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ffir0ffËr nE nutTER

(r\aar Louwerse's
Vlissinger Michiel).

I.

It Was in het jaar r(rzo. Kanonschoten rcllden
oyer tle Schelde bij Vlissingen. En dadelijk liepen
er .nrenschen naar 't hoofcl. Ze rvisten, dat een
schill van een verre reis terug keerrle.

- 
't Is cle Lijnbaan, zei een matroos.

,, Is het rvaariijk de lijnbaan ? vroeg een man,
riie wat bleek was geworden.

* Zoo waar a1s tu,ee nraai twee vier is, Aclri-
;i;rn. O,'t is r,vaar 1111' jongen is er aan boorcl, hé ?

,- Ja, rnijn Michiel...

=.- Nu, ik kan IJ verzclteren, dat het zijn schip
is...

- Ik kan zoo ver niet meer zien...

- n{ijn kluisgaten zijn nog goerl, beweerde
de tnatroos.

- ln, ja, 't is cle Lijbaan ! klonk het.
't Schip rvas twee jaal weg geweest. En statig
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voer het l1u naar clc reecle, waar het ankerde. Da-
delijk staken roeibooten van rval... lVIen wilde
cle fan-rilieleclen en kennissen verwelkomen,

Arlriaan had ool< een plaatsje in zijn jol ver-
overd. Hij rvas brouwersi<necht en had juist een
booclschap 'g-edaan, toen hij de schoten hoorde. De
Lijnbaan rverd verwacht. En Aclriaan snelde naar
't hoo{cl. Iin 't lvas de Lijnbaan. De brouwer zou
het Adi'iaan niet l;u'alijk nemen dat hij een nurtje
vrii nam.". lia twee jaar afwezigheid kwam zijn
zoon terug... In ai dien tijd was men zonder
nieuws van hem geu'eest...

In groote spanning zat Adriaan nu in cle roei-
lroot. Was zijn jongen nog wel aan boorcl ? In
twee jaar kan zooveel gebeuren... En 't gebeurde,
dat schepelingen stierven in de \,varrne landen...
Maar neen... g"een zwarte gedachten thans.."
Vader en moeder haclden elken dag voor hem
gebeden en hem onder Gods hoede gesteld. En
met vertrour,ven rvachtten ze zijn terugkomst af.

De <<Lijnbaanll lag nu voor anker... En de

schepelingen, allen \rlissingers, keken naar het
naderende bootje. 't Werd een gewuif, dan een

geroep.
Plots beefde Adriaan van vreugde.

- Vader, vader, hoorde hij.
En hij zag zijn zoon. Michiel lag over de ver-

schansing. Naast hem stonci eetr negerknaap. Jan
Kompagnie, die ook te Vlissingen had I'erbleven'
En hij wuifde zoo levendig als 'Àraren die allen in
de booten, zijn beste kennissen.

De valreep werd neergelaten en Adriaan klom
naar boven. Michiel hielp hem binnen boorcl. Hoe
innig rlrukten vacler en zoott elkaar de hancl.

_- Hoe is het met moeder? vroeg Michiel rlade-

rijk.
.* Goed jongen... En broers en zusters ook

gezond... Wat ziet ge er best uit'.. Gegroeid en

dik geworden...
'--Dag Adriaan, sprak een man, die nader trad.
Het was Lievensz, bijgenaamd rle Barre Bruin-

visch, bootsman op de Lijnbaan, en die tevens, als

zeerrader, over de jongste matroosjes was gestekl.
Ook Michiel had oncler zijn toezicht gestaan.

* Wel, Adriaan, sprak hij, iv 'vensch n geluk
mêt uw zoon ; hij is al een flink leemani hoor I

Hij heeft van den eersten dag a[ goed ziin best
gedaan. De kapitein en wij ailen ziin zeer tevre-
den over hem.

Adriaans oogen straalden van blijdschap. O, clat

was een heerlijke tijding. Michiel was de schrik
van Vlissingen geweest. Uit drie scholen had men
hem gejaagd. En vader zei toen clat hij opgroeide
voor galg en roecl. Vaclet had hem veel geslagen
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en moeder cliltrvijls om hem gel'r'eeud (l). \,Iichiel
vroeg toen aitijcl orn naar zee te mogen gaan ;

d.aar zott hij goed opl)assen. En hij mocht naar zee
en hacl rl,oorcl gehouden. Vacler hoorcle dat nu van
l,ievensz, den bootsman.

Iin vriendelijk l<nikte Adriaan zijn zoon toe.
IJij had het niet geraakkelijk nret zijn gezin van
clf kinderen, hij moest hard sjourven, maar eens-
klalrs werd ziin leven zoîniger, cloor dit goecl
nieuws.

- Michiel, nlt moet ik terug naar wal, zei hij.
'ïk zal even bij moecler aan loopen...

--- Zoo gauu, ik kan. kom il< vacler. Ik heb nog
!t een en ander te cloen,..

- la, ja, clat begrijp ik. Maar vanavond hou-
elen rve {eest. En Jan Kompagnie gij moet er oôk
bij zijn, hoor !

- O, ik blij zijn, clat ik kom mag... Ik de
vriencl van N{ichiel ben ! verzekerde de neger-
knaap.

In blijcle stemming voer Adriaan terug, En nu
eerst naar hrris, om zijn vrouw Alida Jans, te zeg-
gen, clat N,Iichiel gezon<l terug r\ras en flink opge-
past hacl. 

_J

In een kleine straat bij de have van Vlissingen
rvoonde (t oucle Hein D, clie schoenen lapte, maar

267 : <<Fen straatjongen naar zeo).
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,rok a.lierlei r.rachtjes voor rle lneilsclren vcfvoef-
de.

En toen illichiel nog de stratenschrik u,as, haclhij dikrtijls ouclen Hein geplaagcl.
't Was wel tr,i'ee jaar geler.len , maar oude Hein

ke'eli t<ich plots l<tvaad, toen hij opgeklopt; de deur
crlrende en Michiel d.aar zag staan.

- Wat, gij terrrg ! riep I.Iein uit.
u,aariijk niet c_iver l-loorcl ge\4,orpen
nietstreken ?

- Onkruid vergaat niet. Wat hebt ge ine vroe-ger geplaagd.
* Die tijd is voorbij, Hein. Wilt ge nrijn kisrnaar htris kruien voor een zilveren duit ?

.. 
* Ge zijt een heele mijnheer... Natrrurlijk wilik dat doen !

- Ik heb ze tctt hier gesjonu,d, rnaar ze is tezwaiLr tot huis toe.
Flein zette de l<ist op zijrr krtrir.vagen en stapternet Michiel nree.

-_ Cle ziet er goecl uit, zei hij. I)e kost is trestaan boorcl zeker p

* Jn, Hein... Zrg, ik ga vooruit, hoor !En lVIichiel sneicle treen. H;j zag'rnoeder aarr detleur staan.
-_ D"g', moerler ! Dag, lieve, beste, brave tuoe_cler. ! riep À,Iichiel en viel haar om den hals.-.= I(incl, \r.at zijt ge lang weg--g.ewee st, zei

Hebben ze u
om uly derrg-
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v;rorlu' Alicla hret tranen rran blijdschap in de
o()gen.

I)aar vielen À{ichieis oogen op moeders gelaat,
arnlen en handen, hij schrok ervan zoo mager als
ze was;

- Zijt ge ziek geweest moeder ? vroeg Mi-
chiel.

-- Neeu, jongen, gelukkig niet ! Waarom
vraagt ge dat ?

-- !Vel, moecler, ik vincl dat ge zoo afge.'allen
zijt.

- Ju, kind, dat zeggen alle menschen ! Ik denk
ciat iret van veriangen komt !' llein bracht de hist en juist krvam ook vader
binnerr. En broers en zusters stormden in huis.

-- Michiel is terug. Dag Michiel ! klonk het.
liiel ais een prins begon de jonge matroos uit

te pakken. Voor vader was er een prachtig zak-
mes ; voor rnoeder en zusters had Michiel Indi-
sche kamersioefen mecle gebracht. Verder kwa-
men er uit cle kist nog allerlei vreemde dingen,
zooals groote hinkhorens, die de kinderen al voor
rle ooren hielclen on de zee erin te hooren rui-
schen, groote zeeschelpen, besneden doosjes
van schildp;rd, itokosnoten, groote boombladeren
eenige rlooie vogeivederen , een paar chineesche
sclreepsbeschuiten waarvan ze allemaal proeven
rnoesten, cloch die ze geen van allen lekker vonden

daar ze zoo nruf smaakten. Dan een paar uitgebla-
zen struisvogels-eieren, tlie hij aan Kaap de Goede

Hoop van eenige wilclen voor een knoop van zijn
jas geruild had, toen ze ',vafeî innamen, en einde-

lijk een l<ris, dat is een Javaansche dolk, die hij te
Batavia gekocht ha<l. Het beste evenwel kwam
achteraan. Het was een lederen beursje met geld,
zuiver overgespaard gelcl, dat hij zelf verdiencl
had. Hij gaf het moeder en zei :

*- Hier moeder, om van avoncl eens spekpanne-
koeken te eten !

- Alles opmaken vanavond, jongen ?

i -_ O. neen, moeder. Maar wat er overschiet is
een appeltje voor den dorst.

Moecler nam het geld dankbaar aan en dien
avond was er feest.

Vader Adriaan had al dien tijd dat Michiel weg
rvas, iedere week een kleinigheid van zijn buiten-
kansje weggelegd, om, als Michiei thuis kwam np
lrier te trakteeren. Michiel, van zijn kant, voor
vader niet rvillende ondercioen, onthaalde op spek-
pannekoeken.

Het klein huiskamertje was propvol ; men zat
tot op rle ijzeren vnurplaat, ja, tot op de bedstee-
sponde ; r,vant daar r,r'aren er van vader Adriaans
huisgezin dertien zoo klein en groot. Verder had
rrien er'clen <r Barren Brninvisch ll, bnren Geleyn
Evertsen, een vriend en Jan Kompagnie. Het
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sl)elipannekoekerlnlaal rnet bier sur;ralire heerlijk
lin er r",as veel te vertellen !

I-ievensz kon niet lezen of niet schrijven.
Dat 'ivist Michiel en Nlichiel wist ool< zeer goed

rlat hij rlenzelfclen \À/eÉl zorl opgaan, als hij niet
rur:rakte. d:rt hij rneer u'ist, dan rn,at hij op school
gelecrcl hacl, r,cior lnen er hem weg joeg.

Tn zijn leclige oogenblikl<en, als zelfs Jan Kom-
pagnie en Gelevn Evertsen, een vriencl, die ook
nreevoer, met de matrozen grappen maakten, of
tnc.t de rlobbelsteenen speel(1en, zat Michiel met
een boek oi een lei voor zich.

IIij had beneclerr een lessenaar gemaakt.' TTet ltostte hem wlrt moeite om cle vermenig-
vulrliging en rleeling met tientleelige breuken, nog
zoo lrecl leng niet gelerlen cloor Simon Stevin in
gebruili gebracht, in het hoofcl te krijgen. De
stuurman, ciie hem leertle iezen en zijn sommen
nazag', haalrle clikrvijls onder het lezen cle schou_
cler"s oJr en zei dan : (r l)ornoor, clat staat er niet !

Ge vorclert geen zier I lr Ofu,el, gaf een streep
cloor al cle sornrren, lrrornmencle : rr Er cleugt er
niet één vsn. Ailernaal fout ! ll

It-,n als Michiel rlan rlie doorsestreepte somnren
zasl en hij dacht azLn rle nroeite, clie hij had gedaan
on1 ze te maken, zie, dan smeet hij lei, boek, pen
en griffel lr,el eens krvaar,l \r.eg en begon clan, met

it: hanrlt:rr r.)n(1cr' htt hr.loIr], iv;rtrholtig te klagett.
f laiLr' ,ian sl)rr)lrg hij tlili.n,ijls \r'eer opeens ()p,

nanr lei, lroek, l)eh en grif{el u'e,:r" ilr de hand en
zei tot z.ichzelven.

--- liichiel, N{ichicl, zoo hoirt ge er niet l Denli
ei ilan. u rrt gc op rlcn avorrd t'ôôr ttr.l,' eerste reis
tcgelr u\\' goetlc nroeder, in het bijzijn van den
<r I']arren lJrrrirrviscir )) en van brrurman gezegcl
hebt.

Iln als \lii:hiel z()o lnet zich zelven aan het rede-
lreeren g'cweesl r'r.aS, rl;tt't ging hij zran het \trefken,
aan het spelcrr. lezen eu rekenen, dat hem het
zu'eet nrct groote rlruppels van he gezicht vloeide.

.la, hij hari r,ce1 in te halen !Ntlaar hii ging voor-
trit en ilr s!u11rnlzrl.l \\ras tet'reclen.

II.

Weer rtas het schiir lr Dc l-iinl)aan D op zee.

l,len harl te l}ordeanx rvijn gelarlen. Op eens zag
nrerr clric rtaartuigen nadcren.

*- S1i;ianschc zeero()v.rs ! ric1.i cle schipper.
We kunnen zc niet ontzeilen. l)at rvorclt vechten!
Maakt alles klaar !

Ook Michiel, Jan l(otripagnie en Geleyn Evert-
sen nroest meeirelpen.

llor.u ! claal viel een schclt van den vijand.
De liogel vloog docir het tuig lan de rr T,ijnbaân ))

zoncler veel te bescharligen.
lr
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*- Ik clok vecht, riep Jan, de neger, en kwam
met zulk een groot zinkroer r:p het dek, dat hij
nauwelijks voort kon.

- Vuur, beval de schipper.
FIet kanon ging af, en plof, daar lag onze Jan

rnet zijn zinkroer op het clek. Het ging nu gewel-
dig. Àls cie u l,ijnbaan )) l-ret niet met drie aan den
stok haci gekregen , dan zou het nog de vraag ge-
lveest zijn oï de Spanjaard victorie zou geroepen
hebben.

j:en Spaansch schip, was in ontred,derde toe-
stand terug geweken, doch nu naderden de twee
anderen:

- Geraakt I riep eensklaps de << Barre Bruin-
visch r;, N,iichiels zeevader uit, en hoewel hij aan*
vankelijk staan bleef, zag men toch dat hij door
een rnuskctschot in de borst getroffen was.

Nîichiel en Jan schoten toe om hem te onder-
stetlnen, tiaar hij reeds begon te vallen.

-- Dat is een harcle pil, die ze me daar te slik-
ken hebl-len gegeven, jongens I zei Lievensz, moei-
te doende onr even een aardigheid met lachend ge-
zicht te zeggen.

De knapen pakten henr voorzichtig op en droe-
gen hem naar den grooten mast, waar ze hem
rnet liet hoofd op een ro1 kabeltouw nederlegden.

- Gaat uw plicht doen, jongens, en laat mij
rnaar liggen ! Als ik sterven moet, kan ik dat wel

alleen doen i sprak Lievensz kaim.
__ Laat mij bij u blijven om u te helpen, als de

roovers u kwaad wiilen doen, sprak Michiel.
Lievensz lachte verwonderlijk raar en zei :

* Mij kwaad doen, zegt ge ? Loop jongen
aarr den (Barren Bruinvischl) is er geen kwaad
rneer te doen ! Nog een paar hapjes, dan is zijn
beschuit op, en gaat hij voor altijd naar de kooi.
Maat zeg, luister eens !

l'lichiel boog zich over hem.

-- Ge weet, dat ik nog een moeder en twee
zusters te lMestersouburg heb, nietwaar ? Als ge
ilaar l<omt, zeg haar clan, dat ik haar goeden ciag
gezegd heb" En laat me nu alleen, ik wou nog
lvel even wat zeggen tegen den Grooten Baas"

- Tegen wien ? vroeg Michiel verwonderd.
- Stil, jongen, stil, ik bedoel clen Lieven Heer!

Dag Michiel I sprak Lievensz zacht.
Ftrij vourvde de hanclen, sloot cle oo€Jen en Mi-

chiel hoorde het begin van zijn gebed : <t Onze
Vader ! >

In clien russchentijd hadden de Spanjaarden cle

< Lijnbaan il geënterd, en er was al heel wat vij-
andelijk volk op het dek. Jan Kompagnie had al
een klap om de ooren gekregen, dat hij omver tui-
melde, etr juist toen Michiel zich met een eincl
hùr:t n'ilde verweren, kreeg hij een lichte sabel-
hcr"'rv in den'arm en werd gevangen genomen.
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'_ Gij bijf af v:rn Michiel, zei
ilreerrs rccht sprong.

de neger, die

Pats, ilaar l<reeg irij cr \\rccr cclt, tlie raak was.
Jan troli een afschur,r,eliik leelijk gezicht, alsof

hij beyrroevelr ri'ilde, rlen vijancl hiermecle op den
loop tc fagcrr. I)e lrenranrring rran rle < I-ijrrbaan ))

''ocht zoo lang ze lit.ln.

- 
( ice it 11 ( )yer I rienen

rler roofschel)en gelrracht en in cen lilein hok ge-
stirpt, aau den I'oorl<ant r,iLn het schip. I:)en raamlr-
je gaf hun licht, en rloor cle barsten, clie groot
gctlloeg \varen, olltvingen ze n'at r.ersche 1ucht.

'fegen den ar.oncl bracht rnen hun iiroog broorl
en \r'ater. Ze hoorden cie cleur stevig dichtgren-
delen.

- 
Hier, rvij leelijk zit I brornde Jan en cleetl

een hap,in het harde l.rrood.
Michiel stoncl voor het raarnpje.

rle roovers in het
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Spaansch.

--Neen, antu'oorrlcle 11e benranning val1 de
rrl,ijnba:rnr> iu het Nedcrlanrlsch.

-- lin hicr hebt ge rriijn antlvoord, riep cle
schippcr, clcn lirLperl<apitein een slag met cle volle
l.ratrrl in het lrarrgezicli t gevenrle, \,vaarna hi.i
orLrler hct roepcn van << l,ieve... verclrinken, tlan
slaai r.r,rtrclclr )), over ltoorcl sprong.. l)e stuurnrarr
r-olgcle zijn vo,:rrbeeld.

'l-hans viel er a;in verrler verzet ltiet lneer te
rlcriker.r. llet'overschot der beruanning gaf zich
over. I)c rooverrs harlden rltrs overwonnell en cle
rul,ijnbaanl) z()r1 nit:t \\-eer ie \,-lissingen aankomen.
i'r'l aar ,.k rle schippcr e' cle stuur'ran, clie X{ichiel
g;eleertl harl, zouclen hun vaderstacl niet meer
we(ler zien. Iln zes lltan van cle rnatrozen zouden
thrris r.roli r,crÉlec.fs gcrvacht \^/orden !

Negcrr nr:rnnen \\rAren irr den ongelijken strijcl
gcvalleu. Itlichiel, (ielevn en Jan werdetl met de
ril'crige narrichappe.n spoeclig aau boorrl van een

- 
Ben ik niet de clii<ste van rle clrie , vroeg

Nf ichiel. '

**Dat zal u,el u'aar zijn, irntu,oorclde Oelevn,
clie urager u'as. Waarom vraagt ge dat ? .

- 
Zoo ntaar I Ciij kunt z\venrlnen Geleyn I E,n

gij, Jan ?

-_ Ikke; ja ikke zrvernnren lian
graag. I)e u'ater hier kourl en nat
tle neger.

-- Eerst za,l ik een stukje eten

Zeg, Michiei, ge rnoet claar niet zoo voor
ruitje staan, anclers stikken u'ii beiclen hier
zei Geleyn, cle dercle.

'Tl< n'eem cle rnaat, spral< Michiel.
Wat ? l\{aat nernen ? Waarvan rlan toch ?

Vau mezelven en van clat raa,rnptje !

Hi-hi, lachte -Jarr. llç lier.er eet, ik honger
I

! Ikke cloe niet
is ! antu'oorclcle

! zei I\{ichiel.

rlat
11t)g',

heb
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Hij nam Jan, die a:rn een ander stuk tlrood be-

Éîonnen was, brood af en werkte het, na het in 't
water geu'eekt te hebben, naar binnen. Zoodra
hern dat gelukt was, zei hij ;

* Als 't donker is, zullen we ontvluchten.
.* llat goed is I sprak Jan. Ik hier beu ben, at

lang I

* Ontvluchten ? vroeg Geleyn. Hoe wilt ge
rlat aanleggen ?

' 
- Door dat raamptje heen ! Met me een beetje

te wringen kan ik er door. Gij en Jan dus zeker !

Ziet ge dat touw daar telkens tegen het raampje
slaan ?

-* Jawel, clat heeft me a1 lang verveeld t

- Mij niet ! Het moet ons redden. Eerst bre-
ken we dat ruitje er uit ! Dan klim ik door het gat,
grijo het toulv en laat me in het water zakken !

I{oort ge daar niet telkens âân bakboord wat
kloppen ? Dat is een bootje... het schokt tegen
het schip. lVe varen er mee we€f.

-- Ik klaar ben, zei lan, en spoelde de taatste
bete broorls door. Nu ik ontvlucht.

** Iïoucl uw mond, Jan ! Praat niet zoo hard !

Als er een is, die per ongeluk ons verstaat, clan
rnislukt het heeie plan. We kruipen dus cle een na
clen ander cloor clat raamptje, laten ons aan dat
tour,r' in het 'rt'ater zakken en zwemmen naar rlat
bo,'tie, zijn wij er alle drie in, dan snijden wij het

torrvr' los waârmee het vast iigi, duwen voorzich-
tig het bootje langs den boeg naar stuurboordzij*
te, en laten ons clan rnet de eb in zee drijven !

** En als we in den Cceaan terecht komen, be*
grijpt ge toch, clat we met dat bootje verdrinken
nroeten ! Eéne stortzee en we zijn er geweest, zei
Geleyn.

- ,rien schopje tegen onze voeten en rve han-
gen cloor een strop te kijken ! sprak Michiel. Btrij-
ven we hier, dan worden 11/e morgen of overmor*
gen eenvoudig aan de ra opgehangen of ze ver-
koopen ons als slaaf.

- Laat ons dan nu maar beginnen, zei Gelevn.
-- Ja, ik stuk slaan za| ! rieo Jan, trok z.ijn

schoen uit en wilde met cle hak, het glas breken.
'- 7.ijt ge krankzinnig, Jan ? riep Michiel op

halfltriclen toon. Gij zottdt het heele plan doen rnis-
Inkken. Ga maar r,veg, ctrat zal i1< r,ve1 doen. Maar
luistert, Geleyn en Jan ! Wij moeten onze schoe-
nen en bovenkleeren nitdoen en in een pakje hin-
den. Als ik er door ben, laat ge de drie pakjes
rnaar zal<ken, cian zal ik ze in clen boot brengen.

Inmicldeis u.as het geheel donker geworden ; ze
lionclen nauwelijks het raamptje meer zien. XtIi-
chiel begon nu heel voorzichtig met den baard
van den sleutel va"n zijne matrozenkist, het gias
bii 1<leine stukjes af te breken, en na hiermede een
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groot llr.artier liezig gerveest
iilaar.

te zijn, rvas hii

- 
En n1l \\reg, zei hij.

FIij r,r.ipte zich u'at op en, rlaar ging hij al verder
en \:erder, tot hij met cle beenen door r1e venster-
opening u/as.

Hij hing buiten het schip aan het tottw en zei
fluisterencl door het gat.

- 
I)e pakjes !

Gelevn stak ze cloor het gat en Michiel, clie

gezorgd had, dat er stevige l<noopen op gelegcl

\r'aren,, pakte de pttnten van die l<noopen in den
nron<l en liet zich zakken.
-Ntr volgcle -]an het voorbeeld van Michiel en

rvas ook \1'e1(1ra buiten het schip. En dan Geleyn.
Nrr ging tr4ichieis mes cloor het toura'. Het boot-

je rvas vrij. Met de hanclen clttrvclen ze het om het
schilr heen en nattt'elijks waren ::e bij de boeg of
de eb gaf er eensl<laps zttlk een \'3art aan, dat Mi-
.hfsl il1rer boord zott geslagen z,ijn, als Geleyn hem

niet gaur'v gegrepen hac1.

In minder ilan vijf tninr-tten was er niets meer

van den lr-al te zien. Ze waren gerecl ! Maar, u'aar
zotlden ze te land komen ?

Nattrtrrlijk g'repen ze, zoo(7rLr ze dat gerust kon-
den cloen. cle riemen en roeiclen met de eb mee'

Eerst toen tle dag begon aan te brel<en, waren

zij nreer gerust ! Ze I'r'aren in voile zee. Waar nu

-lE--."

heen ? l{ichiei l<eek naar rle opkofirende zofi etl
zei :

-- ,'\i.s we nL1 llrairr in die richting roeien, krij-
serr \\.e cle liransche kust !

I"Iongerig, clorstig, l<ourl en moecle, a1s ze rva-
rcn, ging het r-oeien r,an Jau en Michiel 

- Gelevn
z;tt '.rnn het roer -- niet hecl vlug.

- 
Wij konren er vanrlaaq nog niet ! zei Geleyn

rirct een zucht.

-- Jai,r'el, riep Michiel. lli voel clat de vloed
olr liomt zetten. I)ier zai ons l-relpen. En cle wincl
ool<. Hij is pai zuiclrvest.
' Zoo ging het r,vel tu'ee rrren voort. I)e man aan
liet roer u'ercl telkens algeivisselcl. Nu zat Michiel
c'r aan, en dat mocht ook rvel, rvant hij had drie
Llrrr aa11 cen stuk sterrig ckrorgetrokken.

- 
I-ancl ! riep hij eensklaps. Ik z,ie land t

- 
I)aar bakkers \\/onen ! Ik broo<l lroop ! riep

.l an. ll< hongcr, r.eel hotrger heb !

-- Ilerst tnaar gelil helrben, tlerlçte
aan. Ik helt niemenclal.

-- Ik ireb nog een zilr'uren ctirit, zei (le1er,n.

I Ict is niet veel, uraar tr-rch altijd rva.t !

Zc. ku'anren in een rnocicltlrige haven aan, \,vaar
e ('lr lnan st()t1(1 te visschen.

.-- I-:r I{ochelle l:) ! (daar) vi'()eg' Michiei zijn
lrcste lirarrsch rritpakken,de.

- 
I-.1 Rochelle ? Vroeg clc rnan, en antw()ord-

,lr, : Non ! (treen). .'\rcochol'r, nres enfants !

Michiel



Onderwijl ze moeite de<len, op een geschikt
'punt te landen, vfoeg hrin de F'ransman aan den
oever wat. Geen der drie jongens verstond hem en

Michiel antwoordde op een goed geluk :

-_ Nous sommes de Flushing !

' FIij smeet zoo rvat Engelsch en Fransch door
eikander, doch gij begrijpt, dat hij wilde zeggen:
( Wij zijn van Viissingen !>

l)e visscher wist nr.isschien evenveel van de
lrergen op de maan, als van Vlissingen, en dacht,
dat ze van hun schip gekomen waren om een en
ander te Arcochon te koopen.

-- Voulez-voL1s acheter notre... notre... boot ?

(Wilt gij onze boot koopen ?) vroeg Michiel. Ik
u,i1 zeggen : bateau... achter bateau ?

Dat verstoncl de visscher wel, en begrijpende,
dat zij hem toch niet zouden verstaan, haalde hij
vijf kleine zilveren geldstuhjes uit den zak en liet
die Michiel zien.

._ Ileter r,',at dan niemendal ! dacht Michiel en
zei : L)ui, pour ie bateau ! Geluk ef mee.,. salut.

De jongens kochten nu brood.

- Paris ? vroeg Michiel.
Ze rvilden n-aar Parijs.
I{et r,vas me het tochtje rvel ! Nu eens krvamen

ze aan breede rivieren en dan aan bergen, die ze
niet wisten over te kornen en dan maar omliepen.
Beclelencl van huis tot l-ruis, op het laatst zonder

-* ?() -*- 2t

schoenen aan de voeten, en ieder met een vijgen-
nrat op het hooId, ging het al maar verder. Nu
eens sliepen ze in een schuur, dan in een hoop hooi
op het veld.

- Paris ? vroegen ze rnaar.
* Voilà, zei men, en wees dan de richting aan

waarin het lag.
Na zoo bijna drie maanden lang gezworven te

hebben, kwamen ze eindelijk op een dorpje waar
ze weer van huis tot huis brood en wat drinken
bedelden. Op het einde van het dorpje, stond de
kerk, en daarbij iag cle pastorie. De pastoor stond
in zijn tLrin. Michiel riep :

- Monsieur, bon rnonsieur ! (Goede mijn-
heer ).

Ze trollen het bijzoncler. Die pastoor was een
v riendelijk nran. FIij knikte vriendelijk.

.* Kom hier, Jan I riep \,Iichiel. Geef me uw
handen t, Ik zal dien goecien pastoor probeeren
aan te toonen, hce rve doc,r de roovers gevangen
genomen zijn, en iroe r,r,e in een rooibootje zijn
ontsnapt. Michiel bond rnet een doek Jans handen
vast.

- N{onsieur, zei hij op Jan wijzende, Hollan-
dais ! l,{oi Hollandais et Geleyn aussi Hollandais!

De geestelijke iachte. Toen nam Michiel den
doornstok die hij ondenveg mee genomen had en
begon le doen alscf hij sloeg.



._-- Spartjaard, lnonsicrrr. un pirate ! (Jlen roo-
vcr), spr';rl; llichiel l\ieer, en tegelijkertijd hem de
ll'oncle in rlen arur aâtru,ijzende, die nog niet ge-
heel genezell was.

'I-oen l'ees Michiel op Jal, op Geleyn el1 op
zichzerlr'cn en hiel11 11c i-randen, ;r1so{ ze geboeid
$'arcn, en (icievn, ilie zcer gcied begreep, wat Mi-
chiel becloeltie, irieid cle handen ook zor.r.

- 
1.'ristir.rniers, rnonsieur, prisonniers, Jan Ge-

ie1'n et nroi ! lGevangen, ruijnheer, gevangen,
Jan Gele1'n en ik ) splak Michiei.

-- l)oet rru net aisol ge cle ltoeien verbreekt,
ga:rt tl;in tladeiijii achter nre zitten en cloet alsof ge
rocit, zei Michiel.

Ze gingen achter ellianrler op tlen grond zitten
err iregonnen niet hun rloornstokken in het zam<L te
roeien.

- 
i-ibrc I r.rij batearr ! riep Xdichiel.

Intusschen \\.,aren er llcer nrenschen bij hen ge-
komen, err lachten zoo iuid ze konclen om de grap-
lren cler tlrie beclell<nal)en, ciie nog maar altijd roei-
den.

- 
I-ibrc l vrij ! Zoo on est Arcochon ! riep

\Iichiel.
lharrs .n,as het den pastoor duidelijk lvat er

nrct rle tlric lin;rpen geberrrd was. Hij nam Jans
i.ijgenmat r-:rrr het hoofcl, u'ierp er een stuk zilver-
geltl ir-r en nadat hij aatr clc ontstanclers verteid had
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urat er rnet die drie knapen geirerrrd r,vas, ging hij
rnet cle vijgenmat rond en iecler rrolgde het voor-
beelcl van den goeclen geestelijken en r,r,ierp er in,
rtat hij rnissen kon.

Stom van verbazing z:rg. Michiel clat een o()gcn-
blik aan, doch einclelijk z.ijn gevoel niet meer
meesterr sprong hij op, onrvatte de handen van
clen braven geestelijke en stamelde, terwijl hem
cle tranen rrit de oogen stroomden :

-- God loone 't u...
I)e pastoor zorgcle, clat cle jongens, na een ste_

vig maal met een voerrran l<onden meerijden naar
Parijs. Hier logeerclen ze in een herberg van een
achterbuurt.

-_ We knnnen met wat r,rre nu hebben schoe-
nen en u'at betere kleederen koopen, sprak Mi_
chiel, en legde het geld in een doek geknor:pt
r.rnder zijn matras.

Gelevn en Jan.vonden clat goed en sliepen r,vel-
dra in.

Maar een kerel clie daar in hun buurt lag, een
echt gemeene Parijsche l,.,eclelaar, had gezien en
ook gehoorcl u'zrt \{ichiel daar onrler zijn matras
stopte, en toen de heele bencle sliep _ ze lagen
iirisscl-rien u,el met hnn twintigen in clie zaal ,__

sioop hij rraar À4ichiels rnatras en stal het gelcl.
n4et .rvelk een vroolijk gevoel werclen de ion-

gens rlen volgenclen morgen u,akker. Ze hadden



lang geslapen. Er was niemand van de logeergas*
ten meer te zien.

- Kom Jan en Geleyn. ons nu gau\M aange-
'kleed en ge\vasschen, en dan om kleeren.

Ze hadden onder het wasschen veel pret en
waren einclelijk klaar.

- En nu nog het beste van alles, riep Michiel,
de matras oplichtende, maar op eenmaal viel hij er
languit op neer en schreeuwde : Ons geld is gesto-
len ! Ons geld is r,r'eg.

Nu had Jan Kompagnie een groot gebrek en
dat was, als hij erg bedroefd was, te gaan lachen.

Michiel en Geleyn dachten daaraan niet, en
toen Jan zoo lachte, riepen ze beiden te gelijk :

"_ Leeliike sausneger, is ons dat laten ver-
schrikken ! Komaan, geef op den doek met het
geld.

Maar toen l<wam het uit, dat Jan niet lachte
van pret maar van schrik en verdriet.

- ïkke, niet heb ! Ikke niet heb ! Gij voelt
maar overal in den zak. \Mee, wee, die geld weg,
heelemaal weg ! Ikke gestolen niet heb !

Eindelijk kwam op het rumoer de slaapstêhou=
der toeschieten, cloch daar hij geen woord van hen
verstond en het slaapgeld al betaald was, zoo
joeg hij ze alle clrie de deur uit.

Bedelend kwamen de jongens aan de Vlaam-
sche:grenzen en konden ze zich doen verstaan.

;41 - **25*

De menschen betooncien hier en'daar hun mede-
iijden, en zoo kwamen eindelijk onze drie zwe(

\velingen, na een tocht van bijna vijf maaden te
Breskens aan, waar ze zich bij gelegenheid door
reen garnalenvisscher, die Michiel kende, lieten
,overzetten.

Om hun familie niet te veel te iaten schrikken
\gingen ze eerst naar den heer Lampsens, den eige-
lnaar van het schip.
I Deze jongens waren voorloopig de eenigen, die
van de < Lijnbaan)) te Vlissingen kwamen, en de

'heer Lampsens zag verwonderd op, dat er toch
nog drie waren, die konden vertellen hoe ellendig
het met hun schip en met al de opvarenden afge-
loopen was.
i ,\,{aar het gerucht van de terugkomst van drie
jongens liep spoedig door heel de stad en bereikte
bok het huisje van bierclrager Adriaan.
; lVloeder Alida zat met een opengeslagen bijbel
boor zich aan tafel, toen Alida binnenstormde en

rritriep.

-- Moeder ! onze Michiel is terug !

Och, och, wat zag.Moeder er uit, zoo mager.
Wat kon men zien dat ze veel moest geleden heb'
l:en I

- Kind, riep ze, terwijl ze zich aan de tafel
v:rsthield om niet achterover te valien, kind, kind,
het kan niet waar zijn I

* N'Iaar moeder, het is toch steilig waar I



\\racht,,iaar j<,rrrrt l)ir.l- aangciuopeh !..\l,,etllr., rrr.rc,lc1., .l,ticnicl is terug !r.iepl)irl<, toen hij nog niet eens in huis w_as.*- l)an tcrch \Àraar, dan toch waar ? O, mijrrLicrtl, hoe zal il< U clankel, clat-ik mijn jongen nogzai liurrnen z,ien, cer ik sterf, stalelde mnederAlicla.' I)a;ri- Lrr-arn ile h.ecr I.arrrirsens aan. Hij wilde,inoe<ler -\licla yoorbereiden' op-hei treugtijk be-richt, doclr zoctrlra ze hern zag,'riep ze :

- Sinjerrr, is het r\raar, clat nri;n jongen thuisis?
' -- Ja, goecle ziel, Nlichiel is thuis I Ik zal hern
roel)en ; hij staat...

._ i\Ioedertje, iief nroerlertje, goed rnoedertje !schreerru.<le Michiel, en vloog cloor de g"op.n,l.
cleur zijn arme moeder om ,len lials.Ilij zag niet clat ze z.oo bleek en zoo nrag.er was.IIij zzrg alleen, die groote, blauwe oogen ! Hijvoelcle alleen clie hartelijke omhelzing en di;llraurlencle kussen, en g.eerle anclere lvoorden haclhij dan : u goed, lief, best rnoeclertje ! ll

lilr.r,as yreLlgcle ook bij vader.

lin toch keercle Michiel naar zee terug.\"ier clagen later was hij aan boord van det\"lissinger)). I{ij ging naar cle Oost_Indiên, en liet
tla.;rr zijn vriencl Jan liornpagnie, clie op een ander
schip overging"
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Zijn reis lvas nu zeel' v,rorspoedig. Anclerhalf
jaar later l<u'anr hii als stuunlan terug.

Michiel r'ond Viissingen niet verandercl, niets !

X,Iaar vrouu- Alida's stoel stond ledig.
l)e tering harl rroeder r,.,,eggerukt.
Iin 's ar.onds r.oncl nren op een der graven, l)ui-

terr cle kerk, eerr jonkman geltnield, bitter schrei-
ernrlc cu fluisterencle : rt \\r:1 te rusten, lieve moe-
rler ! Wel te rusten lll

IlI.

N,{ichiel Adriaanz ]-)e Rrritet 
- 

want zoo was
cle volle na:Im \r:rn onze vriencl "_ maakte het goecl

op zee. Hij rverd kapitein. T{ij rvas behendig en

t'ol< stim.
Jien.s, toen hij vrtn lerlaircl l<u'am, zag hij een

Drrinkerker zeeroover naderen.
* Sc.hippc'r, zci t1e sttltlrnralr, clat is als ik het

ivel lrelr. o11t olts tE: rloen. W:t"t ztl er varl onze kos-
telil'l<e iading bt'rter u orden .'

l)e Ruiter bedachi zich eetr ooqenblik en zei :

- 
Ik u'eet u'at jongen I We zrtllen het heele

dek met ourle boter besmertrn ! A1s clie lrri dan bij
orls aan boorcl s,1tringen, tlan moeten ze vallen,
en kunuen l ij hun. op ons getrrak een tikje geven

,rrrr hen u,elkom te heeten.
I)at n-ertl g'etlaan. cn niel aliecn het rleli, maar
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de verschansing en het want, alles werd met boter
besmeerd.

Het was zoo glad op het dek, dat de matrozen
op hnn kotrsen moesten loopen. Ze wapenden
zich. De Duinkerker draaide bij en de roovers
sprongen met hun sabel over, offi de Vlissinger
neer te rrellen, Maar, o, \vee, allen gleden over de
boter rrit en kregen toen zulke klappen, d,at ze om
genacle smeekten.

Toen cle l<apitein van het kaperschip zoo zijn
rnatrozen zag verclr,vijnen en niet meer voor den

':lag komen, dacht hi1 zeke-r, dat Michiels schip
betoovercl was en ging aan clen haal zoo hard hij
kon.

Gij kLrnt begrijpen hoe ze te Vlissingen stonden
te ltijken. toen cle Ruiter daar met zijn beboterd
schip aanklvam, maar toen de menschen alles
hoorclen lachten ze vroolijk.

Van storm, onweder orkanen en tempeesten
rvist Michiel veel mee te praten ; rvant het is ge-
lLrenrd clat hij eens van c1e acht en twintig en nog
eerls van de zeventien schepen waarmede men tlit-
gezeild was, moederziel alieen in het vaderland
aankwam, en zijn broer heeft hij in een storm
vôôr: zijn oogen zien verdrinken !

De regeering vroeg De Ruiter in dienst op de
oorlogsvloot, want het lancl en de overzeesche
bezittingen moesten gedurig verdedigd worden,
En toen werd de oude droom vervuld. De vroege-_29_

re Vlissinger straatjongen rverd admiraal. Hij
was bekwaam en knap, en voor zijn voik zoo goed
dat dit hem (t bestevaar )) noemde.

E,ens krvam de vloot voor de Afrikaansche kust.
Een oificier ging met mannen aan land, om water
te halen. Een neger, met een aanzienlijk gevolg,,
naderde onze matrozen en vroeg den oificier :

- Dat is een Hollanclsche vloot, ja ?

Ile officier verrast eel1 neger op deze kust Hol-
landsch te hooren spreken, zei :

- Ia, wel, het is een Hoilandsche vloot !

- - Ik gevaren in Hollancl. Ik in Viissingen ge-
weest ben. Ik daar gedocpt ben I
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-- Onzc adlliriL;rl is ook cerr \/lissinger ! zei <le

oificicr. Michiel I)e Ruiter.

- 
\\rat, isse N'Iichiel daar.. ' ii<l<e nloet heln

zieu,.. ikl<e Jan liomlt:rgnie l;en'
Iienige nratrozen kenclen hetn, en ze ltrachten

henr in een bortt tr;lar het aclmiraalschip.
Naur,r.,elijlis ri,as <le 11eger op het clek of hij riep

I)e Ruiter:
-- N'Iichicl, hier is urv zeebroeder, \{ichiel jon-

gen, jongetr, gij cl:rar ? ik blij ben.

Ilij liep nret geopende arlnen op zijn ouder,

1<an-reraad.

- 
\\,'at, Jan, Jan l{ompagnie, zilt gij dat ?

vroeg l)e Ituiter.

- -l a, il< Jan liottpagnie ! Ik or-rclerkoning van

ruijn lancl, gij aciruiraal, gij u'onderkind, ili rvon-

rletliitrd, o, ili zoo lllij ben. zoo blij llen I

Jan err I)e ltuiter onlirelsden elkander van

vrengde, ctt tlcr trieltrvc luchtsprongen, die lan
ruaakte t11 de veri'a;triijke leelijke gezichten, die

hii trt-,i<, lieten geen den trliusten tr'l'ijfel over o{

tlie neger rt'as Jan Kotnl:agttie'
lJeirlc i'rienden gingelT 7-oo bij elkander zitten

r.e;telclen zoo eell en il11(ler ttit hnu leven, en fan
einrligcle rlieu clag nret eens heerlijk te smullen

varl een echten scheePspot.

l)en r.olgeuclen clag ilrar-'ht X'{iciriel onzen Ian

een bezoek.
Xatichiel De Rrriter rvertl. een der l:eroemdste
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Zeeheiden van zijn tijd. Hii had een gelukkig ge-
ziu van vier kin<lererr. Hij w',rottde later te Atnster-
dam.
' Ap zz l\pril 1736 was hij in een gevecht met de

liranschen bij .siciiië.
Jren kogel verbrijzelde zijn beenen.
--- i)oor strijcien zei cle aclmiraal.

" l."l ij ri eiil verbonden en de dokters verklaarden,
dat er nog herstel mogelijk was. 'le nridden van
cie hevigste smarten, zei Nlichiei telkens als zijn
gcschrtt l,.,sl-'ranclde :

-- Horrclt moed, mijn l<inderen, houdt moed !

Zô6 rncset nren <loen orl den zegen te bevechten !

-- i3estevaar is gervond kerels, branclt er op los
riepen rle liapiteins hun volk toe.

Na het gevecht voer de vloot naar Syracuse.
Op zg dagen clus stierf tVlichiel. Het lijk werd

gelr:iisenrci el1 naar het vaclerland gebracht.
(), dat hij hc't llog- eens zien kon ! Geen l.'ran-

scht-. h:ir-en zeilt nren voorl>ij oI r1e l"ransche vlag
rvorrlt halistok geheschen en met eereschoten
u'citclt het lijk begroet. Dit had l,odewijk XIV
gel;rst, die tot een zijnet vrienclen, die hem zijn
droe{heicl river l)e l{uiters clood verweet, gezegd
heeft :

-- i\l juich ik bij rle tijrirng van zulk een vijand
rrrrt.slasen te zijn, clit belet mij niet gevoelig te
zijn over rlen clood van een groot man !
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Ëindeti;t< kwam de treurige stoet in het vader-
lind.

Den achttienden Maart t677 werd hij met vor-
steiijke plechtigheid in de nieuwe kerk begraven
en op zijn grafkelder werd op kosten van den
Staat, weldra een praehtig gedenkteeken opge'
richt

1'e Vlissingen staat een standbeeld voor Michiel
I)e Ruiter,

EINDE


