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GESIIHEIDEil VRIEMAES

I.

Rolf , die in I 61 5 een bakkerij had op de l-om-
.baardevest te Antwerpen, zat te bromrnc=r.r in zijn
achterkamer. Gisteren had hij een ganschen sta-
pel kleine broodjes extla gebakken, overtuigd Cat
hij die zou verkoopen voor het feest. dat in <<'t
Verguld Anker >>, een herberg om den hoek, ge-
houden werd. Maar de waard had bij eeû anderen
bakker zi;r, inrl.g gedaan. En Roif was rnet zijn
broodjes blijven zitten.

Al heel den dag was hij daarover slecht gezind.

- 
Die valsche baas uit het <<Verguld Anker>>,

zei hij tot zijn vrouw. Eergisteren nog, toen ik
hem over het feest sprak, belocfde hij mij half de
bestelling. En dan loopt hij naar Simon, die toch
al zooveel verdientl

- 
't Is omdat gij verieden week met Llw oven-

paal naar zijn hond geslagen heL,t Ik weet het
immers van vrouw Lijntje !

- 
Ik moet zeker dien gulzigen honc{ in mijn

-winkel laten, om in rnijn brood te happ*rr. H"t
beest is de plaag van de buurt.

-3-



* De waard van 't Verguld Anker is zeer
aan zijn hond gehecht.

- 
Had hij me dan eergisteren gezegd, dat hij

van mij geen l:rood wilde. Maar toen ik een beker
bier bij hem ging drinken en over het feest sprak,
zei hij, dat hij zijn bestelling zou verdeelen over
de verschillende bdkkerijen. Dus zorgde ik voor
de kieine brcodjes, die ik zoo fijn kan bakken...
En de vent koopt alles bij Sirnon.

* En liij Andries, sprak de vrouw.

-- Maar niets bij mij I

- 
C)ch. ge zijt nu al aan het zaniken over die

broodjes van toen ge uit uw bed staptet. .. Ze
zullen ons niet arm rnaken. Hebben we ze van-
daag niet verlcocht, dan droog ik ze en we raken
ze wel kwijt aan de schippers.

- 
'V/e 

verkr.ropen tegenwoordig niet veel..,
Antwerpen is een arrne stad.

- 
V/e ieven toch...

En 't was waar, dat het vroeger zoo welvarende
Antwerpen nu kwijnde. De Spanjaarden speelden
er den baas. Ze lagen op het kasteel. En dertig
jaar geleden harlden de rneeste kooplieden ., lr."i
welgestelde L,ursers de sta,d verlalen Ze war"n
uitgeweken naar Nieuw-Zeeland, dat zich vrii
had gemaalct van Spanje, al kon de oorlog later
weer uitbreken. Nu hadden Spanje en Noord_
Nederland een wapenstilstand lroo, t*.ulf jaar

*4*

Rolf had dus wei wat redi'.;r om te klagen,
want duur brood, tâarten of pasteien moest hij
niet dikwijls bal..ken. Zijn vïou\^/ schikte zich be-
ter in den toestand. Rc,lf bleef nog wat qrommen.
Er lcwam iemand in den winkrl"

- 
Rolf, ga gij eens zien... mijn handen zijn

vuil, zei de bakkerin, die bezig was het koper te
poetsen.

De man stapte dus naar voïen. Er stond een
knaap voor de toonbank.

- 
Bakker, g-e hebt nog oud-bakken broodjes

heeft moeder gezesd, zei de knaap.

- 
Zeker, mijn jongen, antwoordde Rolf haas-

tig, Hoeveel moet ge er hebben)

- 
Laat mij zien, hoeveel se eï nog bezit.

De bakker haastte zich om zijn waar voor en
dag te halen. Weldra lag de toonbank vol.

- 
Zooveell riep de jonqen

* J., ze zijn wat oud-balclcen. Uw moeder
wil ze zeker drogen. ll< zal ze voor wat minder
laten, als ge ze allemaal neemt Uw vader is zeker
schipper?

- 
Bakker, ge zijt ruim voorzien... Zorg nu

maar, dat ge uw heele vracht Lwijt geraakt. ,i Z"t
niet gemakkelijk gaan.

. El T:t een spotkreer sneide de bengel heen,
,len bakker verbluft achter latende Dà, storiRolf nu rnet de toonbank vol broodies

- Die verwenschte straatslijpersi bromde hij.
-5--



Gister avond dat versje op mijn deur geplakt, en

nu weer deze poets. Maar 't rnoet .:incligen. Straks
ga ik naar den schooltrneester, die zal er wel raad
op weten.

Kwaad keek hij aan de rleur Cinds liepen de
jongens. Ze keken ilog een,$ orn' Rolf stak de

vuist op.

- 
Wacht n-raar, zei hij, stri,,ks krijg ik u well

- 
Buurman, hebben ze u weer geplaagd?...

vroeg een eerhiedwaardige man, die een luchtje
:chepte.

- Ja. De stad is vergeven van deugnieten...
Ce rnoest er. eens over klagen in uw Tijdingen..'

Die buurman heette Verhiieven en hij werd
geacht de eerste in Europa te zijn. die een nieuws-
hlad uitgaf. Hii had daarvoor in 1605 toestem-
ming gekregen \ran den aartr;shertog ,Albertus, die
met trsabella over ons land rc'geerde. Verhoeven's
nieuwsblad heette < De -[ijding]ren 

>>.

-- Toen rvij jonr; waren, liepen er ook deug-
nieterr, antwoordde Verhoeverr. Wel, Rolf, zeg
het aan rneester Reinier, die i. n;et gemakkelijk
Voor de straatslijper:s. En de jongens, ciie hier
eloor de straat slenteren orn dezen tijd, zijn bij
hem op school.

Rolf lçeerde in de achterkarner terug.
*_ O, die verweirscirtc jongensi Er zitten geen

marrieren rneer in, zei hij tot eiin vrouw. Er is er
daar een bij mij geweest, dieri ze op de Groote

*-6-*

l\4arkt rnoesten geeselen l Verbeeld u, hil kwam
v-ragen of ik veel van die broodjes had Er wordt
daarover natuurliji< in de btnurt gepraat. Ik dacht,
iat het een zoor-r-!'an een sch,ippJ, *o" 

"r, 
dat zijn

moeder die broodjes wilde dr"ig*". [k je;e ,.;;;
<lp de toonbank, en ik zei al Jat ik ze wat goed_
l<ooper zou laten. << Ge hebt er veel, zie dat â. ri"kwijt raakt!> riep de rakker roen en hij liepï;* 't Is een leelijke streek.

, __ Me dunkt, nu ik goed nadenk, dat ili dien
deugniet meer gezie" h"b. Xk zal h.rr, *"1 terugvinden, want straks ga ik naar de -*"hool vai'
.meester Reinier i<lagerr...- Och, laat dat, sprak de vrouw Maak erzoo n drulçte niet overf* VTe zoo voor den gek laten houden, mij, eeneerrbiedwaardige burger van de stad A";"*J;;;iHet h.oudt niet _op. Gisteren el"L;;; ze dar versjeop mijn deur. Moeten ze daarvoor l".r.r, 

""h;i-ven ! II< ga vast en zeker naar de ,rhool. Het moetgedaan zijn...
. De jongens waren doorgegaan. Hij, die in de'
klU^::llnke,i geweest wàs, heerre j;;; ;;ï;nad een stechten naam in de buurt. Vier, vijf jon_
gens waren meestal in zijn gezelschap, *uæ DaanWillems was zijn beste vrËnd. 

--r

Daan bewonderde Jozef om zijn durf. Jozef,die'altijd haantje vooruit wilde zijn en zooveelpoetsen verzon. J":.n, k_wam veel aan h"i" ù;;



b.un, wiens moeder een weduwe was' die hard

werken moest om haar brood. Ze ging uit was-

schen en naaien.
De knapen begaven zic.h nu naar schogl, la-

chend nog om het gebeurde bij den bakker'
Meester Reinier woonde in.le Pandstraat, dicht

bij de Onze Lieve Vrouwe kerk, die toen nog
door een kerlchof omringd was, de huidige Groen-
plaats Het huis van meester Reinier viel dadelijk
in 't oog, want het droeg boven de deur een op'
schrift, vermeldende, dat de jeugd hier onder-
wezen kon worden in de lees- cijfer- en schrijf-
kunst.

Meester R.einier *., ".r, 
weduwnaar en bezat

maar één kind, Jozef, die nu den leeftijd van vijf-
tien jaren bereikt had en bij der, bakker die streek
had uitgehaald.. Het ambt bracht weinig op, want
de leerlingen waren niet te talrijk en wat ze aan
schoolgeld L,etaatrden, vormde een mager ir-rko-
men. Gelukkig verdiende de nireester er nog wat
liij door 's Zondags van negerr tot elf "en van een
tot drie onderwijs te geven in de kapel der Huide-
vettersstraat. De burgemeester had aan de wijk-
meesters en kapiteinen der burgerwacht be'zolen
rond te gaan, orn de kinderen op te teekenen en
te onderzoel<en rselke in de .,veek niet ter schooi
gingen. En die in dit gevai verkeerden, moesten
naar de Zondagschool. De ouc{ers hadden zorg te
dragen, dat ze die bezochten.

-8-

De meesters hielden nau-ivkeurig een aanwezig-
heidslijst. Er was een beiasting op iret bier gesteld
om geld te innen, waarmeê men de behoeftige
kinderen van sc.hoolgcrie{ voorzag en ook prent-
jes kocht om de vlijtigste sch,rlieren te beloonen.

De middagschool zov be,;innen en meester
Reinier opende de deur. Ondcr wild gejoeg, stoo-
tende, duwende, r'echtenCe, gLiraakr'en de jongens
hoklerdebolder binnen en de rneester moest eeni-
ge malen ztjn stok zwaaien alvorens iedere
scholier op zijn rurn e banlc had plaats genomen.

Maar Reinier maalr-te een s,irrd aarr het lawaai
doar een paai klappen uit te'deelerr.

De school begon. De leerlingen vielen op de
knieën en lazen met luide strm een gebed. Dan
stonden ze weer op.

Daan 'Willerns rnaakte van 't opstaan gebruik
om Lieven, met rvien hij ruzie hacl, aan de ooreri
te treklcen, waarvoor hij van den meester een fer-
men slag op de hand kreeg met een dikke lat.
Daarop volgCe een strenqe verrnaning.

- 
Lezen l zei de meester dan

De deur werd geopend en balclcer Rolf trad
binnen.

*. Meester, er zitten hier boeven I

l.-r,l'aa.-1.
riep hij

<, De bakker van den hoek,
Die heeft van nacht geblazen._ct_



De vellen van zijn broek,
Ze hangen voor ,Ce glazen ! >>

Zoo zongera eenige jongens, want 't was alge-
meen bekend, dat Rolf zijn versch gebakken
brood aankondigde door getoeter op een trompet,
waarbij hij zoo hard blies, ciat zijn wangen bol
stonden.

Meester Reinier zag verbluft den verontwaar-
digden bakker aan.

-- Ju, meester, ik herhaal het, er zitten hier
boeven ! zei Rolf .

** Dat behoeft se me waarlijk niet te vertel-
!en, antwoordde de onderwijzer. Ik ondervind het
9l,ken dag" Niemand weet, hoe lastig ik het heb.
Maar gij konat dus klagen

_- -lu, rneester. Er zijn er, die rnij bespotteir
.:n ik ben een eerwaardig burger van de stad.

- 
Zeker, zel.:er. Hebben ze u kwaad gedaan)

Kunt ge mij de schuldigen aanwijzen )

- 
Ha, daar zit hij ai, riep Rolf vooruitsgrrin_

qende en s ftlei:siers eigen z{ron, .}ozef, vasigrij,
p^.".t..Of ik nog oud-bakken hrood heb .l"rrgrii"t i
Dat zijt ge me komen vragen. ja. dat gulg"r,r.,
hier... en de verontwaardigde rrran hief de hand
op, oT den knaap eenige oorvegen te geven.-- Hier is dat oud-bÀkk.r, brl"dt ,.Id" hil.

Maar Reinier kwarn er tusschen en zeiwaardig:-- Baklcer Rolf, ik ben hier baas Z.g *ii, *-"t

- l0* tt

er qebeurd is, en geloof me, zoo hij strafbaar is,

za"l hij er ongenadig van langs krijgen.

- 
Hai... vervolgde de bakker, ik herken u,

cleugniet, nu ik u goed bezie. Ge zijt nog wel
de zoon van den meester.

- 
Zoa, .lozef , zei de vader van den schuldige,

ge he,bt weer slechte voorbeelden gege'ren. Bak-
ker, zeg rnij, wat hij tegen u nrisdeed en, zoo waar
ik hier voor u sta, ik zal hem niet sparen"

Driftig verhaalde Rolf de geschiedenis van 't
cud'bakken brood. De geheele klas schaterde van
't lachen.

_- Stil! gebood Reinier. De eerste die zich ver-
roert, krijgt vijftig slasen en ge zult ze voelen!

Het schrikbeeld r.an blauwe plekken en eene
gezwollen hand, bracht dadelijk stilte. Ieder zat
in spanning, hoe dat afloopen zou" Doch Daan
maakte van deze gelegenheid gebruik, om wraak
te nemen en zijn vijand, Lieven, wat hevige
stompen in den rug te geven L,ieven verweerde
zich, zoodat het daar een vechtpartij werd. De
meester liep naar de twistenden, trok ze van
elkander, sleurde ze bij de ooren naar voren en
wierp ze in een hoek.

- 
Er nu gij ! vervolgde hij dreigend tot Jozef.

- Hij greep zijn zoon bij den arm, rukt. h.]* uit
de bank, ranselde er op met de lat, zoo geweldig,
dat Rolf er zich r., -À. bemoeide en verzoenencl
sprak:



- 
i1 i* g"no"g, meester... 't *u" to"h .igtttiilk

zoo eïg .rËt..' Ëat hem nu rnaar los"' ik ben

-".o d-tn voldaan. Hij heeft zijn straf beet'

- 
Verwenschte bakker ! fluisterde Daan, die

uit zijn hoek kwam en met zijn voet den bakker

".rrigl 
duwen gaf. 't Is uw schuld, dat mijn

.rri"nd afgerost werd, maar wachtl"'

- 
psall bulderde de meester. ziin zoon van

zich afwerpende, varr avond ltrijgt ge de rest' Ik
zal er den boozen geest uitranselen'

Fn zich op zijn stoel latende valen, steunde hij
zijn hoofd Àet beide handen. De gansche school-
jeugd toonde vijandige gevoelens jegens den bak-
t.r, d" een door met de vuist te dreigen' de ander
door een lange neus te maken, lcortom iedere

scholier op zijn manier. De baklcer ging maar
vlug heen.

- 
Mijn stiel is niet plezierig in dezen slechten

tijd, zei hij bij zich zell.. Maar schoolmeester is

nog erger. Als ge elkcn dag met zulk volkje te
doen hebt, kunt ge niet lang leven.

De meester bleef in zijn mot:delooze houding.

- 
O, die jongens! dacht hij. Ik wil goed zijn

voor hen en 't is of ze me saïren Die hartelooze
bengels, ze brengen me nailr 't graf. Alles beeft
in me, dezen avond ben ik weer ziek

De knapen waren nu stil, zeker onder den in'
,druk omdat de meester daar droevig zat. Hij kon
soms zoo vreemd doen, juist alsof hij plotseling

-- 1,2 --

dronken werd en iets moest vastgrijpen om zich
te steunen... Eensklaps hoorde men belgerinkel
op straat.

- 
't Sacrament! fluisterden de jongens. En

gehoorzarnende aan het bevel van de overheid,
Icnielden meester en leerlingen op den vloer, hid"
dende voor den stervende, die berecht zou wor.
den.

- 
O, 't zal met mij ook niet lang meer duren !

zuchtte de meester.
Beurtelings kwamen de jongens nu naar voren

cm hun leesles op te dreunen, terwijl de onder-
wijzer pennen vermaakte of uit ganzepluirnen
nieuwe maakte, want Reinier bezat in die kunst
eèn groote befaamdheid, zoodat hij veel lcianten
had. Evenals later bii de catechismusles, moest
nog al dikwijls de lat gezwaaid worden"

Weer dringende en duwende geraakte te vijf
uur het woelig volkje buiten, waar de rust der
straat weer voor eenige uren gestoord was.

- 
En gij, Jozef , naar de.n zolder. Ge rnoest u

schamen trw vader zoo in de echancle te brengen I

sprak de onderwijzer tot zijn zoon-
De knaap werd naar zijn gevangenis gebracht,

van waar hij echter wegvluchtte, Joor ,iduLrr."_
stertje en Iangs de goot, op gevaar af van beide
beenen te breken.

Hij kwarn terecht op het aclrterplaatsje van cle
buren, waar de "t::*rJrït dc drCIrre ,i,q"nsch liin_



nen l.aalde en geweldig schrcl:, nu daar iemand
als uit de lucht viel.

Ze gil.ie en haar man dacht dait er een ongeluk
met haar gebeurde. Hij snelde toe en botste Lgun
Jozef, die door de woning naar de straat Jou
vluchten.

. Leelijke rakl<er, wat doet gij hier ) vroeg
hij, den zoon van den meest", herklrrrrerrd.

Hij wilde Jozeî vast grijperr, maar deze bukte
zich snel en schoot langs hem l:een, de gang in.'* Hier, hier I schreeuwde de buurmln. Ik wil
weten, vrelke zaken ge bij ons hebtl
, Maar .lozef i:leef niet staan. Hij trok de voor_

deur open en spïong buiten.
De buurman begreep dad.:lijk. dat hij Jozefniet lcon inhaleir. Zijn vrouw vertelde h"-l ho.

de deugniet zoo opeens naast haar stond. De
buurman *ing eens naar achtereïr zien en bemerk-
te een open venster.

_ J?.r.j is cpgesloten gevueest en gevlucht,
zei hij. Ik heb hei al iir de gàtcir en zal ,Iir, .,rod",
eens waarschuwen.

Hij begaf zich naar het schoolhuis. MeesterIteinier zat in zijn schamele kcuken, met een nat-ten doek om het hoofd.
-- Meester, ik moet weer Èens komen klagen.

zei de bezoeker.
* Wat is er nu, Frans) vroeg Reinier op moe-'leloozen toon. 

_ 14 _

Hij hoorde het verhaal.

-' 
lt had Jozef boT en opgesloten zei hii' Hii

is clus g..rlr.itt. En ik eit hier: ziek' -mijn hoofd

klopt al"s een hamer.'. en ik l'eb de koorts"t ls

too t*uu, om school te houderl en al mijn ander

'iverk te doen. En ik ben niet sterk' trk weet het'
't Zal slecht afloopen met Jozef. Ik kan er niets

aan doen...
En de arme vader 'liet het hoofd op de tafel

zinken en barstte in tranen uit'

- 
De jongen heeft zijn moeder zao vroeg ver-

loren, snikte hii. En ik moet al mijn tijcl aan rnijn
weïk geven, om te kunnen leven. Ik kon me zoo

niet met den knaap bemoeien. Hij werd eerst op-
gekweekt bij zijn tante, en liep vroeg op straat'
Ik heb hem steeds 't goede voorgehouden en r:'
het kwaad willen uitranselen. Ik heb hem lief en
hij weet niet, hoe veel verdriet hij mij doet. Wat
zal er uit hem groeien !

buurman, die echter spoedig heenging want hij
wist niet goed, wat te zeggen.

- 
Die Jozef groeit op vo,Jï galg en rad ! be-

weerde hij tot zijn vrouw.

I II.

Daan 'Willems woonde in cen klein huis aan
de werf. Hij had lang geravot op straat

15-



Elza, zijn vijftienjarige zuster, bromde, dat
Daan zoo laat kwam. Er waren nog boodschappen'
te doen.

- 
f,s1s1 een boterham, zei Daan.

_* Neen... Ge moet wachten tot moeder thuis
kornt...

Daan wilde de schapraai openen, maar Elza"
die een sterlce meid was, duwde hem weg.

-* Eerst de boodschappen doen! herhaalde ze.
f,)aan gaf zijn zuster een klap

- Valsche feeks! schold hij.

- 
Moet ge moeder weer verdriet aan doenl

rrroeg Elza. Schreit ze nog niet genoeg, omdat
valler verleden iaar verdronken is?

_ Daan zweeg nu, nam de korf en vroeg, wat hij
halen moest.

, - Toen hij terug keerde, kwam moeder ook juist
binnen. De weduwe 'Willerns had een treurige
uitdrukking op haar gelaat. Ze had het niet fe1
makkelijk in het leven en ze treurde orn hJ",
man, die verleden jaar in de Schelde verdronk,
toen in een storm zijn bootje omsloeg. Vader was
visscher geweest.

Moeder pakte een mandj e uit. Ze kreeg in haar
werkhuizen restjes r.r "i", en die *"id"r, op_
gewarmd en dan gretig opgesmuld door Elza en
Daan-

_ Na het maal herstelden moetler en EIza hleeren.
Ze verdienden ook zi? ""* i*t; ;;;, -"r,"À"n

uit de buurt. Daan was nog gaarne de straat op
geloopen, maar moeder zou hem dat verboden
hebben. Hij moest aan een net breien, dat de
weduwe dan aan een visscher zou verkoopen. Ja,
vrouw \ffillems spande zich in voor het dage-
liiksch brood, maar al die arbeid werd weinig
betaald.

- 
Wat hoor ik toch boven I zei moeder op

zeker oogenblik. 't Is net gestommel op zolder.

- 
Zeker muizen, meende Elza.

- Ja, dat kan...
Wat later scheen het weer of er iemand op

zolder was. De vloer dreunde e.ven.

- 
Dan moet er wel en leger rnuizen zitten,

hernam moeder.

- 
't Kan wel een stuk kalk zijn, dat valt, zei

Daan. Dat gebeurt meer.

- Ja, het huisje zou herstelci moeten worden,
qprak de weduwe. Maar de baa,s is doof, als ik
?r over spreek, of hij zegt, iaL de huur te laag is
orn onkosten te maken.

't Bleef nu stil boven. Te negen uur las Elza
het avondgdbed en daarna ging het gezin te bed.
EIza en haan moeder sliepen beneden en Daan
begaf zich naar boven met een eindje kaars.

Verschrikt bleef hij staan. Er lag iemand in
rijn l:ed.

-* Niet schrikken en niet roepen I klonk het
cp gedempten toon. 
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Toch slaakte Da-an een kreet.

- 
Wat is er? vroeq moeder van beneden'

- 
Niets... Ik hoest rnaatr, lo.rg de knaap.

Het was zijn kamaraad Jozef die in zijn bed

Iag. En nu vcnd Daan dat wel plezierig Spoedig
lag hij naast hem.

- 
'LVat is er gebeurd) fluisterde hij.

- 
Vader had rne opgesloterr en ik ben wegge-

loopen... Nu durf ik niet naar hr-ris gaan. Vader
,zou me lam ranselen...

- 
En morgen ?

_- Dat weet ik nog niet. Ik kom hier slapen.. '

Ik heb een broo je gestolen bij Rolf. 'k Zal hem
leeren nog naar de school te komen !

- 
Hoe hebt ge dat gedaan?

-- Jçep 't donker was, een ruit ingeslagen.

- 
Maar Jozef toch..

- 
Ik zal den bal<ker nog meer treiteren!

-- En weet Rolf, dat gij het sedaan h.ebt)

- 
Neen. Ik ben natuurlijk nietr" blijven staan.

- 
Hoe zijt ge hier binnen geraakt)

- 
O, dat was niet rnoeilijk. In het achter-

,rtraatje klorn ik over den rnuur, en dan ben ik
met 't laddertje dat in'het hokje staat op 't dak
gekropen... Het venster was open en ik l<on ee-
makkelijk binnen.

- 
'lVe hebben u gehoord

het muizen waren.
we dachten, dat

l8

- 
Zwijg nu... Uw moeder zou iets kunnen

merken.
Maar geen half uur later werd er op de deur

geklopt.

- 
Wie kan daar zijn? vroeg Jozef zacht.

- 
Ik weet het niet...

Ze hoorden vrouw Wil t rns opstaan en vragen
wie er daar was.

- 
't Is vader t zei Jozef. [Jw mond houden,

niet zeggen, dat ik hier ben.
__ Neen, neen...

- 
Meester Reinier trad binnen Hij spral< op

gedempten toon met de weduwe.

- 
Daan, kom eens naar l-reneden! riep moe-

der toen.

- 
Me niet verklappen, of ik ransel u dood !

Creigde Jozel.
Daan trolç haasti g zijn kleeren aan en met bon-

zend hart ging hij naar beneden

- 
Daan, gij zijt vanavond zek^er wel bij Jozel

geweest, zei de meester.

- 
Neen ! antr,l-oorCde de krraap onthutst.

- 
Ik had Jozef opgesloten "" hil is weggeloo-

pen... Gij hebt hem toch gezien nietwaar?

- 
Neen, meester.

- 
Ik zie aan uw gezicht, dat ge liegt...

. En boos greep de onderwi.faer den jongen bii
de borst.

- 
Ik wil de waarheid weren I Ik kom hier ziek
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en bevend van de koorts I En ge zult me niet be-
driegen ! snauwde hij.

-- 
Daan, ge wilt- toch niet liegen ) vroeg zijn

moeder en ze keek haar zoon strak in de 
"1g"".Daar was Daan niet tegen bestand.

- l_o-zef ligt boven in bed, sramelde hij.
-_ 'Wat, is Jozef hier! l<reet de weduwe.
Maar Reinier nam r-eeds het lampje op en ging

naar den zolder. J2ze[ had gehoo"a" a.i hii;;.:
klapt was en stond ul- op den vloer en trok zijn
kleeren aan, om door h"i dakvenster te klimmen.

- 
Ge wilt me in 't graf helpen, Jozef,,.i;;vader en eï trilde 

""r, ..riL in zin ,r"-" Ii. 
";;;van- onrust en ge zoudt me dcn ganschen ,ruÀtin dien angst laten.

, IL zal meegaan, sprak Jozel gedwee.

,^ -î:ït*n3 gaf moede, uuri Daai een srrense
berrsprng. De knaap vertelde hoe hij Jozef bor.J.,gevonden had.

- 
En ge hieldt dat geheim; ge hebt eerst denmeester willen beliegen. O, zol i!t" ,ou uw vadernooit gedaan hebben I kloeg d. w.d,rwe. Heb ilçnog geen verdriet genoeg?

-- Meester Reinier Lrr"- inet Jozef beneden.. Slgy.t-" jongen, ge maakt u*?d*, ziek! zeivrouw Willems tot Jàzef.
-- Ge moet Daan verbieden met mijn zoon omte gaan. 't Is al erg genoeg, .lat er een slecht is,sprak de onderwijier. " 

r; --

Èn droevig ging irij met zijn jongen heen.

- Iozef mag hier niet nneer komen, sprak
moeder. E"n Daan, ik zal beter op u letten, want
ge zijt op geen goeden weg.

De knaap keerde naar bed terug. En 't duurde
!ang. eer hij sliep.

Den volgenden morgen hadden de scholieren
vacantie. Meester Reinier lag ziek te bed. Er
kwam een dienaar van den scliout, van de politie
uit dien tijd. Hij vroeg Jazef of deze bij Rolf, den
bakker, een ruit ingeslagen had, De schelnn be-
weerde bij hoog en laag, dat hij daarvan niets
wist. En men kon zijn schuld niet bewijzen. Toch
was Jozef nu onder den indruk vari vaders ziekte;
hij bleef rustig thuis en deed het noodige werk.
Hij verpleegde ook zijn vader.

IV.

Een week 121s1 
- 

het was lrog geen school _*
kwam er bezoek bij de weduw,:'Willems. Het was
oom Maartens, een broer van vrcuw Wiilems.
Hij was jaren geleden uitgeweken en nu woonde
hij te Vlissingen. Eens, soms twee maal per jaar,
kwam hij naar Antwerpen over

De weduwe sprak rnet haar broer over Daan.'W'at 
moest er hier van den jongen worden) Il;j

stond onder te weinig toezicht" En hoe zou het
later gaan l Het was niet gemakkelijk om nu in
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Antwerpeïl een goecle itetrekl<ing te vinden'
O" f,r€u-!), zei onl h4aarir:ns Mijn geboorte'

stad is door-]. l/laar: lt'e,.:L ge ivat, Cornelia... De
visschersaard van zijn vader ;:it in den 'iongen.

- Ja, hij spreekt attijd van 't 'r,vater.

-- Ik neern hern rnee naar Vlissingen en stuur
hem rraar zec. Daar l'"an een ilinke jongen het een
heel eind brengen.

Eerst schrols- de weduwe varr dit voorstel. Ze
zou Da,an in jaren niei. rrieer zien. Maar ze dacht
aan zijn toelcomst. ,Zij, àe li.:fhebbeade moeder.
wilde wel een offer brengen vooï haar kind. En
ze stemde toe"

Daan was in de woiken, toen hij het groote
plan vernam. Zeeman worden, de verre, vreemde
landen bezcel :n i C1:g:,lcgen vertelde hij het aan
zijn kamaraden. En veleri L,elijdden hem. Daan
ging ook alles rrreedeelen aan Meester Reinier,
die nu i-'l:ek en zwak iri een zetel zat.

- 
Dat is een goed besluit- zei de onderwijzer.

Ge lcunt een flinlte man worderr Houd altijd God
en uw m,:eder \roor oogen ! En gehoorzaam aan
uw oversten. Biijf braaf en eerlijk"

.lozef stapte rneê tot aan de deur.
-_ Ik .,nrilde, dat ih in uw plaais was, zei hij.

\/ade,' wil, dat ik schoolrneester word. Ik heb er
geen zin in, rli:,;:r ', z-..i lrel m,oeten gehoorzamen.

Zoo qinsen de twee vriendern van eikaar.
Oonr Maartens Lleef een week te Antwerpen.

-?2-

Moeder en Elza maakten den i::lunjezak van Daan
gereed. En toen de knaap vertrt-,k, weenden allen'
Moeder hield haar zoon lang ,;rnhels'd

-- Ik zal veei voori u bidd.:,r fiuisterd.e 2e...
God beware r-r. mijn Daan!

Daan keek al vreeïûd op tr'- \,/'iissirlgen, \ /aar
het toen veel levendiger was tlat, te A.ntwerpen-
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Zijn com verwierf een plaats voor hem op een
schip, dat naar Oost,lndië voer prr .t,el vier jaar
zou wegblijven.

't Was een gewichtig oogenblik, toen het vaar-
tuig in zee sta.k. Een vriend van oom Maartens,
rlie stuurman was, riep Daan bij zich. De duinen
van 'Walcheren zakten in de verte weg

- Jongerr, nu behoort ge tot de Lemanning,
sprak de stuurman. Aan boord gaat het strerig
toe. Vervul stipt uw plicht. Dan raakt g. vooruit.
Prent het u goed in het hoofd, dat ge h]er in alles
.{ient te gehoorzamen. Luiste, .rooit naar oproe-
rigen Hebt ge raad noodig, kom dan bij mij.

Ju, 't was een nieuw le.ren dat voor buun b"-
gon. Later zou hij pas duidelijk begrijpen, hoe't zijn geiuk was geweest, dar iij 

"u" 
" jor.f g.-

3cheiden was.

V.

Vier jaren waren voorbijgegaan. Jozef had
3xamen gedaan voor de dekens ,r.r, ti.t *"hool_
gilde- en mochi zijn vader helpen irr de lclas M."r-
ter Rginisl scheen in korten tijd zeer verouderd.Hij rnoest veei aan zijn 4oon overlat.rr. En deJeerlingen waren banger van Jozef dan van den
r,ader. De moeders kwamen diL*ijt, Ll.g; 

";;;Sloedneuzen en biauwe plekken, a"", a"i i""g*schoolmeester geslag ti; 
_

jozel was niet gebeterd, al toonde hij niet meer
zoo openlijk zijn streken. Elken avond zat hij in
de herberg, en dikwijls kwam hij dronken thuis.
De arme vader had den moed niet meer ziin zoon
te berispen, want dan zei de slechte jongen, dat
hij nu groot genoeg was om zijn eigen zin te
volgen.

Nu en dan kwam Jozef bij de weduwe Willems.
Hij was nu twintig jaar en had wel willen trou-
wen met Elza. Ze kenden elka"ar reeds zoo lang.
Maar Elza wilde geen dronkaard tot man. Zij ging
.ru uit werken en moeder kon thuis blijven.

lozet behoorde ook tot de burgerwacht. Op een
avond had hij dienst gedaan aan de poort. Hii
ging nog naar eenige herbergen. In de laatste,
waar hij al bedronken binnen trad. zat een Span-
jaard van het kasteel. Hij was ook bij drank.

- 
H., hebt ge weer eens soldaat3'e gespeeld)

vroeg de Spanjaard spottend.
De vreemdelingen lachten dikwijls met de bur-

gerwacht.

- 
Wij doen dienst en luieren niet op de kosten

van de bevolking op 't kasteel! snauwde Joze{
terug

Hij kende genoeg Spaansch orn zich verstaan-
baar te maken,

- 
Trek die woorden in ,:n groet mij als uw

overste, we zijn hier rrreesterl".. schreeuwde de
Spanjaard, rechtspringend.
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Beide nlannen trokken huri clegen
. - - Iln u gr.oeten, snoeshaan, Jlt ,rooit! tierdt
Jozet.

- 
Als ge vechten wilt, rjr:et het c{an buiten,maar niet hier ! sprak de waarcl..- Durft Ee op straat lcomer: ) daagde de Span,iaard Jozef uit.

- Ju, vreemde drr:es !* Joz:e[, b]ijf hier! rietjen eenige burgers hemàan, lnaar Ce jonge inan w&s te opgewonden omte luisteren,*Flij en a".Sprr,;o,lrd-truisten de de-gens... 't V,/erd een 
"hevig" s."."lri.- È*rÈf"îîstorrte de Spanjaard .ioodJ;Ë g**o.rd neer. Deburgers icwamen buiten. r o"rr

-_ P:.r: ligr de bluffer I riep Jozef uit.
- 

rrr] rs cjood, zei een der omstanders. .[ozef ,vlucht uit de sta.d, want de Spanjaarden zullen uophangen !

- 
FIij zochr twist!_- Ge krijgt toch ongelijk, en zult aan de galgspartelen. Ik maak ,nr. loË-,1, î"-î".r.n. Ik wilnie,t als getuige geroepen worden.

Jozet kairneerde en begreep toen ook zijn toe_stand. Hij sneide heen. ÂO-*r_**u"ht t<on hij
;:f"j::'de 

poort. Zoo verrieii,iù; stad en zijn
In cle wonins van vrouw Willems heerschte erdien avond vr"irdo

bt ;; ; ;.il;; : "\i,"Jr il:::' iff i if !:mi: iru
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derzien ! Daan was opgeklonrnlen tot bootsman

en zag er een flinken kerel uit Hij had voor moe-

C., olk een goed somrnetje geld meege-bracht,

maar 't meest verheugde zich de weduwe er over'
dat haar zoon van uitmuntend, gedrag was.

Daan vernarrl geen goede berichten over Jozef'
Den volgenden morgen ging Elza om brood bi;
Rolf

- 
\Vss1 ge 't nieuws al? vroeg de bakker

- 
Welk nieuws?

- 
Van Jazef ... Hij heeft gisteravond een

Spaansch soldaat dood gestoken. Ze hebben herr
overal gezocht, maar hij is de stad uitgevlucht.
De nietwaard kan dus ergens i:nders aan de galg
sterven... Dat zal het eindje zijn. Ik heb het altijd
voorspeld. Meester Reinier is weer ziek van ver-
driet.

Elza kwam. met àeze tijding thuis. En nu
begreep Daan nog beter, hoe gelukkig het voor
lrem geweest uzas, dat oorn hem van Jozef ge-
scheiden had.

's Avonrïs wilde hij rneester R.einier gaan
bezoeken. De arme vader had nog school gedaan
in al zijn verdriet. Toen om *.'ijf uur de jongens
weg gingen, t leef Reinier moe achter zijn lesse-
naar zitten. En Daan vond hem daar teruq.

- 
l\4sss1sr, zijt gij ziek? vroeg hij zacht, doch

hij kreeg geen antwoord.
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Hij hief 's meesters hoofd op' Toen schrok hij
geweldig. Reinier was dood. Daan riep de buren.
Meester Verhoeven kwam het eerst. Dat was nu
clroevig nieuws voor zijn Tij'Jinghen Ook Rolf
verscheen in de klas.

- Jozef heeft zijn vader vermoord, zei hij.
Men droeg den doode in zijrr armoedig huis.

u.
Weer waren een paar jaren verloopen. 'Weer

woedde de oorlog tusschen de Spanjaarden en de
Noord-Nederlanders. De Hollanders hadden ge-
poogcl het lçasteel te veroveten. Ze waren over
de heide sekomen en hadden in den. nacht de
rnuren willen beklimmen, maar de toeleg was
mislukt. De Hollanders moesten vluchten.

Eenigen tijd later brak te Antwerpen de pest-
ziekte uit. De kranken lagen in de pesthuisjes
buiten de stad, daar waar nu het Stuivenbergplein
is Wat verder, op den Dam, verbleven de lepro-
zen, voor wie de St-Jobskapel gebouwd was. Ge-
llrkkig waren er edele menschen. die met zelfop-
cfferir;g ongelukkigen verpler:gden Onder deze
goede engels bevond zich ooh EIza, wiens moeder
overleden was.

Op zekeren avond trad ze weer een der huize-
kens binnen. Het schemerde reeds Vol medelijden

-æ*

.-. 2S *-

bleef zij bij een leger staan' Ee'rsklaps schemende

t",,roo, h"r" oog"n' Ze moest tegen den muur

i.rrrr.". Dat afgeùerd gelaat, rvit als was' waarin

de fletse oogen zoo h.,i stonden ' kon het moge-

Iijlc zijn)

- lozei, zei ze zacht'
D" Ïrurrle schrok en wilde zich oprichten'

maar hij viel terug'

- Jozel ! fluisterde Elza'

- 
Elru, antwoordde de pestlijder, ach, laat mij

hier liggen '... ga heen, ik Len een onwaardige" '

".n "lîJ.rdeling...mijn 
vader heb ik vermoord"'

ïru ontvang ik mijn straf '.. iaat mij maar sterven'

Ga heen...
De zieke weende'.. En nu vernam Elza ziin

geschiedenis... een treurig verhaal van omzwer-

iirrg in Holland, tot hij dienst--nam in het leger'

Cat Antwerpen moest aanvallen' Doch na de

mislukte pogittg had hij de bende verlaten en was

u,"ht"rg"bl"*"' In de Pandstraat had hij alles

" 
.rrroÀ"rr. . . den 'dood van zijn "rader ! En gekweld

icor wroeging, zwierf hij rond' tot de vreeselijke

ziekte herriaantastte. En nu lail hij hier stervende'
F.lza haalde een priester en Joief stierf boetvaar-

dig.



Elza l^,'oonde nc;o; een tijd ir de stad. Toen ver_
trok ze naar Vlissingen. Da"rn was nu scheeps-
kapitein. Elza hu-,vde daar c:et een zeilmaker.
Broeder en zuster spraken dikrvijls over vader en
rnoeder en ook wel eens over -lozef En Daan was
dankbaar, dat hij van den,si.rht.., weg eered was
geworden.

Om het zoover te brengen, had Daan Willems
aan bocrC zijn uiterste best rnoeten doen. In die
dagen was het leven van den zeeman niet gemak_
kelijk" Men moest op een schip .veel. .u.rJrug.rr.
De reizen duurden làng .r, hri voedsel liet ieet
te wenschen over. Men moest veel g"droogd" 

"^opgelegde waïen eten, waarvcrn rrrêrr een vreese_
lijke_ ziekte kon kriigen, de scheurb,rik. Dikwf iu
'serd een doode over boord gezet. Het water
raakte in de warme streek b"C"orr.rr, maar men
moest het drinken zooals het was E, t ""r""ti"algemeene vreugde, wanneer -"., ."rr" landenkon. lVlen moest clan rvel op z-jn hoede zijn voorwilde volksstammen, maar men lçon versch wa-ter innemen en dikwijls vruchten en groenten
'zerkrijgen. Men sJiep eenig" ,r..h,.., in tentenen intusschen werd. het schip ..rr" dr.htig ,.hoo;gemaakt en verlucht.

Veel zeelieden bezrnrcken oc,k aan kwacle koort_sen. Eenzaam stierven ze, ver van huis.

- 30-.-
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Men had bovendien aan boord allerlei soort

van volk. Er waren bij de bemanning kerels'

steeds geneigd orn oproer te plegen' De oversten

,'noesten streng optreden tegen hen'
't Gebeurde wel, dat zulk een opstandige ande-

ren overhaalde om zeeïoover te worden' Hij sprak
over rijken buit. Daarvoor moesten ze zich
meester maken van het schip" Dan konden ze in
,den vreernde jacht rnaken op andere vaartuiger:l
en de ladinc .vcilcoopen. Cn-l moorden gaven ze

niet. Er werci dus een komplot gesmeed om den
kapitein en andere oversten te dooden en ze in
t"to:: 

iît"tT-^len'oorgevallen. De koopvaar-
der werd dus in een i'oofschip veranderd, dat na-
ttrurlijk nooit nreer naar het vaderland kon terug
keeren.

Gewoonlijk echter werd zulk een samenzwe-
ling verklapt. In dat geval hing men de schul-
Jigen op. Ja, firen was strengl

l)aan had ook alieriei avonturen meegemaakt,
maar was steeds ceriijle en plichtsgetrouw geble-
'yen tot tevredenheid van zijn oversten.

Zoo klom hij in 1i,'.ng en werd zelf kapitein.
llij en jaze[ \^/aren vrienclen in hun jeugd.

Malir 't r ra$ heilzaa,:n 'roor hem geweest, dat die
vrir:nrlschap vroeg eindigde.



Toen hij zelf kinderen had, Iette de sc'ireepis"
kapitein goed op met wie ze omgingen. Daan
deed toen die groote reizen niet meer.

De slechtc weg leidt naar het verderf, dat had
het droevig einde van Jozef hem geleerd En hij
zag eî oôk cnder het scheepsvollc meer voorbeel-
den van.

EINDE.


