
‘Ach, misschien is hij reeds lang gestorven,’ zuchtte de Moeder. ‘Van wanneer
dateert de brief?’
‘'t Laatste, dat Arend Rek er bijgeschreven heeft, is van 28 November,’ zei Jan,
nadat hij den brief ingekeken had.
‘En thans hebben wij 24 December,’ zei de Moeder bitter. ‘Vier weken zijn er
sedert dien datum verloopen. Lang genoeg om te sterven. Toen de brief afgezonden
werd, was Wim doodziek...’
‘Maar toch iets beter dan te voren,’ zei Jan. ‘'t Is best mogelijk, dat hij geheel
hersteld is...’
‘Ja, - en wat dan? Wat zullen de teruggekeerde Russen met hem gedaan hebben,
toen zij hun stad verwoest vonden? Neen, neen, mijn kind is dood, - ik weet het
zeker!’
‘Neen Moeder, ik heb nog hoop, veel hoop zelfs,’
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zei Jan. ‘Wie weet, hoe iemand zich misschien over hem ontfermd heeft.’
‘Juist, dat geloof ik ook,’ zei de Vader. ‘Hoe meer ik er over denk, hoe gelukkiger
ik het vind, dat hij althans niet meer in het leger is. En die Arend Rek! O, hoe hoop
ik hem nog eenmaal terug te mogen zien, om hem te bedanken voor alles, wat hij
voor ons kind heeft gedaan.’
‘Ja, ja, - o ja, dat hoop ik ook van ganscher harte...’
Op dit oogenblik werd de deur geopend en trad de heer Rek de kamer binnen.
‘Goeden avond, goeden avond,’ klonk zijn groet. ‘Ook een brief gehad uit
Rusland?’
‘Ja, met slechte tijding,’ zei vrouw Lobherr. ‘Onze Wim is ziek in Moskou
achtergebleven, pas herstellende van een...’
‘Ja, dat weet ik. Arend schreef het ons. Ik dank God, dat mijn zoon althans nog in
leven is. Het schijnt er gespannen te hebben, daar in Rusland, en Napoleons macht
heeft een geduchten knauw gekregen.’
‘Wat beteekent: honderd duizend jongelingen stierven een smartelijken dood op
de Russische velden,’ sprak de Moeder bitter.
‘Volkomen waar, - maar waar wij althans weten, dat onze kinderen bij het afzenden
van dezen brief nog in leven waren, hebben wij groote reden tot dankbaarheid,’ sprak
de heer Rek.
‘Juist, - zoo is het,’ zei Lobherr. ‘Eerst was ik diep bedroefd over de tijdingen, die
wij ontvangen hebben, maar bij nader inzien zijn we er toch nog niet het slechtst aan
toe. Ons blijft althans nog de hoop op een wederzien.’
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‘En op den ondergang van Napoleon,’ vulde de heer Rek aan. ‘Ik zie dien heelen
tocht nog allertreurigst voor hem eindigen. Arend schrijft ons, dat het leger tot ver
over de helft geslonken is, ik zeg tot ver over de helft, en dat is enorm. Meer dan een
kwart millioen van zijn soldaten heeft er het leven bij gelaten...’
‘Ontzettend!’ prevelde vrouw Lobherr.
‘Zeker is het ontzettend. Maar ik vraag: waar moet Napoleon een nieuw leger
vandaan halen, als hij in Parijs is teruggekeerd? En daar zal hij thans wel aangekomen
wezen. En zullen zijn vijanden zich niet vereenigen, om hem geheel te vernietigen?
Neen, neen, ik begin moed te krijgen op de toekomst en zie het dagen in het Oosten.
Rusland kon Napoleons ondergang wel eens worden.’
‘Dat geve de hemel!’ zuchtte de Moeder. ‘Toe meisjes, jelui moet naar bed, 't is
meer dan tijd.’
De kinderen, die den geheelen avond zwijgend bij de tafel hadden gezeten, stonden
op en gingen, na goeden nacht gewenscht te hebben, naar bed.
Toen werd het gesprek nog geruimen tijd voortgezet. Rek was vol goeden moed.
‘Hoor eens,’ zei hij, ‘'t is zoo goed als zeker, dat de verschillende mogendheden
doen zullen, wat in hun vermogen is, om hem den nekslag toe te brengen. Zij zijn
lang genoeg door Napoleon onderdrukt en beleedigd. Ha, 't is te hopen, dat het uur
der verlossing eindelijk zal slaan. O, ik zou ook nog in staat wezen om zelf de
wapenen ter hand te nemen en mijn krachten ten beste te geven, om hem ten onder
te brengen.’
‘Maar hij zal zich niet spoedig gewonnen geven; daar is Napoleon de man niet
naar,’ zei Lobherr. ‘Hij
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is nog machtig genoeg, om een nieuw leger te verzamelen, en wie zal hem dan
overwinnen? Hij is immers nog nooit overwonnen?’
‘Alles goed en wel, maar ik geloof, dat zijn dwingelandij het einde nabij is. Enfin,
de tijd zal het wel leeren. In elk geval is hij thans als een vluchteling naar zijn land
teruggekeerd, en dat geeft moed op de toekomst. - Wel te rusten.’
‘Wel te rusten,’ was het antwoord.
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Vijfde hoofdstuk.
Hendrik Marinus wil den Keizer op blauwe boonen trakteeren, en Narot
vindt, dat de zaken niet goed gaan.
't Gerucht deed natuurlijk al spoedig de ronde in Zaandam, dat het Fransche Leger
met achterlating van honderdduizenden dooden uit Rusland teruggetrokken was, en
dat Napoleon het leger verlaten had en als vluchteling in Parijs was teruggekeerd.
Aan de waarheid van dat gerucht viel allerminst te twijfelen, want de heer Rek liep
met den brief van zijn zoon Arend in den zak, en liet hem overal lezen.
Een geweldige schok ging elk rechtgeaard vaderlander door de leden. Hoe? Was
Napoleon verslagen, Napoleon, de onoverwinnelijke? Was dat onafzienbare leger
vernietigd, en overschreed het als een wanordelijke bende de grenzen van het
Russische rijk, om in Duitschland redding te zoeken? Had dan de ‘Moniteur’, de
eenige courant, die hier gelezen mocht worden, niet dag aan dag berichten de wereld
ingezonden van schitterende overwinningen, behaald door den grooten Keizer? En
was dat alles leugen geweest om het volk te misleiden, om de overwonnen staten in
bedwang te houden?
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Het nieuws van Rek werd al spoedig van verschillende kanten bevestigd. Er kon niet
meer getwijfeld worden. Napoleons leger was verslagen en hijzelf als vluchteling in
Frankrijk teruggekeerd. De vreugde stond den menschen op het gelaat te lezen, en
hoopvol fluisterde men elkander toe:
‘Zou de vrijheid komen? Zouden we eindelijk verlost worden van de dwingelandij
van den overweldiger?’ Wat gaf dat alles stof tot spreken. Thans kon Lobherr niet
meer klagen, dat het stil was in ‘den Otter,’ want

den geheelen dag zaten er gasten, die met elkander den gang van zaken beredeneerden,
en al was het dan ook fluisterend, de hoop uitspraken op een betere toekomst. Elken
dag kwamen er nieuwe berichten, die bevestigden, dat het leger als het ware totaal
was vernietigd, dat duizenden op den terugtocht bij het oversteken van de rivier de
Beresina in de golven waren omgekomen, dat de kozakken, gezeten op hun vurige,
ruige paardjes, de verzwakte soldaten deerlijk hadden geteisterd, dat de felle koude
hen deed bevriezen, kortom, dat van het machtige leger niets was overgeschoten dan
een bandelooze troep vluchtelingen, die
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niemand meer gehoorzaamden en alleen nog maar dachten aan zelfbehoud. Zoo
vernam men ook dat de Russische keizer van geen vrede wilde hooren, en dat hij
besloten was om niet te rusten, voor Napoleons macht voor goed geknot was en de
grenzen van Frankrijk tot den vroegeren omvang waren teruggebracht. Eindelijk
werd het zelfs ruchtbaar, dat keizer Alexander van Rusland een verbond had gesloten
met koning Frederik Wilhelm III van Pruisen, en dat deze beide vorsten moeite deden
om ook keizer Frans van Oostenrijk, den schoonvader van Napoleon, in dit verbond
te betrekken.
O, hoe wekten al die berichten hoop op een betere toekomst! Hoe gingen de dagen
en weken in spanning voor de verdrukte Hollanders voorbij!
En met welk een angst vroeg men zich af: ‘Wat zal de keizer doen? Zal hij zich
schikken naar de wenschen der verbonden mogendheden, of zal hij trachten den
storm, die tegen hem in aantocht is, met kracht van wapenen te trotseeren?’
Neen, Napoleon was er de man niet naar om het hoofd in den schoot te leggen en
met kalme berusting de dingen af te wachten, die komen zouden. Over den
noodlottigen tocht naar Rusland sprak hij geen woord, maar rusteloos was hij bezig,
om zich een nieuw leger te verschaffen en zich van de noodige geldmiddelen voor
een nieuwen oorlog te voorzien. Uit eigen kas stelde hij groote sommen gelds ter
beschikking van den minister van financiën, want daar hij spaarzaam was, had hij
een aanzienlijk kapitaal overgelegd. Ook van de gemeenten vergde hij groote
financiëele offers.
Om zich een nieuw leger te vormen dienden hem
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de 140.000 conscrits van 1813, benevens de zoogenaamde cohorten, een soort van
stedelijke schutterij, welke alleen reeds circa honderd bataljons vormden. Voorts de
conscrits der lichtingen 1809, 1810 en 1811, die nog niet hadden gediend, en de uit
Spanje ontboden regimenten. Het grootste bezwaar was voor hem het vormen van
een cavalerie, want er waren geen paarden genoeg; zelfs voor contant geld was het
hem onmogelijk die meester te worden. Maar ook daarvoor wist hij raad. Door de
verschillende groote en kleine steden van zijn uitgebreid rijk liet hij zich geheel
uitgeruste cavaleristen aanbieden1). Parijs gaf het voorbeeld met 500 man; dan kwam
Lyon met 120, Rome leverde er 240, Amsterdam 100, Rotterdam 50, en zoo
vervolgens.
Op die wijze, rekende de keizer, zou hij binnen korten tijd 300.000 krijgers aan
den Rijn en de Elbe, 250.000 man in Spanje en 50.000 man in Italië kunnen
bijeenbrengen.
Maar ook in Pruisen had men zich aangegord tot den strijd. De Fransche troepen
werden meer en meer teruggedreven en trokken eindelijk tot achter de Saale terug.
En 't was duidelijk, dat ook keizer Frans van Oostenrijk zich eerlang met Rusland
en Pruisen zou moeten vereenigen, om Frankrijk te bestrijden.
Zoo gingen de maanden Januari, Februari en Maart van het jaar 1813 voorbij, en
verkeerden de Nederlanders in groote spanning. Voortdurend leefden zij in hoop en
vrees! Hoop, dat aan de tirannie van Napoleon eindelijk paal en perk zou worden
gesteld, - vrees, dat

1) H.Th. Chappuis, Napoleon de Groote.
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de overweldiger nieuwe offers zou eischen, offers, bestaande uit de zonen der
landzaten, en geld, dat bijna niet meer kon worden opgebracht.
Wie beschrijft den schrik der Nederlanders, toen plotseling de mare weerklonk:
‘De lichtingen van 1809, '10 en '11 worden opgeroepen, om bij het leger te worden
ingedeeld. Zij zullen echter niet worden blootgesteld aan de gevaren van den oorlog,
zoolang die buiten Frankrijks grenzen wordt gevoerd.’
Dus nogmaals zouden duizenden jongelieden het zwaard moeten aangespen in
dienst van den overweldiger. O ja, 't was wel een troost, dat zij niet buiten de grenzen
ten strijde zouden worden gevoerd, - maar 't was slechts een troost voor korten tijd,
want de bevelhebbers der bataljons ontvingen aanschrijving, dat zij vrijwillig zich
en hun corps moesten aanbieden, om in de rijen van het Fransche leger te worden
opgenomen. De dagbladen gaven dan ook dagelijks de nummers op van de cohorten,
die, zooals het heette, van verlangen brandden, ja, er vurig om smeekten, om onder
's keizers bevel tegen den vijand op te rukken! Ieder sloeg de schrik om het hart, toen
ook het bevel tot samenstelling van den tweeden ban van de Nationale garde,
bestaande uit personen tusschen de 20 en 40 jaar oud - onverschillig of die getrouwd
waren, plaatsvervangers hadden gesteld of andere verschoonende redenen tegen de
gewone lichting konden inbrengen - uitgevaardigd werd, en tevens een decreet de
oprichting eener Eerewacht van 10.000 jongelingen van aanzienlijken huize
vaststelde.1)

1) Jacob Honig Jsz. Junior. Geschiedenis der Zaanlanden.
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Toen heerschte er groote beroering in het gansche land, en ook in Zaandam waren
de gemoederen zeer opgewonden. Dit werd nog erger, toen den 18en en 19en April
alom op de Zaansche plaatsen het bevelschrift des keizers werd aangeplakt, volgens
hetwelk alle personen tusschen 20 en 40 jaren oud werden opgeroepen, om zich voor
de lichting te doen inschrijven. De dagen dier inschrijving waren de op de datums
der afkondiging volgende. Als een donderslag trof dit bericht allen, die het lazen, en
vooral hen, die in de opgegeven jaren vielen. Want wie bleef er verschoond? Wie
was meer vrij om de wapenen te dragen? Wie zou de geringe klasse voeden, de
vrouwen en kinderen verzorgen, wier mannen en vaders den Keizer gingen dienen
- die ter dood togen? Schrikbeeld op schrikbeeld rees op, bij het lezen en bespreken
van dit decreet, waartoe de stille Paaschdagen gelegenheid gaven voor de
volksklassen. Hun, reeds nu door den druk der tijden en de duurte van alles zoo
deerlijk getroffen, dreigde het lot van huis en haard gescheurd te worden, om ver
van vrouw en kind om te komen, om zich in den dood te begeven op bevel van den
man, die toonde geen medelijden te hebben, en die reeds zooveel bedorven had.
Mogen de meergegoeden een wrevelen trek op het gelaat niet hebben kunnen
verbergen, mogen er geweest zijn, die, in opwelling van drift over des keizers besluit,
met het oog op zijn nederlagen, niet te veel over hunne woorden waakten, het
meerendeel zweeg en boog het hoofd voor de overmacht, het dwaze van ieder verzet
inziende.
Anders was dit bij hen, die tot den minderen stand
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behoorden. Niet gewoon te zwijgen, wat zij gevoelden, in zich zelven aangetast in
het dierbaarste wat zij bezaten, gaven zij lucht aan de verontwaardiging, die zoo lang
gesluimerd had.
Neen, dat leed kon niet langer duren, dat mocht men niet langer dulden! Bij den
wrevel der mannen voegden zich de klaagtonen en tranen der vrouwen, die de hunnen
zoo lief hadden, die zoo menigen vriend en broeder reeds hadden zien henentrekken
en nimmer er weder van gehoord hadden. Dat, en de vrees voor hetgeen gebeuren
zou, maakte de hartstochten gaande. Zij wilden niet gehoorzamen, zij wilden zich
niet laten vermoorden voor een beul, zij hadden vrouw en kind en meisje te lief; zij
waren het, die hun het brood gaven; wie zou het doen, als zij er niet meer waren? Te
lang had men geduld, dat men het volk op den nek trapte, dit zou en moest veranderen,
al zou er bloed stroomen.1)
't Was dan ook druk op de straten van Zaandam, veel drukker dan anders op
Paaschdagen. De aanplakborden, waarop de besluiten van den Keizer waren
aangeplakt, stonden rondom bezet met menschen, die zich met de zaak op de hoogte
wilden stellen. En aan de noodige opmerkingen ontbrak het niet. Hendrik Marinus,
de knecht uit ‘de Zon’ van Molaan, las den inhoud hardop aan de verzamelde menigte
voor, en riep uit, toen hij aan het einde gekomen was:
‘'t Is me wat moois! Daar ben ik eerlijk vrijgeloot, nu vier jaar geleden, en nu mag
ik nog eens loten! Ik noem het een schande, ronduit gezegd!’
‘Stil een beetje, Hendrik,’ waarschuwde een zijner

1) Jacob Honig Jsz. Junior. Geschiedenis der Zaanlanden.
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kennissen hem. ‘Je moet zulke dingen niet hardop zeggen, want je weet nooit, wie
je beluistert’...
‘Ja, de Keizer heeft lange ooren, dat weet ik wel,’ riep Hendrik Marinus uit. ‘Zelfs
in Parijs hoort hij, wat we hier in Zaandam zeggen. Maar 't kan me niet schelen en
hij mag me gerust hooren! Ik zeg, dat het een schandaal is, een groot schandaal...’
‘Of het erg is!’ riep een ander uit. 't Was een jonge man, ongeveer van 29-jarigen
leeftijd. Hij heette Hendrik de Vries en woonde in de Oostzijde no. 545, waar
tegenwoordig de Noord is. ‘Of het erg is, zeg ik. Hendrik Marinus is in elk geval
nog een vrijgezel, die kind noch kraai in de wereld heeft. Maar kijk eens naar mij!
Is 't geen schande? Heb ik dan geen vrouw thuis en twee lieve kinderen. En zal ik
dan weg moeten trekken naar den vreemde...’
‘Ja man, kanonnenvleesch moet je worden!’ riep Hendrik Marinus hem toe. ‘Wat
maalt de Keizer om jouw vrouw en jouw kinderen? Als zijn zoontje, de koning van
Rome, het maar goed heeft. Laat jij je maar doodschieten voor den grooten keizer,
man...’
‘'t Is God geklaagd!’ riep De Vries uit, en de tranen sprongen hem in de oogen.
Maar hij balde in machtelooze woede de vuisten en knarste met de tanden. ‘O, als
hij hier was, ik zou hem kunnen aanvliegen...’
‘En ik!’ riep een derde uit, Cornelis Wijnstra geheeten, een man van 33 jaar. ‘Heb
ik geen zieke vrouw thuis en drie bloeien van kinderen? Wie zal mijn vrouw
verzorgen, als ik weg ben, en den kost verdienen voor mijn gezin?’
‘Dat zal de groote keizer wel doen, Wijnstra!’ smaalde Hendrik Marinus. ‘Maak
je niet ongerust,
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goede vriend, als jij doodgeschoten wordt, zal de keizer...’
‘Ha, vervloekt!’ riep Wijnstra uit bij het hooren van die woorden. ‘Ik wou, dat de
eerste kogel voor hèm was!’
‘Wat jij zek?’ vroeg Narot, die zich tusschen het volk doordrong en de laatste
woorden had opgevangen.
‘Wat jij zek! Wat jij zek!’ bouwde Hendrik Marinus hem na. ‘'t Gaat je geen steek
aan, wat wij zek! Leelijke spion! Verrader!’
‘Ssst! Ssst!’ werd er van verschillende kanten geroepen, want met ontsteltenis
hadden velen de woorden gehoord, die Hendrik Marinus zich in zijn drift had laten
ontvallen.
‘Ik maal wat om jullie ssst, ssst, ssst!’ ging Hendrik Marinus voort. Blijkbaar wist
hij zich in 't geheel niet meer te beheerschen. ‘Wou jij weten, wat wij zek? Wij zek,
dat wij zooveel van den krooten keizer houden, dat wij hem graag zouden trakteeren,
als hij hier was. En weet jij, waarop?’
Narot antwoordde niet. Hij luisterde met gespannen aandacht naar elk woord, dat
Hendrik Marinus sprak, met het vaste voornemen, alles aan den Maire over te brieven.
‘Op blauwe boonen1) met spek!’ ging Hendrik Marinus voort. ‘Dat is een kostje,
dat hij graag lust, want hij heeft er wel een millioen menschen op getrakteerd. Hij
beschouwt het als een lekkernij...’
‘Voor anderen!’ viel Cornelis Wijnstra hem in de rede.

1) Blauwe boonen is een spotwoord voor kogels.
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‘Zelf lust hij ze niet!’ zei Dirk de Vries bitter.
‘Mannen, laten we niet zooveel praten, maar liever handelen!’ sprak op dit
oogenblik Jan Eijdenberg, de vader van Kees. ‘Wat geeft ons al dat gezwets? Wij
moeten de koe bij de horens pakken en weigeren, ons voor de loting te laten
inschrijven. Dat is mannenwerk en beter dan al dat gepraat!’
‘Dat kan jij gemakkelijk zeggen, Eijdenberg,’ viel Dirk de Vries in. ‘Jij bent zeker
wel boven de 40 jaar, en...’
‘Zeker, ik ben vier en veertig, dat is waar, en de zaak gaat dus langs mij heen.
Maar toch meen ik, dat wij handelen moeten, en niet praten. We moeten
doodeenvoudig weigeren ons voor de loting te laten inschrijven. Dan zullen we eens
zien, wat de Franschen doen..’
‘Dat is verzet!’ riep Narot uit. ‘Dat is opstand! Ik proces-verbaal zal opmaak...’
‘Haal je hart op, Narot!’ schreeuwde Hendrik Marinus hem toe. ‘Eijdenberg heeft
gelijk, mannen, we moeten ons niet laten inschrijven, we moeten ons verzetten tegen
zooveel dwingelandij, en desnoods in opstand komen.’
‘Ik ben je man!’ riep Dirk de Vries uit. ‘Of ik hier doodgeschoten word of op het
slagveld, dat komt al vrijwel op hetzelfde neer. Wie heeft ooit van een teruggekeerden
loteling gehoord? Ik niet!’
‘Ik ook niet, ik ook niet!’ klonk het van rondom.
‘Daarom, mannen, in 't ergste geval worden we h i e r doodgeschoten, in plaats
van in den vreemde. Ja, ja, laten we weigeren ons te laten inschrijven, laten we
desnoods in opstand komen. De keizer moet eenmaal weten, dat we weigeren hem
langer te gehoor-
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zamen, dat we genoeg van hem hebben. - Ga jij hem dat maar vertellen, Narot!’
‘Ja, met onze complimenten, en dat hij zelf nu maar eens vechten moet!’
schreeuwde Hendrik Marinus.
‘Dat is verzet! Dat is opstand!’ zei Narot met een grijnslachje. ‘Dat kestraft wordt...
En hij verliet de groep, om aan den Maire te gaan vertellen, dat het volk in beroering
kwam.
De menschen bij het aanplakbord liet hij in de grootste opgewondenheid achter.
‘We hebben lang genoeg zoete broodjes gebakken!’ ging schipper Eijdenberg
voort. ‘Hij moet...’
‘Blauwe boonen moet hij hebben,’ riep Hendrik uit.
‘Hij moet eindelijk maar eens weten, dat we ons niet langer laten koeionneeren,
en dat we maar niet alles goedvinden, wat hij gelieft te bevelen...’
‘Ja, ja, Eijdenberg heeft gelijk. Niet laten inschrijven! Niet loten! Niet gehoorzamen
langer!’ werd er van verschillende kanten geroepen.
‘En ik zeg, dat Eijdenberg goed praten heeft!’ riep Dirk de Vries nogmaals uit:
‘Hij heeft met de geheele inschrijving en de loting niets te maken, en als het er op
aankomt, trekt hij zich in zijn schulp terug.’
‘Waarachtig niet!’ zei Eijdenberg met zooveel nadruk, dat niemand meer aan den
ernst van zijn bedoelingen twijfelde. ‘Ik heb met de loting wel niets te maken, maar
ik zal mij heusch niet in mijn schulp terugtrekken, als er gevaar mocht dreigen. Ik
zeg ronduit, dat het een schande is, getrouwde menschen van vrouw en kinderen los
te scheuren, om te gaan vechten in vreemde landen. En dat alles voor een dwingeland,
een overweldiger, met wien wij niets te maken hebben.
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Wat kan ons de keizer schelen? Weg met Napoleon!’
Ontzet keken de omstanders den moedigen schipper aan bij het hooren van die
laatste woorden, en niemand durfde ze herhalen, dan alleen Hendrik Marinus, die
ook uitriep: ‘Weg met Napoleon!’
‘Stil, stil, mannen!’ klonk opeens een krachtige stem.
't Was de heer Jacob Rek, die den oploop opgemerkt had en was komen toeloopen
om te zien, wat er aan de hand was.
‘Dat gaat te ver, vrienden!’ riep hij den mannen toe.
‘Maar is het dan geen schande, mijnheer, dat -’
De heer Rek wuifde met de hand om stilte, en sprak:
‘Zeker, zeker is het een schande. Maar -’
‘Maar we doen het niet, mijnheer, we laten ons niet inschrijven,’ riep Hendrik
Marinus hem toe. ‘Wij lusten geen blauwe boonen -’
‘Neen, we laten ons niet inschrijven!’ riep ook Dirk de Vries in de grootste
opgewondenheid uit.
‘Laat Napoleon zich laten inschrijven,’ schreeuwde Wijnstra, met de vuisten
dreigende, - ‘ik doe het niet.’
De heer Rek zag den ernst van het oogenblik volkomen in, en de vrees bekroop
hem, dat deze menschen in hun opgewondenheid verder zouden gaan, dan wel goed
voor hen was, en zichzelven wellicht in het ongeluk zouden storten.
‘Bedaar, vrienden, bedaar!’ riep hij hun toe. ‘Neemt geen overijlde besluiten, die
nergens anders toe kunnen leiden dan tot nieuwe ellende. Laten we eerst overwegen,
wat ons te doen staat, en dat vooral kalm doen. We mogen niet vergeten, dat we hier
met keizerlijke
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besluiten te doen hebben, en dat de keizer niet met zich laat spotten -’
‘Maar we laten ons niet inschijven!’ riep Hendrik Marinus uit. ‘Eijdenberg heeft
gelijk.’
‘Ja, ja, Eijdenberg heeft gelijk. Niet gehoorzamen, niet inschrijven!’ schreeuwde
Wijnstra, die als havenwerker den kost verdiende.
‘Goed, vrienden, - 't zij zoo, maar ik waarschuw nogmaals, neemt geen overijlde
besluiten. Laten we liever Dinsdagavond in den Otter bij elkaar komen, om te
overleggen, wat ons te doen staat. En inmiddels er nog eens ernstig over nadenken,’
sprak de heer Rek.
‘Ja, goed, dat is goed!’ werd er geroepen. En in de grootste opgewondenheid
gingen de menschen uiteen. Maar de beroering in de stad werd hoe langer hoe grooter.
Iedereen sprak schande over de besluiten van den keizer, en 't was duidelijk te
voorzien, dat de inschrijving geen ordelijk verloop zou hebben. De gendarmes werden
zelfs door de jongens op straat nageschreeuwd en uitgejouwd, waarover zij zich
beklaagden bij den Maire Göbel, die den toestand echter niet ernstig inzag.
‘Kom, kom,’ zei hij tot zijn beleedigde dienaren, ‘de menschen zijn wat
geschrokken en verontrust, wat trouwens geen wonder is. Maar het einde zal wel
zijn, dat zij als altoos zich in hun lot schikken en zich, al is het dan ook morrend, aan
de inschrijving onderwerpen. Ik ken de Zaandammers beter dan jij. Ze mopperen
wel wat, en zijn een beetje luidruchtig, maar tot verzet zullen zij niet komen. Laat
je maar niet te veel op straat zien, niet meer dan hoog noodig is om
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oploopen en standjes te voorkomen, en je zult zien, dat ik gelijk gehad heb.’
Maar de Maire had ongelijk gehad. De drukte op de straten nam hoe langer hoe
meer toe. De mannen hitsten elkander aan tot verzet, en zelfs de vrouwen bewogen
zich op de straat, om haar nood te klagen en tot verzet aan te sporen.
‘Moeten wij dan sterven van den honger?’ riepen zij hun mannen en kennissen
toe. ‘Of moeten we gaan bedelen, om onze kinderen in 't leven te kunnen houden?
Laat Napoleon zelf gaan vechten, als hij dat zoo graag wil, - maar onze mannen staan
we niet af. Heeft hij nog geen bloed genoeg laten vloeien, nog geen menschen genoeg
laten vermoorden? Weg met Napoleon! Weg met den keizer!’
't Was in den avond van den 20sten April meer dan vol in den Otter. Geen plaatsje
was er onbezet, en Lobherr had geen handen genoeg, om alle gasten te bedienen. In
de grootste opgewondenheid praatten en schreeuwden al die menschen door elkaar,
zoodat hooren en zien bijna verging.
Aan een lange tafel, dicht bij de ramen, zaten eenige mannen in druk gesprek bij
elkander. 't Waren Jacob Rek, Cornelis Wijnstra, Dirk de Vries, Willem Kruyshaar,
Barend Segglis en Jan Eijdenberg. Zij begrepen zeer goed, dat er eenige leiding aan
de zaak moest gegeven worden, daar het anders klaar als de dag was, dat zij tot geen
goed einde zou komen. Even later voegden zich nog twee anderen bij hen. 't Waren
Dirk Molaan, uit de Zon, en zijn knecht Hendrik Marinus. Ze hadden de Zon aan
haar lot overgelaten en waren naar den Otter gegaan, om te hooren, wat
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daar gebeurde. Beiden behoorden zij tot de lieden, die voor de inschrijving in de
termen vielen, want ook Dirk Molaan was nog geen veertig jaar. Ook hij zou dus
huis en hof, vrouw en kind moeten verlaten, om te gaan strijden in dienst van den
overweldiger.

Na langdurige besprekingen stond eindelijk Rek op, en riep:
‘Stilte, mannen! - Stilte!’
Er kwam echter nog geen stilte, want de deur werd geopend, en eenige vrouwen
traden met woest gebaar de gelagkamer binnen.
‘Laat je niet ompraten, mannen, laat je niet bewegen om ingeschreven te worden,’
riep de vrouw van Dirk de Vries, die met een kind op den arm tot bij het tafeltje
doordrong, waar haar man gezeten was. ‘Wie zal voor mij en mijn kinderen zorgen,’
riep een andere vrouw uit, ‘als mijn man van me wordt weggehaald, om ten oorlog
te trekken? Niet laten inschrijven! Weg met den beul!’
‘Weg met den beul! Weg met den beul!’ gilden enkele vrouwenstemmen tegelijk.
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Ook vrouw Lobherr kwam in de gelagkamer. Zij zag doodsbleek, maar hare oogen
schoten vonken. En met diepen ernst sprak zij het volk toe:
‘Is het nog niet genoeg, dat onze kinderen ons van het hart worden gescheurd?
Moet de Fransche dwingeland nu ook nog onze mannen hebben? Mannen, weest
wijzer! Weigert allen te zamen, om op te trekken, - om de gedunde gelederen van
zijn verwoest leger aan te vullen! Waar zijn onze kinderen gebleven? Liggen niet
hunne lijken op de Russische slagvelden, als een prooi voor de wolven? Stierven zij
niet in den vreemde, - stierven zij daar niet, zooals wij nog geen hond zouden laten
sterven? Ik zeg, dat het eenmaal genoeg is - dat wij onze mannen en kinderen niet
willen laten gaan -’
‘Neen, neen, we gaan niet!’ schreeuwden de mannen, met gebalde vuisten en van
woede flikkerende oogen. ‘Laat er van komen, wat wil -’
‘Stilte, mannen, stilte, menschen!’ riep de heer Rek, en eindelijk gelukte het hem,
den storm in zooverre te doen bedaren, dat hij zich verstaanbaar kon maken. Toen
sprak hij:
‘Mannen, morgen is het de dag der inschrijving, -’
‘Maar zij zullen lang op ons wachten!’ viel Hendrik Marinus in.
‘Wij komen niet! Wij komen niet!’ schreeuwden enkele anderen.
‘Wij komen wèl!’ riep de heer Rek met krachtige stem. ‘Ik zeg, wij komen wèl, maar niet om ons te laten inschrijven. Neen, mannen, wij komen met ons allen op,
om de lijsten op te eischen, waarop onze

C.J. Kieviet, In Den Otter. Een ware gebeurtenis uit het jaar 1813

94
namen moeten worden ingevuld, ten einde op die wijze de inschrijving onmogelijk
te maken -’
‘Ha ja, wij eischen de lijsten op, - en laat ze ons dan maar inschrijven!’ riepen de
mannen.
‘Als ik zoo'n lijst in mijn handen krijg, zet ik Napoleon's naam bovenaan!’ riep
Hendrik Marinus lachend uit. ‘Goed voorgaan doet immers goed volgen!’
Het volk lachte ook, maar 't was een lach vol haat en bitterheid.
‘Laat hem zelf vechten!’ schreeuwde vrouw de Vries op hoogen toon. ‘Wij kunnen
onze mannen niet missen!’
‘Luistert, menschen!’ vervolgde de heer Rek. ‘Morgenochtend zorge een ieder
bijtijds op zijn post te zijn. Honderden en nog eens honderden moeten zich voor het
stadhuis verzamelen, - hoe meer, hoe liever, al was het de gansche stad. Dan zullen
wij den Maire laten zien, hoe geduldig wij ons ter slachtbank laten voeren -’
‘Als lammetjes!’ spotte Hendrik Marinus. ‘Bè-è-è!’
‘Maar we bedrijven geen baldadigheid, bedenkt dat wèl, mannen!’ ging de heer
Rek voort. ‘We weigeren alleen, ons te laten inschrijven, en verder gaan we niet. We
moeten geen dwaze dingen doen, die ons in grooter moeilijkheden kunnen brengen,
dan noodig is. Laten we dus thans rustig naar huis gaan. Morgen is het oogenblik
van handelen gekomen. Geloof mij, als de keizer ziet, dat wij vast besloten zijn geen
soldaat te worden, zal hij zich wel tweemaal bedenken, eer hij er ons toe dwingt. En
Amsterdam is dichtbij. Als de burgers dáár hooren, hoe wij, Zaankanters, de koe bij
de horens gepakt hebben, zullen zij wel een handje helpen,

C.J. Kieviet, In Den Otter. Een ware gebeurtenis uit het jaar 1813

95
geloof dat gerust. Ik als commissaris van het Rotterdamsche schuitenveer kom in
vele plaatsen, en hoor méér, dan menigeen denkt. Ik weet, hoe groot de ontevredenheid
is, die overal in den lande heerscht. Zaandam zal waarlijk de eenige plaats niet zijn,
waar de keizer zijn neus stoot. 't Zou mij zeer verwonderen als wij niet aan den
vooravond stonden van groote gebeurtenissen. Maar we moeten weten, wat we willen,
en niet bang zijn. Daarom, gaat allen naar huis, - maar komt morgenochtend terug.
Laat niemand achterwege blijven in het doen, van wat thans zijn plicht is.’
‘Dat zullen we! Dat zullen we!’ klonk het door de zaal.
‘'t Gaat, hoe het gaat, maar ik word geen soldaat!’ zong Hendrik Marinus. ‘Ik lust
geen blauwe boonen!’
Langzamerhand liep de zaal leêg. De menschen keerden in de grootste
opgewondenheid naar hunne woningen terug. Maar voor hen, die min of meer de
leiding van de zaak in handen genomen hadden, was de tijd van rusten nog niet
gekomen.
Toen de nacht gedaald en de stad tot volkomen rust gekomen was, slopen zij door
de straten, en plakten op verschillende plaatsen groote papieren aan, die des morgens
wel dadelijk de aandacht der burgerij moesten trekken. Die papieren bevatten de
volgende aankondiging:
‘Alle ingezetenen van de stad Z a a n d a m , worden verzogt en zelfs
gewaarschuwd zich niet te laten inschrijven op de lijst van de Nationale
Garde; hetzij rijk of arm, met of zonder ligchaams-gebreken of
geëmployeerde, zonder onderscheid, of al diegeene die hen doen
inschrijven, kan ver-
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zekerd zijn dat hij vermoord zal worden of ten minste den dood zal moeten
ondergaan, en aan alle gevaren van plundering blootgesteld zijn, en zullen
vervolgd worden. Wij Hollanders hebben zooveel opgeofferd om de
Franschen hier te verkrijgen, laten wij nu zooveel opofferen om hen te
verdrijven!’ -
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Zesde hoofdstuk.
Weg met Napoleon! Oranje boven!
't Was op den morgen van den 21en April. Om zes uur al stapte Jan Lobherr uit den
Otter naar buiten, om zich naar zijn vriend Meyndert Molaan te begeven. Voor de
Zon, die maar enkele huizen verder lag, stond Meyndert naar de drukte op de straat
te kijken. Want hoewel het nog zeer vroeg in den morgen was, zag het er al zwart
van de menschen. 't Was duidelijk, dat niemand er aan dacht, zich aan zijn gewone
dagelijksche bezigheden te begeven. Overal bewogen zich groepjes mannen en
vrouwen, die in druk gesprek doelloos heen en weer liepen. Niemand twijfelde, of
er zouden dien dag groote dingen gebeuren.
‘Dag Meyndert!’ riep Jan.
‘Dag Jan!’ was het antwoord. En zachter klonk het: ‘Ga je mee? Hoor eens!’
Jan kwam nieuwsgierig naderbij, en vroeg:
‘Wat is er? - Waar ga je heen?’
‘Ssst! Luister. Hendrik Marinus heeft een groot stuk stopverf, en gaat er het
sleutelgat meê volstoppen -’
‘Welk sleutelgat?’ vroeg Jan, die er niets van begreep.
‘Wel, - van de kerkdeur in de Oostzijde. Je weet
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toch, dat daar de inschrijving moet plaats hebben?’
‘Er zal niet veel ingeschreven worden, denk ik,’ zei Jan. ‘Maar waarom wil Hendrik
dat sleutelgat dichtstoppen?’
‘Dan kan immers de deur niet open, jongen!’ zei Meyndert lachend. ‘Ha, daar
komt Hendrik al aan.’
Dat was inderdaad zoo. Lachend stapte hij naar buiten.
‘Ga je meê, jongens? Wij zullen den Maire een pleiziertje gaan doen.’
Het drietal begaf zich op weg. Zonder dralen liep Hendrik naar de kerkdeur en
stopte het sleutelgat vol stopverf, tot groote pret van Jan en Meyndert. Ook andere
menschen zagen het aan, sommigen lachend, anderen met een blik vol haat.
‘Goed zoo, Hendrik!’ werd hem toegeroepen. ‘Dat heb je goed bedacht.’
‘Dat meen ik ook,’ zei Hendrik. ‘Laten ze de deur nu maar open maken, als ze
kunnen. Wat zal die sleutel lekker draaien, - of het gesmeerd is!’
't Werd elk oogenblik voller op de straten. Men hoorde druk praten en hier en daar
zelfs bedreigingen uiten. Iedereen had de aangeplakte biljetten gelezen, waardoor
de opgewondenheid nog grooter geworden was.
‘Den eersten, die het waagt om zich te laten inschrijven, sla ik de hersens in!’ riep
Barend Segglis.
‘En den tweeden neem i k voor mijn rekening!’ voegde Willem Kruyshaar er bij.
‘Mannen, wij moeten er voor zorgen, dat er vandaag bij niemand gewerkt wordt.
Als er opstand moet komen, moet de heele stad er aan deelnemen. In 't ergste
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geval kan de keizer toch heel Zaandam geen kop kleiner maken,’ riep schipper
Eijdenberg.
‘We zullen hèm een kop kleiner maken, al is hij van nature al niet erg groot!’
spotte Hendrik Marinus.
't Werd verbazend druk in den omtrek van de Oostzijder kerk. Honderden en nog
eens honderden mannen en vrouwen stonden er opgehoopt, wachtende op de komst
van den Maire.
Eindelijk, tegen acht uur, verliet deze zijn woning, om zich naar het stadhuis te
begeven. Zijn gelaat stond ernstig. 't Bleek hem thans duidelijk, dat hij de beweging
te gering geschat had, en de vrees bekroop hem, dat het met de inschrijving wel eens
verkeerd kon gaan.
Al spoedig werd zijn aandacht getrokken door de opruiende biljetten, die op
verschillende plaatsen waren aangeplakt. Dadelijk gaf hij de twee gendarmes, die
hem vergezelden, last die papieren af te scheuren. Hij bereikte weldra de Oostzijder
kerk, waar de Commissaris van Politie, de heer J. de Quack, ongeveer te zelfder tijd
aankwam. Daar werd hij met een gemompel van ontevredenheid en zelfs met
dreigende kreten ontvangen.
De Commissaris nam den sleutel, om de deur te openen, maar een luid gejoel
ontstond, toen het bleek, dat het sleutelgat met stopverf was dichtgesmeerd. Hendrik
Marinus, die in gezelschap van Jan Lobherr en Meyndert Molaan dicht in de nabijheid
stond, zag het met niet weinig leedvermaak aan.
‘De deur moèt open!’ gebood de Maire, en de Commissaris gelastte zijn dienaren,
de stopverf uit het sleutelgat te verwijderen. Maar het volk drong intus-
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schen meer en meer op. Vóór de kerkdeur werd het gedrang zelfs gevaarlijk, en de
Maire zag met eenigen angst, dat de samengeschoolde mannen niet veel goeds in
den zin hadden. Hoor! Werd daar zelfs niet ‘Weg met den keizer!’ geroepen? Ja, hij
vergiste zich niet,

want op verschillende plaatsen werd de kreet herhaald: ‘Weg met den keizer!’
Eindelijk was het Narot gelukt, de stopverf te verwijderen. Hij stak den sleutel in
het slot, draaide hem om, - en de deur was geopend.
Maar dat was als het ware het sein tot den opstand. Woest drong het volk vooruit,
- de kerk in. Hendrik
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Marinus en Eijdenberg behoorden tot de voorsten.
‘Grijpt het klokketouw en luidt de klok!’ riep men elkander toe.
‘Ja, ja, laten we de klok luiden!’ klonk het van verschillende kanten. En Hendrik
Marinus trok het touw

reeds naar beneden. Maar op dit oogenblik sprong de Commissaris van Politie toe,
en rukte hem het touw uit de hand. De klok, die weer haar vorigen stand wilde
innemen, trok den heelen Commissaris zelfs de hoogte in, tot groot vermaak van
allen, die het zagen.
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‘Hij danst! Hij danst!’ schreeuwde Meyndert Molaan, die ook in de kerk gedrongen
was.
‘Hij danst! Hij danst!’ schreeuwde het volk. ‘Neem hem het touw af...’
‘Menschen, goede menschen, bedaart toch, bedaart toch!’ waarschuwde de
Commissaris, die vreesde, dat het volk tot een algemeenen opstand zou overgaan.
‘Wat helpt het al, of ge u verzet? De keizer is immers machtig genoeg...’
‘Weg met den keizer!’ riep het volk.
Vele handen grepen het klokketouw, terwijl de Commissaris op zijde werd
gedrongen, - en onder het gejuich van het volk ging de klok over.
‘Bom-bam! Bom-bam!’ klonk het angstwekkend over de stad. Thans bleef niemand
meer in huis. Zelfs de schroomvalligsten spoedden zich naar het stadhuis, om te zien,
wat er gebeurde.
De Maire en de Commissaris begrepen, dat er thans met het volk niets te beginnen
viel. Terwijl de klok onafgebroken voortluidde, bespraken zij samen, wat hun in de
gegeven omstandigheden te doen stond. Spoedig waren zij het er over eens, dat de
inschrijving moest worden uitgesteld tot later datum. Ongetwijfeld zouden in dien
tijd de gemoederen tot meerdere kalmte gekomen zijn.
‘Menschen,’ sprak de Maire met luider stem, ‘de inschrijving wordt uitgesteld...’
‘De inschrijving wordt uitgesteld!’ ging het van mond tot mond.
Maar de heer Rek, omringd door Eijdenberg, Molaan, Hendrik Marinus, de Vries,
Wijnstra, Kruyshaar, Segglis en anderen, namen daar geen vrede mêe.
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‘Wat beteekent uitstellen, mijnheer de Maire?’ vroeg de heer Rek. ‘U ziet immers,
dat wij in 't geheel van geen inschrijving willen weten? De keizer heeft ons al bloed
genoeg gekost. Wij eischen van u de lijsten der inschrijving, en zoo ze ons niet
goedschiks ter hand worden gesteld, zullen wij ze kwaadschiks nemen...’
‘Maar dat is oproer, mannen!’ sprak de Maire.
‘Oproer of geen oproer, wij willen de inschrijvingslijsten,’ sprak Rek kortaf. ‘Niet
waar, mannen? Wij eischen, dat de lijsten ons worden ter hand gesteld!’
‘Bom-bam! Bom-bam! Bom-bam! Bom-bam!’ galmde de klok.
Van alle kanten bleef het volk naar de Oostzijder kerk toestroomen. Schrik, angst,
opgewondenheid, drift, - alles kon men lezen op de gelaatstrekken van het
samengeschoolde volk.
De Maire ontveinsde zich den ernst van het oogenblik niet. Hij zag maar al te
duidelijk, dat de hartstochten dier lang getergde mannen en vrouwen waren gaande
gemaakt, en dat het moeilijk te voorspellen was, wat van dit alles het einde zou zijn.
‘Bom-bam! Bom-bam! Bom-bam!’ ging de klok voort, met zwaren galm de
stedelingen oproepende om zich te verdedigen tegen de willekeurige eischen van
den dwingeland.
De Maire stond machteloos. Het volk drong met woeste gebaren op hem toe en
eischte de inschrijvingslijsten. Tevergeefs trachtte de Commissaris hen tot kalmte
aan te manen, tevergeefs dreigden de gendarmes Narot en Duvin met gevangenisstraf
en erger, het volk wilde niet hooren.
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‘De inschrijvingslijsten! De inschrijvingslijsten!’ klonk het op steeds dreigender
toon.
De Maire zag wel in, dat hij tegen den stroom niet opgewassen was, en besloot
tot toegeven. Wellicht zouden de gemoederen dan tot kalmte komen en erger dingen
voorkomen worden.
‘Daar hebt ge ze, mannen!’ zei hij, de papieren aan Rek overhandigende. ‘Maar
weest dan ook verstandig, en keert naar uw huis en arbeid terug. Indien ge naar
goeden raad luistert, zal ik...’
Maar niemand luisterde meer naar hem. Zoodra had het volk niet gezien, dat hij
de inschrijvingslijsten aan Rek gegeven had, of het barstte in een oorverdoovend
gejoel los. Onder allerlei kreten verlieten zij het kerkgebouw. Het klokgebrom
verstomde.
Meyndert Molaan was pas buiten de kerk, toen hij Jan Lobherr bij de schouders
pakte en als een dolleman met hem in het rond sprong. Hij wist blijkbaar niet, wat
hij deed van vreugde, want nu de Maire de inschrijvingslijsten had afgestaan,
verkeerde hij in de heilige overtuiging, dat er van de loting niets meer zou komen.
‘Hoera! hoera!’ jubelde hij. ‘Nu hoeft vader geen soldaat te worden. Hoera! Hoera!
O Jan, wat ben ik blij!’ Ook andere jongens voegden zich bij hen, zooals Johan Latenstein, Kees
Eijdenberg, Dirk Rek, en nog meer.
Hendrik Marinus en Meynderts vader kwamen op de jongens toeloopen, en Molaan
voegde zijn zoon toe:
‘Zoover zijn we nog niet, Meyndert. Maar 't gaat in allen gevalle goed. De Maire
en de Commissaris durven
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ons niet aan.’ En zich tot Rek en de anderen voegende, vervolgde hij:
‘Mannen, laten wij de inschrijvingslijsten op de omliggende plaatsen ook
opeischen! Hoe meer lieden in den opstand betrokken worden, hoe beter. Willen we
dat doen, Rek?’
‘Ik geloof, dat het wel goed zou zijn. Maar ons eerst wapenen, mannen. In het
stadhuis zijn geweren in overvloed...’
Nauwelijks had Rek dat gezegd, of het volk bestormde het stadhuis en maakte
zich van de daar aanwezige wapens meester. De Maire stond machteloos en moest
deze daad wel lijdelijk aanzien.
En toen trok men in optocht de stad door, Rek voorop, Eijdenberg en Kruyshaar
naast hem. 't Was een vrij woeste bende. Men drong onder gejoel en het slaken van
allerlei kreten de fabrieken binnen, waar nog gewerkt werd, en dwong de aanwezigen
zich bij den stoet aan te sluiten. Zelfs de heerenhuizen werden niet ontzien. Iedereen
werd gedwongen zijn plaats in den stoet in te nemen, tot welken maatregel men
overging, om den opstand zoo algemeen mogelijk te doen worden. De heer Rek werd
door allen stilzwijgend als aanvoerder erkend. Van de molens werden de zeilen
binnengehaald. Niemand mocht werken. Voorwaarts ging het de Westzijde door naar
Koog, waar men om 10 uur 's morgens aankwam.
Voor het huis van den Maire Smit hield men stand, om ook van hem de
inschrijvingslijsten op te eischen. Maar men ontving ten antwoord, dat de Maire naar
Amsterdam was.
‘Dat is verraad! Dat is verraad!’ werd er geroepen.
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‘Weg met Maire Smit! Den dood aan Maire Smit!’ ‘Voorwaarts, mannen, naar den
Adjunct-Maire, naar mijnheer Dekker!’ gebood Rek.
Voort ging het weer onder gejoel en getier.
En nauwelijks had de Adjunct-Maire gezien, tegen welk een groote overmacht hij
geplaatst werd, of hij stond de lijsten af, die reeds de namen der lotelingen bevatte,
daar de inschrijving te Koog den vorigen dag had plaats gehad.
Steeds werd de troep der opstandelingen grooter. Mannen en vrouwen sloten zich
aan.
‘Thans naar Zaandijk!’ klonk het bevel.
Daar was men juist met de inschrijving begonnen. De Maire, Jan Koning, had met
zijn Adjunct Jan van Vleuten, zitting genomen in het Wees- of Gemeentehuis.
Rek en zijn mannen traden binnen.
‘Wij eischen de inschrijvingslijsten!’ gebood Rek op korten, maar niet onbeleefden
toon.
‘Daar liggen zij!’ was het antwoord van den Maire. Rek nam ze op, groette beleefd
en vertrok.
‘Mannen!’ riep hij, ‘hier moeten geweren zijn. Laten wij die meenemen. Ze kunnen
ons te pas komen!’
Onder zijn leiding werd het Gemeentehuis opnieuw betreden en maakte men zich
van 100 geweren, eenige trommen en een aantal patroontasschen meester.
Ook drong men de woningen binnen, en dwong de vreesachtigen, zich bij den
stoet aan te sluiten.
‘Alweer voorwaarts, - naar Wormerveer!’ klonk Rek's bevel.
De luidruchtige troep ging verder, en bereikte de bedoelde plaats. Dadelijk begaf
men zich naar het
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Raadhuis, waar de Maire C. Prins hun te woord stond.
‘Wij komen u de inschrijvingslijsten afvragen!’ zei Rek op beslisten toon. En op
hetzelfde oogenblik ging de klok over.
De opstandelingen waren de kerk binnengedrongen, en riepen met klokgelui de
menschen op.
De lijsten werden Rek ter hand gesteld, de geweren in beslag genomen.
Toen verzamelde Rek de hoofden van den opstand bij zich in het Raadhuis, om
te beraadslagen, wat er verder moest worden gedaan.
Er heerschte groote ontsteltenis in Wormerveer.
‘'t Is om Jan Vas te doen,’ werd er gemompeld.
‘Waarom?’ vroegen anderen.
‘Wel - heeft hij dan zijn knechts niet gedwongen om zich te laten inschrijven,
onder de bedreiging, dat hij hen anders zou ontslaan? - Geloof me, 't is om Jan Vas
te doen, en 't zou me niet verwonderen, als ze hem aan een of anderen boom
ophingen.’
‘Gekheid! 't Is om de loting te verijdelen, en anders niet,’ meenden anderen.
Intusschen waren Rek en zijn vrienden besloten, dat een deel van den troep naar
Wormer en Jisp, Krommenie, Assendelft en Westzaan zou gaan, om ook daar de
lijsten en de wapens op te vorderen, en dat de overigen naar Zaandam zouden
terugkeeren.
Zoo geschiedde het ook. Een deel vertrok naar de aangeduide plaatsen, en Rek
keerde met de grootste helft naar Zaandam terug. Overal waar men doortrok, gaf
Rek den Maires last, om de volgende nachten een behoorlijk getal manschappen de
wachten te doen betrekken.
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Om vier uur kwam men in Zaandam terug, waar de leiders zich in de herberg ‘De
drie Zwanen’ vereenigden, om opnieuw te beraadslagen over hetgeen er thans verder
moest worden gedaan. Tegen den avond keerden de mannen, die naar de omliggende
plaatsen gegaan waren, met de gevraagde papieren en wapens terug. Alleen de lijsten
van Assendelft ontbraken, daar de Maire van die plaats beweerde, dat hij ze reeds
naar Amsterdam had opgezonden. Deze bewering werd wel niet geloofd, - maar men
zag zich toch gedwongen, onverrichter zake naar Zaandam terug te keeren.
Thans besloot men, de gendarmes en douanen te ontwapenen, en de buitgemaakte
wapens onder het volk te verdeelen.
Wat was Narot woedend, toen hem zijn sabel en geweer ontnomen werden. Hij
raasde en tierde als een bezetene, en stootte alle vloeken uit, die hij kende. Maar daar
hij het in zijn moedertaal deed, verstonden zijn aanranders er niet veel van.
‘Mopper maar niet, man!’ riep Hendrik Marinus hem spottend toe, terwijl hij
ijverig medehielp om hem van zijn wapens te ontdoen. ‘Wees maar blij, dat wij niet
stop jou in die cachot!’
Een oogenblik later kwam de veerschuit van Amsterdam binnen, en het toeval
wilde, dat daaruit ook een gendarme aan wal stapte. Nog geen vijf minuten later was
ook deze geheel ontwapend.
Zoo was dan Zaandam in volslagen opstand. In dichte drommen liep het volk door
de straten.
‘Weg met Napoleon! Oranje-boven!’ klonk het plotseling. En nauwelijks was deze
kreet gehoord, of het klonk uit honderden monden: ‘Oranje-boven! Weg

C.J. Kieviet, In Den Otter. Een ware gebeurtenis uit het jaar 1813

109
met Napoleon! Weg met den Keizer! Oranje-boven!’
Hossende en springende trok men de straten door. Voor het huis van den Maire
klonk het: Oranje-boven! Men zwaaide met sabels en geweren. ‘Oranje-boven! Weg
met de Franschen!’
Maar de Maire liet zich niet zien.
Voort ging het weer. Oranje boven! Oranje boven!
Op den Dam zag het zwart van de menschen, die zich voor de ‘Drie Zwanen’
verzameld hadden.
Rek trad naar buiten, en nauwelijks had de menigte hem gezien, of het jubelde
hem toe: ‘Oranje boven! Weg met Napoleon.’
Rek zwaaide met den arm en riep ook Oranje boven! Maar toen wenkte hij om
stilte.
‘Mannen,’ riep hij het volk toe, ‘voor vandaag is er niets meer te doen. Maar er
moet wacht gehouden worden. Veertig vrijwilligers hebben wij noodig...’
‘Hier, - hier, - hier!’ klonk het antwoord. Veel meer dan veertig stelden zich
beschikbaar.
Rek koos de noodige wakers uit, en sprak toen:
‘Thans, mannen, keert allen rustig naar uw huis terug, om nieuwe kracht te
verzamelen voor den dag van morgen. Wie weet, wat ons dan te wachten staat. Maar
weest kalm en bedaard, en pleegt geen ongeregeldheden. Voor heden is er genoeg
gedaan.’
Deze verstandige woorden hadden een kalmeerenden invloed. Langzamerhand
trokken de mannen af, wel zingende en joelende, wel Oranje boven roepende, maar
toch zonder gewelddadigheden te plegen. Weldra kreeg de stad haar gewone aanzien
weer. De nacht daalde en bracht rust en kalmte in de opgewonden gemoederen.
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Ook Rek begaf zich ter ruste. Hij was vermoeid van den langen dag, die voorbijgegaan
was, en voelde zich niet geheel zonder bekommernis over de dingen, die geschied
waren. Wat zou er gebeuren, indien het Zaansche oproer n i e t oversloeg naar
Amsterdam en de andere groote plaatsen van het land?
Maar hij was vol goeden moed! Heerschte niet overal groote ontevredenheid?
Waren er nog Nederlanders, die n i e t morden? Neen neen, alles zou wel goed gaan.
Met beide handen zou men de gelegenheid aangrijpen, om de vaan des oproers op
te heffen en aan de eischen van Napeleon paal en perk te stellen.
Deze en vele andere gedachten doorkruisten zijn hoofd, en het was hem onmogelijk
den slaap te vatten.
Plotseling sprong hij verschrikt overeind. Er werd krachtig op de deur gebonsd.
‘Mijnheer Rek! Mijnheer Rek!’ hoorde hij roepen.
‘Ja, - wie is daar?’
‘Ik ben het - ik, Molaan, Sta op, Rek!’
In een oogwenk had Rek zijn bedstede verlaten en stond hij aan de voordeur.
‘Wat is er, Molaan? Welk nieuws breng je?’
‘Er is een boot met gewapende lieden aangekomen,’ zei Molaan gejaagd.
‘Met soldaten?’ vroeg Rek.
‘Neen, gendarmes!’ was het antwoord.
‘Waar ligt ze?’
‘Ze vaart heen en weer, en is gezien bij de draaibrug, aan den Zuiddijk.’
‘Goed, laat hen komen,’ zei Rek. ‘Ze moeten direct ontwapend worden...’
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‘Alles goed en wel, Rek, maar ik heb nog meer nieuws...’
‘Nog meer?’ vroeg Rek, nieuwsgierig. ‘Wat dan?’
‘Er is in de Voorzaan ook nog een kanonneerboot aangekomen...’
‘Dat is erger, Molaan!’ zei Rek peinzend. ‘Maar komaan, geen moed verloren.
Die gendarmes moeten dadelijk, als zij aan land zijn, ontwapend worden, en we
moeten de klokken luiden, om het volk op de been te roepen. Stuur ook iemand naar
de Koog, om daar de klokken te laten luiden. Ik kom direct!’
Terwijl Rek zich kleedde en wapende, keerde Molaan naar den Dam terug, en
bracht de bevelen van Rek over. Toen klonk wederom het klokkengelui over de stad,
dat de menschen uit hun eersten slaap opriep, om zoo noodig den vijand het hoofd
te bieden.
't Was wel eigenaardig, dat de vrouwen over 't algemeen het eerst op de been
waren. Zij maanden de mannen aan tot meerderen spoed en hitsten hen op geen kamp
te geven, wat er ook gebeuren mocht.
De klokken dreunden met zwaar geluid door de stilte van den nacht. Meer en meer
stroomde het volk naar den Dam, maar toch, Rek zag het met leedwezen, ook zeer
velen gaven aan de roepstem geen gehoor en bleven thuis. Had misschien de vrees
zich van hen meester gemaakt?
Opgeschrikt door het klokgelui vroeg men elkander angstig af, wat er aan de hand
was, - of er gevaar dreigde.
En 't antwoord was:
‘Er vaart een boot met gendarmes in de Voorzaan.
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Er wordt vermoed, dat zij zullen landen aan den Zuiddijk.’
‘Op dan, naar den Zuiddijk!’ klonk het van verschillende kanten, en weldra bewoog
de stroom zich in de genoemde richting.
Rek vond zijn medeleiders van den opstand reeds bij de draaibrug.
‘Ginds varen ze!’ riep Hendrik Marinus hem toe. ‘Ziet u ze? Er zitten zes
gendarmes in de boot.’
‘Ik zie ze. Kijk, ze komen dezen kant op...’
‘Zullen we in de booten naar hen toevaren, en het heele troepje gevangen nemen
en ontwapenen?’ stelde Eijdenberg voor.
‘Ja, ja, laten wij hen gevangen nemen en ontwapenen,’ riep Kruyshaar uit. ‘Wat
moeten die kerels hier doen? We hebben hen niet noodig en zullen onze zaken zelf
wel in orde brengen.’
‘Ik geloof, dat ze van plan zijn aan wal te komen,’ zei Rek. ‘Zie maar, ze zetten
koers hierheen.’
‘Dat schijnt wel zoo!’ zei Molaan. ‘Laten we afwachten, wat zij van plan zijn.’
Honderden menschen waren thans op den Zuiddijk samengeschoold. Aller oogen
waren op de vijandelijke boot gericht.
‘Ja, 't is zoo, ze komen hierheen...’ riepen verscheidenen uit.
‘Laat hen komen,’ zei Hendrik Marinus. ‘Wij zullen hen met eere ontvangen.’
Inderdaad kwam thans de boot met krachtige slagen naderbij, koers houdende naar
de brug, waar Rek en zijn vrienden zich verzameld hadden. De gendarmes
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schenen vast besloten, het dreigend gevaar te tarten en aan wal te stappen.
Nog enkele slagen, en zij hadden de brug bereikt.
Zwijgend wachtte het volk hen af. De boot werd vastgebonden, en de gendarmes
stapten met getrokken sabel van boord.
Doch in een oogenblik tijds waren zij door een groote overmacht omsingeld en
werden hun de sabels en geweren ontnomen. 't Was hun onmogelijk, aan verdediging
zelfs maar te denken. Wat konden ook zes mannen beginnen tegen zoovele
opstandelingen?
‘Voorwaarts met hen, naar de Drie Zwanen!’ gebood Rek. ‘Wij zullen hen in
verzekerde bewaring houden.’
‘Naar de Drie Zwanen! Naar de Drie Zwanen!’ klonk het van mond tot mond. ‘Ze
worden naar de Drie Zwanen gebracht!’
Het volk zette zich in beweging. Onder stevige bewaking werden de gevangenen
naar de genoemde herberg gevoerd, die maar een paar huizen van den Otter verwijderd
lag.
Intusschen verbreidde zich meer en meer het gerucht, dat ook een kanonneerboot
in de Voorzaan aangekomen was, - een tijding, die allerminst geschikt was, om de
menschen rustig te stemmen. Zij begonnen thans pas goed in te zien, dat zij
onbezonnen gehandeld hadden, en dat de zaak wel eens een verkeerd einde kon
nemen. Angst voor hetgeen komen zou, bekroop menig hart, en velen keerden naar
huis terug met het stellige voornemen, zich den volgenden dag met de zaak niet meer
in te laten.
Ook Rek keerde met groote zorg voor de toekomst
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naar zijn woning terug. De komst van de gendarmes en van de kanonneerboot waren
hem het zekere bewijs, dat men in Amsterdam niet tot verzet gekomen was, en dat
dus de beweging te Zaandam geheel op zichzelf zou blijven staan. In dat geval was
de zaak verloren en zou de loting beslist moeten volgen. Dan restte hem, als leider
van den opstand, niets anders, dan de gemoederen zooveel mogelijk te kalmeeren,
om erger dingen te voorkomen.
Met een bezwaard hart begaf hij zich ter ruste.
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Zevende hoofdstuk.
Het volk komt tot rust, en Narot wordt opnieuw door een hoestbui
overvallen.
Zoo kwam de 22e April, een Woensdag.
Al vroeg in den morgen bewoog zich een groote menigte door de straten, mannen
en vrouwen, jongens en meisjes, gewapend en ongewapend. Nog altoos verkeerde
men in een zeer opgewonden toestand, telkens en telkens weer hoorde men nog den
kreet: ‘Weg met den keizer! Oranje-boven!’ Maar van een ordelijk en beslist optreden
was geen sprake.
Rek, die zich met zijn vrienden in den Otter bevond, was zich den ernst van den
toestand volkomen bewust.
Op de tijding, dat de kanonneerboot de stad naderde, traden zij naar buiten.
Inderdaad, de boot was reeds duidelijk te zien. Zij naderde vrij snel, en blijkbaar
zonder vrees. Het volk hoopte zich op den Dam op. Met woede en haat zag men het
vaartuig met de dreigende kanonnen naderen, maar ook klopte menig hart van vrees
en ontzetting.
Op eenigen afstand bleef de kanonneerboot liggen, een sloep werd uitgezet, en
twee mannen namen daarin plaats. Zij roeiden regelrecht naar den Dam, waar Rek
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en zijn vrienden hen opwachtten, om te hooren, wat zij te zeggen hadden.
Men verkeerde in groote spanning.
De boot legde aan, en een van de mannen stond op en sprak met luider stem:
‘Mannen, namens den Commandant van de kanonneerboot gelast ik u, onmiddellijk
naar uw huis terug te keeren. Indien heden morgen om tien uren aan alle
samenscholingen geen einde is gekomen, zullen onze kanonnen er u toe dwingen,
dan zullen wij uwe stad bombardeeren. Wacht u dus voor de gevolgen!’
Nauwelijks was de man uitgesproken, of de boot wendde den steven en keerde
naar het groote vaartuig terug, het verzamelde volk in angst en ontzetting
achterlatende.
Meer en meer begon men in te zien, dat men onberaden had gehandeld, en Rek
zelf raadde den menschen aan, naar huis terug te keeren en den arbeid te hervatten.
Aan dien raad werd echter niet veel gehoor gegeven.
's Middags ontving hij het verzoek, met Kruyshaar en Eijdenberg bij den Maire
te komen, om te bespreken, wat er thans verder gedaan moest worden.
Op het bepaalde uur was het viertal in het stadhuis aanwezig. Daar werd hun door
den Maire voorgesteld, dat hij zelf met een van hen naar de kanonneerboot zou gaan,
om den Commandant persoonlijk te spreken, en hem de grieven der Zaandammers
mede te deelen, opdat deze ze aan den Stadhouder van den keizer zou kunnen bekend
maken.
Dat werd goedgevonden.
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Daarna legde de Maire hun een geschrift voor, met verzoek het te willen
onderteekenen.
‘Wat behelst dat geschrift?’ vroeg Rek. ‘Kan het wellicht kwade gevolgen voor
ons hebben, indien wij het onderteekenen?’
‘Geen sprake van, mannen!’ was het antwoord van den Maire, ‘'t stuk bevat alleen
een relaas van hetgeen hier gebeurd is, zonder meer. Ik zou niet weten, welke kwade
gevolgen het voor u zou kunnen hebben. Gij kunt het gerust onderteekenen.’
Op deze verzekering van den Maire namen zij de pen, en zetten hun handteekening
onder het geschrift, in de verste verte niet vermoedende, dat zij daarmede hun eigen
doodvonnis onderteekenden.
's Middags om vier uur begaf Rek zich met den Maire naar de kannonneerboot,
om met den Commandant de zaak te bespreken.
Deze echter sloeg een hoogen toon aan, eischte dat het volk dadelijk naar huis zou
terugkeeren, en dat zich twaalf jongelingen onmiddellijk voor de Nationale Garde
moesten laten inschrijven ten teeken, dat de stad zich opnieuw aan het Keizerlijk
gezag onderwierp.
Nauwelijks had Rek dit, na zijn terugkeer in de stad, aan het volk medegedeeld,
of het bleek, dat deze eischen olie op het vuur waren. De hartstochten ontbrandden
opnieuw.
‘Verraad, mannen! Dat is verraad!’ werd er geroepen. En de vrouwen gilden hare
mannen toe:
‘Niet toegeven! We willen geen inschrijving, wij willen geen loting. Past op voor
de verraders. De Maire en Rek willen je aan de Franschen overleveren!’
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‘Menschen, luistert toch naar goeden raad!’ riep de heer Rek de tierende menigte
toe. Hij was er toen reeds ten volle van overtuigd, dat de zaak verloren was, en wilde
zijn stadgenooten voor groote onheilen behoeden. ‘Wat kunnen wij tegen de
overmacht beginnen? Moet de stad dan gebombardeerd, uw huis verwoest worden?...’
‘Verraad! Luistert niet naar hem!’ gilde een vrouwenstem.
‘Hij wordt bang voor zijn hachje!’ riep een ander. ‘Hij wil ons aan de Franschen
verkoopen!’
‘Neen, menschen, dat wil ik niet!’ riep de heer Rek hun toe, ‘en vrees koester ik
geenszins. Maar waarom zullen wij den strijd aanbinden tegen de overmacht? Moeten
wij allen ons dan ongelukkig maken? Ik zeg u, keert weer naar uw huis en uw arbeid
terug, en draagt met gelatenheid uw lot. Wij hebben de zaak verloren, - want 't is
duidelijk, dat wij alleen staan. Amsterdam kiest onze partij niet, Nederland blijft ook
thans rustig. Daarom, - verzet u niet langer tegen de eischen van den dwingeland, of
ik onttrek mij aan de zaak. Ik bezweer u, kalm te wezen, en ben overtuigd, dat de
straf wel te dragen zal zijn.’
‘De Maire is de verrader! Weg met den Maire!’ schreeuwde een uit den hoop. En
van verschillende kanten werd die kreet herhaald.
De Maire liet intusschen de leden van den gemeenteraad tegen acht uur
bijeenroepen, om te vergaderen. Doch toen de Raad vergaderd was, kwam daar de
tijding, dat de Maire Göbel vertrokken was. De Raad verkeerde door deze eigenaardige
handelwijze van den Maire in groote verlegenheid, en vond het onverant-
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woordelijk van hem, dat hij in deze moeilijke oogenblikken de stad had verlaten.
Het volk was voor het stadhuis te hoop geloopen, en eischte, dat men het kruit en
lood zou verschaffen, opdat het zich zou kunnen verdedigen. Dit verzoek kon moeilijk
worden toegestaan, want deed de Raad het, dan verklaarde hij daardoor de partij van
het volk te hebben gekozen, waardoor ook hij zich zou hebben schuldig gemaakt aan
oproer en verzet. En weigerde hij, dan zou de toorn van het volk worden gaande
gemaakt. Het volk drong echter de raadzaal binnen, en dwong den raad een
schriftelijke order af te geven, dat men voor rekening van de stad kruit kon halen
aan den kruitmolen te Purmerend. Deze order bevatte deze woorden: ‘dat men kruit
en lood zou afgeven, ten einde de rust te bewaren.’ Hoe het met die order precies
gegaan is, is niet bekend geworden. Zeker is het echter, dat het bevel niet is uitgevoerd
en de schriftelijke order denzelfden nacht, om half twaalf, weer bij den Raad terug
was.
Tevens eischte het volk, dat men schuiten zou beschikbaar stellen, om de
kanonneerboot met de wapens in de hand aan te vallen.
‘Wij zullen het ding in den grond varen!’ riep Hendrik Marinus den raadsleden
toe.
‘De spionnen moeten overboord geworpen!’ riep een ander. ‘Weg met de
Franzosen. Oranje-boven!’
‘Komt mannen, wie gaat er mee?’ riep Eijdenberg. ‘We zullen wel schuiten vinden!
Laten we...’
‘Ja, ja, we gaan aan boord! Er op of er onder!’ riep Hendrik Marinus.
‘Er op of er onder!’ schreeuwden de Vries en Kruys-
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haar en Wijnstra en vele anderen. ‘Er op of er onder! Oranje-boven! Weg met de
Franschen!’
Maar thans trad de Raad met meerdere kracht op.
‘Mannen,’ klonk het, ‘weest voorzichtig, want uwe straf zal groot zijn. Nog is de
keizer machtig, vergeet dat niet. Laten liever eenige leden van onzen Raad naar den
Commandant gaan, om hem tevreden te stellen.’
Na lang praten werd dit goedgevonden.
De Commissie uit den Raad, die zich naar de boot begaf, bestond uit de heeren
Cornelis de Vries en te Veltrup, benevens de Adjunct-Maires Dirk Dekker en Pieter
de Vries.
Zij kwamen met het bericht terug, dat wanneer de menigte uiteen ging en een ieder
naar zijn woning terugkeerde, en als den Commandant daarvan de overtuigendste
bewijzen geleverd waren, hij dan de boot zou laten vertrekken, maar zoo dit niet
gebeurde, hij zijn orders zou volgen en de stad bombardeeren.
Deze tijding had wel tengevolge, dat sommigen huiswaarts keerden, vooral zij,
die in de naburige gemeenten woonden, maar een groot deel bleef op de straat en
eischte, dat éérst de kanonneerboot zou vertrekken.
De Raad vergaderde tot 's nachts half drie. Toen ging hij uiteen, om te drie uur
opnieuw te vergaderen.
's Morgens vroeg verscheen er een schrijven van den Commandant van de
kanonneerboot met bevel, de gearresteerde gendarmes onverwijld in vrijheid te
stellen. Dadelijk begaf zich een commissie uit den Raad, bestaande uit de heeren
Claas Mul, Arend Noomen, te Veltrup, Dirk Volmer en Engel van der Stadt, naar
het logement de Drie Zwanen, om te bewerken, dat de
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gevangen gendarmes in vrijheid zouden worden gesteld.
Het volk protesteerde daar wel heftig tegen, maar ging toch niet tot daadwerkelijk
verzet over. Het gevolg was dus, dat de gendarmes, bestaande uit vijf manschappen
en een luitenant, werden losgelaten. De commissie uit den Raad bracht den luitenant
eerst naar de raadzaal, waar de Franschman zijn dank betuigde voor zijn
invrijheidsstelling, en geleidde hem daarna naar de kanonneerboot, om den
Commandant te doen zien, dat aan zijn wensch gevolg was gegeven.
Daar was intusschen een jacht aangekomen, dat den Onder-Prefect Vredenburgh
van Haarlem aan boord had. Deze gaf aan de Commissie kennis, dat er een corps
van twee duizend man naar de stad in aantocht was.
Deze mededeeling verontrustte de Commissie ten zeerste, en zij verzocht dringend,
dat er tegenbevel zou worden gegeven, belovende alles in het werk te zullen stellen,
om de menschen te bewegen, zich rustig te houden en weer aan den arbeid te gaan.
‘De stad is eigenlijk al weer tot rust gekomen,’ beweerden zij, ‘en morgen zal er
wel niemand meer aan denken, zich tegen den wil van den keizer te verzetten.’
De Onder-Prefect beloofde daartoe zijn best te zullen doen, maar eischte, dat men
onverwijld tot de inschrijving voor de loting zou overgaan, en dat de opgehaalde
geweren moesten worden teruggegeven.
De Commissie maakte den eisch van den Onder-Prefect dadelijk aan het volk
bekend, en plakte den volgenden dag, toen reeds vele wapens waren ingele-
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verd, de publicatie aan, dat het den Raad genoegen deed, zooveel medewerking van
de burgerij te ondervinden, de verzekering gevende, dat dit voor de stad zeker de
beste gevolgen zou hebben.
Zoo werd het Vrijdag. Een tweede kanonneerboot was aangekomen. De twee
booten zeilden tegen twaalf uur de Voorzaan in, en gaven een brief af aan den Raad,
het bevel behelzende, dat alle achtergehouden geweren binnen een uur moesten
worden ingeleverd, en dat de inschrijvingslijsten, die door Rek en zijn volgelingen
waren opgehaald, alle weer naar de plaats van herkomst moesten worden
teruggebracht.
Dat geschiedde, en daarmede waren alle handelingen, door het opgewonden volk
in de eerste dagen der week gepleegd, ongedaan gemaakt.
De stad had haar vorig aanzien weer teruggekregen. Er was geen sprake meer van
samenscholingen: ieder was weer aan zijn gewonen arbeid getogen, en men achtte
daarmede de zaak tot het verleden te behooren. Zoo dacht het volk er althans over,
maar er waren er toch velen, die vreesden, dat de straffende hand niet zou uitblijven.
Zij wisten wel, dat de Franschen niet met zich lieten spotten.
Op Zaterdagmiddag bevond Jan Lobherr zich met zijn vriend Meyndert in de
werkplaats van ‘de Zon’, waar Molaan en diens knecht Hendrik Marinus druk bezig
waren met het aftappen van bier. Molaan verwachtte, dat het den volgenden dag wel
druk zou worden in de gelagkamer, want al waren de menschen weer tot hun gewonen
arbeid teruggekeerd, hij wist toch wel, dat hun gedachten waren bij hetgeen
voorgevallen was, en hij twijfelde niet, of zij zouden des mid-
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dags en des avonds wel naar de herberg gaan, om elkander daar te ontmoeten en over
het voorgevallene te spreken.
‘Hebben we nog niet genoeg bier afgetapt, baas?’ vroeg Hendrik Marinus, op de
gevulde kruiken wijzend.
‘Och, waarom zouden we er mede ophouden?’ vroeg Molaan. ‘'t Kan nooit kwaad
een goeden voorraad gereed te hebben, en ik verwacht druk bezoek.’
‘Dat is zoo,’ bromde Hendrik, en binnensmonds mompelde hij boos:
‘Wat geeft dat napraten? Wij hebben de zaak immers aan alle kanten verloren?’
‘Dat hebben we, jammer genoeg,’ stemde de baas toe. ‘Nu zal het er nog van
komen, dat ik van vrouw en kinderen word weggehaald, om den soldatenrok aan te
trekken. O, ik kan razend van woede worden, als ik er over denk.’
‘En ik niet minder!’ viel Hendrik in. ‘Waarom hebben wij niet volgehouden en
volhard bij onze weigering? Als de Franschen gekomen waren, hadden wij ze tegen
den grond moeten schieten. Maar de menschen durven niets! Rek al evenmin als de
anderen. Als het aan mij lag, liep ik weer naar de kerk, om de klok te luiden en het
volk onder de wapens te roeoen...’
‘En je hebt geen wapens meer!’ viel Meyndert in. ‘Alle geweren zijn immers
opgehaald?’
‘Zoo?’ bromde Hendrik, ‘zijn alle wapens opgehaald? Ga dan maar eens onder
mijn bedstede kijken, dan zul je daar een geweer vinden zoo mooi, als je maar denken
durft. Wou jij praten, dat alle wapens zijn opgehaald? Het mijne heb ik althans nog,
en van vele
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anderen weet ik zeker, dat zij het evenmin hebben ingeleverd. Neen baas, we moeten
volhouden...’
‘Och, - 't is vechten tegen windmolens, Hendrik,’ zei de baas. ‘Rek zegt ook...’
‘Rek is al even bang voor zijn hachje als de rest,’ bromde Hendrik.
‘Dat heeft hij wel anders getoond,’ zei Jan Lobherr.
‘Dat zeg ik ook!’ sprak Molaan. ‘Maar Rek is een verstandig man, die verder kijkt,
dan zijn neus lang is..’
‘Hij kijkt wat!’ pruttelde Hendrik.
‘Rek had gedacht, dat de inschrijving het geheele land in beroering zou brengen,
en als dat gebeurd was, zou de zaak er vrij wat beter voor gestaan hebben. Dan waren
w i j de baas geweest, - maar nu het rustig bleef in de groote plaatsen...’
‘Nu is Napoleon de baas,’ zei Hendrik. ‘En wat zal nu het einde zijn? Dat wij
doodgeschoten worden op het slagveld, in plaats van hier op de straat. Nu wij toch
niet den moed hebben, om de zaak door te zetten, was het beter geweest, als we haar
nooit begonnen waren.’
‘Daar heb je volkomen gelijk aan,’ zei Molaan. ‘Dat zou inderdaad veel wijzer
geweest zijn. We moeten nu nog maar afwachten, wat de Fransche keizer en zijn
dienaren over ons besluiten zullen.’
‘Zou u denken, Molaan, dat het oproer dan nog kwade gevolgen kan hebben?’
vroeg Jan.
‘Zeker, geloof ik dat, Jan,’ was het antwoord.
‘Welke dan?’ vroeg Meyndert. ‘De heele stad heeft er aan deelgenomen. Alle
Zaandammers kunnen toch niet in de gevangenis gezet worden?’
‘Neen, - maar allen Zaandammers kan wel
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een brandschatting worden opgelegd,’ zei Molaan.
‘Wat is een brandschatting, Vader?’ vroeg Meyndert.
‘Een zware boete, jongen. De keizer kan altoos geld gebruiken, en nu inzonderheid
heeft hij er groote behoefte aan.’
‘Juist,’ spotte Hendrik Marinus. ‘Voor dat geld koopt hij mooie uniformen voor
den baas en voor mij. Of we dan grootsch zullen zijn, baas!’
‘Spot er maar niet meê, Hendrik,’ zei Molaan.
‘Dus zouden er geen andere straffen worden opgelegd?’ vroeg Jan Lobherr. ‘Vader
dacht, dat het er voor sommigen wel eens leelijk kon uitzien, zooals voor Rek
bijvoorbeeld.’
‘Ja, ja, en voor mij en voor den baas en voor schipper Eijdenberg en zoo, hè?’
spotte Hendrik. ‘Gekheid, jongen, daar geloof ik niets van. Wat heeft de keizer er
aan, om ons te laten doodschieten?’
‘O neen, doodschieten bedoel ik niet!’ zei Jan verschrikt. ‘Maar Vader dacht toch,
dat er nog wel eens gevangenisstraf zou kunnen volgen voor sommigen.’
‘Gekheid Jan,’ zei Hendrik. ‘De keizer heeft soldaatjes noodig en ziet ons liever
in het leger, dan achter de tralies. Hij zal ons wel stilletjes laten loopen. Ik wed, dat
we van de heele zaak niets meer zullen hooren. Ha, wat is het toch jammer, dat we
niet doorgezet hebben. Waarom maande Rek zelf de menschen aan, om zich rustig
te houden? Als hij krachtig opgetreden was...’
‘Zouden we evenzeer het onderspit gedolven hebben,’ viel Molaan in, ‘en dan
zouden de gevolgen zeker veel en veel ernstiger geweest zijn. Mij dunkt, dan ware
de doodstraf voor velen niet uitgebleven. Ik
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geloof, dat wij Rek dankbaar moeten zijn. Hij heeft gehandeld als een verstandig
man.’
‘Mij àl te verstandig,’ bromde Hendrik. ‘Enfin, ik heb hoop, dat de zaak nog niet
uit is. Mijn geweer ligt nog boven, en ik weet, dat er nog velen zijn, die er evenzoo
over denken. Ik ben nog niet voor de Nationale Garde ingeschreven...’
‘Je zult wel moèten,’ zei Molaan. ‘'t Is verloren spel, Hendrik. De keizer is nog
machtig, en wij moeten gehoorzamen. 't Is God geklaagd! - Kom, laten we nu maar
ophouden. We hebben bier in overvloed, en het vat is leeg.’
De beide mannen gingen naar boven, naar de gelagkamer, en de jongens verlieten
eveneens de werkplaats, om hunne kameraden op te zoeken. Die zouden wel hier of
daar te vinden zijn.
Dat was ook zoo. Op den Burcht waren er eenige aan het stoeien, en zij voegden
zich dadelijk bij hen. 't Waren Johan Latenstein, Gerrit Bruynen, Dirk Rek en Kees
Eijdenberg.
‘Willen we eens naar het Hemveld wandelen, naar de Muggenkeet?’ vroeg Johan
Latenstein.
‘Of er heen varen?’ vroeg Kees Eijdenberg.
‘Goed, ja, naar de Muggenkeet!’ zei Gerrit Bruynen. ‘Daar zijn we in geen maanden
geweest.’
‘Gaan we varen?’ vroeg Kees nog eens.
‘Neen, laten we loopen,’ zei Johan Latenstein, ‘Zou de hut er nog staan? We
hebben er den geheelen winter niet naar omgekeken.’
‘Ik denk van wel,’ zei Meyndert. ‘Kom, laten we gaan.’
De jongens gingen op weg. Zij liepen den Dam over,
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waar zij den gendarme Narot tegenkwamen, die hen lang niet vriendelijk aankeek.
Hij had het op dit troepje jongens in het geheel niet begrepen, want hij herinnerde
zich nog best, hoe hij het eerst al eens met Jan Lobherr te kwaad had gehad, en hoe
hij later door Johan Latenstein in het schuurtje opgesloten was en nog voor den gek
was gehouden op den koop toe.
‘Wat kijkt hij leelijk naar ons,’ zei Johan Latenstein zacht, toen ze dicht bij hem
gekomen waren.
‘Geen wonder,’ spotte Meyndert. ‘Hij loopt altijd nog met een gat in zijn broek,
omdat jij hem het uitgescheurde lapje niet geven wilt.’
De jongens proestten het uit van lachen. En Narot, die wel begreep, dat hij het
voorwerp van hunne spotternij was, hield hen staande. Wat dachten die Hollansche
jongens wel? Dat zij hem ongestraft bespotten konden misschien? Wacht, hij zou
hun nu wel eens toonen, dat de opstand gedempt was en de Franschen weer volkomen
de baas waren.
‘Waarom jij lakt?’ vroeg hij op hoogen toon, en hij wilde Johan Latenstein bij den
schouder grijpen. Maar Johan was hem te vlug af. Hij bukte snel onder Narot's arm
door en sprong met een behendige beweging op zijde.
‘Ik niet lak!’ riep hij den gendarme spottend toe.
‘Jij wèl lakt!’ schreeuwde Narot woedend, en hij wilde nu een van de andere
jongens grijpen. Maar zij stonden al op een eerbiedigen afstand, en keken hem lachend
aan.
‘Wij ook niet lakt!’ riep Kees Eijdenberg.
‘Neen, wij heelemaal niet lakt!’ spotte Gerrit Bruynen. ‘Wij huilt, Narot!’
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‘Ja, wij allemaal huilt!’ zei Jan Lobherr. En toen begon het geheele troepje op een
erbarmelijke manier te jammeren, zoodat een steenen hart er haast wel van breken
moest.
Narot knarste op de tanden van woede, maar hij wist niets beters te doen dan zijn
weg te vervolgen. Hij begreep wel, dat hij die jongens toch niet krijgen kon. Met fier
opgeheven hoofd stapte hij verder, zonder de jongens met een enkelen blik meer te
verwaardigen.
Hij was echter nog maar een klein eindje verder, toen hij op eenigen afstand iemand
achter zich hoorde loopen, en tegelijkertijd werd er zacht geroepen: ‘Narot! Narot!’
De gendarme keerde zich om, en ontdekte op eenigen afstand Johan Latenstein.
‘Wat jij hebben moet?’ vroeg Narot, met gefronste wenkbrauwen, want hij dacht
dadelijk, dat hem een nieuwe poets gespeeld werd.
‘Narot,’ zei Johan op beleefden toon, ‘ik wou u even waarschuwen. Ik geloof, dat
U van achteren een gaatje in uwe pantalon heeft.’
En nauwelijks had hij dit gezegd, of hij wist van beenen maken.
O, o, wat liep die Johan hard. En hij hoorde, dat Narot vloekende achter hem aan
kwam.
De jongens vlogen den Dam over en den Hoogendijk op. Narot liep hen met
ongekende snelheid achterna. Wacht maar, hij zou die Satansche jongens nu eens
voor goed die brutaliteit afleeren. Hij spande zijn uiterste krachten in. Levenslang
had hij bekend ge-
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staan om zijn harde loopen, en nu zou hij die rakkers eens toonen, met wien zij te
doen hadden.
Hij won dan ook snel op het troepje, dat af en toe een schichtigen blik achter zich
wierp, om te zien of Narot dichterbij kwam.
‘Loopen, jongens, loopen!’ riep Johan. ‘Hij haalt ons in! Loopen, wat je kunt!’
Deze waarschuwing was inderdaad wel noodig, want Narot volgde hen dicht op
de hielen. O, wat keek hij kwaad, en wat nam hij groote stappen.
Ha, - daar had hij Johan zoo goed als ingehaald. Hij strekte den arm reeds uit om
hem te grijpen, toen Johan, die zeer goed begreep, in welk een gevaarlijken toestand
hij verkeerde, plotseling zijn vaart stuitte en rechtsomkeert maakte. Dat gebeurde
zoo snel en onverwachts, dat Narot nog wel tien stappen voortholde, eer hij goed
begreep, wat er gebeurd was.
Verscheidene menschen, die waren blijven staan om den uitslag van 's mans
vervolging te zien, schaterden 't uit van lachen, en jouwden Narot nog uit op den
koop toe.
Johan was intusschen al haast uit het gezicht, want hij sloeg juist den hoek om en
verdween op het Zilverpad.
Narot was woedend, wat er niet beter op werd, toen de menschen, die in die dagen
allerminst Franschgezind waren, hem op een verschrikkelijke manier uitjouwden.
Bovendien begonnen zijn longen ernstig te protesteeren tegen den buitengewonen
arbeid, die van hen gevergd werd, zoodat Narot een geweldige hoestbui kreeg, die
hem totaal buiten gevecht stelde. Hij werd daardoor wel gedwongen de vervolging
op te geven. Trouwens,

C.J. Kieviet, In Den Otter. Een ware gebeurtenis uit het jaar 1813

130
de jongens waren al geheel uit het gezicht verdwenen.
Zij vervolgden hun weg naar het Hemveld, niet twijfelende, of Johan zou hen wel
spoedig langs een omweg bereiken. Zij waren nog niet eens heel ver op den
Hoogendijk gevorderd, toen zij Johan zoo hard hij loopen kon zagen aankomen.
Ademloos kwam hij bij hen, maar hij had, evenals zijn kameraden, toch groote pret,
dat hij Narot zoo lekker te pakken had gehad.
Spoedig hadden zij nu de stad verlaten, en bereikten zij de Hemvelden. Zij baanden
zich een weg door het riet, en kwamen aan de Muggenkeet, die inderdaad aan alle
stormen het hoofd had geboden en nog in goeden staat verkeerde.
De deur, of liever de opening, die tot deur diende, was spoedig opengemaakt, en
de jongens gingen naar binnen.
O, wat vonden zij het prettig, dat daar alles nog was als voor eenige maanden,
toen zij haar voor het laatst bezochten. Zij legden zich op de verdorde rietbladen
neer, die den grond met een dikke laag bedekten, en praatten over allerlei zaken,
maar natuurlijk 't meest over de groote gebeurtenissen, die in de laatste week hadden
plaats gehad.
Opeens vroeg Johan aan Dirk Rek:
‘Is jouw vader nog bang voor de gevolgen, Dirk? Vreest hij, dat er nog straffen
zullen volgen?’
‘Bang en bang is twee,’ zei Dirk. ‘Vader denkt wel, dat de stad gestraft zal worden.
Hij gelooft, dat we wel kans hebben op een zware brandschatting. Wat denkt jouw
vader er van?’
Maar Johan antwoordde niet dadelijk, want het was hem bekend, dat zijn vader
erger dingen verwachtte,
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vooral voor mijnheer Rek, die de aanvoerder was geweest.
‘Nu, - wat denkt jouw vader ervan?’ vroeg Dirk Rek, en hij keek zijn vriendje niet
zonder eenigen angst aan. Hij vertrouwde diens stilzwijgen niet.
‘Och, niemand weet het, hè? 't Is nu al een paar dagen rustig in de stad, en we
hebben, van de Franschen nog niets gemerkt. 't Is best mogelijk, dat ze maar net
doen, of er niets gebeurd is.’
‘Alles goed en wel,’ hield Dirk vol, ‘maar dat is geen antwoord op mijn vraag.
Vreest jouw vader wèl, dat er zwaar zal worden gestraft?’
‘Ja, - Vader acht dat wel mogelijk,’ zei Johan nu, die geen kans zag, langer om de
zaak heen te draaien. ‘Maar wie zal het zeggen? Er is niemand in de stad, die er iets
van weet.’
‘Mijn vader gelooft, dat het wel met een sissertje zal afloopen,’ zei Meyndert
Molaan. ‘En als 't waar is, dat er gestraft zal worden, is het voor mijn vader even erg
als voor Mijnheer Rek, want hij heeft ook terdege meêgedaan.’
‘De mijne niet minder’ riep Kees Eijdenberg uit. ‘Maar Vader is er vrij gerust
onder. Hij zegt, dat de Franschen ons nu wel met vrede zullen laten.’
‘Maar de inschrijving zal toch moeten volgen,’ meende Jan Lobherr. ‘En de loting
ook. 't Is toch eigenlijk een schandaal!’
‘Als de loting toch moet doorgaan, geloof ik, dat er weer opstand komt,’ zei
Meyndert Molaan, aan Hendrik Marinus en diens achtergehouden geweer denkende.
‘Er broeit nog genoeg onder de menschen.’
‘Of het!’ zei Gerrit Bruynen. ‘Vader komt, als dok-

C.J. Kieviet, In Den Otter. Een ware gebeurtenis uit het jaar 1813

132
ter, in vele huizen, en hoort meer dan een ander, maar hij zegt, dat er maar een vonk
noodig is, om den opstand weer te doen ontbranden. Er schijnen nog heel wat geweren
achtergehouden te zijn ook.’
‘O ja, veel meer, dan de Maire vermoedt,’ zei Meyndert lachend.
‘De Maire!’ riep Kees Eijdenberg uit. ‘Wat wou de Maire weten? Zoodra de
opstand begon, is de heele Maire verdwenen, en niemand heeft hem nog teruggezien.
't Is een held, hoor, die Maire van ons.’
‘Hij komt zeker terug, als alle gevaar voorbij is,’ zei Johan Latenstein spottend.
‘Ik heb Chris wel al tienmaal gevraagd, waar zijn Vader is, maar hij kijkt dan erg
verlegen en weet niet, wat hij zeggen moet. Ik geloof vast en zeker, dat de Maire
zich schuil houdt, en dat hij weer boven water zal komen, als alle gevaar voorbij is.’
‘Zou hij dan hier in de stad wezen?’ vroeg Jan ongeloovig.
‘Wie zal het zeggen?’ zei Johan schouderophalend. ‘Vader twijfelt er niet aan.’
Zoo praatten de jongens nog een poosje voort, tot het tijd werd om naar huis te
gaan. Toen sloten zij de opening van de Muggenkeet, en wandelden stadwaarts.
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Achtste hoofdstuk.
De komst van twee vreemdelingen en de gevolgen daarvan. Hoe Jan voor
luistervink speelde.
Jan Lobherr en Meyndert Molaan hadden afgesproken den volgenden morgen vroeg
op te staan, om vóór kerktijd een roeitochtje te maken. Jan was dan ook vroeg bij de
hand, at een boterham uit het vuistje, en ging naar Meyndert, die al geheel gereed
op hem wachtte. Het bootje van Meyndert lag achter het huis aan den wal. De zon
lag aan de zuidzijde van den Dam, dus met den rug naar de Voorzaan.
‘Morgen!’ riep Jan zijn vriend toe.
‘Morgen!’ was het antwoord. ‘Mooi weertje, hè! Stap maar gauw in, dan kunnen
we nog een lekker tochtje maken. Ik heb het zeil ook meegenomen.’
‘Prachtig!’ zei Jan, terwijl hij in de boot stapte. Spoedig staken zij van wal, en
daar de wind West was, konden zij al dadelijk het zeil hijschen. Westenwind had het
voordeel, dat zij heen en terug niet behoefden te roeien. 't Woei niet hard, dus de
boot bewoog zich niet met groote snelheid, maar de jongens vonden 't toch heerlijk.
Zij waren echter nog maar enkele minuten aan 't varen, en naderden pas de
draaibrug aan den Zuiddijk,
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toen hun een boot tegemoet voer, die hun onbekend was.
‘Kijk eens,’ zei Jan tot Meyndert, ‘ken jij de boot, die daar ginds aankomt?’
Meyndert bekeek het vaartuig oplettend, want hij kende haast wel alle booten en
schuiten, die in Zaandam thuis hoorden, en zeide:
‘'t Is een vreemde boot, Jan. Ik geloof niet, dat ik haar ooit gezien heb. 't Lijkt wel
een visschersschuit.’
‘Er zitten twee mannen in,’ zei Jan, ‘maar visschers zijn het niet.’
‘'t Lijken wel heeren.’
‘Ja, 't schijnt wel zoo.’
Zij waren het vaartuig haast genaderd, toen een der mannen hun een wenk gaf,
om naderbij te komen.
‘Strijk het zeil!’ riep hij de jongens toe. Hij sprak die woorden op zoo gebiedenden
toon, dat de jongens geen oogenblik weifelden om te gehoorzamen.
Zij lieten het zeil vallen, en hadden het vreemde vaartuig spoedig bereikt.
‘Ben jelui Zaandammers?’ vroeg een van hen.
‘Ja, mijnheer, wij wonen op den Dam,’ was het antwoord.
‘Zoo. - Is het rustig in de stad?’
‘Ja mijnheer, volkomen rustig,’ zei Meyndert.
‘Goed, goed. En je kent zeker den Commissaris van politie wel?’
‘Mijnheer de Quack?’ vroegen de jongens. ‘O ja, dien kennen we zeer goed.’
‘Uitstekend. Vaar dan naar de stad terug en zeg hem, dat hij dadelijk bij ons komt,
en dat hij schrijfgereed-
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schap meebrengt. Wij verwachten hem onmiddellijk!’
‘Waar, mijnheer'’ vroeg Jan Lobherr beleefd, want uit hun gebiedenden toon van
spreken was duidelijk op te maken, dat de twee vreemdelingen hooggeplaatste lieden
moesten zijn.
De heer keek even naar den oever, en wees met zijn vinger naar de draaibrug.
‘Zeg hem, dat wij hem dáár bij die brug zullen wachten, - en doe je boodschap
goed.’
De jongens namen de riemen en staken af. Maar Meyndert Molaan, die zich wel
wat ongerust voelde over de komst van deze twee mannen, vroeg nog beleefd:
‘Als mijnheer de Commissaris ons vraagt, wie ons gezonden heeft, wat moeten
wij dan zeggen, mijnheer?’
Hij hoopte op die wijze iets naders omtrent de twee vreemdelingen te vernemen.
‘Dan zeg je, dat wij hem gelasten, onmiddellijk hier te komen, en dat hij vooral
niet vergeten moet, pen en inkt mede te brengen,’ was het antwoord.
De jongens heschen het zeil, en voeren naar den Dam terug.
Meyndert was niet zonder zorg, en wel tienmaal zei hij:
‘Wie zouden dat toch zijn? En wat komen ze doen? Als hun komst maar niet in
verband staat met het oproer...’
‘Dat zou erger zijn, Meyndert,’ beaamde Jan. ‘'t Is wel een vreemd bezoek, zoo
in den vroegen morgen.’
‘Kijk, ze varen naar de Draai,’ zei Meijndert.
Hij hield zijn oogen niet van het vaartuig af.
Zoodra zij den Dam hadden bereikt, gingen zij ‘de
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Zon’ binnen, om te vertellen, wat er aan de hand was.
Meyndert's Moeder schrikte er van, want ze verkeerde voortdurend in ongerustheid,
dat haar man en Hendrik Marinus nog onaangename gevolgen van hun optreden
zouden ondervinden.
Ook de baas en de knecht keken niet vroolijk. Eindelijk zei Molaan:
‘We zullen het in elk geval stil moeten afwachten.’
Jan en Meyndert spoedden zich naar mijnheer De Quack, en deelden hem mede,
wat hun gelast was. En de Commissaris keek ook zeer verwonderd op, toen hij de
boodschap vernam.
‘Zoo, zoo,’ zei hij, ‘twee heeren. Zijn ze in uniform?’
‘Neen, niet in uniform,’ zei Meyndert, ‘maar 't zijn bepaald hooge heeren, - dat
weet ik zeker.’
Enkele oogenblikken later verliet de Commissaris zijn woning, om zich naar de
schuit te begeven. Dat Jan en Meyndert hem op een korten afstand volgden, spreekt
vanzelf. Zij brandden van nieuwsgierigheid om te weten, wat die vreemdelingen hier
kwamen doen. En toen de Commissaris aan boord stapte, zorgden zij dicht in de
buurt te zijn, om alles te kunnen hooren, wat er gezegd werd.
't Bleek hun al dadelijk, dat de Commissaris de beide heeren scheen te kennen,
want hij gaf hun de hand. Maar toch hoorden zij ook, dat zij hem niet bijzonder
vriendelijk bejegenden en hem min of meer uit de hoogte toespraken.
Zij zagen, hoe zij den Commissaris een brief overhandigden, dien deze openbrak
en opmerkzaam doorlas. Toen hoorden zij hem zeggen:
‘Dus er zijn troepen in aantocht?’
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‘Ja, zij zullen wel spoedig aankomen. Is het rustig in de stad?’
‘Volkomen rustig,’ antwoordde de Commissaris eenigszins gejaagd. ‘Wat dat
betreft, kunnen de troepen wel wegblijven...’
‘Zij komen,’ luidde het korte antwoord. ‘Maar wanneer het rustig in Zaandam is,
zullen wij met u van boord gaan en ergens onzen intrek nemen. U weet wel een
geschikte herberg?’
‘O ja, wel meer dan een: Den Otter, of de Zon...’
‘Goed, dan gaan wij naar den Otter, en zullen u daar wel nader zeggen, wat u te
doen staat. Laten we gaan.’
Het drietal stapte van boord en wandelde stadwaarts. Maar Jan en Meyndert liepen
hen snel vooruit, om het opgevangen nieuws mede te deelen.
‘Bezetting in de stad?’ zei Meyndert bezorgd. ‘Dat beteekent niet veel goeds, Jan.
Ik vrees...’
‘Wat?’ vroeg Jan.
‘Dat het wel eens mis kon uitloopen voor Vader, en voor - voor de anderen.’
‘Wie weet,’ zei Jan. ‘Misschien komen zij alleen, om de inschrijving voor de
Nationale Garde met geweld door te zetten.’
‘Ik hoop, dat het dàt alleen is. Zeg Jan, - ze komen bij jelui in den Otter. Zou jij
niet een oogje in het zeil kunnen houden?’
‘Wie weet?’ zei Jan. ‘Dat hangt er van af, welke kamer zij betrekken. Als zij in
de gelagkamer blijven, zal ik er wel niet in mogen komen, maar als zij een kamer
boven nemen, kan ik wel voor luistervink spelen. Daar zijn donkere hoeken genoeg,
waar ik mij verschuilen kan, en de beschotten zijn niet dik.’
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‘Dus kun-je daar hooren, wat ze zeggen?’ vroeg Meyndert.
‘Misschien wel,’ zei Jan.
‘O toe, zeg, - denk om mijn armen vader, en om al de anderen. Zeg Jan, wil jij ze
afluisteren en als er gevaar dreigt, mij waarschuwen. Toe Jan...’
‘Als het kan,’ - zei Jan.
‘O, ik ben zoo ongerust!’ zei Meyndert... ‘'t Is me net, of er iets ergs zal gebeuren...’
Opeens stond Jan stil. Hij keek zijn vriendje strak in de oogen en zei toen:
‘Meyndert, - ik zal doen, wat ik kan, en zoo er gevaar mocht dreigen, zal ik je
dadelijk waarschuwen. Maar zeg aan je vader, dat hij zorgen moet thuis te zijn. En
Hendrik ook.’
‘Dat zal ik,’ zei Meyndert.
Zij hadden nu De Zon bereikt, waar zij het huisgezin aan de ontbijttafel vonden.
Ook Hendrik Marinus zat aan, volgens de gewoonte dier dagen.
‘Vader, - Moeder!’ riep Meyndert hun opgewonden toe. ‘Er zijn twee hooge heeren
aangekomen, die hun intrek gaan nemen in den Otter. Zij hebben ons om den
Commissaris van politie gestuurd. En er komen soldaten in de stad...’
Molaan en Hendrik Marinus sprongen bij die tijding van hun stoel op, en de Moeder
werd doodsbleek van schrik.
‘Soldaten?’ riep ze uit.
‘Soldaten?’ zeiden ook de twee mannen. ‘Wat moeten hier soldaten doen?’
Nu Meyndert zag, hoe allen schrikten, verdween ook bij hem alle kleur van zijn
gelaat.
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‘Wat zouden zij komen doen?’ vroeg hij, en hij ging onwillekeurig dicht bij zijn
vader staan.
‘Och kom, - laten we ons niet angstig maken,’ zei Hendrik, die zich het eerst van
den schrik herstelde. ‘Wat zouden zij hier anders komen doen, dan de inschrijving
voor de Nationale Garde met geweld doorzetten?’
‘Ja, ja, dat denk ik ook,’ zei Molaan, maar de jongens zagen toch duidelijk, dat de
trekken van zijn gelaat zorg teekenden. Blijkbaar zei hij dat alleen, om de
huisgenooten gerust te stellen.
Maar dat gelukte hem niet, want Meynderts moeder barstte in tranen uit, en verborg
haar gelaat in de handen.
‘Als zij maar niets ergers komen doen,’ snikte zij.
‘Kom Meyndert,’ zei Jan, ‘ik ga naar huis om het te vertellen. Ga je meê?’
‘Ja,’ zei Meyndert.
Maar zoodra zij buiten waren, hield hij Jan nogmaals staande.
‘Jan,’ vroeg hij, en de tranen stonden hem in de oogen, ‘kan ik er op aan, dat je al
het mogelijke zult doen, om Vader te helpen en Hendrik...’
‘Ik zal nauwlettend alles bespionneeren en afluisteren, wat zij zullen doen en
zeggen,’ zei Jan, en hij gaf Meyndert de hand. ‘Daar kun-je op aan, Meyndert.’
‘Goed, goed, - gelukkig. O Jan, ik vertrouw op je.’
‘Laten we gaan,’ zei Jan.
Weldra stapten zij den Otter binnen, waar het nieuws evenzeer grooten schrik
bracht.
‘Zoo?’ vroeg Jan's Moeder. ‘Zoo? Komen er soldaten in de stad? Komen zij weer
nieuwe rampen
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brengen? Is er nog geen leed genoeg geleden? Moet het nog erger worden?’
‘Vrouw,’ zei Lobherr, ‘laten wij de tijden niet vooruitloopen, en liever afwachten,
wat zij komen doen. Als die heeren om een kamer vragen, welke zou ik dan geven?’
‘De voorkamer, - boven,’ viel Jan in. ‘Toe Vader, geef de boven-voorkamer,’
herhaalde hij dringend.
Zijn ouders keken hem verbaasd aan. Zij begrepen in het geheel niet, wat het Jan
kon schelen, in welke kamer die vreemde heeren hun intrek namen.
‘Waarom?’ vroegen zij tegelijk.
‘Vader,’ zei Jan, ‘naast die kamer is een donker hok, waarin zich gemakkelijk
iemand verschuilen kan.’
‘Ja, onder het schuine dak,’ zei Vader. ‘Maar ik begrijp niet, wat dat er nu toe
doet...’
‘Omdat ik de komst van die heeren niet vertrouw, Vader! Als ik mij daar verschuil,
kan ik alles hooren, wat zij zeggen, en zien wat zij doen ook, want er is een klein
gaatje in het beschot, waar vroeger een kwast in gezeten heeft...’
Zijn moeder begreep hem, en zij lachte hem goedkeurend toe.
‘Goed kind, ik begrijp, wat je bedoelt. Je denkt aan je vriend, niet waar, en aan
diens Vader, en...’
‘Juist buurvrouw, zoo is het,’ zei Meyndert Molaan gejaagd. ‘O, ik ben zoo
angstig...’
‘Daar komen zij de gelagkamer binnen,’ zei Lobherr. En dadelijk ging hij zijn
gasten tegemoet.
De jongens luisterden met ingehouden adem, want daar de gelagkamer vóór de
woonkamer gelegen was, en Lobherr de deur met voordacht niet geheel dicht
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gedaan had, konden zij alles verstaan, wat er gezegd werd.
‘Lobherr,’ hoorden zij den heer De Quack zeggen, ‘kunt u deze heeren een vrije
kamer bezorgen? Zij willen hier een paar dagen blijven.’
‘Zeker wel, mijnheer. Willen de heeren mij maar volgen? Boven heb ik een ruime
kamer, die een prachtig uitzicht geeft op de Voorzaan.’
‘Uitstekend. En kan uw zoontje misschien even voor me naar den gendarme Narot
gaan, om hem te zeggen, dat hij en Duvin hier moeten komen?’
‘Wel zeker, mijnheer. - Zal ik de heeren maar voorgaan?’
De mannen verlieten de gelagkamer en gingen de trap op.
Meyndert Molaan, die nu doodsbleek zag, zei tot Jan:
‘Blijf jij maar hier, Jan. Ik zal Narot wel gaan roepen. - Je begrijpt me wel, hè?’
‘'t Is goed. Vertrouw maar op me,’ zei Jan. ‘Moeder, ik ga naar boven.’
Zijn Moeder knikte hem goedkeurend toe. Zoodra Lobherr beneden gekomen was
en gezegd had, dat Narot geroepen moest worden, verliet Meyndert den Otter, en
Jan liep zacht de trap op.
Ha, hij trof het. Op den overloop was niemand, en de kamer, waar de drie mannen
zich bevonden, was dicht. Haastig sloop hij naar den donkeren hoek, die gevormd
werd door het houten beschot van de kamer en de schuine betimmering van het dak.
Vliegensvlug, maar zonder gedruisch, verdween Jan in de duistere schuilplaats. Hij
wist, dat er een gaatje in het beschot was, waardoor hij een groot deel van de kamer
over-
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zien kon. Dadelijk plaatste hij er zich voor. Hij zag, dat de drie mannen om de tafel
gingen zitten, en hoorde hoe den Commissaris van politie gelast werd, een verslag
op te maken van alles, wat er in de laatste dagen te Zaandam was geschied.
‘Dat kan niet in een enkel oogenblik gebeuren,’ sprak de Commissaris, wiens
gelaat bewolkt was.
‘Doe het zoo spoedig mogelijk,’ was het antwoord. ‘Wij hebben tijd om te wachten.
Maar zorg er voor, dat het verslag juist zij en een getrouw beeld geve van het
voorgevallene.’
De Commissaris begon te schrijven. Jan hoorde de ganzeveer over het papier
krassen.
't Was het eenige geluid, dat hij gedurende enkele minuten hoorde. De beide
vreemde heeren spraken daarna af en toe Fransch met elkaar, dat hij niet goed verstaan
kon.
Na een poosje vroeg een van hen:
‘Is dat verslag nu nog niet gereed?’
De Commissaris keek verwonderd op, en zei:
‘Nu al gereed? De heeren verlangen immers een j u i s t verslag?’
‘Zeker, - een juist verslag.’
‘Dan heb ik geen enkele minuten noodig, maar enkele uren,’ sprak de Commissaris.
En weer gleed zijn veder over het papier.
‘Wie zijn de hoofdschuldigen?’ vroeg een van hen na een poosje.
De Commissaris gaf geen antwoord, maar schreef door. Doch Jan, die op hem
juist het beste gezicht had, zag, dat zijn voorhoofd zich een oogenblik fronste.
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‘Hoort u niet, wat ik vraag? Ik verzoek antwoord te ontvangen.’
‘Ik kan niet schrijven en spreken tegelijk, heeren, - U wenscht het rapport zoo
spoedig mogelijk te ontvangen en houdt me toch door allerlei vragen van mijn werk.’
Ha, wat deed het Jan in zijn schuilhoek een onuitsprekelijk genoegen, dat de
Commissaris geen antwoord gaf op de hem gedane vraag. Blijkbaar wilde hij de
schuldigen sparen. Hij schreef weer.
‘Nu,’ klonk het na een poosje, ‘ik weet nog niet, wie de hoofdschuldigen zijn!
Hoe heeten ze?’
De toon klonk thans heel norsch.
‘Och, wie zal ik noemen? Ik geloof niet, dat er van bepaalde hoofd-schuldigen
sprake kan zijn. Het verzet tegen de inschrijving was algemeen; de heele stad nam
er aan deel.’
Jan had het wel kunnen uitschreeuwen van blijdschap bij dat antwoord. O, wat
was de Commissaris een braaf man!
De twee vreemden keken elkander met een glimlachje van verstandhouding aan.
Een van hen haalde een geschrift te voorschijn, en legde het voor zich op de tafel.
Toen zei hij:
‘Hier heb ik een rapport van den Maire, dat door drie van de opstandelingen
geteekend is. Die drie zullen dan toch zeker wel tot de hoofdschuldigen behooren,
zou ik denken.’
De Commissaris keek verrast op.
‘Wie zijn dat dan?’ vroeg hij haastig.
‘Rek, Kruyshaar en Eijdenberg,’ was het antwoord. Kent u die drie mannen?’
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‘Ja, ik ken hen,’ zei de Commissaris, en hij ging weer met zijn arbeid voort.
Even later hoorde hij iemand de trap opkomen en aan de kamerdeur tikken.
‘Binnen,’ werd er geroepen.
De deur ging open.
‘O, ben je daar, Narot?’ zei de Commissaris. ‘Blijf daar wachten, tot je geroepen
wordt. Waar is Duvin?’
‘Hij wakt beneden, Commissaris,’ was het antwoord.
‘'t Is goed.’
Narot sloot de deur, en liep op den overloop heen en weer. Dat vond Jan alles
behalve pleizierig, want als zijn schuilplaats ontdekt werd, zou het er lang niet prettig
voor hem uitzien.
Gelukkig werd de hoek, waarin hij zich verscholen had, voor bergplaats gebruikt
van ouden rommel, en zoo voorzichtig mogelijk zette Jan enkele ledige doozen en
kisten voor zich. Maar dat kon zoo stil niet gebeuren, of eenig gedruisch maakte het
toch.
‘Wat hoor ik dààr, - naast deze kamer?’ vroeg een van de vreemdelingen.
Zij luisterden een oogenblik.
‘Niets,’ sprak de ander. ‘Het zullen muizen geweest zijn.’
De Commissaris schreef steeds voort. Het eene vel papier na het andere werd
volgeschreven.
Om tien uur ongeveer hoorde Jan een groote drukte op de straat. ‘Dat zullen de
soldaten zijn,’ dacht hij. Hij hoorde duidelijk marcheeren en commando's geven.
Dat was inderdaad zoo.
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In den loop van den morgen waren elf kanonneerbooten de Zaan opgevaren, vergezeld
van een douanenjacht en eenige lichters. Tegen den middag lieten die vaartuigen aan
de Draai het anker vallen en ontscheepten zich 1300 soldaten, uit Zwitsers, gendarmes
en douanen bestaande; evenzoo stapten aan wal 200 gardes soldés, en rukte een
detachement gendarmes te paard de stad binnen, die den tocht van Amsterdam over
Buiksloot hadden gemaakt. Al die troepen stonden onder bevel van Generaal Molitor.
Jan hoorde het paardenvolk voorbij den Otter trekken. Het huis daverde en dreunde
van het getrappel der paardenhoeven.
't Werd Jan bang om het hart. Wat moest dat alles beteekenen?
Zoo graag zou hij even naar buiten gegaan zijn om te kijken, maar dat kon hij niet.
Narot liep steeds op den overloop heen en weer. Ook kreeg Jan honger en dorst. Als
Narot een oogenblik wegging, zou hij het wagen snel even naar beneden te gaan, om
te eten en te drinken.
Maar de Commissaris schreef nog steeds voort, en Narot bleef dientengevolge
wachten.
Eenige oogenblikken later kwam weer iemand de trap op. 't Was de
Directeur-Generaal van Politie.
‘Is dat rapport nog al niet af?’ vroeg hij op hoogen toon. ‘U moet wat meer
voortmaken!’
De Commissaris antwoordde niets, - maar schreef. En de Directeur-Generaal
vertrok weer spoedig. Hij verliet zelfs Zaandam en kwam er niet weer terug.
Het bericht van de aankomst der troepen verspreidde
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zich intusschen met de snelheid van den bliksem langs de geheele Zaan, en verwekte
groote vrees en angst bij de bewoners.
Wat kwamen al die ge wapenden hier doen? Wat had hun komst te beteekenen?
Maar langen tijd om er over te denken, kregen de Zaandammers niet, want de
Maire, die plotseling weer te voorschijn gekomen was, liet bekend maken, dat al die
krijgslieden bij de burgerij moesten worden ingekwartierd. Zoo kreeg bijna elke
bewoner een of meer van die ruwe gasten in zijn huis, en zij moesten, volgens de
bevelen van Generaal Molitor, goed onthaald worden. Hij gelastte zelfs, dat alle
militairen bij de gegoedste ingezetenen zouden worden gehuisvest, dat zij goed
gevoed moesten worden en zelfs wijn te verteren moesten hebben.
Voor Jan kropen de uren slechts langzaam voorbij, maar al was Narot er niet
geweest, hij zou er toch geen oogenblik over gedacht hebben, zijn post te verlaten.
Hij had Meyndert beloofd een oog in het zeil te zullen houden, en die belofte zou hij
trouw blijven.
Eindelijk had de Commissaris zijn verslag gereed, en hij reikte het aan de twee
heeren over. Dezen namen ieder een pen, en begonnen het stuk in de Fransche taal
over te zetten.
Plotseling zei een van hen tot den Commissaris:
‘U kunt intusschen de drie voornaamste opstandelingen arresteeren en hier
brengen.’
Jan's adem hokte hem in de keel van schrik bij het hooren van dat bevel. Hij voelde,
dat hij over al zijn leden begon te beven. Maar toch luisterde hij scherp toe naar elk
woord, dat er gesproken werd. Hij zag,
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dat de Commissaris rimpels in het voorhoofd kreeg, en hoorde hem zeggen:
‘Zou dat wel goed wezen, heeren? Als wij die drie personen gaan arresteeren op
klaarlichten dag, zullen dan de andere schuldigen dat niet als een waarschuwing
beschouwen, en zich uit de voeten maken?’
‘Wat zou u dan willen?’
‘Och, laten we hun gewoon bericht zenden, dat zij hier in den Otter verwacht
worden. Dan zullen zij ongetwijfeld wel komen.’
Jan hoorde dien voorslag met groote blijdschap aan. Hij begreep, dat de
Commissaris hen juist in de gelegenheid wilde stellen, om de vlucht te nemen.
‘'t Is goed,’ sprak een van de vreemdelingen, doch hij liet er op volgen, terwijl hij
den Commissaris scherp aankeek:
‘Dus er zijn nog meer hoofdschuldigen? Wie zijn dat dan?’
‘Dat weet ik niet,’ was het antwoord.
‘Hé, dat is wél vreemd. Een Commissaris van politie, die niet eens weet, wie de
hoofdschuldigen zijn in een opstand tegen hun wettigen keizer. U liegt, mijnheer de
Commissaris!’
‘Is dat uw meening?’ zei de heer De Quack. ‘Laat mij u dan zeggen, dat ik vijftien
maanden te Hoorn heb geresideerd en nog maar sinds een dag of tien te Zaandam
woon. Ik ken hier dus nog maar zeer weinig menschen bij hun naam.’
Daarna stond hij op, en riep Narot.
‘Is de andere gendarme nog beneden?’
‘Ja, mijnheer de Commissaris.’
‘Roep hem dan.’
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Narot ging naar beneden, en Jan, die als op heete kolen zat, kwam dadelijk uit zijn
schuilhoek te voorschijn, met het vaste voornemen, Rek, Eijdenberg en Kruyshaar
te waarschuwen, dat zij zich uit de voeten moesten maken. Hij snelde de trap af, en
wilde zich naar buiten spoeden, - maar Narot hield hem tegen.
‘Niemand dit huis mak verlaat,’ gebood hij, en terwijl Duvin naar boven ging, om
de bevelen van den Commissaris te vernemen, bleef hij aan de deur staan. Jan zag
bij die gelegenheid, dat er nog twee gendarmes bij de deur wacht hielden.
Hij kreeg tranen in de oogen van spijt, en begaf zich naar zijn Moeder, om haar
te vertellen, wat er gaande was.
Haar lippen beefden van verontwaardiging, maar zij wist Jan geen raad te geven,
hoe in deze te handelen.
‘Toch ga ik weer naar mijn schuilhoek terug,’ zei Jan na een poosje. ‘Ik wil weten,
of er gevaar dreigt voor buurman Molaan en Hendrik Marinus. Dat heb ik aan
Meyndert beloofd. Maar ik heb honger, Moeder.’
Hij at een boterham en dronk een paar glazen melk. Toen sloop hij weer stil naar
boven, in afwachting van de dingen, die gebeuren zouden. Hij nam zich stellig voor,
Molaan te waarschuwen, al moest hij zich door de ramen naar buiten laten vallen.
Hoe hoopte hij, dat de opgeroepenen niet zouden verschijnen. De eene minuut na
de andere verstreek, en nog kwam niemand opdagen. Hij zag, hoe de Commissaris
telkens op zijn horloge keek, alsof hij wilde berekenen, of de drie mannen nog komen
konden. En hoe langer hun uitblijven duurde, hoe opgeruimder hij er begon uit te
zien.
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Eindelijk twijfelde Jan niet meer, of de drie mannen waren, gevlucht, want daar de
tijd hem in zijn vrijwillige gevangenschap zeer lang duurde, meende hij, dat het later
was, dàn het was.
Tot opeens - daar hoorde hij voetstappen op de trap.
Zou het Narot weer wezen?
Ja, hij herkende diens stem, toen hij hoorde zeggen: ‘Volk mij maar, mijnheer
Rek. U moet wezen hier.’
O, wat schrikte Jan, toen hij die woorden vernam.
‘Arme mijnheer Rek,’ mompelde hij, ‘was maar weggebleven.’
Hij zag, hoe mijnheer Rek in de kamer kwam, waar hij door de twee vreemde
heeren niet onvriendelijk ontvangen werd.
Dat gaf Jan weer moed.
Even later hoorde hij weer iemand naar boven komen.
't Was Kruyshaar. Ook deze werd vriendelijk ontvangen.
En nog geen kwartier later verscheen Eijdenberg. Maar tevens plaatsten zich drie
gendarmes op den overloop, wat hun zeker bevolen was.
De twee heeren waren met hun schrijfwerk gereed, De een nam een schoon vel
papier voor zich, terwijl de ander zich tot de drie mannen wendde, en vroeg:
‘U is Rek?’
‘Ja mijnheer.’
‘En u Eijdenberg?’
‘Ja wel, mijnheer.’
‘En u Kruyshaar?’
‘Juist.’
‘Wij hebben hier voor ons liggen een geschrift, door u drieën onderteekend, en
zouden u willen vragen, wat
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eigenlijk de bedoeling is geweest van hetgeen hier de laatste dagen is voorgevallen.
U kunt onbevreesd zijn en ons alles zeggen, wat gij wenscht.’
De heer Rek nam het woord. Hij vertelde, hoe de bewoners van de Zaanstreek in
een opgewonden toestand waren geraakt door de bekendmaking, dat alle mannen
tusschen de 20 en 40 jaren zich moesten laten inschrijven voor de Nationale Garde,
en hoe de menschen in hun schrik tot onverstandige daden waren overgegaan, die
zij zeker niet gepleegd zouden hebben, als zij kalmer waren geweest en beter hadden
nagedacht.
De vreemde heer glimlachte goedig.
‘Zeker, zeker, daar twijfel ik niet aan. Maar was er dan niemand, die het volk tot
kalmte kon aanmanen?’
‘Dat zou niet gebaat hebben, mijnheer. Wanneer wij de leiding niet op ons genomen
hadden, zou het volk zeker tot plundering en allerlei baldadigheden zijn overgeslagen.
Dat hebben wij echter weten te verhoeden.’
‘Dus u drieën heeft de leiding gehad?’ vroeg de heer.
‘Ja mijnheer, - en 't is wel mogelijk, dat wij er verkeerd aan hebben gedaan, maar
wij zijn er toch van overtuigd, dat wij de stad daardoor voor groote rampen hebben
behoed.’
‘Ongetwijfeld, mijnheer Rek,’ gaf de vreemdeling toe. ‘Wie stonden met u nog
meer aan de spits van de beweging? Dat zouden we nog graag van u vernemen. Nu
de stad weer tot rust is gekomen en bereid is, zich aan de bevelen van den keizer te
onderwerpen, is het noodig en voor u allen nuttig, dat wij àlles weten.’
‘Och, er waren er zoo vele,’ zei de heer Rek, die
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den vreemdeling niet geheel vertrouwde, al praatte hij bijzonder mooi.
Maar Kruyshaar zei:
‘Ik kan er nog wel eenige opnoemen: ‘Molaan bijvoorbeeld en zijn knecht Hendrik
Marinus, en Theodorus de Vries, en... Barend Janz. Smit, van Zaandijk, en nog veel
meer.’
Met een bloedend hart hoorde Jan het aan, hoe deze namen door den argeloozen
man werden genoemd.
‘Nog veel meer?’ vroeg de vreemdeling vriendelijk. ‘Wie dan?’
‘Barend Segglis en Cornelis Wijnstra waren ook nog al onder de voorsten,’ ging
Kruyshaar voort, die er geen erg in had, hoe Rek hem met gefronste wenkbrauwen
aankeek, om hem te waarschuwen.
De vreemdeling meende thans zeker namen genoeg te weten, want hij veranderde
plotseling van toon, en riep norsch uit:
‘Gij verdwaasde zotten, waart ge dan werkelijk in de meening, dat onze groote
keizer straffeloos met zich zou laten spotten? Dat zal u wel anders getoond worden!
Dus gij bekent allen, dat ge u hebt schuldig gemaakt aan verzet tegen de bevelen des
keizers, dat ge het volk hebt opgezet tot oproer, dat ge u meester hebt gemaakt, hier
en elders, van de aanwezige wapenen en ammunitie, dat ge de Maires van
verschillende plaatsen gedwongen hebt u de inschrijvingslijsten ter hand te stellen,
dat ge de gendarmes hebt ontwapend en gevangen gehouden, kortom, dat gij u hebt
schuldig gemaakt aan rebellie en oproer?’
De drie mannen keken den vreemdeling verbaasd aan. Een dergelijken aanval
hadden zij, na zijn aan-
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vankelijke vriendelijkheid, allerminst verwacht. Ook de heer De Quack keek verbaasd
op, en van zijn stoel oprijzende, riep hij uit:
‘Maar mijnheer, dat is wel de ongunstigste lezing van het voorgevallene. Niemand
heeft er aan gedacht, den keizer...’
‘Zwijg, u wordt niets gevraagd,’ was het norsche antwoord. ‘U weet even goed
als wij, dat er hier een formeel oproer heeft plaats gehad, dat er luidkeels door dat
domme volk geschreeuwd is:
“Weg met den keizer! Oranje-boven!”
Wij zullen thans onderzoeken, in hoeverre elk dezer mannen schuldig is, maar wil eerst licht laten brengen. 't Wordt donker.’
De Commissaris zorgde er voor, dat aan dezen wensch werd voldaan. En dadelijk
werden toen de drie mannen een voor een ondervraagd naar hun aandeel in het oproer.
Daarmede ging een geruime tijd heen, en 't was reeds laat in den avond, eer het
onderzoek afgeloopen en het proces-verbaal opgemaakt was.
Toen klonk het bevel:
‘Laat den kastelein boven komen.’
Even later verscheen Lobherr in de kamer.
‘Hebt gij een vertrek beschikbaar, waar deze mannen kunnen worden opgesloten?’
Lobherr was zoo ontsteld door deze vraag, dat hij niet eens antwoord gaf. Met
deernis zag hij zijn drie stadgenooten aan.
‘Hoort u niet, wat ik vraag?’ klonk het hem daarna barsch toe.
‘O zeker, - o, - jawel, u vroeg...’
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‘Of u een vertrek beschikbaar heeft, waar deze drie mannen opgesloten kunnen
worden.’
‘Jawel, mijnheer, - beneden onder de woonkamer is een flinke, ruime kamer, die...’
‘In orde,’ viel de vreemde hem in de rede. Toen stond hij op en gebood de
gendarmes, de gevangenen naar dat vertrek te brengen en hen zorgvuldig te bewaken.
Jan zag, hoe de gendarmes binnen kwamen en het drietal aangrepen. De
Commissaris had medelijden met hen, en zeide:
‘Maar mijnheer, waartoe dient die gestrengheid? Ik weet zeker, dat de stad door
hun optreden voor groote onheilen bewaard gebleven is.’
Doch de vreemdeling beet hem driftig toe:
‘Ce sont des... gueux et vous vous rendez coupable en leur défendant!’1)
Jan schreide, toen hij de drie mannen zag wegleiden. Maar op 't volgende oogenblik
schrikte hij zoo hevig, dat hij door een onwillekeurige beweging bijna zijn
tegenwoordigheid verraden had. Hij hoorde den vreemdeling namelijk bevelen:
‘Mijnheer de Commissaris, hier naast in De Drie Zwanen bevindt zich een
détachement Zwitsers. Stel u aan het hoofd daarvan, en neem Theodorus de Vries,
Barend Segglis, Cornelis Wijnstra, Dirk Molaan en Hendrik Marinus gevangen. Wij
willen ook die mannen ondervragen. Breng ze dus hier, en geef den douanen-officier
Petit Jean last, Barend Janz. Smit van Zaandijk te arresteeren.’

1) Het zijn... schavuiten en met hen te verdedigen maakt gij uzelven strafbaar.
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De Commissaris stond op, om het bevel uit te voeren. De twee vreemdelingen
bestelden brood met vleesch, en een flesch wijn. Zij hadden den geheelen dag bijna
nog niets gebruikt.
Nauwelijks was de Commissaris vertrokken, of Jan verliet vliegensvlug zijn
schuilplaats, gleed langs de trapleuning neer, en ijlde de woonkamer binnen.
‘O Moeder, - Moeder!’ riep hij gejaagd uit, ‘de anderen moeten ook gevangen
genomen worden! - O, - ik moet hen waarschuwen - Ik moet hen waarschuwen, maar ik kan het huis niet uit!’
De Moeder sprong verschrikt van haar stoel op.
‘O, die ellendelingen!’ riep zij uit? Komen zij nóg meer jammer en verdriet
brengen? Ja Jan, - - ga dadelijk, - en...’
‘Wees niet ongerust, Moeder, als ik lang weg...’
‘Neen, neen, vooruit maar! - Haast je! - Haast je!’ Jan deed een deur open en kwam
in de gang. Haastig keek hij rond, of de weg vrij was.
Helaas, neen! Narot stond daar, om de wacht te houden.
Maar Jan gaf den moed niet op. Hij liep de gang door en deed, of hij naar buiten
wilde gaan.
‘Laat mij er even door, Narot,’ zei hij beleefd. ‘Ik wil even buiten kijken.’
‘Daar niets te kijk is, en jij hier blijft!’ zei Narot.
‘Maar ik moet een boodschap doen,’ drong Jan, en hij trachtte langs Narot heen
te gaan.
‘Jij hier blijft!’ zei Narot nijdig. ‘Of jij krijk een slak in die kezikt...’
Tranen welden Jan in de oogen op. O, dat die ellendige Narot daar stond, om hem
tegen te houden. Elke
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seconde vertragens kon zijn vrienden in ‘De Zon’ noodlottig worden.
Goddank, zijn Moeder kwam hem helpen.
Zij verscheen in de gang met een glas schuimend bier in de hand, en wenkte Narot
toe, bij haar te komen.
‘Hier Narot, u lust zeker wel een glas heerlijk bier? U heeft ook een vermoeienden
dag met al die drukte.’
Ha, Narot's oogen glommen van begeerte. Een glas van het lekkere bier uit Den
Otter was een ware lekkernij voor hem. Hij vergat den heelen Jan en begroef

weldra zijn snorrebaard in het schuimende vocht.
Jan maakte van de gelegenheid gebruik, om de deur uit te stappen. Hij ijlde de
straat op.
Twee huizen verder lag ‘De Drie Zwanen.’ De deur stond open. Goddank! Hij
zag, dat de Commissaris daar nog was, en hoorde hem commandeeren. Weldra zouden
de Zwitsers gereed zijn.
Hij ijlde verder, de groote sluis over, daarna de kleine, en had toen ‘de Zon’ bereikt.
Hij wierp de deur open, en riep gejaagd:
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‘Vlucht! Vlucht! De Zwitsers komen, om u gevangen te nemen. Rek, Kruyshaar en
Eijdenberg zitten ook al opgesloten...’
Wat bracht die tijding een vreeselijken schrik in de vreedzame woning.
Molaan was zoo verward, dat hij blijkbaar niet eens wist, wat hij deed.
‘Gevangen nemen?’ stamelde hij. ‘Vluchten? - Maar waarheen?’
En Hendrik Marinus was ook geducht in de war. Hij bleef gewoon op zijn stoel
zitten, zonder te bedenken, dat er onmiddellijk een besluit moest worden genomen.
‘Maar vlucht dan toch!’ riep Jan hem toe. ‘Elk oogenblik kan het te laat zijn.’
‘Maar waarheen? - Waarheen?’ stamelde Molaan.
‘Ik weet het!’ riep Meyndert uit. ‘Vader, - in de boot. Die ligt achter het huis. Toe
Vader, - in de boot -’
‘Ja, ja, ik begrijp je!’ riep Jan. ‘Toe buurman. Snel, ik hoor ze komen over de sluis!
- In de boot - toe!’
Vrouw Molaan schreide, en ook de zusjes en broertjes van Meyndert jammerden.
Maar vrouw Molaan behield toch haar tegenwoordigheid van geest. Zij liep op haar
man toe, kuste hem, en duwde hem zacht voort, de kamer uit.
‘Jij ook, Hendrik!’ riep Jan.
Maar Hendrik liep snel naar boven, zeker om nog eenig geld bij zich te steken.
Jan en Meyndert hadden de boot bereikt, en Meyndert's vader stapte in. Het touw
werd losgemaakt, de beide jongens grepen elk een riem.
‘Kwam Hendrik nu maar!’ riep Molaan uit.
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‘Te laat!’ zei Jan snel. ‘Daar zijn de soldaten! Steek af, Meyndert. - Steek af!’
‘Niet zonder Hendrik!’ sprak Molaan.
Maar de jongens gehoorzaamden niet. In 't zelfde oogenblik verwijderde de boot
zich van den oever. De dreunende stap van de Zwitsers klonk over de sluis.
‘Halt!’ werd er geroepen.
Toen werd de achterdeur opengeworpen en Hendrik Marinus verscheen aan den
kant...
‘Baas! - Baas!’ hoorden zij roepen.
Nog twee gedaanten verschenen tegelijkertijd achter het huis. Dat moesten de
Zwitsers zijn.
‘O God, - te laat!’ riep Jan uit. ‘Zij zullen hem grijpen!’
Een hevige plons in het water was alles, wat zij toen nog hoorden. Hendrik moest
in het water gesprongen zijn.
Zonder een woord te spreken roeiden de jongens voort. Het drietal dacht niet
anders, of Hendrik Marinus was verdronken.
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Negende hoofdstuk.
Welk gebruik er van de Muggenkeet werd gemaakt, en hoe de toekomst
voor de gevangenen steeds donkerder werd.
Snel roeiden de jongens voort, en met krachtige slagen kliefde de boot het water.
Molaan zat zwijgend op het achterbankje. Tranen vloeiden hem langs de wangen,
tranen van spijt, omdat hij huis en haard moest ontvluchten, zonder te weten, hoe hij
zich redden zou, en waarheen hij zich begeven moest, maar ook tranen van droefheid
over het noodlottig einde, dat zijn trouwe knecht Hendrik Marinus gevonden had in
de golven. En met gebalde vuisten dacht hij aan den man, die de

oorzaak van al deze ellende was, aan Napoleon, den keizer van Frankrijk, wiens
troon wel begon te wankelen, maar wiens bevel toch nog macht genoeg had om te
beschikken over leven en dood van duizenden en duizenden menschen.
Zwijgend roeiden de jongens voort, zonder ook maar een oogenblik aan vertraging
te denken. En angstig tuurden zij voor zich uit in de duisternis, om te zien, of zij
vervolgd werden. Zouden de soldaten zóó ge-
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makkelijk hun prooi laten ontkomen? Zouden zij geen pogingen doen, om den
vluchteling in handen te krijgen? Zij moèsten het immers wel gezien hebben, dat er,
juist op het oogenblik, dat zij achter de Zon verschenen, een boot van wal gestoken
was en zich met krachtige riemslagen verwijderde.
Maar hun turend oog ontdekte geen gevaar. 't Bleef rustig en stil op de Zaan, en
geen boot liet er zich zien.
Toen zij een tijdlang geroeid hadden, verbrak Meyndert's vader de stilte.
‘Waarheen breng je me?’ vroeg hij.
‘Naar de Muggenkeet,’ zei Jan, ‘in het Hemveld.’
‘De Muggenkeet, - wat is dat?’ vroeg Molaan.
En Meyndert antwoordde:
‘We hebben het vorige jaar een hut gebouwd in het Hemveld, vader, en die noemen
wij de Muggenkeet. Wij dachten, dat zij dezen winter wel verdwenen zou zijn, maar
het riet is op dat gedeelte van het veld dit jaar niet afgemaaid. De hut staat er nog,
en is nu voor u een prachtige schuilplaats.’
‘Wij zullen zien,’ zei Molaan.
Na een half uur roeiens hielden de jongens op het rietveld aan.
De boot werd vastgelegd en het drietal stapte aan land. Weldra hadden zij de
Muggenkeet bereikt. De zoogenaamde deur werd opengemaakt, en Molaan vond
inderdaad de mooiste schuilplaats, die te bedenken was.
O, wat waren Meyndert en Jan blij, dat zij Molaan hierheen hadden gebracht. In
de hut had men geen last van regen en wind, en dat er bijna nooit bezoek kwam, was
wel gebleken uit het feit, dat de hut daar den ge-
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heelen winter gestaan had en nog in denzelfden toestand verkeerde, als toen zij
gebouwd was.
‘Hoe jammer, dat Hendrik ook niet hier is,’ zei Molaan. ‘Wat een prachtige
gelegenheid, om ons te verbergen. En nu drijft het levenlooze lichaam van den armen
jongen in de Zaan...’
Molaan veegde de tranen uit zijn oogen.
‘Wij konden toch niet langer op hem wachten, niet waar, vader?’ vroeg Meyndert,
wien telkens de gedachte bekroop, dat hij misschien wel te spoedig van wal gestoken
was en daardoor schuld had aan den dood van Hendrik.
‘Neen kind, - je kon en mocht niet langer wachten,’ sprak Molaan. ‘Als je een
oogenblik langer gewacht hadt, zou ik stellig gevangen genomen zijn. Maar jongens,
weest nu vooral voorzichtig, en zegt aan niemand, waar ik mij bevind.’
‘Ook aan Moeder niet?’ vroeg Meyndert.
‘Neen, ook aan Moeder niet,’ was het antwoord. ‘En als je kunt, zorg dan, dat ik
af en toe van het noodige voedsel voorzien wordt.’
‘Dat zullen we,’ zei Jan, ‘en geloof u maar gerust, dat niemand van mij hooren
zal, waar uw schuilplaats is.’
‘Je bent een kranige jongen, Jan,’ zei Molaan. ‘Dat heb je vandaag wél getoond.
Zonder jouw waakzaamheid was ik verloren geweest, evenals de anderen.’
‘Wat zou er met hen gebeuren, vader?’ vroeg Meyndert.
‘Dat weet God alleen, kind, maar ik vrees thans het ergste. Ik kan je niet zeggen,
hoe dankbaar ik mij voel, dat ik althans hier zoo goed geborgen ben.’
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En hij drukte Jan hartelijk de hand. Wat voelde Jan zich op dat oogenblik gelukkig.
‘Maar jongens, gaat nu naar huis terug,’ vervolgde Molaan. ‘'t Is al haast
middernacht, denk ik.’
De jongens namen afscheid, stapten in de boot, en keerden naar Zaandam terug.
Eerst roeiden zij flink door, maar hoe dichter zij bij de stad kwamen, hoe omzichtiger
zij te werk gingen. Links en rechts keken zij uit, of er misschien gevaar dreigde.
Er was echter geen enkel vaartuig op de Zaan te zien. Ongedeerd bereikten zij de
Zon, en juist wilden zij de boot vastleggen, toen Jan meende zacht te hooren roepen.
‘Stil, Meyndert - stil, ik hoor wat,’ zei hij, zijn makker bij den arm grijpend.
Deze luisterde ook. En nu hoorden zij het duidelijk.
‘Meyndert!’ hoorden zij zacht roepen. ‘Jan!’
't Geluid kwam van den kant van de duikersluis.
‘Dààr!’ fluisterde Jan, naar den duiker wijzende, waar het water kalm doorstroomde.
Want de duikersluis was geen doorvaart, doch werd alleen gebruikt om te spuien.
De stroom was thans evenwel niet sterk, omdat het sedert eenigen tijd niet geregend
had.
Jan en Meyndert voelden tegelijkertijd een huivering door hun leden gaan, wat
waarlijk geen wonder was. Zij hadden een hoogst zenuwachtigen dag achter den rug,
die hen zeer overspannen had; bovendien waren zij juist teruggekeerd van een
gevaarvollen en geheimzinnigen tocht en bevonden zich thans op de plaats, waar een
groot uur geleden een goed vriend van hen jammerlijk in de golven omgekomen was.
‘Wat zou 't zijn, Jan?’ vroeg Meyndert zacht.
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‘Ik weet het niet,’ zei Jan. ‘Laten we luisteren.’
Even later hoorden zij nogmaals roepen.
‘Jan! - Meyndert! - Ben je daar nog?’
‘'t Is een menschelijke stem,’ fluisterde Jan. ‘Zou er iemand in de duikersluis
zitten?’
Plotseling greep Meyndert zijn vriend bij den arm.
‘Hemel, - zou het misschien Hendrik zijn?’ vroeg hij, en tegelijkertijd begon hij
geweldig te beven.
‘Zou hij niet verdronken zijn, maar zich gered hebben?’ vroeg hij even later.
‘'k Weet het niet, - 't is niet onmogelijk,’ zei Jan. ‘Laten we gaan kijken. Of durf
je niet?’
‘Ja wel, - vooruit maar.’
Juist wilden zij naar den duiker roeien toen zij menschen over de sluis hoorden
loopen. 't Was druk op de straat.
‘Stil, - wacht even,’ zei Jan. ‘Daar loopt iemand.’
Zij wachtten een oogenblik, tot het geluid zich in de verte verloren had. Toen
roeiden zij behoedzaam naar den duiker.
‘Wie is daar,’ vroegen zij zacht, toen zij dicht bij de plaats waren, vanwaar het
geluid gekomen was.
‘Ik ben het, - ik, Hendrik Marinus,’ klonk het zacht terug.
‘O, - dus niet... verdronken!’ fluisterde de jongens in de grootste blijdschap terug.
‘Waar ben je, Hendrik?’
‘Hier op den dwarsbalk,’ werd er geantwoord. ‘Ik heb mij Goddank kunnen redden.
Maar ik ben drijfnat, en bibber van de koû.’
Dwars voor de sluis was een breede balk aangebracht, zeker om te maken, dat het
sluisje niet voor de
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vaart in gebruik genomen werd. En 't was Hendrik Marinus gelukt naar dien balk te
zwemmen, en nadat de soldaten vertrokken waren, zich er bovenop in veiligheid te
brengen.
Hoe klopten de harten der jongens van blijdschap, toen zij de boot onder den balk
brachten, en Hendrik zich naar beneden liet glijden.
‘Waar is je vader?’ vroeg Hendrik.
‘In een riethut op het Hemveld,’ was het antwoord. ‘We zullen jou daar ook
brengen. Daar ben je voorloopig veilig.’
‘Uitstekend,’ zei Hendrik. ‘O, wat ben ik koud, - koud tot op mijn gebeente toe.
Had ik maar droge kleêren.’
‘Wacht,’ zei Meyndert, ‘ik zal ze halen.’
‘Zou 't niet gevaarlijk wezen?’ vroeg Hendrik.
‘We moeten het wagen,’ zei Meyndert. ‘Moeder zal nog wel op zijn, om op mij
te wachten. Ik ga even in huis en kom dadelijk terug.’
Hij stapte aan wal, maar vond, zooals hij verwacht had, de deur gesloten. Doch
op zijn getik werd er spoedig opengedaan. Zijn moeder stond voor hem. Meyndert
zag, dat zij geschreid had, want de tranen liepen haar nog over de bleeke wangen.
‘O, ben je daar?’ zei ze zacht. ‘Is Vader in veiligheid?’
‘Ja Moeder, wees gerust,’ zei Meyndert binnenstappende. ‘En nu hebben we
Hendrik aan boord. Hij was in het water gesprongen...’
‘En is verdronken,’ zei zijn Moeder droevig. ‘Ik heb het vernomen. De arme
jongen...’
‘Hij is gered, - hij heeft zich op den dwarsbalk voor
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den duiker in veiligheid weten te brengen. Maar hij is doornat en erg koud. Ik kom
kleeren voor hem halen, en dan brengen wij hem dadelijk naar Vader.’
‘Waar is Vader?’ vroeg de beangstigde vrouw.
‘In veiligheid, Moederlief!’ zei Meyndert, terwijl hij haar de beide armen om den
hals sloeg en haar kuste. ‘Vraag nu niets meer...’
‘Neen kind, ik zal niets meer vragen. O, wat ben ik blij...’
‘Ja, ja,’ zei Meyndert, ‘maar laten wij nu aan den armen Hendrik denken. Heeft
U droge kleeren, wat levensmiddelen, en een paar dekens?’
De Moeder ijlde weg om een en ander te halen.
Het bootje lag voor den wal, in een donkeren hoek. Stil, maar vlug, werd alles aan
boord gebracht, want het was drukker op de straten dan gewoonlijk om dien tijd.
Maar niemand hoorde hen. En weldra stak de boot voor de tweede maal van wal.
Hendrik Marinus draalde geen oogenblik, om zich van zijn natte kleeren te ontdoen.
‘Hè, heerlijk,’ zei hij. ‘Wat lekker warm! Zie zoo, jongens, jelui zult wel moe zijn
en even willen rusten. Geeft mij de riemen maar. Ik heb behoefte aan beweging, en
het roeien zal mij goed doen. Ik ben nog door en door koud, en mijn armen en beenen
zijn geheel verstijfd. O, wat heb ik met smart op je terugkomst gewacht. Maar al
bleef je lang weg, ik wist, dat je komen moest, en dat gaf mij moed.’
Hij nam de riemen van de jongens over, en roeide uit alle macht. Men hoorde hem
na elken riemslag zuchten, en de boot vloog snel over het water.
Na een poosje zei hij:
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‘Ha, dat doet me goed. Het bloed begint me weer vlugger door de aderen te stroomen,
en ik voel me weer zoo lekker als een krentenmik.’
Ze bereikten het Hemveld en begaven zich naar de Muggenkeet. Spoedig maakten
zij ‘de deur’ open en traden binnen, Meyndert voorop.
‘Vader!’ - zei hij. ‘Vader!’
Maar geen geluid liet zich hooren.
‘Vader!’ riep hij nog eens, maar nu veel luider, ‘Vader!’
Ja, nu werd er een geritsel hoorbaar.
‘Ben jij daar, Meyndert?’ werd er gevraagd.
‘Ja, Vader, hier is Hendrik Marinus ook. Hij heeft zich weten te redden...’
Bij het hooren van die blijde tijding kwam Molaan uit zijn schuilhoek te voorschijn.
‘Heeft hij zich weten te redden?’ vroeg hij. ‘O, Goddank, Goddank! - Waar ben
je, Hendrik?’
‘Hier baas,’ was het antwoord, en zij drukten elkander hartelijk de hand.
‘Wat is het hier een goede schuilplaats,’ zei Hendrik. ‘Hier zullen ze ons niet gauw
zoeken.’
‘Dat geloof ik ook,’ zei Molaan.
En Jan liet er op volgen:
‘En als mijnheer De Quack u moet opsporen, kijkt hij maar met één oog, dat weet
ik zeker. De Commissaris heeft alles gedaan, wat hij kon, om het gevangen nemen
van zooveel menschen te voorkomen.’
‘Ha zoo!’ riep Hendrik uit. ‘Dan begrijp ik ook, waarom het mij zoo gemakkelijk
viel te ontsnappen. Want ik was nog maar nauwelijks bij den duiker aangeko-
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men, of ik hoorde den Commissaris tot de soldaten zeggen:
“De een is ontvlucht en de ander verdronken. Voorwaarts mannen, zoek niet langer.
We hebben nog veel te doen.” - En al heel spoedig trokken de soldaten af.’
‘Nu, geloof maar gerust, dat de Commissaris dat wel met voordacht heeft gedaan,’
zei Jan. ‘Maar nu gaan we naar huis terug, Meyndert. Ik brand van nieuwsgierigheid
om te weten, wat er thuis gebeurt.’
‘Best,’ zei Meyndert. ‘Kijk Vader, hier hebben we levensmiddelen en een paar
dekens. Nu heeft u wel voor een paar dagen genoeg. En het is beter, dat wij hier heel
weinig komen. Des te minder gevaar loopen we, dat uwe schuilplaats ontdekt wordt.’
‘Volkomen waar,’ zei Molaan. ‘Je bent een paar flinke jongens.’
Zij namen afscheid en roeiden ten tweeden male naar de stad terug. Thuisgekomen
legden zij de boot vast en stapten aan wal.
Meyndert ging ‘de Zon’ binnen, waar zijn Moeder nog op hem wachtte. Ze bood
Jan wel aan, daar ook te overnachten, maar hij verlangde te zeer naar huis. Hij wilde
weten, wat daar gebeurde. Maar voor hij vertrok, sloeg vrouw Molaan hem haar
beide armen om den hals, en bedankte hem met tranen in de oogen voor de redding
van haar echtgenoot.
Ontroerd verliet Jan ‘de Zon.’ Zoodra hij op de straat kwam, merkte hij, dat het
daar veel drukker was dan gewoonlijk. De onverwachte gevangenneming van de
leiders van den opstand had heel wat volk op de been gebracht, dat zich voornamelijk
voor ‘den Otter’
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opgehoopt had. Op de bovenkamer brandde het licht nog.
Jan begaf zich tusschen het volk, dat op gedempten toon over het gebeurde sprak.
Haat en verbittering flikkerde hem uit menig oog toe, lust tot verzet sprak uit menig
gebalde vuist. 't Was duidelijk, dat alleen de aanwezigheid van zooveel honderden
soldaten in de stad hen er van weerhield, de gevangen mannen met geweld te
ontzetten.
De voordeur stond open. Jan zag, dat Narot daar nog steeds de wacht hield. Met
langzamen tred liep hij de gang op en neer. Dat was niet aanmoedigend voor Jan,
maar toch besloot hij een poging te wagen om binnen te komen. Wat kon Narot hem
ook doen? De man wist toch niet, wat hij gedaan had. Maar eerst moest hij weten,
of er misschien nog meer ontvlucht waren. Juist wilde hij het aan iemand van de
aanwezigen vragen, toen hij dicht bij zich Kees Eijdenberg ontdekte. Dadelijk ging
hij naar hem toe, en vroeg:
‘Wie zijn er binnen, Kees?’
't Ontging hem niet, hoe bleek zijn vriend zag.
‘Mijn vader,’ klonk het zacht, ‘en Segglis, en de Vries en Wijnstra en Rek en
Kruyshaar. O Jan, ik ben zoo angstig, dat het niet goed afloopt...’
‘Maar waarom zijn ze niet gevlucht!’ riep Jan bedroefd uit.
‘Molaan is ontsnapt,’ zei Kees, ‘en Hendrik Marinus is verdronken, heb ik gehoord.
Och, waarom zouden ze gevlucht zijn? Wie kon gedacht hebben, dat zij gevangen
genomen zouden worden? Mijn vader dacht er in het geheel niet aan.’
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‘Laten we maar hopen,’ zei Jan bemoedigend, ‘misschien loopt alles beter af, dan
wij denken.’
Op dat oogenblik kwam er beweging onder het volk.
‘Daar komen weer soldaten aan met een gevangene!’ werd er gemompeld. En
iedereen rekte den hals om te zien, wie het was.
Weldra verschenen de soldaten om den hoek. Doodsbleek liep een man tusschen
hen in.
‘'t Is Barend Jansz Smit, van Zaandijk!’ zei er een, die hem herkende.
Overal maakten de menschen ruimte, om de soldaten door te laten. Dezen liepen
met hun gevangene den Otter binnen.
Ha, dat was een schoone gelegenheid voor Jan, om binnen te sluipen. Hij sloot
zich dicht achter de soldaten aan.
Maar Narot had scherpe oogen. Hij ontdekte hem dadelijk en greep hem met
krachtige hand beet.
‘Waar jij keweest ben?’ vroeg hij op nijdigen toon.
‘Buiten,’ zei Jan. ‘Laat me los, Narot, - wat heb ik voor kwaad gedaan?’
‘Buiten keweest?’ zei Narot met een schamper lachje. ‘En hoe komt het dan, dat
Molaan kewaarskuwd is en kevlukt? Wie hem dat kezekt, dat hij...’
‘Is Molaan dan gevlucht?’ vroeg Jan, die zich hield, alsof hij daar zeer verbaasd
over was.
‘Ja, - jij dat niet weet, hè? Wakt maar, ik jou boven brenk bij de heeren. Die weet
wel raad met jou!’
‘Maar Narot, ik - ik -’
Doch 't hielp niet. Narot duwde hem voor zich uit naar de hem welbekende
bovenkamer, waar de twee
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vreemdelingen nog bezig waren met het ondervragen van de gevangenen. Ook de
Commissaris van politie was daar aanwezig.
‘Wat is er, Narot?’ vroeg deze.
‘Hier is een brutale jonk, die den halven nakt op straat kezworven,’ radbraakte
Narot. ‘Hij zal wel weet, hoe Molaan ontsnapt is.’
‘Kom hier, jongen,’ sprak de vreemde heer, die de gevangenen ondervroeg. ‘Hoe
heet jij?’
‘Jan Lobherr,’ was het antwoord. ‘Ik woon hier: de kastelein van den Otter is mijn
vader.’
- ‘Zoo, en wat weet jij van Molaan?’
‘Molaan is ontsnapt, mijnheer. Kees Eijdenberg heeft het me verteld.’
‘Zoo, heeft Kees Eijdenberg jou dat verteld. Maar Narot schijnt te gelooven, dat
jij bekend zijt met de plaats, wààr Molaan zich heeft verscholen. Is dat waar?’
Jan keek den vreemdeling vierkant in de oogen.
‘In de richting van Amsterdam, mijnheer. Ik had hem gewaarschuwd,’ zei hij
dapper. ‘Het zoontje van Molaan is mijn vriendje, mijnheer.’
‘Zoo jongen, jij durft heel wat te zeggen, - en heel wat te doen ook!’ sprak de
vreemdeling op gestrengen toon. ‘Dus Molaan zal nu wel te Amsterdam zijn, denk
je?’
‘Dat kan gemakkelijk waar zijn, mijnheer, want het is al verscheidene uren geleden,
dat ik hem gewaarschuwd heb. En toen is hij onmiddellijk gevlucht. Hij kan wel al
veel verder zijn dan Amsterdam.’
‘En hoe zou je het vinden, als wij nu jou in plaats van hèm gevangen hielden?’
vroeg de heer.
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Jan antwoordde niet.
‘Spreek, - hoe zou je dat vinden?’ herhaalde de heer.
‘Dat moet u weten, mijnheer,’ zei Jan beleefd. ‘Ik verheug me er over, dat Molaan
ontvlucht is. Zijn zoontje is mijn vriend, mijnheer. 't Was mijn plicht hem te
waarschuwen.’
‘Zoo, is dat je meening?’
Daarop sprak hij enkele zinnen in het Fransch tegen den anderen heer, die Jan
gedurende het korte onderhoud met welgevallen had aangezien. Blijkbaar had hij
schik in den flinken knaap. En zijn antwoord was zeker niet ongunstig voor den
jongen gevangene, want een oogenblik later klonk het Jan toe:
‘Ga naar je moeder, jongen, en naar je bed. Zulke kleine kereltjes moeten niet zoo
laat op straat loopen. En bemoei je voortaan alleen met je eigen zaken, hoor je!’
Jan dacht bij zichzelf, dat dit ook zijn eigen zaak was geweest, maar hij zeide het
niet. En van het verlof om te vertrekken maakte hij dadelijk gebruik. Hij was de trap
veel gauwer af, dan hij er opgekomen was, en snelde bij zijn Moeder de woonkamer
binnen. Zijn Vader was daar ook. Dadelijk vertelde hij hun, wat er gebeurd was, en
zijn ouders verheugden zich niet weinig, dat door toedoen van hun jongen Molaan
en Hendrik Marinus gelegenheid hadden gehad, om te ontkomen. Over hun
schuilplaats sprak hij echter niet. Dat was het geheim van hem en Meyndert.
‘Ga nu naar bed, Jan,’ zei zijn Moeder.
Maar Jan wilde liever nog wat opblijven, want hij was nieuwsgierig naar den
afloop van het onderzoek.
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En hij wilde ook graag weten, of de gevangenen weer in vrijheid zouden worden
gesteld.
Trouwens, er was in Zaandam bijna nog niemand naar bed. Er heerschte in alle
gezinnen groote onrust, en de gemeenteraad was nog vergaderd. In den namiddag
was bij bekkenslag bekend gemaakt, dat alle achtergehouden geweren binnen een
uur tijds moesten ingeleverd zijn, en dat onmiddellijk moest worden overgegaan tot
de inschrijving voor de Nationale Garde. Dat de komst der soldaten een grooten
schrik had teweeggebracht, bleek thans duidelijk, want de toevloed voor de
inschrijving was zoo groot, dat allen dien dag niet eens geholpen konden worden.
De Maire liet bekend maken, dat de gelegenheid tot inschrijving den volgenden
morgen om acht uur weer zou geopend worden in de kerkekamer.
Intusschen waren ook de Maires uit de omliggende gemeenten te Zaandam
aangekomen en in het stadhuis vergaderd, waar zij, met de adjuncten en de raadsleden
het besluit namen, een schriftelijk verzoek te richten tot Generaal Molitor, om voor
Zaandam alle mogelijke zachtheid te willen gebruiken. Deze gelastte daarop, dat
hem een lijst moest worden ter hand gesteld, bevattende de namen van de
meestgegoede en notabelste ingezetenen der stad.
Dit bevel gaf menigeen hoop, dat het met de gevangenen wel goed zou afloopen,
en dat de stad alleen zou worden gestraft met een zware geldboete.
Die lijst werd den volgenden morgen ter hand gesteld aan den Luitenant-kolonel,
daar Generaal Molitor toen reeds vertrokken was.
Zoo werd het onder hoop en vrees voor menigeen
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twee uur in den nacht. Toen waren de verhooren afgeloopen en de processen-verbaal
opgemaakt.
Er heerschte een oogenblik van groote spanning onder de gevangenen. Wat zou
er thans over hen besloten worden? Zouden zij naar hun woningen kunnen
terugkeeren? Of - zou hun gevangenschap worden verlengd?
Helaas, - zij bleven niet lang in onzekerheid. De Commissaris kreeg van den
vreemdeling bevel, eenige Zwitsers boven te laten komen. En toen dat geschied was,
gebood hij, de gevangenen aan elkander te boeien en hen naar een der
kanonneerbooten te brengen.
Maar tot den Commissaris voegde hij er bij:
‘Vous pouvez dire au grand (met wien hij den heer Rek bedoelde,) que ce n'est
pour la forme, et qu'il n'a rien à craindre.’1)
Met groote ontzetting zagen de menschen, die nog op den Dam op den afloop van
het onderzoek stonden te wachten, hoe de gevangenen door de Zwitsers geboeid naar
buiten werden gevoerd. Een groote drom volgde den treurigen stoet. Maar niemand
waagde het, oproerige kreten te doen hooren of tot eenig verzet over te gaan. Het
volk, bevreesd voor de vele soldaten, berustte, al was het dan ook met wrok in het
hart, in het onvermijdelijke.
Dat Jan den stoet volgde, behoeft niet te worden gezegd. Hij liep zwijgend naast
Kees Eijdenberg voort, die een plaatsje had weten te bemachtigen dicht bij zijn vader.
De beide jongens hadden tranen in de oogen...
De kanonneerboot lag bij de Draaibrug, aan den

1) Gij kunt aan dien grooten zeggen, dat het slechts voor den vorm is, en dat hij niets te vreezen
heeft.
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Zuiddijk, dicht bij het huis van den heer Latenstein. Zwijgend zag het volk het aan,
dat de gevangenen aan boord en naar beneden werden gebracht.
Toen keerde het langzaam naar huis terug. Menigeen vroeg zich met angst af, wat
het einde zou zijn. Maar de raadsleden en de gegoeden in de stad hoopten en
verwachtten, dat alles wel op een brandschatting zou uitloopen.
't Was al laat, toen Jan Lobherr eindelijk in zijn bed stapte. Maar nog langen tijd
was het hem onmogelijk den slaap te vatten. Telkens moest hij denken aan Molaan
en aan Hendrik, die door zijn toedoen zoo gelukkig aan het gevaar waren ontkomen,
en aan de beklagenswaardige mannen, die thans in het ruim van de kanonneerboot
waren opgesloten, niet wetende, welk lot hun beschoren zou zijn.
Eerst tegen den morgen gelukte het hem den slaap te vatten.
De twee vreemde heeren, die Coffin en Van de Weyer heetten, logeerden in den
Otter. 't Waren commissarissen van politie uit een andere stad.
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Tiende hoofdstuk.
Een allertreurigste dag, die maar voor weinigen blij eindigde.
Jan was nog niet lang opgestaan, en bevond zich bij zijn vader in de gelagkamer,
toen de heer De Quack daar binnentrad.
‘Goeden morgen, Lobherr,’ klonk diens groet. ‘Dag jongen.’
‘Morgen, mijnheer,’ luidde de wedergroet, en Lobherr liet er op volgen:
‘Is er nog bijzonder nieuws, mijnheer de Commissaris?’
‘Veel te veel, goede vriend. De gevangenen zullen hedenmorgen voor een krijgsraad
terecht staan.’
Lobherr liet bij het hooren van die tijding van schrik een gevulde bierkruik uit de
handen vallen, zoodat zij aan scherven op den grond terecht kwam en het bier over
den vloer stroomde.
‘Voor den krijgsraad... terecht staan,’ vroeg hij ontsteld.
‘Ja, - zoo is het, helaas, en niet anders,’ zei de Commissaris met een zucht. ‘Ik
vrees het ergste voor de arme kerels, en verheug er mij in, dat er twee althans den
dans ontsprongen zijn.’
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Plotseling schoot het hem te binnen, dat Jan den vorigen avond door den vreemdeling
ondervraagd was, omdat Narot hem beschuldigd had, van wel meer van de zaak te
weten. Hij wenkte Jan toe, wat naderbij te komen.
‘Is het waar, dat jij die mannen gewaarschuwd hebt?’
Jan weifelde geen oogenblik met zijn antwoord, want hij wist te goed, dat de
Commissaris te vertrouwen was.
‘Ja, mijnheer, niet alleen gewaarschuwd, maar ook weggebracht,’ zei hij.
‘Zoo, zoo, - nu, ik zal je niet vragen, waar ze verborgen zijn. Pas jij maar op, dat
het een diep geheim blijft...’
‘Vertrouw op hem, mijnheer, - hij is een bij-de-handje.’
‘Dat schijnt wel!’
‘Maar mijnheer,’ vroeg Lobherr, ‘zal de krijgsraad hier vergaderen, in den Otter?
Ik heb er nog geen bericht van gehad. Zou het wel waar zijn?’
‘'t Is helaas maar al te waar,’ sprak de Commissaris, terwijl hij een grooten bundel
papieren uit zijn zak te voorschijn haalde.
‘Hier heb ik hun verdediging opgeschreven. Al van heden morgen vier uur af heb
ik bij de arme kerels in de kanonneerboot vertoefd. Rek, Eijdenberg en de Vries
hebben mij tot hun verdediger aangesteld.’
‘Dan heeft u dezen nacht niet te veel rust gehad,’ zei Lobherr. ‘Want het was heel
laat in den nacht, eer het onderzoek hier afgeloopen was. Wie zal de andere
beschuldigden verdedigen?’
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‘Mr. Jacob Cornelisz. Honig, advocaat te Zaandijk. En de krijgsraad zal zitting houden
ten huize van den heer Pieter Latenstein, op den Zuiddijk. Over een uur begint de
publieke instructie.’
‘Dus de krijgsraad zal vergaderen bij den Vader van Johan Latenstein?’ vroeg Jan,
die dadelijk het voornemen opvatte, om zich bij zijn vriendje te voegen, ten einde
spoedig den uitslag te weten.
‘Dat kan wel,’ zei de Commissaris. ‘Ik ken dien jongen niet.’
‘Ja, bij den Vader van Johan,’ zei Lobherr. En tot den Commissaris vervolgde hij:
‘Wat zou het einde zijn, dunkt U?’
‘'t Is moeilijk te zeggen, Lobherr. Ik zie de zaak donker in. Maar de kans is niet
uitgesloten, dat wij er nog met een brandschatting afkomen.’
‘Daarvoor was geen krijgsraad noodig,’ meende Lobherr.
‘Dat is het juist, waarom ik de zaak donker inzie. Doch zeg mij, - zijn de heeren
boven al gereed?’
‘Ja, - zij hebben reeds ontbeten.’
De Commissaris vertrok naar boven, en Jan spoedde zich naar zijn vriend Johan
Latenstein. 't Spreekt van zelf, dat hij eerst Meyndert afhaalde, die ook meeging.
Nauwelijks was de Commissaris van politie bij de twee vreemdelingen boven
gekomen en had hij de papieren op de tafel gelegd, of een van hen vroeg:
‘Wat zijn dat voor papieren?’
‘'t Is de verdediging van drie der beschuldigden, die mij tot hun verdediger hebben
gekozen,’ zei de Commissaris.
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Maar de heeren keken hem lang niet vriendelijk aan bij die woorden.
‘Et que pensez vous de faire?’1) vroeg een van hen.
‘Ce que l'humanité m'ordonne,’2) was het antwoord. ‘Ziet u daar iets kwaads in?’
‘Genoeg om u te arresteeren,’ klonk het hem barsch toe. ‘Wie heeft ooit gehoord,
dat een Commissaris van politie zich belast met de verdediging van oproerlingen.
Weet, wat ge doet, en bedenk, dat ook wij weten, wat onze plicht is.’
De Quack spoedde zich thans naar de kanonneerboot, waar hij den advocaat Honig
aantrof, die zich met de gevangenen onderhield. Hij zeide hem, dat hij de drie
gevangenen niet mocht verdedigen, en verzocht den heer Honig, die taak van hem
over te nemen. Na een korte weifeling stemde de advocaat daarin toe.
Er bewoog zich veel volk op den Zuiddijk. Iedereen wilde de kanonneerboot zien,
waarop de beschuldigden zich bevonden, en 't werd nog veel drukker op de straat,
toen het gerucht zich verspreidde, dat de gevangenen ten huize van den heer Latenstein
voor een krijgsraad zouden terecht staan.
Om tien uur verscheen een detachement Zwitsers, die de mannen uit de boot
haalden en naar het genoemde huis voerden.
't Was zoo druk op straat, dat de stoet slechts langzaam kon opschieten.
‘Mannen, houdt goeden moed!’ riep een stem uit het volk.

1) ‘En wat denkt gij te doen?’
2) ‘Wat de menschelijkheid mij gebiedt.’
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De gevangenen liepen met gebogen hoofd.
Maar plotseling klonk de kreet:
‘Vader! - Dag Vader!’
't Was de stem van Kees Eijdenberg, die zijn vader het hoofd deed opheffen. Hij
lachte zijn zoon toe.
‘Vader! - Vader!’ klonk het nogmaals.
't Was de stem van Dirk Rek.
Er hadden nog meer aangrijpende tooneelen plaats, want onder de menigte
bevonden zich ook de vrouwen van enkele gevangenen.
Zij strekten de armen naar hen uit.
Gelukkig duurde de tocht niet lang, want de afstand tusschen de kanonneerboot
en het huis, waar recht gesproken zou worden, was niet groot.
De krijgsraad was reeds vergaderd, toen de beschuldigden werden binnengebracht.
De deuren van het huis werden niet gesloten, want de zitting was openbaar. Maar
niemand waagde het binnen te treden. Slechts de heer Honig volgde de gevangenen
naar de rechtzaal.
De krijgsraad werd gevormd door Bataille, Bataillons-overste, Theiler en Donatz,
kapiteins bij het 3e regiment Zwitsers, Gantin, kapitein bij het 4e regiment, en Van
Holy, van de bezoldigde Garde, terwijl D'Engelhard de functie van rapporteur
vervulde, daarbij bijgestaan door den fourier Jean Henri Cousandier. De heer Desprez
deed dienst als tolk.
Dadelijk na de aankomst der gevangenen werd de zitting geopend. De akte van
beschuldiging werd voorgelezen, daarna werden de beklaagden verhoord.
Buiten, op de straat, wachtte men in angstige spanning. Er waren er wel, die een
zwaar hoofd in de zaak
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hadden, maar verreweg het meerendeel was van meening, dat alles wel met een sisser
zou afloopen, en dat de eigenlijke hoofdstraf wel in een geldboete zou bestaan.
Jan, Meyndert, Dirk Rek en Kees Eijdenberg bevonden zich met Johan Latenstein
achter het huis in den tuin. Dat Dirk en Kees in een hoogst gespannen toestand
verkeerden, is licht te begrijpen. Zwijgend zaten zij op een houten bankje in den tuin.
En dat Meyndert zich gelukkig voelde, nu hij zijn vader in veiligheid wist, spreekt
van zelf. Telkens stootte hij zijn vriend Jan met den elleboog aan en dan wisselden
zij een blik van verstandhouding. Maar zij hadden diep medelijden met Kees en Dirk,
die erg bleek zagen en voortdurend hun blik gericht hielden op de kamer, waar de
krijgsraad gehouden werd.
Eindelijk stond Kees op.
‘Ik kan het niet langer uithouden,’ zei hij. ‘Zeg Johan, weet jij geen plekje, waar
wij ongezien kunnen hooren, wat er gebeurt?’
‘Je moogt naar binnen gaan,’ zei Johan. ‘Je weet toch wel, dat de zitting openbaar
is?’
‘Ja, maar dat durf ik niet,’ zei Kees.
‘En jongens zullen ze er wel niet toelaten,’ meende Dirk.
‘Wil ik in de gang luisteren, en je dan komen zeggen, wat er voorvalt?’ stelde
Johan voor. ‘De Zwitsers zullen mij niet wegjagen, want ze weten wel, dat ik hier
woon.’
‘O ja, doe dat, - doe dat!’ riepen Kees en Dirk tegelijk.
Johan ging naar binnen, en daar de deur openstond,
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kon hij elk woord verstaan, dat er gesproken werd. Hij hoorde duidelijk, dat de
verhooren nog niet afgeloopen waren, wat hij zijn vrienden dadelijk ging mededeelen.
‘En als die afgeloopen zijn, wat gebeurt er dan?’ vroeg Kees.
‘Dan wordt de wet voorgelezen en de straf geeischt,’ zei Johan. ‘Dat heeft Vader
mij gezegd. - Ik ga weer luisteren.’
Na een geruimen tijd verscheen hij weer. Hij zag er ontsteld uit, en durfde haast
niet zeggen, wat hij gehoord had.
‘Toe, - spreek, Johan!’ drong Kees bij hem aan.
‘Ja, - toe - toe!’ zei Dirk. En Jan en Meyndert brandden ook van verlangen om te
weten, wat er gebeurd was.
‘Maar 't is zoo erg,’ zei Johan weifelend, en hij kreeg tranen in zijn oogen.
‘Ook het erge moeten wij weten,’ hield Dirk aan.
‘Toe Johan, - zeg, wat er gebeurd is. Zijn de verhooren afgeloopen?’
Johan knikte bevestigend.
‘En toen?’ vroeg Kees. ‘Zeg Johan, en wat toen?’
‘Toen werd het artikel van de Wet voorgelezen, dat op de zaak betrekking heeft...’
zei Johan weifelend.
‘Hoe luidde dat artikel?’ vroeg Dirk, en hij keek Johan doordringend aan. ‘Toe, spreek dan toch!’
‘Ja, spreek dan toch! Wij moeten het immers toch eenmaal hooren,’ zei Kees
Eijdenberg. Maar zijn gelaat trok erg zenuwachtig, en Jan zag, dat zijn handen
beefden.
‘Moet ik het zeggen?’ vroeg Johan. ‘De Wet eischt...’
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Maar nog weifelde hij. Hij durfde het vreeselijke woord bijna niet uitspreken.
Ademloos staarden de jongens hem aan. Niemand sprak.
‘...den dood!’ fluisterde hij zacht.
Ontzet bleven de jongens hem aanstaren.
‘Maar jongens,’ vervolgde Johan medelijdend, - ‘dat is het vonnis nog niet. Mr.
Honig moet nog spreken, moet hen nog verdedigen. Houdt nog goedenmoed.’
Dirk en Kees schreiden. Ze merkten niet eens, dat Johan weer naar binnen
terugkeerde om te luisteren naar de woorden van verdediging, die door den advocaat
werden gesproken.
Doodstil stond hij in de gang en geen woord ontging hem, want al bestond de
rechtbank uitsluitend uit Zwitsers, die de Nederlandsche taal niet verstonden, toch
sprak de verdediger geen Fransch. Neen, hij wilde, dat de arme beklaagden zouden
hooren, wat hij aanvoerde om hen vrij te pleiten, om hen te redden uit de klauwen
des doods.
En hij was welsprekend, want zijn hart vloeide over van medelijden met de
ongelukkige mannen, die in een oogenblik van verdwaasdheid wel verkeerd hadden
gehandeld, wel tegen de Wet hadden gezondigd, maar die geen oogenblik in den
waan hadden verkeerd, dat zij zich zóó schuldig hadden gemaakt, dat zij er slechts
met hun leven voor konden boeten.
O, wat sprak hij mooi! Johan's hart klopte van blijdschap, en de hoop herleefde
bij hem, dat het den braven man gelukken zou de harten der rechters te vermurwen
en hen tot een zachtere straf te bewegen.
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Eindelijk kon hij zijn vreugde niet langer bedwingen. Hij spoedde zich nogmaals
naar zijn vrienden, om hen te zeggen, dat zij moed moesten houden, dat nog alles
niet verloren was, dat de advocaat zóó mooi sprak tegen de rechters, dat zij wel
medelijden mòèsten krijgen...
En weer keerde hij naar de gang terug om te luisteren. De advocaat sprak steeds
voort, en Johan luisterde met ingehouden adem.
Steeds meer klom zijn hoop! Neen, neen, nu hij alles goed hoorde, konden en
mochten de rechters die mannen niet ter dood veroordeelen, - zóó schuldig waren
zij niet.
Alles om zich heen vergat hij, - zoo ingespannen luisterde hij naar de verdediging
van den spreker.
Eindelijk hield deze stil. Zijn redevoering was geëindigd. De rechters lieten het
vertrek ontruimen en bleven daar beraadslagen over het vonnis, dat moest worden
geveld.
Johan was bij zijn vrienden teruggekeerd. O, hoe lang viel hun de tijd! En hoe
klopten hun harten van angst en spanning. Maar toch waren zij niet zonder hoop.
Johan twijfelde zelfs niet, of na de verdediging van den heer Honig zouden zij zeker
wel in vrijheid worden gesteld en verlof krijgen om naar huis terug te keeren. Wat
zou dàt een vreugde zijn.
Maar o, wat duurde het wachten hun lang. Reeds was er een half uur verloopen,
en nog bleef de deur gesloten.
Een kwartier kroop nog voorbij. De deur bleef dicht.
Eindelijk, na een vol uur wachtens, werden de ge-
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vangenen binnengeroepen. Doodsbleek wachtten zij hun vonnis af.
Johan stond weer op zijn post, maar thans niet alleen. Zijn makkers konden hun
nieuwsgierigheid niet langer bedwingen, en waren met hem medegegaan in de gang.
De Zwitsersche soldaten, die daar de wacht hielden, lieten hen ongehinderd staan.
Eindelijk was het doodstil in het huis. Men kon een speld hooren vallen. Toen
verhief de Overste zijn stem en sprak het vonnis uit. Rek, Eijdenberg, Kruyshaar,
De Vries, Segglis en Wijnstra werden veroordeeld, om na verloop van niet meer dan
twee uren te worden gestraft met den kogel, - en Barend Jansz Smit van Zaandijk
werd vrijgesproken en onmiddellijk losgelaten.
Nauwelijks was het vonnis uitgesproken, of Dirk en Kees vielen elkander zwijgend
in de armen. Zij snikten hun verdriet luide uit.
En welk een vreeselijke ontzetting het zware vonnis in de stad teweeg bracht, is
niet te beschrijven.
‘De dood!’ prevelde menigeen, ‘de dood! O, wie had dat kunnen denken!’
Zacht fluisterde men elkander het vreeselijke vonnis toe, en in de grootste
verslagenheid keerde men naar huis terug. In menig oog blonk een traan, maar eenmaal in de huiskamer teruggekomen, balde men de vuisten en slaakte men kreten
van woede en wraakzucht.
Nog maar twee uur levens was den veroordeelden toegestaan. Om vier uur des
middags zou het vonnis worden voltrokken. Op genade behoefde men niet te hopen.
O, welk een ellende, welk een onuitsprekelijk ver-
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driet werd er geleden in de zes huisgezinnen, waarvan de man en vader straks uit het
leven zou worden weggerukt.
Nog maar twee uur levens, - welk een spanne tijds! Schreiende begaven de vrouwen
en kinderen der ongelukkigen zich naar de kanonneerboot, om afscheid te nemen, afscheid voor altoos. 't Waren droevige tooneelen, die daar werden afgespeeld...
‘Om vier uur des middags (zegt de Zaansche schrijver Honig in zijn Geschiedenis
der Zaanlanden)

had de treurige optocht plaats, met de daarbij gebruikelijke plechtigheden. Op de
buitenste werf der tweede burcht waren de slachtoffers van een onberaden oogenblik
te zamen vereenigd; daar stonden op eene rij de zes doodkisten ter zijde van hen, die
ze ter laatste woning zouden dienen, van hen, die zulk eenen dood niet hadden kunnen
verwachten, die niet vooruitgezien of verdiend hadden. Wat ook in hen omging,
deemoedig, vernietigd als de meeste hunner daar stonden, in dat oogenblik zal het
hart hun toch den troost toegeroepen hebben, dat hen voor geen schelmenstuk de
kogel wachtte. -
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De schoten knalden. Het was het eenige geluid, dat gehoord werd; want onder de
verzamelde toeschouwers, weinige als er waren, was het stil als het graf; het was of
de geheele omtrek in de stad en in de dorpen hun uitvaart vierde; de stilte en de
somberheid heerschte dien middag alom; ieders gedachte was bij de executie, en de
tranen, die er gestroomd hebben, de zuchten, die er oprezen, het gevoel, dat veler
boezem deed bewegen over de misleide burgers, waren zuiver en oprecht.’
Dadelijk na de executie werden de lijken gekist en door vijftig mannen grafwaarts
gedragen.
't Was wèl een droevige dag. Niemand in geheel Zaandam, die niet diep onder den
indruk verkeerde! Nergens hoorde men lach of scherts, op ieders gelaat las men de
diepste verslagenheid. En medelijden woonde in ieders hart voor de treurende
weduwen, die geen tranen meer hadden om te schreien, en voor de ongelukkige
weezen, die met hun vader alles verloren hadden. Want volgens het vonnis waren
ook de goederen der veroordeelden verbeurd verklaard. Het weinige, dat de menschen
nog bezaten, werd weggehaald en verkocht, ten bate van 's Keizers schatkist.
Maar - de deelneming was algemeen, en iedereen beijverde zich om te vergoeden,
wat vergoed kon worden. Neen, armoede zouden de ongelukkigen niet te lijden
hebben, - daarvoor werd wel gezorgd.
Jan Lobherr was den geheelen middag, van het oogenblik af dat het vonnis was
geveld, thuis geweest. De droefheid van Dirk Rek en Kees Eijdenberg had een grooten
indruk op hem gemaakt. Zwijgend was hij naar zijn huis gegaan, om daar te vertellen,
hoe zwaar het
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gevelde vonnis was. Hij had geen lust gehad, om zich naar buiten te begeven, en nog
veel minder, om de voltrekking van het vonnis bij te wonen.
Ook Meyndert Molaan was niet meer buiten geweest. Zoodra hij thuisgekomen
was, had hij schreiend zijn moeder omhelsd, en gefluisterd:
‘O Moeder, Moeder, zij zijn ter dood veroordeeld.’
Waarop ook vrouw Molaan in tranen uitgebarsten was. En beiden dachten zij aan
den geliefden Vader, die veilig in zijn schuilplaats verborgen zat, en aan Hendrik
Marinus, die mede den dood ontkomen was. En zij dachten ook aan Jan Lobherr,
aan wiens vriendschap en kloekheid zij deze gelukkige uitredding te danken hadden.
‘O, wat gelukkig, wat gelukkig!’ fluisterde vrouw Molaan, aan haar echtgenoot
denkende. ‘Als hij niet zoo te juister tijd had kunnen ontsnappen, zou ook hij des
doods geweest zijn.’
‘Ik ga het vanavond aan Vader zeggen, wat er gebeurd is,’ zei Meyndert. ‘'t Is wel
niet noodig, dat ik er heenga, want er zijn nog levensmiddelen genoeg, maar 't kan
hen tot voorzichtigheid aanmanen. Jan zal ik vragen, of hij meegaat.’
Hij bleef dien middag verder thuis.
Even voor vier uur drongen de schoten tot De Zon en Den Otter door, die een
einde maakten aan zes menschenlevens. Vrouw Molaan stopte de vingers in de ooren,
en een huivering voer haar door de leden. Zij vouwde de handen en dankte God, dat
háár man, de Vader van háár kinderen, niet onder die ongelukkigen was.
Maar vrouw Lobherr kende op dit oogenblik alleen
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woorden van wraak en bitterheid. En denkende aan haar kind, aan Willem, die wel
gestorven zou zijn in het verre, vreemde, koude land, strekte zij de gebalde vuist uit,
en vloekte den tiran, die gezeten op zijn troon, nieuwe scharen mannen en jongelingen
opeischte, om op het slagveld den dood te vinden.
Neen, er ging geen dag van haar leven voorbij, waarop zij niet aan haar kind dacht,
geen nacht, waarin zij geen tranen schreide over den dood van den zoon, die door
den wil van Napoleon haar van het hart was gescheurd. Haar levensvreugde was
onherroepelijk voorbij, haar geluk voor altoos verdwenen.
Tegen den avond werd de kamerdeur geopend, en trad Meyndert Molaan binnen.
Na gegroet te hebben, zei hij:
‘Jan, als het straks donker geworden is, ga je dan mêe, naar Vader en Hendrik? Ik
wil hun gaan vertellen, wat heden hier is gebeurd.’
‘Wees maar voorzichtig, jongen, dat je zelf hun schuilplaats niet verraadt,’ sprak
vrouw Lobherr.
‘Daarom wil ik wachten, tot het geheel donker is geworden,’ zei Meyndert. ‘Ik
vind, dat zij moeten weten, wat hier vandaag is voorgevallen. En misschien spoort
het hen aan tot dubbele voorzichtigheid. Ga je mêe, Jan?’
‘Als ik mag?’ zei Jan, zijn Moeder vragend aanziende. ‘U begrijpt wel, dat ik dan
later thuiskom, dan gewoonlijk.’
Zijn moeder vond het goed. En toen de duisternis gevallen was, stapten de beide
jongens in de boot, die weer van levensmiddelen was voorzien.
't Was thans doodstil op de straten. Er waren hier
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en daar alleen troepjes half dronken soldaten te zien, die niet gevaarlijk waren, daar
zij door hun luidruchtigheid hun komst vroeg genoeg aankondigden. De burgerij
begaf zich niet op straat. Bedroefd en ontsteld bleef ieder in zijn eigen huis.
Om zoo weinig mogelijk leven te maken, had Meyndert de riemen met doeken
omwonden, wat een heel verstandige voorzorgsmaatregel was geweest. Want
inderdaad konden de jongens daardoor vertrekken, zonder door iemand te worden
gehoord. Vooral toen zij langs het douanenkantoor voeren, betrachtten zij de grootste
omzichtigheid.
Zonder eenigen tegenspoed bereikten zij het Hemveld en de Muggenkeet. De
versperring uit den toegang werd verwijderd, en Molaan vroeg:
‘Is er gevochten in de stad? Wij hebben hooren schieten.’
Als antwoord vloog Meyndert zijn vader om den hals en barstte in tranen uit.
‘Wat is dàt, jongen, -tranen?’ vroeg zijn vader verbaasd. ‘Is het thuis niet goed,
met Moeder of de kinderen?’
Meyndert herstelde zich.
‘'t Is alles goed, Vader, - maar o, 't is zoo verschrikkelijk. Het schieten, dat u
gehoord heeft, was geen gevecht, maar - veel erger.’
‘Veel erger?’ vroegen de twee vluchtelingen als uit één mond.
‘O ja, - veel erger,’ zei Jan. ‘De gevangenen zijn vanmorgen voor den krijgsraad
gebracht...’
‘Voor den krijgsraad!’ riep Molaan gejaagd uit. ‘En toen...’
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‘Toen zijn ze ter dood veroordeeld,’ zei Jan zacht. ‘Het schieten, dat u heeft gehoord,
was het voltrekken van het vonnis...’
‘Groote God!’ prevelde Molaan. En even later: ‘Arme, arme kerels!’
‘Dus dood? Allen dood?’ zei Hendrik zacht.
‘Ja, allen dood, Rek en Eijdenberg en de Vries en Kruyshaar en Wijnstra en Segglis,
- allen dood. Alleen Smit van Zaandijk is vrijgesproken.’
‘Vreeselijk! - Verschrikkelijk!’ mompelde Molaan.
‘Schandelijk!’ zei Hendrik Marinus. ‘Alles ter eere van den grooten keizer! Allen
dood, - al onze goede vrienden dood! - Maar dat is een moord, baas, ik noem dat een
schandelijken moord!’
‘Noem het, zoo je wilt, de - zaak blijft er even verschrikkelijk om,’ zei Molaan,
die met droefheid dacht aan de mannen, naast wie hij had gestaan in den opstand.
En hij bedacht met een huivering, hoe weinig het had gescheeld, of ook hij en
Hendrik lagen thans naast de anderen op het kerkhof.
‘Wij kunnen God niet genoeg danken voor onze redding uit dit groote gevaar,
Hendrik,’ zei hij ontroerd, en hij trok de beide jongens liefkoozend tegen zich aan.
‘Ongetwijfeld,’ stemde Hendrik toe. En na een poosje liet hij er op volgen:
‘Zijn onze namen ook nog voor den krijgsraad genoemd?’
‘Neen, - niet genoemd,’ zei Jan.
‘Dus tegen ons is geen beschuldiging ingebracht, baas,’ zei Hendrik. ‘Als dat
gebeurd ware, zou er ook
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een vonnis uitgesproken zijn, hetzij dat ook wij - ter dood veroordeeld, - of dat wij
vrijgesproken waren. Nu dat niet is geschied, geloof ik, dat wij zonder gevaar naar
huis zouden kunnen terugkeeren.’
Molaan dacht eenige oogenblikken na.
‘Ik geloof, dat je gelijk hebt, Hendrik,’ zei hij toen. ‘Maar eerst moeten wij
daaromtrent zekerheid hebben. Je moet dat eens goed onderzoeken, jongens...’
‘Dan weet ik wel, bij wien ik mij vervoegen zal,’ zei Jan. ‘Ik weet iemand, dien
wij volkomen vertrouwen kunnen. Maar zoolang de soldaten nog in de stad zijn,
moet U hier blijven. Op 't oogenblik zou het roekeloosheid zijn, om terug te keeren.’
‘Je hebt gelijk, - maar zeg mij eens, bij wien wil je dan raad gaan vragen?’ zei
Molaan.
‘Bij mijnheer De Quack, den Commissaris van politie,’ zei Jan. ‘Hij zal ons niet
bedriegen, en hij is goed met de wetten bekend.’
‘Doe dat,’ zei Molaan.
Na eenigen tijd keerden de jongens naar de stad terug. O, hoe verheugde het hun,
dat er althans twee levens door hun toedoen voor een wissen dood gespaard waren
gebleven.
Nog denzelfden avond begaf Jan zich naar den Commissaris, dien hij gelukkig
thuis trof. Op zijn vraag, of hij hem een oogenblik zou mogen spreken, begaf de
vriendelijke man zich met hem in een afzonderlijke kamer.
‘Wat is er, Jan, - zoo heet je immers?’ vroeg hij.
‘Ja mijnheer, zoo heet ik. Ik zou graag willen weten, of tegen Molaan en Hendrik
Marinus ook een beschuldiging is ingebracht? U zal dat wel weten, mijnheer.’
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De Commissaris keek hem een poosje peinzend aan.
‘Waarom vraag je dat aan mij, jongen?’ vroeg hij toen.
‘Mijnheer, omdat ik weet, dat u medelijden heeft met de mannen, die vandaag
gedood zijn, en omdat ik zelf van U gehoord heb, dat U hen voor den krijgsraad had
willen verdedigen.’
‘Dat heeft niet mogen zijn,’ sprak de Commissaris ontroerd, ‘maar nu het zelfs
een bekwamer man niet gelukt is hen te redden, behoeft mij dat niet te spijten. - Neen
jongen, er is geen beschuldiging tegen die twee mannen ingebracht.’
Een zucht van verlichting ontsnapte Jan bij het hooren van die woorden.
‘Dus is er ook geen vonnis over hen geveld?’
‘Neen, er is over hen geen vonnis geveld. De krijgsraad meende zeker al
slachtoffers genoeg te hebben. Hun vlucht is hun redding geweest. Je kunt er trotsch
op zijn, daar de hand in te hebben gehad.’
‘Dus, mijnheer de Commissaris, zij zouden ongehinderd in de stad kunnen
terugkeeren?’ vroeg Jan.
‘Ja, - dat zou kunnen, - maar zij doen wijzer zich verborgen te houden, totdat de
soldaten vertrokken zijn. Mijns inziens kunnen zij dan veilig terugkeeren.’
Jan bedankte den vriendelijken heer voor zijn raad en vertrok met vreugde in het
hart. O, wat bracht zijn tijding een blijdschap in De Zon! En in de Muggenkeet niet
minder, toen de beide jongens daar den volgenden avond opnieuw een bezoek
brachten. De vreugde der beide vluchtelingen kende bijna geen grenzen!
De burgerij had intusschen ontzaglijk veel last van
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het aanmatigend optreden der ingekwartierde soldaten. Dezen deden hun gastheeren
den meest mogelijken overlast aan. Zij eischten op de brutaalste wijze de lekkerste
tafels, of zij allen den maarschalksstaf niet alleen in den ransel, maar zelfs al in de
hand hadden, en hielden huis als beesten. Dikwijls kwamen zij dronken thuis,
bevuilden de kamers en gingen zelfs gekleed en met laarzen aan te bed.
Niet iedereen was zoo dapper als de burger, die den bij hem ingekwartierden
Franschman kort maar krachtig zijn brutaliteit afleerde. De man had het niet breed
in de wereld, maar toch trachtte hij te voldoen aan den last van Generaal Molitor,
om den soldaat iederen dag te voorzien van vleesch, brood, kaas, jenever of
brandewijn en een flesch wijn. Maar toen de ongenoode gast op een middag thuis
kwam om te eten, en in plaats van dure aardappelen witte boonen op den schotel
vond, sloeg hij met zijn vuisten op de tafel, zoodat de schotels er van rinkelden, en
riep met een vloek tot de huisvrouw:
‘Allons! Jij opskep die aardap. Ik niet vreet die boonen!’
Maar nauwelijks had hij dat gezegd, of hij kreeg van zijn vertoornden gastheer
een zoo geduchten kaakslag, dat zijn hoofd bijna achterste-voor kwam te staan en
zijn kaak half uit het lid was.
‘Daar dan!’ riep de man hem toe. ‘Zoo wij opskep die aardap! Vreet die dan!’
De soldaat kreeg op dat oogenblik kolossaal veel respect voor zijn gastheer, en
had in het geheel geen trek meer in aardap! Zijn eetlust was totaal verdwenen en hij
kermde van de pijn. Zonder iets gegeten te heb-
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ben verdween hij uit de kamer, en hij was na dien tijd vrij wat beleefder.
Maar heel lang zouden de Zaandammers geen last meer van de soldaten hebben.
't Regende bij den Gemeenteraad dan ook klachten, en de Raad drong dientengevolge
sterk op het aftrekken der soldaten aan. En hun pogingen hadden succes. Reeds daags
na de voltrekking van het vonnis vertrokken de douaniers, en twee dagen later, des
morgens om 6 uur, scheepten de overige troepen zich in. Hun taak te Zaandam was
afgedaan.
Met groote vreugde zag men hen afmarcheeren naar de kanonneerbooten en de
veerschuiten, die daarvoor waren gerequireerd.
Des morgens te acht uren waren de Zaandammers van den angst bevrijd, welke
hen gedurende vele dagen had beklemd.
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Elfde hoofdstuk.
Hoe Napoleon verslagen werd, en Narot met de Noorderzon het hazenpad
koos. Vivat Oranje!
Den 15en April had keizer Napoleon Parijs verlaten, om zich naar zijn leger te begeven,
dat in Duitschland op zijn komst wachtte. Tien dagen later kwam hij daar aan. En
reeds den 2en Mei bevocht hij bij Lützen een schitterende overwinning op zijn
vijanden.
Voorwaarts gaat hij naar Dresden, waar hij den 8en Mei voor de Elbe staat. De
Russen en Pruisen ontruimen in allerijl die stad, en wijken naar Bautzen. Maar de
keizer achtervolgt hen, zonder hun een oogenblik rust te gunnen. Verscheidene kleine
gevechten bewijzen, hoe dicht de beide legers elkaar zijn genaderd. Weldra komt
het tot een gevecht, en opnieuw worden de verbonden mogendheden geslagen. Hun
legers trokken af naar Breslau.
De Keizer van Rusland zoowel als de Koning van Pruisen waren door de hun
toegebrachte nederlagen zoo ontmoedigd, dat zij met den onoverwinnelijken keizer
onderhandelingen aanknoopten over een te sluiten wapenstilstand. Tot groote ergernis
van zijn generaals liet de keizer zich daartoe vinden. De wapen-
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stilstand zou ingaan op 4 Juni, en eindigen den 20en Juli. Hij koesterde daarbij de
hoop, in dien tijd verdeeldheid te kunnen zaaien onder zijn vijanden, waardoor hun
coalitie uiteen zou vallen, en tevens wilde hij dien tijd benutten om zijn leger te
versterken. Immers, zijn gardes d'honneur waren reeds onderweg? Uit alle plaatsen
van zijn groot keizerrijk waren gegoede jongelieden gedwongen zich op eigen kosten
paarden en uitrusting aan te schaffen en zich bij het leger te voegen. Tevens werd
de nationale garde mobiel verklaard, waardoor een deel daarvan eveneens opgeroepen
werd om het groote leger te versterken. Ook Molaan en Hendrik Marinus moesten
den soldatenrok aantrekken. Zij behoorden echter niet tot degenen, die bij het groote
leger in Duitschland werden ingedeeld, maar werden gebruikt aan de kustwacht,
zoodat zij niet in de gevaren van den oorlog zouden deelen. Zaandam leverde drie
gardes d'honneur, namelijk C. de Vries, C. Kroeger en J. Corver, waarbij zich
vrijwillig Mr. J.C. Honig van Zaandijk aansloot. Den 29en Mei verlieten zij te paard
Zaandam, om zich te Amsterdam bij de overige gardes d'honneur aan te sluiten en
met hen naar het leger te vertrekken. Grappig is, wat van een van hen, nl. C. de Vries,
wordt verteld. Men beweert, dat de officier, onder wiens bevelen hij werd gesteld
en die een kreupel paard bereed, hem zijn prachtig ros benijdde, en hem eindelijk
dwong, van paard te verwisselen. Dat de Vries dit verre van aangenaam vond is licht
te begrijpen, en met leede oogen zag hij bet aan, hoe de officier zijn prachtig ros
bereed, terwijl hij zelf groote moeite had om zijn kreupelen knol tot loopen te
bewegen. 't Gevolg was, dat hij al spoedig in de achterste gelederen terecht
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kwam en eindelijk zelfs geheel moest achterblijven. Wel kwam de officier op zijn
vurig paard enkele malen naar hem toe galoppeeren, om hem tot meerderen spoed
aan te manen, maar 't was duidelijk, dat het beest niet harder kon. 't Werd bij den
dag kreupeler, en na eenige dagen bemerkte de Vries, dat de officier minder op hem
lette en eindelijk in 't geheel niet meer naar hem omkeek. Toen waagde de Vries een
brutaal stukje. Hij liet den afstand tusschen zich en zijn kameraden stelselmatig hoe
langer hoe grooter worden, en keerde, toen hij zag, dat men hem blijkbaar vergeten
was, doodkalm op zijn kreupel paard naar Zaandam terug, waar hij zich schuil hield.
Dat de officier op zijn gestolen ros van zijn verdwijning geen melding maakte, is
licht te begrijpen.
Eindelijk werd nog op 25 Augustus de loting gehouvoor de Conscriptie van 1814,
waardoor alweer duizenden jongelingen van huis en haard werden gescheurd, om te
gaan dienen onder de vanen van den overweldiger. Wel drukte dus de hand van den
Corsikaan zwaar op het arme Vaderland.
Maar het leger van Napoleon groeide bij den dag aan, totdat hij tenslotte over een
macht beschikte van niet minder dan 311.000 gewapenden, waarbij 45000 ruiters,
en meer dan 1000 stukken geschut. Daarentegen had zijn schoonvader, de Keizer
van Oostenrijk, zich bij de verbonden mogendheden gevoegd, en was ook Zweden
tot het verbond toegetreden.
Eindelijk kwam de groote slag, die aan Napoleon den ondergang bracht. De
geluksster van den overmoedige was uitgeschenen. Bij Groszbeeren, bij Culm (23
en 30 Aug.), bij Dennewitz (6 Sept.) werden zijn legers ver-
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slagen, en bij Leipzig eindelijk werd hem (16-19 Oct.) de beslissende nederlaag
toegebracht. Slechts 70000 Franschen bracht Napoleon over den Rijn terug.
‘Maar al was Napoleon als een gejaagde leeuw in zijn hol teruggedreven,’ zegt
Van Lennep, ‘nog was zijn kracht niet uitgeput; nog rustte zijn eene klauw op
Zwitserland, en de andere op de Nederlanden, en hoe ieder hier over zijn vernedering
juichte en zijn val als zeker beschouwde, niet gering was de bezorgdheid, dat Holland
thans het tooneel zou worden van een bloedigen strijd. 't Was bekend, van welk
onberekenbaar gewicht het bezit dezer landen voor de verdediging van Frankrijk
was; nog waren de oorlogsmiddelen en de krijgsmacht aanzienlijk, waarover Napoleon
hier te beschikken had, de gemeenschap met Frankrijk was niet afgebroken, en de
Keizer zelf had verklaard, dat hij liever dan Holland af te staan, het aan den Oceaan
zou terug geven. Niet gemakkelijk alzoo zouden de Fransche benden een land
ontruimen, dat vooral bij den naderenden winter, door het doorsteken der dijken en
het openen der sluizen, zoo uitnemend geschikt was ter verdediging. Holland, ja, zou
waarschijnlijk bevrijd worden, maar niet dan uitgeplunderd, vernield en overstroomd.
En gewis was daar kans op geweest, indien de Hollanders lijdelijk hadden gewacht,
tot de bondgenooten de Franschen kwamen verdrijven.’
Maar dat deden zij niet. Reeds lang was in het diepste geheim de omwenteling
voorbereid, en men wachtte slechts op een gunstig oogenblik om het gehate Fransche
juk af te werpen. In den Haag hadden Gijsbert Karel van Hogendorp, F. van der Duyn
van Maasdam,
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graaf Leopold van Limburg Stirum, O. Repelaer van Driel, F.I. de Jonge en F.D.
Charguion veelvuldige geheime bijeenkomsten gehouden, om de noodige maatregelen
te beramen, waardoor aan de Fransche overheersching een einde en de terugkomst
van den Prins van Oranje mogelijk gemaakt zou worden. Want het gansche volk was
op den afgelegden lijdensweg volkomen van de dwalingen zijns weegs bekeerd. Alle
tweedracht was verdwenen, en eenstemmig hunkerde men naar een Vorst uit het
geliefde Oranje-Stamhuis, waarmede ons land eenmaal groot en machtig was
geworden.
Ook in andere plaatsen waren mannen van beteekenis in het geheim, zooals Mr.
Joan Cornelis van der Hoop te Amsterdam, J.F. van Hogendorp te Rotterdam en
baron Bentinck van Buckhorst te Zwolle.
Zoodra de tijding van den slag bij Leipzig ruchtbaar werd, oordeelden deze mannen,
dat het oogenblik van handelen gekomen was. Om de achterdochtige politie te
verschalken, kozen zij in het geheim ieder vier anderen, die zich verbonden, zonder
elkander te kennen, bij de eerste oproeping gereed te zijn, en de bevelen van den
leidsman blindelings te volbrengen. Ieder van deze vier koos zich weer vier anderen.
Op deze wijze waren spoedig 400 ingezetenen uit alle oorden des lands in het geheim,
en was er dus een machtig bondgenootschap tot stand gekomen, dat elk oogenblik
bereid was, handelend op te treden. Maar nog predikte men den opstand niet, want
men was overtuigd, dat het volk spoedig in beroering zou komen.
Den 14en November verspreidde zich het gerucht door het land, dat een afdeeling
Kozakken in Gro-
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ningen binnengevallen was, en spoedig waren de provinciën Friesland, Groningen,
Drente en Overijsel van de Franschen gezuiverd.
Reeds den 13en November legden enkele moedige winkeliers te Rotterdam oranjelint
voor de winkelramen te koop, maar de politie maakte daar spoedig een einde aan,
door de verboden waar in beslag te nemen.
Op den 15en verliet generaal Molitor met het strafbataljon, bestaande uit 800 man,
de stad Amsterdam, om zich naar Utrecht te begeven, ten einde zich bij de Fransche
hoofdmacht in Gelderland te kunnen voegen. Toen sloten ook de douaniers hun
kantoren. Dat was het sein tot den opstand. In een oogenblik was het volk op de been
en stak onder woest getier de douanenhuisjes in brand. De winkelramen lagen als
met een tooverslag vol met oranjelinten, en dronken van vreugde hechtte iedereen
zich de geliefde kleur op de borst en om den hoed. Alle keizerlijke adelaars, reeds
zoo lang een doorn in het oog der verdrukte Hollanders, werden afgerukt, en men
trok zingende en dansende bij duizendtallen door de straten.
Reinhard Falck, de kapitein der Nationale Garde, die reeds lang met de verbondenen
in den Haag in verstandhouding had gestaan, wist door zijn krachtig optreden het
joelende en brooddronken volk vrijwel in bedwang te houden en daardoor erger
dingen te voorkomen.
Het gelukte hem de Fransche autoriteiten te bewegen, zich door een haastige vlucht
aan de woede van het volk te onttrekken, en eenige invloedrijke mannen over te halen
een voorloopig bestuur te vormen.
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Den 17en November kwam ook Den Haag in beroering. De verbondenen waagden
zich met oranjelinten getooid op de straten, en weldra galmde het Oranjeboven door
de gansche stad. De Nationale Garde verklaarde zich openlijk voor den Prins van
Oranje, en trok met vliegende vaandels, slaande trom en onder 't spelen van het aloude
Wilhelmus door de straten. De oranjevlag werd op den toren geheschen en wapperde
van alle masten der schepen. Generaal Bouvier was door dit alles zoo verbijsterd,
dat hij niets deed om het oproer te bedwingen. Den 18en November verliet hij met
zijn troepen in den vroegen morgen de stad.
Gezanten werden uitgezonden naar Engeland, Duitschland en het zuiden van
Frankrijk, om den Prins van Oranje op te sporen, en hem uit te noodigen in het
vaderland terug te keeren, waar zijn komst door iedereen met ongeduld werd verbeid.
Ook in Zaandam heerschte groote vreugde. Wel was men door het gebeurde in de
Paaschweek voorzichtiger geworden, maar toen den 15en November te Zaandam de
vlammen werden gezien van de brandende douanenkantoren te Amsterdam, wachtte
men ook hier een geschikt oogenblik af om de handen uit de mouw te steken.
En dat oogenblik kwam reeds den volgenden dag. De veerschuit uit Alkmaar kwam
in de stad aan met eenige Noord-Hollandsche douanen aan boord, die zich niet meer
veilig voelden en op reis waren gegaan, om zich bij hun landgenooten te voegen.
Maar zoodra zij vernamen, dat in Amsterdam de douanekantoren in brand gestoken
waren en het volk zich met oranje-linten had
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getooid, durfden zij den tocht niet voortzetten, en stapten aan wal.
Jan Lobherr, Meyndert Molaan, Johan Latenstein, Kees Eijdenberg en Dirk Rek
stonden juist bij den steiger, toen de Franschen de schuit verlieten.
‘Kijk, wat 'n douanen!’ riep Jan Lobherr zijn kameraden toe. ‘Wat zouden die hier
moeten doen?’
‘Ik wed, dat zij niet verder durven reizen, omdat het in Amsterdam Oranje-boven
is!’ zei Johan Latenstein. ‘Zeg jongens, willen wij ook eens Oranje-boven roepen?’
‘Dat durf ik wel!’ zei Jan Lobherr.
‘Ik ook wel!’ zei Kees Eijdenberg.
‘Dat durven wij allemaal wel,’ zei Dirk Rek.
‘Goed,’ zei Johan. ‘Ik zal tot drie tellen, en dan roepen wij het allen tegelijk. Daar
gaat het: een, twee, drie!’
‘Oranje-boven! Oranje-boven! Weg met de Franschen!’ schreeuwden de jongens
met luider stem, en zij zwaaiden met hun hoofddeksels.
Verscheidene Zaandammers, die juist voorbij liepen, bleven staan om te zien, wat
er aan de hand was. En toen zij de aangekomen en zwaar gewapende douaniers
ontwaarden, en de jongens die brutaal-weg Oranje-boven durfden roepen, kwamen
zij naderbij.
Maar de douaniers werden meer dan kwaad.
‘Jij Oranje-boven roep?’ zei er een, zijn sabel trekkende. ‘Wakt jou, kwajonk, ik
zal jou Oranje-boven leeren roep.’ En hij hief zijn sabel op met de stellige bedoeling
er op in te hakken. Hij had echter buiten de Zaandammers gerekend.
‘Heidaar, jij leelijke Fransoos!’ klonk het dreigend.
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‘Wil jij die jongens wel eens met rust laten, of je krijgt met ons te doen!’
‘Dat is rebellie!’ schreeuwden de douaniers, en thans trokken zij allen de sabel.
Maar de oploop werd bij de seconde grooter, en het volk drong meer en meer op
de douanen aan.
‘Smijt ze in de Zaan!’ riep een uit het volk.
‘Hangt ze op!’ schreeuwde een tweede. ‘Zij hebben hier lang genoeg den baas
gespeeld.’
De douanen raakten geducht in het nauw, want tegen de overmacht waren zij niet
opgewassen. En de jongens gingen dapper voort met het roepen van Oranje-boven!
't Duurde maar kort, of het volk greep de douanen aan en beroofde hen van hun
bagage. En zeker zouden zij hen ook ontwapend hebben, indien op dit oogenblik niet
de Commissaris van politie verschenen ware, die het volk tot kalmte aanmaande en
de douaniers verzocht hem te volgen naar het stadhuis.
Daar waren zij vooreerst veilig. Het stadsbestuur haastte zich een schip te huren,
en droeg den schipper op, de douaniers naar Amsterdam te brengen. En de Franschen
waren wat blij, dat zij van de Zaandammers bevrijd waren. Maar zij hadden niet veel
lust om in de stad aan wal gezet te worden, en dwongen daarom den schipper hen
voorbij Amsterdam te brengen, vanwaar zij zich naar Naarden spoedden.
Den 17en November konden ook de Zaankanters het niet langer uithouden. Zij
zetten de vaderlandsche vlaggen op de torens en tooiden zich met het geliefde
Oranjelint. Aller hart klopte onstuimig van vreugde, ieders gelaat straalde van
genoegen. Thans was het uit met de gevloekte Fransche overheersching en zou
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het Nederlandsche volk zijn plaats in de rij der onafhankelijke volkeren weer innemen.
‘Vivat Oranje! Oranje-boven!’ klonk het alom. De menschen waren dol van
blijdschap en dansten als brooddronkenen door de straten.
Narot en zijn confraters kozen in alle stilte het hazenpad. Zonder dat iemand iets
van hun verdwijning had opgemerkt, hadden zij Zaandam verlaten voor altoos.
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Twaalfde hoofdstuk.
Besluit.
Tot hen, die op luidruchtige wijze uiting gaven aan hun groote vreugde, behoorde
niet Vrouw Lobherr. Aan haar mond ontsnapte geen Vivat Oranje, maar zij slaakte
een zucht van verlichting, en zond met gevouwen handen een dankgebed op tot den
Almachtige, wien het eindelijk na zooveel lange en bange jaren had behaagd, ons
land van den vreemden overweldiger te verlossen.
‘Heb dank, almachtige Hemelvader, voor dezen schoonen dag,’ prevelden haar
lippen. ‘O, duizenden moeders danken U, nu hare kinderen haar niet meer van het
hart zullen worden gescheurd om te sterven in verre vreemde landen, nu zij hun
zonen niet meer behoeven groot te brengen, om bloed en leven te laten voor den
overheerscher, die geen medelijden kende. En mocht het kunnen zijn, Heer, geef mij
dan mijn kind terug, dat heentrok naar het koude land, vanwaar zoo weinigen
wederkeerden...’
En het gebed der arme moeder eindigde in een wanhopig snikken. Nog altoos
waren haar gedachten bij Willem, haar zoon, dien zij maar niet vergeten kon en op
wiens terugkomst zij nog altoos bleef hopen.
Intusschen verkeerde ons land nog in een zeer ge-
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vaarlijken toestand, want wèl klonk alom het Vivat Oranje, maar het Fransche leger
was nog niet vertrokken. Mocht Napoleon, die den strijd in Frankrijk tegen de
verbonden mogendheden tot het uiterste voortzette, daaruit als overwinnaar te
voorschijn komen, dan was Holland nog verloren. De Franschen hielden zich in
Utrecht staande en waren niet tot wijken bereid.
Dat zou echter anders worden.
De Russische prins Narischkin naderde met 2000 kozakken Utrecht, en noopte
generaal Molitor de stad aan hem over te geven. Den 29en November deed hij daar
zijn blijde inkomst, en weldra trok een deel van zijn ruiterij door naar Amsterdam.
Daar werden zij met uitbundige vreugde begroet, en 't is bekend, hoe sommige
vrouwen hen in de vreugde haars harten tegemoet snelden en omarmden. Toch zag
dat vreemde volkje er alles behalve aanmoedigend uit. 't Waren vuile, vieze kerels,
met ruige gezichten, want aan 't scheren hadden zij hun geld niet uitgegeven, - en
een samenraapsel van allerlei kleederdrachten omhulde hun ledematen. Gezeten op
hun kleine, ruige paardjes en gewapend met lange pieken, zagen zij er angstwekkend
genoeg uit, om de Amsterdammers schrik aan te jagen. Maar dat was het geval niet.
Integendeel, bij hun nadering trokken de Amsterdammers hen tegemoet, en haalden
hen onder gejubel de stad in. Zelfs Zaandammers maakten een reisje met de veerschuit
naar Amsterdam, om het vreemde volkje te gaan bekijken.
Dat was echter niet noodig geweest, want al spoedig bestegen een tiental kozakken
hun paarden, om een uitstapje naar Zaandam te maken.
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Wat werden zij door de Zaandamsche jongens, die van hun komst gehoord hadden
en hen tegemoet gegaan waren, met gejuich begroet. En wat zagen zij er vreemd uit!
Een van hen droeg een Chineesche muts en een jas met kragen, die
hoogstwaarschijnlijk aan dezen of genen Franschen Overste had behoord; een ander
was in een buitgemaakte huzarenmonteering gedoscht, waarover een witte mantel
golfde; een derde had een Poolsche jas aan en een grenadiermuts op het hoofd, die
hem tot bijna over de oogen zakte en maar een klein gedeelte van zijn gelaat liet zien.
Sommigen waren met sabels, anderen met degens of dolken gewapend, doch allen
met pistolen en ellenlange speren.
Toen de jongens hen bereikt hadden, lachten de kerels hun vriendelijk toe en
maakten allerlei grappen tegen hen. Zoo pikte een van hen behendig met zijn speer
Johan Latenstein de muts van het hoofd, en reed met de speer over den schouder
lachend verder. En de kozak met de Chineesche muts pakte Meyndert Molaan bij
den kraag en trok hem voor zich op het paard. Maar de kozak in de Poolsche jas en
met de hooge grenadiersmuts zag er ernstig uit en maakte in het geheel geen grappen.
Zoodra hij de jongens zag, keek hij hen een voor een onderzoekend aan, tot zijn blik
met blijkbare vreugde op Jan Lobherr bleef rusten. Maar Jan had geen erg in hem.
Hij vermaakte zich veel te veel met de snakerijen van de vroolijke soldaten, om oog
te hebben voor den ernstigen Pool, die zoo stil achteraan reed.
‘Ha, wat een rare kerels!’ riep hij zijn makkers toe. ‘'t Is me een fijn troepje!’
‘Stil toch, Jan,’ waarschuwde Kees Eijdenberg,
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‘praat niet zoo hard, ze kunnen je best verstaan.’
‘Och, wàt verstaan!’ lachte Jan. ‘Hoe willen die kerels me verstaan? Ze komen
immers uit het hartje van Rusland?’
‘Wel ja, uit Tartarije of de Krim?’ riep Meyndert hun toe van zijn hooge zitplaats
bij den kozak. ‘Ze verstaan geen woord van alles, wat we zeggen.’
‘We kunnen zeggen, wat we willen,’ zei Johan Latenstein, ‘al wilden wij ze voor
apen uitschelden!’
Maar nauwelijks had hij dat gezegd, of hij kreeg met een speer van een der
kozakken een tik op zijn hoofd, en deze stak tegelijkertijd dreigend den vinger tegen
hem op.
‘Hij verstaat je, - pas op!’ waarschuwde thans Jan Lobherr.
‘Dat schijnt wel,’ zei Johan. En zich tot den kozak wendende, vroeg hij:
‘Is U misschien een Hollander?’
Maar hij kreeg antwoord in zulke verschrikkelijk barbaarsche klanken, wat de
jongens allen voor Russisch hielden, dat hij er haast om in een lach schoot.
‘Dat is me een fijn taaltje!’ zei Johan, die zich door een der paarden liet
voorttrekken, dat hij bij den staart vasthield.
De kozakken lieten de jongens doen, wat zij wilden. 't Waren blijkbaar vroolijke
snuiters, die wel tegen een grapje konden.
Wat hadden die kozakken een bekijks. Hoe meer zij de stad naderden, hoe grooter
de drom jongens werd, die hen omringde. En ook wel ouderen sloten zich bij hen
aan, nieuwsgierig, wat die vreemde menschen hier kwamen doen.
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Toen zij den Dam naderden, zette de kozak in de Poolsche jas zijn paard wat aan,
zoodat hij aan de spits van den stoet kwam. Met de grappen van zijn kameraden
bemoeide hij zich niet, maar 't was of hij alle menschen, die hij tegenkwam, met
scherpe blikken bekeek, en soms plooide zijn mond zich tot een glimlachje. Af en
toe sprak hij enkele woorden in een vreemde taal tot zijn makkers, die dan glimlachend
naar hem luisterden. 't Was, of zij hem min of meer als hun leidsman beschouwden,
dien zij maar te volgen hadden.
Zoodra zij den Zuiddijk ten einde gereden waren, sloeg hij links om, den Dam op.
‘Die grenadiersmuts lijkt hier den weg wel te kennen!’ merkte Johan Latenstein
lachend op.
‘Zulk volk kent overal den weg!’ zei Jan Lobherr. ‘Ik hoop, dat zij naar “den Otter”
gaan.’
‘En ik hoop, dat zij in “de Zon” afstappen,’ zei Meyndert Molaan.
De Zon hadden zij weldra bereikt, en de kozakken vroegen aan den soldaat met
de Poolsche jas iets in een vreemde taal, daarbij op het uithangbord wijzend. Maar
deze schudde ontkennend het hoofd, en reed verder. Zijn oogen tintelden met een
blijden glans, en 't was, of alle kleur van zijn gelaat week.
Toen de stoet voor ‘den Otter’ gekomen was, riep hij op krachtigen toon:
‘Halt!’
De kozakken hielden de teugels in en sprongen van hun paarden. Meyndert Molaan
moest ook zijn hoogen zetel verlaten. Maar hij was wàt trotsch, dat hij zoo heerlijk
bij den kozak op het paard had mogen zitten.
‘Jongens, wat ging dàt echt?’ riep hij zijn kame-
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raden toe. Er waren jongens genoeg, die de paarden wilden vasthouden, en die er
een konden bemachtigen, werden niet weinig door hun kameraden benijd om de
groote eer, die hun te beurt viel.
De kozakken traden de gelagkamer binnen, zetten hun speren tegen den wand, en
namen om de ronde tafel plaats.
Lobherr was niet weinig in zijn nopjes met dit bezoek, want als soldaten geld in
den zak hebben, zijn ze niet zuinig om goede vertering te maken. Hij beijverde zich
dan ook niet weinig, om zijn gasten zoo vlug mogelijk te bedienen. Dezen waren
wel nog maar zeer kort in ons land, maar het woord brandewijn konden zij toch al
vrij goed uitspreken. Een paar van de oudste kozakken namen een smeerkaars van
de tafel, en begonnen die met smaak op te peuzelen. Die vette voorwerpen waren
blijkbaar een lekkernij voor hen. Lobherr kwam weldra met glaasjes brandewijn
aangeloopen, maar werd tot zijn groote verwondering direct naar het buffet
teruggestuurd, omdat de glazen veel te klein waren. Een van de oude snorrebaarden
liep naar het buffet, greep een bierglas en duwde dat den verbaasden kastelein in de
hand.
‘O!’ riep Lobherr uit, die meende, dat hij de bestelling niet goed begrepen had,
‘wenscht U bier? Bier?’ herhaalde hij nog eens met nadruk.
Maar de kozak schudde van neen, wees op het groote bierglas en riep: ‘Brandewijn!
Brandewijn!’
Lobherr mompelde iets tusschen de tanden, maar vulde het groote glas toch met
het verlangde vocht, niet twijfelende, of hij zou opnieuw teruggestuurd worden,
omdat hij de bedoeling van den kozak niet goed
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begrepen had. Maar tot zijn onuitsprekelijke verbazing zag hij, hoe de kerels de
glazen met blijkbaar welgevallen ophieven en ze achter elkander leegdronken, alsof
het regenwater geweest ware. En nog grooter werd zijn verwondering, toen zij hem
onmiddellijk de glazen toereikten, om ze nog eens te vullen.
De jonge kozak echter met de Poolsche jas en de groote grenadiersmuts dronk
geen brandewijn. Hij had eerst den waard als met zijn oogen verslonden en hem
gevolgd in al zijn bewegingen, en flauw geglimlacht bij diens verbazing over de
groote hoeveelheid brandewijn en de smeerkaarsen, die zijn makkers naar binnen
werkten, - maar een oogenblik later werden zijn oogen plotseling vochtig, toen, juist
nadat hij bier besteld had, de deur van de woonkamer geopend werd, en vrouw
Lobherr in de gelagkamer verscheen. Zij zag doodsbleek en trad regelrecht op de
kozakken toe, gevolgd door Jan, die haar had medegedeeld, dat er kozakken in ‘den
Otter’ waren afgestapt en in de gelagkamer vertoefden. De jonge kozak maakte een
onwillekeurige beweging om op te springen en wilde de armen naar de vrouw
uitstrekken, als om haar te omhelzen. Maar hij bedwong zich. Vrouw Lobherr had
van zijn verrassing niets opgemerkt, doordat hij aan een tafeltje afzonderlijk was
gaan zitten, een weinig achteraf.
‘Bent u kozakken!’ vroeg vrouw Lobherr, zoodra zij de krijgslieden genaderd was.
‘Kozak? Ja wohl!’ was het antwoord.
‘Komt u uit Rusland?’ vervolgde vrouw Lobherr gejaagd en met bevende stem,
want hoe klein de kans ook wezen mocht, dat zij eenig nieuws omtrent haar verloren
zoon zou hooren, wilde zij het toch probeeren.
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‘Rusland, - ja wohl!’ was weder het antwoord. En met de glazen op de tafel tikkende,
klonk nogmaals het bevel: ‘Brandewijn.’ Een van de kozakken begaf zich naar een
ander tafeltje, waarop nog een vetkaars stond, en peuzelde ook die als een fijne
versnapering op.
‘Kent u misschien mijn zoon, - Willem Lobherr - die in Moskou achtergebleven
is, en...’
De soldaten schenen haar niet te begrijpen, - maar een van hen zei na een oogenblik:
‘Willem Lobherr? Ja wohl, ich kenne ihn.’
‘Kent u hem? O, kent u hem?’ vroeg vrouw Lobherr, terwijl zij de gevouwen
handen naar den kozak uitstrekte. Zij werd zoo ontroerd, dat zij zich bijna niet staande
kon houden. Lobherr zag dat en ijlde toe om haar te ondersteunen. Ook Jan kwam
naderbij en keek den kozak met schitterende oogen aan.
‘O God, zou hij leven?’ stamelde de Moeder ontroerd.
‘Er lebt, - ist in Amsterdam,’ hernam de kozak. En de anderen, die lachende hadden
toegeluisterd, riepen nu ook om strijd:
‘Willem Lobherr? Ja, ja, ist in Amsterdam!’
Vrouw Lobherr begon te beven over al haar leden, en moest op een stoel plaats
nemen. Groote tranen vloeiden haar langs de wangen, en zij stamelde:
‘Hij leeft, - mijn kind leeft, - en is in Amsterdam. O goede Vader in den Hemel,
ik dank u, - ik dank u!’
Toen liet zij een oogenblik aan haar tranen den vrijen loop, terwijl Jan van
blijdschap als een dolleman door de kamer sprong en beurtelings zijn Vader en zijn
Moeder om den hals vloog. Hij riep ook zijn zusjes binnen en juichte haar toe:
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‘Willem leeft, - onze broer Willem leeft, en hij is in Amsterdam!’
En de meisjes schreiden ook, toen zij haar Moeder zagen schreien, en wisten van
blijdschap haast niet, wat zij deden.
Opeens klonk de stem van den kozak met de Poolsche jas, terwijl hij zijn
grenadiersmuts nog dieper over de oogen trok:
‘Ik spreek Hollandsch, goede Vrouw! Wat wenscht u te weten?’
Vrouw Lobherr sprong verrast op.
‘O, spreekt u Hollandsch! Hoe gelukkig! Zeg mij toch, kent U mijn zoon Willem
Lobherr, die in Moskou achtergebleven is en...’
‘Ik ken hem, hij is mijn beste vriend,’ was het antwoord. ‘Hij werd door de
menschen, in wier huis hij achterbleef, bij hun terugkomst liefderijk verpleegd, en
sloot zich, toen hij geheel hersteld was, bij de Kozakken aan, om Napoleon te
bestrijden. Ik geef u de stellige verzekering, dat hij leeft, zich in goeden welstand
bevindt, en - en hunkert naar het oogenblik, waarop hij zich in uwe armen kan
werpen.’
De stem van den spreker hokte enkele malen, terwijl hij sprak, en Jan, die hem
dicht genaderd was, zag dat hij tranen in de oogen kreeg. Plotseling maakte zich een
vermoeden van hem meester, dat hem niet wilde loslaten, en den arm uitstrekkende,
trok hij den kozak met een vlugge beweging de muts van het hoofd, die hem zoo
goed als onkenbaar had gemaakt.
En thans zagen allen, dat niemand anders dan Willem Lobherr voor hen stond. De
kozakken zagen het tooneel glimlachend aan. Ze wisten wel, met
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welk doel het reisje naar Zaandam ondernomen was.
Met een kreet van blijdschap viel zijn Moeder hem om den hals en kuste hem tien,
honderd malen. En Jan drukte hem de hand, en de Vader sloeg hem de armen om
den hals, en de meisjes kusten hem...
De vreugde van het wederzien was onbeschrijflijk! Aan het vertellen kwam geen
einde, en 't spreekt van zelf, dat de kozakken dien dag een groote vertering konden
maken, zonder te betalen.
Willem keerde met zijn ouders en de kinderen in de woonkamer terug. Op dat
oogenblik waren allen diep ontroerd. En toen vertelde hij geregeld zijn wedervaren,
zoodat het avond werd, eer zij er om dachten.
‘Heb je Arend Rek nog weer ontmoet, of van hem gehoord?’ vroeg Jan.
‘Ik heb hem ontmoet. Hij is in Duitschland uit het Fransche leger naar dat van de
Mogendheden overgeloopen, en bevindt zich thans in Frankrijk, om Napoleon voor
goed ten onder te brengen.’
Eindelijk was het uur van scheiden gekomen, en Willem stond op, om te vertrekken.
Zijn Moeder omhelsde hem, en zeide:
‘Thans zal toch wel spoedig die kozakkenuniform voor goed uitgetrokken worden,
niet waar?’
‘Ja Moeder, - doch slechts om haar te verwisselen met die van de Oranje-garde.
De Prins is naar het Vaderland onderweg, en hij heeft soldaten noodig. Vivat Oranje!
Oranje-boven!’
‘Zoo zij het!’ sprak de Moeder.
EINDE.
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