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Het afdankertje.
Jacob de Vos was de zoon van een arme weduwe. Haar man was al sedert jaren dood
en had haar in de treurigste omstandigheden achtergelaten, want zij had vijf jonge
kinderen, die geen van allen nog voor zichzelf konden zorgen. Zij verdiende den
kost met werken bij andere menschen, zoodat zij bijna nooit thuis was. Gelukkig
was haar oudste kind een meisje, dat al heel gauw op de kleintjes leerde passen. Op
het oogenblik, dat dit verhaal begint, was zij dertien jaar, en al een echt klein
moedertje. Zij kon al wàt netjes de eenige kamer van het armelijke huisje opknappen
en het eten koken voor de kinderen. Nu, véél op te knappen was er niet, want het
huisraad bestond uit een wankele tafel van wit hout, eenige matten stoelen, waarvan
de zittingen bijna geheel verdwenen waren, en wat vodden, die voor bedden moesten
dienen. Maar Aaltje had toch al spoedig geleerd de tafel en den vloer op te knappen,
de bedden zoo goed en zoo kwaad als dat kon, op te maken, en voor het middageten
te zorgen. Dat middagmaal bestond meestal alleen uit rijst, of erwten, of boonen, zoo eenvoudig mogelijk, maar dat doet er niet toe. Wie zou er voor de kinderen
gezorgd hebben,
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als Aaltje er niet geweest was? Zij waakte over hen als een moedertje, en aan haar
goede zorgen was het te danken, dat er nog nooit ernstige ongelukken waren gebeurd.
Jacob was het tweede kind van vrouw de Vos. Hij was een groote jongen voor
zijn leeftijd, - en hij was een goede jongen ook, al was hij een echte deugniet. Dat
laatste was trouwens zijn schuld niet, want wie keek er ooit naar den armen jongen
om? Zijn moeder was elken dag uit werken, en dat moest zij wel, wilde zij hare
kinderen niet van den honger zien sterven. Als zij niet werkte, hadden hare kinderen
niet te eten. 't Mocht dus wel een geluk heeten dat Jacob, die gewoon als een
straatjongen opgroeide, toch niet tot slechte dingen verviel. Hij bleef eerlijk en
oprecht, en was tot leelijke dingen niet in staat. Aan stelen of rooven, waaraan zijne
makkers zich dikwijls schuldig maakten, deed hij nooit meê, hij had er zelfs een
afkeer van. Maar overigens was hij niets beter dan zij. Zelden of nooit was hij in huis
te vinden, ook 's avonds niet. Nog lang nadat de zon was ondergegaan, zwierf hij op
straat rond.
Dat hij er niet bijzonder presentabel uitzag, is licht te begrijpen. 't Was zijn moeder
onmogelijk af en toe eens een nieuw pak voor hem te koopen, want zij was al blij,
als zij voor de noodige levensmiddelen kon zorgen. Maar in hare werkhuizen kreeg
zij een enkelen keer wel eens afgedankte kleederen voor haar kinderen, en zoo was
dan ook Jacob gewoonlijk in zulke afdankertjes gehuld. Natuurlijk gebeurde het maar
zelden, dat zij hem precies pasten, waarvan het gevolg was, dat soms zijn jasje hem
veel te kort was in tegenstelling met zijne broek, die hem
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in breede plooien om zijne beenen slobberde. 't Gebeurde ook wel, dat zijn broekje
hem strak om de beenen gespannen zat, terwijl zijn jas hem veel te wijd en te groot
was. Maar altijd waren zijn kleeren als bezaaid met opgezette stukjes, want zijne
moeder was eene zindelijke vrouw, die voor geen geld van de wereld zou willen, dat
hij met gaten in zijn kleêren liep. Daar Jacob echter altoos in gekregen plunje gekleed
ging, had vrouw de Vos nooit stukjes van dezelfde stof om de gaten dicht te maken,
zoodat Jacob's broek en jas met lapjes van allerlei kleur werden versteld. Daaraan
had Jacob de Vos den naam te danken van Jaap Lap, zooals zijne kameraden hem
steeds noemden. Eerst had hij er een hekel aan gehad en het voor een scheldnaam
gehouden, maar ondanks zijn boosheid was die naam populair geworden, en Jacob
was geëindigd met er aan te wennen. Ten slotte vond hij het al vreemd, als iemand
hem Jacob de Vos noemde, en als men hem vroeg, hoe hij heette, zei hij zelf al Jaap
Lap.
Jaap hield verbazend veel van zijne moeder. Als hij haar ergens een genoegen meê
kon doen, zou hij het nooit laten. Maar éenmaal in zijn leven kostte het hem toch
veel moeite, om aan haar wensch te voldoen.
Jaap's pet namelijk was in den loop der tijden in een allertreurigst vod veranderd.
De klep was er niet alleen af, maar zelfs geheel verloren geraakt. De voering was
stuk en puilde aan alle kanten onder de pet uit, en 't geheel verkeerde in een staat van
allerdiepst verval. Zijn moeder had al lang gezien, dat hij die pet eigenlijk niet meer
dragen kon, en dat zegt wat, want zij stelde aan Jaap's kleeding in 't geheel geen
hooge eischen.
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Nu had hij nog wel een petje, dat in een beteren staat verkeerde, maar dat moest hij
op Zon- en feestdagen op hebben, want hoe arm vrouw de Vos ook was, zij kon het
niet van zich verkrijgen, hem Zondags en in de week dezelfde kleeren te laten dragen.
Gelukkig kwam er uitkomst.
Op een avond kwam zij thuis met iets onder haar boezelaar, dat al dadelijk de
aandacht trok van al haar kinderen, ook van Jaap, die toevallig in huis was.
‘Wat heeft u daar, Moeder? Brengt u wat meê?’ werd haar van alle kanten
toegeroepen.
‘Ja,’ zei Moeder met een lach, ‘ik breng wat meê voor Jaap. Kijk eens hier, Jaap,
wat ik heb?’
En toen kwam het van onder haar boezelaar te voorschijn, tot grooten schrik van
Jaap.
't Was namelijk niets meer of minder dan een volslagen kastoren manshoed, een
afdankertje van mijnheer Polshoop, den kruidenier uit de Oranjestraat, waar vrouw
de Vos dien dag gewerkt had. Zij had er over geklaagd, dat het haar zoo moeilijk
viel de kinderen fatsoenlijk in de kleêren te houden en dat Jaap zoo noodig een nieuw
petje moest hebben, en toen had juffrouw Polshoop haar uit den brand geholpen met
te zeggen:
‘Ik heb nog wel een mooi hoedje voor hem, nog wàt een knap hoedje. Mijn man
heeft verleden week een nieuwen gekocht, en nu wil hij den ouden in 't geheel niet
meer dragen. 't Is eigenlijk zonde, zoo mooi als hij nog is, maar in die dingen is mijn
man eigenwijs. Als hij dat eenmaal niet meer wil, is er geen veranderen aan. Dus als
u hem hebben wil, mag u hem met alle plezier meênemen.’
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De juffrouw bedoelde natuurlijk niet den man, maar den hoed. En vrouw de Vos
nam het geschenk dankbaar aan. De hoed was eigenlijk wel een beetje te wijs voor
een jongen van twaalf jaar, maar dat was niet zoo erg, naar zij meende. 't Was beter
een knappen hoed te dragen, die wat wijs stond, dan een pet, die eigenlijk geen pet
meer was. Zij twijfelde dan ook niet, of Jaap zou het geschenk met vreugde begroeten,
maar dat viel heel anders uit, dan zij vermoed had.
‘Wat?’ riep Jaap verbaasd en verschrikt uit, toen hij den hoed in al zijne glorie op
de tafel zag prijken. ‘Moet ik dien hoed op? Dien kaassiebol? Dien Garribaldi? Dat
doe ik nooit, hoor Moeder, - nooit!’
‘Wel jou brutale jongen!’ zei Moeder boos, ‘is 't geen schande, om zulke dingen
te zeggen? Zoo'n mooie hoed. Kijk eens aan, hij is nog zoo zwart als inkt en alleen
het lint glimt een beetje...’
‘Neen, dat bedoel ik niet,’ beweerde Jaap. ‘De hoed is mooi genoeg, maar 't is
immers een manshoed, Moeder, en ik ben nog maar een jongen van twaalf jaar. Wat
moet ik nu met zoo'n hoed doen...’
‘'t Is nog wàt een prachtige hoed...’ viel Moeder in.
‘Alle jongens zouden me uitlachen, als ik er mee op straat kwam. Ik zet hem vast
niet op...’
‘Je zet hem wèl op!’ zei Moeder beslist. ‘En laat de jongens maar lachen. Ik lach
om al die jongens. Wat kunnen die jongens mij schelen? Ik zeg, dat het een mooie
hoed is, en dat je hem morgen opzet, of die kwajongens lachen of niet. Je pet is niet
meer toonbaar, 't is een vuil vod en anders niet...’
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‘Maar de jongens zullen me uitlachen, Moeder, geloof me toch. Geen jongen draagt
zoo'n hoed...’
‘Behalve jij,’ viel zijne moeder in. ‘Morgen zet jij dien hoed op en daarmeê uit.
Ik zou het niet durven laten tegenover juffrouw Polshoop. Dat goede mensch wil ik
niet tegen het hoofd stooten...’
‘Maar ik wil dien hoed niet op mijn hoofd hebben,’ hield Jaap vol. ‘Ik zou er geen
voet mee op straat durven zetten.’
‘Ja, je bent nog al bang uitgevallen! En juffrouw Polshoop heeft me juist nog wel
gezegd, dat je eens bij haar aan moest loopen, omdat zij graag zien wou, hoe het
hoedje je staat. Neen Jaap, je mòèt hem dragen. Als je het niet deedt, zou het me
zelfs wel een werkhuis kunnen kosten, want juffrouw Polshoop is een goed mensch,
een erg best mensch, maar je moet niet den gek met haar steken. Dan is het al heel
gauw mis. Je zoudt me het brood er mee uit den mond halen, - en dat wil je toch niet,
hé Jaap’
Nu, als Moeder zoo begon, was Jaap's kracht gebroken. Hij hield veel te veel van
zijne moeder, om haar verdriet te doen, en voor niets ter wereld zou hij haar schade
willen berokkenen. Hij wist te goed, hoe de arme sloof werken moest, dag-in en
dag-uit, om in de behoeften van haar gezin te voorzien, en hij verlangde er al naar
om van school te gaan, alleen om dan ook geld te kunnen verdienen en haar het leven
wat gemakkelijker te maken.
‘Zet hem eens op, Jaap. Je zult eens zien, hoe mooi hij je staat!’ zei zijne moeder.
Jaap gehoorzaamde onwillig. Aarzelend en met blijkbaren afkeer greep hij den
hoed van de
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tafel en zette hem op zijn vrij slordigen haardos.
‘Wat mal!’ lachte Aaltje, zijn zuster.
En de kleine kinderen lachten ook.
Het bloed steeg Jaap naar het hoofd.
‘Ik wìl hem niet dragen, Moeder, - ik wil niet!’ riep hij uit.
‘En hij staat je zoo mooi! Je bent er al wàt een groote jongen meê!’ zei zijne
moeder. ‘'t Is nog een pracht van een hoed, en ik kan me eigenlijk niet begrijpen, dat
juffrouw Polshoop hem weggeeft. Je bent er om zoo te zeggen een jongeheer meê,
Jaap.’
‘'t Jongeheertje wèl!’ zei Jaap verdrietig.
Hij ging naar den wand, waar een klein gebroken spiegeltje hing, en bekeek zijn
beeld.
‘'t Is afschuwelijk, Moeder,’ zei hij, ‘toe, laat mij m'n pet maar dragen...’
‘Dat vod wil ik niet langer zien, Jaap, - en dit hoedje staat je heel netjes, heusch,
geloof me maar. En wat zou juffrouw Polshoop wel zeggen, als ze hoorde, dat je den
hoed niet dragen wilt. Ik wed, dat ik er nooit terug behoefde te komen. Er zijn
schoonmaaksters en werkvrouwen genoeg in de wereld. Zij zou het zeker als een
beleediging beschouwen. En je wilt me toch geen verdriet doen, hé Jaap?’
Neen, dat walde hij in geen geval. Met een diepen zucht legde hij den hoed op de
tafel.
‘Ik zal hem dragen, Moeder,’ zei hij eindelijk.
Maar 't kostte hem eene groote overwinning op zichzelven om dit te zeggen, want
hij was er ten diepste van overtuigd, dat de jongens hem belachelijk zouden vinden,
en hij wist ook, dat ze hem niet zouden sparen. Hij stelde zich onbeschrijflijk veel
ellende van het mooie hoedje voor.
En hij had gelijk gehad.
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Nauwelijks vertoonde hij zich den volgenden morgen op de speelplaats achter de
school, en kregen zijne makkers hem in het oog, of er ging een oorverdoovend gejoel
op.
O, hij had wel spot verwacht. Schoorvoetend was hij het huis uitgestapt met zijn
nieuwen hoed op het hoofd, en voetje voor voetje was hij naar

de school geloopen. Lang had hij geaarzeld, eer hij het waagde de poort binnen te
gaan en zich op de speelplaats te vertoonen, want hij wist, dat ze hem plagen zouden,
- maar dat het zóó erg zou wezen, neen, dat had hij niet kunnen verwachten.
Zoodra zij hem zagen, ging er een luid hoera op, waaraan schier geen einde kwam,
en de jongens kwamen lachend op hem toeloopen en vormden een grooten kring om
hem heen.
‘Jaap Lap met een kaassiebol!’ lachte er een.
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‘Jaap Lap met een Garribaldi! Lacht hem uit!’ schreeuwde een ander.
‘Jaap Lap met een hoed van Hein de Bol!’ juichte een derde.
Een vierde gaf hem onverwachts een slag tegen zijn hoofddeksel, zoodat de mooie
hoed hem van het hoofd vloog en over de speelplaats bolderde.
Een andere jongen gaf er een schop tegen.
‘Voetballen! Voetballen met den hoed van Jaap Lap!’ juichten de jongens, en de
hoed werd links en rechts over de speelplaats geschopt.
Eerst was Jaap het bloed naar het hoofd gestegen, maar toen werd hij doodsbleek
van schaamte. Eindelijk werd hij woedend, en in zijn drift stoof hij op de jongens
toe, deelde naar alle kanten slagen en stompen uit, en maakte zich met eene vlugge
beweging van den hoed meester, dien hij opzette.
Maar nu werd de zaak nog erger, want de jongens, die een nijdigen opstopper van
hem hadden opgeloopen, wreekten zich, door hem nog meer te plagen en te sarren.
‘Garribaldi! Garribaldi!’ schreeuwden zij hem toe. ‘Jaap met den hoed van zijn
grootvader!’
‘Een erfstuk!’
‘Een hoed van de bedeeling!’
Een oogenblik later werd hem opnieuw de hoed van het hoofd geslagen en onder
luid gejuich begon het voetballen ten tweeden male.
Schreiend van woede wierp Jaap zich op de jongens, en er ontstond eene vechtpartij,
waarin Jaap natuurlijk het onderspit moest delven. Wat kon hij alleen tegen zooveel
vijanden beginnen?
Gelukkig werd juist de schoolbel geluid, wat aan de vechtpartij een einde maakte.
De kinderen
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gingen naar binnen, en met de lessen werd aangevangen. Jaap zag er al tegen op, dat
het twaalf uur zou worden, want dan, dat wist hij zeker, zou het spotten en plagen
opnieuw beginnen.
O, hoe verwenschte hij dien hoed uit het diepst van zijn hart. Als hij zijne moeder
nu eenmaal niet beloofd had, dat hij hem dragen zou, dan zette hij hem geen seconde
meer op zijn hoofd. Maar Jaap was een jongen van zijn woord, en wat hij eenmaal
beloofd had, volbracht hij ook.
Eindelijk werd het twaalf uur, en nauwelijks kwam hij met zijn makkers op straat,
of daar begon het lieve leventje al weer.
‘Jaap Hoed!’ schreeuwde er een.
‘Leelijke Garribaldi!’ riep een tweede.
‘Kaassiebol!’ sarde een derde.
't Was in één woord onuitstaanbaar, en Jaap kon zich alleen aan al die spotternij
onttrekken, door zich snel uit de voeten te maken. Hij was nog nooit zoo gauw uit
school thuisgekomen, als dien dag. En 's middags bleef hij zoo lang binnen, dat het
maar zus of zoo scheelde, of hij kwam te laat.
Om vier uur was het nog erger. Tijdens de middaguren was er een geduchte storm
komen opzetten, die hem, zoodra hij zich met zijn nieuwe hoofddeksel buiten de
schooldeur vertoonde, zijn hoed van het hoofd blies en er spelende mee vandoor
ging. De hoed rolde als een hoepel over de straat, tot groot vermaak van de jongens
en meisjes, die gierend van pret het voorwerp van zooveel spot en vermaak achterna
holden. En de storm leek er wel plezier in te hebben, want telkens, als de jongens
den hoed bijna konden grijpen, blies hij hem met een ruk weer veel sneller voort...
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Jaap kwam met tranen in de oogen achter de jongens aan. Zijn lange haren fladderden
hem woest om het hoofd. 't Leek wel, of de storm hem ook daarvan wilde berooven.
Maar Jaap lette er niet op. Hij hoorde alleen maar het joelen en lachen van de kinderen,
die zijn hoed achtervolgden. Alle menschen, die hij tegenkwam, keken lachend
achterom, en sommigen vroegen niet zonder spot, als zij zagen, dat hij blootshoofds
was:
‘Is dat jou hoed, jongen?’
Maar hij antwoordde niet.
Eindelijk, eindelijk dan toch hadden de jongens den vluchteling achterhaald, en
onder luid gejuich en in triomf brachten zij hem naar den rechtmatigen eigenaar
terug. Luid zongen zij:
De hoed van Jaapie Lap kost maar een daalder,
Een daalder, een daalder,
De hoed van Jaapie Lap kost maar een daalder,
Een daalder kost die hoed!
‘Hier Jaap, hier heb je je hoed weer!’
Jaap greep zijn eigendom met een drittigen ruk aan en nam ijlings de vlucht naar
huis, vast besloten, dien avond geen voet meer op straat te zetten. Doch zijn geest
was wel gewillig, maar zijn vleesch was zwak. Hij was veel te rusteloos van aard
om een geheelen langen najaarsavond stilletjes in huis te blijven zitten, en ook nu
begon het hem daar al spoedig te vervelen. Toen de straatlantaarns opgestoken waren,
zette hij, al was het dan ook met een bezwaard hart en een diepen zucht, zijn
veel-gesmaden hoed op en liep de deur uit. De meeste jongens mochten 's avonds,
als de lichten opgestoken waren, toch niet meer buiten blijven, en dat gaf hem moed
om een luchtje te gaan scheppen.
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De stormwind gierde nog om de hoeken van de straten, bulderde nog tegen de
schoorsteenen en loeide langs den hoogen kerktoren. Maar dat mocht Jaap wel hooren.
In zijn hart woedde ook een hevige storm, en 't kostte hem ontzaglijk veel moeite,
zijn eens gegeven woord te houden en den hoed te dragen. 't Liefst had hij hem op
den grond geworpen en kort en klein getrapt, maar hij deed het niet uit liefde voor
zijne moeder.
Hij liep de sluis over, waar de wind zoo hevig was, dat hij er bijna niet tegen
opwerken kon, en bereikte de Halmerstraat. Daar was het veel rustiger. 't Was een
prachtige, ruime straat, eigenlijk eene gedempte gracht, - met twee rijen statige
boomen voor de huizen.
Heel veel menschen liepen er niet, want wie rustig thuis kon blijven, ging met
zulk boos weer niet naar buiten. Af en toe slechts kwam hij een enkelen voetganger
tegen.
Opeens werd hem toegeroepen:
‘Zoo Jaap Hoed, ben jij daar nog? Jongen, jongen, wat heb je toch een mooi hoedje
op. 'k Wou, dat het de mijne was.’
Jaap keek op en herkende zijn schoolmakker Hein Kwant, een jongen, die hem 's
middags het meest geplaagd had. Tóén had Jaap tegen de overmacht niet opgekund,
maar nu zou hij toonen, dat hij niet bang was. Hij sprong op Hein Kwant toe, en, met
zijn vuist vlak onder diens neus bulderde hij hem met heesche stem toe:
‘Zeg dat nog eens, als je durft!’
Zijne stem beefde van woede en zijne oogen schoten stralen.
Hein zag dat en vond het maar 't verstandigst, zoete broodjes te bakken.
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‘Kom jongen,’ riep hij Jaap toe, ‘'t was immers maar een grapje? Word-je daar nu
zoo kwaad om?’
‘Zeg het nog eens, als je durft!’ schreeuwde Jaap nogmaals. Al het leed, dat hij
dien dag geleden had, welde hem naar de keel op, en hij voelde zich in staat om zelfs
tegen een jongen van achttien jaar te vechten.
‘Dat durf ik wel, maar dat wìl ik niet!’ zei Hein kalmeerend. ‘Ik wist niet, dat je
het je zoo aantrok. Ik wil geen kwade vrienden met je worden, Jaap, in het geheel
niet.’
‘O, - dat zou je niet bevallen ook,’ bromde Jaap, wiens opgeheven vuist langzaam
daalde en wiens toorn begon te bedaren. ‘De eerste, die het weer waagt mij te sarren,
sla ik tegen de vlakte!’
‘Dat weet ik wel, Jaap. Ik weet wel, dat je niet bang bent. - Zeg, kijk eens, wat ik
gevonden heb!’
Zijn hand dook in zijn broekzak en kwam weldra met cene oude porte-monnaie
weer te voorschijn, die hij aan Jaap liet zien.
‘'t Is een oudje, maar toch nog een goede,’ zei Jaap. ‘Zeg, willen wij er een grap
meê hebben?’
‘Ja, hoe dan?’
‘Wel, we binden dat ding aan een touwtje en leggen het dicht bij een lantaren op
de straat. Dan verbergen wij ons achter een boom, en als dan iemand hem op wil
rapen, trekken we hem weg. O jongen, dat is zoo leuk!’
‘Goed, best!’ riep Hein uit. ‘Heb jij een touwtje?’
‘Ja, en wàt mooi voor het doel,’ zei Jaap. ‘Kijk maar hier. Zie je, sterk genoeg om
niet te
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breken, en toch zoo dun, dat de menschen het niet zullen opmerken.’
Het touwtje werd aan de porte-monnaie gebonden en deze op de straat gelegd,
niet ver van eene lantaren, zoodat zij genoeg in het oog viel. De jongens verborgen
zich achter den dikken stam van een boom, niet weinig in spanning, of het aas spoedig
opgemerkt zou worden.
't Duurde niet heel lang, of zij zagen in de verte iemand komen, eene vrouw, en
toen zij dichterbij kwam, bleek het al een oud vrouwtje te wezen. Zij had een mandje
aan den arm en was ongetwijfeld op weg naar een winkel, om boodschappen te doen.
Tot hunne blijdschap zagen de jongens, dat zij in de goede richting liep. Nog enkele
seconden, en zij had de plaats bereikt, waar de porte-monnaie lag.
Ha, daar kreeg de oude ziel haar in het oog.
‘Kijk,’ hoorden de jongens haar mompelen, ‘daar ligt waarlijk een porte-monnaie
op den grond. Die zal mij te pas komen.’
Zij deed een schrede nader, bukte zich en strekte de hand uit om haar op te rapen.
Maar tot hare groote verbazing bleek dat doode ding te leven.
‘Hip-hip-hip!’ huppelde het met kleine sprongetjes over de hobbelige straatsteenen.
Een klein eindje verder bleef het liggen.
Met groote oogen en open mond keek het vrouwtje het rare voorwerp na, blijkbaar
zonder het minste begrip, hoe zoo iets vreemds mogelijk was. Ze vond het
geheimzinnig en min of meer spookachtig. Angstig blikte zij snel om zich heen, of
er misschien iets niet in orde was, maar - zij
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was toch heelemaal alleen. Geen mensch was er in hare nabijheid te zien.
Zij keek naar de straat. Ja, - daar lag het geheimzinnige voorwerp nog.
‘Gek! Erg vreemd!’ hoorden de jongens haar mompelen, terwijl ze eerbiedig op
een kleinen afstand bleef staan. ‘'t Lijkt hier wel te spoken!’
Ze keek nog eens argwanend om zich heen, en vestigde toen haar begeerigen blik
nogmaals op de porte-monnaie. Zij kon het niet van zich verkrijgen, haar daar te
laten liggen.
‘Kom, wàt spoken!’ mompelde het vrouwtje. ‘'t Kwam zeker van den

wind. Ik waag het nog eens.’
Behoedzaam naderde zij het angstwekkende voorwerp met kleine stapjes. Gelukkig,
het bleef stil liggen. Nu had zij het bereikt. Zij bukte zich weer en stak de bevende
hand uit.
Nog lag het ding onbeweeglijk.
Ha, - nu zou het haar niet meer ontsnappen.
Zij verzamelde al haar moed, en tastte toe.
‘Hip-hip-hip-hip!’ huppelde het ding.
Dit was het oude vrouwtje te machtig. Daar zat spokerij achter, - tooverij, dat leed
geen twijfel.
Met haastigen spoed richtte zij zich op en vertrok, zoo snel hare oude beenen haar
dragen konden. Nog wel driemaal keek zij angstig achter zich om, of zij niet vervolgd
werd.
O, wat hadden Jaap en Hein een pret. Jaap
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was zoowel zijn verdriet als zijn hoed vergeten, en lachte, dat hij er van schudde.
Intusschen bleef de storm voortwoeden. De jongens hoorden hem door de toppen
der boomen loeien, maar zelf stonden zij heerlijk in de luwte.
Zij legden de porte-monnaie weer op hare oude plaats en wachtten geduldig af,
wie de tweede gelukkige vinder zou zijn.
Ha, 't duurde niet lang, of daar kwam iemand met haastige schreden aangesneld.
't Was de muziekmeester uit het

stadje, een man met lange armen, beenen en haren, een grooten flambard op de
zwierige lokken en een wandelstok in de hand. Hij naderde met groote schreden en
zag de portemonnaie blijkbaar niet, tot hij er opeens op trapte. Toen moest hij haar
wel opmerken.
Snel bukte hij zich om haar op te rapen, maar even snel huppelde de porte-monnaie
onder zijn lange vingers vandaan.
De muziekmeester trok zijn hand zoo snel terug, of hij zijne vingers gebrand had,
en vond het geval blijkbaar erg gek. Heel lang tijd om er over na te denken, gunde
hij zich niet. Met groote stappen liep hij op het vreemde voorwerp toe... maar even
vlug huppelde de porte-monnaie voor hem uit, tot hij plotseling begreep, dat hij voor
den gek gehouden werd. Wie dat deed, kon hij niet zien, maar dat het gebeurde, stond
bij hem vast. Met groote schreden vervolgde hij zijn weg,
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zonder ook maar een enkelen keer om te kijken.
Jaap en Hein lachten zich bijna ziek. Hun kaak deed er pijn van, en zij vonden de
grap veel te aardig, om er nu reeds mee op te houden.
Ten derden male werd de porte-monnaie in het volle licht van de lantaarn
neergelegd, en de jongens hielden zich op een flinken afstand.
Al spoedig naderde weer iemand. 't Was een dienstmeisje met een witten boezelaar
voor en een klein mutsje op het hoofd.
‘Daar komt nummer drie,’ fluisterde Hein.
‘Ja,’ zei Jaap, ‘houd je stil.’
't Meisje naderde met vlugge trippelpasjes. Zonder de porte-monnaie op te merken,
liep zij voorbij. Spoedig was zij uit het gezicht verdwenen.
‘Die heeft haast,’ zei Jaap.
‘Hindert niet, ginds komt al weer een ander aan. O, zeg, kijk eens, dat is baas
Grom, je weet wel, onze huisbaas. O, dat is zoo'n gierige vent. Hij loopt de heele
week de huishuur op te halen van de menschen, die in zijne krotten wonen. En duur,
hoor, dat verzeker ik je. 't Is een echte woekeraar.’
‘Stil, - anders hoort hij je,’ fluisterde Jaap met een elleboogstoot.
Baas Grom had juist de goede richting. 't Was een oude man met een grimmig
gezicht en een pruim tabak achter zijn kiezen. Hij had een groote pet op zijn hoofd,
waarvan hij de achterklep had neergetrokken vanwege het ruwe weer, en een
knoestigen stok, met een leeren riempje aan het boveneinde, in de hand. Bij elken
stap drukte hij dien stok, waaraan van onderen een ijzeren punt, nijdig op de
straatsteenen, precies
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of hij bezig was een of andere arme sloof de huur op te zeggen en aan zijn woorden
door venijnige stooten op de keien kracht wilde bijzetten.
Weldra had hij de porte-monnaie bereikt niet alleen, maar opgemerkt ook.
‘Ha, geld!’ kraakte zijne rauwe stem. Met de ijzeren punt tikte hij tegen de
porte-monnaie, om zich te vergewissen,

of hij wel goed gezien had.
Ja, 't was er een, tot zijn groote vreugde. Hij kauwde zenuwachtig op zijn tabak,
en trok den schat met de ijzeren punt naar zich toe. Schielijk keek hij om zich heen,
of misschien iemand hem zag, want in dat geval was hij verplicht, de vondst naar
het politiebureau te brengen. En dat wilde hij liever niet.
Snel bukte hij zich, en greep...
Daar hipte tot zijne verbazing de porte-monnaie wel een halven meter voor hem
uit. Toen bleef zij onbeweeglijk liggen.
‘Een rukwind!’ bromde baas Grom.
Hij deed ook eene schrede vooruit, en greep opnieuw. Maar nogmaals huppelde
de portemonnaie verder.
‘Haal je de koekoek!’ mompelde hij. ‘Dat ding mòèt ik hebben!’
Hij pikte er naar met de punt van zijn ijzeren stok.
Hup-hup! sprong de porte-monnaie.
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‘Je zoudt zeggen, dat het ding leeft!’ bromde baas Grom.
Op een drafje liep hij op het begeerde voorwerp af, maar even hard huppelde het
voor hem uit, tot het den boom bereikt had, waarachter de jongens zich verscholen
hadden.
't Werd nu hoog tijd voor hen, om zich uit de voeten te maken. Luid lachend kozen
zij het hazenpad. De porte-monnaie huppelde holderdebolder achter hen aan.
Eerst was baas Grom eenige seconden stom van verbazing, maar toen begreep hij,
dat hij voor den gek gehouden was. En daar de jongens toch veel harder konden
loopen dan hij, keerde hij zich om en verdween spoedig uit het gezicht.
De jongens keerden terug en legden de porte-monnaie nogmaals op dezelfde plaats.
Zij vermaakten zich kostelijk.
't Was duidelijk, dat de wind nog steeds in hevigheid toenam. Hij gierde
angstwekkend langs de schoorsteenen en door de toppen der hooge boomen. 't Scheen
wel, of hij de takken tegen elkander te pletter wilde slaan.
't Werd stiller op de straat, en de jongens moesten geruimen tijd wachten, eer zij
een nieuw slachtoffer hoorden komen.
Maar eindelijk kwam er toch een. 't Was een man. Hij naderde met zware stappen.
Jaap keek heel omzichtig langs den boomstam.
‘O jé,’ zei hij fluisterend, ‘dat wordt gevaarlijker!’
‘Waarom?’ vroeg Hein even zacht.
‘Koperen knoopen!’ zei Jaap. ‘Een agent.’
‘Zoo, een agent?’ fluisterde Hein. ‘Willen we de porte-monnaie wegtrekken?’
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‘Wel neen, - waarom zouden we? Een agent wil ook wel geld vinden.’
De agent was thans de plek genaderd en zag, wat daar lag.
't Oude spelletje begon opnieuw.
Hij greep, - maar de porte-monnaie huppelde weg.
Er kwam eene eigenaardige flikkering in de oogen van den agent en een

onmerkbaar lachje om zijne lippen.
Hij greep nogmaals, - en weer huppelde het ding weg.
Maar toen sprong de agent plotseling op en snelde als een haas op den boom toe,
waar de jongens achter verscholen stonden.
‘Ha rakkers, dat grapje ken ik!’ schreeuwde hij hun toe.
Jaap vloog meer dan hij liep van achter zijn boomstam weg, maar Hein had zijne
tegenwoordigheid van geest totaal verloren en bleef stokstijf staan, zóó had hem de
vlugge aanval van den agent verrast.
Hij werd tamelijk onzacht bij zijn kraag gegrepen, zoodat de keel hem als het ware
toegeschroefd werd, en toen kreeg hij links en rechts zulke geduchte klappen om
zijn ooren, dat hij er van suizebolde.
Hij wilde schreeuwen, maar kon geen geluid voortbrengen. En de agent ging nog
maar steeds door met zijn hardhandige afstraffing. Eindelijk meende de man, dat de
jongen genoeg had gehad
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en liet hem los, maar Hein was zoo verbouwereerd, dat hij er niet eens aan dacht zich
uit de voeten te maken. Hij kreeg een hoestbui van belang en nog een geweldig
standje op den koop toe.
Eindelijk vervolgde de agent zijn weg.
Maar Hein verzette geen voet. Hij betastte zachtkens zijn ooren, die gloeiden als
kooltjes vuur, en wreef zich over de wangen, die nog rooder zagen dan tomaten. 't
Duurde wel vijf minuten, eer hij geheel tot bezinning gekomen was.
De porte-monnaie lag nog naast hem op den grond. Hij raapte haar op, deed het
touwtje er af en stak haar in den zak. Toen slenterde hij met een gloeiend hoofd
langzaam weg in de richting van zijn huis.
Al spoedig kwam hij Jaap tegen, die met de grootste omzichtigheid op weg was,
om hem op te zoeken.
‘Heb je gehad?’ vroeg hij.
‘Schrikkelijk!’ bromde Hein. ‘'k Heb voor mijn heele leven genoeg, al krijg ik
nooit meer wat.’
‘Sloeg hij je?’
‘Als een dolleman!’ zuchtte Hein. ‘Bloeden mijn ooren niet?’
Jaap bekeek zijn makker bij het licht van een lantaren, en kon hem geruststellen.
‘Neen,’ zei hij, ‘ze bloeden niet, maar ze zien blauw. Waarom liep je niet weg,
toen hij kwam?’
‘Waarom? Dáárom niet! De kerel sprong zoo onverhoeds op mij af, dat ik niet
eens wist, wat er gebeurde. Maar ik vóélde het gauw. - En dat ik nu alles moest
krijgen. De helft kwam jou eerlijk toe.’
‘O, ik ben niet jaloersch!’ lachte Jaap. ‘Zeg,
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willen we de porte-monnaie nog eens ergens neerleggen?’
‘Dank je feestelijk!’ zei Hein. ‘Ik ga naar huis.’
‘Dan ga ik mêe.’
Samen begaven zij zich op weg. Zij woonden dicht bij elkander. Toen zij den hoek
van de straat omsloegen, blies de stormwind hun vinnig in het gelaat, en Jaap's hoed
woei hem bijna van het hoofd.
Instinctmatig greep hij hem met twee handen vast en drukt hem steviger op zijn
haren.
Een drietal jongens, straatjongens als zij, stonden daar met elkander te praten. 't
Waren schoolkameraden van hen.
‘Jaap Hoed!’ riepen zij spottend.
‘Heb je een hoedje van de bedeeling?’
‘IJzeren pot! - Leelijke Garribaldi!’
O wee, daar was het weer. Jaap had den geheelen avond bijna niet aan zijn akeligen
hoed gedacht, maar thans werd hij er weer aan herinnerd. Het bloed vloog hem naar
het hoofd en hij balde de vuisten.
‘Het hoedje van grootvader!’ schreeuwde er een.
‘Kookt je moeder er de aardappelen in, Jaap?’ vroeg de tweede.
‘Zij gebruikt hem voor aker!’ sarde de derde.
‘Kom op, als je durft, lafaards!’ schreeuwde Jaap hun toe. Maar Hein stootte hem
aan met zijn elleboog, want hij had met zijn pijnlijke ooren in het geheel geen lust
in eene vechtpartij, en zei:
‘Kom Jaap, laten we maar verder gaan. Ze zijn toch met hun drieën en wij maar
met ons beiden. Toe, loop maar door!’
Jaap luisterde naar dien raad, en samen ver-
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volgden zij hun weg. Maar de drie jongens liepen hen sarrend achterna.
‘Hoed! Jaap Hoed!’ schreeuwden zij.
Zij kwamen op de sluis. Daar kregen zij den wind uit de eerste hand. Zij konden
elkander niet verstaan door het loeien van den storm.
Opeens voelde Jaap een hevigen bons op zijn hoed.
Een van de jongens was hem zacht genaderd en had er een hevigen slag op gegeven.
Jaap keerde zich schielijk om en...
Wip! Daar greep de stormwind zijn hoed en tolde hem spelend de lucht in. Hij
vloog wel een huis hoog.
‘Hoera, daar gaat de hoed van Jaap!’ schreeuwden de jongens. Jaap greep nog
naar hem met beide handen, maar de wind was hem te vlug.
Bij het flikkerende licht van de gaslantarens zagen zij allen, hoe de hoed draaide
en tolde, over de leuning van de sluis vloog en eindelijk in het breede water terecht
kwam. Daar verloren zij hem uit het oog.
‘Een hoed te water! Een hoed te water!’ juichten de jongens, die over de leuning
hingen en in het water staarden.
‘Jaap, jij bent je mooie hoedje kwijt!’ spotte er een.
‘En je ziet hem nooit terug!’ profeteerde een tweede.
‘Dat is te hopen!’ zei Jaap met een zucht. ‘Die hoed heeft me op één dag al meer
verdrìet bezorgd, dan ik anders in een heel jaar heb. 'k Hoop hem nooit terug te zien.’
‘Dáár drijft hij!’ riep opeens Hein Kwant. ‘Dáár, kijk, zie je hem?’
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‘Wáár?’ vroegen de anderen.
‘Wat is hier te doen?’ klonk plotseling eene stem. ‘Ligt er een te water?’
't Was een voorbijganger, die in den waan verkeerde, dat er een ongeluk gebeurd
was.
‘Ja mijnheer, - dáár!’ spotte een van de jongens.
De heer boog zich over de leuning.
‘Ik zie enkel een hoed, meen ik,’ zei hij.
‘Ja mijnheer, wij ook!’ was het antwoord.
Er kwamen meer menschen en iedereen bleef staan om te kijken, wat er aan de
hand was.
't Werd in korten tijd een groote oploop, en de menschen verdrongen elkander,
om beter te kunnen zien. Al spoedig ging het van mond tot mond, dat er een mensch
te water lag en dat hij al gezonken was. Alleen zijn hoed was nog zichtbaar.
‘Waarom is hier ook geen politie!’ merkte er een op. ‘Die menschen zijn nooit,
waar ze wezen moeten.’
‘Er moet een dreg komen!’ meende een ander. ‘Er moet gedregd worden. Wellicht
is de man nog niet dood!’
Tegen de leuning zag het zwart van de menschen.
Eindelijk was ook de hoed niet meer te zien.
Toen kreeg een van de omstanders Jaap in het oog, en het viel hem op, dat diens
lange haren hem woest langs het hoofd fladderden en dat hij geen pet of hoed op
had.
‘Waar is je pet?’ vroeg hij.
‘Mijn hoed is in het water gewaaid en gezonken,’ zei Jaap.
De heer keek den knaap medelijdend aan, want hij merkte zeer goed, dat Jaap een
arme
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jongen was, die niet zoo gemakkelijk een nieuw hoofddeksel zou kunnen bekomen.
‘Dus er ligt geen mensch in het water?’ vroeg hij.
‘Neen mijnheer, alleen mijn hoed maar,’ was het antwoord.
De heer haalde zijn porte-monnaie te voorschijn en nam er twee kwartjes uit, die
hij aan Jaap gaf.
‘Goddank, dat er geen ongeluk gebeurd is,’ zei hij. ‘Hier jongen, dat is voor eene
nieuwe pet. Ga er dadelijk maar een koopen. Je zult anders nog ziek worden.’
De heer baande zich een weg door het opgehoopte volk en verdween al spoedig
om den hoek.
Jaap was den koning te rijk. Met zijn makker Hein begaf hij zich naar een klein
winkeltje, waar voor weinig geld mooie petten te koop waren, en zocht er zich daar
een uit, die nog veel mooier was dan zijn Zondagsche. En 't mooiste was nog, dat
hij nog twaalf en een halven cent overhield, waarvoor hij vijf Amsterdamsche korstjes
kocht, om er de huisgenooten op te trakteeren.
Wat hij in zijne nopjes was! Zijn leelijke hoed had een roemloos einde gevonden
in het diepe water, en plaats gemaakt voor de mooiste pet, die hij nog ooit op zijn
hoofd had gehad. En dan bracht hij nog een arm vol koek op den koop toe meê!
Met een vroolijk hart kwam hij thuis, en met glinsterende oogen vertelde hij van
het verdriet, dat de leelijke hoed hem had bezorgd, van den stormwind, die hem in
het diepe water had gewaaid, en van den vriendelijken heer, die hem uit medelijden
het geld gegeven had, om een nieuwe pet te koopen.
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De kleintjes klapten in de handen van blijdschap, toen zij de koek zagen. Zij vonden
het een heerlijken avond, nog veel prettiger dan Sinterklaasavond, want dan hadden
zij gewoonlijk geen koek.
En moeder vond de pet verbazend mooi. Zijne Zondagsche mocht hij nu voortaan
elken dag dragen, en de nieuwe werd voor den Zondag bewaard.
Een paar weken later, toen Jaap met Hein een wandeling maakte buiten de stad,
zagen zij den weggewaaiden hoed in het riet liggen aan den kant van het breede
water. Hij zag er thans ontoonbaar uit.
‘Kijk eens, je hoed!’ riep Hein zijn makker toe. ‘Dáár in het riet!’
‘Waarlijk, 't is hem!’ zei Jaap, die hem opraapte en hem om en om draaide.
‘Moet je hem niet meênemen naar huis?’ vroeg Hein lachend.
‘Dank je hartelijk,’ zei Jaap, en hij wierp den hoed midden in den stroom. Hij zag
hem later nooit weer.
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De witte poedel.
Jaap was nooit meer in zijn nopjes, dan als het kermis werd. Niet om de kermis zelf,
want hij had toch zelden of nooit geld om van de heerlijkheden, die dan te genieten
waren, te profiteeren. Met een leege beurs begint men dan niet veel. Maar toch vond
hij het altoos heerlijk, als het kermis werd, in de eerste plaats om de gezellige drukte,
die dan in de stad heerschte, maar 't allermeest, omdat hij het opbouwen van de groote
tenten zoo prachtig vond.
Al dagen van te voren wist hij, welke spellen er zouden komen, of de
stoomdraaimolen er zou zijn, of de kermis al of niet grooter zou wezen dan den
vorigen keer, of er een paardenspel zou komen, enz., enz., en altoos bleek hij heel
goed ingelicht te wezen.
O, hij kon wel springen van vreugde, als de groote wagens door de stad reden en
de materialen naar den Burcht voerden, waaruit weldra de prachtige spellen en tenten
zouden worden opgebouwd. Met de grootste belangstelling volgde hij die wagens
van reusachtige afmetingen en verdiepte zich in gissingen, hoeveel er van straks op
den Burcht door den weeken grond zouden zakken en dan bijna niet meer losgewerkt
konden
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worden. Want dat gebeurde alle jaren. En Jaap was 't allermeest in zijn schik, als hij
meêhelpen mocht. Dan werkte hij tegen een volwassen man op en was hem geen
moeite te veel.
Ook nu was het opbouwen van tenten en kramen in vollen gang, en Jaap werkte
ijverig mede. Hij reed met een grooten wagen, zittende op den hoogen bok naast den
koetsier, van den Burcht naar het station en van het station naar den Burcht, tot alle
materialen voor het opbouwen van een honden- en apentheater waren aangevoerd.
Want ditmaal had hij zich aangesloten bij het gezelschap van den beroemden Perardi
Dolfino, den wereldvermaarden Directeur van een hondenen apentheater. En de
Directeur, een heer met zwarten knevel en gekleed in een lange zwarte jas met hoogen
hoed, zag al heel spoedig, dat Jacob een bijzonder vlugge jongen was, die heel wat
werk op zij zette en hem het loon voor een werkman bespaarde. Hij klopte hem
goedkeurend op den schouder en zei in uitstekend Hollandsch:
‘Jij bent een flinke jongen. Hoe heet je?’
‘Jaap,’ was het antwoord.
‘Nu Jaap, ik ben goed over je tevreden. Als 't werk afgeloopen is, kun je bij me
komen om je loon.’
Jaap tikte met zijn wijsvinger aan de klep van zijn pet en zei: ‘Asjeblief, mijnheer.’
Van dat oogenblik af werkte hij nog veel harder. Hij droeg balken en planken aan,
hielp hier wat vasthouden, daar gereedschap aanbrengen, kortom, hij sjouwde en
draafde, dat het een lust was om te zien.
De tent verrees met groote snelheid, en Jaap berekende in stilte, hoeveel geld hij
wel van den Directeur zou ontvangen en wat hij daarmede zou
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doen. Misschien kreeg hij voor zijn harde werken wel een gulden. Ha, dat zou heerlijk
zijn. Dan konden Moeder en zus Aaltje ook wat genieten van de kermis, want voor
dat geld konden zij wel een plaatskaartje koopen om in het theater te komen of in
een ander spel, maar 't liefst in het theater, omdat hij het zelf had helpen opbouwen.
Als Moeder en Aaltje dan 's avonds uitgingen, kon hij best thuisblijven om op de
kleinen te passen, en voor hem zou dan nog wel genoeg

geld overschieten, om op een volgenden avond te kunnen gaan. Een entréekaartje
voor den tweeden rang zou toch wel niet meer kosten dan een kwartje, zoodat hij
dan ook nog wel wat overhield om met de kleintjes in den draaimolen te gaan. O,
wat zou dat heerlijk zijn.
De goede jongen werkte als een paard, en hij bewees uitstekende diensten, dat
was duidelijk te merken. Iedereen had hem noodig.
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‘Jaap, geef me die nijptang eens aan.’
‘Jaap, help die plank even dragen.’
‘Jaap, houd die plank eens vast aan het andere einde.’
Zoo ging het den heelen dag door, en de Directeur lachte hem meer dan eens
vriendelijk toe. Jaap vond, dat deze er erg deftig uitzag. En hij was bepaald wel rijk
ook, want een dikke gouden ketting bengelde hem op zijn vest, en aan zijn vingers
droeg hij zware gouden ringen met flonkerende steenen.
Eindelijk was de tent gereed, en zij was zoo groot en mooi geworden, dat Jaap
haar met bewondering en trots aanschouwde. De ingang was met gedrapeerde
gordijnen afgesloten, en daarboven hing een groote electrische lamp, die 's avonds
ongetwijfeld een schitterend licht zou verspreiden.
Juist meende Jaap, wiens diensten niet meer noodig waren, naar den Directeur te
gaan, om zijne belooning in ontvangst te nemen, toen deze hem wenkte bij hem te
komen.
‘Jaap, de knechts gaan de hokken met apen halen, - maar de honden haal ik zelf
van het station. Ga je meê, dan kun je me helpen.’
‘Ja mijnheer, graag,’ zei Jaap.
Samen verlieten zij de tent en stapten over den Burcht. Daar heerschte eene
bedrijvige drukte. Sommige tenten en spellen waren nog niet klaar, maar de bioscoop
van Albert frêres stond al gereed om de menschen te ontvangen, en de
stoomdraaimolen van Wolfs goot reeds eene zee van licht uit over den omtrek.
Dat was een prachtig gezicht en Jacob kon er zijn oogen niet afhouden, zoo mooi
vond hij het. Over een groot uur zou de kermis beginnen.
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't Zag zwart van de menschen op den Burcht, en Jaap en de Directeur hadden moeite
om er doorheen te komen.
Eindelijk bereikten zij het station, en de heer Perardi Dolfino begaf zich regelrecht
naar de hokken, die op het perron stonden. Hij maakte ze open en deed zijne
viervoetige kunstenaars, die hem vroolijk toeblaften, lederen koorden aan de
halsbanden. Een voor een haalde hij ze uit de hokken te voorschijn en hij droeg Jaap
op, ze zorgvuldig vast te houden. Dat was geen gemakkelijk werkje voor hem.
Ha, wat waren 't prachtige dieren. Hoe zindelijk zagen zij er uit, en hoe schrander
keken zij uit hunne oogen. Ze waren in 't geheel niet onvriendelijk tegen Jaap, al
maakten ze 't hem wel wat lastig en al trokken zij wel wat al te krachtig aan de
koorden, die hij krampachtig vasthield. Vooral één hond was er bij, die 't hem
bijzonder lastig maakte. 't Was een prachtige witte poedel, de grootste van het heele
troepje. Jaap moest hem telkens met geweld terugtrekken, want hij deed alle moeite
om weg te komen. En hij sprong voortdurend over de andere honden heen, zoodat
de riemen in elkander verward raakten en Jaap het angstzweet uitbrak van vrees, dat
zij ontsnappen zouden. Maar hij hield zich goed.
‘Jaap, pas goed op dien poedel, hoor!’ riep de Directeur hem toe. ‘Dat is een
deugniet, - maar 't is mijn kostbaarste hond. Voor geen honderd gulden zou ik hem
kwijt willen.’
‘Geen nood, mijnheer, ik heb hem goed vast,’ zei Jaap. ‘Maar hij is wèl lastig!’
De Directeur had eindelijk alle honden uit hunne
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gevangenis verlost en aan de hoede van Jaap toevertrouwd. Daarna begaf hij zich
naar het kantoor van den stationschef, om nog een en ander met hem te bespreken.
Nauwelijks echter hadden de honden gezien, dat hun meester uit het gezicht
verdwenen was, of zij werden zoo dartel en lastig, dat Jaap hen bijna niet houden
kon. Vooral de mooie witte poedel was ongezeglijk. Hij beet de andere honden in
hunne ooren en trok zoo hard aan zijn koord, dat Jaap wel gedwongen was, eenige
schreden met hem mee te gaan. Hij hoopte maar, dat de Directeur spoedig zou
terugkomen, want hij voelde wel, dat die witte poedel hem anders de baas zou worden.
Deze scheen het er bepaald op toe te leggen, om aan zijn bewaker te ontsnappen, en
dat mocht in geen geval gebeuren. Dan was alle kans op een goede fooi voor hem
verloren.
‘Stil toch, hond, sta stil!’ gebood hij den lastigen viervoeter, maar deze stoorde er
zich niet veel aan. Hij trok Jaap langzamerhand mee tot aan den ingang van de
wachtkamer, en Jaap maakte zich erg ongerust, dat de witte poedel het van hem
winnen zou.
‘Stil toch, hond, koest!’ riep hij hem telkens toe.
Gelukkig kwam de Directeur juist terug, toen de nood op het hoogst was, en
lachende nam hij de beesten van hem over.
‘Je bent een kranige jongen, Jaap,’ zei hij. ‘Menig volwassen man zou ze niet
gehouden hebben. - Allons, honden, stil!’
Hij hief zijne hondenzweep op, en oogenblikkelijk keken al zijne beesten
kwispelstaartend, maar met den angst in hunne oogen, naar hem
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op. Sommige kropen zelfs voor zijne voeten op den grond.
‘Voorwaarts!’ gebood hij.
En in volmaakte orde liepen de dieren voor hem uit, het perron af en de straat op.
Jaap liep naast den Directeur.
‘Kunnen deze honden nu mooie toeren doen, mijnheer?’ vroeg hij.
‘O, dat zul je eens zien, prachtige toeren! Vooral die witte poedel. Dat is een hond
uit duizenden. Hij heeft veel meer verstand dan de meeste menschen. 't Is een
onbetaalbaar dier!’
‘Maar hoe leert u dat die beesten toch?’ vroeg Jaap.
‘Door den honger en met de zweep,’ zei de Directeur lachend. ‘Zij krijgen alleen
eten, als zij goed gewerkt hebben. Doen zij dat niet, dan komt de zweep er aan te
pas.’
‘Dus krijgen zij geen eten, voordat de voorstelling afgeloopen is?’
‘Geen kruimel, en als zij niet gehoorzaam geweest zijn, krijgen zij in 't geheel
niets. O, dan willen zij later wel.’
Zij liepen met de honden de lange Halmerstraat door en kwamen op de sluis. Daar
maakte de straat, die heel smal was, een rechten hoek, en juist op het oogenblik, dat
zij daar aangekomen waren, kwam een groote transportwagen, door zes paarden
getrokken, tegen de hooge sluis op. Maar ongelukkig nam de koetsier zijn draai te
kort, zoodat in minder dan geen tijd het kolossale gevaarte omkantelde en met het
boveneinde tegen een huis bleef hangen. Dat was een groot geluk voor Jaap en den
Directeur, want anders zouden zij onge-
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twijfeld onder het groote gevaarte verpletterd zijn.
Zij schrikten zoo hevig, dat zij gedurende eenige seconden de kluts geheel kwijt
waren. De Directeur dacht niet anders, of de wagen zou bovenop hem vallen. In zijn
ontsteltenis liet hij de koorden van de honden los en sloeg zijn armen ten hemel. Jaap
kroop snel langs den wagen heen, tot hij in veiligheid was, en toen de Directeur zijne
tegenwoordigheid van geest teruggekregen had, volgde hij zijn voorbeeld na.
‘Dat scheelde een beetje, Mijnheer,’ zei Jaap. ‘Wat is dat nog gelukkig afgeloopen.’
‘Gelukkig afgeloopen,’ schreeuwde de Directeur wanhopig. ‘En ben ik dan al
mijne honden niet kwijt? Menschen, houdt ze, houdt ze!’
Er ontstond op de betrekkelijk smalle sluis een geweldige oploop van menschen;
er was bijna geen doorkomen aan. Wie zou hem zijne honden terugbezorgen?
‘Daar loopt er een!’ schreeuwde Jaap. En tusschen de menschen doordringende,
gelukte het hem den hond te grijpen.
De Directeur maakte zich ook uit den menschendrom los, want dáár kon hij toch
niets beginnen. Alles en iedereen verdrong zich om den omgevallen wagen. Maar
een honderd meter verder was de straat zoo goed als leeg.
De Directeur haalde een fluitje uit zijn zak te voorschijn en floot er op uit alle
macht.
En 't was een wonder, hoe gehoorzaam zijn hondjes bleken te zijn. Van alle kanten
kwamen zij op het geluid af en gaven door luid geblaf hunne vreugde te kennen, dat
zij hun baas teruggevonden hadden.
De Directeur herhaalde zijn gefluit meermalen.

C.J. Kieviet, Vroolijke vertellingen

39
Twaalf honden moest hij hebben en tien had hij er nog maar terug.
Hij liep een eindje door en floot nogmaals.
Daar kwam ook no 11 aangesneld. Maar no 12 bleef weg, en - dat was juist de witte
poedel, zijne kostbaarste bezitting.
‘Ach, dat nu juist mijn beste hond weg is,’ zei de Directeur met een zucht. ‘Ga jij
eens naar den Burcht, Jaap, en zie, of je hem vinden kunt. Hij kan nog niet ver weg
zijn. - 't Is een verschrikkelijk verlies voor me.’
Op een drafje begaf Jaap zich naar den Burcht, maar daar was, hoe hij ook zocht,
van den hond geen spoor te zien. Onverrichterzake kwam hij in het theater aan, waar
hij den Directeur meldde, dat hij den poedel niet had kunnen vinden.
De Directeur liep als een razende door het theater rond, en Jaap kwam tot de
ontdekking, dat de man heel anders was, dan hij gemeend had. De Directeur braakte
in zijn boosheid de hevigste vloeken uit tegen zijn knechts, en toonde zich een hoogst
onbeschaafd mensch.
‘Wat sta jij daar te gapen!’ bulderde hij plotseling Jaap toe. ‘Wil je wel eens maken,
dat je wegkomt, of mijne hondenzweep zal je den weg wijzen.’
‘Met uw verlof, mijnheer,’ zei Jaap flink. ‘Ik krijg mijn loon nog van u, zooals u
zelf beloofd heeft.’
‘Loon! Wat loon!’ bulderde de Directeur hem toe. ‘Ruk in, zeg ik je. Eerst mijn
hond laten wegloopen, en dan nog loon op den koop toe. Voort! Marsch!’
Maar Jaap liet zich niet overbluffen.
‘U heeft het me beloofd,’ hield hij vol.
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De Directeur hief de zweep op. Maar plotseling scheen hij zich te bedenken. Hij
greep in zijn binnenzak, nam er een klein kartonnetje uit en reikte het aan Jaap over.
‘Ziedaar!’ zei hij. ‘En hoe gauwer je nu gaat, hoe beter het voor je is.’
Jaap nam het papiertje aan en verliet de tent.
Bij het licht van de electrische lantaren zag hij, wat het was: een vrijkaartje voor
eene voorstelling. Dat was alles.
‘'t Is eene schande,’ mompelde Jaap. ‘Heb ik voor dat voddige papiertje den heelen
dag zoo hard gewerkt? Minstens had de vent mij een gulden moeten geven, - de
gierigaard. En wat vloekte hij; 't was meer dan erg!’
Jaap begaf zich tusschen de menigte.
Maar al spoedig werd zijn aandacht weer door den Directeur in beslag genomen.
Deze verscheen namelijk op het podium, liet door een knecht eenige slagen op een
groote trom geven, en riep toen met luider stem:
‘Heden is een groote, witte poedel weggeloopen. Wie hem bij mij terugbezorgt,
zal vijf gulden belooning genieten.’
Deze bekendmaking werd eenige malen herhaald, en ook werd nog eene
aankondiging op de tent geplakt met dezelfde mededeeling.
't Is te- begrijpen, dat een groot aantal jongens er op belust was, om de uitgeloofde
vijf gulden te verdienen. Zij zochten achter de tenten tusschen de kermiswagens, op
den Burcht, op de straten rondom, maar den witten poedel zagen zij niet.
Jaap zwalkte nog een poos op de kermis rond, en ging eindelijk mistroostig naar
huis. Ach, hoe verdroot het hem, dat hij nu zijn Moeder en
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Aaltje niet het genoegen zou kunnen doen, eene voorstelling in het theater bij te
wonen. En hij had het haar 's middags, onder het eten, nog wel beloofd.
Wat moest hij nu met dat ééne kaartje doen? Als Moeder ging, zou het voor Aaltje
een groote teleurstelling wezen, maar daar was niets aan te veranderen. Moeder ging
vóór, dat spreekt van zelf. ‘Zoo'n gierigaard!’ mompelde Jaap zacht voor zich heen.
‘Uit eigen beweging had hij beloofd, dat hij me betalen zou voor mijn werk, en nu
hij mijne diensten niet meer noodig heeft, scheept hij mij af met een vrijkaartje, dat
hem geen cent kost. 't Is een leelijke streek.’
Hij verliet thans de hoofdstraat en sloeg eene smalle steeg in, waarin enkele
armoedige huisjes stonden. Maar Jaap woonde in een nog armer krot, en om het te
bereiken, moest hij een slop door, zóó smal, dat een handwagen er niet door had
kunnen rijden. Juist toen hij het slop wilde ingaan, zag hij daarin iets wits bewegen,
en toen hij een beetje aan de duisternis gewend was, die daar heerschte, ontdekte hij,
dat het de lang gezochte witte poedel van den Directeur was.
Dat verheugde Jaap, want al had de Directeur hem niet eerlijk behandeld, hij vond
het toch jammer, dat deze zijn mooien poedel, die zooveel geld waard was, verloren
had. En ook schreef hij de boosheid van den Directeur in hoofdzaak aan dat verlies
toe, evenals diens schrielheid. Hij besloot dus dadelijk den witten poedel te vangen
en aan den rechtmatigen eigenaar terug te brengen. Wat zou de Directeur blij zijn!
En dan nog! Vijf blinkende guldens zouden zijn loon wezen! Vijf blinkende guldens!
O, wat kon hij dan zijne
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goede Moeder, die altijd zoo tobben en sloven moest om den kost te verdienen voor
haar gezin, een reeks van genoegens doen, - en Aaltje, die ook zoo weinig uitspanning
genoot.
Hij liep voorzichtig het slop in, om den hond niet bang te maken, tot hij de deur
van zijne woning had bereikt. Hij deed haar open, en riep naar binnen:
‘Aaltje, ben je daar?’
‘Ja, wat is er?’
‘Geef mij eens eene snede brood, maar voorzichtig, dat je geen leven maakt.’
‘Wat is er aan de hand?’
‘Dat doet er niet toe. Ik zal het je straks wel zeggen. Geef mij maar een stuk brood.’
De poedel liep op eenigen afstand langs den grond te snuffelen, zeker om iets
eetbaars op te sporen. Hij keek Jaap een paar malen aan. 't Scheen, of hij wel graag
het slop wilde verlaten, maar of hij niet durfde om Jaap.
‘Hier!’ zei Aaltje zacht, terwijl zij hem een stuk brood toereikte.
‘Mooi, ga nu maar naar binnen, maar zet de deur heelemaal open. Ik wil een hond
vangen.’
Aaltje deed, wat haar gevraagd werd.
Jaap brak een stukje van het brood af, en wierp het den hond toe. Deze sprong er
dadelijk op af en at het op.
‘Wat hij honger heeft!’ zei Jaap.
De hond keek hem kwispelstaartend aan, alsof hij nog meer wilde vragen.
Jaap wierp hem nog een stukje toe en stapte half het portaaltje binnen.
‘Kom dan, kom dan!’ riep hij den hond toe, met zijne handen op de knieën
klappende.
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De hond kwam langzaam naderbij, en Jaap trok zich dieper in het portaaltje terug.
Hij wierp den hond nogmaals een stukje brood toe, die het haastig verslond.
De poedel werd brutaler. Hij vroeg niet alleen meer kwispelstaartend om brood,
maar hij blafte zelfs.
Jaap bevond zich nu in de kamer, maar de deur van het portaaltje en de kamerdeur
stonden open. De hond wilde hem blijkbaar graag volgen, maar de vreemde omgeving
schrikte hem af.
Jaap hield niet op hem met vriendelijke woorden en stukjes brood te lokken, - tot
eindelijk de poedel de kamer binnenstapte. De kleine kinderen lagen al te bed, en
Moeder en Aaltje hielden zich lachend op den achtergrond.
Al verder en verder lokte Jaap den hond de kamer in, en deze werd al vrijer in zijn
bewegingen. Jaap wierp een stukje brood tot achter in het vertrek, en de hond liep
er snel heen. Yan dat oogenblik maakte Jaap gebruik, om de deur te sluiten.
Aaltje klapte in de handen van pleizier.
‘O Jaap, wat een mooie hond!’ riep zij uit. ‘Wat een prachtige witte poedel!’
‘Ja hè, - hij is van den directeur, die vijf gulden heeft uitgeloofd voor dengene,
die hem terugbrengt. 't Is zijn kostbaarste hond en hij moet prachtige kunsten kunnen
maken.’
‘Vijf gulden belooning, - geen kleinigheid, Jaap. O Moeder, mag ik nu naar de
Bioscoop? Toe maar, Moeder....’
‘En naar het honden- en apentheater?’ vroeg de Moeder. ‘Jaap heeft je immers
beloofd, dat...’
‘Daar komt niets van, Moeder,’ viel Jaap in.
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‘De directeur was zoo boos, omdat zijn hond weggeloopen was, dat hij me in plaats
van eene goede fooi een simpel vrijkaartje heeft gegeven, en - dat is natuurlijk voor
u.’
‘Hè, hoe valsch!’ zei Aaltje.
‘Ja kind, maar 't was ook een groot verlies voor hem, dat zijn hond weggeloopen
was. Maar als Jaap nu die vijf gulden krijgt, beloof ik, dat je ook eens ergens heen
moogt.’
‘Ik zal hem maar dadelijk wegbrengen, Moeder,’ zei Jaap. ‘De Directeur zal wel
dringend om hem verlegen zijn, denk ik.’
‘Ja, doe dat,’ zei Aaltje. ‘Als hij je die vijf gulden nu ook maar niet onthoudt....’
‘Dat zou schandelijk wezen!’ riep Jaap uit. ‘Maar voor zóó slecht zie ik hem toch
niet aan. Nu, - ik ga!’
Hij greep het lederen koord, dat den hond nog altoos aan den halsband zat, en ging
met hem de deur uit. De hond liep gewillig met hem mêe. Binnen enkele minuten
had Jaap den Burcht bereikt. De spellen waren in vollen gang. Hij hoorde het
draaiorgel van de schommelschuitjes, het gieren en gillen van de fluit in den
stoomdraaimolen, het snorren van de machines van de bioscoop en het rumoer van
de kermisgangers.
Ook in het honden- en apentheater was de voorstelling in vollen gang. Het
electrische licht boven den ingang was gedoofd.
Jaap begreep zeer goed, dat hij de tent niet door den hoofdingang moest binnengaan,
want dan moest hij midden tusschen de toeschouwers door. En dat wilde hij liever
niet. Maar hij kende den weg wel. Hij had immers de tent zelf helpen opbouwen?
Hij liep om de tent heen, tot hij aan
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een achterdeur kwam, die toegang gaf tot een vertrek naast het tooneel. Dáár stonden
de apenhokken en werden ook de honden bewaard. Tevens was dat de plaats, waar
de artisten verbleven, als zij niet moesten optreden.
Hij hoorde een druk gejoel en gepraat in de tent. Zeker was het thans pauze.
Met een vlugge beweging maakte hij de deur

open en trad met den poedel binnen. Wat kwam hij daar plotseling in een vreemde
omgeving. Een paar clowns liepen er rond in bonte kleeding en met beschilderde
gezichten, zoodat Jaap moeite had er de knechts in te herkennen, die overdag met
hem de tent hadden opgebouwd. Dan nog was er een jonge dame, ook al met een
beschilderd gezicht, gekleed als eene balletdanseres, een gymnast en - eindelijk nog
de Directeur. Deze zag er thans neg veel deftiger
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uit, dan enkele uren geleden. Hij droeg een wit vest, heel diep uitgesneden, en eene
witte das. Zijne gouden ketting scheen nog wel grooter geworden en de schitterende
steenen in zijne ringen flonkerden hel in het kunstlicht. Nauwelijks had hij zijn witten
poedel bemerkt, of zijn gelaat helderde als met een tooverslag op. Hij sprong op Jaap
toe en rukte hem het koord uit de handen.
Maar op 't zelfde oogenblik greep hij zijne karwats en ranselde het arme dier
onbarmhartig af, zóó erg, dat Jaap tranen in de oogen kreeg en spijt begon te voelen,
dat hij den hond had teruggebracht. Het arme dier kroop krimpend van pijn over den
gond en jankte erbarmelijk. Eindelijk rukte de Directeur een hok open en duwde hem
ruw daarin.
‘Ziezoo, dat zal hij niet zoo spoedig weer probeeren!’ zei hij, de karwats op een
stoel werpende. ‘Zoo Jaap, ben jij het? Ik had je zoo gauw niet herkend. - Gombard,
scheur jij de aankondiging even van de tent. Nu de hond terug is, is zij niet meer
noodig.’
Een van de clowns verliet het vertrek, om aan dat bevel te voldoen.
‘En jij, jongen, hebt een belooning verdiend, die ik je niet onthouden wil.’
Hij haalde zijne porte-monnaie te voorschijn, greep er iets uit en drukte dat Jaap
in de uitgestrekte hand.
‘Ziedaar!’ zei hij deftig. ‘Dat is voor jou, en - wèl bedankt.’
Meteen maakte hij de deur open, om Jaap uit te laten.
Deze keek even naar de ontvangen belooning,
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en voelde zich het bloed koken. 't Was namelijk niets meer dan een kwartje.
‘Maar mijnheer,’ riep hij den Directeur met fonkelende oogen toe, ‘U heeft toch
eene belooning van vijf gulden uitgeloofd? En nu geeft...’
De Directeur viel hem driftig in de rede.
‘Vooruit jongen, het publiek wacht, ik heb nu geen tijd meer. Nog eens wèl
bedankt!’
Hij pakte Jaap bij den schouder en duwde hem zeer beslist de deur uit. Deze werd
met een smak achter den knaap dichtgeworpen.
Bevend van woede stond Jaap op het trapje. Binnen hoorde hij een luidruchtig
lachen. De artisten hadden blijkbaar pret over de handigheid van den Directeur, die
den jongen met een kwartje wist af te schepen, waar deze recht had op vijf gulden.
Tranen van spijt drongen Jaap in de oogen, en met langzame schreden ging hij het
trapje af en naar huis.
Daar vertelde hij zijn wedervaren, en ook zijne Moeder en Aaltje vonden het
gedrag van den Directeur schandelijk.
‘Ik zou me gaan beklagen bij de politie!’ zei Aaltje, die met smart al haar
luchtkasteelen in het niet zag verdwijnen.
‘'t Zal wat helpen,’ zei Jaap. ‘Moeder, mag ik een boterham? Dan ga ik naar bed.’
‘Goed, - wij gaan ook,’ was het antwoord.
Een groot kwartier later was het licht gedoofd en hadden allen zich ter ruste
begeven.
Maar Jaap kon den slaap niet vatten. Onophoudelijk lag hij te denken over hetgeen
voorgevallen was, en over de slechtheid van den Directeur, die hem wederrechtelijk
het geld
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onthield, dat hij eerlijk verdiend had. Jaap kookte van woede en balde soms zijne
vuisten. Ha, hoe dolgraag zou hij zich op dien man wreken, als hij maar wist hoe!
Doch hij begreep zelf wel, dat dit moeielijk zou gaan. Die man was immers
onbereikbaar voor hem?
O, hoe speet het hem voor zijn Moeder en Aaltje, die hij zoo erg graag eens een
genoegen had willen doen. - Neen, 't was hem onmogelijk den slaap te vatten. Onrustig
wierp hij zich om en om, - tot opeens zijn gelaat verhelderde en zijn lippen zich
plooiden tot een glimlach. Zijn rusteloos woelen veranderde als met een tooverslag
in groote kalmte, en eindelijk mompelde hij zacht:
‘Ha ja, - juist, zoo kan het gebeuren, en zoo zàl het gebeuren ook.’
Enkele minuten later viel hij in slaap.
Maar op het andere bed was het eerst ook niet rustig. Aaltje kon evenmin den slaap
vatten als haar broer, en ook zij lag te peinzen, hoe zij Jaap aan het geld zou kunnen
helpen, dat hem eerlijk toekwam.
‘Waarom zou hij niet naar de politie gaan? 't Is toch zuiver diefstal?’ dacht zij. En
eindelijk kwam zij tot het besluit, in alle stilte haar eigen weg te gaan. Zij zou er
tegen niemand over spreken, maar om het er zoo maar bij te laten zitten, daar kon
zij niet toe besluiten.
‘Morgen kan ik het huis niet uit, want Moeder gaat uit werken,’ dacht zij, ‘maar
morgenavond zal ik het doen. Baat het niet, het schaadt ook niet, en op het bureau
zullen ze mij niet opeten.’
Toen dat besluit bij haar tot rijpheid was gekomen, viel ook zij in slaap.
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Den volgenden avond, toen Jaap al een poos naar de kermis was, want hij had aan
zijne Moeder gezegd, dat hij naar het theater ging, omdat hij toch een vrijkaartje had,
begaf zij zich zonder er iemand over te spreken, naar het politie-bureau. Toen zij
echter de geopende deur binnengestapt was en in de vestibule stond, ontzonk haar
de moed wel een beetje, zoodat zij niet goed durfde aantikken.
Toen zij er over dacht, om maar weer stilletjes weg te gaan, kwam er een heer
binnenstappen. Hij zag het armoedig gekleede meisje staan, en vroeg vriendelijk:
‘Wel kind wat is er?’
‘Ik zou wel graag den Commissaris willen spreken, mijnheer,’ zei ze zacht.
‘En heb je al aangetikt?’
‘Neen mijnheer, nog niet,’ zei Aaltje. En verlegen voegde zij erbij: ‘Ik durf eigenlijk
niet goed, mijnheer.’
‘Zoo, durf je niet?’ vroeg de heer lachend. ‘Nu, ga maar met mij mee naar boven.
Ik ben de Commissaris.’
Hij liep de trap op, en Aaltje volgde hem. Haar vrees was totaal verdwenen, want
deze heer was veel te vriendelijk, om bang voor hem te zijn. In de kamer van den
Commissaris gekomen, waar deze achter een tafel met een groen kleed plaats nam,
vroeg hij:
‘Vertel me nu eens, wat er is.’
En toen vertelde Aaltje alles, wat er gebeurd was. Eerst, hoe de Directeur haar
broer den heelen dag had laten werken en hem, in plaats van hem behoorlijk te betalen
met een vrijkaartje had afgescheept, en vervolgens, hoe hij vijf gulden
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had uitgeloofd voor het terugbrengen van zijn weggeloopen witten poedel en in stede
daarvan slechts een kwartje had gegeven.
‘Is dat nu niet slecht, mijnheer, en is daar niets aan te doen?’
De Commissaris keek haar vriendelijk aan.
‘Hoe heet je?’ vroeg hij.
‘Aaltje de Vos,’ was het antwoord. ‘Moeder is een arme weduwe en gaat elken
dag uit werken.’
‘Zoo, zoo. Ik zal zien, wat ik doen kan. Aaltje. Kom morgenochtend om tien uur
maar eens hier terug.’
Aaltje groette en vertrok.
‘Ziezoo,’ dacht ze, ‘ik ben blij, dat ik het gedaan heb. - Wat is die Commissaris
een vriendelijk man.’
Jaap had zich niet regelrecht naar den Burcht begeven. Dicht bij de sluis was hij
Hein Kwant tegengekomen, die hem gevraagd had:
‘Ga je mêe naar de spellen kijken? Straks beginnen ze.’
‘Neen,’ had hij geantwoord. ‘Ik ga vanavond naar het honden- en apentheater.’
‘Zoo, zoo, heb je zooveel geld?’ vroeg Hein, die hem niet weinig benijdde.
‘Neen, maar ik heb een vrijkaartje,’ zei Jaap. ‘Dág!’
Toen begaf Jaap zich naar een spekslagers-winkel, waar hij iets kocht, dat dik in
't papier gewikkeld werd. 't Kostte twaalf en een halven cent.
O, wat keek Jaap oolijk, toen hij den winkel verliet en zich naar den Burcht begaf.
Vóór het theater zag het al zwart van de menschen, en
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't kostte hem moeite, om er zich doorheen te werken. Maar eindelijk kreeg hij toch
een plaatsje in de voorste rijen, vlak voor de trap, die naar den ingang voerde. De
electrische lantaren verspreidde een schitterend licht.
Op het podium stonden drie muzikanten met zooveel kracht op hunne koperen
instrumenten te blazen, dat hunne wangen haast scheurden. Wat maakten zij een
oorverdoovend lawaai. De twee clowns liepen met potsierlijke passen rond of
bewerkten een groote en eene kleine trom met zooveel geweld, dat de gehoorvliezen
er pijn van deden. Miss Amelia drentelde in danspasjes rond en maakte de sierlijkste
pirouettes, die de toeschouwers in verrukking brachten. Eindelijk nog stond daar in
al zijn deftigheid de Directeur, die er schitterender uitzag dan ooit. Twee apen zaten
op de balustrade de menschen aan te grijnzen, en een mooie witte poedel volgde den
Directeur overal, waar deze ging of stond.
‘Ha, daar is mijn poedel!’ dacht Jaap, en met een vroolijk lachje voelde hij naar
het pakje, dat hij in den zak had.
Eindelijk hield de muziek op, en de clowns begonnen allerlei dwaze grappen te
verkoopen. Zij haalden den grootsten onzin uit en sloegen elkander zoo geducht in
het gezicht, dat men het op een grooten afstand hoorde klappen.
Een van de apen ging op den rug zitten van den witten poedel, en de andere aap
op den kop van den eersten. Zoo wandelde het drietal parmantig over het podium
rond.
De menschen vonden alles even mooi, en luisterden ten slotte met open mond naar
den Directeur, die hun de eer deed hen in eigen persoon
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toe te spreken en hun meedeelde, dat hij al voor alle koningen en keizers van Europa
was opgetreden en overal het meeste succes had gehad. Hij verhaalde van de
wonderbare toeren, die zijn honden en apen konden verrichten, - toeren, zoo
ongelooflijk, dat hij duizend gulden durfde uitloven aan iedereen, die hem bewijzen
kon, dat ze al eens ooit in een ander theater waren vertoond.
‘Vooral over het tableau, dames en heeren,’ aldus galmde de Directeur, ‘dat u een
huwelijk voorstelt van twee honden, zult u verbaasd staan. De trouwkoetsen, getrokken
en bestuurd door honden, die als echte koetsiers op den bok zitten, rijden in vliegende
vaart over het tooneel, tot zij het stadhuis hebben bereikt. De koetsiers springen van
den bok, en bruid en bruidegom stappen uit en treden gearmd het gebouw binnen.
Hier, deze witte poedel, is de bruidegom, een andere kleinere poedel, eveneens wit,
is de bruid. Dames en heeren, 't is iets wonderbaarlijks, nog nooit alhier vertoond.
Treedt binnen, treedt binnen. De plaatsen kosten eersten rang één gulden, tweeden
rang vijftig cents, derden rang een kwartje. Treedt binnen, staat daar niet te talmen,
want straks is het te laat. Al meer dan honderd kaarten zijn hedenmiddag voor deze
voorstelling afgehaald, en wie niet spoedig besluit, kan geen plaats meer krijgen.
Het theater is zoo goed als uitverkocht. Treedt binnen!’
De muziek schetterde, de trommen roffelden en bomden, en Miss Amelia maakte
weer de sierlijkste pirouettes.
De menschen holden bij tientallen de trap op naar den bureaulist, om zich van een
plaatskaartje te voorzien, en ook Jaap behoorde onder de
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eersten, die de tent binnenstapten. Hij koos zich een plaatsje uit achter een pilaar in
een donkeren hoek, waar hij niet in het oog viel. Hij haalde het geheimzinnig pakje
uit zijn zak te voorschijn, en sneed den inhoud aan kleine stukken, waarna hij alles
weer zorgvuldig opborg.
De tent liep geheel vol, en men kon zien, dat de verwachting van het publiek hoog
gespannen was. Eindelijk verstomde het lawaai buiten op het poduim, het electrisch
licht werd gedoofd, en de muzikanten namen voor het tooneel plaats.
Spoedig rees het scherm omhoog.
Met vlugge bewegingen en een diepe buiging trad een gymnast op, die eenige
toeren deed aan het zweefrek. Inderdaad verrichtte deze jonge man met het grootste
gemak de moeielijkste toeren en het publiek beloonde hem met een vriendelijk
applaus. Toen kwam Miss Amelia. Zij danste op de maat van de muziek, werkte met
sluiers en gekleurde doeken, en behaalde een groot succes. Nauwelijks was zij
verdwenen, of twee clowns sprongen onder groot misbaar op het tooneel en bootsten
op een bespottelijke manier de elegante bewegingen van Miss Amelia na. De
menschen moesten verbazend om hen lachen, vooral toen ze eindelijk als ballen over
den grond rolden en allerlei gekke dingen deden.
Daarna verscheen de directeur op het tooneel. Hij kwam met al de deftigheid, die
aan zijne hooge waardigheid paste, en boog heel diep. Toen wenkte hij met zijn
karwats en er verschenen vier honden, die deftig op de achterpooten kwamen
binnenstappen. De Directeur liet hen door hoepels springen en allerlei moeielijke
toeren doen. Zij moesten marcheeren op de maat van de muziek,
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tonnetjes voortrollen, op een draaiend wiel loopen, en nog heel veel meer. Maar toen
kwam het mooiste van alles. Nadat de clowns eenige grappen hadden uitgehaald,
werd er een groot kartonnen huis op den achtergrond van het tooneel geplaatst. De
Directeur verscheen opnieuw, en weldra kwam de eerste koets binnenrijden. Twee
honden waren voor het rijtuig gespannen, en een derde zat op den bok. Met groote
parmantigheid hield hij de teugels vast.
De Directeur blonk van trots. Deze toer van zijne honden beschouwde hij zelf als
een meesterstuk van dressuur.
Daar verscheen het tweede rijtuig. 't Was een landauer. De koetsier op den bok
hield teugels en zweep, en in het open rijtuig zaten in alle deftigheid twee hagelwitte
poedels, die stijf voor zich uitkeken. Een palfrenier zat naast den koetsier. Een derde
rijtuig volgde met de getuigen.
De stoet reed in galop over het tooneel rond, en de Directeur boog diep naar het
publiek, alsof hij zeggen wilde:
‘Is dat niet buitengewoon mooi?’
En het publiek applaudisseerde, zoo hard het kon.
Plotseling vloog er iets door de lucht en viel achter den Directeur midden tusschen
de rijtuigen.
't Was een stuk leverworst.
Als met een tooverslag veranderde het geheele tooneel. De honden, die voor
paarden speelden, sprongen er te viervoet op aan, de koetsiers lieten zich van de
bokken vallen, en de bruid en de bruidegom gooiden al hunne waardigheid te
grabbelen, door plotseling uit den landauer te springen en luid blaffende op het stuk
leverworst toe te snellen. 't Werd een kabaal van belang. De uit-

C.J. Kieviet, Vroolijke vertellingen

55
gehongerde dieren, die elkander het lekkere hapje allerminst gunden, begonnen een
verwoed gevecht, tot eindelijk de witte poedel het stuk worst bemachtigde en verslond,
zonder ook maar een oogenblik zoo galant te zijn, aan zijne bruid te denken.
Het publiek brulde van het lachen, en jouwde den Directeur niet weinig uit. Deze
sloeg dan

ook een allerjammerlijkst figuur. Hij was ten einde raad en wist niet, wat te beginnen.
Zoo iets was hem nog nooit overkomen. Het zweet brak hem uit..
Dreigend hief hij de zweep op, - maar zijne honden waren totaal in de war. In den
uitersten nood wendde de Directeur zich tot het publiek, en wenkte om stilte.
Maar de menschen moesten zoo onbedaarlijk lachen, dat het geruimen tijd duurde,
eer hij zich verstaanbaar kon maken. Toen sprak hij:
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‘Dames en Heeren, ik vraag beleefd excuus. Wat hedenavond gebeurd is, is mij
werkelijk nog nooit gebeurd. Thans is het pauze, en na de pauze zal de voorstelling
van de hondenbruiloft worden herhaald. Ik sta er u borg voor, dat alles dan in de
beste orde zal afloopen en uwe goedkeuring verwerven.’
Rood van schaamte droop de Directeur met zijne viervoetige artisten af, en het
scherm viel.
O, wat lachten de menschen.
En wat lachte ook Jaap, die van uit zijn donkeren hoek het lekkere stuk leverworst
op het tooneel had kunnen werpen, zonder dat iemand zag, wie het deed.
Hij lachte zóó, dat hij haast niet tot bedaren kon komen.
De Directeur lachte echter volstrekt niet. In de grootste woede kwam hij in het
kamertje naast het tooneel, en greep onder de hevigste vloeken zijn karwats. De
angstige honden krompen al sidderend ineen. Hij hief dat gevreesde werktuig op, en
was juist gereed om met de strafoefening te beginnen, toen de deur opengedaan werd
en een politieagent binnenstapte.
De Directeur liet de opgeheven karwats dalen.
‘Wel - wat moet je?’ vroeg hij bits.
‘Is U de Directeur?’ was de wedervraag.
‘Die ben ik.’
‘Dan verzoek ik u, mij te volgen. U moet onmiddellijk voor den Commissaris
verschijnen.’
‘Man, ben je niet goed wijs?’ barstte de directeur uit. ‘'t Is midden in een
voorstelling; de pauze is juist begonnen...’
‘Des te beter,’ viel de agent in. ‘Ik heb last, U op staanden voet mede te nemen.
De Com-
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missaris heeft gezegd, dat U in een paar minuten terug is. Het bureau is hier vlak
bij.’
‘Onmogelijk!’ schreeuwde de Directeur.
‘Dan maar kwaadschiks, als het niet goedschiks gaat,’ zei de agent kalm, en hij
greep den Directeur bij den schouder.
‘Is het zoo gemeend?’ vroeg deze, die thans zag, dat het ernst was. ‘Dan zal ik
wel meêgaan.’
Hij werd voor den Commissaris geleid.
‘Vertel mij eens, mijnheer Perardi Dolfino, is er gisteren geen witte poedel van u
weggeloopen.’
‘Jawel, mijnheer, dat is zoo.’
‘En heeft U geen vijf gulden uitgeloofd voor dengene, die hem U terug zou
brengen?’
‘Ja, - dat is ook waar,’ was het antwoord.
‘En waarom heeft U dan den jongen, die hem terugbracht, met een kwartje
afgescheept?’
‘Dat heb ik niet gedaan, mijnheer, - waarlijk niet. De hond is uit eigen beweging
bij mij teruggekeerd. Er is niets van waar, dat een jongen hem mij gebracht heeft.’
‘U liegt, mijnheer Perardi Dolfino. - Uw hond is U teruggebracht door Jacob de
Vos, en U heeft hem een kwartje gegeven in plaats van de uitgeloofde vijf gulden.
Ik heb de zaak onderzocht, en uwe twee clowns hebben mij zelf gezegd, dat het zoo
gebeurd is. Ik verzoek U mij onmiddellijk de vijf gulden te betalen, of U komt in
groote moeielijkheden.’
‘Maar mijnheer, - ik heb geen geld bij mij, en de voorstelling is in vollen gang. Ik
verzoek U beleefd...’
‘U kunt gaan, als U betaald heeft,’ viel de Commissaris kalm in. En de Directeur
zag zeer goed, dat er van toegeven bij hem geen sprake was.
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Daarom haalde hij, al was het dan ook met een diepen zucht, zijn porte-monnaie te
voorschijn en legde twee rijksdaalders voor den Commissaris neer. Deze nam ze in
ontvangst en zei doodkalm:
‘U kunt vertrekken.’
De Directeur was nu nog veel boozer geworden. Toen hij in zijne tent terugkwam,
was het plubliek al ongeduldig, want de pauze vonden zij vee! te lang. Zij trappelden
dan ook vrij woest op den planken vloer, om tot meerderen spoed aan te manen. De
Directeur had zelfs geen tijd, om zijne honden de beloofde afstraffing te geven.
Het scherm ging op, en de Directeur verscheen.
In geregelde volgorde kwamen de koetsen te voorschijn, de koetsiers zaten
onberispelijk op den bok, en bruid en bruidegom vulden in al hunne waardigheid het
achterbankje van den landauer.
Ha, 't ging goed. Het gezicht van den Directeur klaarde op, maar toch hief hij
dreigend de karwats omhoog, om zijne artiesten den noodigen schrik in te boezemen.
Opeens vloog een tweede stuk leverworst door de zaal en kwam tusschen de honden
terecht. Toen nog een stuk, en nog een!
En daar was het tumult weer in vollen gang. De koetsiers tuimelden van hunne
bokken af, de getuigen wipten holderdebolder uit hunne koets, en de bruid en de
bruidegom sprongen te viervoet hun landauer uit. 't Was een brommen en grommen
en blaffen en vechten van belang.
Weer viel er een stuk worst tusschen de vechtende honden. Het tumult werd nog
erger, - maar de menschen lachten zoo geweldig, dat de tent er bijna van schudde.
Rood van schaamte gaf de Directeur bevel, het
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scherm te laten vallen. En toen viel de karwats met striemende slagen op de honden
neêr.
Veel tijd werd den Directeur daartoe echter niet gelaten, want het publiek was
boos geworden over de mislukte voorstelling, en velen eischten hun geld terug.
De Directeur wilde niet betalen, en 't werd een geweldig standje. Vele bezoekers,
vooral die van den eersten rang, vertrokken, maar een groot deel bleef, en eischte
teruggave van het geld. Eindelijk was de Directeur wel verplicht aan hun verlangen
te voldoen, want sommigen begonnen al baldadigheid te plegen. 't Was wèl een
slechte avond voor den Directeur.
Jaap verliet zeer tevreden over de uitwerking van zijn grap de tent, en 's avonds
op bed lag hij nog te schudden van het lachen, als hij aan het dwaze figuur van den
Directeur en aan diens vechtende honden dacht.
Maar zijn pret werd nòg grooter, toen zijn zuster Aaltje den volgenden middag
aan tafel tot hem zei, terwijl ze twee rijksdaalders vóór hem neerlegde:
‘Compliment van den Directeur, en hier zijn de beloofde rijksdaalders voor het
terugbrengen van den witten poedel.’
Hij kreeg eene kleur van blijdschap, en Aaltje vertelde lachend, wat zij gedaan
had.
Jaap nam de twee geldstukken en legde ze in de hand van zijn Moeder.
Wat was hij blij!
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Een pleizierig zeereisje.
‘Jongen, wat kijk je leelijk!’ zei kapitein Rondop tot zijn neef Piet, die voor het eerst
een zeereis meemaakte. ‘Wat scheelt er aan? Zeeziek? Dat is niets, jongen, een
zeeziektetje van een paar dagen is wel gezond en gaat vanzelf weer over. Kom, zet
maar niet zoo'n leelijk gezicht en drink eens voor den schrik.’
‘'k Kan niet, Oom,’ klaagde Piet op zoo jammerlijken toon, dat ieder ander
medelijden met hem gehad zou hebben. ‘Ach, wat ben ik ziek; ik geloof, dat ik dood
ga.’
‘Ha, ha, ha!’ lachte de kapitein, ‘nu nog fraaier! Dood gaan! Ben je dwaas, jongen?
Een mensch gaat zoo gauw niet dood. Hei stuurman, kijk mijn neefje er eens vroolijk
uitzien! Zijn wangen zijn zoo wit als karnemelksche pap, en hij kijkt uit zijn oogen
als een schelvisch, die op een warme stoof ligt.’
‘De zee heeft hem te pakken, kapitein,’ antwoordde de stuurman, die, terwijl hij
een half onsje tabak, dat hij in zijn mond bewaarde, met zijn tong van den rechternaar den linkerkant overbracht, met groote stappen nader trad. ‘Maar daar weet ik
wel een middel voor, jongen. Wacht maar even.’
De stuurman begroef zijn hand in zijn diepen
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broekzak, en dolf er een stalen tabaksdoos uit op, die hij opende en den knaap
gulhartig aanbood.
‘Daar,’ zei hij, ‘neem er maar goed wat van, en binnen een uur ben je weer zoo
frisch als een hond, die pas uit het water komt, daar sta ik je borg voor. Tegen
zeeziekte bestaat er geen beter middel dan tabak!’
‘Ah bah!’ zei Piet, terwijl hij zijn hoofd met walging afwendde en hem de rillingen
langs den rug liepen. ‘Dank je hartelijk, stuurman.’
‘Ha, ha!’ lachte de kapitein. ‘Dacht ik het niet? Jij komt altoos met je tabaksdoos
voor den dag, alsof die het middel bevatte tegen alle kwalen. Ha, ha, ha, 't is een
remédié om zeeziek te worden, al zat je zelfs in het hartje van Zwitserland! Wat een
idéé! Stuurman, stuurman, nu had ik je wijzer gedacht!’
‘Die landrotten kunnen ook nergens tegen!’ bromde de stuurman, terwijl hij zich
naar het achterdek begaf. ‘Zulke jongeheertjes hooren ook niet thuis op het pekelnat;
zij deden beter met bij hun moeder te blijven.’
‘'k Wou, dat ik er was,’ zuchtte Piet, die verstaan had, wat de stuurman bromde.
‘Ach, wat ben ik begonnen! Wat ben ik ziek. Was ik maar thuis gebleven.’
‘Kom, kom, jongen,’ zei de kapitein, ‘zoo erg is het niet, en je zult er waarlijk niet
van dood gaan. Elke nieuweling wordt zeeziek; daar is nu eenmaal niets aan te
veranderen. Ga maar in je hangmat liggen. Dat is beter dan van je mond een
tabaksdoos te maken. Maar wat nu, stuurman, kom je weer terug! Heb je soms een
nieuw middel tegen zeeziekte gevonden? Kom er dan maar mede voor den dag.’
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‘Dat kon wel waar zijn, kapitein, u mag voortaan niet weer het eerst raden. Kijk eens
naar het zuidwesten; zou daar geen afdoend middel komen opdagen?’
De kapitein wendde den blik in de aangeduide richting, waar een berg van
blauwzwarte wolken dreigend boven den horizon verrees.
‘Zoo, zoo, stuurman,’ zei hij met gefronste wenkbrauwen, ‘dat ziet er fraai uit en
belooft niet veel goeds. Zoo'n lucht heb ik nog maar éénmaal in mijn leven zien
opkomen, en ik kan je verzekeren, dat het er toen geweldig gespookt heeft. Dat zal
ik nooit vergeten, al word ik ook honderd jaar.’
‘Ik heb ook zoo'n lucht eens zien opkomen, kapitein, en ik moet zeggen, dat het
mij toen ook slecht bevallen is. Ons schip is toen kort en klein geslagen.’
Piet was zijn zeeziekte plotseling half vergeten, en hij luisterde met beide ooren
naar hetgeen er gesproken werd.
‘Krijgen we wind, Oom?’ vroeg hij niet zonder angst.
‘Neen, jongen. - Waar was je toen met je schip, stuurman?’
‘Op de Amerikaansche kust; we voeren op New-York. In den tijd van drie uren
zaten er van ons heele schip geen twee planken meer aan elkaar. Jongen, jongen,
kapitein, 't was zulk weer! De groote mast werd in tweeën geblazen, of het een
pijpesteel was. De bui kwam toen juist zoo opzetten als nu. 't Was noodweer. Nooit
in mijn leven heb ik dan ook weer zoo'n storm....’
‘Krijgen we storm, Oom?’ vroeg Piet bevend, daar hij tot zijn schrik bemerkte,
dat de berg in
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het zuidwesten met verbazingwekkende snelheid groeide en bovendien het verhaal
van den stuurman hem ver van geruststelde. Van zijn zeeziekte voelde hij bijna niets
meer.
‘Neen, jongen! - Nu, het ging ons niet veel beter, stuurman. Ik zal het nooit
vergeten. Ik was, net als die jongen daar, op mijn eerste reis, en we hadden vracht
in voor Bordeaux. Ongeveer om drie uur 's middags kwam de lucht opzetten, precies
als nu, en niet later dan half vier zaten we midden in den hevigsten orkaan....’
‘Krijgen we een orkaan, Oom?’ schreeuwde Piet, die bij het hooren van dat woord
van schrik opsprong en zijn oom bij den arm greep.
‘Ja jongen, maar je moet me niet zoo knijpen en me nooit in de rede vallen, begrijp
je? - Den hevigsten orkaan, zeg ik, dien ik ooit beleefd heb, en een uur later sloegen
we tegen de rotsen, dat we met man en muis vergingen.’
‘En u dan, Oom?’ vroeg Piet, nu niet meer bleek van de zeeziekte, maar van angst.
‘Ik was nog maar een jongen, Piet. Ik zeg je immers, dat we vergingen met man
en muis? Nu, een man was ik nog niet, en een muis ben ik nooit geweest. - Wat dunkt
je van de lucht, stuurman? Niet veel goeds, hè?’
‘Heel geen goeds, kapitein, heel geen goeds. Over een half uur hebben we de
poppen aan het dansen, als we dan al niet naar den kelder zijn.’
‘O, o,’ kermde Piet, zijn oom weer bij den arm grijpende.
‘Stil, jongen, en knijp me zoo niet. Je moest je schamen!’ zei de kapitein op
knorrigen toon. ‘Wat doe je op zee, als je zoo bang bent?’
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‘'k Wou, dat ik thuis was, Oom,’ zuchtte Piet. ‘Ik hoop, dat je er nog eens komen
zult,’ bromde zijn oom.
‘Stuurman, laat alle zeilen opbergen. We zijn niet ver van de kust, en er zijn hier
evenveel rotsen als haaien. Ik zal de ankers laten uitbrengen en - verder moeten we
stilletjes afwachten, wat er komen zal. Is het niet zoo?’
‘Zeker, kapitein. Waren we midden op zee, dan zou ik zeggen: laat de oude kast
maar drijven, doch....’
‘Is het een oud schip, Oom?’ vroeg Piet met steeds klimmenden angst.
‘Zoo oud als de weg van Kralingen, jongen.’
‘O, o!’ kermde Piet weer.
‘Daar behoef je zoo bang niet voor te wezen, Piet,’ hernam zijn oom, ‘want het
spreekwoord zegt: krakende wagens loopen het langst, en dat is niet krakende schepen
ook zoo. En als je toch verdrinken moet, doet het er al wonder weinig toe, of je het
met een oud of met een nieuw schip doet. Is dat zoo niet?’
‘Ja Oom,....’
‘Kom, zeur nu maar niet. Help liever een handje aan het bergen van de zeilen.
Hoor, de wind steekt al op; 't zal een mooi leventje worden. Het zal me bepaald
plezier doen, als we er morgen om dezen tijd allen nog zijn - en jou, Piet?’
‘O, o, Oom, wat moet ik beginnen!’
‘Dat vraag ik niet, jongen. Ik vraag, of het jou ook geen pl.....’
‘Ja, Oom, ja, het zal mij ook erg veel plezier doen, als we er morgen allemaal, en
ik ook, nog zijn, erg veel plezier, maar....’
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‘Nu, vooruit dan maar. De matrozen zijn al aan den gang. Ik ga vast mijn zuidwester
opzetten.’
De kapitein ging naar de kajuit, en kwam weldra, geheel in een geolied pak
gestoken, op het dek terug. De matrozen haalden de zeilen in en wierpen de ankers
uit. Ze waren er nog maar pas mede gereed, of daar wakkerde de wind met groote
snelheid aan en werd spoedig een storm. Het schip dreef stampend en dreunend voort
in de richting van de kust. Het was duidelijk, dat de uitgeworpen ankers zich nog
nergens aan vastgehecht hadden. De kapitein begaf zich met een waggelenden
zeemansstap naar den stuurman. Piet volgde hem in den grootsten angst op de hielen.
‘In welke richting varen we?’ vroeg de kapitein.
‘Ik weet niet, wat er aan scheelt, kapitein, maar het schip luistert niet naar het roer.
We varen regelrecht op de kust aan, en daar is het één rots al rots. Binnen een uur
slaan we aan spaanders.’
‘O, o!’ jammerde Piet. ‘Aan spaanders?’
‘Stil, jongen! - Als de ankers maar grepen, stuurman.’
‘Ja, als.... dat is een mooi woordje, maar tot nog toe doen ze het niet. We gaan
naar den kelder, kapitein.’
‘Daar ben ik ook bang voor,’ zei de kapitein, zich verwijderende.
‘O, o, stuurman, wat zeg je, naar den kelder?’ kermde Piet, die door het stampen
van het schip bijna niet op zijn beenen kon blijven staan.
‘Wel neen, jongen, je verstaat me verkeerd. Houd je maar stevig vast als je niet
over boord wilt, want de golven beginnen lustig te dansen,
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en zullen al spoedig het dek voor ons gaan spoelen. Dat is gemakkelijk, hè, dan
behoeven wij 't niet te doen.’
‘Neen, stuurman, 'k heb het wel gehoord; je zei: we gaan naar den kelder. Och,
och, was ik maar thuis gebleven!’
‘Ben je dwaas, jongen? 'k Zei: we gaan naar Den Helder. Maar je bent een bang
ventje, hoor je. Ga maar naar kooi en knijp je oogen dicht, dan is het precies, of je
in een wieg ligt. Ik zal je wel roepen, als we naar de haaien gaan.’
‘O, o, wat verschrikkelijk!’
‘Naar Den Helder, bedoel ik. Vooruit, jongen, je staat me in den weg!’
Piet ging naar het midden van het schip, of eigenlijk, hij rolde daarheen, want het
vaartuig slingerde en steigerde zoo wild, dat Piet al gauw van de been raakte en
zoolang over het dek rolde, tot hij door de zware laarzen van zijn oom tegengehouden
werd. Hij kwam met zooveel vaart tegen die vetleeren voorwerpen aanbonzen, dat
de kapitein bijna naast hem kwam liggen.
‘Hela, ho, wat is dat,’ schreeuwde zijn oom, die zich aan de verschansing vastgreep,
om niet te vallen. ‘Wat drommel, jongen, ben je dol? Is dat nu een fatsoenlijke manier
om je over het dek te bewegen? Kun je niet, als een gewoon mensch, op je beenen
hierheen komen? Je gooit me bijna over de verschansing heen! Marsch! Naar beneden!
Je loopt of rolt hier maar in den weg, en begaat stellig nog een ongeluk, als je ten
minste zelf niet over boord wordt geslagen. Ingerukt, en je komt niet weer boven,
hoor je.’
‘O, ja, ja, Oom,’ zuchtte Piet, terwijl hij vergeefsche pogingen deed, om overeind
te krabbelen.
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‘O, ja, ja, Oom, maar zeg me dan toch asjeblieft, of we naar den kelder gaan. O, o,
ik ben zoo bang!’
‘Naar den kelder? Neen jongen, we varen regelrecht op de rotsen aan, en dat is
niet veel beter!’
‘Slaan we dan stuk, Oom?’

‘Wij? Neen, dat zou ik niet denken, wij niet, maar deze oude kast wel, en dat komt
vrijwel op hetzelfde neer. Zul je nu gaan?’
‘Ja, Oom, ja, ik ga al. O, o, wat verschrikkelijk! Als ik maar overeind kon komen.’
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De kapitein greep hem bij den kraag van zijn buis en tilde hem overeind.
‘Zie zoo, nu sta je weer. Vooruit nu, naar beneden!’
Maar nauwelijks was Piet twee stappen verder, of daar rolde hij weer over het dek.
‘O, o, o, wat ben ik begonnen!’ kermde hij. ‘Daar val ik alweer. Och, och, wat een
narigheid.’
‘Blijf nu maar liggen, jongen!’ riep zijn oom. ‘'t Is werkelijk de moeite niet waard,
om je op te tillen, want je valt toch dadelijk weer. Kruip maar verder, en maak dat
je wegkomt.’
Piet volgde dien raad. Hij kroop met horten en stooten verder, totdat hij de trap
bereikte, die naar het ruim voerde, en bij het afdalen van de trap was hij niet
ongelukkig, want juist toen hij met handen en voeten op de bovenste trede zat,
slingerde het schip zoo woest, dat hij met een vaart naar beneden vloog, zonder zelfs
maar één trede aan te raken. Hij buitelde en rolde verder, totdat hij bij een groote ton
kwam.
Maar nu kreeg hij plotseling een inval.
‘Wacht,’ dacht hij, ‘daar weet ik een redmiddel! Ik kruip in die ton. Als dan het
schip naar den kelder of naar de haaien gaat, heb ik in elk geval iets, dat mij drijvende
kan houden. Als hij maar niet lek is! Hoewel, dat doet er ook eigenlijk weinig toe,
want naar ik merk is er toch geen deksel op. Wat zou het voor een ton wezen? Als
het hier maar niet zoo donker was, dan kon ik eens zoeken, of er ook misschien een
sterkere te vinden is. Enfin, beter een half ei dan een leege dop, zeg ik maar.’
Vol vreugde over zijn ontdekking legde hij zijn
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handen op den rand van de ton en - wip, daar sprong hij er in. Maar.... in welke wereld
hij nu belandde, kon de arme Piet zich met geen mogelijkheid begrijpen. Hij snapte
alleen, dat er iets vreeselijks gebeurde. Rillend van ontzetting voelde hij, dat hij aan
alle kanten door iets brijigs, iets kleverigs werd aangegrepen, en dat hij langzaam,
maar zeker, naar beneden zakte. Daar klemde de vreemde zelfstandigheid hem reeds
om den hals, en kroop hem ijzingwekkend langzaam tusschen de kleeren. Hij wilde
schreeuwen - maar nu werd hem in den letterlijken zin van 't woord de mond gestopt;
nog een oogenblik - en Piet verdween met statige langzaamheid.
‘Ik verga - ik verdrink!’ dacht hij somber.
Doch neen, daar voelde hij den bodem van de ton. Met den moed der wanhoop
duwde hij zijn armen door de vreemde, kleverige stof omhoog, en greep hij den rand
van de ton. Toen trok hij zich uit alle macht naar boven, doch het ging moeilijk, zeer
moeilijk. Het scheen hem toe, of hij aan de beenen werd vastgehouden. Toch gelukte
het hem, zich eindelijk half over den rand heen te werken, en nu kantelde hij langzaam
verder, tot hij plotseling met een smak op den vloer terecht kwam.
Het schip slingerde nog geweldig. Met angst hoorde hij den storm door het
touwwerk gieren.
‘O, hoe akelig - en wat een naren smaak heeft dat goed! Wat zou het toch wezen?’
mompelde hij. ‘Het lijkt wel stroop! Zou ik in een stroopvat gekropen zijn? O, o, dat
moest er nog bijkomen. Ja, ik proef het nu duidelijk, het is stroop en anders niets.
Wat is dat varen toch ellendig. Als het hier maar niet zoo donker was! En wat was
het een mooi plannetje - en mijn haar, bah,
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wat kleverig! Och, och, wat ben ik toch ongelukkig! Was dat vat nu maar leeg
geweest, dan... hè, wat stampt en stoot en kraakt dat schip. O, o, o, ik weet geen raad!
Was er maar een andere ton, dan kroop ik daarin. Schoon hoeft hij niet te wezen, als
ik er mijn leven maar mee redden kan. Hu, wat ben ik kleverig overal, en mijn
schoenen zitten ook vol. Ik zal toch probeeren, of ik niet een andere ton kan vinden.
Hier voel ik me in het geheel niet veilig.’
Piet kroop verder, maar het ging nu nog lastiger dan straks, want hij kleefde overal
aan vast. Eindelijk stootte hij met zijn hoofd tamelijk onzacht tegen een hard voorwerp
aan.
‘Au! Die was raak!’ schreeuwde Piet. ‘Maar wacht, dat kon wel eens een andere
ton zijn!’
Hij betastte het voorwerp aan alle kanten, en ja, tot zijn groote blijdschap voelde
hij, dat zijn vermoeden juist was.
‘Maar laat ik nu voorzichtiger zijn dan straks, en eerst eens onderzoeken, of hij
wel leeg is,’ mompelde hij. ‘Een ezel zelfs stoot zich niet tweemaal aan denzelfden
st....’
‘Bom! Krak!’ hoorde hij plotseling.
‘Te laat!’ gilde Piet. ‘Daar slaan wij aan spaanders!’
Pijlsnel vloog hij overeind. Er was geen tijd te verliezen. Hij greep den rand van
de ton, en sprong er over heen.
Doch het liep Piet alweer niet mee. Een dichte stofwolk vloog dwarrelend omhoog,
zoodra hij in de ton terecht kwam, en drong hem in de luchtpijp, in oogen, in ooren,
in neusgaten, kortom, Piet raakte er geheel onder bedolven. Hij kreeg een hoestbui,
waaraan schier geen einde kwam.
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‘O, hemel!’ jammerde hij eindelijk, toen hij weer geluid kon geven, ‘wat overkomt
mij nu weer? Wat zou dat nu weer zijn? Pfff, wat een stof, en wat een vreeselijke
bons was dat! Zouden we nu op de rotsen zitten? Ik geloof het niet. Wat kantelt dat
schip heen en weer; het lijkt wel een schommel. Was het er maar een! Als het maar
niet heelemaal omslaat, want dan helpt mijn ton me ook niets. Brrr, brrr, wat is dat
varen ellendig. Gelukkig, dat ik hier in droge waar terecht gekomen ben. Het had
evengoed petroleum kunnen zijn. Ik zal maar stilletjes blijven zitten; ik ben nu toch
eenmaal zoo erg schoon niet meer. We zitten gelukkig nog niet op de rotsen, geloof
ik. Hoever zouden we daar nog af wezen? O, o, wat zal dat een bons geven, als we
er op varen! Was ik maar nooit op dit akelige schip gekomen! En dan die haaien!
Met één hap bijten ze al je beenen tegelijk van je lichaam af, maar - ik zal ze te slim
zijn. Zoodra ik ze zie aankomen, zal ik schoppen en trappen, dat ze geen raad weten,
en schreeuwen, dat hooren en zien hun vergaat. Maar och, och, 't is toch een narigheid.
Nooit in mijn leven zet ik weer een voet op een schip!’
Intusschen was de toestand niet zoo hopeloos, als Piet zich wel voorstelde. De
ankers hadden eindelijk gegrepen, en hielden het schip tegen in zijn woeste vaart.
Als de touwen niet braken, en zij waren gelukkig sterk, zou het in elk geval niet tegen
de rotsen te pletter slaan. Toch was alle gevaar nog lang niet voorbij, want de zee
kookte zoo geweldig, en de met schuim bedekte golven beukten zoo woest tegen het
schip aan, dat dit groot gevaar liep uit elkander geslagen te
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worden. Het kraakte dan ook onheilspellend, en de schepelingen vreesden het ergste.
Maar opeens riep de stuurmam: ‘We krijgen ander weer! De wolken breken in het
zuidwesten.’
Aller oogen richtten zich naar de genoemde hemelstreek, en waarlijk, daar hadden
de wolken zich van elkander gescheiden en lieten den blauwen hemel zien.
‘Hoera!’ klonk het uit de monden der matrozen, ‘de orkaan heeft uitgewoed!
Strenge heeren regeeren niet lang. Hoera!’
Weldra begon de storm te bedaren, en eindelijk kwam hij geheel tot rust. Maar
het koken en bruisen van de zee bleef voortduren, zoodat de kapitein er niet over
kon denken, om de ankers te laten lichten. Doch laat in den middag kwam ook de
zee tot bedaren.
‘Wat dunkt je, stuurman,’ vroeg de kapitein, ‘zouden we nog langer blijven liggen?’
‘Ik zou niet weten waarom, kapitein,’ was het antwoord.
‘Licht de ankers, jongens!’ riep de kapitein de matrozen toe, ‘en jij, Joost Kolder,’
vervolgde hij tot den jongsten matroos, ‘ga naar het ruim en zie, of alles in orde is.’
‘Jawel, kapitein.’
Intusschen zat Piet nog altijd in zijn ton. Wel bemerkte hij, dat de storm uitgewoed
was, maar toch durfde hij nog niet voor den dag te komen. Hij begreep zeer goed,
dat hij door de schepelingen met een schaterend gelach begroet zou worden, als hij
zoo te voorschijn kwam, want dat hij eerst kopje-onder in een vat met stroop gezakt
was, wist hij zeker, en dat hij nu in een half gevuld meelvat lag, vermoedde hij ook
met vrij
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groote zekerheid. Hij besloot dus stilletjes den nacht af te wachten, om zich dan in
een verborgen hoekje te wasschen en te verkleeden, en daarna ter kooi te gaan.
Doch daar hoorde hij gerucht. Er scheen iemand in het ruim rond te loopen. Tegen
de zoldering zag hij het schijnsel van een licht, waarschijnlijk van een lantaren. Piet
dook zoover mogelijk onder het meel.
‘Als ze mij maar niet vinden en uit het vat trekken,’ dacht hij. ‘Maar wie zou dat
toch zijn? Zou oom daar misschien wezen, om mij te zoeken? Wacht, ik moet toch
eens heel eventjes over den rand kijken. Ik wil weten, wie daar is.’
Voorzichtig stak hij de helft van zijn hoofd boven de ton uit, en nu zag hij dat
iemand, die met den rug naar hem toe stond, nauwlettend de op den vloer gesmeerde
stroop bekeek.
‘Dat is zonderling,’ hoorde hij mompelen, ‘dat is zeer zonderling. Wat zou hier
toch voor vreemds gebeurd zijn? Die stroop kan onmogelijk uit het vat gelekt zijn,
en er over geslagen is ze ook niet, daar is ze te dik voor. 't Is bepaald zonderling. En
wat is dat alles raar over den grond gesmeerd. Kijk, dat is nog opmerkelijker; daar
zie ik sporen van een beest. Dat is niet pluis hier!’
Angstig keek Joost rond, of hij ook iets verdachts zag. Neen, gelukkig niet. Toen
boog hij zich voorover en beschouwde met de grootste oplettendheid de afdrukken
van Piets handen, die deze al kruipende op de vloer achtergelaten had.
‘Het moet een groot beest geweest zijn, dat lijdt geen twijfel,’ mompelde hij
huiverend. ‘Ik zie duidelijk de afdruksels van zijn klauwen: één, twee, drie, vier, vijf,
ja, vijf nagels. Dat vertrouw
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ik hier niet, brrr, de rillingen kruipen mij langs den rug. Hu, verbeeld je, dat het de
zeeduivel eens was, waarvan de stuurman gisteren vertelde! Die gedachte alleen is
voldoende om je de dubbele derdedaagsche koorts op het lijf te jagen. Ik blijf hier
niet langer, ik zou je danken! Wat een klauwen!’
Joost richtte zich op om te vertrekken, maar uit vrees, dat hij soms onverhoeds
van achteren mocht worden aangegrepen, keek hij eerst schichtig een oogenblik
achter zich, om het terrein te verkennen. Maar pas had hij dat gedaan, of hij begon
over al zijn leden te sidderen en te beven; de lantaren ontglipte aan zijn trillende
vingers; zijn haren rezen ten berge! Want dáár, dáár uit die ton, grijnsde hem het
vreeselijkste gedrocht aan, dat ooit de aarde betreden had. 't Was wit, vreemd wit,
glimmend wit, akelig, glibberig wit!
‘Daar heb je hem al!’ gilde Joost. ‘O, hemel, sta me bij! Daar is de zeeduivel!
Help, help!’
De lantaren, die op den grond gevallen was, gaf nog even een flikkerend,
spookachtig licht. Toen werd het donker, pikdonker, Joost veel te donker. Hij koos
met trillende leden het hazenpad, vloog eerst tegen den wand van het ruim aan, vond
tastende de trap, stootte zich aan alle kanten, en ijlde gillend naar boven.
‘Help, help!’ schreeuwde hij. ‘De zeeduivel zit achter me! Hu, wat een monster!
Grijpt hem! Help, help!’
De kapitein en de geheele bemanning kwam toeloopen.
‘Wat is er? Wat is er?’ klonk het van alle kanten. ‘Wat scheelt er aan, Joost? Er
is toch geen lek in het schip?’
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Maar Joost gaf geen antwoord De schrik had zich van hem meester gemaakt.
Zwaaiende met beide armen en al schreeuwende, vloog hij als dol over het dek rond.
‘Verschrikkelijk! Vreeselijk! Ontzettend!’ gilde

hij. ‘Grijpt hem. 't Is de zeeduivel! O, wat een klauwen!’.
De kapitein liep hem met groote schreden na.
‘Spreek dan toch, Joost!’ riep hij driftig. ‘Zeg dan toch, wat er aan de hand is!’
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‘Verschrikkelijk! Ik heb hem gezien!’ schreeuwde Joost. ‘Hij komt!’
‘Is er een lek in het schip, Joost?’ brulde de kapitein woedend, terwijl hij hem bij
den kraag pakte en hem driftig heen en weer schudde.
‘O, neen, neen, veel erger, kapitein, veel erger! O, laat mijn kraag toch los; ik stik
bijna!’
‘Eerst zeggen, wat je gezien hebt. Spreek, of...!’
‘De zeeduivel is er!’ schreeuwde Joost. ‘Hij zit in het ruim. Au, au, laat me nu los,
kapitein.’
De kapitein liet hem los, en Joost kwam wat tot zichzelven.
‘De zeeduivel?’ vroeg de kapitein verbaasd.
‘De zeeduivel, kapitein, ik heb hem zelf gezien. O, wat een monster!’
De matrozen werden bleek. Niet dat zij bang van aard waren, volstrekt niet, als
het maar vijanden waren van vleesch en bloed, doch den zeeduivel vreesden ze. Ze
hadden nog liever met honderd menscheneters te doen dan met één zeeduivel.
‘Waar is hij? Waar zag je hem?’ vroegen zij angstig, terwijl zij een dichten kring
om Joost vormden.
‘In het ruim!’ riep Joost huiverend. ‘Hu, wat een beest!’
‘Deed hij je kwaad?’
‘Nog niet, maar hij keek me aan, brrr, zoo akelig, en hij heeft klauwen als.... als
een ijsbeer! Voor geen honderdduizend gulden ga ik weer in het ruim!’
‘Zag hij wit?’ vroeg de stuurman, die nog aan de waarheid van hetgeen Joost
vertelde, scheen te twijfelen.
‘Akelig, glibberig wit!’ riep Joost.
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‘Dan is hij het,’ zei de stuurman beslist.
‘Ik geloof er niets van,’ bromde de kapitein, die in het diepst van zijn hart toch
ook een beetje bang begon te worden. ‘Stuurman, ga jij maar eens eventjes kijken.
De jongen heeft gedroomd, denk ik.’
Maar daar had de stuurman nu juist niet zoo heel veel lust in.
‘Kijken?’ herhaalde hij. ‘Ja, ziet u, kapitein, dat zou ik wel doen, met alle plezier
zelfs, maar op dit oogenblik heb ik waarlijk geen tijd. Het roer is gehavend, zooals
u weet, en daarin moet dadelijk voorzien worden.’
‘Durf je soms niet, stuurman?’ vroeg de kapitein.
‘Niet durven, kapitein? En waarom zou ik niet durven?’ riep de stuurman op een
toon, alsof hij beleedigd was. ‘U denkt toch niet, dat ik bang ben, hoop ik?’
‘Bang? Neen, maar een beetje vreesachtig wel. Komt, mannen, wie van jelui durft
het dan aan?’
Doch de matrozen verroerden zich niet.
‘Niet allen tegelijk hoor!’ lachte de kapitein sarrend.
‘Ik niet! Ik ga niet!’ schreeuwde Joost. ‘Hu, wat een klauwen!’
‘Durft dan niemand?’ riep de kapitein. ‘Bah, wat een lafaards! Daar staan me nu
zestien groote kerels op een hoopje, en ze hebben met hun allen nog geen moed
genoeg om een witte kat of iets dergelijks te grijpen.’
‘Doet u het dan, kapitein,’ zei de stuurman ernstig.
‘Dat zal ik ook wel!’ klonk het antwoord.
De kapitein ging naar de kajuit en kwam weldra met een lang geweer terug.
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‘Licht mij bij!’ gebood hij den stuurman. Hij liep naar de trap en daalde langzaam
naar beneden, zelfs wel wat erg langzaam voor iemand, die niet bang was. Daar
kwam hij in het ruim, doch hij bleef aan den voet van de trap staan. De stuurman
stond op de onderste trede en hield de lantaren omhoog. Veel licht verspreidde deze
niet in de groote, donkere ruimte.
De kapitein legde aan en keek scherp in het rond. De lantaren zoowel als het geweer
schenen vastgehouden te worden door een bevende hand.
‘Heidaar!’ schreeuwde de kapitein, die zijn angst trachtte te verbergen door een
vervaarlijke stem op te zetten. ‘Heidaar! Kom voor den dag als je durft! Wie is hier?
Wat moet je hier? Kom op, dan zal ik je een schot door je ribben jagen, waaraan je
voor je heele leven genoeg hebt!’
Een geweldige angst maakte zich van Piet, die nog altijd in de ton zat, meester.
Wat zou er aan de hand zijn? Zou er misschien weer iets vreeselijks gebeuren?
Voorzichtig hief hij het hoofd wat op, en keek over den rand.
De stuurman zag hem.
‘In 's hemels naam, kapitein,’ fluisterde deze, ‘zie eens in dat vat, daar in dien
hoek! O, wat een afschuwelijk monster!’
‘Waar? Wat? In een ton? Wie?’ vroeg de kapitein verward, terwijl hij zijn beetje
moed verloren voelde gaan.
‘Dáár, dáár, in die ton!’ fluisterde de stuurman.
Bevend richtte de kapitein het geweer naar den aangewezen hoek, maar nauwelijks
bemerkte Piet, welk onheil hem bedreigde, of met een rau-
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wen kreet dook hij diep onder het meel.
Die kreet drong allen door merg en been. De matrozen, de stuurman, ja zelfs de
kapitein, allen zetten het op een loopen. Bij het roer kwamen zij, ademloos van de
snelle vlucht, bij elkander.
‘Had ik geen gelijk?’ vroeg Joost triomfantelijk. ‘En is het geen monster?’
‘Jongens,’ zei de kapitein, wiens gelaat doodsbleek zag, ‘ik moet eerlijk bekennen,
dat Joost goed gezien heeft. Wie of wat het nu juist is, kan ik niet zeggen, maar dat
het iets vreeselijks is, lijdt geen twijfel, 't Is mij bepaald een raadsel, hoe dat monster
hier komt.’
‘De zeeduivel kan overal komen, kapitein,’ zei de stuurman.
‘Maar is het de zeeduivel wel?’ vroeg de kapitein. ‘In elk geval, wij zitten er mee
opgescheept, en we moeten het monster zoo spoedig mogelijk zien kwijt te raken.
Maar hoe?’
‘Ja hoe? Dat is de vraag. Gemakkelijk zal het waarlijk niet gaan!’ sprak de stuurman
met een bedenkelijk gezicht.
‘Ik waag er mijn hachje niet aan!’ riep Joost.
‘En ik ook niet!’ riepen de matrozen als uit één mond.
‘Maar als wij het dan allen tegelijk eens waagden?’ vroeg de kapitein, terwijl hij
de matrozen langzaam één voor één aankeek.
‘Ik niet! Ik doe niet mee!’ schreeuwde Joost. ‘Ik laat me nog liever driemaal
kielhalen!’
De kapitein wachtte een oogenblik, doch niemand bood zich aan.
‘Welnu,’ riep hij toen, ‘ik geef vijf en twintig gulden aan hem, die ons van dat
monster verlost!’
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‘Ik zou misschien wel een middel weten, kapitein,’ zei nu de scheepstimmerman,
die bekend stond als zeer moedig, maar ook als buitengewoon hebzuchtig. ‘Maar
vijf en twintig gulden is te weinig. Voor zoo'n gering sommetje waag ik mijn Ie ven
niet.’
‘Ik ook niet!’ schreeuwde Joost. ‘Voor geen honderdduizend gulden!’
‘Hoeveel moet je dan hebben?’ vroeg de kapitein. ‘Is vijftig gulden genoeg?’
De timmerman krabde zich peinzend achter het oor, doch antwoordde niet.
‘Is het je niet genoeg?’ vroeg de kapitein. ‘Hoeveel eisch je?’
‘Voor honderd gulden zal ik het waagstuk ondernemen,’ antwoordde de timmerman.
‘Aangenomen, maar dan dadelijk,’ besloot de kapitein.
‘Zeg mij precies, waar het beest zit,’ zei de timmerman opstaande.
‘In de ton, die in den versten hoek van het ruim staat, aan den lijkant,’ zei de
stuurman.
De timmerman begaf zich naar het tusschendek, vanwaar hij na eenigen tijd
terugkeerde met een deksel van een ton, een zwaren hamer en eenige spijkers. Toen
trok hij zijn schoenen uit en sloop langzaam en onhoorbaar de trap af, die naar het
ruim voerde. Zonder het minste geritsel te maken, kroop hij naar den aangewezen
hoek. Nu voelde hij de ton. Hij kon zich niet vergissen, want hij hoorde er zelfs
eenige beweging in, welke ontdekking hem deed sidderen van angst. Maar de
uitgeloofde belooning schonk hem nieuwen moed. Vlug als een kat vloog hij overeind,
sloeg het deksel met kracht op de ton en wip! sprong er met handen en voeten tegelijk
op.
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Een vreeselijk, angstwekkend geschreeuw, dat uit de ton opsteeg, deed hem de haren
ten berge rijzen. Hij begreep, dat hij nu geen keus meer had. Als hij niet doortastte,
was hij verloren. Hij nam den hamer en spijkerde snel het deksel zoo vast op de ton,
of het er nooit weer af moest. Toch kropen hem de rillingen langs den rug.
Zoodra hij gereed was, ijlde hij naar boven. Eerst, toen hij bij het scheepsvolk
teruggekomen was, kwam hij weer tot zichzelven.

‘Hij zit er in!’ riep hij, terwijl hij zich de handen wreef van blijdschap, ‘hij zit er in.
Hoort hem maar eens schreeuwen! Maar o, wat een verschrikkelijk beest. Zoo'n
vreeselijk en ijzingwekkend geluid heb ik nog nooit gehoord. Doch hij zal nu geen
kwaad meer doen; ik noem hem ten minste knap, als hij dat deksel er af krijgt! 't Is
precies een menschelijke stem.’

C.J. Kieviet, Vroolijke vertellingen

82
‘Ik geloof, kapitein,’ zei de stuurman, ‘dat we verstandig doen, als we het beest
dadelijk over boord gooien.’
‘Je hebt gelijk, stuurman. Komt, jongens, we moeten er geen gras over laten
groeien. Gaat hem halen.’
‘Zit hij er wel goed in?’ vroegen de matrozen, wier angst nog niet geheel verdwenen
was.
‘Of hij er goed in zit?’ riep de timmerman. ‘Laat dat maar aan mij over, hoor! Ik
verzeker je, dat hij er nooit weer uit komt. Wil ik voorgaan? Volgt me dan maar!’
‘Ik ga niet mee!’ schreeuwde Joost.
‘Gooi jij dan maar een paar luiken open!’ gebood de kapitein. ‘Dan kunnen we
zien, wat we doen.’
De bemanning begaf zich, door den timmerman voorgegaan, naar het ruim, waarin
het daglicht door de opengetrokken luiken thans kon doordringen.
‘Hoort hem eens schreeuwen!’ riep Joost van boven. ‘Ik geloof nooit, dat we hem
er in houden. Hij zal nog wel een middeltje weten om los te komen.’
‘Onmogelijk!’ beweerde de timmerman. ‘Komt jongens, pakt aan, dan zullen we
hem leeren zwemmen!’
Onder het hevigste angstgeschrei van Piet, die volstrekt niet begrijpen kon, wat
er toch aan de hand was, werd de ton opgenomen en op het dek gebracht. De matrozen,
wier moed begon te herleven, waren zóó luidruchtig, dat niemand de woorden kon
verstaan, die Piet in zijn angst uitbrulde.
‘Vlug jongens!’ riep de kapitein. ‘Hoe eerder we het ongedierte kwijt raken, hoe
beter. Werpt hem in zee! Klaar? Eén - twee - drie!’
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Bij den derden tel werd de ton onder luid gejuich in zee geworpen. Piet schreeuwde
en huilde, dat de wanden van het vat er van trilden, maar niemand lette er op.
‘Hijscht de zeilen!’ gebood de kapitein. ‘We moeten maken, dat we wegkomen!
Hij mocht nog eens terugkeeren.’
De zeilen werden geheschen, en weldra gleed het schip voort. Een half uur later
konden de schepelingen van de ton niets meer bemerken.
Daar rolde en buitelde Piet, gedragen door de nog altoos woelige golven van den
oceaan, onder een hartverscheurend angstgeschrei verder. Wat er eigenlijk gebeurd
was, begreep hij niet, maar dat hij in een ton gekuipt op de onmetelijke zee dreef,
liet hem geen twijfel over. Hij hoorde de golven tegen zijn enge kluis klotsen.
‘O, o,’ kermde hij, ‘al mijn schreeuwen helpt niet. Ik ben zeker al ver van het schip
af. O, o, hoe kan oom zoo iets doen? En wat buitelt en kantelt die akelige ton; ik
wou, dat ik het ding nooit gezien had, dan had ik ook geen gelegenheid gehad, om
er in te kruipen. O, o, wat moet, wat kan ik beginnen? Zou ik er den bodem uittrappen?
Maar dan ga ik vast naar den kelder, of, wat nog erger is, naar de haaien. Hu, hu, wat
ben ik begonnen; wat is dat varen ellendig, vooral in een ton! De zee is stellig nog
woest, want ik rol als een knikker. En dat akelige meel! Ik heb telkens een mond vol.
Pfff! Brr! Gelukkig, dat die ton niet lekt, anders kreeg ik alles tegelijk. O, o, wat
moet ik beginnen? Was ik maar thuis gebleven! Wat had ik 't daar toch altoos goed.
's Nachts sliep ik op een lekker bed, en overdag had ik alles, wat ik maar wenschen
kon: panne-

C.J. Kieviet, Vroolijke vertellingen

84
koeken, karnemelksche pap, boterhammen met boter en stroop, - bah, stroop heb ik
nu ook, maar het komt niet verder dan den buitenkant. Och, och, wat een narigheid!
Zou er nu nergens een schip te zien zijn? Was het maar zoo donker niet in die akelige
ton, of zat er maar een gaatje in. Eigenlijk zou dat toch ook weer niet goed wezen,
want dan kwam het zeewater er door, of het moest een klein gaatje wezen, zóó klein,
dat het geen water doorliet, maar dat ik er toch door kijken kon. Dat zou een genot
zijn, als er ten minste in mijn omstandigheden nog van genot sprake kan wezen. Zou
er hier in den omtrek geen enkel schip varen? Ik zal maar eens hard schreeuwen,
misschien vinden ze me dan.
‘Help! Help! Hier in de ton! Help!’
Piet hield zich eenigen tijd stil, in afwachting hetgeen zijn hulpgeroep hem brengen
zou. Doch er kwam niets. Hij herhaalde zijn noodkreten, maar zij bleven zonder
gevolg.
‘'t Is zeker nacht,’ zuchtte Piet. ‘'t Is er hier althans donker genoeg voor. Och, och,
wat kan een mensch toch ongelukkig belanden, zeg ik maar, hoewel het woord
belanden hier niet goed op zijn plaats genoemd mag worden. Wie had nu vroeger
ooit kunnen denken, dat ik nog eens, in een ton gekuipt, over den oceaan zou rollen?
Wat kan het toch vreemd loopen in de wereld. Brrr, daar krijg ik een idee: zou een
haai me niet kunnen inslikken met ton en al? Men heeft immers wel eens vetleeren
baggerlaarzen in een haaienmaag gevonden? Waarom dan niet even goed een ton met mij er in? Vreeselijk! Verbeeld je, levend begraven in de maag van een
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haai! Ontzettend! Alles wat me hier kan overkomen, is al even akelig. Blijf ik in mijn
ton zitten, dan word ik misschien als een vergulde pil door zoo'n beest ingeslikt, en
gebeurt dat niet, dan sterf ik van honger en dorst; kom ik er echter uit, dan vertrek
ik regelrecht naar beneden, om nooit weer boven te komen. Neen, dan zak ik nog
liever in een vat met stroop! Als ik er goed aan denk, breekt mij het angstzweet uit.
Het lijkt wel of die ton weer harder begint te rollen. Zou de storm weer opsteken?
Au, wat stoot ik daar mijn hoofd, en wat klotst het water tegen de ton. Au! Ik wed,
dat ik vol blauwen plekken zit, zoo word ik gerold en gekanteld. Pfff, wat is het hier
benauwd, en, o, wat word ik duizelig. Alles draait me voor mijn oogen... en toch
zie... ik niets... ik weet bijna... au... niet... wat er eigenlijk... au, au,... o... wat
benauwd... ik... ik kan... niet... meer...’
Piet kon werkelijk niet meer. De storm stak opnieuw op en wierp de ton zoo snel
in het rond, dat den ongelukkigen schipper hooren en zien verging. Eindelijk raakte
hij in een staat van versuftheid, die weldra in volslagen bewusteloosheid overging.
In dien toestand buitelde Piet langen tijd voort, zonder te weten of te kunnen
vermoeden, waarheen het lot hem voerde. Hij wist van hemel noch aarde.
Eindelijk werd hij door een geweldigen bons uit zijne verdoofdheid gewekt. Hij
sloeg de vermoeide oogleden op en voelde dadelijk, dat een hevige honger en een
nog heviger dorst hem kwelden. Hij smakte met de lippen.
‘O, wat heb ik een honger!’ zuchtte hij. ‘Had ik maar een flinke metworst of een
dikken spekpannekoek! En wat een dorst, o, wat een dorst!
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Ach, wat verschrikkelijk toch, dat gebrek aan een enkelen spekpannekoek een mensch
kan doen sterven. Zou er nu nergens redding voor mij zijn?’
Piet wrong zich in vertwijfeling de kleverige handen. Maar daar schoot hem opeens
te binnen, dat hij zooeven duidelijk een bons gehoord had.
‘Wacht,’ dacht hij, ‘dat moet een schip geweest zijn, en het kan onmogelijk nog
ver weg zijn, want het is nog maar een oogenblik geleden, dat ik er tegen aanstootte.’
Hij zette alle kracht bij, waarover hij beschikken kon, en schreeuwde:
‘Help! Help! Hier in deze ton. Help!’
Doch niemand kwam hem te hulp.
‘Helaas! Helaas!’ zuchtte Piet in volslagen moedeloosheid, ‘er is geen redding.
Alleen, moederziel alleen, hulpeloos en verlaten, drijf ik hier op den onmetelijken
oceaan rond, en het is onmogelijk te bepalen, wat het einde zal zijn. Ach, wat heb ik
een dorst, en wat plaagt mij de honger. Was ik maar thuis gebleven, dan zat ik nu
misschien warm en wel bij mijn lieve moeder en at karnemelksche pap, - en nu vaar
ik hier rond in een ton gespijkerd, met geen ander lot voor oogen, dan met of zonder
ton door een haai te worden verslonden. Och, was ik maar thuis! Wat is dat varen
ellendig!’
Doch plotseling staakte Piet zijn jammerklacht. Hij richtte zich zoover op, als de
hoogte van de ton hem veroorloofde, en luisterde met aandacht.
‘Wat is dat?’ mompelde hij. ‘Vaar ik wel? Ik geloof zeker, dat de ton stil ligt, en
- neen - ik hoor ook het water niet meer klotsen! Zou ik misschien hier of daar aan
land gespoeld zijn en nu op het strand liggen? Als dat eens waar was,
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wat zou dat gelukkig zijn! Het zou toch best zoo kunnen wezen, en die bons, dien ik
gehoord heb, kan heel goed veroorzaakt zijn, doordat de ton tegen een duin aanrolde.
Laat ik nog eens goed luisteren. Neen, ik hoor in het geheel geen geklots meer, en
de ton ligt onbewegelijk stil! Hoera! Hoera! Nu ben ik gered, en geen haai kan me
meer krijgen! Wat kan het toch raar rollen in de wereld! Ik heb nu eenvoudig de ton
uit elkander te trappen, en dan ben ik klaar. Komaan, laat ik niet talmen!’
Piet legde zich op zijn rug en begon zoo hard te schoppen en te trappen, dat hooren
en zien hem bijna verging. Maar zijn pogingen hadden geen ander gevolg, dan dat
hij zich buiten adem werkte. De bodem was sterker dan hij. Doch zoo spoedig gaf
hij het niet op. Zoodra hij weer tot zichzelven gekomen was, begon hij opnieuw te
werken, - maar met denzelfden ongunstigen uitslag.
‘Dat gaat niet,’ mompelde hij teleurgesteld. ‘De timmerman heeft het deksel er
zoo vast op geslagen, dat er geen verwikken of bewegen aan is.’
Hij draaide zich in zijn enge kluis om, en probeerde aan den anderen kant zijn
doel te bereiken, maar ook daar was hij niet gelukkig. Al zijn pogingen waren
vruchteloos. Uitgeput van vermoeienis staakte Piet zijn zwaren arbeid. Tranen van
spijt rolden hem langs de strooperige wangen, en wanhopig wreef hij zijn hoofd langs
den wand van het vat.
Doch wat was dat? Wat voelde hij daar in den wand van het vat, ongeveer in het
midden van de ton? Was dat geen stop?
‘Domkop, die ik ben!’ riep hij uit, ‘dat ik
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daaraan niet eerder gedacht heb! In elke ton zit immers een gat met een stop er in!
Wacht, nu zal ik spoedig toch weten, waar ik beland ben. Die stop zal ik er
gemakkelijk uit kunnen krijgen.’
Piet sloeg er met zijn vuist herhaaldelijk tegen aan, maar alweer zonder gunstig
gevolg. De ton was blijkbaar nieuw.
‘Toch moet zij er uit!’ riep Piet, door zooveel tegenspoed geprikkeld. ‘Die stop
moet er uit, al zou de onderste steen boven komen.’
Hij legde zich weer op zijn rug en schopte er met de punt van zijn schoen tegen
aan, en nu eindelijk bereikte hij zijn doel. Niet alleen de stop vloog er uit, maar zelfs
de helft van zijn voet drong door de gemaakte opening heen, en het kostte hem vrij
wat pijn en moeite, eer hij dat lichaamsdeel weer binnen boord had. Toen kantelde
hij zoolang heen en weer, tot ook de ton in beweging kwam en een kwartslag omrolde.
Ha! Nu kon hij zien, waar hij was. Veel wijzer werd hij er wel niet door, want hij
zag niets dan een dor, eenzaam strand, met een duinrij er langs, maar in elk geval
had hij nu toch zekerheid, dat hij het natte element voor het droge verwisseld had.
Wel ontdekte hij geen spoor van eenig menschelijk wezen, maar toch was hij met
nieuwen moed bezield. Daar in de duinen konden immers natuurgenooten van hem
zijn?
‘Help! Help! Help!’ riep hij.
Niemand verscheen. Weer verhief hij zijn stem:
‘Help! Help! Help!’
Voortdurend liet hij zijn hulpgeroep over strand en duinen weerklinken. Eindelijk
zouden ze hem immers wel hooren en hem komen verlossen uit zijn gevangenis?
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Doch neen, het strand bleef eenzaam en verlaten. Piet bemerkte tot zijn schrik, dat
de zon weldra zou ondergaan, en nog altijd liet zich niemand zien.
‘Help! Help!’ riep hij nog eenmaal met alle kracht. En ja, daar aan de andere zijde
van de ton hoorde hij eenig gerucht. Wie of wat het was, kon hij natuurlijk niet zien,
maar toch klopte hem het hart van blijdschap. Eindelijk, eindelijk dan toch was het
uur der redding gekomen. Duidelijk hoorde hij loopen.
‘Help, goede man,’ riep hij smeekend uit, ‘help mij uit den nood. Ik versmacht
van honger en dorst. O, kom mij te hulp! Mijn dankbaarheid zal grenzeloos zijn.’
Maar Piet kreeg geen antwoord, en toch hoorde hij duidelijk, dat iemand daar liep.
Hij voelde zelfs beweging tegen de ton.
Een nieuwe angst maakte zich van hem meester.
Zou hij misschien onder de wilden verzeild geraakt zijn, of wat nog erger was,
onder de menscheneters? Hij rilde van angst, en bevend wachtte hij af, wat er gebeuren
zou.
Plotseling sprong hij op van schrik. Een vreeselijk gebalk deed zich hooren.
‘I-a-a-a-a! I-a-a-a-a!’
‘Een ezel!’ schreeuwde Piet verheugd, toen hij van den eersten schrik bekomen
was.
Ja, het was een ezel. Weldra hoorde Piet hem om de ton heen loopen en nu, - nu
zag hij hem ook.
‘Wel heb ik van mijn leven!’ riep Piet. ‘Als ik niet wist, dat ik hier misschien wel
honderd uren van het dorp mijner geboorte verwijderd was, zou ik zeggen, dat het
de ezel was van Dirk Prop,
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den groenteboer. Hij lijkt er op, als de eene droppel water op den anderen.’
Daar draaide de ezel, die tot nog toe de ton aan alle zijden nieuwsgierig bekeken
had, zich om, en scheen zich gereed te maken om een dutje te gaan doen. Zijn staart
slingerde langzaam voor het gat heen en weer.
Dat bracht Piet op een idée.
‘Laat er van komen wat wil,’ mompelde hij vastberaden, ‘hier kan ik toch ook niet
langer blijven, of ik sterf nog van honger en dorst. Ik kan het licht probeeren.’
Voorzichtig stak hij de hand uit het gat en greep den staart van grauwtje Haastig
trok hij dien door de opening en hield hem met beide handen vast.
Dat vond grauwtje blijkbaar vreemd en onaangenaam. Eerst keek hij
verontwaardigd om en poogde zijn staart los te rukken, doch toen hem dat niet gelukte,
werd hij boos en begon hij te slaan. Maar Piet hield goed vast.
‘Laat er van komen, wat wil!’ mompelde hij telkens ‘Huup, ezel!’
Dat trekken kon grauwtje niet uitstaan. Hij legde zijn lange ooren in den nek en
zette het onder een vervaarlijk gebalk op een loopen.
‘I-a-a-a-a! I-a-a-a-a!’ schreeuwde hij angstig, toen hij dat vreemde gevaarte achter
zich voelde. Op zulk een onhandige manier was hij nog nooit ingespannen.
Piet zette hem voortdurend tot nog grooteren spoed aan door het geroep van:
‘Huup ezel! Huup ezel!’
Het beest werd hoe langer hoe angstiger, en begon daarom hoe langer hoe harder
te loopen. Op het laatst ging het zelfs in galop!
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‘I-a-a-a-a! I-a-a-a-a!’
‘Huup, ezel! Laat er van komen, wat wil! Huup, ezel!’ schreeuwde Piet, terwijl
hij den staart krampachtig in de handen geklemd hield.
Voort ging het in vliegende vaart. Zóó hard had nog nooit een ezel geloopen. Daar
sloeg hij plotseling een hoek om en rende al balkende tegen een duin op. Nu kwam
hij tot Piets groote vreugde in een dorpsstraat, waar de menschen

weldra van alle kanten kwamen toestroomen om het vreemde schouwspel te zien.
‘Kijk, kijk!’ riepen de jongens, die op de straat aan het spelen waren, ‘kijk dien
ezel van Dirk Prop daar eens raar over de straat hollen. Hij heeft een ton aan zijn
staart!’
‘Hoera! Een ezel met een ton aan zijn staart!’ joelde men van alle kanten. ‘Houdt
hem! Houdt hem!’
Wel vijftig jongens liepen den ezel na.
‘Houdt hem! Houdt hem!’ riepen zij elkander lachend toe.
De smid verliet zijn smederij, de timmerman zijn winkel, de burgemeester zijn
kantoor, kort-
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om, iedereen spoedde zich naar buiten om te kijken.
‘Een ezel met een ton aan zijn staart!’ galmde het door het dorp. ‘Houdt hem!
Houdt hem!’
Plotseling vloog de ezel zonder ton verder, met zijn staart in de hoogte. Piet, die
zich thans in veiligheid achtte, had den staart losgelaten en rolde en buitelde nu
zonder roer over de straat. Eindelijk bleef hij liggen en was spoedig door wel honderd
menschen omringd.
‘Wat zou er in zitten?’ hoorde hij uit verscheidene monden.
‘Help! Help!’ riep hij.
Verschrikt sprongen de menschen achteruit.
‘Een mensch! Er zit een mensch in!’ riepen zij.
‘Slaat die ton uit elkander!’ gebood de burgemeester, die zich door de menigte
heendrong.
Spoedig haalden eenige mannen de noodige gereedschappen, en probeerden het
deksel van de ton te breken. Dat was geen gemakkelijke taak, doch met behulp van
een breekijzer gelukte het toch.
Nauwelijks was het deksel er af, of Piet vloog overeind en sprong over den rand
op de straat, tot grooten schrik van alle omstanders, die nog nooit zulk een
afschuwelijk wezen hadden gezien. Verwonderd staarden zij Piet aan, die als een
dolle in het rond sprong. Hij wist niet, wat hem overkwam, want overal zag hij
kennissen. Het lot had hem, wonderlijk genoeg, naar zijn geboorteplaats teruggevoerd.
‘Dag Hein! Dag Gerrit! Dag Klaas! Dag Jaap!’ riep hij, naar alle kanten knikkende,
terwijl de tranen van blijdschap hem langs de wangen vloeiden. Waar niemand
herkende hem. Men hield hem algemeen voor een aap, die uit een beestenspel ontsnapt
was.
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Plotseling drong Piet door de menigte heen, die eerbiedig plaats voor hem maakte,
en vloog, ongetwijfeld tot 's mans grooten schrik, een heer in de armen, die ook
kwam toeloopen om te zien, wat er aan de hand was.
‘Vader, lieve, goede vader!’ schreeuwde Piet, terwijl hij den heer met beide armen
omstrengelde. ‘O, wat ben ik blij, dat ik weer bij u ben. Nooit, nooit ga ik weer naar
zee!’
‘Wat - wat is dat?’ stamelde de man, die niet wist, wat hem overkwam, en die nog
minder begrijpen kon, wat hem het twijfelachtige genoegen van een zoo teedere
omhelzing verschafte.
‘Vader, lieve vader, ik ben het, Piet, uw Piet! O, wat ben ik blij!’
‘Ben jij Piet?’ vroeg zijn vader verwonderd.
‘Ja ja, ik ben Piet. Eerst heb ik in de stroop gezeten en toen in een vat met meel,
en....’
‘Houdt je maar stil, jongen; ik hoor het al. Ga maar gauw naar je moeder, en vertel
het maar nooit verder, wat er met je gebeurd is. Je bent weer een held geweest als
altoos, dat begrijp ik al. Vooruit maar, naar huis!’
Piet ijlde weg, naar zijn moeder, die hem, zoo kleverig als hij was, aan haar
liefhebbend hart drukte en hem toen dadelijk in een warm bad stopte.
Hij zette later nooit weer een voet op een schip.
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Een zonderling testament.
Wij schreven December. Het was den geheelen morgen prachtig herfstweer geweest.
Maar 's middags was het zonnetje langzamerhand achter een dun floers van grijze
wolken weggekropen en eindelijk voor goed achter eene dikke deken, die het geheele
uitspansel bedekte, schuil gegaan. Spoedig begonnen er eenige sneeuwvlokken te
vallen, die weldra door duizenden andere gevolgd werden en met hun allen in korten
tijd alles een wit pakje aantrokken. Dat pakje groeide tot een pak, en eer het twee
uur was, lag de sneeuw reeds eene hand hoog. Toen stak ook de wind op, en wel zoo
hevig, dat hij al spoedig met recht op den titel van storm aanspraak mocht maken.
In ijlende vaart joeg hij de dikke sneeuwvlokken voor zich uit en kletterde de
naakte takken der boomen tegen elkander, alsof hij ze in zijn woede verbrijzelen
wilde. Menige schoorsteen, die niet al te vast meer op zijne beenen stond, kreeg het
kwaad te verantwoorden, en verscheidene moesten, overdrachtelijk gesproken, eene
vêer laten. Er liep bijna niemand meer langs den weg, en die er nog liep, deed het
lang niet voor zijn pleizier. Ging hij vóór den wind, dan liep hij met een hollen rug
als wijlen Baas Ganzendonk, zonder evenwel op zijn gelaat ook maar een spoor
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van diens overmoedige trekken te vertoonen, en ging hij tegen den wind in, dan
verried zijne houding den meest mogelijken eerbied. Met gekromden rug en
opgetrokken schouders, kromme knieën en een met droppels gegarneerd gelaat
vervolgde hij dan zijn tocht.
Op een half uurtje afstands van het dorpje Dijkland stond eene kleine
arbeiderswoning, waarin eene veertigjarige vrouw bezig was een flink haardvuur
aan te leggen in de woonkamer. Toen de groote elzenblokken vlam vatten, plaatste
zij er eenige turven omheen, en begaf zich daarna naar de tafel. Zij nam een grooten
Keulschen pot, deed er meel en melk in, en begon een beslag te maken, blijkbaar
met het edel voornemen, om dat straks met vaardige hand in pannekoeken om te
zetten. Er stond althans eene koekepan gereed. Nu en dan plooide een glimlachje
hare lippen.
Wat zag er alles keurig helder en netjes uit in dat eenvoudige kamertje. Ik heb wel
eens hooren zeggen, dat het ergens zoo zindelijk was, dat men wel rijstebrij van den
vloer had kunnen eten, maar dat had hier in het huisje van vrouw Vredenhof ook wel
gekund, want alles blonk er als een spiegeltje. En zelve zag zij er ook zoo helder en
propertjes uit, als wellicht menigeen niet in zulk een klein en armoedig huisje zou
verwacht hebben.
Nu, arm had vrouw Vredenhof het dan ook niet, al was zij reeds langer dan twee
jaar weduwe, want zij had in hare jeugd goed de naald leeren hanteeren en er was
menige boerin, die haar naaiwerk voor geen geld door een ander dan door vrouw
Vredenhof zou hebben laten doen,
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omdat niemand het zoo netjes en vlug deed als zij. Daardoor had zij dikwijls veel
meer naaiwerk dan zij afkon, en waren hare inkomsten ruim voldoende voor haar en
hare twee kinderen. Zij had een jongen van veertien en een meisje van negen jaar.
Dat meisje heette Annie en ging nog op school. Te harer eer werden eigenlijk de
toebereidselen voor het bakken van pannekoeken gemaakt, want zij was vandaag
jarig, en Moeder wilde haar verrassen. Zij wist, dat zij haar dochtertje bijna geen
grooter genoegen kon doen, en bovendien was het haar volstrekt niet onbekend, dat
haar zoon Jan, niettegenstaande zijne veertien jaren, er ook bijzonder veel van hield.
Jan was knecht bij een boer, dicht in de buurt, en verdiende ook, zijn leeftijd in
aanmerking genomen, een goed daggeld. Een en ander bij elkaar gevoegd had vrouw
Vredenhof volstrekt geen klagen, en - dat deed zij dan ook niet. Wel dacht zij nog
dikwijls aan den heerlijken tijd, toen haar man nog leefde, en niet zelden kwamen
haar dan de tranen in de oogen, doch dan drong zij ze altoos met geweld terug, en
dacht met vreugde aan alles, wat zij nog behouden had. Zij hield zielsveel van hare
kinderen, en dezen bewezen haar wederkeerig om het zeerst hunne liefde. Het was
een gelukkig gezin. Trouwens, het blijmoedig gelaat van vrouw Vredenhof drukte
volstrekt het tegendeel niet uit, want er is alleen eenige zorg op te lezen, als zij den
wind zoo woest door den schoorsteen hoort bulderen en de dichte sneeuwvlokken
langs de ramen ziet vliegen. Immers, straks zal het half vier worden, - 't is nu al bijna
drie uur, - en dan gaat de school uit. Annie heeft den wind tegen, en dat een half uur
ver! Als
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Jan maar thuis kwam, dan kon hij haar tegemoet gaan. 't Was hondenweer! Wacht,
zij moest eens even buiten kijken, of Jan nog niet in het gezicht was, want dat hij
komen zou, daaraan twijfelde zij niet. Hij kon nu bij den boer toch ook niets meer
uitrichten en wist, dat zijn zusje thuis moest komen.
Zij lichtte de klink van de deur op, en nauwelijks had zij dat gedaan, of de deur
woei met kracht open, en een regen van sneeuwvlokken stoof haar in het gelaat. De
muts vloog haar van het hoofd.
‘Pfff!’ riep zij, terwijl zij moeite deed, hare oogleden in die scherpe sneeuwjacht
open te houden en naar buiten te zien. Zij werd er echter niet veel wijzer door, want
de sneeuw was zóó dicht, dat men geen meter voor zich uit kon kijken.
Plotseling dook uit het witte gedwarrel vóór haar eene zwarte gestalte op, die zich
in minder dan geen tijd onder het afdak, waar de buitendeur was, in veiligheid bracht.
‘Brrr, pfff, pfff! wat een weer!’ riep Jan uit, (want die was het), terwijl hij met een
handdoek zich het gelaat en den hals afdroogde. Daarna trok hij zijne jas uit en sloeg
er zoo onhandig de sneeuw af, dat zijn moeder er uitzag, of zij aan het sneeuwballen
was geweest.
‘Houd op, jongen!’ riep zij lachend, terwijl zij op hare beurt ook aan het afslaan
ging. ‘Je schudt je af als een poedel, die pas uit het water komt. Ik wordt haast onder
de sneeuw bedolven!’
‘'t Is ook bar wêer, Moeder. Ik had gelukkig den wind achter mij, want tegen den
wind op zou het bepaald moeilijk gegaan zijn. Geeft u mij
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gauw mijne dikke jas? Dan zal ik inmiddels de slee van den zolder halen.’
‘O, je bedoelt zeker, om daarmede Annie tegemoet te gaan? Dat is goed bedacht.
Ik zal je jas dadelijk geven.’
‘Ik kan Annie nog best van school afhalen, Moeder, want het is nog maar drie uur,
en ik heb den wind mee.’
‘Dat is ook zoo. Hier is de jas. Wil je ook nog een doek om?’
‘Neen, dank u wel. Geef mij nog maar een warmen doek meê voor Annie, want
die zal het op de slede kouder hebben dan ik.’
De sleê was spoedig naar beneden gehaald en de jas aangetrokken.
‘Tot straks!’ riep Jan, terwijl hij naar buiten ging.
‘Als je terug komt, trakteer ik, hoor!’ riep Moeder hem na.
Het was geen aangename tocht voor Jan, een half uur ver door zulk een
sneeuwjacht, maar daar gaf hij niet om. Eigenlijk mocht hij zulk weertje wel eens
voor een enkelen keer. Hij stapte er dan ook flink op los, met een hollen rug natuurlijk,
want hij had den wind achter zich, en hij floot onder het gaan een vroolijk deuntje.
Zoo kwam hij, nog voordat de school uitging, in het dorp aan, van voren in het blauw,
want hij had een blauw-duffelsche jas aan, van achteren in het wit door de sneeuw,
die zich aan hem vastgehecht had.
Juist toen hij voor de school gekomen was, sloeg de klok van den dorpstoren half
vier, en een paar minuten later kwamen de eerste leerlingen naar buiten. Een oogenblik
daarna ver-
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scheen ook Annie, en aan haar zoekenden blik was duidelijk te zien, dat zij het niet
heel vreemd zou vinden, als Jan er was om haar af te halen. Dat vond zij altoos zoo
prettig, - en nauwelijks kreeg zij hem dan ook in het oog, of met een verheugd gelaat
kwam zij naar hem toe.
‘Dag Jan! Kom je mij halen?’ vroeg zij lachend. ‘En nog wel met de slede? Dat
vind ik heerlijk. Wat een bar weer is het, hè? Prettig!’
‘Dat zul je niet zeggen, als je straks buiten het dorp komt, want daar snijdt de wind
je vlak in het gezicht. Hier, doe dien doek om. Je kunt hem best velen. Ik feliciteer
je wel met je verjaardag, zus! Van morgen was je nog niet op, toen ik naar den boer
ging. Als je straks thuis komt, krijg je een presentje van me.’
‘Echt waar? Wat dan?’ vroeg Annie nieuwsgierig.
‘Dat zeg ik je niet. Wacht maar tot straks.’
‘Hè, dat is kinderachtig van je, Jan. Toe zeg, hoe ziet het er uit?’
‘Het ziet er in het geheel niet uit,’ lachte Jan vroolijk, terwijl hij haar ondeugend
in de oogen keek.
‘Je bent erg flauw, Jan. Is het rond?’
‘Het heeft geen vorm,’ antwoordde Jan, nog harder lachende.
‘Nu houd-je me voor den gek, en dat vind ik in het geheel niet aardig. Zeg dan
maar, waar het op lijkt.’
‘Ga maar zitten, beste jarige zus; alle kinderen zijn al weg. Het lijkt nergens op,
heusch niet, maar nu je zoo nieuwsgierig bent, wil ik je niet langer plagen, en daarom
zal ik je het maar dadelijk geven. Is dat goed?’
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‘Hè ja, Jan, asjeblieft!’
‘Daar dan!’ zei Jan, terwijl hij haar de armen om den hals sloeg en haar op elke
wang een zoen gaf, die klonk als eene klok. ‘En nu vooruit, de sneeuw in! Houd-je
neus maar goed onder den doek, want anders vat je bepaald kou!’
‘Je bent een echte plaaggeest, hoor, doch wacht maar, broertje, de dag is nog niet
om. Ik zal het je nog wel betaald zetten,’ zei Annie lachend.
Daar gingen ze heen. Door het dorp ging het nog al, want daar werden zij beschut
door de huizen, doch toen zij op den vlakken weg kwamen, kregen zij het kwaad te
verantwoorden. Het kostte Jan moeite om tegen den wind op te komen, en de koude
sneeuwvlokken vlogen hem met zooveel kracht in het gelaat, dat hij zijne oogen
bijna niet open kon houden. Annie was er beter aan toe, want zij was met haar rug
naar den wind gaan zitten en had zich den doek over het hoofd getrokken. Als Jan
haar aankeek, zag hij alleen het puntje van haar neus en een paar ondeugende oogen,
die hem onophoudelijk toelachten.
Nu, in het eerst had Jan nog wel eens lust, om die blikken met een grapje te
beantwoorden, maar al spoedig begon het voortduwen van de slede hem zoo zwaar
te vallen, dat hij aan grappen-maken niet meer kon denken. Hij had al zijne krachten
noodig om vooruit te komen, en eindelijk ging zijn gelaat hem zelfs pijn doen van
den scherpen wind en de sneeuwvlokken, waarvan hij steeds de volle laag kreeg.
‘Wil ik van de sleê gaan, Jan, en verder naast je komen loopen?’ vroeg Annie,
toen zij zag, hoeveel moeite het haar broeder kostte om vooruit te komen.
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‘Neen, neen, zeker niet! Je zoudt ziek worden!’ zei Jan haastig. ‘Blijf maar gerust
zitten, ik zal je wel thuisbrengen, maar ik moet eerst eventjes rusten. Wel verbazend,
wat een weer! Ik kom een oogenblikje bij je zitten, om weer wat adem te krijgen, 't
Is soms precies, of ik opgeblazen word. En wat heb ik het warm.’
‘Vat dan maar geen koû, Jantje,’ zei Annie, terwijl ze hem de lange punten van
den doek met zorg om den hals sloeg. ‘Maar kijk eens, daar aan den kant van den
weg! Daar zit een man zoo maar in de sneeuw. Och, de stumperd! Zou hem wat
schelen?’
Jan keek in de aangewezen richting. Ongetwijfeld vergiste Annie zich. Doch neen,
daar zag hij werkelijk eene ineengebogen gestalte, midden in een berg van sneeuw,
aan den kant van den weg.
In een oogwenk was hij van de slede gesprongen om te zien, wie die man was, en
wat hem scheelde.
‘Wacht even, Jan, ik ga meê!’ riep Annie, terwijl ook zij de slede verliet.
Naast elkander gingen zij op de gestalte aan. De spanning stond hun op het gelaat
te lezen, en dat was waarlijk geen wonder, want men behoefde niet buitengewoon
schrander te zijn om te raden, dat hier hulp noodig was. Welk gezond mensch toch
zou in zoo'n hevigen storm voor zijn pleizier in een berg van opgehoopte sneeuw
gaan zitten, aan den kant van een eenzamen landweg?
‘Jan, ik weet al, wie het is,’ fluisterde Annie haar broer zoo zacht in het oor, of zij
op een kerkhof liepen, ‘'t Is Gerrit Jas, je weet wel, die
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oude man met zijne vreemde muts en zijne lange jas.’
‘O ja, dien bedelaar bedoel-je, niet waar? Je hebt gelijk, hij is het. De oude
stakkerd!’
‘Ach ja, wat verschrikkelijk,’ zei Annie, terwijl ze Jan angstig bij den arm vasthield.
Nu waren zij den man genaderd, die door eene hevige hoestbui overvallen was.

Hij hoestte onophoudelijk en zoo benauwd, dat Annie bang werd, dat hij er in blijven
zou.
De kinderen hadden innig medelijden met den ongelukkigen oude, die
niettegenstaande de hevige benauwdheid, waaraan hij ten prooi was, bleek zag als
de sneeuw, waaronder hij bijna bedolven werd. Een oogenblik hief hij zijne oogen
tot de kinderen op, en het scheen hun toe, alsof hij hun met dien blik om hulp smeekte.
‘Kunnen we iets voor u doen?’ vroeg Jan op meewarigen toon, terwijl hij den
ouden man de
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sneeuw van het hoofd en den hals verwijderde, doch hij kreeg geen antwoord.
Blijkbaar was het den grijsaard onmogelijk om te spreken.
‘Hoe verschrikkelijk!’ zei Annie met het diepste medelijden, en haar gelaat
wedijverde door ontsteltenis in bleekheid met dat van den ouden man. ‘Hij heeft het
erg benauwd, Jan. Stond hier dichtbij maar een huis, waar we om hulp konden vragen.’
‘Ja, - maar er staat geen huis, zus. Verschrikkelijk, wat heeft die man het benauwd.
Het is haast niet om aan te hooren. Wist ik maar, wat we moesten doen. Wacht, ik
zal mijne jas uittrekken en hem die om de schouders slaan. Misschien is hij door en
door koud.’
‘Ja, en mijn doek ook!’ riep Annie uit.
‘Neen, laten we dat niet doen,’ zei Jan, terwijl hij zijne jas uittrok en haar den
ouden man omdeed. ‘Jij moest anders ook eens ziek worden.’
‘Nu, dan weet ik wat beters,’ hernam Annie. ‘Laten we hem op onze slee helpen
en hem meenemen naar huis. Hier kan de oude man toch niet blijven, want spoedig
wordt het donker, en dan zal hij vannacht stellig van kou en ellende omkomen. En
een huis is hier niet in den omtrek; het onze is nog het dichtst bij.’
‘Nu geef je een raad, die geld waard is!’ zei Jan vroolijk. ‘Ik beloof je nòg een
cadeautje, hoor, als we thuis komen.’
‘Haast je maar liever wat,’ zei Annie.
Die vermaning was overbodig, want Jan liep al zoo hard hij kon, en dadelijk was
hij met de sleê terug.
De oude man zag de kinderen dankbaar aan, en met inspanning van al zijne
krachten, gevoegd
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bij de hulp van Jan en Annie, gelukte het hem op de slede te komen.
Spreken kon hij nog niet. Wel verminderde het hoesten een weinig, doch zijne
ademhaling was zwaar en moeilijk. Ongetwijfeld was het slecht met hem gesteld.
Jan en Annie plaatsten zich achter de sleê, en langzaam vervolgden zij hun tocht
naar huis. Wel viel het hun verre van gemakkelijk, en dikwijls kostte het hun veel
moeite, om zich een weg door de sneeuw te banen, die hier en daar tot groote hoopen
opgewaaid was, maar zij waren er van overtuigd, dat zij een goed werk deden, en
die overtuiging gaf hun telkens nieuwe kracht.
Annie had den man, die omstreeks zeventig jaren kon tellen, Gerrit Jas genoemd,
maar of hij werkelijk zoo heette, wist zij niet. Zij volgde daarbij slechts het voorbeeld
van de andere menschen, die hem nooit anders noemden. Toch twijfelde zij niet, of
de oude man had dien naam alleen te danken aan de jas, die hij droeg, en die bijzonder
lang was, zoo lang, dat zij hem bijna tot op de hielen neerhing. Zijn kleeding was
over het geheel niet bijzonder nieuwmodisch; hij droeg een hoofddeksel, waaraan
men moeilijk een naam kon geven. Het was eene muts en toch geen muts, eene pet,
en toch geen pet. Eigenlijk was het een hooge, ruige muts, met eene klep er aan, eene
groote glimmende leêren klep. Later heeft Annie meer dan eens zitten denken over
de vraag, hoe Gerrit toch aan zoo'n vreemd hoofddeksel gekomen was, want zij zou
geen winkel hebben kunnen vinden, waar men zulk een voorwerp kon koopen. En
dan nog had Gerrit altoos, als hij zijne klantjes bezocht, een stok bij zich, die zich
van alle andere stok-
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ken onderscheidde door zijne bijzondere dikte.
Over het geheel was Gerrit Jas een man met een eerwaardig voorkomen, waardoor
hij aan bijna geen enkel huis ongetroost werd heengezonden. Hij was een oud man,
die niet meer werken kon; dat bewezen de grijze haren op zijn hoofd en de diepe
rimpels in zijn gelaat, en dan nog had hij zulk een vriendelijk gezicht en zag hij er
zoo goedig uit, dat men hem moeilijk eene kleinigheid weigeren kon. En had men
hem eenmaal iets gegeven, dan deed men het onwillekeurig later weer, want zijn
dank, vervat in de woorden: ‘God zegene u!’ klonk altoos zoo plechtig en waardig,
dat men er door getroffen werd. Gerrit Jas was dus geen bedelaar van het ras, dat
tegenwoordig onze huizen bestormt. Neen, hij was er een, wien men gaarne iets gaf,
een, dien men niet voorbij kon sturen, zonder het verdere gedeelte van den dag
ontevreden te zijn op zichzelven.
En nu lag die man daar ziek op de slede, doodsbenauwd en bleek als een doode.
Waarlijk, al was Gerrit Jas maar een bedelaar, dien men hoogstens tweemaal in het
jaar aan zijne deur kreeg, toch was hij van Jan en Annie een te goede bekende, dan
dat zij niet met deernis over den ongelukkigen toestand, waarin zijn hem gevonden
hadden, vervuld zouden zijn.
Zij haastten zich dan ook om thuis te komen, en het was met een zucht van
verlichting, dat zij hun huisje in het gezicht kregen. Een heerlijk gevoel doortintelde
hen, toen zij door de besneeuwde ruiten den rossen gloed van het haardvuur
ontwaarden. Wat zou de warmte den ouden man goed doen.
Annie liep hard vooruit, om de deur vast
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te openen, en toen zij dat gedaan had, riep zij: ‘Moeder, Moeder, kom eens gauw
hier! Kijk eens op de slee! We hebben den ouden Gerrit Jas doodziek in de sneeuw
gevonden, en hij kon niet meer loopen. O, hij is zoo naar. Kijk eens!’
Moeder kwam bij het hooren van die tijding dadelijk naar de deur, waar Jan met
de slede nu ook aankwam. Eén blik op den grijsaard overtuigde haar, dat hij ernstig
door de koude bevangen was.
‘Wil u helpen, om hem binnen te brengen, Moeder?’ vroegen de kinderen als uit
één mond.
Doch vrouw Vredenhof aarzelde een oogenblik. Moest zij een vreemden man in
huis nemen, en dan nog wel een bedelaar? Wie weet, wat een verdriet zij daarvan
nog wel hebben kon. Immers, bedelaars neemt niemand graag in huis op?
Evenwel, de aarzeling van vrouw Vredenhof duurde maar een oogenblik, want
haar braaf en medelijdend hart deed haar spoedig over alle bezwaren heenstappen.
‘Welzeker, kinderen!’ riep zij uit. ‘Wij kunnen den ouden man toch niet laten
sterven? Het zou schande wezen, indien wij ons niet over hem ontfermden! Toe
Annie, schuif jij gauw den leuningstoel bij den haard en leg er een paar kussens op,
en jij Jan, help mij den ouden tobberd naar binnen brengen. Hij kan hier geen
oogenblik langer blijven.’
Annie ijlde naar binnen, om aan den last harer moeder te voldoen, en toen enkele
oogenblikken later Gerrit, door moeder en zoon gesteund, naar binnen strompelde,
stond de leuningstoel al klaar. Weldra koesterde het vuur van den haard de stramme
leden van den grijsaard, die langzaam
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het glas suikerwater leegdronk, dat vrouw Vredenhof voor hem klaargemaakt had.
Eer het een half uur later was, kwam reeds de kleur op zijn gelaat een weinigje terug,
en met dankbare blikken zag hij af en toe zijne brave redders aan.
Wat smaakten dien middag Jan en Annie de pannekoeken lekker, en wat deden
ze hun best, om er ook Gerrit van te laten genieten. Wel honderdmaal vroegen zij
hem, of hij er ook niet eentje zou lusten, en ik geloof heusch, dat hij eindelijk aan
hun verzoek voldeed, alleen om hun een genoegen te doen. Want eigenlijk voelde
hij zich te ziek, om iets te gebruiken.
‘Zou u straks een klein trapje kunnen opklimmen?’ vroeg vrouw Vredenhof. ‘Op
zolder heb ik nog eene bedstede, waarvan u met alle genoegen gebruik mag maken,
want het is geen weer en u is te ziek, om van avond nog verder te gaan. Zou u
kunnen?’
‘U is wel goed voor mij, brave vrouw,’ zei hij zacht en met een dankbaren blik.
‘Ik kan u en uwe kinderen niet genoeg danken voor al uwe weldaden. Als ik mag,
zal ik hier graag overnachten. Mij dunkt, het warme haardvuur en uwe vriendelijke
bejegening hebben mij kracht genoeg gegeven, om eene kleine trap te kunnen
opklimmen.’
‘Mooi; dan zou ik u raden, vroeg naar bed te gaan. Een ziek mensch heeft het
nergens beter dan daar. Ik zal wat kamillenthee gereed maken, dan kunt u daar van
avond nog wat van innemen. Dat is heel goed voor iemand, die koû gevat heeft.’
De oude man stond op, en tot ieders genoegen bleek het, dat hij zijne krachten
vrijwel
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teruggekregen had. Met behulp van Jan slaagde hij er in, zonder ongelukken naar
boven te klimmen, en spoedig lag hij onder de warme dekens. Zoolang hij nog wakker
was, dronk hij af en toe wat van de kamillenthee, tot hij eindelijk in slaap viel.
Den volgenden morgen was het hem echter nog niet mogelijk, het bed te verlaten.
Hij kon zijne ledematen bijna niet bewegen en hij rilde als iemand, die hevig de
koorts heeft. Eetlust had hij in het geheel niet en hij voelde zich zeer mat en lusteloos.
Steeds lag hij met de oogen gesloten; alleen als hij aangesproken werd, opende hij
ze even. De man was erg ziek, en niet zonder bekommering vroeg vrouw Vredenhof
zich af, wat daarvan het einde wel zou zijn. Op hare vraag, of zij den dokter zou laten
halen, gaf Gerrit een beslist weigerend antwoord. Hij had nog nooit een dokter gehad,
zei hij, en hij zou wel weer beter worden.
Doch van die beterschap was niet veel merkbaar. 's Avonds was hij nog even ziek
als 's morgens, en vrouw Vredenhof ging den nacht met zorg tegemoet. Aan eene
liefderijke verpleging ontbrak het hem niet, want zoowel de moeder als hare beide
kinderen deden alles, wat in hun vermogen was, om hem eenige verlichting te geven.
En zij hadden voldoening van hun werk, want den vierden dag na den hevigen
sneeuwstorm werd de toestand van den ouden man aanmerkelijk gunstiger. Zijn
oogopslag was veel helderder, en hij had ook meer eetlust. Toen Annie 's middags,
nadat zij van school thuisgekomen was, een praatje met hem maakte, was zij verbaasd
over de gunstige verandering, die bij hem plaats had gehad. Na nog een paar dagen
was hij zelfs al
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zoover gevorderd, dat hij den zolder kon verlaten en bij den haard kon gaan zitten.
Wat vonden Jan en Annie dat plezierig, ook omdat het hun bleek, dat de oude
Gerrit een gezellige prater was, die heel veel wist te vertellen uit zijn vroeger leven,
en nu ontdekten zij ook, dat hij eigenlijk een vroolijke grappenmaker was, die hen
menigmaal in lachen deed uitbarsten. Het zou hun volstrekt niet gespeten hebben,
als Gerrit Jas voor goed bij hen gebleven was. Doch dat kon niet. Toen hij zijne
krachten weer geheel teruggekregen had, zei hij op een avond, terwijl zij allen om
het haardvuur gezeten waren:
‘Aan alle dingen komt een einde, goede vrouw Vredenhof, en dus ook aan mijn
verblijf in uwe woning. Het is mijn plan om morgen weer te vertrekken. Ik mag niet
langer van uwe goedheid gebruik maken. Wees er van overtuigd, dat ik uw edel
gedrag ten opzichte van mij, den armen bedelaar, nooit vergeten zal, al word ik ook
honderd jaar. Gij en uwe kinderen hebt mij het leven gered en mij liefderijk verpleegd.
De goede God zal er u voor zegenen. Ik ben er u recht dankbaar voor.’
‘Wij hebben onzen plicht gedaan, Gerrit,’ sprak vrouw Vredenhof ernstig. ‘Iedereen
zou in onze omstandigheden evenzoo gehandeld hebben. Dus geen dankbetuigingen
verder, als u mij een genoegen wilt doen.’
De oude Gerrit zat in diepen ernst voor zich uit te staren, maar plotseling nam zijn
gelaat een vroolijke uitdrukking aan, en Jan en Annie aanziende, zeide hij:
‘Nu, ik weel het goed gemaakt. Jullie samen hebt mij het leven gered, en daarom,
lacht niet,

C.J. Kieviet, Vroolijke vertellingen

110
hoor, daarom benoem ik u beiden tot erfgenamen van alles, wat ik bezit. Zoo heel
lang....’
Een schaterend gelach maakte hetgeen hij verder zeide onverstaanbaar.
‘Ha, ha!’ riep Jan. ‘Dat is grappig! Wij de erfgenamen van Gerrit Jas. Nu, dat is
goed! Ik neem het aan!’
‘Ik ook!’ lachte Annie. ‘Nietwaar, nu kunnen wij de toekomst onbezorgd te gemoet
gaan! De erfgenamen van Gerrit Jas zijn te benijden!’
Vrouw Vredenhof en Gerrit zelve konden ook niet nalaten te lachen over den loop,
dien het gesprek genomen had. Maar toch zei Gerrit, terwijl hij aan zijn gelaat eene
ernstige uitdrukking poogde te geven:
‘Nu, nu, lach maar zoo hard niet, want het zal je heusch niet tegenvallen. Veel heb
ik niet, dat is waar, maar wat ik heb, is de moeite van het aannemen wel waard. Ten
eerste bezit ik een muts, die hare weerga op de geheele wereld niet heeft. Die muts
vermaak ik aan Annie, en ik geef haar den raad, haar erfdeel op de eerstvolgende
tentoonstelling van oudheden in te zenden. Stellig krijgt ze dan den eersten prijs.’
‘Aangenomen!’ riep Annie lachend.
‘En voor Jan is mijn stok. Ook dien zal wel een plaatsje op die tentoonstelling
ingeruimd worden; hij is ook oud en zeldzaam. Ik heb hem al bijna veertig jaar.’
‘Ik beloof u, dat ik er zuinig op wezen zal,’ zei Jan lachend.
‘Maar wat krijgt moeder dan van u?’ vroeg Annie.
‘Uwe moeder krijgt mijn jas. Iemand, die zoo goed met de naald kan omgaan, kan
er nog best
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eene winterjas voor Jan en een mantel voor jou van maken. De jas is er waarlijk lang
genoeg voor.’
Annie klapte van plezier in de handen. Zij vond den ouden man bijzonder grappig.
Natuurlijk dacht geen van de drie, dat Gerrit er iets van meende.
Toch bleek het later, dat er ernst verscholen was geweest onder de grappen van
Gerrit Jas.
Den volgenden morgen vertrok hij, met tranen van dankbaarheid in de oogen, na
allen innig geroerd de hand gedrukt en hun Gods zegen toegewenscht te hebben.
Weinig vermoedden zij toen, dat zij den ouden Gerrit nooit meer zouden terugzien.
Toch was dat zoo. Enkele weken later vernamen zij het gerucht, dat Gerrit Jas in de
stad L. overleden was, en ongeveer eene week later ontvingen zij tot hunne verbazing
een brief van zulk een grooten omvang en van zulke groote lakstempels voorzien,
dat zij er niet weinig onthutst van waren. Zij kregen bijna nooit een brief en zoo'n
grooten hadden zij nog in hun heele leven niet gezien.
‘Wat zou dàt nu voor een brief wezen?’ zeide vrouw Vredenhof, terwijl zij de
enveloppe aan alle kanten bekeek met een zoo ernstig gelaat, dat er niet aan te
twijfelen viel, of de groote zegels vervulden haar met niet weinig eerbied en ontzag.
‘Wel, Moeder, maak hem open!’ riep Jan, die ook niet weinig nieuwsgierig was
naar hetgeen er in stond. ‘Als u hem niet open maakt, komt u het nooit te weten.’
‘Dat is waar,’ zei vrouw Vredenhof. ‘Je hebt gelijk, Jan.’
‘Wel verbazend, wat een groot stuk papier,’
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zeide zij zacht. ‘Kijk, het is een brief uit de stad L., en hij is geschreven door een
notaris. Wel heb ik van mijn leven, daar begrijp ik niets van! Die notaris meldt mij
het overlijden van den heer Gerrit van den Wijngaarde, en bericht mij, dat ik en mijn
beide kinderen Jan en Annie tot erfgenamen zijn benoemd van zijn nalatenschap.
Dat is eene vreemde geschiedenis! Ik ken dien mijnheer Gerrit van den Wijngaarde
niet eens; ik heb zelfs zijn naam nooit gehoord! Dat is een zonderlinge historie!’
In de grootste verbazing zag zij hare kinderen aan, en dezen stonden met open
mond te luisteren. Eindelijk zei Jan:
‘Laat mij dien brief ook eens lezen, Moeder. Mag ik?’
‘Wel zeker, waarom zou je niet mogen? Ik kan er mij maar geen begrip van vormen,
wie toch die mijnheer Van den Wijngaarde geweest is, en hoe die man mij kan hebben
gekend. Ik heb, voor zoover ik weet, nooit iemand van dien naam ontmoet.’
Jan las den brief met groote aandacht van het begin tot het einde, maar hij werd
er niet veel wijzer door.
‘Het is een vreemde geschiedenis,’ zei hij peinzend. ‘Maar in elk geval is het geen
kwade tijding, Moeder. Het is altoos beter het bericht van een onverwachte erfenis
te krijgen, dan een vergeten rekening. U wordt uitgenoodigd op het kantoor van den
notaris te komen, teneinde de nalatenschap in ontvangst te nemen. Jammer, dat hij
niet schrijft, hoe groot het bedrag is. Wie weet, hoe rijk we op dit oogenblik reeds
zijn. Die mijnheer Van den Wijngaarde kan best
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een millionair geweest zijn; dat is heel wel mogelijk.’
‘Gekheid!’ riep Annie vroolijk uit, terwijl ze haar broer aankeek op eene manier,
die duidelijk te kennen gaf, dat zij de zaak beter snapte.
‘Wat? Kan dat niet?’ zei Jan met een gewichtigen trek om den mond, of hij alle
wijsheid in pacht had: ‘Kan dat niet? Ik zeg maar, dat de wonderen de wereld nog
niet uit zijn. Wat dunkt u er van, Moeder?’
‘Het is mij een raadsel, kind,’ antwoordde vrouw Vredenhof ernstig en peinzend.
‘En ik wou je wijzer hebben, broertje!’ lachte Annie. ‘Wil ik je eens wat zeggen?’
‘Ja, laat eens hooren, wat jij weet.’
‘Nu, luister dan maar. Die mijnheer de millioenenbezitter was een zeer goede
kennis van mij, en hij heeft, door ons zijne bezittingen na te laten, niets meer gedaan
dan een staaltje van zijn plicht.’
‘Kende jij hem dan?’ vroeg vrouw Vredenhof verbaasd.
‘En deed hij niets meer dan een staaltje van zijn plicht?’ zei Jan, terwijl Moeder
en zoon beide Annie met groote oogen aankeken.
‘Ja, want hij had het ons beloofd. Wil ik je zeggen, wie hij was? Niemand anders
dan de man, dien wij altoos Gerrit Jas hebben genoemd, en ik geloof stellig, dat de
heele erfenis van den millionair uit niets zal bestaan dan eene lange jas voor Moeder,
een dikken stok voor Jan, en een hooge muts voor mij. Ha, ha, ha! Wat grappig!’
‘De erfenis van den ouden Gerrit!’ riepen Moeder en zoon bijna gelijktijdig uit.
‘Je hebt gelijk, Annie, en het is dom, dat we daar niet eerder aan gedacht hebben!’
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‘En ik hoopte nog wel op millioenen,’ zei Jan met een zuur-zoet gezicht, nu hij
merkte, hoe hij zich vergist had.
‘Nu, millioenen of niet, wij zullen woord houden en de erfenis van den goeden
man aanvaarden,’ zeide Moeder ernstig. ‘Wij hebben het beloofd, al was het dan ook
schertsend, en wij moeten even goed aan de afspraak voldoen, als Gerrit zelve.
Morgen gaan wij naar de stad.’
Het kwam werkelijk uit, zooals zij gedacht hadden. De bedoelde erfenis was van
niemand anders dan van Gerrit Jas, den ouden bedelaar, en zij bestond uit de beloofde
jas, den stok en de muts. Vrouw Vredenhof en de kinderen besloten die voorwerpen
te bewaren als eene gedachtenis aan den ouden man, dien zij tijdens zijn verblijf in
hun woning liefgekregen hadden.
Het gerucht van dit zonderlinge testament was spoedig algemeen verbreid, en er
waren er wel, die er om lachten, doch daaraan stoorde ons drietal zich niet veel.
De baas van Jan kwam zelfs eens kijken naar hetgeen ze geërfd hadden, en hij
achtte de jas en de muts goed voor de voddenmand, maar den stok vond hij mooi.
Hij wilde hem wel koopen en bood er een rijksdaalder voor, doch Jan had geen ooren
naar dien voorslag. Hij wilde hem bewaren, tot hij zelf groot zou zijn, want het was
werkelijk een mooie stok. Voor twee rijksdaalders zelfs was hij niet te koop.
Een jaar ging voorbij en het werd weer December. Het was bijna Kerstmis. Weer
was de aarde bedekt met eene dikke laag sneeuw, en al woedde er geen storm, toch
gierde een scherpe wind over de velden, die het huisje aan den een-
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zamen landweg omringden. Het was koud, bitter koud, en menige arme trok met
verkleumde vingers zich de dunne kleeding dichter om de schouders.
Voor onze kennissen is het geen gelukkig jaar geweest, het jaar, dat thans ten einde
spoedt. Zie slechts rond in het vertrek, dat er het vorige jaar zoo gezellig uitzag, dan
zal een enkele blik voldoende zijn om u te overtuigen, dat hier armoede en ellende
geleden wordt. In den haard toch missen wij het knappende houtvuur, dat toen zijn
roode vlammen zoo hoog in den schoorsteen liet opkronkelen, en in plaats daarvan
zien wij slechts een paar smeulende turfjes, die niet in staat zijn het vertrekje
voldoende te verwarmen. Zie maar, de bloemen staan op de ruiten, en tevergeefs
houdt de vijftienjarige Jan zijne handen vlak boven het vuurtje: zij worden er niet
warm door. En wat zijn die handen bleek en vermagerd, en ach, hoe ingevallen is
dat gelaat en wat hol zijn die oogen, en hoe droevig en somber staren zij u aan. Zie,
nu werpt hij een smartelijken blik naar de bedstede, en twee groote tranen wellen in
zijn oogen op en vloeien hem langzaam over de vermagerde wangen.
Geen wonder waarlijk, want eene hevige ziekte heeft de kleine woning geteisterd.
Hijzelf is nog pas herstellende, en Moeder zit voor het eerst sedert vele dagen eventjes
op, maar de lieve Annie moet nog het bed houden. Het kost hem moeite, om met zijn
verzwakt lichaam de beide patienten te verplegen, want de krachten ontbreken hem
er bijna toe. Maar wat nog erger is, - er wordt armoede geleden, en het vreeselijke
spook, dat honger heet, is hun huisje genaderd.
Wat is er toch gebeurd?
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Stil, laat ik het u vertellen.
Nu drie maanden geleden is Jan ziek geworden. Eerst dachten zij, dat hij koude
gevat had, en dat hij in een paar dagen wel weer beter zou worden, doch dat was niet
zoo. In plaats van hersteld te zijn, lag hij toen in ijlende koortsen, geheel zonder
bewustzijn, en de dokter, die geroepen was, vond den toestand zeer zorgwekkend.
Hij durfde het de liefhebbende moeder niet ontveinzen, dat Jan ernstig ziek was en
misschien wel sterven zou.
Wat waren dat bange dagen en nachten!
De trouwe moeder week geen oogenblik van de sponde, waarop haar oudste kind
lag uitgestrekt, onbewust van het gevaar, waarin hij verkeerde. Zij gunde zichzelve
bijna geen uur rust, hoe vermoeid en afgetobd zij ook was. Wat werd er in dien tijd
menige traan in stilte weggepinkt, en wat klom er menig onuitgesproken gebed
omhoog tot den Hemelvader....
Annie ging in die dagen niet naar school. Wat zou zij er ook gedaan hebben? Het
zou haar immers toch onmogelijk geweest zijn, hare aandacht tot haar werk te
bepalen? Neen, zij zou daar geen oogenblik rust hebben gehad. Hare gedachten waren
bij haar lieven broeder. Geen glimlachje kwam op hare lippen, geen oogenblik bijna
verliet zij de kamer. Ach, hoe vreesde zij, dat zij haar lieven Jan verliezen zou voor
altoos.
Ja, het waren wèl bange dagen en nachten!
Doch Goddank, zij zouden Jan behouden. De dokter verklaarde eindelijk, dat het
grootste gevaar geweken was. Hij moest alleen veel rust hebben en vooral - krachtig
voedsel gebruiken.
Wat een vreugde heerschte er in het eenvoudige kluisje. Het was hun, of zij
geruimen tijd
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in een andere wereld, een wereld vol droefheid en ellende hadden geleefd, en nu
plotseling weer in hun gelukkig huisje waren teruggekeerd. Annie kon het soms in
de kamer, waar zij nog zoo stil moest wezen, niet langer uithouden. Meer dan eens
ging zij naar buiten, om aan hare vreugde eens goed lucht te kunnen geven.
Ja, het gevaar was voorbij, maar wat was Jan uitgeput en zwak. Doch dank zij de
goede zorgen zijner Moeder ging hij wel langzaam, maar toch dagelijks in krachten
vooruit. De brave vrouw spaarde daarvoor geen kosten. Wel had zij den laatsten tijd
door Jan's ziekte niets kunnen verdienen, maar geen nood, - zij had nog een klein
spaarpotje, en dat moest er nu maar aan gelooven; zij had het natuurlijk gaarne voor
haar Jan over.
Drie weken na de verklaring van den dokter, dat het gevaar geweken was, mocht
Jan voor het eerst eens een uurtje opstaan. Wat was dat eene vreugde. Moeder en
Annie overlaadden hem met bewijzen hunner blijdschap en liefde. Spoedig hoopte
Moeder weer aan het werk te kunnen gaan, want dat was hoog noodig. Haar spaarpot
was uitgeput....
Daar trof hun eene nieuwe ramp. Den volgenden morgen voelde Annie zich in het
geheel niet wel, zoodat zij het bed moest houden, en weldra kwam vrouw Vredenhof
tot de vreeselijke ontdekking, dat Annie door dezelfde ziekte was aangetast. Wat zag
zij de toekomst thans donker in; Jan pas herstellende, Annie doodziek en - bijna geen
cent in huis. Soms wrong zij in vertwijfeling de handen.
En het bleef er nog niet bij. Toen Annie ongeveer een week te bed had gelegen,
werd ook
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Moeder aangetast. Dat is nu drie weken geleden. Begrijpt gij nu, hoe alles in dit
vriendelijke huisje zoo veranderd is?
De arme Jan is de wanhoop nabij. De dokter heeft van morgen gezegd, dat Moeder
en Annie wel weer herstellen zouden, doch zij moesten vooral versterkende middelen
hebben. Het gevaar was thans geweken.
Een wreede raad in deze omstandigheden.
Och, de goede man kon immers niet weten, dat het geld opgeteerd en de broodkast
ledig is? En al kon hij het weten, wat vermocht hij er aan te veranderen?
Jan weet geen raad. Reeds heeft Annie geklaagd, dat zij honger had.... en er is
niets in huis, dat hij haar geven kan. Zelf heeft hij den geheelen dag nog geen kruimel
geproefd.
Is het wonder, dat hem de tranen in de oogen komen, als hij een blik op de bedstede
werpt?
Hoor, weer klinkt Annie's klagende stem:
‘Jan, ik heb zoo'n honger. Waarom geef je mij niets?’
Jan antwoordt niet. Hij verbergt het bleeke gelaat snikkend in de handen.
‘Ben jij daar niet, Jan?’ vraagt Annie, nu zij geen antwoord krijgt.
En met een stem, verstikt in tranen, zegt Jan:
‘Jawel, lieve Annie, maar.... maar.... er is niets meer....’
Moeder kijkt Jan angstig aan. Wat ziet die vrouw er uitgeteerd uit!
‘Is het zoover gekomen, Jan?’ zegt zij zacht.
Zwijgend knikt Jan met het hoofd.
‘O God!’ mompelt de Moeder, en uit haar blik spreekt vertwijfeling. En de
doordringende
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koude opmerkende, zegt ze: ‘Arme jongen, wat zul je koud zijn. Ga liever ook naar
bed. Er is toch niets meer voor je te doen.’
Maar plotseling richt Jan zich op. Hij kijkt zijne Moeder vastberaden aan, en zegt:
‘Neen Moeder, Annie heeft honger; zij moet voedsel hebben, en u ook. Nu weet
ik een middel. Ik zal naar den boer gaan en hem vragen, of hij den stok nog wil
koopen, dien ik van Gerrit Jas geërfd heb. Verleden jaar wilde hij hem graag koopen;
hij bood er mij toen een rijksdaalder voor.’
‘Maar het is zoo koud buiten, kind, en je bent zelf nog niet geheel hersteld.’
‘Dat is niets, Moeder. Ik zal mijne dikke jas aantrekken, en een doek om mijn hals
slaan. In een half uur ben ik terug.’
Jan ging naar de kast, waarin hij den stok opgeborgen had, en haalde hem te
voorschijn.
Hij nam hem in de beide handen en bekeek hem met welgevallen.
‘Ik had hem liever gehouden,’ zei hij, ‘omdat het een gedachtenis is van Gerrit
Jas, doch nu de nood hier zoo hoog gestegen is, kan hij ons wellicht goede diensten
bewijzen. Het is werkelijk toch een mooie stok.’
Bij die woorden liep hij er een paar stappen mede door de kamer, toen hem, bij
het neerzetten op den grond, een eigenaardige metaalklank in de ooren drong.
‘Hé, hoort u dat?’ riep hij verwonderd uit. ‘Er schijnt wat in te zitten! Ik hoorde
duidelijk iets rinkelen!’
Met kracht schudde hij den stok heen en weder, en waarlijk, weer hoorde hij
hetzelfde geluid. Zijne aandacht werd meer en meer gespannen, en
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Moeder en Annie waren ook niet weinig verbaasd.
‘Hoort u het niet?’ vroeg Jan opgewonden. ‘Moeder, ik geloof stellig, dat Gerrit
ons meer vermaakt heeft, dan alleen dien stok! Het zou mij niet verwonderen, als er
geld in zat. Wat zou dat een uitredding wezen!’

‘Draai er den knop af, als je kunt, dan weet je het spoedig!’ riep Annie met
schitterende oogen.
Dat deed Jan. Eerst kon hij den knop niet loskrijgen, maar met eenige inspanning
kwam er toch beweging in, en gejaagd en zenuwachtig schroefde hij hem er af. Toen
keerde hij den stok boven de tafel om, en schudde. - Wie beschrijft zijne verbazing,
toen hij werkelijk iets naar beneden hoorde glijden, dat rinkelend op de tafel
terechtkwam.
Het was een gouden tientje...
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‘Kijk eens! Kijk eens!’ riep hij verheugd en verrast uit. ‘Moeder, wij zijn gered!
Hoor maar, er zit nog meer in!’
Weer gleed er iets naar beneden, en nog eens - en nog eens. - Eindelijk lagen er
tien gouden tientjes op tafel.
Welk een groote vreugde heerschte er nu in de kleine woning! Moeder liepen de
tranen langs de wangen, en dankbaar vouwde zij de handen.
‘Jantje, mijne muts! Haal mijne muts eens uit de kast! Ik geloof stellig, dat de
goede man mij ook wel bedacht zal hebben!’ riep Annie opgewonden uit.
Jan haalde de muts voor den dag en bekeek haar aan alle kanten; hij ontdekte er
echter niets bijzonders aan of in.
‘Je moet de schaar nemen, Jan, en er de voering uittornen,’ riep Annie hem toe.
Jan deed het, en waarlijk, daar zag hij iets, dat op papier geleek en hem spoedig
bleek, een bankbiljet van honderd gulden te zijn.
Annie klapte van vreugde in de handen.
‘En nu de jas!’ riep zij uit. ‘Ik wil wedden, dat Moeder nog het best bedacht zal
zijn. Die goede Gerrit Jas! Voortaan zal ik hem altoos mijnheer Gerrit van den
Wijngaarde noemen!’
Weldra was ook de jas opgezocht en werd deze aan alle kanten doorsnuffeld.
‘Lostornen, Jantje, lostornen!’ riep Annie vroolijk, en ik geloof waarlijk, dat zij
in hare vreugde niet eens meer aan haar honger dacht.
Jan tornde de voering los en vond ook nu eene som van belang. Niet minder dan
drie bankbiljetten van honderd gulden kwamen te voorschijn, en bovendien vond hij
een briefje van den ouden
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Gerrit, waarin deze hun zijn laatsten groet zond.
Dat briefje eindigde met de woorden: ‘God zegene u!’
Nu kwam aan alle leed een einde! Het was, alsof een reddende engel van uit den
hemel was neergedaald, om opeens al hun verdriet in vreugde om te tooveren. Nu
konden zij krijgen, waaraan hun verzwakte lichamen zoo'n groote behoefte hadden.
Dagelijks namen zij in krachten toe, en binnen korten tijd waren gezondheid en
levenslust in het vriendelijke huisje teruggekeerd.
De nagedachtenis van Gerrit Jas hielden zij natuurlijk in hooge eere, en nog
menigmaal, als zij later op een kouden avond rondom het knapperende haardvuur
zaten, spraken zij over den goeden, ouden man, en over zijn zonderling testament.
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Een Zaansche luilak.
't Was Vrijdagavond voor Pinksteren, ongeveer half zeven.
Wim Randers, die in de Oostzijde te Zaandam woonde, had zijn neef Frans, uit
den Haag, van de salonboot afgehaald, en liep met hem naar huis.
‘Goed, dat je gekomen bent,’ zei Wim. ‘Zeg, wat zullen we een pret maken
morgenochtend.’
‘Morgenochtend?’ vroeg Frans. ‘Waarom juist morgenochtend?’
‘Wel, weet je dat niet: dan is het Luilak....’
‘Nooit van gehoord,’ zei Frans.
‘Doen ze daar bij jullie niet aan?’ vroeg Wim verbaasd. ‘Is er bij jullie geen
Luilak?’
‘Ja, er zijn luilakken genoeg in Den Haag, maar ik begrijp toch niet, wat je meent.’
‘Wel, dat is nogal duidelijk, meen ik,’ zei Wim. ‘Morgenochtend staan we om 4
uur op, of om 3 uur, of om halfdrie, en dan gaan we herrie maken op straat. Jongen,
dat is zoo leuk...’
‘Wat je leuk noemt... om halfdrie uit je bed te kruipen, om op straat herrie te gaan
maken. Ik slaap om dien tijd liever.’
‘Dat doe je niet!’ beweerde Wim. ‘Alle jongens en meisjes staan hier morgen
vroeg op en dan gaan ze lawaai maken op straat, zoodat alle menschen wakker
worden...’
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‘En de politie komt om je in te rekenen,’ viel Frans lachend in.
‘Ja juist, dat is nog het prettigste...’
‘Om ingerekend te worden?’ vroeg Frans. ‘Ik dank je hartelijk. Als je 't goed vindt,
zal ik liever op bed blijven.’
‘Wel neen, jongen, 't leukste is natuurlijk om zooveel lawaai te maken als maar
op de wereld mogelijk is, en toch te zorgen, dat je niet gesnapt wordt. Mij krijgen
ze zoo gemakkelijk niet, dat verzeker ik je.’
‘Is de politie dan misschien nog niet op de been?’ vroeg Frans.
‘Wat?’ lachte Wim, ‘niet op de been? Neen maar, dat zul je gewaarworden. Geen
agent blijft er thuis en ze zijn natuurlijk vreeselijk boos, omdat ze om de jongens zoo
vroeg moeten opstaan, - maar dat is nu eenmaal zoo op Luilak, Geen jongen blijft
op bed...’
‘En worden ze dan niet ingerekend?’ vroeg Frans.
‘Natuurlijk, - die zijn zaakjes niet handig doet, moet mee. Maar mij krijgen ze niet.
Om mij te snappen, moeten ze nòg vroeger opstaan.’
Al pratende waren de jongens de Oostzijde ingeloopen en hadden nu de woning
van Wim bereikt. 't Was een mooi, flink huis met een tuintje er voor en een grooten
tuin er achter, die doorliep tot aan de Zaan. Wim en Frans stapten het huis binnen,
waar de laatste zijn Oom en Tante begroette en, omdat het zoo warm was, al dadelijk
op een glas citroen-limonade onthaald werd.
‘Kom zeg, ga je meê in den tuin, dan zal ik je laten zien, wat ik al bij elkaar gezocht
heb voor
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morgen,’ zei Wim, die al ongeduldig door de kamer liep te draaien.
Frans stond op en ging met zijn neef meê. Zij liepen de achterdeur uit en kwamen
in den tuin. In den uitersten hoek daarvan lag een geweldige hoop oudroest, waar
Wim zijn neef heenvoerde. Met een opgetogen gezicht wees Wim hem het rommeltje
aan en riep uit:
‘Nu, wat zeg je er van? Is het geen pracht?’
Frans keek eerst den hoop oudroest aan en toen met een verwonderden blik zijn
neef Wim. 't Was duidelijk op zijn gezicht te lezen, dat hij ernstig aan het verstand
van zijn neef twijfelde. Maar Wim had daar geen erg in.
‘Wel, wat zeg je van dat kacheltje, hè?’ vroeg hij, naar een verroeste soldaatkachel
wijzende, die midden op den hoop stond als een vogelverschrikker in een groentetuin.
‘Is het geen pracht? En dien hoepel, vind je dien niet éénig? En dat hoopje
groenteblikken? En die verroeste kachelpijpen? En die stukkende doofpot? Kijk eens,
ik heb er spijkers en halve klinkers in gedaan. En dan die...’
‘Maar, jongen, ben je gek geworden!’ riep Frans in de grootste verbazing uit,
terwijl hij met opengesperde oogen van den hoop oudroest naar Wim en van Wim
naar het oudroest keek. ‘'t Is me ook wat moois, die vieze rommel; 't ziet er te vies
uit om het beet te pakken.’
‘Zou je denken?’ riep Wim uit. ‘En kijk eens, hier heb ik nog vier oude
spatschermen van fietsen, met een ijzerdraadje aan elkander verbonden, en zeven
sardinenblikjes, en een deksel van een melkemmer, zie je, van een melkboer, en een
oude, lekke gaskroon, - en nog veel meer.’
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‘Nu ja, - maar wat beteekent dat alles dan?’ riep Frans ongeduldig uit, want hij vond
aan dien rommel niets bijzonders en begreep van Wim's opgetogenheid totaal
niemendal.
‘En kijk eens, wat een prachtige lorrie!’ ging Wim voort, een plat wagentje op
vier rammelende wielen uit een schuurtje te voorschijn halende. ‘Hoor dat ding eens
rammelen, - en dat is nu nog maar op een grintpad. Als ik er meê over de straatsteenen
rijd, vergaat hooren en zien je. Kom zeg, laten we nu al die dingen met een lang touw
aan de lorrie binden...’
‘Maar waarvoor dan toch?’ vroeg Frans.
‘Om lawaai te maken natuurlijk, begrijp je dat dan niet? 'k Wed, dat de menschen
hier in de Oostzijde uit hun bed vallen van schrik, als wij er mede op straat komen.’
‘Ha zoo,’ zei Frans, wien thans een licht opging. ‘Is dat je bedoeling? Ja, òf dat
lawaai zal maken, dat geloof ik. Waar is je touw?’
‘Hier in de schuur,’ zei Wim. ‘Kijk eens, wat een sterk.’
‘Prachtig,’ zei Frans, die nu ook meer voor de zaak begon te voelen. ‘Geef hier,
dan binden we alles aan elkaar.’
‘Eerst die spatschermen,’ zei Wim. ‘Die zullen over de straat krassen, dat het je
door je lijf heensnerpt.’
‘Ja, en dan die sardinenblikken...’
‘Goed zoo - en nu het deksel van den melkemmer - en dan de doofpot.’
‘Ja, maar het deksel zal er spoedig genoeg afvliegen,’ meende Frans.
‘'t Hindert niet! Dat maakt ook lawaai!’ zei Wim.
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Zoo werd alles achter elkander aan het touw gebonden met dien verstande, dat de
lange soldaatkachel den laatsten schakel van de keten vormde.
‘'t Is een pleiziertrein,’ riep Wim opgetogen uit, terwijl hij van blijdschap een
luchtsprong maakte.
Op dit oogenblik verscheen een jongen aan het hek van den tuin, want deze grensde
aan één zijde aan een steeg. 't Was een haveloos gekleede knaap, blijkbaar behoorende
tot den armsten stand. De klep van zijn pet was al lang gedeserteerd, misschien wel
om de knoopen van zijn blouse te zoeken, die ook al sedert maanden verdwenen
waren. Hij had een paar klepperende klompen aan, want de kappen waren gebroken
en met een ijzerdraadje bevestigd, terwijl zijn kousen meer uit gaten dan uit wol
bestonden. Hij heette Kees Plomp, en Wim kende hem wel, want hij woonde niet
ver daar vandaan in een achterbuurtje.
‘Loylak!’ lachte hij, toen hij Wim's pleiziertrein zag. ‘Hoe laat sta je op, Wim?’
‘Ja, zie je, dat is de groote moeilijkheid, want ik kan nooit uit m'n eigen wakker
worden. 't Liefst zou ik om drie uur al op straat zijn.’
‘'k Zal je wel roepen,’ zei Kees.
‘Dat is te zeggen, als jij je ook niet verslaapt,’ meende Wim.
‘Ónmogelijk!’ zei Kees.
‘Zoo, waarom is dat onmogelijk? Iedereen kan zich verslapen, zou ik zeggen.’
‘Iedereen, - behalve ik,’ - zei Kees. ‘Ik zeg maar, als je niet naar bed gaat, kàn je
je niet verslapen, - nou jij!’
‘Wat?’ vroeg Frans, - ‘ga jij heelemaal niet naar bed?’
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‘Blijf jij den heelen nacht op?’ vroeg Wim, niet zonder bewondering. ‘Dat zou ik
ook wel willen.’
‘Doe het dan!’ zei Kees.
‘Als ik maar mocht. Maar is het echt waar, dat jij me roepen wilt?’
‘O ja, met alle pleizier. Je slaapkamer weet ik wel. Bind maar een touwtje aan je
been en laat het andere einde uit het raam hangen. Dan trek ik je om drie uur je bed
uit.’

‘Goed, - prachtig, - heerlijk!’ riep Wim uit. ‘Echt doen, hoor, vergeet me niet!’
‘Ik beloof het je!’ zei Kees. ‘Heb je toeters?’
‘Ja, twee. Hier zijn ze, in het schuurtje.’
Wim haalde twee stukken bamboes te voorschijn, geheel hol en aan de beide einden
open. Hij zette er een van aan den mond, en een lang gerekt getoet liet zich hooren.
‘Nu jij!’ zei hij tot Frans, hem het andere instrument gevende,
Frans blies uit alle macht, maar hij hoorde niets.
‘Dat ding deugt niet,’ zei hij. ‘Geef mij de jouwe eens.’
Wim deed het, maar 't gelukte Frans nu evenmin.
Kees lachte er om.
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‘Je kunt het niet,’ zei hij. ‘Je moet je lippen stijf op elkaar drukken en dan p.p.p.p.p.p.
doen, heel hard.’
Frans deed het, en waarlijk, er kwam een geluid uit om van te schrikken. Hij moest
er zelf om lachen en kreeg werkelijk hoe langer hoe meer pret in de zaak.
Een poosje later gingen zij naar binnen, en al vroeg begaven zij zich naar hun
slaapkamers.
‘Ga jij maar rustig slapen, ik zal je wel roepen,’ zei Wim, die zijn bed uit het
ledikant trok en het op den vloer spreidde, vlak onder het raam. Daarna kleedde hij
zich uit, bond een lang touw om zijn enkel, liet het andere einde buiten het raam
hangen, dat hij op een kiertje gezet had, en legde zich ter ruste.
Hij had, naar hij meende, nog maar heel kort geslapen, toen hij door iets heel
eigenaardigs gewekt werd. Opeens vloog namelijk zijn been met zooveel kracht naar
boven, dat zijn teenen met een bons tegen het kozijn terechtkwamen.
‘Flap!’ viel zijn been weer op het bed terug.
‘Bom!’ Het vloog weer omhoog.
‘Flap!’ weer naar beneden.
‘Bom!’ weer omhoog.
‘Au! Au!’ schreeuwde Wim, nog dronken van den slaap.
‘Houd op, leelijkerd! Blijf van m'n been af!’
‘Flap!’ vloog het weer omhoog. Zijn groote teen sloeg ditmaal dubbel.
‘Bom!’ bonsde het weer op het bed terug.
‘Flap!’ ging het weer omhoog. Maar nu werd Wim geheel en al wakker en begreep
hij, wat er aan de hand was.
Hij sprong overeind, maar werd onmiddellijk weer
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onderste boven geworpen, want Kees Plomp trok zijn been onder zijn lichaam weg.
Wim krabbelde

haastig overeind en tikte tegen de ruit. Hij schoof het raam open.
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‘Loylak! Loylak!’ klonk het buiten. ‘Kom je haast? 't Is drie uur!’
‘Ja, ja, ik kom!’ riep Wim terug. ‘Is 't mooi weer?’
‘Prachtig. De agenten loopen al!’
‘Fijn!’ zei Wim. Hij ging naar de andere kamer en wekte Frans. Haastig trokken
zij hun kleeren aan en zonder zich te wasschen gingen zij de deur uit. Kees stond
voor het hek op hen te wachten. Zij maakten de poort open en trokken hun pleiziertrein
de straat op.
Wat maakte dat ding een lawaai! De blikken rinkelden tegen den breeden ijzeren
hoepel aan, de kachelpijpen huppelden als jolige lammeren over de spatschermen
heen, de groenteblikken bomden oorverdoovend tegen den doofpot, en de lange
kachel rammelde achter de stellage aan als een soldaat, die de vluchtende vijanden
achtervolgt. 't Maakte alles een ooverdoovend leven en zelfs de klompen van Kees
Plomp klepperden mee. Kees had voor een grooten voorraad brandnetels gezorgd,
die hij op de lorrie wierp. De toeters werden aan den mond gezet, en hollende ging
het de straat op en neer.
Zij maakten een helsch lawaai. 't Scheen wel, of alle booze geesten uit de
onderwereld losgebroken waren en door de Oostzijde van Zaandam renden.
Toet-oet-toe-oe-oe-oet! bliezen jongens op hun toeters. Zij renden zoo woest over
de straat, dat de lorrie van links naar rechts vloog en de lange soldaatkachel met
zooveel kracht tegen een boom terecht kwam, dat het touw brak.
‘Hindert niet!’ riep Wim. ‘Vastbinden maar weer!’
Kees Plomp had het al spoedig gedaan en
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voort vlogen zij weer. Toet-toet-toe-oe-oe-oet!
De hobbelende wielen van de lorrie rinkelden over de straatsteenen, en de heele
pleiziertrein bolderde er met sprongen en stooten achteraan.
Opeens riep Kees:
‘Past op, politie!’
Ja waarlijk, daar naderden drie mannen in uniform.
‘Rechts-om-keert!’ riep Wim.
Dat deden zij, en zoo mogelijk nog sneller dan zij gekomen waren, keerden de
jongens terug. 't Werd elk oogenblik drukker op straat. Uit vele huizen kwamen
jongens en meisjes te voorschijn, die niet voor luilak gescholden wilden worden, en
allen liepen met toeters en lawaaimakende voorwerpen.
't Was gedaan met de rust van de grootere menschen. Bij zooveel lawaai was het
onmogelijk door te slapen.
Ook het aantal agenten nam toe op straat, en 't was voor de jongens zaak goed uit
te kijken, als zij niet gesnapt wilden worden, - en dat wenschte niemand.
Ook de agenten wenschten dat niet. Alleen de grootste lawaaimakers werden zoo
mogelijk naar het bureau gebracht, en ook natuurlijk de jongens, die vuurtjes stookten,
omdat hierdoor brandgevaar kon ontstaan.
Maar Frans, Wim en Kees kregen het kwaad te verantwoorden, want zij maakten
met hun drieën wel zooveel lawaai als alle andere kinderen te zamen. Zij waren al
een paar maal haast gesnapt en hadden alleen aan de vlugheid van hun beenen hun
redding te danken. Vooral één agent was er, die verbazend hard kon loopen. 't Was
wel een

C.J. Kieviet, Vroolijke vertellingen

133
goede kerel, die niet graag een kind kwaad zou doen, maar zoo'n lawaai was hem
toch te bar, en hij besloot er een eind aan te maken.
‘Het lukt je niet!’ schreeuwde Kees Plomp den agent toe:
‘Toet-toet-toet-toe-oe-oe-oet!’
De agent deed, of hij het niet hoorde. Hij keerde zich om en liep weg. Maar de
jongens werden daardoor brutaler. Zij toeterden zoo hard zij konden, en liepen den
agent na met den hobbelenden en rammelenden pleziertrein achter zich.
Opeens draaide de agent zich om en liep snel op de jongens toe. Dat gaf een
geweldigen schrik. Zij rukten de lorrie om en zetten het op een loopen.
O, o, wat maakte de pleiziertrein een geweldig lawaai. Door de snelle vaart stond
soms de lange soldaat heelemaal overeind voor een oogenblik.
‘Hij komt! Hij komt!’ schreeuwde Kees Plomp, die schichtig even achterom had
gekeken.
‘Ja, hij wint op ons!’ schreeuwde Frans angstig. Deze werd bang, dat hij naar het
bureau zou worden gebracht. ‘Loopen, Wim, laat je pleiziertrein in den steek. Hij is
vlak achter ons!’
‘Nooit - dat nooit!’ zei Wim hijgend van inspanning.
‘Ik ga er van door!’ riep Kees, en de daad bij het woord voegende, liet hij de lorrie
los en vloog een zijstraat in. De agent naderde al meer...
‘Ik ook!’ riep Frans. ‘Dat ding hindert veel te veel bij het loopen. Wim, maak dat
je wegkomt!’
Frans vluchtte, - Wim kon onmogelijk van zijn pleiziertrein scheiden. Om zich te
redden vloog hij onverwachts met het rammelend gevaarte een zijstraat in. Maar de
lange soldaat bleef achter een boom steken en hield den heelen trein
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in zijn vaart tegen. Met een schok sloeg Wim tegen den grond.

Hij bewoog nog een oogenblik armen en beenen en bleef toen midden op de straat
liggen, de oogleden gesloten, den mond stijf dicht.
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De agent was onmiddellijk bij hem.
‘Zoo, dat is leelijker,’ mompelde de man zacht voor zich heen. ‘Die jongen schijnt
slecht terecht gekomen te zijn’.
Hij boog zich over Wim heen en luisterde naar zijn adem. Toen bewoog hij Wim's
armen en beenen, maar die ledematen vielen met een plof weer op de straat terug,
zoodra hij ze losliet.
‘De jongen is bewusteloos,’ zei de agent zacht.
Frans, die uit de verte gezien had, wat er gebeurd was, kwam haastig toeloopen.
De agent keek hem vragend aan.
‘Ken jij dezen jongen?’ vroeg hij.
‘Jawel, mijnheer, 't is Wim Randers. Hij woont hier vlak bij. Ik ben bij hem
gelogeerd. Is hij erg gevallen?’
‘Ja, veel te erg. Komaan, ik zal hem naar huis dragen. Ga jij maar meê.’
De agent tilde Wim voorzichtig van den grond op.
Tot zijn grooten schrik zag Frans, dat diens armen en beenen slap neerhingen.
Met groote schreden liep de agent naar Wim's huis. Frans ging hem voor, het huis
om, naar de achterdeur. In de keuken werd Wim voorzichtig neergelegd.
‘Ziezoo, waarschuw jij nu zijn ouders maar,’ zei de agent. ‘Ik heb geen tijd meer.
Hoor me die jongens eens een lawaai maken. Goeden morgen.’
‘Dag agent,’ zei Frans zacht.
Maar nauwelijks was de agent verdwenen, of Wim sprong overeind, pakte zijn
neef bij de schouders en danste als een dolleman met hem in het rond.
‘Hoera! Hoera! Is die niet leuk? Kijk niet
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zoo sip, jongen, ik mankeer niemendal. Als ik me niet bewusteloos had gehouden,
had hij me immers naar 't bureau gebracht? Kom, laten we naar buiten gaan. De pret
is nog in vollen gang!’
Zij verlieten de keuken en waren spoedig weer op straat. Bij de poort vonden zij
Kees Plomp met den heelen pleiziertrein, dien hij in veiligheid had gebracht.
‘Prachtig, Kees! Prachtig!’ riep Wim opgetogen van blijdschap. ‘Vooruit maar
weer! Toet-toet-toe-oe-oet!’
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Wonderlijke gedaanteverwisseling.
Er was eens een man, die buitengewoon norsch en onvriendelijk van aard was. Hij
wilde 't liefst met niemand iets te maken hebben, had nooit in zijn leven met iemand
ter wereld op vriendschappelijke wijze omgegaan en was altoos alleen. Voor niemand
had hij iets over, geen aalmoes had hij ooit geschonken, geen groet ooit beantwoord,
't Scheen wel, of hij aan alle menschen een hekel had en er naar streefde, zoo weinig
mogelijk met hen in aanraking te komen. Hij was, in één woord, een menschenhater
van de ergste soort.
Om de kleinste kleinigheid kon hij zóó boos worden, dat hij bijna niet meer wist
wat hij deed, en dan zag hij er verschrikkelijk uit. De aderen op zijn voorhoofd
zwollen dan, zijn handen beefden, zijn haren schenen ten berge te rijzen en zijn oogen
verdraaiden op zoo akelige wijze, dat er bijna alleen het wit van te zien was. Maar
vooral zijn neus deed dan heel gek. Dat lichaamsdeel was erg krom en zeer groot,
maar als hij boos werd, scheen het wel, of zijn mond inviel en zijn neus nog veel
grooter werd. Sommige straatjongens, die dat wisten, maakten hem met voordacht
wel eens boos, alleen om, zooals zij zeiden, zijn neus te zien groeien.
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Eindelijk werd het met zijn eenzelvigheid zóó erg, dat hij met niemand meer iets te
maken wilde hebben, ja, dat hij zelfs geen andere menschen meer wilde zien. Hij
kocht een groot bosch en liet zich midden in dat bosch een groot huis bouwen van
een eigenaardigen vorm. Het moest namelijk geheel rond wezen, zoo rond als een
cent, op deze manier:

In het midden van dat gebouw liet hij een kamertje timmeren, dat zijn licht van
bovenaf ontving. 't Was zóó dicht door kamertjes en gangen omgeven, dat geen
geluid van de buitenwereld tot hem kon doordringen.
Zoodra het gebouw klaar was, betrok hij het, alleen vergezeld van een oude
keukenmeid, die stokdoof was en een groote vrees voor haar meester koesterde, maar
hem toch liefhad, omdat zij hem van zijn geboorte af gekend en hem als klein kind
op haar knieën getroeteld had.
Eenzaam en alleen bewoonde hij het kamertje midden in het groote huis. Hij was
als het ware een zwarte stip in den grooten cirkel.

Daar leefde hij geheel naar zijn zin. Het gansche bosch was zijn eigendom en hij
stond niet toe, dat iemand er een voet in zette. De oude vrouw, die Saar heette, zorgde
zoo goed mogelijk voor hem. Zij kookte zijn eten, hield zijn huis schoon en maakte
zijn bed op. Meer verlangde hij niet van haar, dan alleen, dat zij hem zoo weinig
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mogelijk stoorde en nooit tegen hem sprak, dan alleen als het hoog noodig was.
De man had maar één liefhebberij, en dat was hengelen. Om zich ongestoord aan
het genot daarvan te kunnen overgeven, had hij op eenigen afstand van zijn huis een
vijver laten graven, die er ongeveer zóó uitzag:

NET-HUIS MET-DEN EIGENAAR
DE-VIJVER-MET-RIET-EN-BIEZEN.

Hij had dus ongeveer den vorm van een ei, en er zwommen verbazend veel visschen
in, vooral karpers.
De eigenaar had er wel voor duizend gulden levende visschen in laten brengen,
want hij wilde nooit graag platzak thuis komen. En vooral ving hij graag karpers.
Het vangen van een paar mooie karpers was het eenige op de wereld, dat hem een
beetje vriendelijker kon stemmen, en als hij een buitengewoon grooten ving, gebeurde
het zelfs wel een heel enkel keertje, dat hij een klein beetje lachte. Dan zag hij er iets
minder barsch uit dan anders, en 't was dan, of zijn neus iets kleiner werd.
Bijna eiken dag verliet hij het kleine kamertje
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in zijn groot rond huis met een hengelstok over den schouder, om een paar uurtjes
te gaan visschen. Als hij dan aan den vijver gekomen was, zocht hij een mooi plekje
uit, waar heel veelriet en biezen groeiden, omdat hij meende, dat de karpers zich dààr
het liefst ophielden, deed een stukje gekookten aardappel aan den haak, en wierp het
snoer in het heldere nat. Dan ging hij kalm zitten wachten op de dingen, die komen
zouden. In de blijde verwachting, dat hij wel een grooten karper zou vangen, werd
zijn neus een klein beetje kleiner, en nog geringer omvang kreeg dat sieraad van zijn
aangezicht, als hij spoedig ‘tuk’ kreeg. Maar o wee, als de visch niet bijten wilde.
Dan begon zijn gezicht knorrig te staan en werd zijn neus, naar het scheen, al grooter.
Als de kwâjongens van vroeger hem zóó hadden gezien, zouden zij er stellig schik
in gehad hebben, en elkander hebben toegefluisterd: ‘kijk, hij groeit weer!’
Maar gelukkig konden zij hem niet zien, want geen mensch mocht in het bosch
komen, en dus kwâjongens evenmin. Onze menschenhater leefde er zoo rustig, als
iemand van zijn karakter maar doen kan.
Op een goeden morgen echter, - of eigenlijk gezegd op een kwaden, - toen hij
weer met zijn hengelstok over den schouder bij den vijver kwam, ontstak hij in
hevigen toorn. Hij bleef plotseling stokstijf staan met de oogen, die spoedig alleen
maar het wit vertoonden, stijf op den grond gericht; - zijn haren rezen overeind,
zoodat zijn pet er bijna van afviel, zijn lichaam beefde zoo hevig, dat de hengelstok
hem van den schouder gleed en op den grond viel, zijn mond viel min of meer in, en
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zijn neus groeide meer dan gewoon. Een hevige woede had zich van hem meester
gemaakt, wat waarlijk geen wonder was, want duidelijk zag hij rondom zijn vijver
voetstappen van mannen in de aarde afgedrukt. Hier moesten dus menschen geweest
zijn, - waaraan hij immers zoo'n geduchten hekel had, menschelijke wezens, die hij
ontvlucht was en niet op zijn levensweg wilde ontmoeten, en wat nog erger was, die
menschen waren hengelaars geweest, die hem misschien de mooiste karpers voor
den neus hadden weggevischt. Erger kon het al niet. 't Was voor onzen menschenhater
om zich bijna een ongeluk te schrikken.
Wel een kwartier lang bleef hij stokstijf staan als een standbeeld, zonder een arm
of een been te bewegen. Toen kwam er eindelijk beweging in hem en, na zijn hengel
opgeraapt te hebben, begaf hij zich met groote schreden naar zijne woning, waar hij
zich in zijn kamertje opsloot. Daar bleef hij drie dagen, peinzende op een middel om
zich van zulke onwelkome bezoekers te ontdoen. Eindelijk had hij het gevonden.
Hij stuurde Saar naar het naaste dorp, om twee sterke mannen in dienst te nemen.
Als zij die gevonden had, moest zij hen bij hem brengen.
Dat was voor de oude, doove Saar geen gemakkelijke taak, want zij was door haar
gebrek niet in staat een geregeld gesprek met anderen te voeren, en bovendien was
het moeilijk voor haar om menschen te vinden, die bij den gevreesden menschenhater
in dienst wilden komen. Maar eindelijk vond zij er toch twee. 't Waren sterke, jonge
kerels, die al eenigen tijd zonder werk hadden geloopen en dus wel een goed daggeld
wilden verdienen. Als de heer hun niet
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aanstond, konden zij immers altoos nog weggaan. In de veronderstelling, dat hun
nieuwe meester wel niet dadelijk beginnen zou met hen op te eten, gingen zij met
haar meê en verschenen voor den gevreesden man.
Deze keek hen eenigen tijd zwijgend aan, wat hen niet erg op hun gemak bracht,
en vroeg toen:
‘Ben je sterk?’
‘Dat gaat vrij wel, mijnheer!’ was het antwoord. ‘Moeten we boomen vellen? Dat
is ons wel toevertrouwd.’
‘Neen,’ sprak de heer. En hij vroeg: ‘Ben je bang?’
Ja, een beetje bang waren ze wel voor hem, maar dat zeiden ze niet.
‘Neen, - niet bijzonder erg!’ was het bescheiden antwoord.
‘Dan is het goed.’
Hij gaf eiken man een dikken knuppel, zoo zwaar en sterk, dat zij er wel een os
mede hadden kunnen doodslaan, en gebood hun hem te volgen, waaraan zij voldeden,
niet weinig nieuwsgierig, wat zij met die knuppels moesten uitvoeren en welk werk
hun zou worden opgedragen.
De heer ging hun voor. Na eenigen tijd hadden zij den vijver bereikt, liepen een
eindweegs langs den oever en vervolgden hun weg daarna in tegenovergestelde
richting van het huis. Toen zij op eenigen afstand van den vijver gekomen waren en
zich tusschen dien plas en de naaste stad bevonden, zei de heer kortaf: ‘halt!’
En na een poosje vervolgde hij:
‘Hier zijn we, waar we wezen moeten. Zie, ginds is de vijver, daar achter je, en
hier, vóór je, ligt de stad, waarin de dieven wonen, die mij mijn
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karpers ontrooven. Je werk is, hier te blijven staan en op te passen, dat niemand van
uit de stad bij mijn vijver komt....’
‘En als er toch iemand komt?’ vroeg de eene wachter. Maar nauwelijks had hij
dat gezegd, of hij had er spijt van, want het scheen hem tot zijn grooten schrik toe,
dat de neus van zijn nieuwen heer plotseling een flink stuk grooter werd. Ook

NET-HUIS MET

DEN EIGENAAR

zag hij niets dan het wit van diens oogen.
‘Als er toch een komt,’ bulderde de heer hem toe, - ‘dan - dan neem je den knuppel
en slaat hem dood! Heb je dat goed begrepen?’
De mannen, niet weinig verschrikt, knikten van ja, en durfden bijna niets meer te
zeggen.
‘Anders heb je hier niets te doen,’ ging de heer voort. ‘Ik geef ieder twee
rijksdaalders per dag, - maar waag het niet, iemand tot mijn
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vijver toe te laten, of het zal je er naar vergaan.’
‘Dat beloven we,’ was het antwoord.
De heer liet de mannen staan en keerde naar zijn huis terug, waar hij zich opsloot
in zijn kamertje. Hij had nu nog veel meer hekel aan de menschen, dan ooit te voren.
De twee mannen hielden trouw de wacht en vonden al spoedig, dat zij hun groot
daggeld op bijzonder gemakkelijke wijze verdienden, want zij hadden er in het geheel
niets voor te doen. Zij rookten den eenen dag na den anderen hun pijpje, aten hun
boterhammen en zaten verder gezellig met elkander te keuvelen.
Eindelijk, na zeven dagen de wacht te hebben gehouden, sprak de een:
‘Nu geloof ik toch, dat ginds iemand aankomt.’
En hij wees in de richting van de stad.
‘Ja,’ sprak de tweede, ‘en hij heeft een hengel over den schouder.’
‘Dat is wat moois,’ meende de eerste. ‘Als hij hier komt, moeten wij hem zoo
maar pardoes doodslaan...’
‘Ja, - en een eindje verder komt nog een ander ook aan. Nu moeten wij er twee
doodslaan.’
‘Ja waarlijk, ik zie hem ook. Hij heeft ook een hengelstok over den schouder,
geloof ik.’
‘Ik geloof het niet, - maar ik weet het zeker,’ was het antwoord.
Zwijgend, gezeten op een omgevallen boomstam, wachtten de twee wachters de
komst der hengelaars af, die regelrecht op hen af kwamen, naar het hun toescheen.
Inderdaad was dat het geval. Zij kwamen van verschillende kanten, maar gingen
blijkbaar op den vijver af, en moesten de wachters passeeren.
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Na eenigen tijd hadden zij de mannen met de knuppels bereikt, die zich midden op
den weg plaatsten, om hun den toegang tot den vijver te versperren.
‘Hola, mannen,’ sprak de eerste wachter, ‘waar ga je heen?’
‘Wel,’ was het antwoord, ‘dat is nogal duidelijk. Wij gaan naar gindschen vijver,
om een poosje

NET-HUIS MET

DEN EIGENAAR

te hengelen. Er zitten daar heerlijke karpers.’
‘Van die karpers zul-je afblijven,’ sprak de tweede wachter.
‘Zoo, hé - wie zegt dat?’
‘Ik!’ zei de eerste.
‘En ik ook!’ zei de tweede.
‘Dat is een gek geval,’ zeiden de hengelaars met een bedenkelijk gezicht.
‘En als we het nu toch doen, - wat dan?’
‘Dan moeten we je doodslaan, heeft onze meester gezegd,’ klonk het hun kalmpjes
toe.
‘Zoo, - doodslaan, dat is heel erg, en daarin
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heb ik niet veel zin,’ sprak de eerste hengelaar.
‘Neen, ik ook niet,’ zei de tweede. ‘Maar zie je, als we nu van den eigenaar verlof
konden krijgen, om in dien vijver te visschen, wat dan?’

NET-HUIS MET-DEN EIGENAAR

‘Ja, - wat dan? Dan zou het een heel ander geval wezen,’ zei de eerste wachter.
‘Ja, dat zou het,’ beaamde de tweede.
‘Dan zullen we naar het huis gaan en den heer vragen om zijn toestemming. Is dat
goed?’
‘Ja, heel goed,’ zeiden de wachters, en de hengelaars vervolgden hun tocht.
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Zij kuierden gemoedereerd verder, bereikten den vijver, liepen langs den oever,
volgden den kronkelenden weg naar het ronde huis, en lieten vrijmoedig de schel
weerklinken aan de voordeur. Dat was in het eenzame huis een zoo vreemd geluid,
want er kwam nooit eenig menschelijk wezen, dat zelfs de doove Saar er van
opschrikte. En op haar muilen klepperde ze de lange gang door en deed de voordeur
open.
‘Wel vrouwtje, is mijnheer thuis?’ vroeg de eerste hengelaar.
‘Neen, ik heb niets noodig. Wij koopen niet aan de deur,’ zei Saar, die er geen
lettergreep van verstaan had.
‘Dat hoeft ook niet,’ zei de tweede. ‘Wij willen alleen maar vragen, of mijnheer
thuis is.’
‘Of mijnheer thuis is,’ bulderde de eerste hengelaar, die begon te begrijpen, dat
de vrouw doof was.
Nu verstond Saar het.
‘Jawel,’ zei ze. ‘Mijnheer is wel thuis. Hij is altoos thuis.’
‘Dan wilden wij hem wel graag even spreken,’ schreeuwde de tweede.
‘Mijnheer gaat niet uit preeken,’ zei Saar, niet zonder eenige verbazing over den
wensch van de hengelaars.
‘Sssssspreken!’ schreeuwde de eerste.
‘O, - spreken,’ herhaalde Saar. ‘Ik zal het mijnheer vragen.’ Zij klepperde van de
voordeur weg.
Even later verscheen de heer aan de deur, en nauwelijks werd hij de twee hengelaars
gewaar, of een hevige toorn maakte zich van hem meester. De twee mannen schrikten
er niet weinig van.
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Zijn haren vlogen overeind, en zijn oogen verdraaiden op een eigenaardige manier.
Ook scheen zijn neus grooter te worden.
‘Wat moet je hier?’ bulderde hij den mannen toe. En deze stamelden verschrikt:
‘Mijnheer, wij komen u beleefd verzoeken, of

wij een poosje in uw vijver mogen hengelen...’
Maar nauwelijks hadden zij dit gezegd, of zij sprongen van schrik drie passen
achteruit. Zij zagen, dat de heer vreeselijk kwaad werd, ja woedend zelfs. Hij balde
zijn vuisten en zwaaide onheilspellend met zijn armen in het rond. Zijn haren stonden
nu steil overeind, zijn oogen zagen
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geheel wit, zijn mond viel in en zijn neus werd zeer bijzonder groot.
‘Wat!’ bulderde hij den mannen toe. ‘Wou jullie visschen in mijn...’
‘Asjeblieft, mijnheer,’ stamelde de eene hengelaar, en zijn makker prevelde ook:
‘Asjeblieft mijnheer!’
‘Visschen!’ bulderde de heer, - ‘Visschen! Eer ik dat toesta, zoowaar, word ik nog
liever - een ooievaar!’
En nauwelijks had hij dat gezegd, of zijn neus begon te groeien, hoe langer hoe
sneller, en zie plotseling was de heer in een ooievaar veranderd...
Hij deed een paar groote stappen voorwaarts, spreidde toen opeens zijn vleugels
uit, en steeg op, - hoog in de lucht. In de grootste ontzetting staarden de twee
hengelaars hem na, tot hij uit het gezicht verdwenen was - en niemand heeft hem
ooit teruggezien.
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De straf van Tom.
Een vroolijk liedje fluitende, kwam Tom Poelman uit school thuis. Hij liep de ramen
van mijnheer Brom voorbij, wiens huis slechts door een muur van het zijne gescheiden
was, en zag in 't voorbijloopen, dat mijnheer Brom rustig in zijn luierstoel voor 't
raam lag en in zijn courant verdiept was. Mevrouw Brom zat voor het andere raam.
Beleefd nam Tom zijn pet voor de familie af, deed de voordeur van zijn huis open
en flapte haar harder dicht, dan wel noodzakelijk was. De schok dreunde door het
heele huis, en mijnheer Brom sprong van schrik en ergernis in zijn stoel overeind,
en riep boos uit:
‘Daar heb je dien jongen weer met zijn gegooi en gesmijt! Ik val haast uit mijn
stoel van schrik. Hoor me dien aap eens door de gang bommen. 't Lijkt wel een
escadron soldaten, - ja huzaren, met rijlaarzen aan. Ik begrijp niet, hoe die menschen
het uithouden. Als 't mijn jongen was, - ik zou hem!’
‘Ik ben het met je eens, man,’ zei Mevrouw Brom, haar hoofd zoo geweldig heen
en weer schuddende, dat de banden van haar muts wel de wimpels van een
oorlogsschip leken, - ‘'t is een ongemanierde jongen, en zijn ouders mochten hem
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wel wat fatsoen leeren. Maar hoe zouden ze 't kunnen? Ze hebben zelf niet zooveel
fatsoen in hun heele lijf, als wij in onze pink. Neen, dan is onze Flippie een andere
jongen - altoos even bedaard en kalm, - en net dat-ie is, o, 't is een wonder. Daar
kunnen onze buren naar kijken!’
‘En heb je dien Tom ook op de partij gevraagd voor morgenavond?’ vroeg mijnheer
Brom.
‘Ja - dat moest wel, is 't niet zoo? We konden toch onze naaste buren niet passeeren?
De meid is er juist vanmorgen heen geweest, en mevrouw Poelman heeft de
uitnoodiging aangenomen ook.’
‘Zoo,’ bromde mijnheer Brom. ‘Nu, als die jongen morgenavond hier komt, zal
ik 't hem toch eens netjes onder zijn neus wrijven, - en niet heel zacht ook. Ik schrik
me telkens een ongeluk door zijn lawaai. En mijn gestel kan er absoluut niet tegen.
Bij den minsten schrik lig ik den halven nacht wakker.’
‘Precies als ik!’ zuchtte mevrouw. ‘Soms wel langer nog...’
Een kwartiertje later kwam Flip thuis. Hij was de steeg aan de andere zijde van
het huis doorgeloopen en door de achterdeur binnengekomen.
‘Dag Pa! dag Ma!’ klonk zijn groet.
‘Zoo, jongen, ben je daar? Wat ben je laat! Je moest toch niet schoolblijven?’
‘Ja, - ik moest schoolblijven,’ zei Flip. ‘Maar 't was mijn schuld niet. Ik kon 't niet
helpen.’
‘Natuurlijk niet,’ zei mevrouw. ‘Maar waarom moest je dan schoolblijven?’
‘Och, 't was de schuld van Tom Poelman. O, dat is zoo'n vervelende jongen....’
‘Heeft Tom Poelman er de hand weer in ge-
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had?’ vroeg mijnheer Brom. ‘Wat heeft hij nu weer uitgehaald?’
‘Hij had in het speelkwartier Gerrit Pronk onderste boven geloopen, u weet wel,
dat jongetje met zijn gebrekkige been, en toen zei hij tegen mijnheer Willemsen, dat
ik hem een duw gegeven had, maar 't was niet waar...’
‘Dat begrijp ik!’ viel mijnheer Brom in. ‘Als mijnheer Willemsen wist, zooals wij
weten, hoe wild en woest Tom is, zou hij niet getwijfeld hebben. En kreeg jij toen
straf?’
‘Ja, pa, ik kreeg natuurlijk weer de straf, die hij verdiend had. Zoo gaat het altijd.
Altijd geeft hij mij de schuld...’
‘Maar dat is een schande, man,’ viel mevrouw Brom in. ‘Je moest je daar toch
eens mee bemoeien.’
‘'t Zal wat helpen,’ zei mijnheer Brom. ‘En wàt moet ik er dan aan doen?’
‘Dat is nogal duidelijk, zou ik zeggen. Jij, als vader, moet eens een briefje aan
mijnheer Willemsen schrijven, om hem te vertellen, wàt voor een jongen die Tom
Poelman toch eigenlijk is, - en dat het niet aangaat om ons kind te straffen voor
dingen, die Tom doet...’
‘'k Zou het maar niet doen, Pa,’ zei Flip. ‘'t Helpt toch niet. 'k Heb zelf ook al aan
mijnheer Willemsen gezegd, dat Tom het gedaan had en dat ik hem geen duw gegeven
had, maar mijnheer Willemsen gelooft mij niet, omdat hij het land aan me heeft. Ik
krijg altoos de schuld, - altoos.’
‘Ik zeg, dat het een schande is,’ zei Mevrouw, terwijl ze Flippie's boterhammen
dik met suiker bestrooide.
‘Hoor, - hoor ze weer eens door de gang
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hollen. 't Is om er hoofdpijn van te krijgen. Bom, - daar flappen ze weer tegen den
vloer...’
‘'t Is een heidensch lawaai,’ stemde mijnheer toe. ‘Wat zouden ze toch uitvoeren?’
‘De kinderen stoeien in de gang,’ zei Flip. ‘Tom zit ze zeker achterna. Hoor eens...
bom-bom-bom!’
‘Wacht maar, ik zal hem wel eens achterna zitten,’ zei mijnheer Brom. ‘De gluiper!
Om jou de schuld te geven, als je er part noch deel aan hebt. Ik zal het hem
morgenavond eens en voor altijd afleeren. Hij zal zijn pleizier wel op kunnen. Hoor
dat lawaai eens! 't Is een schande. Maar het zal ophouden - het zal ophouden, zeg ik.
Daar moet een einde aan komen!’
‘Kijk, daar komt mijnheer Poelman juist van zijn kantoor thuis...’ zei Mevrouw.
Mijnheer stond op en snelde naar de voordeur. Juist was mijnheer Poelman daar
aangekomen en stond hij gereed zijn deur te openen, toen mijnheer Brom naar buiten
kwam.
‘Mijnheer Poelman!’ riep hij.
‘Mijnheer Brom!’ was het antwoord. ‘Hoe maakt u het?’
‘Meer dan uit mijn humeur, - 't spijt me dat ik het zeggen moet,’ was het antwoord.
‘Ik moet me tot mijn leedwezen ernstig beklagen over het lawaai, dat uw kinderen
in de gang maken. Hooren en zien vergaat ons. Daar moet een einde aan komen,
mijnheer Poelman, zóó kan het niet langer. Ik verkies, dat het anders wordt, of ik zal
procesverbaal laten opmaken wegens burengerucht, - dat zal ik...
Zoo straks nog sloeg Tom bij zijn thuiskomen de voordeur zoo hard achter zich
dicht, dat
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de courant mij uit de handen en ik van schrik haast uit m'n stoel viel. 't Is een schande,
mijnheer!’
‘Maar dat mag hij niet doen...,’ viel mijnheer Poelman in. ‘Ik ben het met u eens,
dat dàt niet mag.’
‘O, - maar hij doet anders wel meer, dat hij niet mag,’ toornde mijnheer Brom.
‘Vanmorgen op de speelplaats van de school heeft hij met z'n wildheid een gebrekkig
jongetje tegen den grond geloopen, en toen mijnheer Willemsen hem daarvoor straffen
wou, heeft hij met de grootste onbeschaamdheid de schuld op onzen Flip gegooid,
zoodat deze er de straf voor kreeg. Dat noem ik leelijk, mijnheer Poelman, - ik weet
niet, hoe u daar over denkt, - maar ik noem dat leelijk! Ik noem dat een karakterlooze
daad, mijnheer...’
‘Ik deel uw gevoelen volkomen, mijnheer Brom,’ zei mijnheer Poelman, den
sleutel omdraaiende en binnenstappende, ‘en ik beloof u, dat ik Tom daar ernstig
over onderhouden zal. Zoo'n daad noem ik ook erg leelijk. Bonjour, mijnheer Brom.
Tot genoegen!’
Mijnheer Poelman stapte de gang in, wel een beetje ontstemd over hetgeen hij
gehoord had. Niet wat het lawaai betrof, want hij wist wel, dat het echtpaar Brom
lastige, kwalijknemende menschen waren, maar het deed hem verdriet, dat Tom zoo'n
leelijken streek had uitgehaald.
Nauwelijks was hij in de vestibule, waar hij zijn strooien hoed aan den kapstok
hing, of er steeg in de gang een luid gejuich op, de tochtdeuren werden opengetrokken
en jubelend klonk het:
‘Dag pa! Dag pa!’
De twee kleinsten, 3 en 5 jaar oud, trokken Pa aan zijn jas, om hem in triomf naar
binnen te

C.J. Kieviet, Vroolijke vertellingen

155
voeren, maar opeens verzonnen zij iets, dat nog veel leuker was. Kleine Jan omklemde
met armen en beenen pa's rechterbeen, precies of hij bezig was in een boom te
klimmen, en Ali deed hetzelfde met zijn linkerbeen.
‘Pa, - zóó loopen! - Zóó loopen! Zóó ons naar binnen dragen!’
't Was Pa bijna onmogelijk met twee zulke kluisters aan zijn beenen een stap te
zetten. Maar hij moest er toch aan gelooven en plompte stapje voor stapje in de
richting van de achterkamer, waar Moe de familie al aan de koffietafel wachtte.
Met zware plompen stapte Pa verder. Hij maakte daarbij zeker méér leven dan hij
zelf wist, want bij buurman Brom werd er met een stok tegen den muur getikt, zeker
om tot wat meer kalmte aan te manen.
‘O wee, nu maak ik mezelven ook al schuldig,’ mompelde Pa lachend. Op 't zelfde
oogenblik kwam Tom de achterdeur binnen en riep:
‘O Pa, heerlijk, heerlijk, mijn konijn heeft negen jongen! Komt u eens kijken, Pa?’
‘Straks, eerst koffiedrinken,’ zei Pa.
Onder het eten zei Pa tot Tom, die nog druk over zijn konijn met negen jongen
zat te redeneeren:
‘Wat heb je vanmorgen met dat gebrekkige jongentje gedaan op de speelplaats,
Tom?’
Tom keek zijn vader verbaasd aan.
‘Met welk gebrekkig jongetje, Pa?’ vroeg hij. ‘O, ik weet al, - u bedoelt zeker
Gerrit Pronk, van den banketbakker? - Niets Pa, ik heb niets met hem gedaan. Waarom
vraagt u dat?’
‘Bedenk je eens goed, Tom!’
Zijn vader keek hem diep in de oogen bij die
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woorden. Tom schrikte er wel een beetje van. Hij vergat althans met zijn boterham
door te gaan.
‘Heusch niet, Pa, - echt niet!’ zei Tom. ‘Ik heb hem niets gedaan, - echt waar.’
‘Zoo, - dan zal ik je eens vertellen, wat je gedaan hebt. Je bent zoo wild en woest
aan het spelen geweest, dat je dien armen Gerrit tegen den grond hebt geloopen,
omdat de stumper met zijn gebrekkige beentje niet spoedig genoeg uit den weg kon
komen...’
‘Maar Pa! Daar is geen woord van waar!’ viel Tom in, terwijl hij een kleur van
verontwaardiging op zijn wangen kreeg.
‘Als het waar is, is het afschuwelijk!’ zei Moe.
‘Maar het is niet waar, Moe!’
‘Zoo,’ vervolgde Pa. ‘En toen mijnheer Willemsen je straffen wilde voor zooveel
ruwheid, en dat had je verdiend, toen heb je de schuld op Flip Brom geworpen en
gezegd, dat hij je een duw gegeven had...’
‘Maar Pa, - daar is allemaal niets van waar, - geen woord, - geen letter!’ riep Tom
heftig uit. ‘Flip heeft het zèlf gedaan, voor ik zelfs nog op de speelplaats was. Ik was
erg laat vanmorgen, bijna te laat.’
Tom zag rood van kwaadheid.
‘En toen was Flip al lang naar binnen gestuurd voor straf. Hij plaagt Gerrit Pronk
altijd. Alle jongens hebben een hekel aan Flip. Maar ik zal hem wel krijgen! Wacht
maar, - dien gluiperd! Ik ga vast en zeker niet bij dien valschen jongen op
verjaarfeest.’
‘Ik zou toch wèl gaan, Tom,’ zei Moe. ‘Die menschen zijn nu eenmaal erg lastig
van humeur, en als wij bepaald kwade vrienden met hen worden,
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is ons leed niet te overzien. Ik heb de uitnoodiging al voor je aangenomen, Tom. En
je gaat er wèl heen.’
‘Toch zal ik hem eerst op zijn gezicht geven, daar kan hij op rekenen,’ bromde
Tom binnensmonds.
En even later riep Tom nogmaals hardop uit:
‘Maar ik ga niet, Moe, - ik wil bij dien valschen Flip niet op visite. Ik doe het niet,
Moe, - vast niet!’
‘Kom, kom, jongen, die boosheid zal wel bedaren. Misschien heeft Flip de zaak
zoo niet eens verteld...’
‘Maar hij jokt altijd, Moe! Geen enkele jongen van de klasse vertrouwt hem - en
ik ga vast niet bij...’
‘Hoor eens, kind, je gaat wèl, en daarmee uit,’ viel Moe met eenige beslistheid in.
‘Ik wil zoolang goede vrienden met de Broms blijven als mogelijk is, - en mocht dan
toch de goede verstandhouding verbroken worden, dan wil ik mij zelf niet kunnen
verwijten, dat 't onze schuld is. Zie je, Tom, daarom ga je wèl!’
‘Kom, Tom,’ zei Vader, ‘misschien komt er nog wel uitredding; laat me je jonge
konijnen maar eens zien. Kunnen ze al kijken?’
‘Ja Pa,’ zei Tom, en zijn gezicht klaarde heel en al op, ‘ze zijn negen dagen nu.
Vòòr den negenden dag mag je er niet naar kijken, anders maakt de voedster ze dood.
Ik heb het niet gedaan ook, al heeft het me moeite genoeg gekost. O, ze zijn zoo
mooi, allemaal spierwit met roode oogjes.’
De konijntjes werden bewonderd, door Tom 't allermeest. Eén voor één werden
ze uit het nest gehaald en bekeken, en bij elk exemplaar vroeg Tom, of Pa dien niet
nòg mooier dan de vorigen.
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En Pa vond dat ook. Tom liet ze in het tuintje loopen en voelde zich den koning te
rijk. Maar opeens betrok zijn gezicht, want in den tuin van de familie Brom, die
slechts door een hooge, met klimop begroeide schutting van den hunnen gescheiden
was, klonken op dat oogenblik voetstappen en een jongensstem riep:
‘Ben je daar, Tom?’
't Was de stem van Flip.
‘Ja, waarom?’ klonk Tom's vraag.
‘Heb je lekker gehad? Ik heb jou de schuld maar gegeven, want anders had ik er
van langs gekregen, omdat ik moest nablijven.’
‘Hoort u nu wel, Pa, dat hij 't gelo... gejokt heeft,’ vroeg Tom zacht.
‘Ik twijfelde er niet aan, m'n jongen.’
‘Ben je daar niet meer?’ vroeg Flip, toen hij geen antwoord kreeg.
‘Jawel, maar jij bent me te valsch om me met je te bemoeien. Pas maar op, dat je
me uit de voeten blijft.’
Pa ging met een glimlachje op de lippen naar binnen. Hij wilde zich met die
jongensruzie liever niet inlaten.
‘Zoo, jongetje - denk je, dat ik bang van je ben? Wien wou je meebrengen om je
te helpen?’ sarde Flip.
‘Dat kan ik alleen wel af,’ riep Tom terug. ‘Wees gewaarschuwd. Ik zal je die
leugens en kwaadsprekerij wel afleeren.’
Tom deed de konijntjes weer in het hok en verliet den tuin. Elsje, het dienstmeisje,
kwam juist naar buiten met den tuinsproeier van de waterleiding in de hand.
‘Ga je sproeien, Elsje?’ vroeg Tom, die dat
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een aardig werkje vond en er altoos graag aan hielp.
‘Ja, je Pa zei, dat de bloemen water noodig adden. Ik zal den sproeier er maar
opzetten.’
‘O, een fonteintje maken?’ vroeg Tom. ‘Hé, hoe laat zou het zijn? Mag ik je
helpen?’
‘'t Is nu tijd voor je om naar school te gaan,

Tom, maar ik zal hem den heelen middag laten spuiten. De grond is door en door
droog. Dan kun je van-avond nog wel eens helpen sproeien, als je graag wilt.’
‘Ja, - maar echt laten staan, hoor,’ zei Tom.
Een poosje later verliet hij het huis om naar school te gaan. Hij had het stellige
voornemen, Flip eens terdege onderhanden te nemen. In de
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verte zag hij hem loopen, en hij zag ook, dat Flip telkens omkeek.
‘Ik zal er een stapje opleggen,’ mompelde Tom. ‘Maar ik geloof vast, dat hij me
al in de gaten heeft, want hij kijkt telkens om. Hè, wat een laffe jongen!’
Tom ging op een drafje loopen, maar tot zijn spijt zag hij, dat Flip ook begon te
draven.
‘Wat een held!’ zei Tom. ‘En hij vroeg me nog wel, wien ik zou meebrengen om
mij te helpen, ha, ha, ha, - kijk hem eens loopen. En telkens kijkt hij achterom. Maar
ik zal hem wel krijgen, is het niet nu, dan vanmiddag wel, als de school uitgaat.
Hèbben moet ik hem! - Bah, wat akelig, om morgenavond bij hem op verjaarvisite
te moeten komen. 't Is me een pretje! Wacht, ik zal door het Poortsteegje gaan, dan
snijd ik een heel eind van den weg af. Als hij er geen erg in heeft, loopt hij in de val.’
Zoo gezegd, zoo gedaan, - maar Flippie had er wèl erg in gehad en het vliegensvlug
op een loopen gezet. Bovendien had hij aan het einde van de Poortsteeg toevallig
een politieagent ontmoet, en van die gelegenheid gebruik gemaakt om zich te
beklagen, dat Tom Poelman hem elken dag bij het naar school gaan lastig viel.
‘Zoo, - waar is die jongen?’ vroeg de agent.
‘Hij komt zoo dadelijk wel de Poortsteeg uit,’ zei Flip, die haastig zijn weg
vervolgde.
Toen Tom even later in vliegende galop kwam aansnellen, pakte onverwachts de
agent hem bij z'n kraag.
‘Au, - wat is dat nu?’ riep Tom niet zonder schrik uit.
‘Dat ben ik, kereltje,’ zei de agent. ‘Hoe heet jij?’
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‘Tom Poelman,’ was het antwoord.
‘Zoo, juist, dat dacht ik al. En jij valt andere jongens lastig, hè, - en je....’
‘Neen, ik niet,’ zei Tom. ‘Maar dat zegt Flip Brom zeker, niet waar? Ja, als ik hèm
te pakken kan krijgen, beloof ik hem een pak slaag, want hij doet niet anders dan
kwaadspreken over me, en me belasteren. Dat zou u toch ook niet goedvinden?’
‘Neen,’ zei de agent, ‘dat zou ik ook niet. Maar je vecht niet op straat, hoor je. Pas
op, wees gewaarschuwd, want ik reken je zonder complimenten in.’
Tom ging verder. Van vechten had hij niet veel kans, want Flip was hem nu wel
zóó ver voor, dat er van inhalen geen sprake meer kon zijn. Ook op de speelplaats
was van Flip geen spoor te zien. Hij had zich in het lokaal reeds in veiligheid gebracht.
‘Van uitstel geen afstel,’ mompelde Tom, en tot zijn makkers, die hem omringden
en hem vroegen, of hij ook op 't verjaarfeest van Flip was genoodigd, zei hij:
‘Ja, - tot m'n spijt!’
‘Waarom spijt je dat?’ vroegen ze.
Tom vertelde hun, wat er gebeurd was, wat ze allen een leelijke streek van Flip
vonden.
Om vier uur zorgde Flip eveneens op een eerbiedigen afstand van Tom te blijven.
Hij was al bijna thuis, toen Tom de school verliet. Tom moest er niet weinig om
lachen, dat Flip zoo bang voor hem was.
‘Nu zet hij den geheelen avond geen voet op straat,’ bepeinsde Tom. ‘Dat durft
hij niet.’
Dat was ook werkelijk zoo. Maar aan de andere zijde van de schutting, in den tuin,
durfde hij
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Tom wel uitschelden, toen hij hem naar het schuurtje hoorde loopen om nog eens
naar zijn konijntjes te gaan kijken.
‘Zoo, hardlooper, ben je daar ook?’ riep Tom terug. ‘Jongen, jongen, wat kun-je
hard loopen. 't Is kolossaal!’
Even later werden beide jongens binnengeroepen, om aan tafel te gaan.
Tom vroeg nog eens dringend aan zijn ouders, of hij asjeblieft niet naar 't
verjaarfeest van Flip behoefde te gaan, - maar Moe wilde er niet van hooren. Pa gaf
geen antwoord. Hij lachte maar eventjes.
Na het middagmaal maakte Tom zijn huiswerk, waar een groot uur mede heenging,
en toen spoedde hij zich naar den tuin, om de bloemen te besproeien.
De geïmproviseerde fontein spatte het water in millioenen droppels over het
middelste bloemperk. In den tuin er naast heerschte de grootste stilte. Tom wist niet,
dat mijnheer Brom, die verbazend veel last van de warmte had, een hangmat tusschen
twee boomstammetjes had opgehangen en daarin rustig lag te slapen. 't Had hem
trouwens weinig kunnen schelen, want hij bemoeide zich nooit met de buren.
Hij nam de tuinslang in de hand, en liep langs alle graszoden, om ze water te geven.
Maar opeens hoorde hij zacht in den tuin van mijnheer Brom loopen, en even later
klonk het sarrend:
‘Heb je lekker gehad van je vader, Tommetje?’
't Was de stem van Flip, die op gesmoorden toon deze woorden uitriep om Tom
te sarren.
Tom werd razend van kwaadheid. Hij schoefde zonder een woord te antwoorden
den sproeier
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los, zoodat het water met een geweldig dikken straal uit de slang spoot, - liep tot
dicht bij de schutting, en richtte den straal naar den tuin van zijn buurman.
‘Ik zal je wel krijgen, laffe hardlooper!’ riep Tom nijdig, en hij spoot het water
links en rechts door den tuin van mijnheer Brom.
Een hevig lawaai was het antwoord.
‘Ha zoo, mannetje, ben ik daar juist op de goede plaats?’ riep Tom lachend. ‘Wacht,
dan krijg je de volle laag!’

Nu, dat gebeurde dan ook, maar Tom wist niet, dat hij den verkeerden persoon de
volle laag gaf. Want Flippie had zich spoedig uit de voeten gemaakt, zoodat het water
hem niet bereiken kon, maar de waterstroom kwam als een tweede zondvloed precies
op mijnheer Brom terecht, die in zijn hangmat spartelde en schreeuwde, en niet wist,
waar hij zich bergen moest.
‘Lekker zoo, flink zoo, kereltje, - hardlooper!’
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grinnikte Tom, die niet beter wist, of hij had er Flip zoo tusschen. Hoe grooter het
lawaai aan de andere zijde van de schutting werd, hoe meer hij de leiding losschroefde,
waardoor de waterstraal nog dikker en krachtiger werd.
't Was mijnheer Brom in zijn verbouwereerdheid onmogelijk, uit de hangmat te
komen. Onder een hevig geschreeuw richtte hij zich telkens op, maar even dikwijls
viel hij weer terug.
En de waterstroom stortte zonder ophouden op hem neer. Mijnheer Brom was
kletsnat. 't Water droop in stralen uit zijne kleeren op den grond. Zijn hond kefte en
jankte. Mevrouw Brom, die op het geschreeuw was komen toesnellen, gilde en
jammerde, en Flipje stond te grinniken van pret over het dwaze schouwspel.
‘Ja, ja, - ik zal je je portie wel geven!’ riep Tom zijn vijand triomfantelijk toe.
‘Dáár, - dáár heb je nog eens de volle laag.’
Elsje kwam op het jammergeschrei den tuin invliegen, en even later stonden daar
ook Tom's ouders.
‘Jongen, ben je dwaas!’ riep mevrouw Poelman uit. ‘Wil je wel eens dadelijk
ophouden! Dadelijk, zeg ik.’
‘'t Is Flip maar, Moe, 't is niet erg,’ riep Tom.
Op dit oogenblik werd een geluid als van een vallend lichaam aan de andere zijde
van de schutting gehoord. 't Was mijnheer Brom eindelijk gelukt uit zijn hangmat te
komen. 't Lawaai in den tuin daar verstomde.
‘Tom, ben je wel wijs, jongen?’ zei mijnheer Poelman, maar hij kon zijn lachen
niet bedwingen. In zijn hart vond hij het wel goed, dat hij Flippie een goede afstraffing
had gegeven.
‘Klingeling!’ klonk het aan de voordeur. ‘Klingeling, klingeling! klingeling!’
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Er werd blijkbaar met woede aan de bel gerukt.
‘'t Zal mijnheer Brom wezen, die zich komt beklagen,’ zei mijnheer Poelman. ‘En
terecht, Tom - terecht! Ik zal zelf wel opendoen, Elsje. Dat zal 't verstandigste wel
wezen.’
Hij liep de gang door, opende de voordeur, en - wie beschrijft zijn verbazing, toen
hij daar den heer Brom zag staan, druipende van het water en met de woede op het
gelaat.
‘'t Is een schandaal, mijnheer.... een verregaand schandaal. Daar lag ik rustig in
mijn hangmat en....’
‘Neem me niet kwalijk, mijnheer Brom,’ zei mijnheer Poelman, ‘ik begrijp uw
boosheid volkomen. 't Is echter een vergissing geweest, mijnheer. Tom had het niet
op u gemunt...’
‘Wat? - Niet op mij gemunt!’ riep mijnheer Brom uit, wien het water nog uit de
broekspijpen stroomde, ‘u ziet toch....’
‘Mijnheer, u hebt gelijk,’ suste mijnheer Poelman, - ‘maar,.... enfin, ik beloof u,
dat ik hem zijn straf niet zal onthouden.’
‘Mooi, - dat is ten minste wát! - Voorbeeldig straffen, mijnheer, voorbeeldig
straffen! Hij heeft het dubbel en dwars verdiend.’
‘Dat heeft hij, mijnheer Brom, en daarom zal hij voor zijn straf niet op het
verjaarfeest van Flip komen. Dat pretje heeft hij verbeurd, mijnheer Brom, dat heeft
hij ten eenenmale verbeurd!’
‘Juist, juist, zóó moet hij hebben! Neem me niet kwalijk, mijnheer, maar ik moet
mij gaan verkleeden. Ik ben door en door nat.’
De heer Brom droop af, en met een moeielijk te weerhouden lach vertelde vader
aan Tom, dat hij niet naar het verjaarfeest van den lieven Flip mocht.
Een zware straf voor Tom!
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Met ons allen in een sloot.
't Was diep in den herfst, al eenige jaren geleden, want ik was nog maar een jongen
van een jaar of elf. Den geheelen dag was het onstuimig weer geweest, en de wind
had gebulderd om er bang van te worden. De naakte takken van de boomen had hij
tegen elkander gezwiept, of ze aan flarden moesten, en de laatste verschrompelde
blaadjes had hij er onmeedoogend afgescheurd. Wij jongens waren na den
middagschooltijd niet meer buiten geweest, want 't was koud, onhebbelijk weer,
zoodat niemand van ons lust had de warme, gezellige huiskamer te verlaten, waar
de kachel lekker snorde en de lamp al vroeg aangestoken werd. Wij hoorden, hoede
wind door den schoorsteen loeide, en enkele pannen van het dak waaiden.
Vader hield zich onledig met het lezen van de courant, moeder was in een mooi
boek verdiept, mijn beide zusters vervaardigden een handwerkje, en mijn jongste
broer en ik vermaakten ons, nadat wij ons huiswerk hadden afgemaakt, met het spelen
van een partij schaak. 't Was dus heel kalm in onze woonkamer, soms zoo stil, dat
wij de poes, een leelijke driekleurige, maar de lieveling van moeder, konden hooren
snorren, terwijl zij welbe-
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haaglijk achter de warme kachel een dutje deed.
Bijna niemand sprak. Wij voelden ons allen recht aangenaam gestemd, nu wij met
dit gure weer zoo gezellig bij elkaar zaten, en van wind noch regen eenigen last
ondervonden.
‘Brrr, wat een verschrikkelijk weer!’ mompelde vader, toen hij de eerste bladzijde
had doorgelezen en de courant omsloeg.

‘Verschrikkelijk!’ zei moeder. ‘'t Lijkt nog wel erger te worden. Hoor het luik in den
schoorsteen eens bulderen.’
‘Aanstonds vliegt het er uit!’ voorspelde Bram, mijn jongste broer. ‘Schaak! Een
fijn zetje, hé?’
‘O, daar zal ik mij nog wel doorslaan,’ was mijn antwoord. ‘Hoor eens! De pannen
vliegen van het dak!’
Vader keek van zijn courant op, en moeder maakte zich los van het verhaal, waarin
zij verdiept was. Geen wonder ook. Een geweldig gestommel was boven onze hoofden
hoorbaar. Het was duidelijk, dat de storm zich een toegang onder de pannen had
vermeesterd en ze in grooten getale van het dak slingerde.
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‘Ringkingking!’ klonk het plotseling. Een van de afgewaaide pannen werd door een
ruit van onze kamer geworpen. Wij hoorden de scherven neervallen. Moeder en mijn
zusters werden bleek van schrik, en vader keek ook ernstig. Maar Bram en ik kwamen
er niet bijzonder van onder den indruk, en vonden het zelfs wel grappig.
‘Dat is heel geweest!’ merkte Bram leuk op.
‘Gelukkig dat wij binnenluiken hebben,’ zei ik. ‘Anders werden wij de kamer nog
uitgestormd.’
‘'t Is noodweer!’ mompelde mijn zuster Lize. ‘Kan 't kwaad, vader, dat de pannen
van het dak waaien?’
‘Kwaad, och, wat zal ik zeggen. Als de pannen er af zijn, krijgen wij natuurlijk
water in huis, als het hard gaat regenen. Overigens is het zoo erg niet. Maar 't is
noodweer, en de storm neemt nog voortdurend in hevigheid toe. Gelukkig, dat wij
buitenshuis geen boodschap hebben.’
‘'t Is een orkaan,’ zuchtte moeder, die zich in het geheel niet meer op haar gemak
voelde. ‘Die arme zeelui! Wat zullen zij 't kwaad te verantwoorden hebben.’
‘Bom-bom-bom-bom!’ klonk het weer boven ons hoofd. De storm was blijkbaar
van plan ons heele dak te plunderen.
‘Toe zeg, 't is jou beurt!’ zei Bram. ‘Je staat nog altoos schaak.’
Vader stond op en ging naar de voordeur, om even uit te zien.
‘Waag je niet buiten de deur, man,’ waarschuwde moeder. ‘'t Is veel te gevaarlijk
met die vallende pannen. Als je er een op 't hoofd krijgt...’
‘Krijgt u een gaatje in uw hoed,’ merkte Bram op.
‘Of in het hoofd, en dat zou veel erger zijn,’
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zei moeder met een glimlachje. Bram was onze grappenmaker; hij kon wel eens meer
leuk uit zijn hoek schieten.
Vader bleef maar enkele minuten weg, en toen hij weer binnenkwam, zei hij
ernstig:
‘'t Is verschrikkelijk weer, - zonder overdrijving noodweer. 't Heugt me niet, dat
ik ooit zoo'n storm heb bijgewoond, of 't zou de Pinksterstorm moeten zijn. En 't is
zóó donker, dat je geen hand voor oogen kunt zien. Ik vrees, dat we van vele
ongelukken zullen hooren.’
Opnieuw kwam er een hevige windstoot. Hij deed de ruiten rinkelen, en rukte
weer een groot getal pannen van het dak.
‘Er blijft er geen eentje over, vrees ik,’ zei Bram. ‘Ons huis zal weldra in zijn
bloote hoofd staan. - Alweer schaak, Dorus! Je moet er ààn op den duur, wat ik je
zeg!’
‘Maar je hebt me voorloopig nog niet,’ was mijn antwoord. ‘Mijn stukken staan
prachtig voor een tegenaanval, als je me maar eventjes tijd gunt.’ ‘Ja, - als - als!’ zei
Bram lachend. ‘Hoor eens, bom-bom-bom-bom, daar gaan de pannen weer. Wat zal
de metselaar 't morgen druk hebben.’
‘Is de partij haast uit?’ vroeg moeder. ‘Jelui moet naar bed. 't Is hoog tijd!’
‘Nog een paar zetten, moeder. Dorus zit al mooi in 't gedrang, en heeft hij zich
zoo vastgewerkt, als een vlieg in een spinneweb. Hoogstens nog tien minuten.’
De storm bleef met toenemende woede voortloeien. Hij beukte de muren en
schoorsteenen met een geweldige kracht, en soms hoorden wij de gebinten op den
zolder zelfs kraken.
‘'t Huis staat te schudden!’ zei Bram. ‘'t Kreunt
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ervan. - Alweer schaak, mannetje. Nu heb je toch niet veel meer te commandeeren,
zou ik zeggen.’
‘Nog één hokje maar,’ zei ik spijtig. ‘Wat jammer, want ik sta zoo mooi. Als ik
maar één gelegenheid kreeg om uit te komen...’
‘Ja, maar die krijg je niet,’ lachte Bram. ‘Je partij staat hopeloos.’
‘'k Geef me over,’ zei ik. ‘Er is niets meer aan te doen.’
‘Dan nù naar bed, jongens. 't Is bijna half tien, veel te laat voor jullie leeftijd,’
sprak moeder. ‘Wil je nog een boterham?’
Dat wilden wij natuurlijk wel. Het heugt me niet, dat Bram of ik ooit voor een
dergelijk aanbod bedankt hebben, behalve als 't kermis geweest was en onze magen
daarvan min of meer onder den indruk waren.
Enkele minuten later zeiden we goeden nacht en gingen naar onze slaapkamer,
die op den zolder gelegen was. Dáár konden we den stormwind pas goed hooren.
Wij hoorden, hoe hij loeide en gierde, hoe de takken in den tuin tegen elkander
zwiepten en de stammen zich niet dan knerpend en kreunend onwillig kromden voor
zijn overweldigende kracht.
Hè, wat was het echt lekker weêr om naar bed te gaan, en onder de warme dekens
te liggen luisteren naar het loeien en gieren, dat ons altijd als een geheimzinnig
slaaplied in de ooren klonk.
Aan vrees dachten wij niet, - integendeel, wij voelden ons volkomen veilig onder
het ouderlijk dak, ook al kraakten zelfs de gebinten. 't Duurde niet lang, of wij waren
ingeslapen. Soms openden we nog wel eens droomerig en met moeite de oogen, als
er weer een aantal pannen
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onder donderend geraas naar beneden geslingerd werden, maar - eindelijk hoorden
wij ook dàt zelfs niet meer.
Toen wij den volgenden morgen wakker werden, was de storm uitgewoed. Maar
de overvloedige bewijzen, dat hij er geweest was, had hij overal achtergelaten. Bijna
geen huis was er in ons dorp, dat geen pannen of schoorsteenen had verloren;
telegraafpalen waren op verschillende plaatsen omvergeworpen, en oude
boomstammen hadden het in den geweldigen strijd moeten afleggen. Overal zag men
werklieden bezig om de aangerichte schade te herstellen.
Op de speelplaats bij de school stonden eenige jongens bij elkander in druk gesprek,
en toen Bram en ik ons bij hen voegden, werd ons dadelijk gevraagd:
‘Heb je 't al gehoord?’
‘Wat?’ vroegen wij niet weinig nieuwsgierig, want wij begrepen dadelijk, dat er
iets bijzonders moest gebeurd zijn.
‘Er is gisteravond een man verdronken.’
‘Een man verdronken?’ riepen wij uit. ‘Wie, - en waar?’
‘Wie?’ zei Willem Zandberg, die de zoon van den gemeente-veldwachter was en
alle bijzondere nieuwtjes dus uit de eerste hand had. ‘Wie? Dat weet ik niet. 't Is een
vreemdeling, een landlooper vermoedelijk. Maar wààr het gebeurd is, kan ik je precies
zeggen. Zijn lijk is vanmorgen door Booy, den zandschipper, gevonden vlak bij de
brug, tegenover de herberg van De Vries. Vermoedelijk is hij door de duisternis in
plaats van òp de brug er naast geloopen, en zóó in het water geraakt. 'k Heb hem
gezien: 't is een verbazend groote kerel met een woesten zwarten
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baard, en met lange vetleeren laarzen aan zijn beenen. Hu, 't was zoo'n akelig gezicht.
Zijn haren zaten vol modder, en zijn baard ook...’
‘Waar is hij nu?’ vroeg Bram.
‘Hij is in 't baarhuisje gelegd, op het kerkhof,’ viel Karel Heg in. Karel was de
zoon van den timmerman en scheen er ook meer van te weten.
‘O, hij is zoo lang,’ vervolgde hij. ‘De doodkist is bij vader besteld, en Lasting,
je weet wel, onze knecht, heeft hem de maat moeten nemen. Hij is veel langer dan
mijnheer Pult, en je weet, dat die de langste man van ons dorp is. Lasting zei, dat hij
nog nooit zoo'n langen kerel had gezien, en dat hij er woest uitzag.’
‘Ook geen lekker akkefietje, om zoo'n dooden man te gaan meten, heelemaal alleen
in het baarhuisje op het kerkhof,’ zei Bram. ‘Ik zou er niets van moeten hebben.’
‘Of je!’ zei Karel. ‘Als jij timmermansknecht was, en je baas droeg het je op, zou
je wel mòèten, of je wou of niet.’
Hier was ons gesprek uit, want de schooldeuren werden geopend, en de
hoofdonderwijzer trommelde met zijn knokkels een marsch op een van de
schoolruiten, zooals hij gewoon was te doen als het lesuur aangebroken was. Alle
leerlingen stroomden dus naar binnen, en de lessen namen een aanvang.
Maar onwillekeurig moest ik telkens en telkens weer denken aan den armen
zwerveling, die in de diepe duisternis zoo jammerlijk om het leven gekomen was.
Met een huivering stelde ik mij voor, hoe hij in het breede water met den dood
geworsteld had, hoe hij in zijn doodsangst kreet op kreet had geslaakt, zonder gehoord
te worden, omdat het geluid van zijn stem in den storm ver-
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loren ging, hoe hij links en rechts om zich heen had gegrepen om een steunpunt te
vinden, dat hem redden kon. Tevergeefs, - hij was weggezonken in de diepte. En nu
lag hij daar, uitgestrekt op de zwarte baar, waarop reeds zoo menige doode grafwaarts
was gedragen. Maar dan werd de overledene gevolgd door bloedverwanten en
vrienden, die hem weenend heenbrachten naar den doodenakker, denkende met
weemoed en liefde aan den gestorvene. En deze ongelukkige lag daar gansch alleen
en verlaten, terwijl vriend noch maag zijn lijkbaar naderde en niemand hem zou
vergezellen, als hij naar zijn laatste rustplaats werd gebracht....
‘Dorus, jij let vanmorgen al heel slecht op. Je moet om twaalf uur maar een uurtje
nablijven!’ klonk het mij eindelijk toe uit den mond van den meester, die het niet
van mij gewoon was, dat ik slecht oplette. - ‘Ik geloof, dat jij den storm in het hoofd
hebt.’
Deze woorden deden mij natuurlijk uit mijn gepeins opschrikken, en ik deed alle
moeite om mijn gedachten bij den meester te bepalen, maar dat lukte mij niet. Telkens
dwaalden zij weer af naar den eenzamen dooden man op de baar, in het stille huisje
op 't kerkhof.
De meester zei me, toen hij me een half uur na schooltijd ontsloeg, dat hij me nog
nooit zoo onoplettend had gezien als dien morgen. En de brave man had groot gelijk.
Dien ganschen dag verliet mij de gedachte aan dien armen drenkeling geen oogenblik,
en 's middags had het alweer weinig gescheeld, of ik had opnieuw school moeten
blijven. Zoodra het middagmaal (wij aten in dien tijd altoos om vier uur) genuttigd
was, begaven Bram en ik ons naar buiten, om nog een poosje
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met de andere jongens te spelen. Wij liepen regelrecht naar het marktplein, overtuigd
als wij waren, dat ze daar wel te vinden zouden zijn. Daar speelden we altijd, als wij
vrijaf hadden. Wij troffen er dan ook een tiental makkers aan, die zich vermaakten
met haasje-over te doen over de marktpalen.
Al spoedig schaarden wij ons in de rij en volgden hun voorbeeld, maar toch dacht
ik voortdurend aan den dooden man.
De dagen waren maar kort, en 't werd al spoedig schemerig. 't Was koud weer,
maar wij hadden daar geen hinder van, want we werden wel warm van 't springen.
Eindelijk begon de duisternis te vallen en werd 't voor Bram en mij al bijna tijd om
naar huis te gaan. Want als het licht opgestoken werd, moesten we binnen zijn; dat
was een vaste wet.
‘Zeg, jongens,’ zei ik opeens, ‘zou die doode man nog in het baarhuisje liggen?’
‘O ja, ongetwijfeld,’ zei Willem Zandberg. ‘Hij wordt over een paar dagen pas
begraven, want eerst moet de burgemeester nog een oproeping doen in de couranten,
om zoo mogelijk zijn familie op te sporen. Geen mensch van 't dorp kent hem.’
‘En de kist is ook nog niet klaar,’ zei Karel Heg.
‘Willen we eens naar hem gaan kijken?’ stelde ik voor. ‘Of zou de deur op slot
zitten?’
‘Dat zou ik niet denken,’ zei Willem grappig. ‘Geen mensch zal hem stelen.’
‘Wou jij naar het kerkhof?’ vroeg Jan Bakel huiverend. ‘'t Wordt al donker...’
‘Ben jij bang?’ vroeg Karel, die nogal durf had. ‘Jou huftertje! Een doode man
doet geen kwaad.’
‘Ja, dat weet ik wel, - maar zie je, op 't kerkhof, en dan in 't donker, terwijl je weet,
dat
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daar een doode man ligt... Brrr, 'k vind het vèr van een pretje!’
‘Nu, ik vind het er ook niet pluis,’ zei Bram, half in scherts, half in ernst, en ik
zag duidelijk aan hem, dat hij ook wel een beetje huiverig was om er heen te gaan.
Maar Karel Heg lachte zoo smakelijk om zijn vrees, en stak er zoo danig den gek
mede, dat niemand eindelijk meer durfde erkennen in den grond van zijn hart toch
eigenlijk wel wat bang te zijn, en zoo togen we dan eindelijk op weg. Eerst met groote
schreden, Karel voorop, maar toch hadden we van het oogenblik af, dat het besluit
om te gaan kijken gevallen was, allen een eigenaardig gevoel in ons, dat ons belette
om b.v. met een heldere stem te spreken. Onze stemmen kregen oogenblikkelijk iets
gedempts, en we liepen dicht bij elkander, zoodat we bijna een klomp jongens
vormden. 't Was, of we steun bij elkander zochten. Karel liep heldhaftig voorop,
maar toen wij het kerkhof naderden, scheen hij wel wat langzamer te gaan loopen.
Hij sloot zich althans dichter bij den tros aan. Ik voelde zijn lichaam zelfs tegen het
mijne aandrukken. Wij vertraagden onze schreden onwillekeurig ook, en Jan Bakel
zei gedempt en een beetje heesch: ‘Wat loop jij langzaam, Karel. Schiet toch wat
op.’ Maar Karel scheen hem niet te hooren.
Eindelijk hadden wij de kerk bereikt en naderden het kerkhof. 't Was nu al geheel
donker geworden, en ik bedacht met eenigen schrik, dat het voor Bram en mij eigenlijk
meer dan tijd was om naar huis te gaan. Maar mijn nieuwsgierigheid naar den dooden
vreemdeling dreef mij tegen wil en dank voort. Ik voelde, dat ik zenuwachtig werd.
Mijn hart
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bonsde onstuimig in mijn borst, en 't was, of ik een brok in mijn keel had. Telkens
moest ik slikken.
De jongens zeiden bijna niets meer, en als zij iets spraken, geschiedde het
fluisterend.
Het kerkhof was een groot, vierkant stuk grond, met in het midden een vijver, en
hoog opgaand hout, met kreupelhout er tusschen, rondom. 't Was omringd door een
zeer breede sloot. Een dam gaf toegang tot het kerkhof, maar deze was afgesloten
door een groot ijzeren hek. Achter dat hek bevond zich een mooie laan, en naast die
laan stond het baarhuisje, een wit gepleisterd gebouwtje.
Wij hadden het hek thans bereikt en bleven er voor stilstaan. Wij spraken geen
woord en ik geloof, dat we 't liefst maar teruggekeerd zouden zijn. Maar we
schaamden ons, om dat voor elkander te bekennen. Bovendien liet mijn
nieuwsgierigheid mij niet met rust.
Zwijgend stonden wij voor het hek. Wij keken het groote, grijnzende doodshoofd
op de beide dijbeenen, die er kruiselings onder waren aangebracht, met geheimzinnige
vrees aan, en schenen geen van allen verder te durven.
‘'t Hek zal wel op slot zitten,’ fluisterde Karel Heg, die nu even bang was als wij.
‘Natuurlijk,’ fluisterde ik zacht terug, ‘dat is het immers altijd.’
Wij wisten, dat de doodgraver den sleutel had, maar wij hadden hem niet noodig
om op het kerkhof te komen. De ondervinding had ons geleerd, dat met groote
omzichtigheid om het hek heen geklauterd kon worden. Dat was wel een beetje
gevaarlijk, want de versieringen van het ijzeren hek staken aan weerskanten ver over
den dam heen, zoodat ieder, die zich niet goed vast
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hield, zonder pardon in de diepe sloot terecht kwam. Bovendien waren er lange,
scherpe punten op aangebracht, om den jongens het omklimmen te beletten. Wie het
toch waagde, had veel kans zijn broek te scheuren. Maar bij daglicht hadden wij het
reeds dikwijls gedaan, om op het kerkhof te wandelen en de steenen en kransen te
bekijken.
Nu echter scheen niemand van ons de eerste te willen zijn, vooral niet, toen er een
krassend geluid uit de richting van het baarhuisje tot ons doordrong. Hu, wij schrikten
er allen van, en Jan Kater, een van de bangsten, maakte een gebaar, of hij op de vlucht
wilde slaan. Maar ik herkende het geluid terstond, en fluisterde om de anderen gerust
te stellen:
‘'t Zijn uilen.’
'k Hoorde meer dan één zucht van verlichting.
‘Kom, willen wij nu gaan?’ vroeg ik zacht, want het werd veel te laat voor Bram
en mij.
‘Ja, - goed, -’ zei Karel Heg, min of meer aarzelend. ‘Ga jij maar vooruit.’
‘Neen, jij eerst,’ stelde ik voor. Maar daar scheen Karel geen lust in te hebben, en
de anderen toonden ook niet veel bereidwilligheid.
Ik begreep dus, dat ik het voorbeeld zou moeten geven, en greep de stijlen van het
hek.
‘Maar jelui moet dadelijk volgen,’ fluisterde ik.
‘Zeg, laten we terugkeeren’, zei Willem Zandberg met eenige beving in zijn stem.
‘'k Vind het hier allesbehalve gezellig.’
Ik gaf echter aan zijn wensch geen gehoor. Den dooden man móést en zóú ik nu
eenmaal zien, 't ging hoe het ging. Voorzichtig en zonder ongelukken klom ikom het
hek heen. 't Kostte mij wel eenige moeite de lange, scherpe punten te ontwijken,
maar
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't gelukte mij toch. 'k Bleef vlak bij het hek staan.
Bram was de eerste, die mij volgde. Niet omdat hij zoo buitengewoon dapper was,
maar om de eenvoudige reden, dat wij elkander nooit in den steek lieten, als wij
meenden, dat er eenig gevaar te duchten was. Toen hij dicht bij mij kwam staan,
voelde ik, dat zijn arm beefde.
Nu volgden ook langzaam en onhoorbaar de andere jongens, en eindelijk stonden
wij allen op het breede pad, in de onmiddellijke nabijheid van het geheimzinnige,
witte huisje. 't Had in het midden van het front twee naar binnen openslaande deuren,
waarvan de onderste paneelen uit gegoten ijzer bestonden bij wijze van traliewerk,
om de frissche buitenlucht toegang tot het gebouwtje te verleenen. 't Waren echter
maar zeer kleine gaatjes.
Op de teenen slopen wij, dicht op een hoop gedrongen, naar den ingang. Daar
hielden wij halt.
‘Wat nu gedaan?’ fluisterden een paar stemmen. ‘De deuren zijn dicht. - Hu, wat
krassen die uilen akelig.’
‘O, - o, - kijk daar eens!’ fluisterde Jan Bakel, ‘daar, - ginds, - op het kerkhof. Een witte gedaante!’
Met groote oogen staarden wij in de duisternis, en inderdaad, een groote, witte
gestalte was zichtbaar. Vol ontzetting hielden wij onzen adem in.
‘Iesse-iesse-iesse-iesse!’ krasten de uilen boven ons hoofd. 'k Moet bekennen, dat
het mij zeer angstig te moede werd. Een paar jongens schreden achteruit, terug naar
het hek.
‘Dat witte ding is een staande grafsteen van wit marmer,’ fluisterde Willem
Zandberg. ‘Hij staat op het familiegraf van onzen burgemeester.’ Deze mededeeling
stelde ons een klein beetje
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gerust en stemde mij kalmer. Ik vestigde weder mijn aandacht op de deur van het
baarhuisje.
‘Draai de kruk om en ga er in!’ fluisterde Karel Heg. Maar dat was ons te kras. Ik
had er den moed niet toe. Plotseling dacht ik aan de gaatjes in de onderste paneelen.
‘Wacht,’ zei ik, ‘ik weet al wat.’
Ik liet mij op de knieën vallen en trachtte naar binnen te kijken, en mijn voorbeeld
vond navolging.

De andere jongens gingen ook op de knieën liggen en drukten hun hoofd tegen het
traliewerk.
‘Zie je wat, Dorus?’ fluisterde een stem naast me.
‘Neen, jij?’ was het antwoord.
‘Ja, - kijk, - 'k zie zijn laarzen!’ vervolgde dezelfde stem, zoo zacht als een
ademtocht.
‘Waar? - waar?’ vroegen de anderen, en
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zij drongen wat meer naar voren, om ook de laarzen van den drenkeling in het oog
te krijgen. Wij vonden het werkelijk angstwekkend.
‘Ze bewegen zich, lijkt het wel!’ vervolgde de stem.
‘Wàar dan, - 'k zie niets!’ zei ik, brandend van nieuwsgierigheid en in de grootste
spanning. Ik drukte mijn hoofd zoo stijf mogelijk tegen het traliewerk aan, om beter
te kunnen zien...
Tot plotseling tot ons aller ontzetting de deur vanzelf openging! Een vreeselijke angst, ja een paniek zelfs maakte zich van ons meester.
Een enkele seconde bleven we van schrik volmaakt roerloos, toen Karel op-eens
uitriep:
‘Daar komt-ie! Daar komt-ie!’
Hij vloog overeind en snelde naar het hek.
‘Daar komt-ie!’ schreeuwde een ander, vlug als een haas zijn voorbeeld volgende.
‘Daar komt-ie!’ gilde Jan Bakel.
Wij snelden allen naar het hek, zonder ook maar een oogenblik achterom te durven
kijken.
‘Vooruit dan toch! Vooruit dan toch!’ schreeuwde Jan, die de beide kanten van
het hek bezet zag door Karel en Willem, die bezig waren zich er omheen te werken.
En een andere uitweg was er niet!
‘Daar komt-ie!’ gilde Bram, die 't laatst tot bezinning gekomen was.
In zijn haast om te vluchten raakte Karel met zijn broek aan een van de lange
punten vast, en kon niet heen of terug. Een benauwd oogenblik! ‘Vooruit dan toch!’
gilde Jan. ‘Hij komt! Hij komt!’
‘Ik kan niet, - o, ik kan niet!’ kreunde Karel in doodsangst.
‘Plons!’ daar liet hij zich pardoes in de sloot vallen. Wij hoorden hem in het water
plassen. Zijn broek moest aan flarden zijn.
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‘Plons!’ Jan Bakel sprong schuin langs het hek te water. Hij durfde zich geen tijd
gunnen, om er omheen te klimmen.
‘Daar komt-ie! Daar komt-ie!’ schreeuwde Bram radeloos. Hij wist niet, hoe hij
zich redden moest.
Wat er verder gebeurd is, weet ik niet. Ik raakte geheel mijn bezinning kwijt. Wèl
weet ik, dat ik even later druipnat tegen de hoogte opkroop, bibberend van koude en
ontzetting.
‘Bram! - Bram!’ schreeuwde ik.
‘Ik kom!’ was het antwoord. ‘Plons! Plons!’ Ik trok Bram op den oever, en geen
beweging meer in het water bespeurende, volgden wij vlug onze makkers, die reeds
het hazenpad gekozen hadden.
Druipnat en veel te laat kwamen wij thuis, waar wij bleek van ontsteltenis ons
avontuur vertelden en nog braaf uitgelachen werden op den koop toe.
‘Maar hij kwam vlak achter ons aan!’ hield Bram vol, bibberend van koû. Het
water droop hem en mij uit de kleêren.
‘Och wat!’ lachte vader ons uit. ‘De deur heeft niet op het nachtslot gezeten, en
nu hebben jullie in je zenuwachtigen angst zoo hard met je neus tegen die paneelen
gedrukt, dat de deur vanzelf opengewipt is. Ha-ha-ha-ha! Wat een helden! Enfin, je
straf heb je te pakken, en goed ook. Trek maar gauw droge kleeren aan en ga
onmiddellijk naar bed. Ha-ha-ha-ha!’
Den volgenden dag werd de doode man in de kist gelegd en ter aarde besteld. De
timmerman vond hem nog juist in dezelfde houding op de baar, als hij hem den
vorigen dag verlaten had.
Vader zal dus wel gelijk gehad hebben.
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Het zilveren horloge.
't Zou een dubbele feestdag worden...
In de eerste plaats omdat het vacantie was, want we waren in de dagen tusschen
Kerstmis en Nieuwjaar, en dan is er, geloof ik, op de heele wereld vacantie, en in de
tweede plaats, omdat wij een wedstrijd zouden houden.
't Was heerlijk winterweer, dat zag ik al direct, toen ik mijn neus tusschen de
gordijnen van mijn ledikant stak, want de bloemen stonden dik op de ruiten, en de
zon deed ze glinsteren en flikkeren. En mijn neus zelf kreeg een heerlijk koud gevoel
en al spoedig een eigenaardig rood kleurtje. De overgang van het warme bed naar
de door en door koude kamer was dan ook wel wat al te groot voor hem.
Brrr! Wat voelde het koud, maar het had toch heerlijk hard gevroren. Den vorigen
avond had ik gevreesd, dat het zou gaan dooien, want de barometer was een paar
streep gezakt, en dooi was wel het ergste, wat mij en mijne vrienden overkomen kon,
daar we dien dag eene hardrijderij op schaatsen zouden houden.
Ik vond het een heerlijk gevoel, dat mijn neus zoo koud werd, en ik begon te
springen in mijn bed van louter pleizier.
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Lang hield ik dat echter niet vol, want ik was veel te nieuwsgierig naar den stand
van den thermometer, die buiten mijn raam aan een spijker tegen het kozijn hing. Ik
sprong dus uit mijn bed, en begaf mij op mijne bloote voeten naar het venster, om
naar buiten te zien.
Hu, wat was dat vloerzeil koud aan mijne voeten, zóó koud, dat ik afwisselend op
mijn rechter- en linkerbeen ging staan. Stond ik op mijn rechter-, dan plaatste ik mijn
linkervoet daarop, om hem weer wat warmer te laten worden, en stond ik op mijn
linker-, dan deed ik het met mijn rechtervoet. En daarbij blies ik met mijn warmen
adem een rond plekje op de bevroren ruit, bij den thermometer. Ik moest geweldig
hard blazen, want de ruiten waren dik bevroren. Het vocht liep met een klein, mager
straaltje langzaam van mijn kijkgaatje naar beneden.
En intusschen werden mijne voeten steenkoud, en stond ik te trappelen als een
ijsbeer.
Eindelijk kon ik het kwikbuisje in den thermometer zien. Hoera! het stond op 15,
dus het vroor niet minder dan 17 graden. Dat was eene vreugde.
Een oogenblik hield ik mij doodstil om te luisteren. Neen, er was geen wind, want
àls die er geweest was, had ik hem op mijne bovenkamer moeten hooren.
Ik ging mij nu vlug wasschen en kleeden. Ha, het water in de lampetkan was
bevroren, en terdege ook. Er lag een dik korstje ijs in, dat ik met mijn hand moest
stuk maken, wilde ik het water in de kom kunnen gieten. Mijn neus kreeg het nu nog
kwader te verantwoorden, maar ik ontzag hem niet. Met spons en handdoek nam ik
hem zoo geducht onder handen, dat hij er van
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begon te gloeien. Toen ik even later beneden kwam in de huiskamer, moest ieder er
om lachen, zoo rood als hij zag. En ik kon voelen, dat het waar was.
Beneden had de kachel al een poosje gebrand en waren de ruiten reeds voor een
deel ontdooid, en nu zag ik, dat het dien nacht flink had gesneeuwd. De barometer
had het dus tòch geraden, dat er verandering in de lucht zat. De sneeuw lag wel een
voet dik.
‘O, wat jammer!’ riep ik uit. ‘Wat heeft het kolossaal gesneeuwd van nacht.’
‘Waarom jammer, Frits?’ vroeg mijn vader. ‘Met Kerstmis en Nieuwjaar is een
pak sneeuw wel eigenaardig.’
‘Ja, Pa, ziet u, dat is het ook wel, - maar nu kunnen we niet hardrijden...’
‘Waarom niet? De baanvegers zullen straks wel met vereende kracht aan het werk
gaan, en dan is alles om één uur nog best in orde. Ik geloof, dat de knechts van baas
Hegger al druk bezig zijn, om de baan af te zetten!’
‘Heerlijk! Echt!’ riep ik uit. ‘Hè pa, ik hoop, dat ik den prijs win, het zilveren
horloge. Ik verlang nergens zoo naar, als naar een horloge!’
Pa begon smakelijk te lachen.
‘Dat wil ik wel gelooven, mannetje,’ zei hij. ‘'t Is me ook geen kleinigheid. En
denk je nog al kans te hebben, of kunnen de andere jongens harder rijden dan jij?’
‘Als Karel Lardorf maar niet meedoet!’ zei ik. ‘Niemand dan hij kan het van mij
winnen, en met hem scheel ik ook maar een haartje, - maar hij rijdt toch harder dan
ik.’
‘Karel Lardorf? Is dat de zoon van den schoenmaker?’ vroeg Vader.
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‘Ja, die is het. Wij hebben al dikwijls om het snelst gereden, maar hij wint het bijna
altoos van me. Alleen als hij een ongelukje heeft, ben ik hem de baas. Maar o, het
scheelt maar zoo'n beetje, soms maar een halve schaats. Als zijn been maar even
uitglijdt, verliest hij het. Neen, 't is nog lang niet zeker, dat hij het horloge wint. Ik
heb den moed nog niet verloren.’
‘Daar heb je gelijk aan, Frits,’ zei mijne moeder. ‘Maar toch zou het voor dien
armen jongen eene heerlijkheid wezen, als hij den prijs won. Denk eens aan, een
zilveren horloge voor een armen schoenmakersjongen.’
‘Ja, Moe, maar voor ons is het net zoo goed prachtig!’ viel ik in. ‘En als ik het
winnen kan, zal ik het niet laten!’
‘Natuurlijk!’ zei Moe. ‘En ik zal er mij in verheugen, als jij de gelukkige bent,
maar toch gun ik het zoo'n armen jongen nog meer.’
Ik was het volstrekt niet met Moe eens, maar ik had dan ook al sedert langen tijd
naar een horloge gehunkerd. Mijn vriend Jan Dorlanth had er een met zijn verjaardag
gekregen, en van dien dag af had ik hem niet weinig benijd. Vooral Zondags, als wij
samen wandelden. O, wat scheen het mij eene heerlijke bezitting toe, en hoe jaloersch
was ik er op, als hij het met een breed gebaar uit zijn zak haalde, om te kijken, hoe
laat het was. Jan had een horloge van nikkel, dat prachtig glom. Eiken Zondag poetste
hij het met een stukje zeemleer en wat zilverpoeder op, en als dan het zonnetje scheen,
liet hij er dat op schitteren. En hij was er wat trotsch op, dat hij er een had en ik niet.
Dat kon ik soms niet uitstaan. Begrijp dus mijne vreugde, toen ik ver-
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nam, dat er eene hardrijderij voor jongens zou worden gehouden, en dat de prijs niet
meer of minder zou zijn dan een zilveren horloge met een nikkelen ketting, waaraan
een klein kompasje hing! Prachtiger kon het niet, vooral voor mij, omdat ik een van
de snelste rijders van al de jongens van het dorp was. Als nu die Karel Lardorf maar
niet meedeed, want anders was mijne kans niet groot, al scheelden wij ook zoo goed
als niets. Ja, ik ging zelfs zoo ver van te hopen, dat hij dien dag maar - ziek mocht
zijn, want dan won ik ongetwijfeld den eersten prijs. Om den tweeden gaf ik niets;
dat was maar een boek in prachtband. In gewone omstandigheden zou ik dat bijzonder
mooi gevonden hebben, want ik was een groot liefhebber van lezen, maar nu de
eerste prijs een zilveren horloge was, wilde ik dàt hebben, of niets.
Maar die booze gedachte wierp ik even spoedig weer van mij af, omdat ik met
een blos van schaamte moest erkennen, dat het verschrikkelijk leelijk van mij was,
te wenschen, dat Karel dien dag maar ziek zou zijn.
Zoodra het ontbijt afgeloopen was, begaf ik mij naar buiten, met mijne schaatsen
onder den arm. Het was mijn voornemen mijn vriend Jan Dorlanth af te halen, om
ons hier of daar op een goed plekje in het snelrijden te oefenen. Er was wel veel
sneeuw gevallen, maar er zou wel een plaatsje te vinden zijn, dat in de luwte gelegen
had en daardoor niet besneeuwd was.
Maar eerst begaf ik mij even op de vaart, om naar de werklieden te kijken, die
bezig waren lange palen door het ijs te stooten en die met vlaggen te versieren. Mijn
hart klopte van vreugde
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en blijde verwachting, toen ik dat zag. En ik liet ongemerkt mijne hand glijden van
mijn knoopsgat naar het borstzakje in mijne blouse, de plaats, waar weldra misschien
de kostbare schat prijken zou, - misschien!
Nu zag ik ook een paar leden van de feestcommissie komen met eenige baanvegers,
en zij wezen hun de plaats, waar de sneeuw weggeveegd moest worden. Weldra
waren er vele handen aan het werk, om alles in orde te brengen. Opgewekt verliet
ik het ijs, om mij naar Jan Dorlanth te begeven, die mij zeker al met smart wachtte.
Wij hadden afgesproken, dat ik hem zou athalen. Hij woonde een eindje achter de
school. Ik stak dus dwars het schoolplein over, want dat was een kortere weg dan
over de brug, en ontmoette op het plein toevallig den jongen, wiens vlugheid op de
schaatsen ik het meest vreesde, namelijk Karel Lardorf, den zoon van den
schoenmaker.
‘Zoo Fritsje!’ riep hij me toe. ‘Ga je je oefenen voor den wedstrijd?’
‘Ja, - jij ook?’
‘Ik kan niet tot mijn spijt, want ik moet Vader helpen, nu er geen school is. Maar
van middag doe ik stellig mee, hoor. Ik heb zin in den prijs!’
‘En ik niet minder,’ was mijn antwoord.
Ik wilde verder gaan, toen mij opeens een sneeuwbal rakelings langs mijn
rechteroor vloog. Dat moest Karel gedaan hebben. Zonder mij te bedenken, liet ik
mijne schaatsen op den grond vallen, nam twee handen vol sneeuw, en wierp die
Karel over het hoofd.
Toen begon het lieve leventje! De sneeuwballen vlogen ons om de ooren, want
Karel was
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evenmin als ik bang voor een paar koude handen.
Pats! Daar kreeg ik er een tegen mijne wang!
Pats! Daar had Kare! er een vlak tegen zijn neus!
Pats ging het, en nog eens pats, tot opeens een ander geluid werd gehoord.
‘Rinkeling-king-king!’ klonk het achter mij.
Karel Lardorf had in het vuur van zijn spel een grooten bal door een schoolruit
gegooid, en

kletterend vielen de scherven naar beneden.
‘Dat doe jij!’ zei ik verschrikt.
‘Ja!’ zei Karel, die met open mond naar de gebroken ruit staarde. En met een
bezorgden trek op het gelaat liet hij er op volgen: ‘dat ziet er leelijk voor me uit,
Frits!’
Ik was dit volkomen met hem eens, want de meester was zeer streng en strafte
dergelijke daden altoos zwaar. Karel zou ongetwijfeld veel strafwerk moeten maken,
en bovendien nog de
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ruit moeten betalen. Het was er een van f 1.20, dat wisten wij wel, want kort geleden
was er ook een gebroken, en toen had de nieuwe ruit die som gekost.
‘Dat kost je geld, Karel!’ zei ik.
‘Ja, maar wat nog erger is, een geducht pak slaag van Vader. Hadden we maar
niet gesneeuwbald!’
Ik keek Karel met medelijden aan, want ik wist, dat zijn vader een ruwe dronkaard
was, die zijne kinderen soms onbarmhartig kon slaan.
‘Zeg Frits, niemand dan wij tweeën weet, dat ik het gedaan heb. Zul je me niet
verraden, Frits? Toe, zeg!’
‘Neen,’ zei ik, ‘dat zal ik niet doen.’
Met een angstigen blik naar het schoolhuis, waar de hoofdonderwijzer woonde,
verliet Karel de noodlottige plaats, en ging langs een omweg naar huis. En ik
vervolgde mijne wandeling naar Jan Dorlanth, die dadelijk met mij mee ging om te
gaan rijden. Ik oefende mij dien morgen geducht, en meende stellig wel zooveel
gevorderd te zijn, dat ik Karel zou kunnen verslaan.
's Middags om half twee waren wij allen op de baan. Wat zag die er feestelijk uit.
De vlaggen bewogen zich langzaam aan de toppen der hooge palen, die de baan
afzetten, de muziek schetterde uit een klein feesttentje, dat aan het midden van de
baan stond, en de jongens joelden en lachten, dat het een lust was om te hooren. De
heeren van de feestcommissie hadden het verbazend druk, en reden van het eene
einde der baan naar het andere. Zij hadden kleine vlaggetjes in de hand, om elkander
te kunnen seinen, wie de winner was. En honderden menschen, meest allen op
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schaatsen, waren rondom de baan samengekomen, om van den wedstrijd getuigen
te zijn.
Eindelijk kwam ook Karel Lardorf, naar wien ik reeds zoo lang te vergeefs had
uitgezien, dat ik begon te hopen, dat hij niet komen zou. Voor hem alleen was ik
bang, want van de andere jongens had ik niets te vreezen. Die konden het toch niet
van mij winnen.
‘Zoo, Karel! Willen wij eens om het snelst, - voor de grap?’
‘Met alle plezier!’ was het antwoord.
Wij plaatsten ons aan het eene einde der baan. Eigenlijk mochten wij er nog niet
op rijden, doch wij waagden het maar. Eén, twee, drie!’ riep ik, en voort vlogen we.
We bleven wel drievierde gedeelte van de baan naast elkander, maar het gelukte
mij niet hem ook maar een haarbreedte vooruit te komen, hoewel ik al mijne krachten
inspande. Integendeel, ik begon te verliezen, en Karel behaalde, al was het met moeite,
de overwinning. Dat was een bittere teleurstelling voor me, want wat baatte het mij
nu, dat ik mij den geheelen morgen met zooveel inspanning getraind had? Ik was
boos op Karel en keerde wrevelig terug. Zeer goed begreep ik, dat al mijne kans op
het fraaie horloge verkeken was.
Uit de feesttent klonk ons thans het luiden van een bel in de ooren. Dat was het
teeken, dat wij daar komen moesten om te loten, wat voor ons een zaak van gewicht
was. Trokken b.v. Karel en ik opvolgende nummers, dan vielen wij tegen elkander,
en zou een van ons beiden er afgereden worden.
Gelukkig gebeurde dat niet. Ik trof het zelfs al bijzonder goed, want ik moest rijden
tegen
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een jongen, die het niet half zoo vlug kon als ik.
De wedstrijd begon. Er waren wel een vijftig deelnemers, maar er waren ook wel
een twintig prijzen en prijsjes, want de commissie wilde vele blijde gezichten zien.
't Was een prettige middag. Telkens reden er twee af, om elkander den eerepalm
te betwisten, en soms waren het zeer spannende ritten, doordat het tot op het laatste
oogenblik twijfelachtig bleef, wie het winnen zou. Dan rekten de toeschouwers de
halzen om beter te kunnen zien, en moedigden om strijd de beide kampioenen aan.
Langzamerhand werd het aantal deelnemers kleiner, want wie twee ritten verloren
had, mocht niet meer meedoen. Die was ‘dood’, zeiden wij.
Nog altoos waren Karel Lardorf en ik onder de aangeblevenen. Wij hadden nog
geen enkelen rit verloren.
In de feesttent lagen de prijzen, meestal mooie boeken. En met begeerige blikken
keek ik telkens, als ik de tent passeerde, naar het horloge, dat aan een spijkertje aan
den wand was opgehangen. Nog altoos hoopte ik, dat het geluk mij op de een of
andere wijze begunstigen zou.
Eindelijk waren er nog maar twee kampioenen overgebleven, en die twee waren
Karel Lardorf en ik. Onze nummers werden afgeroepen, en wij plaatsten ons aan het
begin der baan. Thans gold het den eersten prijs.
‘Voorwaarts!’ klonk het ons toe.
Daar gingen we! We zwaaiden met armen en beenen, of het molenwieken waren,
en we vlogen over de baan als pijlen uit een boog. We bleven naast elkander en
konden geen van beiden eenig voordeel behalen. Maar bij het einde van de baan
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boog Karel zich nog iets meer voorover en spande al zijn krachten in. Toen reed hij
mij een weinig vooruit en bereikte het eerst den eindpaal.
Ik had den strijd eenmaal verloren. Karel werd luidruchtig toegejuicht, en ik kreeg
tranen in mijn oogen van spijt en teleurstelling. Al mijn kans op het prachtige horloge
was verkeken, dat begreep ik wel, en ik kraste nijdig met mijn schaats diep in het
ijs.

Opeens schoot mij een middel te binnen, om tòch den prijs meester te worden. Wel
voelde ik, dat het een zeer leelijk middel was, maar daar dacht ik op dat oogenblik
niet over. Het prachtige zilveren horloge moest en zou het mijne worden, hoe het
ook ging!
Karel Lardorf was een eindje buiten het gedrang gegaan, om wat op adem te
komen. Met enkele streken was ik hem genaderd. Hij keek mij vriendelijk aan, en
zeide:
‘Dat heb je verloren, Frits, maar 't was een eerlijke strijd.’
‘Ja,’ zei ik kortaf, ‘maar als ik den prijs niet
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win, zal het niet lang geheim blijven, wie de ruit in de school stukgegooid heeft. Nu
moet jij zelf maar weten, wat je te doen staat.’
Ik zag, dat Karel mij met groote, verbaasde oogen aankeek. Toen betrok zijn gelaat,
en hoorde ik hem zeggen:
‘Dat is laaghartig!’ En met verontwaardiging liet hij er op volgen: ‘Maar het je
laten winnen doe ik nooit, nooit, versta je!’
Ik stoorde mij echter niet aan zijn toorn, en reed naar het begin van de baan terug.
Een poosje later verscheen daar Karel ook, die mij onophoudelijk aanstaarde.
Eindelijk boog hij zich naar mij over, en fluisterde mij in het oor:
‘Jij zult het winnen, Frits. Wees gerust.’ Blijkbaar had hij zich bedacht en behield
de vrees voor de straf, die hem wachtte, als het bekend werd, dat hij de ruit gebroken
had, de overhand op zijn begeerte, om het fraaie horloge te winnen.
‘Voorwaarts!’ klonk het ons toe.
Wij reden af, ik zoo snel ik kon, - en al spoedig bemerkte ik, dat ik Karel achter
mij gelaten had. Ik hoorde zijn forsche streken dicht achter mij, en bereikte het eerst
den eindpaal.
Weer klonk een luid gejuich, nu ter mijner eer, maar het stemde mij volstrekt niet
vroolijk. Ik durfde Karel niet aankijken en haastte mij, zonder op hem te wachten,
naar het andere einde terug.
Met een verdrietigen trek om den mond en de oogen verwijtend op mij gericht,
kwam ook hij daar spoedig aan.
Wij stonden nu gereed voor den laatsten rit, want daar wij er elk één gewonnen
hadden, zou deze beslissen, wie den prijs zou wegdragen.
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‘Houd je goed, Frits!’ riepen sommigen mij toe.
‘Maak, dat je het wint, Karel!’ riepen anderen. ‘Een zilveren horloge is geen
kleinigheid!’
‘Voorwaarts!’ klonk het weer.
En ik zette af, zoo snel ik kon. Weer hoorde ik Kareis krachtige streken vlak achter
mij, en ik wist, dat hij het winnen kon, als hij wilde. Maar ik had hem in mijn macht,
en hij durfde niet.
Ik reed de tent voorbij, waarin het horloge hing. Ik zag het zelfs hangen en wist,
dat het weldra in mijn bezit zou zijn. Maar opeens schoot het mij te binnen, dat ik
het dan gestolen zou hebben, ja, dat ik het zelfs ontstolen zou hebben aan een armen
jongen, voor wien de schat nog veel grooter moest zijn dan voor mij. En plotseling
ontwaakte mijn betere natuur in mij, en werd ik met afschuw vervuld voor de slechte
daad, die ik op het punt stond te plegen.
Nog lag de halve baan voor ons en stond het in mijne macht een eerlijke jongen
te blijven. Snel hield ik mijn gang een weinig in, zoodat Karel, die daar niet op
verdacht was, mij in minder dan geen tijd had ingehaald.
‘Karel!’ riep ik hem toe. ‘Ik wil zóó het horloge niet winnen, hoor je 't, Karel, ik wil niet. Voorwaarts! Jou komt de prijs toe, en niemand anders!’
Karel keek mij verbaasd aan, maar weldra helderde zijn gelaat op.
‘Meen je dat, Frits!’ vroeg hij verheugd.
‘Ja, - ja - vooruit maar! Zoo hard je kunt!’
Karel vloog voorwaarts, en lustig zijne pet boven het hoofd zwaaiende, bereikte
hij het eerst den eindpaal. Hij had het horloge gewonnen!
Ik was de eerste, die hem de hand drukte, om
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hem te feliciteeren, en ik voelde mij recht gelukkig, dat ik mijn booze plan niet ten
uitvoer had gebracht.
‘Van ganscher harte geluk er mede, Karel!’ zei ik. ‘Een oogenblik ben ik voor de
verleiding

bezweken, maar ik ben blij, dat ik het verloren heb. 't Zou een gestolen horloge
geweest zijn.’
Karel drukte mij vroolijk de hand. Nooit heeft hij aan iemand verteld, wat er dien
middag tusschen ons is voorgevallen. Maar nog altoos bewaar ik het boek, dat mij
als premie werd uitgereikt, als eene gedachtenis aan dien gedenkwaardigen middag
in de Kerstvacantie.
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