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Mijnheer Daalman leefde tevreden met vrouw
en kinderen. Hij was klerk op het kantoor van
rnijnheer Janssens in eeÉ drukke handelsstad. Hij
l-erdiende gdnoeg om rond te kornen, al moest
nroeder zuinig met ;het geld omgaan.

Mijrrheer Daalman had een broer, die

- Wel, Frits, zei hij tor Daalman, ik heb aan
u gedacht, toen ik ginder in Rusland rondwan-
clel'de. IIc weet, dat gij nog al kouwelijk zijt.
clit zal u goeC te pas komen, als het fel vriest,

En de ze€man overhandigde zijn broer
f;root pak.Nieuwsgierig maakte Daalman het open.
Er kwam eeri dikke.pelsjas uit.

- Dank u wel! zei mijnheer Daahnan ver-
heugd.

En ook zijn vrouw,was opgetogen en wilde, dat
haâr man dadelijk de jas zou aantrekken... orn te
zien hoe hij er mee stond.

- Ge lij,kt wel een baron ! beweerde ze toen.
3

EEN LASTIG GESCHENK
(l'weede druk).

op een stoomboot. Eens kwam hij
terug en hij bezocht zijn familie.

stuurman
van Rus-

Maar

een



De jas was wel wat
ciurven spreken)

- Een echte pels, geen
nrevrouw Daalman-

rommel 'kan ik hier ook koopen !. . . zei
stuurman.. Als ik een pels meebreng uit
moet het natuurlijk echt zijn. Wel, Èritr,
dat ge veel pleziu, lrun de jas zult heb-

I

- _ 
Den volgenden morgen was ,het zacht wéer.

FIet stond meer nur_, ."g"n dan naar vonst. Mijn-
heer Daalman vond 

".ht.r, dat het lcoud *"r...
I-lij wilde met zijn jas naar het lc"ntoor g"""
Z-oudr ge 't geJoongn, h.t geschenk had ee.ns-klaps
wat h-oogrnoed bij den andÀns toch nederigen kl.rk
gewekt. En eveneens moeder leed aan ietzelfde
gebrek.

-o,oom de
Ilusland,
ik'hoop,
ben !

- Ju, ja, 't is koud, zei ze, doe de nieuwe
aan. Ge hebt ze er voor.

in de
nret meegebracht, om ze

merken. Hij stapte over de ,straat, als had hij zijn
heele leven een pelsjas gedragen. En waaraan hij
nooit gedacht had, deed hij nu, hij bleef v66r een
winkel staan, niet om naar de uitgestalCe artike-
l:n ,te kijtcen, maar om
zich in een spiegel te
beschouwen.

.- Ik zie er deftig uit,
mompelCe hij.

En mijnheer Daalman

kort, maar wie zou daarop

Dat zeg ik ook!
Uw broer heeft ze :

kas te laten hangen.

nagemaakte I hernam

ras

Jas aân.. i dan

meende, dat veel men-
schen hem met bewon-
dering bekeken.

Daar naderde een
stev.ge 'boer. Hij hield
de handen in de zakken
en stapte op zware
liiompen. I-lij had een
gcedig gelaat.

't 'Was neef Loden,
een familielid van Daal-
man. FIij zag den'l<lerk
en kwam op hem af.

- Dug, kozijn, zei
hij, zoo luid, dat som-
nri voorbijgangers omkeken.

li

a
lltt l- Neen, want dan kon hij ze in Rusland gela-

ten hebben...

- \6luurlijk ! Doe gerust uw
zult ge geen kou vatten.

En mijnheer Daalman verliet, in het nieuwe
kleedingstuk ,gehuld, zijn woning. Hii voelde
zich wat vreemd... 't is lvaar, maar dat liet hij niet
4

fatje spottend ladhte, omdat die dil<lce boer den
rrrijnheer in de pelsjas gul de hand toestalc.

)

En mijnheer Daalman merl<te, hoe een snullig
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Mijnheer Daalman kre"g n. en dan bezoti i:l
van neef L,oden. Maar ,tu de.d hij of hij de uttge'' ''

stoken hanC niet bemerkte. En haastig zei hijt. .^ ,i

- 
Goealen dag... maar ik heb gcen tijd"' t rs ii

arl laat. , ,ii
Daalman spoedde zich voort en liet den lano- '-

.ltr.an verbaasC staan. ,.r-

_- Neen, in mijn pelsjas kan ik niet gerneen' ;-

;'e am doen met neef Loden, dacht hij... ' ..i.
Maar in zijn hart kwam toch wat spijt op"' - ,

:t: druppelen.

- O; wee, zei mijnheer Daalman, mijn jas! lk

li,aar net doen'

oe.

dagelijks een rtltutgof hij

vroeg de

beleef d
klerk.
den hoed at,

huur-

cn ant-

It

- 
Zitt ge vrij?

o',,oordde:.- Ja,
l'ieei.

InIin'
Waeir

rvt ttscht qc lreen

t: rijden ?

-- Pp'.,'s straat,

cpt
einde. . .

[Je i'-oetsier o-

pcnde 't Pcrtier
cir sPrali :

Wilt

Wij hebb"n gezeqd, dat het *..i meer naar' i'.i:nrlner 403

ligen dan naar .ior"i'I."L. En daar vielen de eer- '' - 
Dat is

L:an ze niet laten nat worden...
I-lij schuilcle onCe r een poort en stapte tf 1:

t:am. Dat was geen ge\ivoÀt"... Tramm"",To:;
leli. Nu betaalde de*vroeger zoo zuinige klerr
i'li[ "r, twintig centiem. H"i'b"go., harCer te-.t"97

,'..-'rr. 
-io". Do-.ltrtun uitstapte, Àoest hij een lange

ntaar instapPen'
rnijnheer'

Daalman zat oP

de zachte kussens

I-iij had het ge'z!istlaat in, waardcor qeen tram reed.
clacht 'Ik inag mijn jas niet laten bederven'

hij...
Maar wat dan...
Daar naderde eerl koets. Mijnheer Daalman

z.'-"tte vlug de tascl-r, die hij aitiji meeclroeg naar

het kantoor, op den grond, .n -.t gebiedenC Ae-

voel een voor-
,',,,n,r, trtatr te zijn' spoedigl was

t""t. p" rit kostte twec frar"rk""
'lrïo zoo dieP, dat de Passagier

r ijfilg centiem fooi te geven'

nlorgen.

hii aan hct kan-
Maar cl,: koetsier
niet nalaten kon

lrnar irief hij beide armen oP.

(r

De koets stoPte'

De koetsrer naln

I

Zoo was het deftig, meende hij' Flij moest nu

't Was een dure



Mijnheer Daalman was ontevreden. Hij hield
Ook be-niet van fwist. En nu had hij gekihbeld.

rnerkte hij, dat sommi,ge,klerken spottend
Ie-.senaar naar hern keken. En dat was nu
jas. Maar och, men zou zich wel wennen
rrieuwe kleedingstulc.

In den namiddag moest hij voor den patroon
een boodschap doen'in een naburige ôtad.

- Mijnheer Janssens lciest mij uit, omdat ik
Coor mijn pelsjas een deftig voorkomen heb, dacht
hij.

Toch viel het hem tegen dat de baas hem slechts
voor de derde klas reisgrld verstrekte. Het regende

van hun
door die
aan het

niet
;ich
ocn

meer en welgemoed begaf mijnheer Daalman

I-euven, derde lclas.
Derde) herhaalde de 'bediende.

- Ja...
't Leek Daalman, of de man wat vreemd naar

z;jn pelsjas keek. IVIaar uit eigen zak tv'eede klas
nemen, .. de ochtend was al duur genoeg geweest.

In den wagon zate.n eenige soldaten. Een vân
hr.n opende het raampje, ondanks den guren wind.
Het tochtte en vooral naar de zijde, waar Daalntan
zat.

't vensterke sluiten?
- Vriend,

'de klerk.

naar het station. Hij schaamde zich dan toch
beetje, toen'hij aan 't loket vroeg:

wilt vroeg
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qEindelijk stapte onze vriend het kantoor bin,:',j
rtc n. .. De andere-klerken L"k;; ;;ilJJ ";.., 

j

H4ff'*iW*ï:il:g

6ffi;$:i;l#ï;iï!:"::"Ëffschenk was. Dat zou toch ,t..""""a;ir'Ëg-.î"Ërt..,;
zijn en 't-was j.-*.urh-id.-M;;r 

her d.rivelti"..:.Ëvan den hoogmoed blir, È;; i"ii r,"". - ,.r. lij; -1.1._"*..l3ch.te"p.r", ="i ;;";;;ïierken. ' ;fitn nu stoof Daalman op. .'.".

- Yu_r, geen echt" o.f,i riep hij nijdig... Éii
- !k denk, dat het namaak is... ;fi

, ..-; N"Te*! War L."t gillun o.lr*".k? vro"g ..,"!trij kwaad. Maar och! g;;.i".ii*r-ir",l,',ri"i,i :".
rvant ge_ zijt jalpersch ! 

Lv--- : l, , i
- Maak u zoo dik niet... ge zijt het al genoeg 

.ï
rrret die_pels! spotte d. .rrd.r. 

àY É'r - ',.;

"i; 
Wat gaat het u ".n, of ik'een pels draag "t ,$

_,,:_tl: *"1 zo:'n jas bezit, is men gauw op 'i{
':'i iïlîr,iril:,1;i.. M.u" de kassier ;"- ,,it ,'i., Iz\n kamertje en ge'bood ieder aan 't werk. te 1;igaan. 'ii
I ,:';

9-

ge
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- Or:rdat ,het kcud is I

- Met zulk cen dikl,e jrr.... koud I Ttjt ge dan
ran suikcr! Ce rnoest eens soldaat ziin... ', Mor-
g( ns vroeg cp en in regen of wind op rnarsch ! En
ive hebben geen pelsju" ti;t g;1f

Ik wil, dat ge het ven"stertje toe doet, riep
f.)aalrnan drif tig. - -- -J -

_- Willen, willen? Is de trein van. rr misschien?
Ce hebt hier niet meeï te vertellen dan rvij !

-- Ilr begrijp niet, hoe iemand *"t ,.rlk ecn
.schoonen f rak in derde klas wil ,;ir";, ,.i ..n dèi
;.nderc soldaten. Ce moest op dc k.rrr"n, zitten
t-iian.

- Zeker een geschenk van een baron, meende

-- \!a1, ge zoudt n'rij uit den trein zetten ! kee{
I-)aalman verontwaardigd.

Wel, ge staat daar met uw vuist v66r het
dierr soldaat.gezicht van

- 
Maar gij onCerzoekt niet wat er gcl:eurd is!

tiij zijt onrechtvaardig!

- 
Wat belie ft er u, n'rijr-rheer) Wat durft ge

z()gqen )

Hij clurft alles zessen omdat hij van zijn
baas een afgedragen jas g:kregen heef[, hoonde dc
sr-'ldaat. Ce kunt wel zien, dat het ding voor een
ander qemaal..t is. De frak is een el te kort...

Ik zal wel eens naar de hoogere overheid
tji.Ien
Liat

hernam de
onrechtvaar-^rrrl>tenaar. Ge beschuldigt mij

! beweerde Daalman tot den treinwachter. Gij
mij bele edigen.

Nu -.tel ik proces-verbaal

ci;p,lrcid,.. ge vaart tegen rrre uit. Maar ik heb ge-

zien dat gij met uw vuist tesen dien soldaat stond.

zullen dat zaakje te Leuven wel uitmaken. En
houd u nu allemaal koest.

Daalman ging in een andere

Een der soldaten duwCe liet der.rrtje 1u5.scl',en

cle ei:rste soldaat. Zc ziet er niet nieuw uit.

- En rnet die jas heeft hij ooft de hooqe stre-
l--en overgenomen. Maar bij ons pukt dur niet. Ga
irr c,elste klas !

. - 
't Is rvaar, ik lioor bij zultce botteriken niet

thuis ! snauwde Daalman ariftic.

-'$611s1iken, 
botteriken...îat laat ik mij niet

zeF,.gen! verze l<erde de eerste soldaat.
llij stond nijdig op en gaf Daalrnan een klcp

i',,-,i',,,r op dcn hoed, die eenleduchten druk kreeg.
D,: klcrk reos velontwaaidigd op. l-!i; stak de

vrrist t:it... Gelrrkkig kwam juist ck: trr,:n,rvachter
ci:r de l<aartjes na te zien.

oP'
van

Hij haC me eerst geslagen.

.fa, omdat hij ons voor botteriken verweet!
Dat is zoo ! stemden de anderen toe.
Genoeg, genoeg! ritp de treinwacl'rter. We

ec'n onaangenalne reis...
lt:rder volgen ?

aifdeeling. [{et
wat zou er nuEn

was
nog

-_. Wat is d.at hier) vrorg hij. Nicr vechten oP
clcrn trr.in of ik zct e'r tr beiderr
I (.r

rrrt. . . lr



beide afdeelingen open en zei:

- 
IVIijnh"", .1" buro., als ge soms uw frak wilt Mijnheer Daalman bemerkte het

Die bewondert ook mijn pels. Het rnoet toch

Te

_ Dan
nrerkte de ove rste op.

En tct Daalman zei hij:
__ Mijnheer, uw kleeding doet u

rvelgesteld mensch. En gij zijt oo
moest toch meer verstand toonen.
een raampJe,

Roep in zoo'n geval den treinwachterl Als

ge scheldt, hebt ge altijd ongelijl<.
Beiden moesten een boete betalen.

- 
Er dient orde te heerschen op de treinen' zel

- 
En ee n ziekte opdoen?

cle overste nog.
Beschaamd ging Daalman heen. Hii

zijn boodschap. Toen hij terug reisde
trveede klas... en betaalde drie frank uit
beurs. Maar .zou hij die buitengewone
kunnen volhouden?

t:

verrichtte
nam hij

zijn eigen
uitgaven

schien
stolen

den,
heer.

digd

verkoopen... vijf frank geef ik er wel voor.
Dc anderen lachten oL d. flauwe grap. Daal-

had het verstand te zwijgen. Maar zijn hu'
-rerbe terde niet.
Leuven moesi

- Als ik mij hoor uitschelden, beginnen mtln
hanCen te de soldaat.

'maâr in uw zakken steken'

cen
Lle
cln

man
rileur

overste komen, Ieder

jeulcen ! zci
rnoet ge ze

hij met den soldaat bij een

deed zijn verhaal-

k.nnen als

k de ourlste'
Al die ruzre

Het was donker,
kwam. Hij verliet
hern scherp aan.
en dacht:

wel een kostbare jas zijn.
Maar de jonge heer

volgde onzen vriend, En
eensklaps stond hij v6ôr
Daalman. Hij toonde een
paprert;e en'zel:

- 
Ik ben van de ge-

heime politie.
Een detektief )
Juist...
En meent ge rnis-
dat ik mijn jas ge-
heb?
Ik moet u aanhou-
hernam de jonge

- 
\ff31, mij aanhou-

Ge
den !

wordt
grooteeen

Ikt

-'kEn de
houding

Heb hier een telegram.
geheime agent las het: <<Verzoeke

.r.r, d.t bankier Smit. Middelbare

toen hij in zijn woonplaats aan-
het station. Een jonge heer keel<

beschul-
som geld verduisterd te hebben.

de aan-
lengte,

t3Weer gevoelde hij zich een voornaam persoon'



gezet... maar let vooral op dit: Smit rvas op ,toogenblik van zijn vlucht glkl..d in een pelsjas >>.

- El gij houCt mij voor S-it t Ik l.,àet buul_
nran en ben gee n bankier, maar. klerk op het l.-an_toor van mijnheer Janssens. Ik b.n etn eerlijk
man.

- Ia, dat zeggen de grootste dievcn ook._-- En gij durft mij beschuldigen...
Ce zegt mij in elk geval J. *uorl.,"icl niet,

ircrnam de detektief . Ge beweert klerk te zijn I

- Ja zekerl
_- En ge draagt zulk een kostbare jas, want

Cat is echt, kostbaar pels.
In zijn angst werd Daalman heel oprecht en hii

vcrtelde, dat hij de jas gekregen had._- Kom, kom, geen praades ! zei de cletektief .

zulke jassen geeft men niet ten geschenkc. Ik twij-
lel niet mee r, dat gij de gevlucÈte bankier zijt. ln
elk geval moet ik u meeleiden.

De geheime agent wenkte een koetsier en tot

hoop, dat ge u zeer gewillig
moet ik politie roepen... en

zult toonen.
dan zullen

hij

l-i

f)aalman zei hij:
IK

Anders
veel menschen toestroomen-

Toch waren er al lieden nleuwsgleng blijven
slaan.

Dat is een qeheime aqent, zei iemand. En
houdt een dief aan.

loopen soms ook wel als deftige heerc-n in een pels-
jas rond.

De arme Daalman stapte nrr maar vlug
reedI:ij was diep beschaamd. De koets

l,leef vô6r een politiebureel staan. De
l:idde zijn gevangene binnen. De kommissaris on-
Cervroeg Daalman. Hij had een portret van den
bankier, die opgezocht werd. En nu bleek het, dat
de detektief zich vergist had. Deze bood de klerli
zijn verontschuldigingen aan, maar slecht geltrimd
vertrok Daalman.

Moeder wachtie haar man met ongeduld.
En wat zei men op het kantoor wei van uw

koujas? Is de jas niet warm? Gij hebt zeker qeen

ce leden) Wat staat ge er goed mee!

ln, wanl
heen en
detektief

Zoo begroette mevrouw haar man' En ze be-

wonderde hern weer. Maar Daalman zelf zei niet
veel. Hij verzweeg maar
van dezen dag.

al de onaangenaamheden

- 
Er is een vreemd briefje gekomen van neef

*oeder dan.Loden, vertelde
Ze gat het en Daalman las het:

Beste Kozijn,

't Is jammer dat gij vanochtetrd zoo haasiig

\r'aart. fk *ild" u juisi vertellen' dat ik eerriqe zak-

kc'n n'interappelen .tn aardappelen voor tl tetr qc-

s,'henkc lro.l. W" hebben imnrers ecn goec{ jaar ge-
l5

-_ Een dief I riep een ander. Ia. deugnieten



had. Doch nu ik de gelegenheid niet had, er u
te spreken heb ik mijn kn.ct t *.i-à" ,ui.k".,
naar de markt gestuurd, om ze i. 

".rk""p".r.-Met vriendelijke groeten,

Neef Loden.

- Y"! mag daf nu- beteekenen ) vroeg moeder.
- Wel, neef Loden k*u*-- rrunochtend op.straat r,oo ,:ng"manierd op me af, dat ik *Lschaamde. lk werd juist veel bekeken voor mijnschoone j."..... Ik groeue.r..f .,rlug en ging door...
I o"-!, 't is jammer .van d. .;;;ir';;i;;p_

|e]"1;.. Maar j?, *g moet nu uw stand houden. Ent rs tlauw van Loden, dat hij het dadelijt ,oo 
"rgopneemt.

't 'lVas een schadelijke
twintig centiem trarngeld,
ci: 'I<oets, vijf frank rboete
voor 't kaartje tweede klas.
a.ppelen en aardappelen...

beweerde
zijn huis. Op

piekfijn... En die jut... pels...

Hij hield de
hem weer

en zel:
boeken gevraagd.

ze.
over
maar

el'hte
Wat!
pels )

il
il

drie franlc
verlies van

v'aarheid
clc baas.

plaats.
De

dag geweest... vijf en
twee frank vijftig voor
te Leuven,
.. En dan 't

, Daalman geraakte later in slaap dan anders. En
s morgens zou hr; 

Jlever zijn jas thuis gelaten heb-ben, maar hij durfde niet teâ."""", zijn vrouw.
Nloeder, anders zoo zuini,g, *i" to"l, *.urUjÈooknos wat haar hoofd kwijt. Ze ,had d"; Z;dù_
schen hoed van haar man gereed gezet en ook zijn
beste laarzen. En dan l.g d"u, Ë*n niuu* paar
lrandschoenen.
l6

l7

- Dat alles hoort bij zoo'n jas,

Zoo uitgedost verliet Daalman
straat ontmoette hij een vriend.

- 
Zoo,zc,o... naar een feest... een bruiloft of

een vergadering) vroeg deze.
_ Wel neen, ik ga naar mijn kantoor, ant-

vroordde Daalman.
Zoo

- Zekerl

- J., ik zie het ! Maar man, hebt ge een erfe-
lis gekregen of een lot getrokken ?

geheimzinnig.Daalman lachte
voor zich. De hoogmoed was

Ge wilt de oorzaak van uw geluk verber-
gen, hernam de vriend' Nu, ik mag na;rr uw ge'
h.imen niet vragen. Ik wensch u proficiat!

En weg snelde de vriend om aan anderen te ver-
tellen dai Daalman eensklaps rijk was geworden'

De klerk kwam weer op zijn bureel' De andere

mannen zwegen, doch knipoogden tegen ellcaar

en lachten, Daalman merkte het wel, rnaar hield
zich deftig. Dadelijk begaf hij zich naar zijn lesse-

naar. Zijn boeken lagen niet meer op hun gewone

kassier kwam bij hem
De patroon heeft uw
'Waarom)



- Hii_-ot
jas draae.

, 
wil ze nazien. . .

hl; vertrouwt me niet, omdat ik een pels-
I
I
I

I

t
I

t
I
I
)t-

t\ Ç"Y;I,;l',"# "',.-|,ïj;:î î:.' 
dan gij, maar

c:n koe,rs naa' ,r.!uree_ll;r"ïïr;Ë; "ru .iet in_- P* zijn mijn .ut..,...' "''-- 'r Geld da

'oo .l*kt ;; ;ffi;r 
moet van ersens komen...

-.-- En hii inecni. clar ili bedrog heb gepleegd)De patr:oon liet d" b."k";î;i_ brenqen, dezerl/arcn qehe;l i;r 
,c,rde.. /\Ë; 'à.il_"" 

r,ond hetvoor'al toch onnlc.zierig. u<r<'

"rJ"fl;"r:lerr 
rnicl:l"o.ilo de heer Jansse ns Daar-

- Wat beleefder in mijn kantoor.

- i\laar ik verdien uw bestraffing

-- O, al.s g: hier niet naar uw zin
nret.
zt1t, ge we et

wo:ut de deur is, sprak de patrocn.
Daalman verliet het kanioor. Coed, hij zou dan

rnaar heen saan. l-lij liet zich niet behancelen als
een klein kind.

Mistroostig doolde hij op straat rcnd. FIij had
i.ich fier getoond. Maar hij was zijn betreklcing
I ..t<wr;t. L,n hij moesi toch het brood voor zijn qezin

- Iien detelcief
;ei hij. Een mijner
lrt-'t nre zoo juist.

,l^,_"ll 
u gisteren au'g"h".,C"r,

Kcnnrssen zag het en vertekle

r:iet eten. 't Zou niet gemakkeliik zijn :cn andere
betrekking te vinden.'t Viel hem nu in dat mijnheer Janssens hem
toch nog het loon van meer dan een halve maand
le betalen had. En om dit te vraqen keerde Daal-
Irian naar het bureel terug. De patroon had ook
rragedacht. Hij voelde, dat hij onrechtvaardig ge-
rveest was. En oprecht bekende hij het aan zijn
IiJerk. Alles kwam weer in orde, Daa]man kon dus
blijv.n.

Toen onz-e vriend
wcer een kennis. Die
ci- erfenis of het Iot.

- Dug Daalman,
I;:r1y1;1r3lsn qeweest,

- Ju, zeker...

- Daarom durf ik
rnoeilijkheden... voor

verdienen. Van die prachtiae jas konden ze thuis

naar huis ging, ontmoette hij
had het nieuws gehoord van

-_ .lls waar, I>ekende.de klerk.
- Maar rvaarorn g"U""ra. î"ilDaalman verhaalde- 

"li;.s\- 
ucrt

- 
't Is tocir o

r* h"r, .,1" 
r ;j:,"ff":ï::1îi::"nfi iâ:ï,,î;';'nrzrkirrg konrt met J; oliiri".r"'l)ie opmerkinq wa, niàt r.".-hrrronrdig. Men had[- )aa I' ra n i.,., m 

"."* 
g"h 

"" 
t o n..-i T iil_ aa n sc ho u den.lin kregcliq..riep a" r.r".l alïii'f'",,,

- Kaq ik het irclpcn, ,i"; ;;;,; ezcl r:cn clc_,rn_rr;c slr et,li tritlxralt I - -

lli

zei hij. , .

hé?
Tile zijn altijd beste

u nu wat
een tijdje

vragen. ..
maar. Ik

Ik zit in
zou vijf

t9



r.'
I
I
l,honderd frank noodig hebben. Ge zult me die wel

eens rleenen ?

- 
Ik) Maar waarvan! Ge weet toch wel, dat

we zuinig moeten leven om rond te komen...

- 
Och, toe... we zijn vrienden... en nu ge een

erfenis hebt getrokken, zult ge mij toch niet in
den steelc laten.

- 
Maar ik heb geen erfenis getrokken I

- 
Een groot lot dan ?

- 
En die jas ! Maar ge wilt het

had
uw

Dat ik van u nooit gedacht. Ge
voor oude kennissen.

- 
Oolc niet..

- 
Ge houdt me voor den gek ! snauwde Daal-

man en nijdig liep hij weg.
Wat verder hielC een tweede kennis hem tegen.

- 
Van harte geluk gewenscht ! riep deze. Ha,

ge zijt nu een rijk man. Het groot lot... wel, ge
gaat er al naar gekleeC ! Nu ge hebt gelijk !

Daalman mompelde een scheldwoord en stapte
verder. Hij meende dat die menschen met hem
den spot dreven. In die stemming kwam hij thuis.

- 
Maar man, wat is er toch I vroeg zijn vrouw.

Er zijn wel dertig kaartjes qel<omen...

- 
l(23;1jes?...

- ,lu, om ons geluk te wenschen.

- 
De mensche n denken dat we rijk geworden

zijn. 't Is al door die jas..-

ili zeg het nog, ge lijkt juist een baron' Eieenlijtc

moesten we nu rijk zijn ook"'

- 
W.., toch verstandig !

Mevrouw Dt"l;;;;;"à' dat haar man slecht

gehumeurd was' 
^ôJ'""""a verliep niet plezierig'

's Nachts *"J Daalman gewekt door zijn

nret zeggen.
wordt te fier

Daalman schrok geweldig' Hij luisterde bevend'

h/raar nu bleef het stil'

- 
Toch heb ik wat gehoord, hield de vrouw

vrouw.

- II(
zeker,'dat

vol.

hoor leven in huis'

er dieven z\n"'

ga ik zien"'

zei àeze. lk geloof

Dan

I

- 
Pas toch oP!

-_ Ge moet u vergissen"'
Duulr"* zocht in de lade van

pistool. Er zat geen enkel kogel
de

op.
tafel een oud
Toch nam de

kierk het waPen mee"'-' 
SilL *i"g hil "utt 

beneden'

En zijn t'ot'*'i'JJ'gJiirt Er was bezoek ge-

weest. Het keuk";;H;; stond oDen' Men had

niet veel utttol""" ''M;;;;t kwam ook kijken' Ze

was doodsbleek'

- 
Uw pelsjas is ook weg ! schreeuwde ze eens-

klaps.

2t
2Q- 

Dan moet men ze heel schoon vinden ! Nu

En nu gebeurde er wat vreemds!



l)aalman

t'i t.

het trit.
weg, ze is weg I zoo gierde de klerk

kon.
sprong vroolijk rond en lachte zoo luid

- 
Lllt ee }<rankzinnig) riep zijn e chtgenoote

hij

-- Ze is

Eindeliik bedaarde
c:e on g^elrikken, welke
stort.

HET VROUWTJE.VAN STAVCREN

hij, en
de pels

hij ul
urtge-

toen vertelde
over hem had

''.;.n
Ik was op. reis in
r Enl<huizerr bracl

NederlanC en dc r;tccmbcot
bracht me over lret smalstc ceCe: I-

l-e van de Zuiderzee naar Stavot'en. I)it is e:n
kleine stad in Friesland,.. ;cht bii Stavcren is
Caasterland, waar in den oorlog l9l4-1915 veel
llelgische soldaten geïnterneerd waren.

l'r,nCe rd jaar geleden was het een clrukke
Teven
plaats

]'andelsbond, de Hanze genaamd.
Siiivoren veel geld verdiend.

Van op de boot zag ik nu het ,-.pduiken,

aclttcr den Frieschen dijk:

Stavoren is nu klein, zei ik, maar zes tot

nr:t een voorname haven. En evenals Brtlqge,
Gcnt en lepel behoorde het tot een nlachtiqen

Toen werd er te

- Ju, ja, Cat is nu Stavoren, zei een
qenoot tot mij. Ge zoudt het niet zeggcn'
cens de koningen van Friesland u'oonden.
i"riesland is thans wcl een provincie van
lanil, nraar heel lang gel,:den was het cen

nik cn had'liet zijn eigen vorsten'
prijkte met prachtige gebouwen' srootc kerken,
l.loosters, fraaie heerenhuizen, tuitrre rnagazijtren

[Vlc'. vcrtt-.'1t, dat vcle inrvo-

s'radje

relsge-
dat er
Want

Nccler-
konink-

En Stavoren

22
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en dmkkt: winl:els.
2l



ncrs z6d rijk en,266- hoogmoedig waren, dat zezilveren dremnels, 
?f ".;;;.I"îoa, hun woninglegden .r go.rà"" kl;p;;"ï a. deur aanbrach_ten. Luister naar 

""r, o.,d lr".Ëuui.
En mijn reisgenoot b.go.,
- Een weduwe te Stavoren was het hoogmoe_ciigst 

"11 ul. Zij woonde in ..., g"bo;;f";.;
paleis. Ze droeg elke week ."r, ,,i".r* kleed enpronkte met edelgesteenten. Haar man had schat_
te n verdiend. Toen hij stierf zette d" *"d;;;j;;
handel voort. Ze zond veel schepen uit naar devreemde landen. Deze brachten allerlei *;;." ;;
de vrouw verkocht die met g.roote rvinst. Zoo ver-
nreerderde 2e voortdurend hlar rijkclom.

Maar de weduwe was zeer orrtur*i.rtig. Zebespotte de armen, die om 
""., uul-o.; ;;;;;:

r\an niemand bood ze hulp. Ze toond. ,i"h ;;;_
selijk zelfzuchtig. En eigenlijk was ze nooit tevre-
àen. Ze wilde altijd- schoone dingen h.bb.", ;;
lneer te kunnen pralen en arrdere menschen l";;
pracht en weelde te verblinden.

Eens moest er weer een van haar schippers
l'ertrekken. Hij zou naar Vlaanderen val.en.

-- Hicr is goud, zei de weduwe tot den zee_

I-u". Breng mij nu 't kostbaarste mee, wat ge in
\/laanderen kunt koopen.

- 
![31

w'at
:Jat

toen
dan
ook

ik zie
De

De

ge in Vlaanderen kunt ontdekken. En zorg,
ik tevreden ben.

schipper voer heen en kwam te Brugge aan,
ook een drukke koopstad, nog voornamer

Stavoren. En ge weet dat de Bruggelingen
van pracht hielden.

Toen de koningin van Frankrijlc, Johanna van
Navarre, eens te Brugge haar intrede deed, wilde
zc de inwoners door haar rijkdom overbluffen.
Ze had zich prachtig gekleed. En op haar gewaad
schitterden allerlei edelgesteenten. Maar op de
Markt te Brugge zag ze nu de vrouwen en doch-
te rs der kooplieden en neringdoeners. Deze droe'
gen nog .r..1 schooner gewaden dan de Fransche
koningin. En Johanna werd zoo nijdig dat ze tot
haar hovelingen uitriep:

Ilc meende hier alleen koningin te zijn, en
I

er wel drie honderd rond mij'
Bruggelingen deden dai nu
maar om de trotsche vorstin

nret
een

uit hoog-
les te ge-moed,

ven.

Iomperiken en zelfs voor
de Bruggelingen eens,

Johanna had de Vlamingen uitgescholden voor
honden. En nu toonden
hoe rijk en welvarend

Vlaanderen was.
In de winkels te Brugge lagen dus wel allerlei

prachtige artikelen te koop. En hier had Lodewijlc
.r.., B"iLem zelfs de kunst uitgevonden om dia-

rnant te slijpen. De schipper van Stavoren '"* îl

per-

-'1 
lg

24

wenscht ge

gelijk, als het

dan ) vroeg de schip-

maar 't kostbaarste ir,



::;*tî,"::5i* I'"-1" keus genoes Mu-ar w.,r
geerde' h.t ko"tbllr=:i:. 

*'"tteres koopt" I zi; u"-
Zoo wandelend krlam de zeeman op de Koren_n.arjcr. En daar.zae hij VÉlir"s,ch. tanve. Zulkeen soort had hii .og nooit;;;;;"rwd War eenl-crrelr E' die ki*rri il;;"'"i.'go,,a. i\laar tochveel kostbaarder. GorJ .rr"Ë ,i,", ,o, vcedsel.l-)eze Vlaarnsche- tarwe 

=or., hr.rlilk br.ood ople_r'(.ren. En de schipper ou.r.id*ïi"t _."r. GanschStavoren zou zull< *r"* U-".,J".,C."rrt
De zeeman Lo.Èt a.aJi;iî.ï tua;.,* .*rol. 

Ja,r:u had hij wet her k"rtb;;;;rll'^*u, Vlaanderen

;ï;:U." 
kon. En revreden vc.. hij .,..u, Fri.*_

Iiian.

[,llendeling, drijft gij den spot met rnij !

snauwCe de weduwe irem toe. I-leb ik u niet ge-

::egd, dat ge me het kostbaarste, wal Vlaanderen
rchenken. . .

N4e vrouw, kostbaarder waar dan zulke tar-
zee-

Wacht, ii< ea mee aan boord.

Ja, vrouwe, dan zult gij zelf kuttnen oor-
en het qraan bewonderen.

lve., l:vert Vlaandercn niet op, verzekerCe de

- 
De weduwe vergezelde den schipper, en

spoitend'lceek ze naar de tarwe uit Vlaanderen
Aan welke zijàe hebt ge die ingeladen)

vi'oeg ze.
Aan balcboordzijde...
\Vel vaar dan buiten

liuurboordzijde de gansche
ri:: trotsche dame.

De schipper stond versteld.
Voortrit, \'oer mijn bevel uit ! klonk l'ret

scliamper.

- 
Dat kosbbaar qraan in zee werPen'

.fa, Ik eisch het...'t Is

.n iil doe er mee, rvat ik rvil'
I:<-rstbaar ik trw '.rrachtje vind'

-- O, vrotrwe, er zijn in deze rijke
i,rlnen. L.aat mij dan de tarwe aan hen

\;eel honger zal er mee worden gestild

cl.' brave schipPer.

deelen

Met ongeduld verwachtte der,erlangde, om weer t" Lu.r.r.rl
hooren sprel<en ,ra., diuma;;;;,
nu te krijgen.

it.t,!
-r l:'.TvreCuw:

pronker,.
hem. Ze
Ze had

zoc iets hoopte ze

haar woning

de haven
lading in

en werp aan
zee! qebood

'

De schipper kwarn eindelijk aankloppen.

- En wat hebr gij meegebracht ) vroeg zijnrrieesteres.

- Een lading taru'e, vroFwe ! klonk het ant-rvoord.

weduwe, err
9e...
Friesland nooit werd

'farne! 
herhaalde de

bleek van nijd. Tarwe, zegt-_ Tarwe, zooals i" h"j
gezien. Dik' van korrel. . .
26

ze wsrd

immers mijn laCing
Ik zal u toonen, hoe

stad ook
uitdeelcn.
! srneekte

7i





Maal de
Ën di'at'

tarlve uit Vlaanderen,
IIKunncn voeoen. In zec

die zooveel hongerigen had
geschept. . .

Den volqenCen dag was de Cienstbode der lve-
cluwe naar de tnarkt gewcest om visch Ze sneed
c',ezc open in de keuken. En in den buik van esn
cler visschen vond ze een gouden ring. Verbaasd
liep ze naar haar meesteres.

- 
C), vïouwe. zie wat ik uit een visch hell ge-

lbleekte. Ze herkende haar

moest de hoogmoedige, verdor-
voorspelling van de bedelares geloo-

De weduwe
En '" nachts

beCelares zei niets meer cn ging heen.
buiten de haven werd de }<ostbare

woning der ouders.valhal;
1..r, r.Iorring in Puin' L1n er

meiC. 's Mt'rgens lag

was veel vcrwoesr ln

haald ! sprak ze.
De '*'eduwe

Siavoren.

- 
Maar ik zal een nog veel schooner huis i:ou-

*'2'"î'"'rt,L-*i:'""'l 
""h"pen lP'zee' 

Maar nu 9n

c'lan kwamen er ;*ro]ïî Fiittiuttd aan' Ze

\^-aren de schepe'ffi;t;-;"- *''dy*t 1:l:'*:
l:rin lcven ktrnrtc'' Ëddttt' doch de vaartttrqen wa-

rr'n lrlct hun ladins vergaan'

De voorspelliï*' a"t bedelares werC bewaar'

lreiC. De trotsch"'d";t *tt ''' d'oodarm"' En ze

moest zelf haar f-lriJl"a"lt"'.tij' die de kostbare

'laamsch' 
tu'*l'"ëijt i'*'ii'r"" n"'' zco had

çerspild' . :-- -^ô a^'âc oestort, ontstond

-- Y":" :.T':.'"ff:"i: i:'Î 
- : :"'tt* *l Ji*

ï., à:;;;". D" ,.I-repen kond.n Stavoren mf,ar

hinderlijk b.'"i;;;-"'''ko"r' liever eerr veiliger

plaats- Stt'uo"n ''""i"1 
tot een qering' doo'Jsch

stadie'.. :isgenoot. En hij-'-2t-.,-t"rtelde 
"p 

dg boot tntln re

wees een grauwt plek.en 1?tt-....^-'-'''.1 F.r sroeier

qcuden ring. De zee had dien terug geschon-
ken. En nu

del'en dame
ven.

Wclk ecn angst greep haar aan.
lion bijna niet meer eten of drinlcen.
lveek de slaap van haar.

Eenige weken gingen voorbij. Op een nacht
bi'ak een hevig storm los. De zee beukte de dijken
,:r-r brair ze. Het wa.ter stroomCe over het Iand en
i;r de stad. En water en wind hebben zulk een
nracht. Veel huizen stortten in. De rijke wedu-
rve mcest uit het hare vluchten. De muren w'an-
lielden. In ccn bootje voer ze naar de a::moedige
i()

r srauwe Prr-À \--' 
Vrol.,*"rand. Er groelen

at'is de bank' het.-
ziin ledig'êren op, maar ze:ren op' rltdar "".îiuuasche tarwe? vroeg rr.

: B:f:"Ï"1.'"J,',:î;";;; 
't È "ig""riir' 

een

soort helm' M"J'i;'i"t'u"'huul zit toch ecn ge-

t
It

wichtige les. 3l



val.
Dat is waar... Hoogmoed komt voor den

veste n van oude gebouwen
l'an 't voormalige Stavoren,

rield werd.Intn,ger.l verr
Ik keek naar die plaats en dacht aan V€f $âIl-de

onskelijkheid van de wereld. Zoo zouk in VIaan-

Daar, ook in zee, heeft men dikwijls grond-
gezien, overblijfsels
dat door overstroo-

clerenn oolc een oud Heis of Koudekerke, een oud
Blankenberge, een oud Wenduyne en Oostende
weg. Eveneens Brugge verloor zijn bloei. En
Damme, en Ieper... en Mechelen.

De boot l,iep de tegenwoordige
vÊin Stavoren binnen. Ik stapte aan
me nu in Friesland, met zijn oude
eigenaardige dorpen

lcleine haven
wal, en bevond
stadjes en veel

t.
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