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Eerste hoofdstuk
Klaas probeert een uitvinding en Jaap rolt er door onderstboven.
Ze zouden samen gaan vissen, vader en Jaap, heel vroeg de volgende morgen. Maar
hoe moesten ze op tijd wakker worden? Want de wekker was kapot; klein Hansje
had er in een onbewaakt ogenblik mee zitten knoeien. Je kon er nog wel op zien, hoe
laat het was, maar het ding wou niet meer aflopen. En er was geen geld, om het te
laten maken.
‘Weet je wat?’ zei moeder, toen ze 's avonds zaten te eten. ‘Gaan jullie maar gerust
slapen, ik zal er wel voor zorgen. Als ik dat wil, ben ik precies op tijd wakker. Hoe
laat moet je er uit, vier uur, halfvijf?’
Maar dat wou vader niet.
‘Jij hebt je rust nodig, meer dan iemand anders,’ zei hij. ‘Jij hebt je werkhuizen
en de zorg voor het gezin en je ziet er toch al zo slecht uit de laatste tijd. Nee hoor,
vrouw, jij hebt al moeite genoeg om het hoofd boven water te houden. Dan kan ik
er beter mijn slaap aan wagen. Ik voer toch zoveel nuttigs niet uit....’
En hij probeerde te lachen, toen hij dat zei, maar het lukte niet erg.
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Ze praatten er nog een poosje over door en toen draaide het er natuurlijk op uit, dat
ze allebei hun best zouden doen om vroeg wakker te worden. En dat ze dus allebei
slecht zouden slapen.
Daarom was Jaap nog niet tevreden. Hij bleef piekeren over een ander middel om
vroeg uit bed te komen. En plotseling vond hij wat.
Eefting, de vader van Klaas, die een paar huizen verder woonde, moest de laatste
tijd al bij donker de deur uit. Hij ging grasmaaien bij een boer en dat werk wilde het
best, als de dauw nog vers op de velden lag. Wel een uur voor de zon opkwam, ging
Eefting al op stap met zijn zeis. Dat had Klaas Eefting, die loopjongen was bij de
bakker, gisteren zelf verteld, toen hij het brood bracht.
Nou, een uur voor zon, dat was nog te vroeg, om vader en moeder al wakker te
laten kloppen. Maar als Eefting dan hem, Jaap alleen, eens uit bed kon halen, zonder
dat vader en moeder het merkten.... Hoe was dat klaar te spelen?....
Jaap ging er eens met Klaas over praten. Die stond achter zijn huis, op het straatje,
een fietsband te lappen. Hij liet zijn werk even rusten en stak een cigaret op, terwijl
Jaap hem de zaak uitlegde. Met een frons in zijn voorhoofd werkte hij toen weer
even door, stond een poos te staren, werkte weer even en zo diep was hij in gedachten
dat hij het ventiel in de mond stak en de cigaret in de fietsband wou draaien.
‘Ik lijk wel een professor,’ lachte hij. ‘Maar ik heb het! Je slaapt op de zolder,
hè?.... Nou, dan moet je een touw aan je been binden en dat door het dakraam naar
buiten hangen. Dan kan mijn vader daar aan trekken, als hij langs komt. Wat zeg je
er van? Kom maar, dan zullen we 't hem dadelijk vragen.’ Hij liep met Jaap het
schuurtje om en de bleek op. Daar zat vader Eefting zijn zeis te scherpen. Hij had
een klein aam-

Anne de Vries, Vader en Jaap

9
beeldje aan een pin in de grond gestoken, dat heette het haarspit. Daar had hij de zeis
op gelegd en nu tikte hij met een hamer op de snede. Dan werd die snede van de zeis
zo dun als een haar.
‘Tink, tink, tink!’ zei het. Dat klonk zo leuk in de stille avond.
Klaas vertelde alles. En zijn vader vond het best.
‘Bind er een stukje wit papier aan,’ zei hij. ‘Dan zie ik het touw beter in het donker.’
Dat beloofde Jaap. Hij rende met vrolijke sprongen weg.
‘Eén gebraden vissie voor mij!’ schreeuwde Klaas hem na. Natuurlijk, kon hij
krijgen. Wie weet, hoeveel ze wel zouden vangen, als ze zo heerlijk vroeg bij het
water waren! Hoe vroeger op de morgen, hoe beter de vis wou bijten....
Jaap vloog de kamer in, waar het al schemerig begon te worden. ‘Vader, moeder,’
riep hij, ‘nou heb ik een mooie uitvinding! Ga maar gerust slapen allebei en ik zal u
wakker maken, net zo laat als u wilt. Hoe laat moet het, vader?’
‘Nou....,’ glimlachte vader, ‘als jij dat dan zo precies kan, Jaap.... Om, lâ 's kijken,....
om vijf minuten voor halfvijf. Dat is nog meer dan een half uur voor zon. Als je dat
kan, is de eerste vis, die wij morgen vangen, voor jou alleen.’
‘Dâ's afgesproken!’ lachte Jaap.
‘En wat is nou je uitvinding?’ vroeg vader.
‘Dat vertel ik morgenvroeg pas,’ zei Jaap geheimzinnig. ‘Om vijf minuten voor
halfvijf!’
Moeder keek op de wekker, die op de schoorsteenmantel stond. Het was bijna
negen uur.
‘Dan nu maar gauw naar bed,’ zei ze. ‘Wij gaan ook dadelijk. Welterusten, Jaap!’
‘Welterusten, moeder! Dag vader! En als die eerste vis nou es zeven pond weegt?’
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‘Dan moet je hem opeten, of je wilt of niet!’
Jaap klom lachend de ladder op. Halverwege bedacht hij zich, sloop naar het
schuurtje en haalde het touw, waar de geit overdag buiten aan vastgebonden stond.
‘Er moet een steen onderaan,’ dacht hij. ‘Dan zakt het beter. En dan een stuk krant
een beetje hoger....’
Hij vond een halve baksteen bij de regenton en klom er snel mee naar boven. Een
stapel kranten lag wel op de zolder. Eerst kleedde hij zich uit. Toen klom hij op zijn
bed, deed het dakraampje open en liet het touw, met de steen en de krant er aan
gebonden, voorzichtig naar beneden zakken. Het gleed bijna geruisloos langs het
oude rieten dak en de witte vlek van de krant verdween in de schemering. Toen
voelde hij al spoedig, dat de steen de grond bereikt had. Het touw was lang genoeg.
Jaap bedacht ineens, dat hij nog bidden moest. Met het eind
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van het touw in zijn gevouwen handen knielde hij neer en fluisterde eerbiedig zijn
avondgebed. Toen legde hij een stevige lus om zijn linkerenkel, niet te nauw
natuurlijk, en kroop grinnikend onder de deken. En nèt zou hij zich lekker
wegknuffelen, toen zijn voet met een ruk omhoogvloog. Er werd hard aan het touw
getrokken.
Jaap sprong verschrikt overeind, klom snel op de rand van zijn ledikant en stak
zijn hoofd door het hoge raampje. Beneden, in de zware schemering, stond een
donkere gedaante en de geur van cigarettenrook kwam omhoog.
‘Klaas natuurlijk,’ dacht Jaap. ‘Die moest even onze uitvinding proberen!....’
Meteen kwam er weer een ruk en zó stevig, dat Jaap zijn evenwicht verloor en
met een zware bons van de bedrand op de zolder viel.
Beneden klonken verschrikte stemmen.
‘Jongen, wat doe je toch!’ riep moeder.
‘O, niks moeder!....’ riep Jaap terug. ‘Ik.... eh.... ik viel alleen maar om....’
‘Slapen, hoor!’ riep vader.
‘Ja vader!’
Jaaps hart bonsde van de schrik en hij stond in het donker met een lelijk gezicht
zijn hoofd te wrijven. Het touw hield hij stevig met de andere hand vast, om niet
weer onderstboven getrokken te worden. Maar buiten was het geluid van twee voeten,
die er snel vandoor gingen. En na wat gemompel werd het ook in de kamer weer stil.
Jaap kroop maar weer in bed.
‘Dat nare jong,’ dacht hij. ‘Als hij het waagt, terug te komen, gooi ik hem een
rotte ui in zijn nek! Er liggen er een paar bij de schoorsteen....’
Maar buiten bleef alles stil. Een fietsbelletje rinkelde op de
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straatweg. Een auto suisde voorbij en het licht van de schijnwerpers gleed even langs
het raam. Een mug zoemde rond over de donkere zolder.
Jaap rekende nog even na, of alles wel klaar stond voor de vispartij. Wormen....
ja. Deeg.... ja. Netje, hengels, snoeren.... ja, alles in orde. Hij draaide zich om op zijn
zij en stelde zich voor, hoe hij morgen bij het water zou zitten. Hij zag het dobbertje
dansen op de golfjes, hij zag het onderschieten, hij voelde al de heerlijke spanning
in zijn handen, als hij een zware vis uit het water trok....
‘Als 't nou maar mooi weer is,’ dacht hij. ‘Niet zo'n harde wind, en geen regen,
vooral geen regen alsjeblieft, want vader mag niet.... Vader moet....’
En hij doezelde weg.
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Tweede hoofdstuk
Een boze droom en een leugentje, waar je niemand kwaad mee doet. De
Kloosterkolk. Hoera!
Jaap zat te vissen aan de oever van een brede en diepe stroom. Het weer was woest,
de golven bruisten haast, over de kant en spoelden zijn dobber telkens onder. Toen
zag hij ineens, midden in de rivier, een heel grote vis zwemmen. En dat was vreemd,
die vis zwom half boven water!....
‘Vader!’ riep Jaap, ‘zullen wij die samen vangen?’
Vader stond ver weg, helemaal aan de overkant. Maar Jaap kon toch zien, dat hij
erg angstig keek. Hij strekte zijn handen in wanhoop uit naar de rivier.
‘O jongen,’ riep hij, ‘zij kan haar hoofd niet meer boven water houden!....’
En toen schrok Jaap hevig, want hij zag ineens, dat het zijn moeder was, die daar
meedreef met de stroom. O, hij bedacht zich geen ogenblik! Met één sprong was hij
in het water en zwom snel naar haar toe. Maar juist, toen hij haar vastgrijpen wilde
en meetrekken naar de kant, pakte hem iemand stijf bij zijn been. En hoe Jaap ook
worstelde om los te komen, hoe woest hij achteruittrapte, die geheimzinnige macht
hield hem vast en sleurde hem terug door de golven. En moeder dreef weg met de
stroom....
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‘Laat mij los!’ schreeuwde Jaap woedend.
Toen werd hij wakker van zijn eigen stem. Hoe was het mogelijk, hij lag in bed!
Het was dus niet waar? Moeder lag niet in het water?....
Hij ging rechtop zitten en wreef zijn ogen uit. Vreselijk, wat een benauwde droom
was dat!.... Zijn hart bonsde nog van angst....
Maar wat was dat? Nu werd er toch werkelijk aan zijn been getrokken! En hard
ook!
‘Au, schei uit!’ riep Jaap. Toen begreep hij het pas. Dat was Eefting natuurlijk!
Wie weet, hoe lang die al zijn best gedaan had, om hem wakker te krijgen....
Jaap tastte snel naar het touw en trok het omhoog. Buiten kuchte iemand. Toen
was er het geluid van zware voetstappen, dat langzaam wegstierf in de verte.
Jaap maakte het touw los van zijn voet, stapte voorzichtig op de zolder en legde
het onder zijn bed. Hij wreef een poosje zijn enkel. Jongen, die schrijnde nu toch
wel, hoor! Maar wat deed het er toe? Hij was op tijd wakker, dat was de hoofdzaak.
Stil, hoorde hij iets beneden?.... Zouden ze wakker geworden zijn door zijn
geschreeuw?.... Hij hield zijn adem in en luisterde, maar het bleef gelukkig stil. Hij
geeuwde en rekte zich uit. Hè, wat was het nog donker en wat had hij nog een slaap!....
Zou hij nog even in zijn nest kruipen?.... Het leek, alsof er niets heerlijkers bestond,
dan je nog even weg te mogen knuffelen onder de warme deken....
Maar hij deed het niet. Dat zou stom wezen! Mafte hij natuurlijk weer in en zou
pas wakker worden, als de zon al hoog aan de hemel stond. Was de hele vispartij
naar de maan!
Hoor die vogels al eens druk zijn!.... Een heel koor zat buiten te jubelen. Hij
luisterde er naar, terwijl hij zacht bezig was om zich aan te kleden en zijn slaap
verdween er van. Voorzichtig
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daalde hij de ladder af, vond op de tast zijn klompen en sloop naar buiten, om naar
het weer te zien. Het was alsof hij in het water stapte, zo lekker fris drong de
morgenlucht door zijn kleren. Hij ademde diep en keek rond. Een gele streep kleurde
de horizon in het Oosten. Het begon licht te worden. Een merel zat op de rand van
de regenton te fluiten en bleef zitten tot Jaap vlakbij gekomen was. Klein Jantje, het
winterkoninkje, wipte al ijverig door de vlierstruik en zong zijn zuivere trillertjes.
En alom was de lucht vol met andere vogelgeluiden.
Jaap zuchtte van genot, terwijl hij water uit de ton schepte en zich waste. Een
handdoek was hier niet, daarom liep hij met zijn druipend gezicht de bijkeuken binnen
en droogde zich daar af. Toen sloop hij als een dief de kamer in, om op de wekker
te kijken.
Kijk nou, nog geen vier uur was het! Dan nog maar even terug naar de keuken.
Weet je wat, hij zou thee zetten, dat was zo'n kunst niet. Kon hij vader en moeder
eens fijn verwennen.... Hij stak het petroleumstel aan en zette water op, niet te veel,
anders duurde het zo lang. Half op de tast vond hij het theebusje in de keukenkast.
Om geen tijd te verliezen, zette hij toen eerst maar fietsen, hengels en visgereedschap
buiten. Het stel walmde vreselijk toen hij de keuken weer binnenkwam, maar de
ketel begon al te zingen. Nu de pot omspoelen met heet water, een paar schepjes thee
er in - het moest een lekker kopje worden! - water opschenken en de thee een poosje
laten trekken op het lichtje. Kon hij thee zetten, ja of neen?.... Toen hij met een
blaadje met drie dampende kopjes de kamer inkwam, wees de wekker nog maar
kwart over vier. En het was al zo licht, dat hij het kon zien op een afstand! Hè, jammer,
wat moest hij nou?.... Precies vijf minuten voor halfvijf moest hij wekken, dat had
hij beloofd.... Als hij zo lang
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wachtte, was de thee weer koud geworden.... En hij verlangde nu ook, om weg te
komen naar het viswater....
Vastbesloten zette hij het blaadje op tafel, nam de wekker en zette die tien minuten
vooruit. Met de wekker onder de arm en het blaadje in de hand deed hij dan
voorzichtig de deur van de slaapkamer open. Vader lag vooraan. Zijn mager gezicht
stond somber. Was hij boos?.... Of zou hij ook aan het vechten zijn in de slaap?....
‘Vader!’ riep Jaap.
Vader sliep door.
‘Vader!’....
Nòg geen beweging.
Maar moeder zat ineens rechtop.
‘Jongen, Jaap,’ zei ze verbaasd, ‘sta jij daar al?’....
‘Als 't u blieft, mevrouw,’ zei Jaap parmantig, ‘één thee!’ Toen werd ook vader
wakker. Jaap duwde hem gauw de wekker onder de neus.
‘Vijf minuten voor halfvijf, vader!’ riep hij. ‘Of eigenlijk een halve minuut later,
maar dat is uw eigen schuld, want ik kon u niet wakker krijgen. Nou, wat zegt u er
van?....’
Even schoot het hem toen door het hoofd, dat hij het zeggen moest van die tien
minuten, maar hij deed het niet, want het zou zijn overwinning een beetje kleiner
maken. Wat gaf het ook, hij deed er immers niemand kwaad mee? Later kon hij het
ook nog vertellen of de wekker weer tien minuten terugzetten.... Kijk, vader en
moeder wisten van verbazing niet, wat ze zeggen zouden. Ze zaten naast elkaar hun
thee te drinken en het leek wel, alsof ze plotseling rijke lui geworden waren, die door
een huisknecht werden bediend. Maar die huisknecht dronk zijn thee op de stoel voor
het bed en glom van trots en genoegen.
‘Hoe heb je dàt nu aangelegd?’ vroeg vader.
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‘Ja, als u dàt eens wist!’ lachte Jaap. Hij verklapte zijn geheim nog niet, het was veel
te leuk zo.
Toen vroeg moeder: ‘Hoeveel thee heb je in de pot gedaan, Jaap?’
‘Een schepje of drie, moeder.’
‘Jongen toch,’ schrok ze, ‘dat is veel te veel! Eén schepje was genoeg geweest!
Denk je, dat mij het geld op de rug groeit?’ Maar toen ze zijn teleurgesteld gezicht
zag, troostte ze: ‘'t Was toch lekker, hoor! Voor een keer is het zo erg niet....’
‘Ga maar gauw wat eten,’ zei vader. ‘Dan kom ik er ook uit. En jij, nog lekker een
poosje uitrusten, hoor moeder!’
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Hij scheen er nu ook zin in te krijgen. Toen Jaap twee boterhammen op had, was
vader al kant en klaar. Hij stak een boterham in de zak, dronk nog gauw een kopje
thee en was reisvaardig. Samen gingen ze naar buiten en pakten de fietsen, vader
zijn eigen, Jaap de oude rammelkast van moeder. Deeg, wormen en netje konden bij
vader in de fietstas, Jaap nam de hengels. Het was nu al helemaal licht geworden, ze
kregen haast en reden met een flink vaartje het dorp uit, waar bijna overal de mensen
nog sliepen.
De lucht in het Oosten stond te gloeien, rood en oranje, alsof er een vuur brandde
achter de horizon. Rozerode, doorschijnende wolkjes dreven daarboven. Het was zó
schoon, dat Jaap er zijn ogen bijna niet afhouden kon. Eén keer reed hij bijna tegen
vader op. Die greep hem nog net op tijd bij zijn arm.
Ze konden bijna op de fiets bij de beek komen, over een landweggetje tussen
braamstruiken en elzen door, waarin de vogels jubelden om het hardst. Aan het eind
van dat weggetje zetten ze hun fietsen tussen de struiken, Jaap nam de hengels, vader
de overige spullen en door de bedauwde weilanden stapten ze op hun viswater af.
Het beekje kwam draaiend en kronkelend door het land. Het liep te dwalen als een
kind, dat de weg niet goed meer wist. Op sommige plaatsen was het zo ondiep, dat
je de blankgeschuurde bodem zag glinsteren onder het heldere snelstromende water.
Daar speelden grote scholen jonge visjes tussen de plompebladen en hun lijfjes
blonken als zilver bij hun snelle wendingen.
Maar plotseling, even verder, keek je in een zwarte diepte. Daar wielde het water
langs een steile oever en de beek was hier breder dan ergens anders. Daar was een
kolk, die de ‘Kloosterkolk’ genoemd werd. De mensen vertelden, dat daar
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drie mannen op elkaar in het water konden staan en dan moest de bovenste nog
reikhalzen, om het hoofd er boven te krijgen. Ze vertelden ook, dat hier vroeger een
groot klooster had gestaan. Maar de monniken waren slechte mannen, die om God
en zijn gebod niet meer gaven, die heel de dag dronken waren en voor wie liegen en
bedriegen geen zonde meer was. Ze waren vaak gewaarschuwd, maar wilden niet
luisteren. Toen was in een donkere nacht heel het klooster, met allen die er in waren,
verzonken in de diepte van het moeras. En als het nu nieuwe maan was precies om
twaalf uur in de nacht, dan kon je de klokken van de kloostertoren nog horen luiden
in de diepte....
Of het waar was?.... Sommige oude mensen meenden nog van wel, maar de meesten
zeiden, dat het bijgeloof was. Wèl was waar, dat hier de meeste vis zat van de hele
beek. Dat wist niet iedereen. Maar Jaap wist het wel.
De zon was nog niet boven de horizon, toen hij zijn snoer aan de hengel knoopte,
maar ieder ogenblik kon zij nu komen. Vier, vijf leeuweriken hingen jubelend in de
lucht. Die zagen de zon zeker al.
Jaap deed een stukje deeg aan de haak en legde in. Het snoer zonk snel, het
dobbertje ging schuin staan. Dampen zweefden over het water.
‘Nou, op hoop van zegen!’ zei vader en hij legde ook in, dicht bij Jaap. Achter
elkaar dreven de dobbertjes langzaam mee met de stroom. Mooie slanke dobbertjes
waren het, die Jaap zelf gemaakt had van een kurkje en een kippeveer.
‘Fijn, dat we zo vroeg zijn,’ zei vader. ‘Dat hebben we aan jou te danken. Hoe heb
je dat nu klaargespeeld?’
Jaap vertelde het en vader had er erge schik om. Maar onder het vertellen door
keek hij nu en dan spiedend om zich heen de weilanden over. En net, toen Jaap aan
het verzetten van de
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wekker wou beginnen, haalde hij zijn hengel op en zei: ‘Ik ga toch voor de zekerheid
maar achter dat struikje zitten, jong. De veldwachter mocht ook eens vroeg zijn
opgestaan.... Het is nogal een Pietje Secuur. Als hij me snappen kon zonder
hengelakte, zou hij het niet laten en dat kostte me dan zeker een paar gulden.... Waar
zou ik die vandaan moeten halen?....’
O ja, een hengelakte! Sedert een paar jaar moest elke volwassene, als hij wou gaan
hengelen, eerst zo'n ding halen op het gemeentehuis voor twee kwartjes. Zo'n akte
was dan een jaar geldig. Het geld werd voor verbetering van de visstand gebruikt,
zeiden ze. Maar hier in het beekje had Jaap er nog nooit iets van gemerkt. En het
was toch misschien wel nodig.... Want hoe lang zat hij hier nu al en hij had nog geen
beet gezien....
Hij liep met vader mee naar de andere zijde van de kolk en legde daar opnieuw
in. Nou niet meer praten, misschien bleven de vissen daarom weg. Hij keek naar zijn
dobbertje, maar de pracht van de hemel, recht voor hem uit, trok telkens weer zijn
ogen. Stralenbundels stonden tegen de lucht omhoog. De kleine wolkjes boven de
horizon waren nu zuiver goud. En het was zo plechtig stil. Alleen het gezang van de
leeuweriken was er. En heel in de verte het heldere geluid van een zeis, die gescherpt
werd. Toen stak de zon haar gouden rand boven de horizon en klom langzaam hoger.
Jaap vergat zijn hengel van bewondering. Hij werd er een beetje bewogen van.
Hoe schoon was dit alles. Hoe groot en machtig moest God wel zijn, die dit alles zo
heerlijk geschapen had!....
‘Vader, kijk toch eens!’ zei hij zacht.
Maar vader riep: ‘Jô, kijk liever naar je dobber!.... Haal op, vlug!’
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Jaap schrok er van. Zijn snoer stond strak gespannen naar het midden van de kolk
en de hengel boog in zijn handen. Snel en veel te wild natuurlijk sloeg hij op. Een
grote blanke voorn kwam spartelend boven....
‘Hoera!’ riep Jaap.
En mèt patste de vis op het water en was verdwenen. Jaap stond verbluft naar de
lege haak te staren.
‘Hoera!’ spotte vader. ‘Nou, jij bent ook een mooie visser, hoor!’
‘Wacht maar,’ dreigde Jaap. Hij ontwarde met bevende handen zijn snoer, dat
geheel om de hengel geslagen was en legde zo snel mogelijk weer in. Hij schaamde
zich voor vader. Tjonge-jonge, 't was toch ook zonde, zo'n prachtige voorn! En de
eerste nog wel, die voor hem alleen geweest zou zijn!.... Strak stond hij nu naar zijn
dobbertje te turen. De hengel trilde een beetje in zijn handen. Dat kwam van
opwinding. Neerleggen?.... Niks hoor, dan was hij misschien weer te laat!
‘Ik heb beet,’ zei vader gedempt.
Jaap keek niet op, want op dat ogenblik was er ook in zijn veertje een beetje
beweging.
‘Ik ook,’ zei hij zacht. ‘Nu moet ik nòg zien, wie de eerste heeft, vader....’
Maar vader sloeg al op. Er hing een visje aan zijn haak, niet groter dan een duim,
zo stil alsof het dood was. Het was misschien te klein om te spartelen. Vader wierp
het meteen weer in het water.
‘Ga jij nog maar een poosje naar je moeder toe,’ zei hij.
‘Ha-ha-ha!’ lachte Jaap. ‘Nou bent u nog net zo ver als ik! En straks....’
Hij zweeg verschrikt. Waar was zijn dobber nou?.... O, kijk eens, daar zwom hij
stroomop, met korte nijdige rukjes. Nou, dan moest de vis het aas toch in de bek
hebben? Hálen dan!’
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Hij sloeg aan en voelde, dat het weer een zware was. Nu voorzichtig, dacht hij nog.
Hij trok geleidelijk op en zijn hart sloeg van vrees, dat het weer mis zou gaan. Maar
een breed vissenlijf zwiepte al door de lucht. Jaap liep snel terug, struikelde over een
molshoop en viel achterover in het gras. De vis spartelde naast hem. Hij wierp er
zich als een tijger bovenop.
Vader had schik, omdat Jaap zo vreselijk druk deed. Maar hij was toch ook blij
met de vangst.
Hij zei: ‘Die is zeker wel een half pond, Jaap! Daar heb je een kluifje aan, jongen!’
‘Maar ze eten er natuurlijk allemaal van mee,’ zei Jaap grootmoedig.
Vader hield het netje open. Jaap deed de vis er in. En toen hij op vaders handen
keek, die magere slanke handen met de dikke aders, juist toen voelde hij ineens,
hoeveel hij van hem hield. Wat was het heerlijk, om zo samen met je vader uit te
gaan! Om kameraden te zijn en geen geheimen voor elkaar te hebben.... Zou vader
ook zoiets voelen?.... Hij gaf Jaap een klap op de schouder. Toen keken ze elkaar
even in de ogen.
‘Een fijne, hè?’ zei Jaap.
‘Nou!’ zei vader.
Maar hun ogen hadden gezegd: ‘Heerlijk hè, dat we zulke goede kameraden zijn!....’
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Derde hoofdstuk
Een monnik aan de haak. Vader stort zijn hart eens uit. Wat moet je zeggen
in zo'n geval?
Stil zaten ze weer naast elkaar en even later ving vader een voorn, die niet veel kleiner
was dan die van Jaap. Toen had Jaap er weer een. Nauwelijks had hij ingelegd, of
hij had alweer beet. En dat was het spannende, dat je nooit van tevoren wist, wat er
in die donkere diepte om je aas zwom. Dat verklapte de dobber ook niet. Soms schoot
hij onder met een vaart, alsof hij nooit weer boven zou komen en toch was het een
ding van niks, dat aan je haak spartelde. En een andere keer zat een vis zo lang te
bijten, alsof het aas veel te groot voor hem was en hij de dobber niet mee trekken
kon en als je hem ving, bleek het toch een heel behoorlijk beest te zijn.
Ze vingen maar, om de beurt. Na een paar uur was hun netje bijna vol met
glanzende spartelende vissen. Vader werd er vrolijk van. Hij ving een blei met bleke
schele ogen en zei lachend: ‘Wat kwam die zwaar boven, Jaap!.... Man, ik dacht een
ogenblik, dat er zo'n oude monnik uit het klooster aan de haak zat!....’
‘Stel je voor, dat die met zijn hoofd boven water kwam!’ lachte Jaap mee. Toen
dacht hij ineens aan zijn droom en vertelde die.
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‘'t Was zo benauwd!’ zei hij aan het slot. ‘Toen ik wakker werd, had ik nòg het
gevoel, dat we moeder kwijt waren en haar nooit meer terug zouden zien....’
Floep!.... Daar ging zijn dobber alweer. Al weer een vette!.... En nauwelijks had
hij opnieuw ingelegd, of al weer had hij beet. Pas, toen hij ook die gevangen had,
kreeg hij rust en kon eens naar vader kijken.
En wat was dàt nou?.... Die vader zat daar, alsof hij nog geen visje gevangen had.
Heel zijn leuke jongensachtige vrolijkheid was weg. Diepe rimpels waren in zijn
voorhoofd gekomen. Somber en moedeloos staarden zijn ogen. Het leek wel, alsof
hij plotseling tien jaar ouder geworden was!
Jaap zat verschrikt en verbaasd naar hem te kijken.
‘Vader,....’ zei hij zacht.
Toen keek ook vader op. Hij probeerde te glimlachen, maar het lukte niet al te
best.
‘Ja jongen, het is wat te zeggen,’ zei hij met een zucht. En toen begon hij te spreken.
Hij praatte met Jaap, zoals hij nog nooit met hem gepraat had. Als met een grote
vriend, met een volwassene. Het kwam zeker door hun mooie kameraadschap van
deze morgen.
‘Weet je wel,’ vroeg hij, ‘dat ik mij vaak bezorgd maak over moeder? Ze begint
er hoe langer hoe slechter uit te zien. En dat is geen wonder ook. Dag aan dag tobt
zij zich af, om de boel knap te houden en de monden open van ons kleine inkomen:
mijn pensioentje en die paar gulden, die ik met kwitantielopen verdien en wat zij
zelf verdient in haar werkhuizen. Het valt niet mee, om daarvan rond te komen, de
boel is allemaal zo ontzaglijk duur! Vooral de kleren zijn haast niet te betalen. En
wat we nog opzij kunnen leggen daarvoor, wordt aan jullie besteed - jullie groeien
allemaal tegen de verdrukking in; telkens moet er weer wat nieuws wezen voor
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één van de kinderen. En ik moet er ook knap uitzien, als ik bij de weg ben, zegt
moeder. Over zich zelf denkt zij niet, zij schiet er altijd bij in. Zij is zo nodig aan een
Zondagse mantel toe, zij kan met haar oude haast niet meer naar de kerk, maar daar
hoor je haar niet over. Zij offert zich op voor ons, ook met het eten. Jullie en mij
stopt zij het beste toe, maar zelf moet zij ook veel beter voedsel hebben. Maar een
stukje vlees komt er bij ons haast niet op tafel, dat weet je ook wel. 's Zondags een
plakje spek en door de week blokvet en olie....’
Vader zweeg even en schudde mistroostig zijn hoofd. Toen ging hij verder: ‘En
ik sta daar bij en ik kan met de beste wil van de wereld niet helpen. Ik snak er naar,
om hard voor jullie te werken en ik kan het niet, ik mag het niet van de dokter. Na
mijn operatie ben ik een zwak mannetje en er is niet veel hoop, dat dat in de toekomst
veel beter zal worden. Gisteren zou ik even het spinaziebed omspitten in de tuin en
halverwege moest ik er bij gaan zitten, omdat het koude zweet mij uitbrak en de hele
tuin met mij ronddraaide. En als ik een beetje te ver of te hard gefietst heb, is mijn
rug als gebroken.... Jongen, jongen, wat een wrak ben ik geworden!.... En nu moet
ik het onmachtig aanzien, dat mijn vrouw en kinder te kort komen en dat mijn gezin
verarmt.... Dat is hard, Jaap! Dat is soms haast niet om te dragen....’
Jaap antwoordde niet. Hij durfde niet. Hij keek maar stil naar zijn dobbertje, dat
roerloos op het blinkende water dreef en hij was diep onder de indruk van vaders
klacht. Zijn hart was zwaar van medelijden.
‘Dat ik daar zo weinig aan gedacht heb,’ peinsde hij. ‘Ik heb altijd maar alleen
aan mij zelf gedacht! Ik heb vaak gemopperd, als we weer geen boter op ons brood
kregen, maar alleen een beetje koude aardappels. En de vorige week ben ik kwaad
weggelopen, omdat ik die oude gelapte broek nog aan moest naar
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school. Hè, wat een nare vent was ik toch! Wat heb ik moeder vaak verdriet gedaan....
Ik heb ook nooit geweten, dat het zo erg was.... Maar nu zal het anders worden, hoor!
Nu ik alles weet, nu doe ik zo niet meer....’
Hij gluurde even opzij. Vader zat stil in de verte te staren en de hengel hing
vergeten in zijn hand.
‘Ik moet toch wat zeggen,’ dacht Jaap. Zal ik mijn arm om zijn hals slaan en
zeggen: ‘Vader, ik zal u wel helpen, hoor! Ik zal al mijn best doen, om u en moeder
het leven lichter te maken?’....
Maar dat sprak toch vanzelf, dat hij dat doen zou! Wacht eens, hij wist wat anders.
Hij zou zeggen: ‘Vader, maar de lieve Heer is er toch ook nog? Hij zorgt toch wel
voor ons? Wij kunnen toch bidden, of Hij u weer sterk en gezond wil maken en of
Hij ons uit de armoede wil helpen?....’
Ja, dat moest hij zeggen, dat was het beste. Maar Jaap kuchte een keer en hij zuchtte
een keer en hij durfde dat toch ook niet. En zo zaten ze daar maar stil naast elkaar
in de eenzame wei, in de warme zonneschijn.
Toen keek vader op en legde zijn hand op Jaaps schouder. Kijk, nu lachte hij toch
weer een beetje.
‘Wat heb je toch een domme vader, Jaap,’ zei hij. ‘Die bederft jou helemaal die
mooie vismorgen!’
‘O neen, vader,’ zei Jaap zacht. Maar hij had een raar stemmetje en zijn lippen
trilden.
‘Weet je wat?’ stelde vader toen voor. ‘Wij zullen samen ons best doen, om moeder
te steunen, hè jong? Wij moeten ons er maar samen doorvechten. Jij, als de oudste,
jij kunt al best eens een beetje helpen. Afgesproken?’
Nou, dat beloofde Jaap graag. Dat had hij zich immers al voorgenomen?
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‘Nog maar ruim een jaar, dan kan ik van school af,’ zei hij.
‘Dan kan ik ook mee helpen verdienen, vader. Dat scheelt dan ook alweer.’
‘Ja,’ zei vader, ‘daar rekenen we ook al op. Het eerste jaar is het moeilijkste. Maar
tot zolang moet je goed je best doen op school. Dat komt je later van pas.’
Natuurlijk, dat zou Jaap doen.
‘En de vis, vader,’ zei hij. ‘We hebben zo'n mooie zooi! Hoeveel zou het wel
wezen samen, een pond of zes?’
‘Minder zeker niet....’
‘Nou,’ zei Jaap, ‘ik heb gedacht, daar kunnen we best wat van verkopen. Bij het
pension van Van der Lugt willen ze het misschien wel hebben. Daar hebben ze een
heleboel gasten en iedere Vrijdag eten ze daar vis, maar ze moeten die soms helemaal
uit de stad halen. Dat zei Gert, die bij mij in de klas zit. En 't is nou Donderdag, dat
is dus net op tijd.’
‘Jongen, ja, als dat eens mogelijk was!’ riep vader.
Hij tilde het net uit het water en bewoog het op en neer in zijn hand. Wat een
gespartel en geblink tussen de mazen!
‘Wel zes pond, dunkt me,’ zei hij. ‘Maar met zo'n huis vol mensen moeten ze heel
wat hebben. En hoe moet dat dan, Jaap, dan hebben we zelf nog niks....’
‘Nou, we kunnen toch zeker nog wat vangen,’ zei Jaap. ‘Hoe laat is het, vader?’
Vader keek op zijn horloge.
‘Kwart over zeven,’ zei hij.
‘Kunnen we nog een uur,’ zei Jaap. ‘Als ik om halfnegen thuis ben, kom ik nog
best op tijd. Vooruit, dan nog gauw even ons best doen, va!’
Hij tilde zijn snoer uit het water. Natuurlijk, het deeg was er schoon af. Bij vader
net zo. Ze hadden er geen van beiden iets
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van gemerkt, dat ze beet gehad hadden. Maar nu opgelet! Ze legden opnieuw in,
keken elkaar even aan en lachten. Ze hadden weer nieuwe moed en de blijdschap
kwam terug. Omdat ze zulke dikke vrienden waren en zo'n mooi verbond gesloten
hadden.
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Vierde hoofdstuk
Pietje Secuur. Is het somtijds onmogelijk, om eerlijk te zijn? - Moeder
moet er maar niets van weten!....
De vis beet niet zo goed meer. 't Was net, alsof ze geen honger meer had. Misschien
was 't alleen klein goed, dat er rondspeelde om het aas. Het zat heel lang te tukken,
voor het de dobber ondertrok en met grote moeite vingen ze nog een paar.
‘Ik ga het eens wat verderop proberen,’ zei Jaap.
Hij liep een meter of wat langs de stroom, legde in en bleef toen ineens stokstijf
staan van de schrik.
‘Vader, de veldwachter!’ riep hij gedempt.
Vader keek snel om zich heen.
‘Doorvissen!’ gromde hij tegen Jaap. ‘Gewoon doorvissen!’ Door de bladeren van
de struik kon hij de veldwachter zien komen, aan de overkant van de beek. Hèm kon
de man nog niet gezien hebben. Maar als hij de hengel gewoon ophaalde, zou de
veldwachter die zien boven de struik. Daarom slingerde vader die schuin uit het
water, zodat die dicht bij Jaap in het gras neerkwam. Toen ging hij achterover liggen
met de handen onder zijn hoofd en deed, alsof hij sliep.
Jaaps hart bonsde hevig, maar hij beheerste zich.
‘Hou je goed,’ zei hij tegen zich zelf. ‘We kunnen geen geld missen. Die boete
moeten we ontgaan....’
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De veldwachter was nu dichterbij gekomen. Het was een lange jonge kerel met een
bars gezicht. Hij was nog maar enkele maanden in het dorp, maar de mensen mochten
hem niet graag. Een echte dienstklopper noemden ze hem, een kinderachtige man.
Vlak tegenover Jaap, aan de overkant van de kolk, bleef hij staan.
‘Ben je aan het vissen?’ vroeg hij.
‘Ook een vraag!’ dacht Jaap. Hij had zin om te zeggen: ‘Nee, ik ben aan 't vogeltjes
vangen....’ Maar 't was beter, om het niet te doen.
‘Ja meneer,’ zei hij.
‘Heb je een hengelakte?’
‘Nee meneer.’
‘Hoe oud ben je?’
‘Twaalf jaar, bijna dertien.’
De man bromde wat.
‘Wie is dat, die daar ligt?’ vroeg hij toen.
‘Dat is mijn vader.’
‘Heeft die met die hengel gevist?’
‘Wat - wat zegt u?’ vroeg Jaap. Hij vroeg het alleen maar, om tijd te winnen.
‘Of je vader met die hengel gevist heeft, die daar naast je ligt! Je verstaat me toch
wel!’ riep de veldwachter ongeduldig.
Maar voor Jaap antwoord kon geven, kwam vader overeind. ‘Hè, hè!’ steunde hij,
rekte zich uit en stond langzaam op. ‘O, goeiendag, Muller, komt u ook een poosje
hengelen? Zeg, moet u daar nou ook een akte voor hebben, of is de politie vrij?’
Muller verwaardigde zich niet, om daar een antwoord op te geven.
‘Heb jij wel een hengelakte?’ snauwde hij.
‘Ik niet,’ zei vader lachend. ‘Maar moet je ook al zo'n ding
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hebben, om naar het vissen van je zoon te kijken of om een tukje te doen aan de kant
van het viswater?’
‘En wat doet die tweede hengel daar dan?’
‘Die ligt daar uit te rusten,’ zei vader.
‘Daar heb ik straks mee gevist,’ zei Jaap ineens.
‘Heb je met twee hengels gevist?’ vroeg de man hoopvol.
‘Dan krijg je ook een bekeuring.’
‘Nee,’ loog Jaap, ‘eerst met de ene en toen met de andere....’ En hij dacht: ‘Dat is
de tweede leugen vanmorgen....’ Maar het moest immers? Of niet?.... Was het niet
onmogelijk, om eerlijk te zijn?....
Meteen zag hij, dat zijn dobber weg was. Hij haalde snel op en een flinke voorn
spartelde aan de haak. Hij liet die met de hengel in het gras vallen en legde meteen
de andere hengel in. ‘Ziet u,’ zei hij, ‘zo doe ik dat! Dan verlies ik geen tijd!....’
Vader maakte de voorn los, deed weer een stukje deeg aan de haak en legde de hengel
gereed bij Jaap.
‘Zie je, ik speel voor zijn hulpje,’ zei hij. ‘Zo kan ik mij ook nog een beetje nuttig
maken. Dat is toch niet verboden?’
De veldwachter antwoordde niet. Hij bleef een hele poos staan wachten. Vader
legde de voorn in het gras en keek vol aandacht naar Jaaps dobber, die weer begon
te dansen.
‘Haal dat net eens uit het water,’ beval de veldwachter opeens.
‘Wat wou je dan?’ vroeg vader.
‘Hoor je niet, wat ik zeg?’
‘Nou, nou, je hoeft niet zo te schreeuwen! Met beleefdheid en vriendelijkheid kom
je veel verder!’ zei vader. Maar hij haalde toch het net even op, deed de voorn er in
en liet het meteen weer zakken.
‘Gooi het eens over de beek,’ beval Muller.
‘Wàt zeg je?’ deed vader verbaasd.
‘Gooi mij het net eens toe! Daar is ondermaatse vis bij!’
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‘Je kan me nog meer vertellen,’ antwoordde vader. ‘Een net vol vis over de beek
gooien! Waar wij.... waar mijn jongen drie uur voor gevist heeft! Op gevaar af, dat
alles in het water terecht komt!’
‘Je bent bang voor een bekeuring!’ riep de veldwachter kwaad. ‘Vooruit, doe wat
ik zeg!’
‘Ik ben je knechtje niet,’ zei vader kalm. ‘Als je ze zien wilt, loop je maar om of
je komt maar dwars door de beek met je mooie pakkie! En sta daar nou maar niet
langer te schreeuwen en te stampvoeten, want zo jaag je de vis ook nog weg!....’
‘Je bent nog niet van mij af!’ riep de veldwachter. ‘Wacht maar, ik vind je wel!’
Hij keerde zich om en liep snel weg, de beek langs.
‘Foei, wat een rare man!’ lachte vader. ‘Haal op, Jaap, je hebt er weer een!’
Ja, een aardige brasem werd door Jaap weer de wal opgezwaaid. Vader deed die
in het net, Jaap legde de andere hengel weer in. Zijn handen beefden en zijn benen
waren zwaar. Hij bewonderde vader, die zo kalm gebleven was.
‘Je zult zien, dat hij ons straks staat op te wachten,’ voorspelde vader. ‘Hou hem
in de gaten, Jaap, waar hij blijft....’ De veldwachter verdween achter de bosjes bij
de boerderij van Hamstra. Daar had hij zijn fiets zeker staan. Vader haalde het net
uit het water en schudde de inhoud uit op het gras. Wat een prachtige vangst!....
‘Hoe lang moeten ze wezen, Jaap?’
Dat wist Jaap precies.
‘Voorn vijftien centimeter en brasem achttien,’ zei hij.
Met vader zocht hij alle vissen, waarvan ze twijfelden of ze groot genoeg waren,
uit de hoop. Hij wou ze weer in het water gooien, maar vader hield hem tegen.
‘Ben je mal, jô!’ zei hij. ‘Daar hebben we ze niet voor ge-
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vangen! Een beetje hard gebakken zijn ze heerlijk, dan eet je de graatjes mee op.’
Hij zocht ze bijeen in zijn grote rode zakdoek en knoopte die dicht. Ze konden er
maar juist in. Aan de kant van een sloot die op de beek uitliep, stopte hij het pak weg
en dekte het met een graspol toe.
‘Knappe kerel, die ze daar vindt,’ grinnikte hij. ‘Kom maar, jô, nu wordt het tijd,
om naar huis te gaan. Die muggenzifter zal ons ook nog wel een poosje ophouden.’
Vader bleek goed gezien te hebben. Toen ze van het landweggetje de straat wilden
opdraaien, kwam de veldwachter achter een boom vandaan en hield ze staande. Hij
controleerde de vangst, mat de kleinste exemplaren na met een duimstok, maar moest
erkennen dat ze allemaal ruim de maat hadden.
‘De andere heb je zeker gauw in het water gesmeten, hè?’ zei hij teleurgesteld.
‘Dat heb je nou es mis, meneer!’ antwoordde vader naar waarheid. ‘Er is, nadat
je bij ons weggegaan bent, niet één meer in de beek gegooid. Jaap?’
‘Nee, niet één!’ beaamde Jaap. ‘Maar onder het vissen door wel een paar, die te
klein waren.’
En ook dat was waar. En toch.... Bedrogen ze de man nu, ja of nee?
Hij scheen dat zelf ook te voelen.
‘Ik waarschuw jullie, dat je de wet in acht neemt in het vervolg,’ dreigde hij.
‘Ja,’ zei vader, ‘je zal nog wel eens weer op ons loeren. Heb je niks beters te
doen?.... Stel je nou eens voor, dat je ons had kunnen bekeuren. Zou je dat dan zo
fijn gevonden hebben, om mensen die iedere cent moeten omkeren, een boete van
een paar gulden te laten opleggen?.... Ik kan zelfs die paar
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kwartjes voor een hengelakte niet missen. Moet je nou beslist op alle slakjes zout
leggen?’
‘Het is mijn plicht toch?’ zei de veldwachter, maar hij keek toch een beetje
verlegen.
‘Ja, ja,’ zei vader, ‘je moet nog leren, om de wet naar de geest toe te passen en
niet naar de letter. Denk daar maar eens over na.’
Ze stapten op en reden naar huis.
‘Ik ga vandaag die visjes wel even halen,’ zei vader. ‘Als hij op de markt moet
zijn....’
Ze hadden samen schik, dat ze er zo goed afgekomen waren. En tòch.... wat vader
gezegd had van de geest en de letter, daar moest Jaap maar aldoor aan denken. Hij
begreep dat niet goed. Het nam iets van de vreugde weg, deze hele geschiedenis. Iets
bitters bleef er van over. Dat hoefde toch niet? Wat je met je vader deed, dat was
toch niet slecht?.... En hoe zat het nou met die wekker? Moest hij dat nog zeggen?....
Welneen, het leek hem nu helemaal niet meer nodig....
Moeder liep overal tevergeefs naar het geitentouw te zoeken, toen ze thuiskwamen.
Jaap haalde het gauw van de zolder en bracht de geit op de bleek. Toen hij terugkwam,
stonden vader en moeder de vis te bekijken op het straatje achter het huis. Jaap keek
naar ze en dacht: Wat hou ik toch veel van ze! Wat zal ik mijn best voor ze doen!
‘Wat zegt u er van, moeder?’ vroeg hij.
‘Prachtig!’ zei moeder. ‘Jullie kunnen het, hoor! Alleen jammer, dat er zoveel
dure olie bij moet, om ze te bakken. Een fles olie hadden jullie ook moeten vangen!....’
‘Wacht maar!’ zei vader geheimzinnig. ‘Dat komt misschien ook nog wel.’ Hij
knipoogde tegen Jaap. O ja, het pension!.... Vader vertelde niets van de historie met
de veldwachter en Jaap zweeg er ook over. Waarom zouden ze moeder daarmee
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plagen?.... Ze maakte zich zo gauw ongerust. Ja, en ze was zo door en door eerlijk
ook!.... Misschien durfde vader wel niet goed....
‘Maar jij moet naar school, Jaap!’ schrok moeder opeens. ‘De zusjes zijn al een
hele poos weg. Wil je nog een boterham?’
‘Neen moeder, ik heb helemaal geen zin!’ jokte Jaap. Hij waste gauw zijn handen
met wat groene zeep, niet teveel zeep, want die zou ook wel duur wezen....
‘Dá-àg!’ riep hij, ‘tot vanmiddag!’ En holde het hek uit. Hij voelde zijn maag
jeuken, toen hij aan de boterham dacht, die hij geweigerd had. Maar wat deed het er
toe?.... Voor moeder spaarde het alweer wat uit. Haar gaf het misschien een beetje
minder zorg.... Vooruit maar, hoor! Hij zou het best volhouden. Vanmiddag kon hij
vis eten, zoveel hij lustte. Ten minste, als vader niet alles verkocht!
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Vijfde hoofdstuk
Het wonderlijke leven der bijen. Een potje voor een mantel. De Heer is
mijn Herder.
Onder de rekenles, zolang hij bezig kon zijn, ging het nog, maar onder de leesles,
die daarna kwam, zat Jaap te gapen van slaap en van honger. Het was ook zo warm
in de school!.... De ramen stonden wijd open en toch wees de thermometer over de
tachtig graden aan. In de pauze bliezen de jongens hem op tot negentig en toen de
school weer begon, riepen ze: ‘Meester, mogen we vrij? Het is veel te warm, om te
leren!....’
‘Wat wou je dan gaan doen?’ vroeg de meester.
‘Zwemmen!’ riep Gert van der Lugt.
‘Languit in het gras liggen,’ zuchtte Bep van de dominee. ‘In mijn badpak....’
‘En je ouders tot last wezen,’ zei de meester. ‘Ik weet iets beters. Ga er maar eens
gemakkelijk bij zitten, dan ga ik wat vertellen.’
‘Ha!’ zeiden ze.
‘Of wil je toch liever naar huis?’
Neen, dan bleven ze wel. Want de meester kon vertellen, dat je er alles bij vergat.
Ze zaten al klaar. En ook Jaap strekte zijn benen onder de bank, rekte zich nog eens
uit en voelde zich al een stuk beter.
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‘Dan zullen we 't vandaag nog eens over de bijen hebben,’ zei de meester. ‘Daar is
het nu net de tijd voor.’
Hij was een echte bijenvriend. In zijn tuin stond een lange rij kasten en korven en
na de schooluren was hij daar dikwijls bezig, met een kap over zijn hoofd en een
kromme pijp in zijn mond. Jaap en nog een paar jongens hadden hem wel eens
geholpen en het vorig jaar had Jaap een volkje van hem gekregen, zomaar voor niks.
Vader had van oude kisten een bijenkast getimmerd, naar aanwijzingen van de
meester. Jaap had die netjes opgeschilderd en daar woonde het volk nu in. Een oude
kap had hij ook gekregen van de meester en zo was Jaap bijenhouder geworden. Hij
kon zich al aardig redden met het werk en wist al heel wat van het leven der bijen
af. Maar hij wilde er altijd nog wel meer van horen. Dat mooie geheimzinnige leven
van die vlijtige diertjes, daar raakte je nooit op uitgestudeerd, zei de meester. Er
waren nog allerlei wonderen in het bijenleven, waar niemand een verklaring voor
wist. Het bleef je altijd weer boeien.
‘Het is Juni,’ zei de meester, ‘en de eerste mooie dag na veel donkere regendagen.
Geloof maar, dat vandaag de zwermen loskomen. Daarom moeten we het daar maar
eens over hebben. Heeft jouw volk ook al gezwermd, Jaap?’
‘Neen meester,’ zei Jaap. ‘Maar de eerste koninginnecellen zitten er in.’
‘Dan moet je toch oppassen,’ meende de meester. ‘Pas op, dat de zwerm je niet
wegvliegt. Dat zou zonde wezen! Nou, luister maar, jongens!’
En toen ging hij aan het vertellen. Hij beschreef het leven van de bijen in een korf
of een kast. In de winter kruipen de bijen dicht opeen in hun woning, om warm te
blijven en ze leven van de honing, die ze in voorraad hebben of de suiker, die de
imker ze in de herfst gegeven heeft. Maar vroeg in het voor-
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jaar begint de bijenkoningin, ook wel de bijenmoeder genoemd, reeds haar werk. Zij
kruipt over de raat en gaat eitjes leggen, in elk klein zeshoekig celletje één. Eerst een
paar, dan iedere dag meer. Dan beginnen ook op mooie dagen de eerste bijen al uit
te vliegen om water te halen en van de eerste bloempjes een beetje stuifmeel. Hoe
langer hoe drukker wordt het leven in het bijenhuis en alle bijen hebben maar één
doel: het volk groot en sterk te maken. In Mei legt de koningin honderden, ja soms
een paar duizend eitjes op een dag. Die eitjes worden kleine larfjes, die gevoerd
moeten worden met stuifmeel en honing. Om dat te halen vliegen bij goed weer de
bijen iedere dag bij duizenden uit. Als het larfje groot is, wordt het celletje waarin
het woont, dicht gemaakt met een waszegeltje en in dat dichte celletje heeft dan een
gedaanteverwisseling plaats: de larve wordt een pop en uit de pop ontwikkelt zich
een jonge bij. Precies drie weken nadat het eitje is gelegd, breekt een jonge bij naar
buiten. Zo kan het volk zich in korte tijd verdubbelen, want iedere dag worden er
honderden jonge bijen geboren. En omstreeks Juni wordt de bijenwoning meestal te
klein.
Wat dan? Houdt de koningin dan op met leggen?.... Neen hoor, ze weet iets beters.
Niet alleen het aantal bijen moet groter worden, maar ook het aantal volken. Weest
vruchtbaar en vermenigvuldigt u, heeft God ook tegen de bijen gezegd. En als het
volk te groot wordt voor de korf, dan splitst het zich in tweeën. De oude koningin
gaat verhuizen en een deel van het volk trekt met haar mee, een hele zwerm. Maar
ze wacht er mee, tot in de korf een jonge koningin geboren is. Ze heeft daarvoor al
eitjes gelegd in heel mooie grote cellen, de koninginnecellen. En op een mooie dag
als deze gaat het volk dan zwermen. De oude koningin vliegt de korf uit en de bijen
die met haar mee willen, vliegen haar na, duizenden en nog eens duizenden bijen.
Dat geeft dan een heel blij gezoem en gebrom
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in de lucht. Alle bijen zoeken de koningin en waar die gaat zitten, daar vliegen zij
ook aan. Aan een boom of een struik in de buurt van de korf verzamelt de koningin
al haar onderdanen. Een hele tros bijen komt aan die tak te hangen. Daar hangt dan
de zwerm.
En de bijenhouder of imker, die op zijn tellen past, die is er dan al bij. Hij schept
de zwerm. Hij houdt er een lege korf omgekeerd onder, schudt even flink aan de tak
en al die duizenden bijen, heel die zware tros, valt in de korf. Die korf zet de imker
bij de andere en daar blijven die bijen dan meestal maar in wonen. Daar bouwen ze
weer nieuwe raat in, van mooie blanke was, die ze zelf van honing kunnen maken.
In die raat begint de koningin weer eitjes te leggen, daar verzamelen de bijen weer
honing in en in die korf groeit dan weer het volk, tot de woning misschien in datzelfde
jaar voor de tweede maal te klein wordt.
Maar als de imker niet oplet en de zwerm niet komt scheppen, wat gebeurt er dan?
Blijft de zwerm daar dan maar hangen aan die tak? Niks hoor, dan gaat hij na een
poosje zelf op zoek naar een nieuwe woning.
Soms weet hij al, waar hij heen zal gaan. Want de bijen hebben de laatste dagen
de hele omtrek al nagespeurd en dikwijls een geschikte woning gevonden: een holle
boom of een schoorsteen of een ruimte ergens onder de dakpannen. En als de zwerm
zich verzameld heeft en het weer is goed, dan gaan al die bijen op weg. Zoemend en
gonzend, met de koningin in hun midden, vliegen ze voort, de wijde wereld in. En
de imker is dat volk kwijt. Het vestigt zich in de nieuwe woning, die de speurbijen
gevonden hebben.
Maar soms moet de woning nog gezocht worden. Dan vliegt die zwerm soms uren
ver en als hij moe wordt, gaat hij ergens zitten, aan een tak of een paal. En wie die
zwerm dan vindt,
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die mag hem hebben. Die kan hem in een korf doen en meenemen naar huis. En als
je geen korf bij je hebt, dan bind je maar je zakdoek aan de tak waar de zwerm
aanhangt en dan is dat volk van jou. Dat is een oude wet, dan moet een ander er
afblijven. En jij hebt tijd, om een korf te halen.’
‘Meester,’ zei Piet Meyering, ‘ik heb wel eens een zwerm gezien en toen gooiden
de mensen met zand en toen ging hij zitten.’
‘Ja,’ zei de meester, ‘dat kan. Als een zwerm langs je heen vliegt en je gooit er
een paar handen vol zand door, dan gaat hij soms zitten. Misschien denken de bijen
dan, dat het regent en voor regen zijn ze bang. De mensen maken ook wel eens lawaai;
ze klappen in de handen en ze schreeuwen of ze slaan met potdeksels. Men zegt, dat
dat ook helpt. Dan kunnen de bijen misschien het gezoem van de koningin niet meer
horen en raken ze in de war en dan gaan ze zich opnieuw verzamelen.’
‘Maar nu zijn er ook wel eens imkers,’ ging de meester voort, ‘die proberen een
zwerm te lokken. Dat kan heel goed. Die zetten in hun bijenstal of ergens anders in
hun tuin een korf neer met een stukje raat er al in. De speurbijen in de buurt weten
na een poosje allemaal die korf te staan en als er ergens een zwerm afkomt, vliegt
die regelrecht naar die woning, die daar zo vriendelijk voor de bijen klaar gezet is
en gaat daarin wonen. Zo lokt die imker dus een andere bijenhouder zijn zwermen
af. En daarom is dat niet eerlijk. Het is dan ook verboden en als je ergens zo'n korf
weet te staan - zo'n lokkorf of spielkorf zoals men die ook wel noemt - dan kun je
er de veldwachter op af sturen en dan krijgt die man een boete.’
De meester vertelde nog meer: over de jonge bijen, die al dadelijk na hun geboorte
aan het werk moeten in de korf, eerst als

Anne de Vries, Vader en Jaap

43
voedsters van de larfjes en als schoonmaaksters, daarna als wachtsters bij het vlieggat
- en over de wonderlijke manier, waarop de bijen elkaar vertellen, waar honing te
halen is, en het was twaalf uur, vóór ze er aan dachten. En hoe drukkend warm het
buiten ook was, Jaap rende toch in één draf naar huis, want zijn maag rammelde nu
van de honger.
Een heerlijke baklucht kwam hem al tegemoet, toen hij het hek binnenholde. In
het achterhuis stond vader met een schort van moeder voor bij een sissende pan en
hij lachte om de begeerte in Jaaps ogen.
‘Hier,’ zei hij, ‘neem er maar gauw een, jongen. De eerste die je gevangen hebt,
is het niet, maar een goeie is 't wel. Het water loopt je om de tanden, dat zie ik al.’
Hij legde een grote bruingebakken voorn voor Jaap op een schoteltje. Die zette er
dadelijk dankbaar zijn tanden in. Voorzichtig, omdat het ding zo heet was, beet hij
kleine stukjes van de vis.
‘Zet er ook een voor Klaas apart, vader,’ zei hij. ‘Die heb ik hem beloofd. En hebt
u de kleintjes wel gehaald?’
‘Kijk maar,’ zei vader, ‘ze gaan net de pan in.’
‘En hebt u nog kunnen verkopen?’
‘Vijf pond voor drie gulden en een kwartje. Het zijn beste mensen, die Van der
Lugts, ze gaven me hetzelfde, dat ze ook bij de koopman moeten betalen. Daar heb
ik een fijne fles olie van gekocht en moeder heb ik ook een deel van het geld gegeven.
De volgende week moeten we weer leveren. Dus, jong, we zullen er nog weer op uit
moeten.’
‘Fijn,’ zei Jaap, ‘maar dan zult u toch wel een hengelakte moeten halen.’
‘Zal wel moeten,’ stemde vader toe. ‘Ofschoon het begrotelijk geld is....’ En toen
zei hij, zachter: ‘Hoor es, Jaap, ik heb niet al het geld aan moeder gegeven, hoor!
Een gulden heb ik
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achtergehouden. Ik wou een potje maken, voor een nieuwe mantel, zie je? Iedere
keer als we een extra-tje hebben, doen we er een beetje bij. Een paar pantoffels moet
ze ook nodig hebben. En dan gaan we haar verrassen....’
En toen kreeg hij een stomp van Jaap en zweeg plotseling, omdat moeder op haar
kousen onhoorbaar het achterhuis binnen was gekomen. Kon je es zien, hoe nodig
het was, dat ze pantoffels kreeg!.... Je kon niet eens een geheimpje meer hebben!
‘Wie wou je verrassen?’ vroeg moeder. ‘Dag Jaap, heb je honger, jong?’
‘Nou moeder, razende honger!’ zei Jaap. En om haar af te leiden, praatte hij door:
‘Wat fijn, hè, dat het gelukt is met die vis. Nou hebben wij fijn een fles olie!’
‘Ja, ik ben er erg blij om,’ glimlachte moeder. En meteen ging ze voort: ‘Toe nou,
vader, biecht eens op! Wat is dat met die verrassing?’
‘O,’ jokte vader met een stalen gezicht, ‘we hadden het al over de volgende week,
dat we dan weer moeten gaan vissen. Dan gaan we voeren, spraken we af. Een paar
dagen achter mekaar aardappels in het water gooien op een mooi plekje. En dan
plotseling de vissen verrassen met een stukje aas met een haakje er in.... Snap je?’
‘Ja hoor,’ zei moeder. ‘Handig bedacht!’
Ja, wat bedoelde ze nou? Aan haar gezicht was niets te merken. Het viel niet mee,
om voor moeder iets te verbergen. Maar 't was heerlijk, dat ze zo vrolijk was, zij en
vader ook. Dat kwam natuurlijk van dat meevallertje van de vis!
Moeder goot de aardappels af. Meteen kwamen Mien en Greetje, de zusjes, binnen.
Die snoven ook al in de richting van de pan.
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‘We kunnen gaan eten, hoor!’ zei moeder. ‘Ga je handen maar wassen.’
‘Nog even naar mijn bijen!’ riep Jaap. Hij holde de tuin in. Achter de bleek stond
zijn kast, onder een afdakje van plaggen. De bijen vlogen druk af en aan en zoemden
rustig. Zwermerij was nog niet op komst, dan hadden ze geen zin meer om te werken.
Jaap bleef even kijken, hoe ze thuiskwamen, zwaar beladen met stuifmeel en met
nectar uit de bloemen. Het stuifmeel droegen ze in kleine bolletjes aan de achterpoten,
gele, witte en ook paarse bolletjes van verschillende bloemen. De nectar kon je niet
zien, die droegen ze mee in de honingmaag. Maar aan de wijze, waarop ze vermoeid
op de plank neervielen, kon je wel merken, dat ze heel wat bij zich droegen. De
klaver bloeide, het was nu een goede tijd. Nu een paar weken mooi weer, dan kon
hij misschien wel een twintig pond honing uit de kast halen. Als hij die eens verkopen
kon! En dan al dat geld in het potje!.... Maar niet over praten binnen! En goed om
de zwerm denken, dat die hem niet wegvloog! Daar werd het volk zo zwak van....
‘Eten!’ riep Mientje.
Jaap rende terug naar huis. De aardappels stonden te dampen op tafel. De vis
geurde op een schotel er naast. Met een schaal vol malse sla uit eigen tuin vormde
dat een heerlijke maaltijd. Jaap at als een turfgraver. Moeder had nauwelijks
aardappels genoeg en de vis verdween als sneeuw voor de zon. Maar Hans kreeg een
graatje in de keel. Jaap ging even met hem naar de pomp, om hem wat te laten drinken.
Toen hij terugkwam, merkte hij er niets van, dat moeder nog een lekker visje van
haar bord op het zijne had gelegd.
Na het eten nam vader de Bijbel en las Psalm drie en twintig: ‘De Heer is mijn
Herder, mij zal niets ontbreken....’ Nou, dat was nou net een psalm voor vandaag!
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Maar toen hij verder las: ‘Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, Hij voert mij
zachtkens aan zeer stille wateren....,’ moest Jaap aan het viswater denken, dat mooie
stille viswater tussen de groene weiden, en vader, liggende achter de struik en de
veldwachter dreigend aan de overkant.... Wat hadden ze hem handig bedrogen!....
Of was 't geen bedriegen?.... Als ze 't niet gedaan hadden, hadden ze nou geen visje
gehad.... Hadden ze dan deze psalm wel kunnen lezen?....
Onrustig keek hij op en sloeg meteen zijn ogen weer neer. Want moeder zat blij
voor zich uit te kijken en langs haar neus rolde een traan....
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Zesde hoofdstuk
Jaap springt in het water en Boezeroen is nijdig. Bestaat er toeval?....
Jaap kent zich zelf niet meer.
Die middag bracht een grote verrassing. Toen Jaap met Mien en Greetje de hete
straatweg langs naar school slenterde, kwamen plotseling dwars over het land twee
boeren, één met een jas aan en één in een vreselijk hel-blauwe boezeroen schreeuwend
en met de armen zwaaiend op hen afstormen. Ze schrokken er hevig van en dachten:
‘Wat hebben we gedaan?’.... Toen begon het ineens om hen heen te zoemen en te
gonzen en ze stonden temidden van duizenden bijen, die in een grote dooreenwoelende
troep dwars over de straatweg trokken. Een zwerm!.... De meester had gelijk gehad!
Jaaps hart begon te bonzen van blijde schrik.
‘Gaan jullie maar naar school,’ zei hij opgewonden tegen de meisjes, die met de
handen in het haar achter een boom kropen. ‘Ik kom later wel!’
Toen sprong hij over de sloot en rende achter de zwerm aan. Een eind verder keek
hij nog even om. De zusjes stonden hem na te kijken. De twee boeren renden juist
langs haar heen en kwamen hem achterna. Maar hij had een voorsprong van wel
vijftig meter en hij kon toch zeker net zo hard lopen als die ouwe stijve kerels!....
Hij was dicht achter de zwerm. Hij
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hoorde het hoge blijde gezoem. Wat een zwerm, wat een zwerm! Als hij die eens
kreeg! Als de bijen nu maar wilden gaan zitten! Ze vlogen maar laag en ook niet
snel.... Misschien waren ze al van heel ver gekomen! Misschien was de koningin
wel moe en zou ze zo ergens neerstrijken aan een struikje. Maar hoe lang het ook
duurde, hij zou volhouden, hoor! Hij moest al die bijen hebben, had hij er weer een
volk bij! Wat een schat, zo'n grote zwerm! Kon hij hem maar inhalen, kon hij er
maar vóór komen!.... En dan een paar handen vol zand er door gooien!....

Daar was een sloot! Vooruit, er over! Het lukte, net aan de overkant kwam hij neer.
Nu een aardappels kker over. Hij was een beetje achter geraakt, hij zag de bijen
nauwelijks meer, maar hij hoorde nog het gezoem....
Nu kwam een korenakker, daar mocht hij niet door. Er om heen dan! Wat hijgde
hij en wat begonnen zijn benen zwaar te
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worden in dat losse zand!.... Volhouden, hoor! Waar zouden de anderen zijn? Hij
keek onder het lopen achterom. O kijk, die ene boer was blijven staan, die gaf het
op. De andere, die met de boezeroen, rende een heel verkeerde kant op, recht op het
huis van Hulzeboom aan. Nou, daar zou Jaap ook geen last meer van hebben! Vooruit,
rennen maar weer, dat hij de zwerm nu niet uit het oog verloor!....
Hij holde het korenveld om en stond stil. Verdraaid, nou was hij hem toch al kwijt!
Hij zag en hoorde de zwerm niet meer, maar rende toch maar op goed geluk verder.
Voor hem waren een man en twee meisjes op een hooiland bezig. Die begonnen
ineens te schreeuwen en de man gooide armen vol hooi omhoog in de lucht. Daar
was de zwerm natuurlijk! Nu waren die drie er het dichtst bij. Toch maar volhouden,
al kon hij haast niet meer. Hij stoof de meisjes hijgend voorbij, de rechtervuist in
zijn zij gedrukt, waar het zo erg begon te steken, de man achterna, die nu ook de
achtervolging had ingezet. Maar ineens stond die man stil. En Jaap ook. Want vóór
hen lag het kanaal. En zie, vlak aan de overkant daalde de zwerm en hechtte zich
aan een lage elzenstruik vast!....
Jaap stond er buiten adem naar te kijken en het liefst zou hij zich op de grond
hebben laten vallen, zó uitgeput voelde hij zich.
‘Ik heb hem naar beneden weten te krijgen,’ zei de man. ‘Ik gooide er hooi tussen.
Is-t-ie van jou?’
‘Ja,’ knikte Jaap. ‘Ik bedoel....,’ hijgde hij toen.
Hij keek het kanaal langs. In de verte was een brug. En over die brug fietste juist
in snelle vaart een man in een blauwe boezeroen en kwam daarna aan de overkant
van het kanaal naderbij. O, dáárom was die naar het huis van Hulzeboom gehold!....
Hij had het al dóórgehad van het kanaal!.... Die man had het gewonnen, hij zou er
het eerst zijn!
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Jaap kon wel huilen van teleurstelling. Nu stond hij vlak voor een grote zwerm, geen
twintig meter er af en nòg zou die ander hem vóór zijn?....
‘Het zàl niet,’ zei Jaap hardop. ‘Ik wil hem hebben!’
‘Wat zeg je?’ vroeg de man, maar Jaap antwoordde niet. Hij keek nog even het
kanaal langs. De blauwe vlek van de boezeroen kwam snel naderbij, maar het kon
nog. Gauw dan, zo snel als hij kon!.... Jaap trapte zijn klompen uit, was met twee
sprongen aan de kant en ploempte het water in. Wat een geluk, dat hij zwemmen
kon!.... Hij sloeg zijn armen en benen uit, maar het zwemmen viel niet mee met de
kleren aan. Het trok zo!.... Hij legde zich op zijn zij, dan kon hij meer kracht zetten,
en repte zich wat hij kon. Daar voelde hij al grond, hij waadde naar de kant en kroop
druipend tegen de wal op. De boezeroen was dichtbij en keek naar alle kanten rond.
Hij wist natuurlijk niet precies, waar de zwerm gebleven was. Maar Jaap wist het
wel! Hij rende naar het struikje, wrong onder het lopen zijn handen in zijn natte
broekzakken om een zakdoek, maar hij had er geen. Toen rukte hij haastig zijn bloes
uit en net, toen Boezeroen van zijn fiets stapte, hing hij die als een vlag aan de tak,
vlak naast de zwerm, een dikke bol van bijen, waar nog enkele honderden omheen
vlogen om het beste plaatsje te zoeken. Boezeroen keek hem met open mond aan,
knikte een paar keer en begon toen zwijgend een korf van zijn fiets los te binden.
Het was een jonge boerenknecht met een rood gezicht. Het zweet liep met straaltjes
in zijn hals.
Met de korf in de hand kwam hij op Jaap toe, die vlak voor de zwerm stond en de
bijen rustig om zijn hoofd liet zoemen.
‘Ga eens weg,’ zei hij. ‘Zo kan ik er niet bij.’
‘Wat wou je dan?’ vroeg Jaap.
‘Scheppen natuurlijk! Die zwerm is van mij!’
‘Niks hoor!’ zei Jaap. ‘Ik was er het eerst. Hij is van mij!’
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‘Mocht je willen!’ snauwde de knecht. ‘Ik heb een korf, ik kan hem scheppen, jij
niet! Wie hem schept, die heeft hem!’
‘Niks van waar,’ riep Jaap, ‘de meester heeft vanmorgen nog gezegd....’
‘Jô, wat kan mij jouw meester schelen!’ schreeuwde Boezeroen. ‘Ga weg, anders
grijp ik je bij kop en benen en smijt je vierkant het kanaal weer in!....’
‘Dàt zou ik maar laten,’ zei een stem op de weg. ‘Want dan ben ik er ook nog,
weet je?’....
En daar stond Eefting, met de zeis op zijn schouder. Hij was daar zeker dichtbij
aan het werk geweest.
‘Die knul beweert recht te hebben op die zwerm, waar ik een half uur achteraan
gesjouwd heb!’ verklaarde de knecht.
‘Ik heb er net zo goed achteraan gesjouwd!’ zei Jaap. ‘En ik was er het eerst bij,
kijk maar, mijn bloes hing er al bij, toen hij van de fiets stapte. Ik ben er voor door
het kanaal gezwommen!’
‘Maar hij heeft geen korf,’ zei de knecht.
‘Dat geeft niks,’ beweerde Jaap. ‘Eefting, dat weet u toch ook wel....’
Eefting knikte hem toe en zei: ‘Jaap heeft gelijk. De zwerm is zijn eigendom.’
‘Zullen wij hem dan samen delen?’ vroeg de knecht. ‘Dan verkopen we hem en
we delen het geld. En dan leen ik mijn korf....’
‘Nee,’ zei Jaap, ‘ik wil hem alleen hebben.’
‘Zal ik je dan een rijksdaalder geven voor je deel?’
Even aarzelde Jaap. Een rijksdaalder! Stel je voor, dat hij met een rijksdaalder
thuiskwam....
‘Doe 't maar niet,’ raadde Eefting aan. ‘Het is een kolossale zwerm, die is vast wel
tien gulden waard.’
‘Nee,’ zei Jaap, ‘ik doe 't ook niet.’
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Boezeroen zei een lelijk woord en liep terug naar zijn fiets.
‘Dan krijg je de korf ook niet!’ schreeuwde hij. ‘En een kap heb je ook niet bij je!
Ik hoop, dat ze je levend opvreten, kwajongen! Red je er maar mee, hoor! Je krijgt
hem toch niet thuis! Hij vliegt je weg, voor je een korf gehaald hebt!....’ En toen hij
al een eind weggereden was, hoorden ze hem nog mopperen.
Eefting stak zijn zeis met het hout in de grond en hing eerst de bloes van Jaap en
toen nog zijn eigen kiel er over.
‘Kijk,’ zei hij. ‘Nou hangt de zwerm in de schaduw, nou gaat hij er vast niet
vandoor. Zo, en loop jij nou maar even naar die boerderij daar - je hebt jongere benen
dan ik - en zeg, dat ik je gestuurd heb om een korf te lenen. Daar woont mijn boer,
Houtman, die heeft ook bijen. Dan blijf ik wel hier, om op te passen....’
‘Fijn, Eefting! Dank u wel!’ zei Jaap blij.
‘Gooi mijn klompen even hier naar toe!’ riep hij tegen de man, die nog altijd met
de beide meisjes naast zich aan de overkant stond te kijken.
Die deed dat. En hij riep er bij, dat Jaap een flinke vent was, een duvel van een
jong, zei-d-ie, die zich de kaas niet van het brood liet eten. Eén klomp kwam bij die
woorden in het water terecht, maar Jaap viste hem op en rende weg in zijn natte
pakje. 't Was wel lekker met die warmte, ofschoon het wel een beetje raar plakte op
zijn lijf. Een korf kreeg hij dadelijk en een heel goede ook nog, van de vrouw van
Houtman.
‘Je brengt hem wel terug, als je er mee klaar bent, hè?’ vroeg ze.
Dat beloofde Jaap en kalmer liep hij terug. Eefting zat bij de zeis en graaide de
laatste kruimels tabak uit zijn doos, om nog een pijpje vol te krijgen. De zwerm was
nu helemaal aangevlogen. In een grote bruine kegel hing hij aan de tak. Jaap zag
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er wel een beetje tegen op, om hem te scheppen. Hij had het nog nooit gedaan, maar
hij wist wel, hoe het moest. Hij had het de meester wel eens zien doen. Eerst wreef
hij met een bosje gras de korf van binnen schoon. Daarna knoopte hij de natte bloes
om zijn hoofd, opdat er geen bijen in zijn haren zouden vliegen. Toen stulpte hij de
korf, met handen die een beetje trilden van spanning, om de zwerm.

‘Nou, daar gaat-ie, hoor!’ zei hij tegen Eefting, die zich reeds tot op veilige afstand
teruggetrokken had.
Hij gaf een flinke ruk aan de tak en de hele zwerm plofte in de korf. Een wolk van
bijen stoof om Jaap heen. Hij voelde een paar steken in zijn handen en één op zijn
gezicht, vlak naast zijn neus. Au, de tranen sprongen hem er van in de ogen, want
het brandde als vuur, maar hij hield de korf vast, keerde die voorzichtig om op de
grond, het vlieggat van de zon af en deed
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toen een paar stappen terug. Hij wreef zijn neus, krabde er met de nagel de angel uit
en haalde toen ook nog drie uit zijn linkerhand en één uit zijn rechter. Het deed nog
flink zeer, maar wat gaf hij er om?.... De bijen vlogen al om de korf en kropen door
het vlieggat naar binnen. Daar was de koningin, daar wilden zij ook zijn. Hij hàd
hem, een prachtzwerm, die wel tien gulden waard was!....
‘Jij bent al een hele imker, hoor!’ prees Eefting. ‘Je hebt een goeie dag, Jaap!’
‘Nou!’ zei Jaap. ‘Maar u hebt mij fijn geholpen, anders had ik hem niet gekregen.
Welbedankt, hoor Eefting!’
‘Ja, 't is goed, hoor!’ zei de oude man. ‘Wat doe je nou? Je kunt de korf nog niet
meenemen.’
Neen, de bijen vlogen al in en uit. Pas tegen de avond zouden ze allemaal in de
korf zitten....
‘Hij staat hier zo gevaarlijk bij de weg,’ zei Jaap bezorgd. ‘Ik moet er eigenlijk
wel bij blijven....’
‘Tot vijf uur zal ik er wel op passen,’ zei Eefting. ‘Ik ben hier vlakbij op het land.
Ga nou eerst maar naar huis om droge kleren aan te trekken. Als je tegen vijf uur
maar terug bent.’ Het was een heel eind de brug rond en Jaaps kleren waren bijna
droog, toen hij thuiskwam. Moeder althans, die buiten onder de lindeboom zat te
naaien, zag er blijkbaar niets van. Maar wel riep ze: ‘Jongen, wat scheelt jou? Heb
je gevochten? Je gezicht is helemaal opgezwollen!’
Jaap lachte. Hij voelde het wel. Hij zàg het zelfs. Hij kon zijn eigen neus zien, zó
dik was die geworden. Hij was nog niet voldoende aan bijensteken gewend. De
meeste imkers zwollen niet meer na een paar steken. Die waren er immuun voor
geworden, zo heette dat.
Hij vertelde alles. Toen hij een eind op gang was, kon hij van voren af aan
beginnen, want toen kwam vader, die een beetje
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in de tuin aan het werk was geweest, er ook bij. Moeder schrok en vader keek trots,
toen ze hoorden van de zwempartij. Maar ze waren beiden erg blij met het extra-tje.
‘Nou gauw een lekker kopje thee, vóór Jaap weer naar school gaat,’ zei vader.
‘Het kan er nou wel af. Gaan we gezellig nog even bij elkaar zitten. Hij komt nou
toch te laat! Wat een dag, mensen, wat een dag!.... Eerst die vis vanmorgen en nou
dìt weer!.... Je zou haast zeggen....’
Hij zweeg. ‘Wat bedoel je?’ vroeg moeder.
‘Dat het allemaal geen toeval is,’ zei vader.
‘Twijfel je daar dan nog een ogenblik aan?’ vroeg moeder zacht. ‘Er bestaat geen
toeval! Het zijn zegeningen van God, die onze gebeden hoort. Maak jij de thee even
warm, die er nog staat van vanmorgen, dan zal ik Jaap aan droge kleren helpen. Als
ik nog maar wat vinden kan!’
Ze ging met Jaap naar binnen. Jaap liep even naar de spiegel. Goeie mensen, wat
een hoofd! Hij leek wel een aap! Zijn ene oog zat bijna dicht! Hij kende zich zelf
niet meer. Hij grijnsde en stak toen zijn tong uit tegen die gekke vent. Daarna trok
hij in het achterhuis zijn klamme kleren uit. Moeder had al een teil water voor hem
klaar gezet. Nu liep ze zuchtend heen en weer om onderkleren.
‘Het is toch wat,’ zei ze. ‘Je goed is totaal versleten en nieuw is niet te betalen....
Zie nou dat hemd eens! Ik had het voor Zaterdag nog wat willen herstellen, zó kun
je het niet aan....’
‘Geef maar op, hoor moeder!’ zei Jaap vrolijk. ‘Die luchtgaatjes zijn wel lekker
met die warmte!’
‘Ga je niet met andere jongens zwemmen?’ vroeg ze. ‘Ik zou me schamen, als ze
het zagen!.... En wat voor bovenkleren moet je nou aan? Ik heb niks als je Zondagse
pakje....’
‘O, ik kan best mijn oude kleren weer aan, die zijn al bijna droog!’ zei Jaap luchtig.
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Even later zat hij met vader en moeder onder de linde een kopje thee te drinken.
Gezellig zo, in de middag. En dat alle andere kinderen nou op school zaten, daar
werd het nòg leuker van.
‘Nou zullen we een kast moeten maken, vader,’ zei Jaap. ‘En eigenlijk twee, want
van mijn volk moet ook nog een zwerm af. En dan....’
Hij keek naar moeder en wierp vader toen een knipoogje toe.
‘Kom maar eens mee, vader,’ zei hij. ‘Bij mijn kast kan ik het u beter uitleggen....’
Bij de bijenstal praatten ze verder.
‘Kijk vader,’ zei Jaap, ‘als ik de zwerm nu verkoop, krijg ik er misschien tien
gulden voor. Maar als ik hem in een kast zet en wacht, tot het een groot volk geworden
is, is hij veel meer waard. En dan verkoop ik mijn volk ook, dan hebben we zeker
wel genoeg voor een mantel en misschien ook wel voor onderkleren. Doen?’
‘Jongen ja,’ zei vader. ‘Maar hoe komen we aan hout?’
‘O, dat scharrelen we wel bij elkaar! Mijn konijnenhok kan afgebroken. En op
zolder ligt nog een plankje. En bij de bakker vraagt u een kist....’
‘We zullen 't proberen,’ stemde vader toe. ‘Zelfde maten als die andere kast?’
‘Precies dezelfde.’
‘Dan begin ik dadelijk. Maar jij naar school, vooruit! Anders is het de moeite niet
meer. Neem de kruiwagen mee!’
‘De kruiwagen?’
‘Ja, om je neus op te leggen. Die is wel tweemaal zo dik als anders!’
Het was zeldzaam plezierig, als vader zo'n grapje maakte. Het was een teken, dat
hij aan zijn zorgen niet dacht.
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Zevende hoofdstuk
Jaap valt in slaap en God stuurt hem wat. Vader krijgt een steek in zijn
hoofd, maar moeder loopt te zingen.
De klas keek vreemd op, toen Jaap meer dan een uur te laat binnen kwam stappen
en barstte daarna in een luid gelach uit. Jaap moedigde dat nog een beetje aan, door
zijn andere wang ook op te blazen en als een aap achter zijn oor te krabben. Maar
toen hij aan de meester zijn verhaal verteld had, lachte er niemand meer. Alle kinderen
keken toen erg bewonderend. En de meester kon het best begrijpen, dat Jaap voor
zo'n grote zwerm te laat gekomen was.
‘Je moet hem in een kast zetten, Jaap,’ zei hij. ‘Dat kan een prachtig volk
worden!....’
‘Ja meester, dat wil ik ook,’ zei Jaap. ‘Mijn vader zal een kast maken, maar wij
moeten eerst het hout nog bij elkaar zoeken. Wij hebben misschien niet genoeg en
het is te duur om te kopen.’
‘Ik heb nog wel wat broedramen over. En ook een paar honingramen. Die mag je
wel hebben,’ zei de meester.
Jaap was erg dankbaar, want die ramen, daar had hij nog het meest over in gezeten.
Dat waren rechthoeken van dunne latjes, die precies in de kast pasten, en waar de
bijen hun raten in moesten bouwen. De broedramen moesten onderin, in de
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broedkamer, en de honingramen bovenin, in de honingkamer. Waar had hij die mooie
dunne latjes vandaan moeten halen? Hij nam de raampjes om vier uur dadelijk mee.
Vijf broedramen en zes honingraampjes waren het. Negen van elk moesten er zijn
voor een kast. Nòg zo'n gelukje en hij zou voor één kast al klaar wezen.
Vader was al druk bezig. Hij had alle hout bij elkaar gezocht en stond er nu met
een bedenkelijk gezicht de maten van op te nemen.
‘Wij komen er niet, geloof ik,’ zei hij. ‘Maar ik zal eens bij de bakker gaan vragen.
Als dat nou maar een beetje meevalt....’ ‘En ik ga naar de zwerm,’ zei Jaap. ‘Ik neem
de hengel mee, vader! Je kan nooit weten!’
Hij ging eerst bij moeder een boterham vragen, want het zou laat worden, eer hij
weer thuiskwam.
‘Zou de kast klaar komen, Jaap?’ vroeg ze. En ze was erg blij, toen ze het hoorde
van de raampjes van de meester. Ze leefde zo in alles mee, die lieverd!
In een papieren zak deed Jaap een beetje tabak uit vaders kistje en stak dat bij zich.
Toen zocht hij een jutezak, die hij straks onder de korf wilde spannen en vier spijkers,
om die zak mee vast te zetten. Tenslotte nog zijn jampotje met de carbollap; dat was
een lap, gedrenkt in een verdunde carboloplossing. Voor die geur waren de bijen
doodsbenauwd, daar kon hij ze mee naar binnen jagen. Oude imkers deden dat met
tabaksrook, de meester ook, maar dat was Jaap te vies. Ziezo, nu het jampotje in de
zak gerold, de zak achter op moeders fiets en toen maar gauw naar het kanaal. Hij
fietste hard, want hij was niet gerust, voor hij de korf zag staan. Alles was in orde,
de bijen vlogen al in en uit, zoemden tevreden en brachten al stuifmeel binnen. Jaap
legde de zak er bij en ging Eefting de tabak brengen. De oude arbeider was blij-verrast.
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‘Daar heb ik nou de hele middag al naar verlangd,’ bekende hij. En toen hij om vijf
uur weg wilde gaan, bleef hij nog een poosje bij Jaap aan de kant van het kanaal
zitten en beloofde, dat hij ook nog eens zou kijken naar een plankje.
Het vissen was natuurlijk niets, het was nog veel te warm. De dobber dreef stil op
het vettige water. Jaap liet zijn hengel in de steek en ging in de schaduw van een
struik liggen, vlak bij de korf en of het nu van het eentonige gezoem van de bijen
kwam of doordat hij die morgen al zo vroeg was opgestaan, maar hij viel warempel
in slaap.
Toen hij wakker schrok, was het koel geworden. De zon stond al laag aan de hemel
en de bijen vlogen bijna niet meer. Hij rekte zich uit en liep naar zijn hengel. En hij
sperde zijn slaperige ogen wijd open van verrassing, want ziedaar, was 't nou geen
wonder?.... Daar lag de hengel helemaal tegen de kant gedreven door een grote plank,
die tegen het snoer was aangevaren!
Jaap kon zijn ogen haast niet geloven. Hij daalde af tot bij het water.... Ja, het was
heus een plank en een beste ook!.... Te dik voor de wanden van de kast, maar prachtig
geschikt voor de bodem. Wel twee bodems zaten er in! Wat een geluk, wat een
toeval!.... Toeval?.... Hoe zei moeder het ook weer?.... Toeval bestaat niet. Het zijn
allemaal zegeningen van God, die onze gebeden hoort.... Zou het mogelijk wezen?....
Jaap stond in de stilte van de zomeravond bij het eenzame kanaal en keek omhoog
naar de hemel, waar heel hoog witte wolkjes zweefden in de richting van de rode
avondlucht. ‘Zou dat kunnen,’ dacht hij verwonderd, ‘dat God die plank naar mij toe
heeft gestuurd?.... Zou Hij aan mij denken en er voor zorgen, dat wij de kast klaar
krijgen?....’
Het was hem haast te wonderlijk. Hij had er immers niet eens om gebeden! Hij
dacht er aan, dat hij eigenlijk de hele dag nog
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niet gebeden had, niet anders dan vanmiddag aan tafel en daar wist hij ook al niets
meer van. Neen, om hem deed God het niet. Maar om wie dan? Om moeder?.... Zou
moeder om hout voor de bijenkast hebben gevraagd? Zeker wel! Zij besprak alles
met God in het gebed....
Hij haalde de zware plank met moeite uit het water en wierp hem op de wal. Een
loopplank van een schip leek het wel en hij had zeker al lang rondgedreven, want
hij was helemaal doordrongen van het water. Maar het hout was nog best!
Nu gauw voortmaken! Hij spreidde de zak op de grond, naast de korf. Een heel
troepje bijen zat voor het vlieggat, maar toen hij de carbollap er maar even bij hield,
kropen ze dadelijk boos brommend naar binnen. Vlug stopte hij het gat dicht met
een bosje gras en zette toen de korf voorzichtig op de zak. Wat een zwaarte van al
die bijen! Hij sloeg de vier punten van de zak omhoog en zette ze elk met een spijker
vast. De hengel en de plank kon hij nu niet meenemen, die verstopte hij tussen de
struiken; hij moest twee reizen maken. Het schemerde al, toen hij voor de tweede
maal thuiskwam. Vader stond er bleek en moe bij te kijken, toen hij de korf in de
stal plaatste, naast zijn oude volk en hij greep telkens naar zijn rug, waar een doffe
pijn hem plaagde, wanneer hij zich, zoals nu, teveel had ingespannen. En toen kreeg
die stakker ook nog een prik van een bij in zijn hoofd, toen Jaap het vlieggat van de
zwerm opentrok. Wel een half uur later, toen ze bij een klein petroleumlampje in de
keuken nog even zaten na te praten over deze wonderlijke dag, zat hij nog over zijn
bol te wrijven.
Moeder stopte een kous van Mientje. Ze werkte tot het laatste ogenblik, maar ze
keek zo vergenoegd, alsof ze het alles voor haar plezier deed en toen Jaap de ladder
opklom naar zijn bed, hoorde hij haar in de kamer neuriën. Wat zong ze?.... Het was
een gezang....
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Hij neuriede het zachtjes mee, toen hij zich uitkleedde en toen vond hij de woorden.
‘Nooit kan 't geloof te veel verwachten;
Des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
Maar nooit een vriend, als Jezus is....’

En toen hij zijn avondgebed gedaan had en van zijn bed af door het dakraam de
avondster zag blinken, wist hij het heel zeker, dat het God was, die met opzet de
plank heel precies tegen zijn snoer had gestuurd.
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Achtste hoofdstuk
De bakker en de slager. Jaap vindt de latjes. Moeten ze maar zo stom niet
wezen!
De volgende morgen moest moeder uit werken en dus ging vader niet met kwitanties
op stap. Want er moest toch iemand zijn, om op Hansje te passen? Maar hij zou
anders ook wel thuisgebleven zijn, want vandaag moest de kast klaar, zodat de bijen
er in konden. Anders bouwden ze al grote stukken raat in de korf en dat zou dan bij
hun verhuizing naar de kast allemaal vergeefs werk zijn geweest.
Jaaps gezicht was alweer bijna normaal en hij ging dus als anders naar school.
Toen hij om vier uur thuiskwam, stond de nieuwe kast reeds kant en klaar bij de
bijenstal, groen geschilderd met witte randjes.
‘O vader, wat prachtig!’ riep Jaap. ‘Had u nog verf?’
‘Een restje,’ zei vader. ‘Eigenlijk te weinig, op de achterkant moest ik het wel heel
erg uitsmeren. Maar de raampjes, jong, die heb ik nog niet. Hoe moeten we daar nou
mee an?’
Ja, Jaap wist het ook niet. Latjes kopen, dat was het enige. Een meter of zeven
moesten ze wel hebben....
‘En ze kosten een kwartje de meter,’ zei vader. ‘Waar halen we een gulden vijf
en zeventig vandaan?.... Als we niet aan ons potje willen komen, waar we pas mee
begonnen zijn, heb ik nog net één kwartje en dat is voor de bakker bestemd. Kom
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maar, we gaan even binnen zitten. Ik wil wel graag even rusten....’
Vader was weer bleek, zag Jaap. Eigenlijk was dit snelle werken veel te zwaar
voor hem. Hij viel moe in zijn stoel en zat maar wat mistroostig voor zich uit te
staren. Hansje wou op zijn knieën kruipen, maar Jaap zette hem in zijn hoekje bij de
blokken en hielp hem een beetje tot hij gezellig aan het spelen was. Toen kwam de
bakker. Het was Klaas Eefting niet, het was een oudere knecht, een echte
praatjesmaker. Toen hij de kamer binnenkwam, begon hij meteen een heel verhaal,
hoe warm het geweest was in de bakkerij, en onder het praten door zette hij een
roggebroodje op tafel en vader legde er een kwartje naast. ‘Zie je?’ vroeg vader.
‘Ja, ja,’ zei de knecht en hij praatte maar door. Hij ging zitten, schoof het
roggebrood opzij en legde ongegeneerd zijn armen op tafel. Nu had hij het over het
roken. Hij stak een cigaret op uit een volle doos. Jaap zag vader hunkeren, die rookte
zo graag een cigaret, maar hij kreeg er geen. De bakker had het er over, hoeveel
cigaretten hij wel nodig had in een week en of het roken schadelijk was voor de
gezondheid. Vader zei niet veel en toen stond de vent eindelijk op en zocht tevergeefs
naar zijn geld.
‘Waar is dat kwartje nou?’ zei hij verwonderd. ‘Heb je dat teruggenomen, Van
der Ham?’
‘Welnee,’ zei vader. ‘Ik heb het hier neergelegd en ik ben er met geen hand meer
aan geweest.’
‘Nou, ik heb het toch ook nog niet bij me gestoken,’ zei de knecht, ‘dan zou ik het
toch weten?’
‘Dat zul je toch wel gedaan hebben,’ meende vader. ‘Want het ligt er niet meer.’
Hij zette het brood opzij. Neen, de tafel was leeg.
‘Jij bent er toch ook niet aan geweest, Jaap?’
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‘Ik, welnee,’ zei Jaap. ‘Ik ben daar niet eens geweest. Maar ik heb wel gezien, dat u
het er neerlegde, vader, vlak voor de bakker. Misschien hebt u het met uw armen
van de tafel geveegd, bakker?’
Er werd op de grond gezocht. Niets. Nog eens het brood opzij. Geen kwartje.
Hansje?.... Die was zijn hoekje niet uit geweest....
‘Nou, dan zal ik het toch wel hebben ingepikt,’ lachte de bakker en hij ging weg.
Jaap nam het brood op en bracht het in de kelder. Toen hij het op de plank zette,
hoorde hij wat rinkelen op de keldervloer. Daar lag het kwartje. Het had onder aan
het brood vastgekleefd gezeten.
Hij bracht het aan vader en samen lachten ze er om. De bakker was al te ver weg,
om hem nog te roepen. Of kwam hij daar juist weer het hek in? Neen, dat was de
slager met zijn witte jas. Die liep ook meteen door de kamer in. Dat was hier zo de
gewoonte.
‘Van der Ham, wat moet er wezen voor de Zondag?’ vroeg hij. ‘Een stukje spek?
Wat mooie varkenslapjes?....’
‘Niet nodig van de week,’ zei vader. Jaap zag een treurige trek op zijn gezicht,
toen hij dat zei. Varkenslapjes en spek?.... Er was geen geld voor. En schulden maken
wilde moeder niet. Als er geen geld was, dan ook geen vlees of spek. Ze zouden het
Zondag wel weer met olie moeten doen.
‘Maar wat mooie beentjes voor de soep heb ik voor je vastgehouden,’ zei de slager.
‘Daar heeft je vrouw een poos geleden al eens naar gevraagd. Kijk eens, wat een
prachtige beentjes!....’
‘Wat kosten die?’ vroeg vader. ‘Wij kunnen niet zoveel betalen, dat weet je toch?’
‘Dat weet ik,’ zei de slager. ‘Zeg dan maar, wat je missen kunt.’
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‘Voor een kwartje kan ik ze hebben,’ zei vader ineens met een harde stem.
‘'t Is best, hoor,’ zei de slager goedig. ‘Dan laat ik ze hier. Kook er maar een lekkere
pot soep van.’
Het kwartje lag nog op de tafel. Vader schoof het hem toe. Even ontmoetten zijn
ogen die van Jaap en het was net, alsof hij schrok. De slager stak het geld bij zich
en ging met een vrolijke groet heen.
Nu liep vader naar de kelder, om de beentjes op te bergen en intussen liep hij
hardop te mopperen.
‘Die opschepper,’ zei hij, ‘die de ene cigaret na de andere rookt en zijn geld
verbrast, het geld, dat een ander zo nodig heeft.... Zouden wij om zo'n snertvent
honger lijden?.... Moet hij maar beter op zijn tellen passen.... Moet hij maar zo stom
niet wezen....’
Stilte.
En toen, zachter, alsof hij zich bedacht: ‘Enfin, hij kan het later ook nog krijgen....’
Jaap antwoordde niet. In zijn hart gaf hij vader gelijk. Die vent kon dat kwartje
best missen. Kocht er toch maar cigaretten voor.... En toch.... waarom voelde hij zich
nu ineens zo verdrietig? Hij liep maar weg. Hij ging het dorp in, om naar latjes te
zoeken....
Eerst liep hij naar de andere kant van het dorp, waar Vriezema woonde, een oude
postbode, die ook bijen hield. Vriezema was een grote man met een grijze stekelsnor
en een brombeerstem. Hij was juist druk met zijn bijen aan het werk en ze wolkten
om hem heen.
‘Blijf daar!’ riep hij. ‘Wat mot je hier zo dichtbij?.... Mot je een steek hebben?....
Wat mot je, hè? Zeg het nou maar gauw!’
‘Ik zit zonder raampjes,’ zei Jaap schuchter. ‘Ik wou zo graag
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een paar raampjes van u hebben.... Gewone simplex-maat....’
‘En wat wou je daar dan mee?’
‘In mijn kast zetten,’ verklaarde Jaap. ‘We maken een nieuwe kast, maar ik heb
geen raampjes genoeg....’
‘Nou, dan kun je ze toch kopen!’ riep Vriezema. ‘Waarom koop je ze dan niet?’
‘Ik heb geen geld,’ zei Jaap verlegen.
‘Zooo,’ zei de man, met een lange o, ‘heb jij geen geld? Ja, jongetje, zonder geld
kom je niet ver in de wereld.... En nou meen je, dat een ander maar voor je betalen
moet, hè?.... Het is fraai, hoor, dat mot ik zeggen! Ik de raampjes kopen voor zeven
stuivers het stuk en jij ze gratis in je kast zetten! 't Is een mooie boel in de wereld
tegenwoordig!....’
Hij mopperde nog, terwijl hij zich weer over zijn bijen boog, maar Jaap had zich
reeds omgedraaid en ging er maar gauw vandoor. Hij schaamde zich vreselijk. Het
was immers ook te gek, hij liep gewoon te schooien!.... Hoe had hij er toe kunnen
komen? Hij kreeg een hekel aan zich zelf....
Stil slenterde hij het dorp door, bij de school langs. De meester zat voor het raam
en stak zijn hand op. Jaap wuifde terug. Zou hij daar nog gaan vragen?.... Neen hoor,
dat durfde hij nu helemaal niet meer. Hij bedelde niet meer. Hij moest dan die zwerm
maar verkopen. Had hij meteen geld voor de raampjes en dan kon die zwerm uit zijn
eigen volk daarop.... Maar dan bleef er nog voor het potje bijna niets over.... Hun
mooie plannetje was in het water gevallen.... Vriezema had gelijk: Zonder geld kwam
je niet ver in de wereld....
Hij zuchtte, het was bitter en opstandig in zijn hart. Hij dacht aan de vorige avond,
toen hij die plank vond. Toen had hij nog wel gedacht, dat God voor hem zorgde en
hem die plank regelrecht toe had gestuurd!.... Zou God hem dan nou ook zien lopen?
En weten, wat hem ontbrak?.... Och, God bemoeide
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zich zeker niet met al die kleine dingen....
Hij liep het dorp aan de buitenkant om, hij wou geen mens meer zien. Daar werd
een huis gebouwd aan de rand van het bos. Een rijke meneer uit de stad bouwde zich
daar een huis. Het was al bijna klaar, de kap was er al op. Jaap ging er even kijken,
de timmerlui waren al weg. Jongens, wat een aardig huis werd dat! Wat een grote
kamer en wat een aardig keukentje!.... En een mooie garage er bij!.... Nou, de meneer,
die dat bouwen liet, moest toch wel een heleboel geld hebben!.... En toen vond hij
de latjes. Een hele bos stond zo maar in de hoek van de garage tegen de muur! Latjes
van verschillende lengte, met een eind touw slordig in een dikke bos gebonden. Maar
allemaal van dezelfde dikte en precies de dikte, die hij nodig had....
‘Verdraaid!’ zei Jaap verwonderd.
Hij moest die bos even in zijn handen hebben. Wat mooi goed was het. Zo mooi
glad geschaafd.... Maar sommige waren gebroken. Resten waren het zeker, die de
timmerlui niet meer nodig hadden. Waren ze er nou maar, dan kon hij er om vragen!....
Maar die zouden ook wel weer neen zeggen. Hij kon ze veel beter zo maar meenemen.
Zij brandden ze misschien wel op.... Of gaven ze aan een ander.... Zuinig waren ze
er niet op, anders lieten zij ze hier zo niet staan....
Hij liep het huis nog een keer rond en keek naar alle kanten. Er was geen mens te
zien.... Zou hij het doen?.... Het hart klopte hem in zijn keel. Wat moest hij zeggen,
als hij er mee thuiskwam?.... Wat zou vader er van zeggen?.... En toen dacht hij aan
het kwartje en aan het nare gevoel, dat hij gehad had, toen hij bij Vriezema had staan
schooien.
‘Die meneer is rijk genoeg,’ dacht hij. ‘Moeten die timmerlui maar zo stom niet
wezen....’
Hij nam de bos onder zijn arm, keek nog even links en rechts
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en stapte er mee weg. Met een paar stappen was hij in het bos. Dat liep hij met een
omweg door tot achter zijn eigen huis. Toen een weiland dwars over, de droge sloot
door en hij was in hun eigen tuin.

Achter de bijenstal wierp hij de bos neer. Ziezo, daar lagen ze, veilig en wel. Geen
mens had hem gezien. Nou hadden ze misschien wel genoeg voor de beide kasten....
Hij liep het huis in. Moeder was er al en kwam juist de kelder uit.
‘De slager is er ook geweest, zie ik,’ zei ze. ‘Wat een fijne beentjes.... Dag Jaap.
Hoe is het, jongen? Had je nog geld, man, of heb je schulden gemaakt? Neen toch?....’

Anne de Vries, Vader en Jaap

69
‘Neen, ik had nog een kwartje,’ zei vader en keek Jaap even aan. Over de bakker
praatte hij niet. En toen wist Jaap ook, wat hij doen moest.
‘Vader, kom es mee,’ zei hij. ‘Ik geloof, dat ik er wat op weet met die kast....’
Ze liepen samen de tuin in. Achter de bijenstal wees Jaap met zijn voet naar de
latjes.
‘Kijk es,’ zei hij, ‘ik ben al klaar....’
‘Kerel,’ riep vader blij-verrast, ‘wat een bos!.... Waar heb je die gekregen?’
‘Ze lagen bij dat nieuwe huis,’ zei Jaap. ‘Het zijn resten. Er lagen nog meer van
die eindjes....’
‘O jongen,’ zei vader, ‘maar dat is geen afval!.... Zie eens, er zijn stukken van
meer dan een meter bij!’
‘Och,’ zei Jaap, ‘die meneer is rijk genoeg, die smijt met het geld. En wij zaten er
immers om verlegen.... Moeten die timmerlui maar zo stom niet wezen. Ze stellen
er zeker niet veel prijs op, anders hadden zij ze wel weggesloten....’
Toen keek vader hem weer aan met dezelfde ogen als vanmiddag. Een beetje
treurig, een beetje bang, een beetje nijdig ook. En hij bromde wat tussen zijn tanden,
een lelijk woord, dat Jaap niet goed verstond. Daarna zuchtte hij diep, keerde zich
om en liep terug naar huis.
Jaap volgde hem ongerust.
‘Wanneer maakt u de raampjes, vader?’ vroeg hij.
‘Straks dadelijk,’ zei vader.
‘Fijn, vader, dan kan de zwerm er nog op.’
‘Ik zou er binnen maar niet over praten....,’ zei vader nog.
‘Komen jullie eten?’ vroeg moeder opeens dichtbij, achter de vlierstruik.
‘Ja!’ riepen ze beiden verschrikt. En ze keken elkaar aan als betrapte
samenzweerders.
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Negende hoofdstuk
Jaap weet zich te redden, maar vader vindt het te erg. Woning te huur.
Heeft moeder ook een geheimpje?
De kast kwam die avond vóór donker klaar en Jaap had nog juist de tijd, om zijn
zwerm er in over te zetten. Hij zag er eerst wel een beetje tegen op, want hij had het
nog nooit eerder gedaan en op hulp van vader behoefde hij niet te rekenen; die ging
al op de loop, als hij maar een bij hoorde zoemen. Maar de meester had Jaap goed
uitgelegd, hoe hij doen moest en het bleek genoeg mee te vallen. Hij plaatste de
nieuwe kast naast de oude, op de plek waar de korf die dag gestaan had, zette de korf
op de raampjes van de broedkamer en gaf er een paar flinke klappen bovenop. Toen
viel de hele tros bijen naar beneden, op de raampjes, en Jaap dreef ze met de carbollap
in de nieuwe woning. Daarna sloot hij de broedkamer van boven met een kleedje af,
een oud stuk vloerkleed, dat precies op maat geknipt was en legde het deksel van de
kast er op. De korf legde hij voor de kast en de bijen, die er nog in gebleven waren,
vlogen na een poosje vanzelf de kast in, waar ze de koningin hoorden zoemen. Zonder
een paar steken in zijn handen kwam Jaap er natuurlijk weer niet af, maar dat was
niet erg. Op zijn gezicht konden de bijen niet komen, want hij had vooraf de kap
opgezet.
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Hij stond er nog even bij te kijken en zag, hoe een paar bijen rustig voor het vlieggat
stonden te waaieren met hun vleugeltjes. Dat was een goed teken, daar kon je aan
zien, dat alles in orde was: de koningin was binnen en de nieuwe woning stond de
bijen aan. Fijn gezicht was dat, die beide kasten naast elkaar!.... Nu begon hij een
echte imker te worden!
Hij nam de korf, om die op te bergen. Er zaten al een paar aardige stukjes raat in
gebouwd. 't Was een wonder, wat zo'n zwerm op één dag klaar kon krijgen! Twee
stukken zaten er nog in, een groter stuk was afgebroken en lag in het gras. Wat een
prachtige witte raat was het en wat een mooie zeshoekige celletjes! In elk celletje
zat al een eitje, een klein wit streepje, dat rechtop op de celbodem stond. Eigenlijk
wel jammer, dat dat nu allemaal voor niets was gebeurd....
Hij stond met de korf in zijn handen. Kijk, dat was nu een mooie lokkorf, waar de
meester van verteld had! Als hij die nu ergens in de tuin zette, wie weet, of er niet
vanzelf een zwerm in kwam! Maar dat mocht niet, zei de meester. Het was niet
helemaal eerlijk, want zo lokte je een andere imker de zwermen af. En iemand die
het merkte, kon je de veldwachter op je dak sturen....
Neen hoor, hij deed het niet. Hij mocht tevreden zijn met de mooie grote zwerm,
die hij gevangen had!.... Hij legde de korf onderstboven in de bijenstal; morgen zou
hij die even terugbrengen. Dat was afgesproken: zodra hij er mee klaar was, de korf
terug. Maar nu was het te laat. Het begon al schemerig te worden.
De volgende dag werkte vader aan de tweede nieuwe kast. Hij kwam nog een paar
latjes voor de raampjes tekort, maar die haalde Jaap 's avonds weer even bij het
nieuwe huis. Ze lagen verspreid in de tuin, het waren nu wel heel duidelijk resten,
die de timmerlui niet meer nodig hadden. Toen ontbrak er nog een
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plankje voor het deksel en vader meende, dat er op de zolder nog zo'n stukje moest
liggen, maar Jaap zocht de hele zolder af en kon het nergens vinden. Toen ging hij
maar weer even terug naar het nieuwe huis en vond in de garage twee stukjes, die
juist passend zouden zijn. Het kostte hem nu al veel minder moeite, om iets weg te
nemen dan de eerste keer met die latjes. Je moest je maar zien te redden in de wereld,
dacht hij. Je kon er wel op gaan zitten wachten, tot je geholpen werd, maar zo ging
het vlugger. In zulke kleine dingen moest je niet al te precies zijn.... Voor zo'n keertje,
wat gaf dat nou?.... Als je maar oppaste, dat geen mens je zag, want dan dachten ze
natuurlijk, dat je dat altijd deed.
Jaap snuffelde vrijmoedig het hele huis door, propte een half pak spijkers, dat
ergens op de vloer tussen een hoop spaanders en rommel lag, in zijn broekzak en
vond buiten, zo maar neergesmeten in de tuin, een stuk asphalt, dat mooi te pas zou
komen voor de bekleding van de deksels. En hij kwam veilig thuis met zijn vrachtje.
Alleen moest hij in het bos zich even schuil houden in een greppel, omdat er mensen
over de weg gingen. En bij huis gooide hij de hele boel gauw in de sloot, omdat
moeder bij vader in de tuin stond te praten.
Toen kreeg hij toch wel even een ellendig gevoel, toen hij net moest doen, of hij
maar een beetje had lopen rondslenteren en toen moeder zo blij en dankbaar zei:
‘Fijn, hè Jaap, dat die tweede kast nu ook al bijna klaar is! Dat ene plankje zal er ook
nog wel komen, hoor!’
Hij werd er verlegen van, want zijn moeder kon hij niet bedriegen. Maar toen hij
aan het plannetje dacht, lukte het hem beter, om een onschuldig gezicht te zetten.
Het ging immers allemaal om haar! Om haar een nieuwe mantel te kunnen kopen en
om haar zorgen te verlichten!.... Dat was toch geen bedriegen?....
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Toen ze weg was, haalde hij de spullen uit de sloot en bracht ze bij de bijenstal.
Vader keek hem onrustig aan en vroeg aarzelend: ‘Jongen, maak je het niet te bar?’
‘Wel neen, vader!’ zei Jaap lachend. ‘Dat beetje rommel, daar kijken die timmerlui
toch niet meer naar om! Ze hadden het allemaal weggegooid....’ Dat was eigenlijk
niet helemaal waar, maar waarom zou vader zich zorgen maken? Hij had het
immers?....
Maar toen de spijkers voor de dag kwamen, schrok vader echt en hij wou zelfs
niet geloven, dat die tussen de spaanders gelegen hadden.
‘Neen, dat is te erg,’ zei hij beslist. ‘Je mag er niet meer heen, Jaap. Het is uit!
Man, man, ik zou niet graag willen....’
Hij pakte de spijkers op en bekeek ze.
‘Ik kan ze goed gebruiken, daar niet van,’ zei hij toen. ‘Maar neen, dat moet toch
niet....’
En toen, onrustig: ‘Heeft niemand je gezien?’
‘Geen mens,’ zei Jaap.
Nou, toen borg vader ze toch maar op in zijn kistje. Even later zaagde hij een van
de plankjes op lengte, spijkerde het vast met de nieuwe spijkers, knipte het asphalt,
spijkerde dat op het deksel en ook de tweede kast was klaar. De volgende dag nam
hij een paar dubbeltjes uit het potje voor een beetje verf en toen Jaap uit school kwam,
stond de kast geschilderd als de twee andere, groen met wit. Hij zette er meteen een
kunstzwerm uit zijn oude volk in, dat werd nu tijd. Eerst zocht hij het raam, waar de
koningin op liep en zette dat voorzichtig over in de nieuwe kast, daarna nog twee
ramen met gesloten broed. Het oude volk kreeg er drie lege ramen voor in de plaats
en bleef nu zonder koningin achter, maar dat teelde nu wel een jonge.
Ziezo, nu stonden er drie kasten naast elkaar, nu leek het een
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echte fijne bijenstal!.... Maar dat derde volkje, die kunstzwerm, was wel heel erg
klein, want alleen de heel jonge bijen bleven bij de oude koningin, de andere vlogen
allemaal terug naar het oude volk.
‘Als ik nu nog eens één flinke zwerm ving,’ dacht Jaap, ‘en die met dat kleine
volkje kon verenigen tot één flink volk.... Dan had ik drie sterke volken, dàn kreeg
ik een flinke partij honing!....’
Maar dat zou wel heel toevallig wezen, als het hem voor de tweede maal in dit
jaar nog eens gelukte! Toevallig.... hij kon het woord niet meer horen, of hij moest
denken aan wat moeder er van gezegd had....
‘Er bestaat geen toeval. God stuurt de zwermen, waarheen Hij wil,’ zou moeder
zeggen. Maar in ieder geval kon hìj er dus niets aan doen. Je moest maar afwachten,
of het misschien nog eens lukken wou.... Ofschoon,.... met zo'n lokkorf.... Hij nam
de korf, die hij nog steeds niet teruggebracht had, in handen. De raatjes zaten er nog
prachtig in. Wat een mooie blanke raatjes!.... Als dàt nou eens lukte, hè, met zo'n
lokkorf!.... Was 't niet helemaal eerlijk? Waarom pasten de imkers dan niet beter op
hun zwermen?.... Waar zou hij de korf moeten zetten, àls hij het nou eens wilde
doen?....
Hij liep de tuin rond en zocht een geschikt plekje. Dáár, onder de heg en een beetje
achter die vlierstruik, dat zou niet gek wezen. Daar kwam nooit iemand, alleen de
zusjes speelden er soms.... Als hij de korf daar neerzette, geen mens, die er erg in
zou hebben.... De bijen natuurlijk wel, die kwamen overal....
Hij liep er een poos over te denken. Doen of niet doen.... Weet je wat, hij zou het
aftellen op de knopen van zijn bloes: Doen, niet doen, doen, niet doen!.... Och, wat
een onzin!.... Hij liep naar binnen. Vader en moeder zaten in de kamer en
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ze zwegen plotseling.

Maar aan vaders gezicht kon hij best zien, waar ze het over gehad hadden. Over hun
zorgen natuurlijk. Vader zat weer in de put en moeder had natuurlijk als altijd
geprobeerd hem er uit te halen. Waar haalde moeder de kracht vandaan, om je maar
iedere keer weer op te kunnen vrolijken?.... Het gebeurde niet vaak, dat het ook haar
teveel werd. Maar nu scheen dat toch het geval te wezen!.... Ze zat diep over haar
werk gebogen en een traan glinsterde op haar wang. Die schat, die stakker!.... Jaap
balde zijn vuisten in
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zijn broekzakken. Dat was toch wel zo'n naar gezicht, als je je moeder zag huilen!
Dan voelde Jaap zich zo ellendig, dat hem alles niets meer schelen kon.... Hij stond
moeder bij het raam te begluren. Wat naaide ze daar toch?.... O, hij wist het al. Ze
had een meelzak, een witte linnen zak met grote rode letters, die tornde ze los en
daar naaide ze hemdjes van. Hansje en Mien droegen er elk al zo een en als die
hemdjes gewassen waren, werden ze op de zolder gedroogd, omdat moeder zich
schaamde voor die armelijke hemdjes en niet wilde, dat de buren ze zagen. Geen
wonder, dat ze nu ook eens zorgelijk keek en een paar diepe rimpels in het voorhoofd
had....
Jaap liep plotseling de kamer uit. Doen of niet doen?.... Hij vroeg het niet meer.
Hij pakte de korf en plaatste die onder de heg, boog er de takken wat over en gooide
er een beetje stro en gras tegenaan. Zo zag je er bijna niets van. Hier maakte geen
mens hem wat om, want niemand zou erg hebben in dit verborgen hoekje. Als nu de
bijen maar kwamen!.... Je moest er een bordje bij kunnen zetten: Woning te huur....
Wacht eens, hij moest zien, een beetje honing te krijgen en dat om het vlieggat
smeren, daar kwamen ze wel op af! Morgen kon hij wel een beetje uit een van de
kasten halen misschien.... Als hij die korf nu nog maar een poosje houden mocht!
Als die boerin hem maar vergeten was....
Hij stond er bij te kijken, tot het schemerig begon te worden. Toen slenterde hij
langzaam naar huis. Moeder kwam buiten, haalde een handdoek van de lijn, ruimde
Hansjes kruiwagentje op en lachte tegen hem.
‘Zo, bijenman!’ zei ze en pakte hem speels bij zijn oor. En van haar zorgen was
niets meer te merken, want haar ogen, hoewel nog ernstig, glansden alweer van een
geheimzinnige blijdschap. Als je daar nou ooit verstand van kreeg!.... Net, of ze iets
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wist, dat haar ondanks alles altijd weer blij maakte! Net of ze ook een geheimpje
had!....
Jaap sloeg plotseling zijn armen om haar heen en drukte even zijn hoofd stijf tegen
haar arm.
‘Lieverd!’ zei hij en vluchtte verlegen naar binnen.
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Tiende hoofdstuk
Nog een uitvinding en een voordelige ook. De lokkorf heeft succes. Maar
je moet tòch oppassen met die dingen....
Het mooie weer bleef maar aanhouden, de ene dag na de andere. Soms was er een
dag met bewolkte lucht, maar dan was het weer nog zo zwoel, dat de bijen er evengoed
om vlogen. En eenmaal kwam er een zware onweersbui met een geweldige plasregen,
maar die ontlaadde zich in de nacht en 's morgens kwam de zon weer helder op en
straalde vrolijk over de doorweekte velden. Mooier weer voor de bijen liet zich niet
denken. Langs de wegen en de sloten geurde een weelde van bloemen: de hoge
kattenstaart stond er met zijn rode trossen te wuiven, het helgele boerenwormkruid
straalde daarnaast, de ereprijs maakte hele plekken van de bermen blauw, alsof er
een stukje van de hemel naar beneden gevallen was. En wat stond er niet meer te
pralen?.... Lavendel en reigersbek, koekoeksbloem en wikke en distel en nog
honderden andere bloemen. En allemaal zetten ze hun kelkjes open en boden een
druppeltje geurige nectar aan de bijen, die iedere dag maar weer met dezelfde ijver
van de ene bloem naar de andere gonsden.
Maar geen plantje bood zoveel honing als het eenvoudige klavertje met zijn witte
hoofdjes, dat hele weiden vulde en
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waarvan de zoete geur je op deze warme dagen tegemoet kwam golven. Daar kwamen
bijenhouders uit andere streken met hun volken op af. Niet zo heel ver van Jaaps
huis stond een rij van wel vijftig kasten en korven achter een walletje op het land
van boer Dening. Ze waren op een vrachtauto gebracht en slechts nu en dan kwam
de imker eens een dagje over, om zijn volken te controleren; overigens redden ze
zich zelf wel en het was er een gezoem van belang!
Jaap was er eerst een beetje kwaad om geweest, dat al die volken de honing hier
weg kwamen halen, maar de meester zei, dat hij heus niet bezorgd behoefde te zijn,
dat zijn bijen er een druppel minder om zouden halen. Er was klaver in overvloed
en met dit mooie zomerweer vlogen de bijen kilometers van hun woning.
‘Hoe is het, Jaap?’ vroeg de meester. ‘Halen je bijen goed?’
‘Nou meester,’ zei Jaap. ‘Mijn oude volk wordt al zwaar en die grote zwerm, die
ik toen gevangen heb - weet u wel, toen ik zo laat op school kwam, - die heeft ook
al een beetje in de honingkamer. Het gaat zo hard met dit mooie weer!’
‘Ik zal eens komen kijken,’ beloofde de meester.
De volgende dag was hij er al. Samen met Jaap maakte hij de kasten één voor één
open, gaf allerlei goede raad en beloofde, dat hij over een paar weken zou komen
met de honingslinger, om Jaap te helpen, de honing er uit te halen.
‘Je krijgt een mooie voorraad, Jaap,’ zei hij. ‘Wat zullen jullie er van smullen!’
‘Neen meester, ik wil ze verkopen,’ zei Jaap. ‘En twee bijenvolken wil ik straks
ook wel verkopen.’
En voor hij er om dacht, was hij al bezig, om de meester in vertrouwen te vertellen
van het plannetje dat hij met vader had, om voor moeder een nieuwe mantel te kopen.
De meester hoorde het stil aan en zei toen: ‘Dat is een prachtig plan, Jaap!
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Ik zal je helpen. Ik zal mijn best doen, iemand te vinden, die bijenvolken kopen wil
en ik zal ook zorgen, dat je er een goede prijs voor krijgt. Maar zelf moet je toch ook
een kast houden, hoor!’
‘Ja meester, dat kleine zwermpje,’ zei Jaap. ‘Dat wil ik houden. En misschien vang
ik nog een zwerm....’
Maar toen dacht hij aan de lokkorf en kreeg een erge kleur en hij was maar blij,
dat de meester niet lang meer bleef. Hij zou die korf toch maar weghalen, dacht hij.
Het was tòch gemeen! Gemeen tegenover de meester, die hem volkomen vertrouwde
en die hem met alles helpen wou.... En gemeen ook tegenover de man, die hem de
korf geleend had. Bovendien, het ding deed het toch niet. Het stond er nu al een paar
weken en er moesten toch al zwermen genoeg in de buurt zijn afgekomen....
Hij ging er nog eens even bij kijken. Ja, daar stond het ding, bijna onzichtbaar.
Hij was er in dagen niet bij geweest. Misschien konden de bijen die verborgen korf
wel niet vinden.... Ja toch, want kijk, nu zoemden er toch een paar bijen bij rond!
Eén danste op en neer voor het vlieggat, kroop er door naar binnen, kwam even later
weer tevoorschijn, danste weer op en neer voor de opening en was toen verdwenen.
Zou dat soms een speurbij zijn geweest, die op zoek was naar een nieuwe woning?....
Dan toch maar een paar dagen de korf laten staan. Je kon niet weten!....
Nu moest hij deeg klaar maken, want de volgende morgen zou hij weer met vader
gaan vissen. En dan had hij nog een plannetje ook, dat hij moest uitvoeren, zonder
dat vader er erg in had. Het was ze nog iedere week gelukt, om het nodige gewicht
aan vis voor pension Van der Lugt bij elkaar te krijgen, maar het was soms wel een
hele toer geweest. Eén keer, toen de vis niet bijten wilde, hadden ze er twee morgens
over gedaan en vader had ook nog een hele dag alleen aan het water gezeten, om een
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pond of vijf in het netje te krijgen. Voor henzelf bleef er toen niets over. Maar een
andere keer - dat was de morgen, vóór het onweer kwam - was het netje te klein;
toen konden ze er niet tegen vangen. De hele beek leek vol met vis te zitten.
De hengelakte had vader nu toch maar gehaald. Het begrootte hem wel van het
geld, maar hij kon er niet meer zonder, want hij had er op aanbeveling van pension
Van der Lugt nog een paar klanten bijgekregen en hij was van plan, om ook die te
bedienen. En de secretaris van de hengelaarsbond had gevraagd, of vader niet voor
wat aasvisjes kon zorgen voor de snoekvissers onder de leden. Ze wilden er drie
centen het stuk voor betalen en konden iedere week wel een vijftig of zestig hebben.
Als vader dat doen wilde, kon de secretaris zorgen voor een bewijs van de bond,
bekrachtigd door de politie, dat vader ondermaatse visjes vervoeren mocht.
Vader had dat natuurlijk dadelijk aangenomen, want die daalder in de week wilde
hij er graag bij verdienen. Maar het was al spoedig gebleken, dat het zuur verdiend
geld zou wezen, want dat kleine goed was verschrikkelijk moeilijk te vangen. Je kon
het stukje deeg aan de haak niet zo klein maken, dat ze het er niet bij kleine hapjes
probeerden af te peuteren. Een ander zou er zeker geen geduld voor gehad hebben,
maar vader, die anders met zijn zwakke lichaam toch niets kon uitvoeren, hield vol
en zat nu soms hele dagen aan het water.
Maar toen Jaap de zolder afzocht naar een plankje voor de bijenkast, had hij daar
in een donker hoekje een grote witglazen fles gevonden, een twee- of drieliterse fles
met een heel diepe ziel, dat was een opstaande bodem. Gisteren had hij die fles naar
beneden gehaald en omgespoeld, want hij was van plan geweest, er over een poosje,
als de meester kwam met de slinger, honing in te doen. Maar toen hij met die fles in
handen stond bij de pomp en door het heldere glas keek, was hem in-
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eens een prachtig plan door het hoofd gevlogen. Er was toen geen tijd meer geweest,
om het uit te voeren, maar nu moest het zijn. Hij had, toen hij uit school kwam, van
de schilder een glassnijder geleend. Daar was een klein leugentje bij nodig geweest
- hij had gezegd, dat vader hem gestuurd had. Vroeger zou hij dat niet zo gemakkelijk
hebben kunnen doen, maar de laatste tijd was hij al aardig gewend aan die kleine
onwaarheidjes.... In ieder geval, hij had hem. En nu was hij achter de bijenstal bezig,
om onder in de ziel van die fles een klein rond gat te maken. Dat kwam heel secuur,
want er was groot gevaar, dat de hele fles daarbij in scherven ging en dan had hij
niets meer. Maar het lukte. Eerst vulde hij de fles geheel met vochtig zand, dan had
het glas aan alle kanten steun. Toen zette hij de fles op de kop in het zand en sneed
aan de buitenkant een kras in de ziel, een cirkel, zo diep mogelijk. Toen maar heel
voorzichtig met vaders mooiste beiteltje die kras uitdiepen.... Kleine scherfjes
sprongen telkens weg en één kreeg hij net onder zijn oog, zodat even later het bloed
hem op zijn vingers drupte. Maar het kwam voor elkaar! Hij kon wel juichen, toen
eindelijk een rond stuk glas naar binnen op het zand viel. Gauw de fles leeg,
omgespoeld en de kurk er op, die hij al gisteren gevonden had en wat had hij toen?
Een fuikje!.... Voor de aasvisjes! Die fles moest het doen, hij voelde het. Als hij daar
een handvol kleine stukjes brood in deed en dan aan een touw op de bodem van de
beek liet zakken, zou er vast na een poosje een school visjes omheen zwemmen, die
door het heldere glas het brood zouden zien en begerig met hun neusjes tegen de
wand zouden duwen. Ze zouden net zo lang zoeken, tot ze het gaatje gevonden hadden
en daardoor naar binnen glippen. Maar er uit kwamen ze niet licht meer, omdat het
gaatje midden in de fles uitkwam en de opstaande rand van de ziel ze tegen zou
houden.
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Hij popelde van verlangen, om zijn uitvinding te proberen, maar hij moest wachten
tot de volgende morgen. Hij deed vast een handvol broodkruimels in de fles, pakte
nog een paar sneetjes voor reserve in en stopte toen alles in moeders fietstas. Daar
zat het veilig. Moeder behoefde de fiets vanavond toch niet meer te gebruiken.
Een paar dagen eerder was het Jaap gelukt, de wekker weer te herstellen - hij was
nu eenmaal een handige knutselaar - en dus waren ze de volgende morgen op tijd
aan het viswater. Het was donker weer, maar niet koud. Toen ze even zaten, vroeg
Jaap: ‘Vader, wilt u even op mijn hengel passen? Ik moet eventjes weg....’
‘Ga je gang,’ zei vader, die zeker wel meende te weten, wat Jaaps bedoeling was.
Jaap haalde de fles, in de zak gewikkeld, uit de fietstas en liep enkele tientallen
meters van vader af, opdat die niet zien zou, wat hij van plan was. Hij lag op zijn
buik aan de oever, om de fles vol water te laten lopen, bond toen een touw aan de
hals en ploempte het hele geval bijna midden in de beek. Het touwtje zette hij met
een stokje vast en toen kwam hij met een onschuldig gezicht terugwandelen.
‘Wat voerde je daar toch uit?’ vroeg vader nieuwsgierig.
‘Dat wordt een verrassing,’ lachte Jaap. ‘Over een uur mag u het weten.’
En terwijl hij zat te hengelen, had hij zijn gedachten bij de fles, vooral toen even
later de zon toch doorbrak en lichtflitsen over het water sprongen. Wat zouden die
aasvisjes zich verdringen, om in de fles te komen!.... In gedachten zag hij ze al!....
‘Jongen, haal toch op!’ riep vader.
Jaap schrok er van, maar hij had de brasem nog. Het beet niet slecht vanmorgen,
hij moest zijn gedachten er bij houden. Dat
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was juist het mooie van zijn uitvinding, dat je vis kon vangen zonder er iets aan te
doen, zonder er zelfs aan te denken. Opgelet nu, alweer een voorntje, onder de maat.
Maar dat gaf nu niets meer, die had ook zijn waarde. De grote gingen in het netje,
de ondermaatse in een grote bus vol water, die naast vader stond. Geen veldwachter
kon hem er meer iets om maken, nu hij dat mooie bewijs in zijn zak had!....
‘Hoe zit dat nou met die verrassing?’ vroeg vader na een poosje.
En toen had Jaap geen geduld meer. Het was misschien nog wel wat te vroeg,
maar hij nam vader mee en trok met kloppend hart de fles uit het water. En toen kon
hij wel springen van vreugde en hij schreeuwde net zo hard als vader: ‘Ja, ja, kijk
eens, wel een stuk of zes goeie aasvisjes!....’
Vader stond met grote ogen te kijken.
‘Hoe is 't mogelijk!’ riep hij telkens. ‘Wie heeft jou dat geleerd, jongen?’
‘Niemand,’ zei Jaap. ‘Dat heb ik nou eens zelf uitgedacht! Nou, wat zegt u er van?
Nou behoeft u geen hele dag meer op die kleintjes te vissen. Kom vader, wij nemen
hem mee naar ons plekje, daar wil het vast net zo goed.’
Dat deden ze. En toen ze na een uur de fles weer ophaalden, zaten er wel tien
geschikte voorntjes in en een hele boel jong goed, dat zelfs voor aasvisje nog te klein
was en dat ze weer lieten zwemmen. Vader zat nog een hele poos zijn hoofd te
schudden en opeens zei hij: ‘Weet je, wat ik zit te denken, Jaap? Dat jij het nog ver
zult brengen in de wereld, als je zo doorgaat! Man, je kan wel uitvinder worden!....’
‘Dat ben ik immers al!’ glimlachte Jaap, maar zijn hart zwol van trots.
‘En dan zit ik ook nog wat anders te bedenken,’ zei vader.
‘Wat dan, vader?’
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‘Dat ik nu mijn akte heb en dat bewijs voor die kleine visjes en dat we nu toch nog
weer voor de veldwachter moeten oppassen. Want die uitvinding van jou, mannetje,
die behoort vast en zeker tot het ongeoorloofde vistuig!’
Jaap deed net, of hij heel erg schrok.
‘Zal ik hem er dan maar gauw weer uithalen, vader?’
‘Ja, ja,’ zei vader, ‘zover zijn we al, dat we er grapjes over maken.... Neen, we
laten hem liggen, hoor! Het bespaart mij een heleboel tijd en de visjes zijn er beter
om, nu ze niet gewond zijn door een haak. Zullen we nog eens kijken, of er alweer
wat in zit, Jaap?’
Ze gingen met dertig aasvisjes naar huis en met een pond of vier grote vis en vader
liet de fles in het water liggen. Tegen de avond wilde hij nog een uurtje gaan hengelen
en hij was er vrijwel zeker van, dat hij dan voor de snoekvissers ook wel klaar zou
zijn. En zo bleek het ook te wezen. Meer dan zestig visjes leverde vader des avonds
nog af.
De volgende dag, toen moeder uit werken was en vader en Jaap in de tuin bezig
waren, terwijl Hansje wat bij hen rondscharrelde, kwamen Mien en Greetje, de zusjes,
huilend achter uit de tuin op huis aanrennen, met de handen aan hun hoofd. Ze waren
beiden door bijen gestoken. Jaap ving nog één uit Greetjes krullen en haalde een
angel uit Mientjes wang.
‘Moet je ook niet zo dicht bij de kasten komen!’ mopperde hij.
‘Wij zijn niet bij de kasten geweest!’ huilde Mien. ‘Wij speelden gewoon in ons
hoekje bij de vlierstruik en toen gonsden ze ineens om ons heen!....’
‘Hoe kan dat nou?’ vroeg vader.
‘Ik zal wel eens gaan kijken,’ zei Jaap. Hij kreeg een kleur, want hij dacht aan de
korf.
Gevolgd door vader liep hij de tuin in en zijn vermoeden bleek juist. De zwerm,
waar hij weken lang op gewacht had, was
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toch gekomen. En ze was er zeker nog niet lang, want een deel van de bijen hing nog
aan de heg, maar het grootste deel zat al in de korf en voor het vlieggat stonden al
bijen te waaieren.
‘Wel, wel,’ zei vader, ‘dat is ook toevallig! In onze eigen tuin een zwerm!’

‘Toevallig?’ vroeg Jaap. ‘Neen, toevallig is het niet!’
‘Nou ja,’ zei vader, die misschien ook dacht aan wat moeder daar altijd van zei:
‘We moeten er natuurlijk erg dankbaar voor zijn!’
Daar werd Jaap verlegen van. En toen wees hij vader maar
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meteen op de korf en legde uit, hoe slim hij het aangelegd had, om deze zwerm te
vangen. Vader scheen er heel wat minder blij door te worden.
‘Zit het zo?’ zei hij. ‘Mag dat eigenlijk wel?’
‘Neen,’ zei Jaap.
‘Nou, waarom doe je dat dan?’ vroeg vader.
Toen werd Jaap haast een beetje kwaad. Wou vader hem nu de les lezen?....
‘Och,’ zei hij, ‘er is zoveel, dat niet mag! Dat met die fles is toch ook verboden?....
En.... en nog veel meer....’
Toen scheen vader een beetje verlegen te worden.
‘Tja,’ zei hij peinzend, ‘maar je moet toch oppassen met die dingen, mijn jongen.
Je ziet tenslotte nergens meer kwaad in. Ik merk het aan mezelf ook wel.... Het is
een strijd, als je arm bent! Het is heel wat gemakkelijker om eerlijk te blijven, als je
geld genoeg hebt. Maar wij moeten het ook kunnen. Kijk maar naar moeder, die kan
het wel.... Tussen twee haakjes, ik zou haar maar niet vertellen van die korf....’
‘Neen vader, natuurlijk niet,’ zei Jaap.
Ze keken elkaar even aan. Hun verbond was er toch nog.
‘Het gaat om het potje,’ zei Jaap zacht. ‘Nu heb ik drie sterke volken, vader, als
ik deze zwerm met mijn kunstzwerm verenig. Wie weet, wat een geld ik er straks
voor krijg!’
‘We zullen zien,’ zei vader. Geloofde hij het niet?.... Nou, dan zou het voor hem
ook een verrassing zijn! Jaap trof dadelijk voorbereidingen voor het verenigen van
de beide zwermen. Hij zette ze samen in één kast, de ene in de broedkamer, de andere
in de honingkamer, de beide kamers gescheiden door een krant, waarin hij een paar
kleine gaatjes geprikt had. De koningin van het bovenste volk zocht hij tussen de
door elkaar wriemelende bijen vandaan en die stopte hij in een leeg lucifersdoosje
in zijn broekzak. De meester had een volk, waarvan
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de koningin gestorven was, die wou deze vast wel graag hebben. Toen sloot hij de
kast af.
Het bovenste volk zat nu opgesloten en na een poosje gonsde het heel verdrietig,
want het had gemerkt, dat het de koningin kwijt was. Maar door het papier hoorde
het de koningin van het andere volk en toen beet het de gaatjes groter en door die
gaatjes maakten de beide volken kennis met elkaar. Wanneer ze aan elkaar gewend
waren, zouden de bijen de krant helemaal weg bijten en de volgende morgen zou het
één groot volk geworden zijn.
Jaap wist, dat het zo gaan zou. Hij bracht de meester de koningin, en vertelde
natuurlijk alleen maar, dat hij weer een zwerm gevangen had. Hij had er een beetje
tegenop gezien, maar het viel genoeg mee. Hij voelde wel, dat hij een kleur kreeg,
maar dat kon toch ook best van blijdschap zijn?.... Hij kreeg een reep chocola van
de meester en bewaarde het voor thuis. Er zat net voor elk een stukje aan.
Moeder was ook al thuis en ze had het nieuws al van vader gehoord. Ze gaf Jaap
een zoen, om hem te feliciteren en ze keek zo blij! Jaap glipte maar gauw naar buiten
en ging nog even naar zijn bijen kijken. Die van kast drie droegen al kleine stukjes
papier naar buiten. Het was al voor elkaar, de vereniging had reeds plaats. Hij mocht
tevreden wezen.
Maar hij was het niet. De begeerte naar steeds meer bijen had hem te pakken.
Tegen de avond zette hij de lokkorf weer onder de heg, maar nu op een andere plaats,
waar de kinderen van bijen geen last meer zouden krijgen....

Anne de Vries, Vader en Jaap

89

Elfde hoofdstuk
Wat een honing en wat een geld! De nieuwe mantel. Jaap is geen dief en
hij zal het ook nooit worden.
Een paar weken later, op een Zaterdagmiddag, kwam de meester met de honingslinger
en samen met Jaap haalde hij al de gevulde honingraampjes uit de kasten. Bijna alle
celletjes in de raten waren vol en de meeste waren met een waszegeltje afgedekt. Zij
brachten ze in de schuur en de meester leerde Jaap, hoe die zegeltjes met een etensvork
te verwijderen waren; als je dat deed, droop de honing reeds uit de cellen. Hij zette
drie ontzegelde raampjes in het slingertoestel en toen Jaap aan de slinger draaide,
werden de raampjes in een grote blikken bak snel in het rond gedraaid en de dunne
honing werd er uit geslingerd tegen de wand van de bak. Ze liep door een tuit in de
bodem op een zeef en daardoor in een emmer. Een gouden stroom bleef vloeien,
zolang ze bezig waren. Na ruim een uur hadden ze bijna twee emmers vol met honing;
wel dertig pond, zei de meester. De lege raampjes werden weer in de kasten gezet;
die likten de bijen wel schoon, en in de volgende weken zouden ze trachten, om ze
opnieuw te vullen. Toen de meester en Jaap daarmee klaar waren, had Jaap wel tien
steken in zijn handen, zo kwaad waren de bijen. Maar hij gaf geen kik, hoor! Kun je
net begrijpen, waar de meester bij was! Die peuterde ook, zonder een spier te
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vertrekken, de angeltjes uit zijn handen. Daarna brachten ze de slinger, de zeef en
alles, wat ze verder gebruikt hadden, naar buiten en legden het voor de bijenstal. Een
paar minuten later zoemden de bijen er al om heen, om de restjes honing, die aan die
voorwerpen kleefden, op te likken en weer in de kast te brengen. Beter dan zij het
deden, kon geen mens die dingen schoonmaken.
Toen de imkers zich gewassen hadden, had moeder de thee klaar en de meester
bleef gezellig een half uurtje zitten. Mien en Greet en Hansje kregen elk een schepje
honing op een schoteltje en smulden er heerlijk van. Maar Hans, die met zo'n beetje
niet tevreden was, glipte in een onbewaakt ogenblik naar de bijkeuken, waar de
emmers stonden en schepte daar zijn schoteltje weer vol. Toen ze het ontdekten,
kleefde hij aan alle kanten. Gelukkig maar, dat het Zaterdag was!
‘Loop je nog een eindje mee, Jaap?’ vroeg de meester.
‘Graag, meester!’ zei Jaap.
En toen ze buiten het gehoor van vader en moeder waren, daar kwam het!
‘Ik heb gisteren kennis gemaakt met die meneer, die in dat nieuwe huisje aan de
bosrand is komen wonen,’ zei de meester. ‘Je weet dat huisje wel, hè?’
Nou, òf Jaap dat kende! De adem stokte hem in de keel van de schrik en hij kon
geen woord uitbrengen. Hij knikte alleen maar en hij voelde zijn benen zwaar worden.
Zou er iets ontdekt zijn van die latjes of die spijkers? Nu nog?....
‘Nou,’ zei de meester, ‘die vertelde me, dat hij ook bijen wil gaan houden. Hij
heeft ze vroeger ook gehad, toen hij nog jong was. Nou, toen heb ik natuurlijk aan
jou gedacht en gezegd, dat ik wel een paar beste volken voor hem te koop wist in
heel goede kasten, maar dat ze niet goedkoop zouden zijn. Ik geloof dat hij voor die
twee mooiste volken van jou wel een zestig,
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zeventig gulden over zal hebben. Wat dunkt je daarvan?....’ Jaap moest eerst een
paar maal slikken, voor hij antwoord kon geven. ‘O meester!....’ stamelde hij. Hij
zuchtte diep. Hij had dus helemaal niet behoeven te schrikken! Hij mocht blij
wezen!.... Zestig, zeventig gulden?.... Het was meer, dan hij ooit in zijn stoutste
dromen had durven hopen!....
‘Meent u dat, meester?’ vroeg hij. Want stel je eens voor, dat de meester hem er
tussen wou nemen!....
‘Ja zeker, jongen,’ lachte de meester. ‘Je moeder moet toch een mantel hebben!
Ik zou het maar doen, als ik jou was. De volken zijn duur in zo'n goed honingjaar,
maar dit is een mooie prijs. De klaverdracht is zowat voorbij en wat de heide oplevert,
moeten we afwachten. En zal ik dan maar proberen, die meneer ook wat honing te
verkopen?.... Een daalder het pond is de prijs.’
‘Graag meester!’ zei Jaap. ‘O, wat fijn!.... Ik dank u wel!’ Hij liep naast de meester
te dansen van plezier.
‘Wees nog niet al te blij,’ waarschuwde de meester. ‘Het is nog niet voor elkaar,
maar de volgende week hoor je wel meer. Als ik jou was, zou ik er nog maar niets
van tegen moeder zeggen....’
‘Neen meester, natuurlijk niet! Het moet een verrassing blijven!’
Jaap bracht de meester helemaal tot zijn huis en holde daarna in één ren naar huis.
Toen hij de deur binnenstormde, waren vader en moeder tegen de bijen aan het
vechten. Een van de kinderen had de deur van de bijkeuken open laten staan en de
bijen waren al gauw op de geur van de honing afgekomen. Jaap hielp de indringers
verdrijven en droeg daarna steunend de emmers met honing in de kelder. Daar schepte
hij ze over in een paar bussen, die moeder voor hem klaar had gezet en sloot
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die met deksels af. Wat er toen nog over was, deed hij in een paar jampotjes.
Die avond aten ze honing op de boterham en Jaap had al maar lust, om te stoeien
of om gek te doen. Toen het al bijna donker was, rende hij plotseling naar buiten,
haalde de lokkorf onder de heg vandaan en wierp die in de bijenstal. Ziezo, hij wilde
het niet meer. Het was niet meer nodig ook. Van nu af wilde hij van al die listige,
oneerlijke dingen niets meer weten, dat nam hij zich voor.
Hij kon de Maandag haast niet afwachten en nauwelijks was hij op school, of hij
draaide al verlangend om de meester heen. Die lachte en zei niets. Maar de volgende
morgen nam hij Jaap apart en vroeg: ‘Zeg, wanneer kan meneer Hogenkamp even
komen kijken naar je kasten? Vanavond?’
‘Ja meester,’ zei Jaap, ‘maar dan vóór zes uur, want dan komt mijn moeder thuis.’
‘In orde,’ zei de meester. ‘Dan haal ik hem om vier uur uit school dadelijk even
op.’
En wat trof dat prachtig, want vader was ook niet thuis, toen die meneer kwam!
Vader zat al ongeduldig op Jaap te wachten, om nog even met een aantal kwitanties
voor de dokter op stap te kunnen.
‘Ga maar gauw, hoor vader,’ zei Jaap hartelijk. ‘En haast u maar niet, hoor! Ik zal
wel goed op Hansje passen en ook de geit wel verzorgen.’
En gelukkig kreeg hij vader weg, vóór de meester met meneer Hogenkamp kwam.
Het was een vriendelijke oude man, die meneer, met een grijs baardje. Hij maakte
zelf de kasten open, zette de kap van Jaap op en aan de manier, waarop hij de raampjes
aanpakte, kon je wel zien, dat hij verstand van bijen had. Toen de volken bekeken
waren, vroeg hij: ‘Mag ik nu de honing eens zien, die je vorige week geslingerd
hebt?’
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Jaap haalde een potje uit de kelder. De honing glinsterde als goud in de zon.
‘Dat is een prachtig product,’ zei de meneer. ‘Daar wil ik graag wat van hebben.
Mijn vrouw is er zo dol op en mijn dochter in de stad zal ook wel graag wat willen
hebben. Kan ik wat van je overnemen, Jaap?’
‘Ja meneer, ik heb dertig pond,’ zei Jaap.
‘Dat heb ik niet allemaal nodig,’ zei de meneer. ‘Wacht eens, ik zal je een voorstel
doen. Die sterkste twee volken en, laten we zeggen, twintig pond honing er bij, wil
ik van je kopen voor samen honderd gulden. Wat zeg je er van?’
Hij hield voor de grap zijn hand op, net als een koopman op de markt. Jaap keek
met schitterende ogen de meester aan. Die knikte. Toen sloeg Jaap toe.
‘Prachtig,’ zei meneer Hogenkamp. ‘Kom me dan vanavond de honing even
brengen, wil je? Dan kunnen we meteen afrekenen. De kasten laat ik hier nog een
poosje staan, want de afstand van hier naar mijn huis is nog geen kilometer. De bijen
zouden terugvliegen naar jouw stal. Eind volgende week haal ik ze en breng ze naar
de boekweit, heel ver hier vandaan. En als ze daar vandaan komen, kunnen ze meteen
naar mijn huis.’ Jaap bracht de heren beleefd tot het hekje. De meester gaf hem bij
het afscheid een vriendschappelijke klap op de schouder en knipoogde tegen hem.
Voor ze drie huizen ver waren, voerde Jaap al een vreugdedans uit achter het huis
ten aanschouwe van de verbaasde zusjes en van Hansje. Hij ging op zijn hoofd staan
tegen de muur, sprong dwars over de tuintafel heen en galoppeerde met Hans op zijn
rug het hele tuinpad rond. Toen plukte hij een bos wortels voor ze zoals ze nog nooit
gehad hadden en zette ze daarmee aan de tafel te spelen. Maar eerst liet hij ze beloven,
dat ze niet vertellen zouden, dat de meester er geweest was met die oude meneer.
Daarna haalde hij vlug de
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unster van Eefting en woog in de kelder twintig pond honing af in twee bussen. Die
droeg hij de tuin in en zette ze klaar in de bijenstal. Ze waren goed gesloten, zodat
de bijen niet aan de inhoud konden komen. En juist had hij de geit gemolken en er
een mand vol gras voor gesneden aan de kant van de sloot, toen vader en moeder
samen thuiskwamen.
Moeder zag er bleek en moe uit. Jaap hielp haar gauw, om alles voor het eten klaar
te zetten. Hij danste om de tafel, om de bordjes klaar te zetten.
‘Wat ben je toch vrolijk!’ zei moeder verwonderd. ‘Heb je soms weer een zwerm
gevangen?’
‘Neen moeder, dat zou al te mooi wezen!’ lachte Jaap. En het kostte hem veel
moeite, om het niet uit te roepen: ‘Het is veel mooier, moeder! We zijn rijk, we zijn
schatrijk! Aan al uw zorgen is een einde gekomen!’....
Hij gunde zich haast geen tijd om te eten en nauwelijks klaar met danken wipte
hij de deur uit.
‘Ik ga even weg, hoor!’ riep hij.
‘Waar ga je heen?’ vroeg vader.
Maar Jaap deed net, alsof hij het niet hoorde, rende de tuin in, greep de bussen,
sjouwde ze door de sloot en trok dwars door het land op het huis van meneer
Hogenkamp aan. Meneer was nog wat in de tuin aan het werk. Hij ging met Jaap
naar binnen en wilde de honing overscheppen, maar Jaap had daar geen geduld voor
en zei, dat hij de bussen later wel zou halen.
‘Goed,’ zei meneer. ‘Zal ik je dan later ook maar betalen?’
Maar hij bedoelde het zeker als grap, want hij lachte, toen hij zag hoe Jaap daarvan
schrok. Hij haalde zijn portefeuille voor de dag, Jaap hield een trillende hand op en
meneer telde er tien briefjes in, aan de ene kant blauw, aan de andere kant rood. Tien
briefjes van tien, honderd gulden!....
‘Verlies ze niet!’ zei hij.
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‘Neen meneer, dank u wel, meneer,’ zei Jaap en hij wist niet, hoe gauw hij weg zou
komen. Hij hield de briefjes in zijn hand en de hand stijf in zijn broekzak en zette in
één ren door naar huis. Aan de rand van het bos stond een woonwagen, hij holde er
in een boog omheen. Stel je eens voor, dat daar slecht volk in woonde en dat ze er
lucht van gekregen hadden, dat hij zoveel geld bij zich had!.... Maar hij bereikte
veilig de sloot achter de tuin en toen was de verleiding heel groot, om nog even te
kijken naar zijn schat. Maar hij durfde het niet, want hij wist nu nog heel zeker, dat
hij ze allemaal had en als er een uit zijn handen waaide!....

Met bonzend hart kwam hij de kamer binnen. Hansje was al naar bed, de zusjes
waren net uitgekleed en werden door moe-
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der naar hun nestje gebracht. Vader zat in zijn stoel voor zich uit te staren. Even
wachten, tot moeder terug was.... Wat duurde dat lang! Jaap, nog altijd met zijn hand
in de zak, stond voor het raam te trappelen van ongeduld....
Daar kwam ze! Ze ging in haar stoel zitten en sloot even haar ogen. ‘Hè, hè!’
zuchtte ze. Daarna trok ze meteen haar naaimandje naar zich toe.
Toen stapte Jaap naar voren en ging tussen vader en moeder in staan.
‘Wacht even, moeder,’ zei hij. ‘Nu moet u eens goed opletten! Niet schrikken,
hoor!’
Hij hield zijn beide handen op de rug, trok een briefje uit de stapel en legde dat
met een klap op de tafel.
‘Dâ's één!’
Hij sloeg er een tweede naast.
‘Dâ's twee!’
Hij ging maar door. ‘Dâ's drie!.... Dâ's vier!’ En vader en moeder schenen het geen
van beiden goed te begrijpen, want ze zaten maar met grote domme ogen te staren.
Moeder stak een hand naar het geld uit en trok die ook weer terug. Haar borst ging
op en neer, zij hijgde er van. Vader zat bleek in zijn stoel, klemde beide handen om
de leuningen en het was net, of hij klaar zat om op te springen. Toen begonnen ze
beiden te roepen: ‘Jaap, jongen, wat is dat!.... Het is toch niet waar! Hoe is dat
mogelijk?....’ Maar Jaap telde onverstoorbaar door en genoot van zijn triumf.
‘Dâ's tien!’ zei hij. ‘Honderd gulden, als-t-u-blieft!’
Toen sprong vader op en greep Jaap zo stijf bij de arm, dat het pijn deed. Zijn
gezicht was bleek en vertrokken van angst.
‘Jaap, zeg op, hoe kom jij aan dat geld!’ riep hij met een harde stem.
O, wacht even, die dacht natuurlijk, dat Jaap er niet eerlijk
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aangekomen was! Jaap werd er haast kwaad om, hij voelde zich beledigd. En daarom,
toen hij uitleg gaf, keek hij alleen moeder aan.
‘Dat heb ik allemaal voor u verdiend,’ zei hij. ‘Voor een mantel en voor alles, wat
er verder nodig is, moeder. Dit is het geld voor twee bijenvolken en voor twintig
pond honing!’
Rustiger nu vertelde hij alles. En toen brak de blijdschap door bij vader en moeder.
Vader zat weer in zijn stoel, had het geld in de handen en glimlachte stil voor zich
heen. Moeder liet Jaap niet uitvertellen. Zij trok hem ineens naar zich toe en zoende
hem.
‘Lieve jongen!’ zei ze. ‘Wat ben je toch een steun voor ons! Lieve flinke jongen!’
Vader liep de deur uit en kwam met een klein linnen zakje terug, de laatste
knikkerzak van Jaap.
‘Dan wil ik ook niet achterblijven,’ zei hij. ‘Als-je-blieft, moeder, tel dat eens na!’
Hij schudde de inhoud van de zak op de tafel voor haar uit: dubbeltjes, kwartjes,
guldens en een enkele rijksdaalder, ruim twintig gulden bij elkaar. Het geld van vijf
weken vissen en van een paar extra-tjes, die hij verder nog had gehad.
‘Maar Jaap is mij ver de baas,’ zei hij vrolijk.
‘Ja, maar u hebt mij geholpen!’ zei Jaap. ‘Want u hebt de kasten getimmerd, zoals
een timmerman het niet beter kan!’ ‘Jij hebt mij ook geholpen!’ zei vader. ‘Met al
die morgens vissen en met die fles....’
En toen schrok hij, want hij had zich verpraat. Van die fles wist moeder immers
niet. Maar ze hoorde het zeker niet. Ze pakte vader en daarna Jaap nog een keer en
ze zei: ‘Jullie hebt allebei je best gedaan. Maak maar niet uit, wie het meest gedaan
heeft! Wat een verrassing! Wat een zegen! O jongens, wat moeten we God dankbaar
zijn!’
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En daar knikten ‘de jongens’ beiden op. Daar was Jaap het ook wel mee eens. Zonder
God kon je nou eenmaal niks. Maar het was toch ook wel voor een groot deel zijn
flinkheid geweest, zijn hollen achter die grote zwerm, toen hij zo maar in het kanaal
gesprongen was, zijn handigheid om latjes en planken te krijgen, zijn list met de
lokkorf en met de vangfles, zijn goede verzorging van de bijen.... Hij was ook op het
plan gekomen, om de vis aan te bieden aan pension Van der Lugt. Ja, als je het goed
bekeek, was het toch eigenlijk voor het allergrootste deel zijn werk. Hij was de redder
van het gezin!.... Wat zaten ze leuk bit elkaar met z'n drieën! Met een kopje koffie
en Jaap met een blad uit een schrift en een potlood, om een lijstje te maken van wat
er nu allemaal gekocht moest worden voor het geld. Allereerst de mantel natuurlijk.
Moeder probeerde er warempel nog aan te ontkomen, er was anders nog zoveel nodig,
zei ze, maar daar kwam niets van in. Er was immers geld genoeg voor al dat andere?....
En Zaterdag moesten ze dan maar naar de stad. Wie?.... Twee konden er heen, want
er waren twee fietsen en bovendien moest er één bij de kinderen blijven. Allemaal
met de bus, opperde moeder nog. Maar dat kon niet, dat mochten ze er niet afnemen,
meende vader. Dat kostte voor elk wel een gulden.
‘Moeder en Jaap,’ zei vader. ‘Ik blijf thuis.’
Maar moeder wist de weg in de stad niet goed en Jaap nog veel minder. Vader
wel, die had er vroeger gewerkt. Nou, dan moesten vader en moeder samen, vond
Jaap. En het kostte hem heel wat moeite, om dat offer te brengen. Maar het kon niet
anders, hoe je het ook bekeek. Moeder trok hem alweer naar zich toe, die begreep
het wel.
‘En denk er om, vader, dat moeder een goeie mantel krijgt, hoor!’ zei Jaap. ‘En
ook pantoffels!’ Hij moest een beetje
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bazig doen. Want hij had toch eigenlijk het meeste recht gehad, om mee te gaan naar
de stad....
De week duurde lang. En die Zaterdag, nadat hij vader en moeder op de fiets had
zien stappen, was nog langer en vervelender. Omstreeks de middag stond hij soms
al bij de weg te kijken, of ze er aankwamen. En eindelijk zaten ze met z'n vieren op
de berm voor het huis en de meisjes vlochten lange kettingen van grashalmen en
Hansje speelde in de sloot, maar Jaap had geen oog van de weg af.
Wat een vreugde, toen ze er eindelijk aankwamen! En wat een pakjes hadden ze
bij zich! En een grote doos achterop. Het was net een Sinterklaasfeest, toen ze al die
pakjes op de tafel hadden liggen en er allemaal met gezichten vol verwachting omheen
zaten.
‘Eerst de mantel!’ riep Jaap.
Moeder haalde de mantel uit de doos en trok hem aan. Een donkerblauwe was het,
een pracht van een mantel, vond Jaap. En kijk die moeder een damesgezicht zetten!
En kijk haar draaien voor de spiegel! Zo had Jaap zijn moeder nog nooit gezien, met
zo'n gezicht en zo leuk met haar hoofd opzij! Ze leek net een meisje.
‘Moeder mooi!’ zei Hansje en daar waren ze het allemaal mee eens.
‘Mankeert er ook iets aan?’ vroeg moeder.
Neen, wat zou er aan een nieuwe mantel mankeren?....
‘Kijk dan eens goed,’ zei moeder, ‘Jaap, kom eens hier, jij hebt de scherpste ogen!’
Jaap draaide om moeder heen en kon niets ontdekken.
‘En toch heb ik hem voor bijna de helft van de prijs gekregen!’ riep moeder
triomfantelijk. ‘Omdat hij hier, op de heup, een beetje verschoten is van het liggen
en omdat hier een
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klein vlekje zit! Ze wilden er een tientje meer voor hebben, maar ik zei: ‘Nee hoor,
zei ik, dan neem ik hem niet, dan ga ik naar een andere zaak!’
Wel, die goede moeder, wie had gedacht, dat die zo handig kon zijn!
‘Ik moest toch woekeren met het geld, dat jullie zo zuur hebben verdiend!’ zei
moeder. En toen pakte ze verder uit: Een overhemd voor vader, een broek en bloes
voor Jaap - splinternieuw, dat had hij bij zijn weten nog nooit gehad! Hij had altijd
in vermaakte spullen van vader gelopen.... Wat een mooie broek en wat een diepe
zakken! Voor de meisjes: elk een jurkje, zo op het oog gekocht, maar precies pas!
En voor elk een haarstrik! En dan voor Jaap en Hansje en Mientje nog een hemd en
een borstrok. Voor moeder zelf een paar pantoffels en nog wat van die kleine dingen.
‘En nu voor allemaal een extra-tje,’ zei moeder. ‘Dat hebben we er ook maar
afgenomen!’
En daar kwam het: Voor vader een doosje cigaretten! Voor de meisjes en voor
Hansje elk een klein rolletje pepermunt! Voor Jaap.... Moeder hield een pakje in de
hand.
‘Voor onze Jaap!’ zei ze. En er kwam uit, wat Jaap het liefst van alles had: Een
boek. ‘Handboek voor de bijenteelt’ heette het.
Ziezo, en dat was alles. Moeder wou de papieren al gaan opruimen.
‘En jij dan, moeder?’ vroeg vader. ‘Waar is jouw extra-tje?’
‘Nou,’ zei moeder, ‘ik heb de mantel toch en de pantoffels?’
‘Ik dacht al, dat jij je zelf zou vergeten,’ zei vader. ‘Hier!’ Hij tastte in zijn zak,
haalde er een klein flesje eau de cologne uit en reikte dat moeder toe. Dat had hij in
een van die grote winkels in de stad gekocht, zonder dat moeder er iets van gemerkt
had.
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‘Hoe heb je dat wel klaar gespeeld,’ zei moeder. En toen lachten ze allebei en vielen
elkaar in de armen. Zo'n mooie dag had Jaap nog nooit beleefd!
‘Maar nu hebben we ook haast niets meer over,’ zei moeder.
‘Wat doe je eigenlijk toch nog weinig met zoveel geld! Maar we mogen tevreden
zijn,’ voegde ze er dadelijk aan toe. ‘God heeft ons rijk gezegend!....’
De volgende morgen gingen ze met z'n allen naar de kerk. Jaap bleef een paar keer
even achter, om naar moeder te kijken, zoals ze daar ging, zo slank en goed gekleed
en dan dacht hij: ‘Daar loopt ze nou! Daar heb jij nou voor gezorgd, dat je moeder
zo mooi geworden is!....’ Hij genoot van de mantel nog meer dan van zijn nieuwe
broek.
De dominee had een preek over Zacheüs, de tollenaar. Dat was een dief. Maar
toen hij Jezus leerde kennen, wist hij niet, wat hij doen zou, om het weer goed te
maken. ‘Indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel
weder,’ zei hij.
En even werd Jaap onrustig. Ook toevallig, dacht hij, dat het nou net daarover
moet gaan!.... Of was het soms geen toeval?.... Ja, natuurlijk was het dat wel! Wat
deed hij toch dwaas! Hij was toch geen dief! Hij had toch niet gestolen!.... Meneer
Hogenkamp had zijn eigen latjes teruggekocht, die zaten in die kasten.... Maar dat
was immers afval, die anders weggegooid was geworden!.... Neen hoor, hij was
handig en slim geweest, meer niet! Een dief was hij niet, en dat zou hij ook nooit
worden!.... En hij had er toch maar fijn die nieuwe mantel mee verdiend.... Kijk
moeder daar nou zitten, daar vóór hem! Ze zat naast de vrouw van de meester en op
de rug kon je het verschil niet zien. Alleen aan het hoedje.... Een nieuwe hoed moest
moeder ook nog hebben....
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Twaalfde hoofdstuk
De zorgen komen terug, maar er kan ook iets moois gebeuren. Met bidden
alleen kom je er niet. Stropen is geen stelen en een appeltje gappen is zo
erg niet....
Het was ruim een maand later en de zomer liep ten einde. Augustus was regenachtig
en koud geweest. Jaaps hoop op een goede oogst van heidehoning was vervlogen:
de heide had prachtig gebloeid, maar de bijen konden de kast niet uit om de regen.
Als meneer Hogenkamp dàt had kunnen denken, zou hij zeker zoveel geld niet betaald
hebben voor die twee volken van Jaap, want na de klaver was er bijna niets meer te
oogsten geweest. De kleine voorraad in de ene kast, die Jaap nog had overgehouden,
moest er nodig inblijven voor de winter en Jaap zou nog suiker moeten bij voeren.
Waar moest het geld vandaan komen, om die suiker te kopen?....
De visserij leverde nog wel eens een extra-tje op. Vader zat soms hele dagen in
de regen te hengelen, maar hij nam een oud stuk waterdicht zeil mee en spande dat
als een tentje over zich heen. Zo kon hij meestal toch nog op tijd zijn vis afleveren
en de snoekvissers kon hij, dank zij de fles, altijd tevreden stellen. Maar nu was het
aardappelrooien begonnen en daar moest het gezin aan meedoen, want er werd goed
geld mee verdiend en
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moeder kon dat best gebruiken. Want er moest nog heel wat worden aangeschaft,
om rustig de winter in te kunnen gaan: brandstof en voer voor de geit en warme
kleren en nog veel meer! Hoe had Jaap kunnen denken, dat hij aan alle zorgen voor
het gezin een einde had gemaakt?.... Ze waren er alweer, even nijpend als deze zomer.
Het inkomen van vader en moeder was te klein, om er behoorlijk van te kunnen
leven. Maar nu zou Jaap als een man mogen meehelpen, om de kost te verdienen,
want vader had landbouwverlof voor hem gevraagd en dat was toegestaan. Drie
weken behoefde hij niet naar school en mocht hij met het aardappelrooien helpen.
Ze werkten voor boer Dening, niet al te ver van huis. 's Morgens om zes uur waren
vader en Jaap al op het veld. Jaap deed het zware werk: de stammen lossteken, de
manden versjouwen en de aardappels wegkruien naar de kuil, waarin ze werden
opgeslagen. Vader behoefde niet veel meer te doen dan de aardappels in de manden
te zoeken. Hij kon er op zijn knieën bij liggen en dat hield hij wel vol.
Als ze een paar uur gewerkt hadden, kwamen moeder en Hansje er bij. Moeder
had vlug het huiswerk gedaan en de meisjes weggeholpen naar school. Nu had ze
brood en koffie meegebracht. In een hutje van stropakken zaten ze gezellig te eten
en te drinken en nergens smaakte de boterham lekkerder dan zo op het land in de
buitenlucht.
Maar lang zaten ze niet, want het werk stond te wachten en hoe meer aardappels
ze rooiden, hoe meer ze verdienden. Moeder hielp nu ook mee. Naast elkaar kropen
ze voort over de akker en Hansje speelde wat bij ze rond. Het was heel gezellig, want
moeder had altijd iets leuks om over te praten en ze verloor nooit haar goede humeur,
ook niet, wanneer ze telkens weer in de schuilhut moesten vluchten voor een
plensregen. Na de bui liet zij zich welgemoed weer neer op de doorweekte
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grond en werkte ijverig verder. En hoewel ze telkens haar aandacht bij Hansje moest
hebben en nu voor de een, dan voor de ander een vriendelijk woord had, toch hadden
vader en Jaap dikwijls moeite, om haar bij te houden met het werk. Die handen van
moeder werkten maar door, dat leken wel zelfstandige wezens, die uit zich zelf wisten,
waar ze grijpen moesten.
Eén zaak was er, waar telkens het gesprek weer op terugkwam en die hun harten
met hoop en blijdschap vervulde. Vader had gesolliciteerd. Er moest een nieuwe
koster zijn in het dorp, de oude kon het werk niet meer aan en was dikwijls ziek. Wat
heerlijk zou het wezen, als vader benoemd werd. Dan zouden ze mogen wonen in
dat aardige met klimop begroeide huisje naast de kerk, onder de hoge lindebomen.
Vader zou dan een taak hebben, die hij ondanks zijn zwakke lichaam goed zou kunnen
verrichten en een geregeld inkomen, waar ze geen armoede meer van behoefden te
lijden. Moeder zou niet meer uit werken behoeven te gaan en Jaap zou niet reeds het
volgend jaar boerenknechtje behoeven te worden, maar naar de Mulo of de
Ambachtschool kunnen gaan.... Het was allemaal zo heerlijk, dat ze haast niet konden
geloven, dat dat allemaal ooit werkelijkheid zou kunnen worden. Vader vooral
twijfelde er heel erg aan. Er waren meer sollicitanten en verschillende waren flinker
en sterker dan hij. Van sommigen werd verteld, dat ze reeds de steun hadden van
een paar kerkeraadsleden en één deed soms reeds dienst als hulpkoster. Als je dat
allemaal bedacht, ja, dan werd de kans toch wel heel erg klein!....
Maar moeder praatte soms net, alsof vader de benoeming al in de zak had. En
wanneer ze dan zo lustig fantaseerde over de mooie toekomst die hun wellicht wachtte,
hoe ze het huisje zouden inrichten en wat ze in de tuin zouden zaaien en dat ze er
ook kippen wilde houden - begonnen soms vaders ogen te schitteren, en praatte hij
ook een poosje mee. Maar even later
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zei hij plotseling somber: ‘Och, laten we er over ophouden!.... We verdelen de huid
al, vóór we de beer geschoten hebben. Als er niet toevallig een wonder gebeurt....’
‘Een toevallig wonder?’ vroeg moeder lachend. ‘Wonderen gebeuren nooit
toevallig, dat weet je toch ook wel! Weet je wel, wie het eigenlijk is, die de koster
benoemt? Dat is Hij, die de gedachten van de mensen leidt, zoals Hij wil!....’
En haar stem werd zachter, maar niet minder beslist, toen ze er aan toevoegde:
‘En Hij is een hoorder des gebeds....’
Ze zwegen. Natuurlijk waren ze het beiden met moeder eens, maar in hun gedachten
hielden ze daar eigenlijk geen rekening mee.
Moeder ging voort: ‘Ik heb God gevraagd, om ons deze uitkomst te geven en ik
geloof vast, dat Hij het doen wil. Denk je dan, dat iemand of iets Hem tegen zou
kunnen houden?....’ Ja, wat moest je daar op zeggen? Vader noch Jaap durfden dit
tegen te spreken en na zo'n gesprek scheen vader weer wat meer hoop te hebben.
‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel,’ zei hij tegen Jaap, op een morgen,
vóór moeder op het land was.
En Jaap was dat met hem eens: als iemands bidden zou helpen, dan moest het wel
dat van moeder zijn. Die leefde altijd zo dicht bij God.... En zo keken ze samen vol
verwachting iedere dag uit, of de beslissing haast vallen zou.
Maar opeens veranderde dat allemaal. Want op een morgen, na een paar koude
regendagen, kwam moeder later dan gewoonlijk op het land, en toen ze eindelijk
verscheen, zagen ze dadelijk, dat zij zich niet goed voelde. Zij liep zo moe, zij hoestte
telkens en haar hand trilde, toen ze de koffie inschonk. Maar zelf wilde ze er niet
van weten, dat zij ziek zou wezen. Zij had niet al te goed geslapen vannacht, ze
voelde zich wat duizelig en daardoor had ze niet met het werk kunnen op-
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schieten vanmorgen, maar het zou wel beter worden, nu ze in de buitenlucht was,
zei ze.
Maar het werd niet beter. Haar handen wilden ook niet voort met het werk, ze was
beurtelings bleek en rood en opeens hoorde Jaap haar klappertanden.
‘Jij hebt koorts,’ zei vader. ‘En je moet dadelijk naar huis.’ Het kostte niet veel
moeite, om moeder te overreden. Ze merkte zelf, dat ze niet meer kon. Vader bracht
haar naar huis en die dag was Jaap alleen op de akker. Hij werkte zo hard hij kon en
intussen bad hij, of de Here een wonder wou doen en wou zorgen, dat zijn moeder
niet ziek zou worden. Maar zijn gebed hielp zeker niet veel, want toen hij 's avonds
thuiskwam, lag ze met hoge koorts in bed, de dokter was al geweest en had gezegd,
dat ze een zware bronchitis had. Ze had kou gevat in de regen. Het was niet gevaarlijk,
maar het zou wel langdurig kunnen zijn. En ze zou in geen geval meer mee mogen
naar het land.
Die lieve stakker! Ze had zich zelf volkomen verwaarloosd, zei vader. En hij
vertelde, dat ze veel te dun gekleed was geweest. Ze had bijna niets, niet eens een
goede borstrok had ze. In een dun hemd en een oude jurk had ze op het vochtige land
gelegen. Geen wonder, dat ze het te pakken gekregen had.... De volgende dagen
moest Jaap alleen naar het land. Nu moeder niet uit bed mocht, moest vader
thuisblijven om het werk te doen. Weg waren alle mooie berekeningen over het
aanschaffen van wintervoorraad. Daar zaten ze nu opeens weer midden in de armoede
en de ellende, want van wat Jaap nog verdiende, zou nu niets overblijven. De turf
bestelde vader af. Nieuwe kleren konden niet gekocht worden. Nu werd het weer
een worsteling, om de dagen door te komen....
Wat moesten ze nu branden?.... Met dit koude natte weer moest de kachel aan.
Jaap wist er raad op. Hij reed 's avonds op
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de terugweg langs het bos en sprokkelde dood hout onder de bomen. Dat mocht van
de boswachter.
Maar die dode dunne takken vlogen door de kachel en veel warmte gaven ze niet.
Er moest zwaarder hout zijn. Jaap zorgde er voor. De volgende avond wachtte hij
tot het schemerde en reed toen verder het bos in, waar een hoop palen en stobben
lagen. Die lagen daar al lang en niemand haalde ze weg. Ze zouden er nog gaan rotten
en dan had geen mens er wat aan. Dan kon Jaap ze beter meenemen, daar deed hij
niemand kwaad mee. Hij kwam er veilig mee thuis, langs zijn geheime paadje, dat
achter de tuin uitkwam. 's Avonds in het schuurtje zaagde hij ze met vader kapot.
Vader vroeg niet, hoe Jaap er aan kwam. Het hout was er, dat was hoofdzaak. Maar
hij keek weer zo vreemd, zo schichtig, net als toen met dat kwartje en later met die
latjes....
Er moest voer wezen voor de geit. Gras was er niet meer en hooi was nog niet
gekocht. Jaap zorgde voor voer. Dicht bij het aardappelland was een akker koolrapen
van boer Lenderink. Dat was een beste goedige man, die wel wat voor een arm mens
over had. Hij was bezig, om met een knecht de koolrapen te rooien. Ze gooiden ze
in grote hopen op het land. Jaap ging er heen en vroeg om een paar. ‘Best hoor,’ zei
Lenderink. ‘Neem nu en dan maar een paar mee, we hebben genoeg.’
Jaap reed er die avond langs en laadde een paar op zijn kruiwagen. Hoeveel was
dat, een paar?.... Als de boer je tegen kon komen, was het natuurlijk twee of drie,
dan moest je wel een beetje bescheiden zijn. Maar als die er niet was, kon je toch
net zo goed een paar meer op de kruiwagen gooien?.... Van iedere hoop één of twee,
dan merkte niemand er wat van. Er waren immers genoeg, dat had de boer zelf gezegd.
En ze waren niet alleen voor de geit te gebruiken, de kinderen lustten
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ze ook graag. Een plak koolraap spaarde een boterham uit. Op een donkere avond
kwam Jaap met een halve kruiwagen koolrapen thuis....
Het kostte Jaap weinig strijd meer, om deze dingen te doen. Het ging vanzelf, het
was immers nodig, een arm mens moest zich weten te redden. Wie zou hem helpen,
als hij het zich zelf niet deed? Met bidden alleen kwam je er ook niet. Dat kon je wel
zien aan dat kosterschap. De beslissing bleef maar uit, maar het werd hoe langer hoe
duidelijker, dat het daarmee mis zou lopen. In het dorp werd gepraat, dat de hulpkoster
Jansen de benoeming wel krijgen zou. Hij had het zelf hier en daar gezegd, dat hij
verreweg de beste kansen had. Hij scheen de meeste kerkeraadsleden op zijn hand
te hebben.
Zelfs moeder scheen de moed nu te verliezen. Ze zag er zwak en vermagerd uit,
ofschoon ze geen koorts meer had. Ze lag soms een hele tijd verdrietig te kijken en
een enkele keer huilde ze een beetje. Omdat het zo lang duurde, voor ze weer
opknapte, zei ze, en omdat het gezin haar zo moeilijk missen kon. Maar dan ineens,
om een geheimzinnige reden, kon ze plotseling weer blij zijn. Dan glansden haar
ogen en scheen ze geen zorgen meer te hebben. En eens, nadat de dominee geweest
was en met haar gebeden had, lag ze 's avonds zachtjes te neuriën. Haar lievelingslied:
Nooit kan 't geloof te veel verwachten.... 't Was fijn, als ze blij was. Maar nu moest
ze versterkend eten hebben. Een flinke krachtige soep en een stukje vlees en een ei
iedere dag. Er werd wat gekocht, maar het kon er eigenlijk niet af. Moest Jaap de
kans dan niet waarnemen, als hij die zag?....
Op een dag waren er jagers in het veld en die schoten op een fazant, ver van Jaap
af, aan de rand van het bos. Ze schoten het beest aan, het vloog nog honderden meters
door en viel bij Jaap tussen de aardappels. Jaap greep de vogel, maakte met zijn
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vork een gat in de grond en stopte de fazant er in. Zand er over, een hoop
aardappelloof er op en daar de kruiwagen nog bovenop. Ziezo, knappe kerels als ze
die vonden!....
En ze vonden hem niet! Ze kwamen wel op de akker, ze vroegen aan Jaap: ‘Heb
je niet een fazant gezien?’
‘Ja,’ zei Jaap, ‘wel drie; vanmorgen toen ik hier kwam, liepen er drie bij de
aardappelkuil....’ Nou, dat was waar, maar dat bedoelden ze natuurlijk niet.
‘Er moet er hier één gevallen zijn,’ zeiden ze.
‘Nou,’ zei Jaap, ‘dan zal ik eens helpen zoeken.’
Dat deed hij. Kon hij meteen achter de rug van de jagers hun jachthond een schop
geven, die bij de kruiwagen stond te snuffelen. Hij zat wel een beetje in angst, maar
het liep best af. De jagers gingen verder en hij had de fazant, voor moeder! Deed hij
daar kwaad aan? De jagers hadden er al wel tien bij zich, die ze geschoten hadden.
Zij alles zeker en hij niks, was dat dan beter?.... De volgende dag kreeg moeder een
heerlijk soepje, waar ze echt van smulde en vader vertelde alleen maar, dat Jaap een
fazant op het aardappelveld gevonden had. Nou, dat was ook immers zo?....
En een paar dagen later zette Jaap een paar strikken aan de rand van de akker en
daar ving hij ook nog een fazant in. Alweer een paar dagen gered. Zijn geweten
plaagde hem er niet erg om. Stropen was geen stelen. Het mocht nu eenmaal niet,
maar waarom moesten die jagers uit de stad alles hebben?.... Ze hadden het niet zo
nodig als hij....
En wat fruit zou ook goed wezen voor moeder, had de dokter gezegd. Hoe kwam
je aan fruit?.... Ze kochten een paar keer wat appels in de winkel, maar ze waren
haast niet te betalen. Daarom liep Jaap eens bij de boomgaard van een boer langs
aan de andere kant van het dorp. Onder de heg door kon hij zo een paar mooie rode
appels grijpen, die van de boom gevallen
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waren. Hij nam ze mee; en hij had er verschrikkelijk veel zin in, maar hij at er zelf
niet van. Niks hoor, hij legde ze stilletjes op de schaal, waar nog een paar uit de
winkel op lagen. Die van hem waren veel mooier! Hij schilde er dadelijk een voor
moeder en de schillen at hij zelf op. Voortaan zorgde hij, dat het schaaltje vol bleef.
Moeder dacht zeker, dat ze gekocht waren en vader, die wel beter wist, zei niets. Die
was al lang blij, dat ze wat hadden.... Nou, een appeltje gappen deden zo veel jongens
nu en dan. Dat kon toch zo erg niet zijn....
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Dertiende hoofdstuk
Kleren voor moeder, maar hoe moet Jaap ze geven?.... ‘Laten we nu alles
maar vertellen.’ Een verbond met z'n drieën. Er bestaat geen toeval!
Het was een koude ruwe avond in het laatst van September en zó donker, dat Jaap
van de weg niet veel meer zag dan het geglim van de plassen in het wagenspoor. Die
moest hij vooral ontwijken, want hij had een gat in zijn klomp en hij had er een
zooltje van karton ingelegd, omdat hij thuis om nieuwe klompen niet vragen durfde.
Want nu moeder weer beter begon te worden, nu ze alweer een paar uur per dag op
was, moest er eerst geld zijn voor kleren. Zij mocht niet meer naar buiten, vóór ze
warmer gekleed zou zijn.
Hij liep op het weggetje naar de boerderij van Lenderink, de boer van de koolrapen.
Het was nodig, dat er weer nieuwe voorraad kwam. En hij kon niet meer een paar
van het land halen, want ze waren daar niet meer, ze waren reeds opgeslagen bij de
boerderij. Hij moest dus maar gaan vragen. Het was wel laat, het liep reeds tegen
achten, maar hij had niet eerder gekund. Want zijn landbouwverlof was voorbij; toen
hij uit school kwam, waren er boodschappen en na het eten had hij Hansje naar bed
gebracht en met vader de afwas gedaan. Moeder was nog zwak, ze moest zoveel
mogelijk ontzien worden.
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Kijk, nu kon hij de donkere omtrekken van de boerderij al zien bij het licht van het
maansikkeltje, dat even door de wolken gebroken was.

Als de hond nu maar niet losliep, die grote kwaje rakker!.... Jaap was niet bang voor
honden, maar als er in het donker zo'n groot beest op hem los zou spri ngen, zou hij
dat toch wel griezelig vinden.... Hij zou maar door de schuurdeur gaan, die werd
meestal gebruikt. Op de tast vond hij de klink, maar de deur zat op slot en in de
schuur barstte de hond meteen los in een vreselijk geblaf. Ziezo, die zat ge-
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lukkig vast! En nu konden ze binnen meteen horen, dat er iemand bij huis was....
Jaap wachtte een poosje, maar er kwam niemand. De hond werd weer stil. Hij
lichtte weer de klink, opnieuw blafte de hond, maar geen mens kwam aan de deur....
Zouden ze niet thuis wezen? Dat zou jammer zijn, want dan moest hij nog eens deze
reis maken. Hij liep het huis om en probeerde de voordeur, maar die zat ook op slot.
Toen viel hem ook op, dat er in de kamer geen licht brandde. Er was dus niemand
thuis.... Teleurgesteld liep hij terug, achter de boerderij om. Hij zag bij het zwakke
licht van de maan de kuil, waarin de koolrapen geborgen waren. De kuil lag open,
hij kon de koolrapen zien. Weet je wat, hij kon toch best een paar meenemen,
ongevraagd?.... Op de donkere weg naar huis zou hem wel niemand tegenkomen en
gebeurde dat wel, dan kon hij gewoon zeggen, wat hij gedaan had. Dat zou de boer
wel goedvinden, het was een goeierd.... Zag hem niemand, dan kon hij morgen nòg
een paar gaan vragen. Dan zei hij niets van vanavond natuurlijk....
Hij had een jutezak bij zich, rolde die open en deed er een paar koolrapen in.
Hoeveel zou hij van de boer gekregen hebben? Vijf of zes?.... Nou, hij deed er een
paar meer in, hoor! Als de zak halfvol was, kon hij die nog wel dragen.... Stil eens,
hoorde hij wat?.... Hij luisterde met ingehouden adem.... Het was net, alsof er iemand
op de grond stampte.... O, dat was in de boomgaard, daar plofte met die wind telkens
een grote appel van de boom!.... Kijken, of hij een paar vinden kon?.... Dat was nog
beter dan koolrapen!
Hij sloop de boomgaard in en kroop hier en daar tastend over het gras.... Ja, vind
die appels nu maar eens in het donker! Daar had hij er een! En daar plofte weer een
naar beneden.... En daar.... wat was dat voor een witte plek?.... O, dat was

Anne de Vries, Vader en Jaap

114
goed, wasgoed! Het wasgoed lag hier nog op de bleek, hadden ze zeker vergeten!
Wat was dit?.... Een sloop zeker. En dat?.... Een hemd? En dit was een borstrok en
nog één!.... Het hart bonsde hem in de keel. Hier lag nu precies, wat ze thuis zo nodig
hadden! Zij leden er gebrek om en hier lag het vergeten bij die rijke boer, helemaal
door elkaar gewaaid.... Zulke mensen verdienden toch eigenlijk niet, dat ze zo'n
overvloed hadden, als ze er zo slordig op waren!.... Wat een rijkdom zou het wezen,
als moeder die borstrokken had! Als die warm gekleed zou gaan en niet meer ziek
zou worden....
En toen was het net, alsof hij niet meer wist, wat hij deed. In zijn hart weifelde hij
nog, maar zijn handen grepen al, de beide borstrokken en nog een paar stukken en
rolden ze in elkaar tot een vochtige bundel.... En zijn benen liepen al, slopen al voort
langs de heg tot waar zijn zak met koolrapen stond. Zijn ogen loerden rond, of hem
niemand zag, maar het was overal stil en donker. Hij stopte het pak boven op de
koolrapen, slingerde de zak op zijn rug en haastte zich voort langs het donkere
weggetje. Op de plassen lette hij niet meer, zijn kousen waren spoedig doorweekt.
Wat kon het hem schelen, hij had het er voor over! Hij had borstrokken voor moeder,
voor die lieverd, die zo zwaar in de zorgen zat.... Vooruit, gauw maken dat hij dit
weggetje afkwam, dan kon hij het bos inschieten, als er iemand aankwam.... En dan
de wei over en de sloot door en daar was hij al in de tuin. Wat bonsde zijn hart en
wat een zwaar gevoel had hij in zijn benen!.... Kwam dat nu van het harde lopen of
van angst?....
Nu pas dacht hij er ook aan, hoe hij moeder de kleren zou kunnen geven en nu
sloeg hem pas goed de schrik om het hart. Wat had hij gedaan?.... Hij raakte ze
immers nooit aan moeder kwijt!.... Wat moest hij zeggen, hoe hij er aan gekomen
was?.... Nooit mocht ze de waarheid weten, nooit!....
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Hij moest er wat op bedenken.... Kon hij zeggen, dat hij alles gevonden had?.... Neen,
dat ging niet. Gekregen?.... Van wie dan? Hij zou geen naam kunnen noemen, want
dan zou moeder er voor willen gaan bedanken.... Neen, hij moest een ander plannetje
maken. Zo, dat moeder de kleren wel zou willen houden en dat zij toch niet wist van
wie ze kwamen.... ‘O, o, had ik het toch maar niet gedaan!’ dacht hij plotseling. ‘Wat
moet ik er nu mee?.... Hoe ben ik toch zo stom geweest!.... Ik heb helemaal niet
nagedacht....’
Waar moest hij er nu mee heen?.... In het schuurtje?.... Neen, daar kwam vader,
die moest het ook niet weten. Op zolder, daar waren zoveel verborgen plekjes. En
dan eerst maar even in het schuurtje, tot hij de kans zag, om ongemerkt naar boven
te glippen....
Maar de schuurdeur zat reeds op slot. De sleutel was natuurlijk binnen, die legde
vader altijd op de schoorsteenmantel. Dan moest hij de zak maar even buiten laten
staan en het wasgoed in een donker hoekje in de bijkeuken leggen, tot hij het mee
kon nemen naar de zolder. Even gluren.... Neen, er was niemand. Hij legde het
bundeltje achter de trap en liep de kamer in. Als nu dat hart van hem maar ophield
met bonzen en als hij maar niet zo trilde door zijn hele lijf.... Zou dat van kou
wezen?....
Aarzelend deed hij de deur naar de kamer open, maar moeder had hem al gehoord.
Kijk, ze was weer eens een poosje op. Ze zat op haar gewone plekje aan de tafel,
dicht bij de kachel en ze was natuurlijk alweer aan het werk.
‘Jaap, wat ben je lang weggebleven,’ zei ze. ‘Waar ben je toch zo lang geweest!....
Kom gauw bij de kachel, jongen. Ik hoorde je komen en heb al een kopje koffie voor
je ingeschonken. Hier, kom eens lekker dicht bij me zitten, vent!’.... ‘Ja moeder,’ zei
Jaap, ‘even nog.... Waar is de sleutel van
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de schuur, vader?.... Ik heb een paar koolrapen gekregen en die wou ik even in het
schuurtje brengen.’
‘Neen,’ zei moeder, ‘dat kan straks nog wel. Kom eerst even hier, anders wordt
je koffie koud. Wat zeg je er van, dat ik alweer op ben?.... De dokter is net geweest
en die vond het goed.’
Hè ja, het was ook fijn, om even de warmte van de kachel te voelen en naar moeders
lieve gezicht te kijken. Ze trok zijn stoel dicht bij de hare en streek hem over zijn
wang.
‘Wat ben je koud!’ zei ze. ‘En toch staat het zweet op je voorhoofd!.... Heb je zo
hard gelopen?’
Hij werd verlegen door al die goede zorgen. Hij pakte haar strelende hand en
drukte die even tegen zijn gezicht. Hij had er haast een zoen op gegeven....
‘Fijn, dat u er weer bij zit, moeder!’ zei hij. En hij bleef naar haar kijken, terwijl
hij zijn koffie dronk, maar als ze hem aankeek, gingen zijn ogen de andere kant op,
naar vader, die stil in zijn hoekje zat, diep in gedachten, met een verdrietige trek om
zijn mond. Vreemd eigenlijk, dat vader nooit meer blij was de laatste tijd en moeder
meestal wel. Moeder had het toch eigenlijk nog het moeilijkste van allemaal.... Die
moest maar rond zien te komen met dat beetje geld....
Wat maakte ze daar nou?.... Ook toevallig, laat ze nou een borstrok zitten
stoppen!.... Toevallig?.... Ja, toevallig natuurlijk! Wat een versleten ding was het!
Nou, dan had hij betere! Als hij het nu maar klaar kon krijgen, om haar die toe te
stoppen, zonder dat ze argwaan kreeg.... Ze moesten van een onbekende gever zijn,
dan zou zij ze wel willen houden.... Wacht, hij had ineens een heel mooi plan. Dat
hij daar niet eerder aan gedacht had!.... Hij moest er een pakje van maken en ze over
de post sturen! Het adres met drukletters schrijven, dat ze zijn hand niet herkende....
En zo nodig een briefje er
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bij in, dat iemand die onbekend wenste te blijven.... Ja, wat zou er precies op dat
briefje moeten staan?....
Hij was zo diep in gedachten, dat hij niet merkte, dat moeder opgestaan was van
haar plaats en de kamer was uitgelopen. Pas, toen zij weer binnenkwam, keek hij op
en op hetzelfde ogenblik kromp hij in elkaar van schrik. Want zij had het bundeltje
kleren in de handen, rolde het open bij het licht van de lamp en zei verwonderd: ‘Kijk
eens, Jaap, heb jij dat meegebracht? Hoe kom je daaraan, jongen?....’
Maar Jaap kon niet praten. Hij zat bleek op zijn stoel, hij moest al maar slikken
en er wilde geen woord over zijn lippen. Moeder scheen het gelukkig niet te zien.
Ze telde uit op de tafel: ‘Een hemd, twee borstrokken, een kussensloop.... Prachtig
goed is het en het lijkt wel, of het zo uit de was komt.... Hoe komt dat hier in de
bijkeuken?.... Weet je daar niets van, Jaap?’
En al draaide de kamer nog met hem rond, nu kon Jaap toch weer wat zeggen. Hij
moest wat zeggen! Hij moest er zich uitredden. En hij zei maar, wat hem het eerst
op de tong kwam: ‘Dat heb ik gevonden, moeder.... Ik dacht.... Ik meende....’
‘Gevonden?’ zei moeder verbaasd. ‘Waar heb je dat dan gevonden?’
Ja, waar kon hij het het best gevonden hebben?.... Jaap keek vader aan, die maar
niets zei, die maar stil, met grote schrikogen dit alles zat aan te kijken. Die begreep
het natuurlijk al lang, hoe hij er aan kwam.... O, waarom hielp die hem dan niet een
beetje?.... Ze waren toch kameraden, ze hadden toch afgesproken, dat ze samen voor
moeder zouden zorgen?.... Moeder ging plotseling naast Jaap zitten en nam zijn
trillende hand in de hare.
‘Jaap,’ zei ze. ‘Wat doe je vreemd!.... Wat is er met dat goed? Waar heb je dat
gevonden?’
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‘Nou,’ stotterde Jaap, ‘b-b-ij dat weggetje....eh.... bij die sloot, bij die bocht naar de
school.... Daar lag het zo maar in het gras.... En toen....’
Hij probeerde moeders ogen te ontwijken, maar hij kon het niet. Ze trokken hem,
ze hielden hem vast, ze schenen diep in zijn hart te zien. En toen Jaap in moeders
ogen keek, die goede lieve zachte ogen, toen kreeg hij plotseling zo'n hekel aan zich
zelf, dat hem alles niets meer schelen kon. Hij kon niet meer liegen, hij wou het niet
meer.... Het moest dan maar komen, zoals het wilde, maar hij kon moeder niet langer
bedriegen. Hij greep moeder met beide handen vast, duwde zijn hoofd tegen haar
schouder en schreiend vertelde hij alles. Dat zij zo weinig kleren had en dat zij niet
meer ziek mocht worden en dat hij daarom dit alles weggenomen had op de bleek
bij de boerderij van Lenderink....
En terwijl hij praatte, voelde hij moeders borst zwaar op en neer gaan van haar
zuchten en plotseling voelde hij een traan, die neerdruppelde op zijn wang. Moeder
schreide, zo verdrietig, als Jaap het nog nooit van haar gezien had. Hij wist van
wanhoop niet, wat hij doen zou.
‘Moeder!’ riep hij. ‘Ik heb het alleen maar gedaan, omdat u zo in de zorgen zit.
Ik.... ik houd zoveel van u!....’
Ze legde troostend haar hand op zijn hoofd en droogde daarna met haar schort
haar tranen af.
‘Jongen,’ zei ze zacht. ‘Je hebt gestolen, je bent een dief.... Mijn kind een dief,
wie had dat kunnen denken!.... Weet je wel, hoe erg dit is?’
Ja, nu wist Jaap het wel. Wat nog wel goed te praten scheen, werd heel erg, zodra
hij het aan moeder moest bekennen. Niet alleen dat wasgoed, maar ook die koolrapen
en dat hout en al dat andere, wat was het eigenlijk allemaal verschrikkelijk!.... ‘Heb
je zo iets al vaker gedaan?’ vroeg moeder.
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En toen hij knikte, riep ze: ‘Maar vader, wist jij daar dan niets van?’
Toen pas sprak vader.
‘Het is allemaal mijn schuld,’ zei hij somber. ‘Alleen mijn schuld! Ik ben de jongen
voorgegaan in het kwade. Ik heb het vaak zwijgend goedgekeurd, wat hij deed. En
ik had moeten bedenken, dat je altijd van kwaad tot erger komt en dat zo'n jongen
altijd verder gaat dan je denkt. Jaap, laten we nu maar alles vertellen, jongen, dat zal
mij ook opluchten. Wij willen voor moeder geen geheimen meer hebben....’
Toen kwam alles los.
‘Met dat kwartje is het begonnen,’ zei vader.
‘Neen vader, met dat vissen zonder akte,’ zei Jaap. En daar kwam die hele rij van
halve en hele oneerlijkheden, die ze samen gepleegd hadden. Maar nu was er eigenlijk
geen verschil meer tussen, het was allemaal zonde geweest, het een zo goed als het
ander. En al die mooie praatjes, waarmee zij zich zelf verontschuldigd hadden, zij
zagen nu wel, dat het maar praatjes geweest waren, het kwaad werd er niets minder
erg om. Moeder hoorde het allemaal zwijgend aan.
‘Weet ik nu alles?’ vroeg ze, toen ze zwegen.
‘Van die lokkorf nog niet,’ zei Jaap. En dat vertelde hij ook. ‘Jongens, jongens,’
zei moeder, ‘dwaze jongens, hebben jullie er dan nooit aan gedacht, dat God alles
ziet en alles weet?.... Weet je dan niet, dat op oneerlijkheid nooit zegen kan rusten?....’
Toen vouwde ze haar handen. Vader en Jaap deden het ook. Moeder bad. Zij
behoefde alles niet meer aan God te vertellen, Hij had het alles reeds aangehoord.
Hij zag ook wel, beter nog dan moeder, dat ze er beiden spijt van hadden. En voor
Zijn heilige ogen, die Jaap nu op zich voelde rusten, werd alles tot één grote schuld,
veel groter dan hij ooit geweten had. Maar
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moeder bad, of hem alles om Christus' wil vergeven mocht worden en of God hem
helpen wilde, om nu los te komen van het kwade, dat bijna over hem heen was
gegroeid.... Jaap bad het mee en hij wist, dat God hem alles vergeven wilde. Moeder
had hem vergeven, God zou het nog veel zekerder doen.... En welk een heerlijk
gevoel van bevrijding kwam er toen in zijn hart! Nu begreep hij, waarom moeder
altijd zo blij kon zijn, ondanks al haar zorgen. Hij had nu zelf een gevoel van rust en
van blijdschap, alsof er geen zorgen meer waren. Vader scheen het ook zo te gaan.
Toen Jaap hem aankeek na het gebed, zag hij, dat vaders gezicht veranderd was. De
somberheid was weg, de ogen waarmee hij Jaap aankeek waren ernstig, maar er
tintelde nieuwe hoop in.
‘Jaap,’ zei hij. ‘Geef je moeder een zoen. Jullie krijgt er van mij allebei één. Wij
hadden samen een verbond gesloten, Jaap, om moeder te helpen. Laten we nou met
z'n drieën een verbond sluiten, om elkaar te helpen. Ik ben je voorgegaan in het
kwade, maar laten we elkaar nu voorgaan in het goede.’
En dat verbond sloten ze toen. Het was een heerlijk ogenblik. Ze beloofden elkaar,
dat ze niets meer voor elkaar verzwijgen zouden. Ze zouden moeten leven bij de dag
en het zou niet gemakkelijk vallen. Maar God zou hen helpen, dat geloofden ze nu
alle drie.
En nu moesten ze beginnen met goed te maken, wat nog goed te maken was. Vader
wou de koolrapen en het wasgoed terugbrengen, maar Jaap deed het zelf. En hij kreeg
de boodschap mee, om als iemand hem zag, eerlijk te bekennen, wat er gebeurd was.
Maar het was nog even stil bij de boerderij als een uur geleden. Hij stortte de zak
weer leeg in de kuil en spreidde het goed weer uit op de bleek. De appel had hij nog
in de zak, die wierp hij ook weer onder de boom. Niets wilde hij houden, waar hij
oneerlijk aan gekomen was. En fluitend ging hij langs
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het modderweggetje weer terug naar huis.
Toen maakte hij nog een reis, want hij dacht er aan, dat de korf nog in de bijenstal
lag. Die wilde hij ook nog wegbrengen.
‘Het is al zo laat,’ zei vader. ‘Zou je dat morgen niet doen?’ Maar moeder knikte
goedkeurend.
‘Let op,’ zei Jaap, ‘In een half uur ben ik weer hier.’
En hij hield woord, maar toen hij thuiskwam, duurde het een hele tijd voor hij op
adem was, want hij had de hele weg terug gehold, net zo hard als achter de zwerm.
Wat konden ze nu nog meer doen?.... De bakker moest zijn kwartje hebben, moeder
legde het vast klaar op de schoorsteenmantel. En meneer Hogenkamp, daar zou Jaap
de volgende dag naar toe gaan en hem eerlijk vertellen van de latjes en zeggen, dat
hij er spijt van had.... Dat kon nu niet meer. Die oude meneer ging vast vroeg naar
bed.... Was er dan niets anders? Jaap brandde van verlangen, om nog meer te doen,
nu, deze avond nog....
‘Ja,’ zei hij. ‘Ik weet nog wat....’
Hij ging de kamer uit. Even later klonk er een plof en gerinkel van scherven. Jaap
kwam met een vrolijk gezicht terug. ‘Wat was dat toch, jongen?’ zei moeder.
‘Ik heb de fles kapot gegooid,’ zei Jaap.
‘Jongen,’ zei vader spijtig, ‘was dat nou wel nodig?.... Het was toch zo'n fijne
uitvinding van je....’
‘Ja vader,’ zei moeder, ‘nu gaat Jaap ook verder dan je denkt. Maar het is goed,
hoor! Doe maar niets meer, wat verboden is. Ruim alles maar op, wat je tot
oneerlijkheid verleiden kan!’ Toen nam ze de Bijbel van het kastje en gaf die aan
vader.
‘Hier,’ zei ze. ‘Laten we nu tot gewoonte maken, dat we iedere avond voor het
naar bed gaan samen een paar verzen uit de Bijbel lezen en zo de dag besluiten met
God.’
‘Wat zal ik kiezen?’ vroeg vader.
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‘Daar is iemand bij de deur,’ zei Jaap.
‘Zo laat nog? Wie kan dat zijn?’ vroeg moeder.
Nu was er gestommel in de bijkeuken. Jaap stond op en trok de kamerdeur open,
maar hij deinsde meteen terug. Want wie kwam daar binnenstappen?.... Boer
Lenderink!
‘Jongen, jongen, schrik je er van?’ zei hij lachend. ‘Ja, zo laat komt er meestal
geen bezoek meer, hè?.... Goeienavond, mensen! Ja, ik kwam hier langs en ik zag
nog licht. Toen dacht ik, wacht, ik loop er nog even aan.... Hoe is het hier? Knapt u
weer op?.... U hebt het aardig te pakken gehad, niet?’
Dat moeder nou helemaal niet verlegen was! Jaap zag er nu toch wel tegen op,
om alles te moeten vertellen.... De boer had hem natuurlijk gezien vanavond in de
boomgaard en hem stil laten gaan, maar nu kwam hij verantwoording vragen.... Zie
moeder nu toch blij kijken! Wat was er toch?....
‘Ja,’ zei Lenderink, ‘ik dacht zo, ik moet het ze nog maar even vertellen.... Zij
moeten het maar het eerst weten van het hele dorp.... En je krijgt ook nog wel nader
bericht.... Maar dan weet je het vast, zie je....’
Hè, wat duurde dat allemaal lang! Wat was er nu te vertellen?.... Vader zat op
springen in zijn stoel en keek de boer de woorden uit de mond. En moeder zat maar
te glimlachen. Die begreep het zeker al....
‘Dan weet je het vast,’ herhaalde Lenderink.
‘Ik weet nog niks,’ zei vader.
‘Neen,’ zei Lenderink langzaam. ‘Maar daar kom ik nou immers ook voor.... Dat
kom ik je nou vertellen, zie je. Ik kan me wel begrijpen, dat je nieuwsgierig bent. En
daarom dacht ik, ik zal er nog maar even aanlopen, zie je, om het te zeggen....’
‘Ja maar, wàt dan toch!’ riep vader.
‘Nou, dat de kerkeraad vanavond bijeen geweest is,’ zei Len-
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derink. ‘En dat ze het lang en breed over de benoeming van een koster hebben gehad.’

‘Ja,’ zei vader. ‘En wat.... En hoe....’
‘Hoe het afgelopen is, bedoel je zeker,’ zei Lenderink. ‘Nou, dat wou ik je nou
komen vertellen immers....’
Hij had langzaam onder het praten zijn pijpje gestopt en stak dat nu aan. O, o, wat
een man! Deed hij dat er nu om?....
‘Als je nou even luisteren wilt, dan zal ik je dat vertellen,’ zei hij dampend. ‘Hoe
het afgelopen is, bedoel je.... Nou, dat is
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goed afgelopen, dat kan ik je zeggen. De kerkeraad heeft met meerderheid van
stemmen besloten.... Hè, ik geloof, dat mijn pijp verstopt zit....’
‘O man, schiet toch op!’ barstte vader los. ‘Zeg nou eerst even, hoe het afgelopen
is!’
‘Nou, wel goed,’ zei Lenderink en nu lachte hij hartelijk. ‘Je bent benoemd, man!
Zoals ik zei, met meerderheid van stemmen. Welgefeliciteerd en u ook, hoor! En ik
hoop, dat jullie nog vele jaren in de kosterswoning moogt wonen en dat je je werk
met vreugde mag verrichten, zal ik maar zeggen.... Nou en dan maar welterusten
samen, hoor!’
Hij gaf vader en moeder een hand en Jaap ook. Vader kon alleen maar wat stamelen.
Moeder lachte en toch rolden de tranen over haar wangen. Jaap, bij de deur, had op
zijn tong om te zeggen: ‘Och, Lenderink en nou heb ik vanavond....’ Maar de boer
liep zo snel langs hem heen en snoof op een rare manier. Het leek wel, alsof hij ook
een beetje bewogen was. Jaap deed de deur achter hem dicht.
Toen hij weer binnenkwam, zag hij, dat vader en moeder elkaar omarmden. Nou,
daar moest hij bij wezen natuurlijk. Ze hadden toch met z'n drieën een verbond
gesloten?....
‘Nou, wat zeg je er van?’ vroeg moeder. ‘Zorgt God voor ons? Kan het geloof
teveel verwachten?’
‘Wat toevallig!’ zei Jaap, ‘dat nou net, vanavond....’
‘Toevallig?’ riep moeder. ‘Lieve jongen, er bestaat geen toeval! Zo wil God ons
leren, hoe groot Zijn liefde is.... Zo wil Hij ons dwingen, om alleen op Hem te
vertrouwen.... vergeet dat nu nooit, mijn jongen!’
Vader had de Bijbel opengeslagen.
‘Wat moet ik lezen, moeder?’
‘Psalm honderd en drie,’ zei moeder. ‘Loof de Here, mijn ziel....’
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