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ll)e bo,ekjes varn A. ,tlANS wo,rden 'i,n alle scholen âainbevolen,
omdat zij b,ooientd en nuttig zijn en ,aa,n de kindere,n van eigdn
ttand en volk verrtell'en. Dat dlezc uilgave rebds aan Nr 3,2i ic
en veel nurr{mers reeds drio- en vlermata} herdrukt we,rd,bn,
bewijst hoe A. FIANS' KINDERBIBLI,OTFtrEEK ovetal gevraagd
r"ordt. De mereste verschsnen boekjres ,zijin rnog vorkrijgbaar.
Ziehier eenige van de laatste titels:

31010'. 't,Portiertje varn Roesetrar,e 
- 

310,1. De Kleine Toonoel.
speelster. 

- 
3t2, Angstige Dagerl. * 3'08. Antwerlrem im

Erand, * 3'04. De ,Banmelingen. 
- 

30'5.In het wilde Land, ':
3'016. D'e Wond,erbare Redding. 

- 
3'0t7. Naar Congo. -- ,08.

Dte Vbiendien der Sl,aven. 
- 

3'09. Fiere ,lVtrarg'riet v-an Leuven.
3'10. 't Avontur.rr va,rr den Schilder. 

- 
3l l. FIet ,Boefje. *

312. Een onvérwachte Rèis. 
- 

3t3. De GeÀeimzinnige Tee-
Iie'ns. 

- 
31,4. ,De Spa,njaarden te Gheel. 

- 
3l'r, Zrv.it,e J.!r.

- 
31,6. De Hekis van die lVlo'eren, 

- 
317. Do Boschw,achter

van Eikenhof . 
- 

3l'8. Het Juliertje r.an ,Parijs. 
- 

319. De
Wolfjager van Turnhio'ut. 

- 
320, De Zeeroovere" 

- 
321. Het

Gêzinl van d'en Vissclrer, * 322. De Wildle Co,w-Boy. 
- 

323.
Keizer Karrel te Gent, 

- 
324" De Spam,jaarde,n tc Mechelen"

- 
325, Kenstmis in de Sneeuw

Elke week verschijnt een nieuw 6,oekje.

Vraag in de boekwi,nkels en bij dagbladverkooperr,
UITGAVE A. HÀNS-V.A,N DER MEULEN, CONTICH.

Boekdrukkerij R.. Bracke-Vaa Geert Baesrode.
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Neel Moerm,an zat op d,en dijk van de ScheJd.e
Hij was veertien j'aar oud en had gaerne gewerlct,
want het was thuis rna,ar treurig gesteld. Ilerch .hij
kon niets vinden. .F{ij was gewoon rn,et vader in
de Schelde te visschen, Dan vo,eïen âa rnet liun
bootje uit. En Jan,e, zijn zuster leurde de vjsch
uit te ,Fuurs, Oppuurs tot M/iil.ebroek toe. Mlaar
vader was al lang zi'ek. En aileen kon Neel niet
met de boot wsg. Andere vissch,ers haclden nu
geen jongen noodig.

't Liefst zou Neel zeerurn worden, zooalE oorrr
F{endrik, die te'Wintham had gewoond.

Neel had oorn Hendrik. nooit gezien. fuIaar vadrr
verteldc dikwijle van hern. Oo,r'n Hendrik hndl als
jongen van achttien jaar deelgenoa-nen aa.n den
Boerenkrijg, toen de Franschen in l TgE baas
speelden in Vlaanderen.

Dag.r bil Natten Haasdonk, \4ra.êr ll,i i){}g {:r,r
vervallen kerk etond, had de prieste; aa* dc stri;
ders t{e Fl. Conrmunûe uitgedeeld, atrlerr zûnr:1r} i,ari*1*



bour.rr, Iandsrbeiders ên visschers. Ni"*i'" 
".d"*was t,oen nog klein. Maar hij hadr het toch gezien.

Zijn'braer Hendrik was veel ouder. En., oËu à"r,
gestreden bij Hingerxe, Boom en Wil,le,broek. De
boe_lenkrijg li.p echter slecht voor de Vlaminge:,
af. De F'ranschen wafien te machtig. Oom H."àrrU
had dan 't land verlaten en dienst genomen op
een Engelsch schip. En later was hij Jp *.r, koop-
vaarder over.gegaan.

I-{ij zwierf veel in den vreemde. Eenige jaren
. 
geleden was hij hier geweest, rnaar toen verbleei
Neel bij een oom_te Rupelmonde en hij had zijn
,oorn nie,t gezien. Toch voelde hij groote vereering
vo,or hern"

Neel keek over den stroom. Aan den overkant
lag f{.upelrnonde. Neel was er gisteren geweest
orn werlc te vragen in een zoutkeet, maâr men
kon er ilem niet gebruiken.

't Wa-s armoed'ig thuis... Moeder had. het beetje
gespaard geld al uitgegeven. Jane lcocht visch or,
van anderen, maar daarop was weinig te verd.ie-
nell.

Zoc zat Neel te mijrrneren. Plots zag hi! op tlen
\4reg e€n heer. De knaap sprong op.

- Loppev-s, zei hij. Hij lcomt onu *.., bedrei-
gen.

Die heer was de eigenaar van 't hr-lisje, waarir,
de familie Moerman woonde. De huur was sedert
eenigen tijd niet betaaldl en Loppere hâd, met uit-*2-

zetting gedreigd. Neel volgde hem in de kleine
woning.

Men zou het Loppers niet aanzeggien. dat hij
zoo rijk was. Hij ging gekleed als een L,edelaa:.
En de hardvochtigheid van ziln karakter iag op
zijn rnager gelaat te lezen.

_. Moerman, gij weet waarom ik kom, sprak
de gierigaard.

*- Helaast pijnheer L.rrppers, zei de eielç.: v;r'
der van Neel.

- 
Ceen helaas en geen gejammer. Daar karr

ik niet van leven. Hebt eii het geid van de huur,
ja of neen?

-- Geef mij'nog wat uitste,l lk kan weldra
weer visschen.

-_ Geen kwartrer, geen minuut meer! Iir hocr
het al, gij kunt mij niet bstaien en d'-rs c-roet rlij
dit huie verla,ten.

*- Heb Loch medelijden rn'et orr"r, ze.i nri cl.
moed'er, die bleek was van 't zorgen.

* [/lçsi ilc er d,e m,eubels uit brengen oi r'-iii
gij 't zelf doen) :riep de hardvochtige man uit.

-- Mijnheer, nog leen week, sm€ielçte de vijf-
tienjarige zuster. [k zal heele dagen leuren.

- 
Dat duurt al veel te lang! bulcler,cle Loppers"

en hij greep een stoel en wierp dien naar buiten.
* 'Wat beteekent dât allesl klonk eetrsklaps

een forcclne stem.

*3*



Ëen rnan trad binnen. Hij was nog kioeh" al had
hij reeds grijs haar.

-_ Htencirik! riep vader'op v'erheugden ttron.
-* Hij wil ons rnet al onze rneubelen op Etraat

zetten, zei Neel sn,el, begrijpend clat die man zi'jn
oom wag.

- Zoa! Kreegg ik dan,rd'oor dien stoel bijna te'
gen mijn beenen) 'W,ei, d,at is Loppers, ja, ik her-
ken hem aan zijn vaische tronle" L,n gij lcornt eer-
lijke rnenschen treiteren? sprak oom Hendrik'
Dat is de rnan die in dên Franschen tijd lcerlçe*

goed kocht van de Franschen en o,p die manitr
rijl< werd, terwijl wij voor de vrijheid vochten.
Ca naar F.lat'ten,tr-{raasdonlç, i<rer'el, daar liggen ion-
gens van den boerenkrijg begraven...

- Ik hen achteruit met de huur! kloeg vader
Moerrnan. ïk 'ben ziek geweest.

-_ Ik heb toch zeker reeht op wat mij toekomt,
riep Loppers irarech.

._ Ssluurlijlc, hernarn oom Hendrik. Recht
irebt gij, maar rnedeiijclren kent gij nietl

-- Iir heb aï drie wehen gewach't, zei L.op-
pers.

* Drie weken! Wat,een tijd! En nu is er ge"
vaar dat gij van honger sterft. nietwaar) Ë,n

daaron: slaat gij uw klauwen aan de meu;belen
eiezer arnlc TrrellscTlen. J,amnner dat ik geen eindj*:
touw heb, orrr u d,e intrest van drije wei<en, huur
te i:eialen oF uw inxagere beenen. Hoeveel ziit gij

*4-

hern verschuldigcl) yroeg oorn l-{endrrk ;rarr aijn
broer.

- 
Vijftig stuiv,ers, antwo'ordale de rnoeicier.

-* Hier heb,t gij er een en vijftig Sla er gauw
uw ilragere vingers op.

Oom Hendrilc telde een en vijftig str.rivers, die
Loppers haastig bijeeni grabbl",lde

De gierigaard rryilde haastig vertrekken.
*- Wacht even, hernam o.lm Hendrik. Eerst

dien stoel binnenlialen of ,.. ik doe nog e,ens als in
.den boereinkrijg. Toen heb'ben wij u er,rk afge-
ranseld.

Mijnheer Loppers durfdie niet we:igeren, want
hij scheen bevreesd van den stoeren zeeman.

Toen de huiseigenaar weg was, schucide oorn
I-lendrik zijn br'oer s'tevig de hand en groette hij
ook de anderen.

- 
Ik ben eens,tot hier gekomen, zei hij, want

ik was verlangend u terug te zien. En waarlijlc ik
kon ,op geen gepaster ,oogenirlik hier J:innen la-
vqeren.

- 
O, ik ben geiukkig zoer goed als genezen.

Tfeldra ga ik weer aan 't rnrerk. zei vader"
--.- Dat zal niet gebeu,r'en, zco waaï ik l-iendriir

Moerman heet. Gij ziet er uit als een schellevisch,
rlie op 't strandr ligt enigij zouclt erweeral uit wil-
lenl N'een, vriendje.

* l!166y wij moeten toch rten, hernam vader
zuchtend.



- En dat zullen wij doeni Kom, rnersJe, zer

oom tot de dochtev, hier is geld. Haal eens brood,
bier, hesp, kaas, koffie, suiker. hoek, meel, spek,
rijst- ..

-- Ho I ho ! viel moeder lachend in. Wilt gij
dan den heeien winkel l"rier sleepen)

Jane en Neel deden' bo,odschappen en er lila,s

wleer vreugd,e in het huisie van den Scheldevis-
scher.

Tegen' den avond wandelde oom Hendrik met
Neel naar de piaats,, waar toerr nog 't vervallen
kerlcje van Natten-l-laasdonk stond. Het werd niet
rneer gebruikt, want men had in de buurt, te Vin-
tham, een nieuwe lcerk gebouwd.

Oom l-le'ndrik was ontroerd.

- Hier slapen bij pastoor Huveleers veei van
mijn vrienden, zei hij. In 1798 *-'t was in N,ovenr"
ber -- gingen wij ten strijde. De Franschen wa-
r'en hier meester. Zij wilden ons dwingen voor hen
sotrdaat te spelren. Zij sloten tle kerken en wii
moesten in 't geheim rnis hooren op hoeven. Wij
zouclen teEen drwingeland.ij strijden. Pastoor Hu-
veleers gaf ons hietr de ,H. Cornmunie. Hij sprak
ons to'e en ging'met ,ons rnee overal. Onze hoofd-
man was mijnheer Rollier van Willebroek. IL
heb vergaderingen' bijgew,oond op, het Tolhuis.
Daar kvrarnen Vlaamsche jongens over de Sche'l-
cle. Vrederechter Qua'rteer vôn Boom en zijn
broers deden oolc mret ons mee. Maar wii hadden

-6*

fieen goede waperrs en wi; waren niet geoefend.
Ilc denk o,ok aan, Apers van Ruisbroek, die aarr
ohze zijde stond. 'lVij werden uit Bornhem naar
hier verdreven en verslage,n. Velen wâreïI dood,
anderen gewond. Zij brachten mij gekwetst ove:r
de Schelde. Te Rupeknonde genas ik. Dan ben ik
nog met ander,en' gaan sfrijd'e:: naar dle, Kempen,
bij Diest, tot ,Hassel,t toe. Maar wij konden nie,t
tegen de overmacht op. Ik hel-' dan, 't lan,d, verla-
t€n,

Oom Hendrik en Neel knieiden neer en baden
een wijle.

, Zoo Ieerde Neel zijn oom kennen,

lt.

Oom Hendrik bleef een weelç en hielp het gezin
in den nood.

- 
En nu wat anders, zei de goede zeern:rn ot

zekeren avond. Hoe oud is Neell

- 
Veertien jaar, antwoorckle de knaap.

t* En heeft hij op school geleei:d?
,- Hij kent zooveei als de rneester zelf sprak

vader.
Nu de schoien lieten toen vee,i te wenschen.
Neel kon lezen, rekenen en schrijven.

- Dus hij is volleerd) besliste oonr i-{endrilt
Dai lcomt in onzen tijd *oed re pas. En hij vischt

-1*



inei u. Floorr,*"rr*, d.t Lliift ,r..r, herrn een g**"ir-
kel" Wil hij niet liever naar zee?

_* O, ja! riep Necl uit.

- 
Zoo, zoo, db,t hoor ik gaaïne' Velen, van

de Scheldeetreek en hier uit cle .buurt van Win
tharrr willen vareri.

- 
\J661 zeel" zei moed,er met ,een bedrukt ge

laat Zoa velen verdrinleen.

- 
Zoomenig landkrab sterf i op zijn bed' Hoo:

eëns, ik wil ernstig spreken. Welnu ja, ge't'raren

bedreigen den zee-rn'an? m.aaï ook op 't land wor-
den velen, clocr ougeiulç.ken getroffen' I-aten wij
't eens beproel,en. Ûp mrijn vaerl'tilig is er een dek"
jongen noodig" Itrc. ben stururman, jt ik, een eeR-

voudige man ben uoû ver geklonrmen' Hr is ug

vooruitgang rnogelijtr*.. Âls ilç één woord to,t den
kapitein spreek, n"ordt Neel aangenomen en hii
maakt zijn eerste reis o::lder rnijn bescherrnin,s. Ërr
God bewaart on$ op zee, zoow'el als op land'

*- Ach,'moeder, iaat mij gaan. trk zal goed

mijn best do,en i zei l{eel.
-^- Welnu, als gij er lust in hebt, dnn geef ik

rniin ioesternming. Wat zegt vader er van?

-* lk vind het ook goed, sprak vader.
--_ Hoezee ! riep oorn.
En de goede man pakte Janc en Neel bij derr

arrï en danste..mFt hen de lcanler rond.

ilI.

De dag van 't vertr'ek'was aangebroken. it{eel'r

koffer *ù*d gepakt" De jongeri voelde zich won-
derlijk te moede.'F{ij gins zijn huis vei}at'en. ToeIr
hij moeder kuste, kwarnen, de trânen voor den

dag

- 
D* wa,terianders! spraii uom. Nu, ja, ik

schreide oolc, tden, ik n:.ijn zaJrge n:oe'cler good'eir

dag aei op den dag tr:en wij ten strijde trokken.
Ôok Jane klampte zich aan l.lee,l vast' I\4aar dr:

jongen moest weg en, na vacier eenen st*yigen
handdruk gegeven te h*L'ben, stapte hij rnet *onr
de deur uit.

Oom droeg l\eel's koff;e'r cp den sch'ouder'
Zij begaven zieh naar Frrur$, 'vt/"a{â.x clre wagell

vertrok.
Zij hadden'nog n'ie't lang gewandeid, toen zii

drie mannen op d,e,n weg bemerkten Zij schenen
hun af te wachten. In een van hen herkende Neel
onr-niddellijk Loppers.

Die was zeker te \ffeten gekomen dat zij nu hier
voorbij zouden gaan e,n stond hen rnielt twee
knechten af te wachten.

Neel zei dit aan oom.

- 
/çç1, de gierigaard l-ieett ito's ni,,:t qenoeg

gehoord, spralc de aeernan"
Toen wij nader kwatmen rie:- oorn l-{en'd'rik:
-** Zug, oude dr-ri,tendief , wat wilt ge I

i
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** U de beleedigingen betaald zetten.
* !ilel vriendrdlijk van u.
En de zeeman zette de koffer neer, brak een

dikken stok uit de haag en liep'naar het drietai
toe.

Eeir der knechten Lnad, naar voren met een fer-
men knuppel" Maar vo,or hij dien opheffen kon,
ontving hij zuik den gevoeligen slag van oom's
stok, dat hij huilendlvan pijn, het hazenpad, lçoos
Zifn maklcer volgde zijn voorbeeld.

-_ l,afaards ! riep Loppers tot hen, en wilde
Êvônaêila wegvluchten, marar oom Hendrik pakte
hem bij den lcraag.

* fr{ssn, vriendje, dat is ni,et schoor}, \rar} i,

Gij wilt mij eerst betalen en nu eï van door trek-
lien. Gij zijt geen rnan \rani uw woo,rd.

- 
Gij hebt mij eenen stuiver te veel gsschon-

ken en ilc wilde dien ,teruggeven, sprak cle schra-
per. die een uitvlucht zocht.

- 
C), gij onnooze{e sukkel I Denkt gij mij zoo

te bedniegen I Mrasr ik wil u gelooven. 'Eens gege
ven, brlijft geseven. Dien stuirer njeetrn ik.niet te-
rug, rnaar ile heb daar een koffer. Korn, draag dien
voor mij naar het dorp. Dan hebt gij den siuiver
dubbel en dwars verdiend en stelt gij uw geweten
gexulrt, want d,a[ icaii zeker geÈn onï*chtvaardiq
verkregen g.oed dulden.

Loppers zag beclnemm,eld naâr de lrist" Hii
eeheen er weini5l t*ul.t"rlu._lehtlen. dien xwaren

lnst ,elp zich te nefiren. Maar hij durfcle. rriet wei-
gereIL- 

Loppers, dil* eens dre. rneul:ele,n ]:uiten wilde
werpen, droeg nu Neels tr<offer naar d'e diligence.

Zoo beneiktenr zij het dorp.
De mengchen zagen hen v':rwoncierd aan. De

rijlce grondbezitter speeide voor palijesffru"n' Maai
nu wierp deze den koffer treev- 'Er waïen' lieden
op wier hulp hij rekende.

* Geef hem eens wat slagenl gebood hij aar,

eenige dorpelingerlr oom aanwijzende.
Maar niemand geho,orzaern,je hern, 'wan,t Lop

pers werdt onn zijn hardvochtigheid algemeen ue"

haat.
Toen liep de gierigaard weg.
-- 'Waar rijdt de diligence of ? vro,eg oorû aan

Neel.

- 
Daar bij de herbe,rç5: l. ln de Hoog: van

Vrede >>.

- 
Een schoone naam, ik hoop dat wij verdei

oponæ reis vrede,mogen heL,ben.
In de herberg was, behalve c].en waard, nog eeR

reiziger, leen deftig gekleede jonge ;nan, <{ie zeer
verwaand keek.

- 
Goeden morgen, zei oom og: gulie,n tocin"

Hoe ]aat vertrekt de wagen?

- 
Hij kan ieder oogenblik hier zijn. Is dat

geen jongêD vâlnr Diederilç ft4cerman )

ij

'l
il

âi

:I

I

i

I

- ll



-* l)at hebt gij goed geraden, en ik ben zijn
oom, een br,oeder van zijn vader.

-- Hendrik? Tfij irebben sam€n ge.vochterr hi;
Boom !

* IIç herhen u... iDolf Meersrran!

- Ja.'t 'lVas een hartelijk weerzien, en zij epraken
over de vroegere kamaraden en pastoor F-[uve-
leers.

De jonge heer had nog geerr woord gesproken
Eerst narn hij oom H'endrih rrret reen, minachten-
den blik op, err keelc nu rrret eer: verrn'aand air dcor
de ruiten naar buiten.'l{ij scheen een dier adellij}<e
heeren, wellce toen 'bi1'zonder hoogmoedig en
heerschzuchtig war.en. Hij ha hier overnacht.

Toen de waard naar de keuken ging, om iets te
halteh, wendde oon) :l-iendrik zich tot den jonk-
m€ln en, een linkscile bulging rriakende, sprak hij'

-* D*g heerschap. R.eist gij ook met de dili
gence meel

De ander keerd,e zich met een nr>rsch gezicht t,:t
oom en vroeg:

* Weet gij wel wie ik herr i
.* Zoowaar ilc Fdendrilc Moerman heet, zestig

jaar oud, ben en de groote zee bevaar. ik ken u
niet.

** Ik ben graaf Valentijn yan Rozenburg.

- 
Londen lcen ik als mi.in zak, hernam .rorr,.

Hendrik. In l.ivorpo"l, ;:] Duinkerkrern, in lVlar.
!L

seiile. in Harnrburs zal ik niet verdwalen' Aan de

f""p de Goede H.op, scheekle het weinig of de

haaien kregen mij te pakl<'e:r' Maar op mijn zee-

manswoord., van R'ozen'l:urg heb ik nooit s:-
hoord.

-- |'{slqgrlijk, sprak de graaf op gerekten en

verwaanden, tton, verheert gij alleen in al* ltrgere

etand€n. Ik ben hoo,ggeboren.

- Op eên torcn micschien? vroeg oom Hen'
drik naîef.

De ac{ellijke heer wilde zeker een bite antwonrd
geven, maar eensklapa klonk l'l'et geto'eter van dert

f,oetsier der diligence. Het zware voertuig hielii
v66r de die'ur stil.

- Hebt gij een plaatsje voor ons, vrieirdochap I

'vroeg de ze€rnan aan den wageqgeleider.
-- N"t.r"rlijk, kionlc het antwoorcl. Ër ci'*"

k*${er zal ik bovenop zett€n.
't Duurde niet lang of de \ /'l.gen vertrn;k
* \[/ij zitten, zei oonr Hendrik" 't Ïs hie'r r'"r'

krornpenn als men de ruime zee gelvoon is'
Zij waren met zqvenen: ootrll' de graaf, een

oude dame, ëen soldaat en n6g twee heer'flIl el
Neel.

Toen men een kwartier vel gereden had hi*ld
de wagen eennklaps atil. Ëen nucl vrouwtje rner
,een. rnand nroe'st mee-. i)e condi,lct{'j1ll' n1:eilrle lr'-î

portier.
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*- Geei,mij maar een hand, moederke, hier is
een plaats voor u, zei de zeemarn.

De wagen zette zich in beweging. l)oor den
schok }<wam het vrouwtje, dat nog niet gezeten
was, rnet den adeliijken medereiziger in aanra-
t<ing, zoodat deze boos riep:

-_ Pas toch op, canaille!
*- Voorzichtig, moederke, zei oom Hend,rik

spottend. Mijnheer Valentijn va.n Rozenburg heefr
misschien een elc*teroog op zij,n voornnrnen, groo-
ten teen.

F-:en,ige 6:assagier* schoten in een luide'n lach.
* - Verschconi,ng, heerschap, sprak het vrouw-

tje nederig.
-- Ï(/ie mij beieedigt zal ik uit den wagen laren

zetten, hernam de graaf"
-_ F{oor ee,ns hier, graaf van Rozenburg, ,be-

gon oom l-iendrik **"r. Cij stelt u aan! atuîf gi;
ons aller meester waart. Gij hebt hier niemand uit
de diiigence te zetten,en niernand ne hinderen. En
schuif nu wat op, dat het vrouwt3'e wat meer
plaats heeft. Zoowaar ik Hentlrik Moerman heet,
zeslig jaar or.rd be,n en de groo,te zee bevaar, zao"
waa,r Lrescherm ik altijd oude menschen" IVat
drom,rnel, waarom,reist zoo'n deftige sinjeur niet
in een koets met vier paarden in plaats van in,een
bomrnelwagen!

De graaf klernde zijn lipp*n op ellcander en

crom Hend-rik begon een gesprelc met het vrôuw
tie,

- 
Zoo nog op reis in uwen oude,n dag, rnoe-

Cerlce ?
* Ja, ik ga mijn dochter eens bezoeken. Zîj

w,oont te Boom, waar zij met een braven tin:mel-
man getrouwd is. Zij heeft drie kinderen: 'twee
jopgens en een meisje.

__ En die zijn blijde dat grcotrnoeder komt.
-- Dat kunt gij den,ken! Nu, ik verheug mii

ook allen weer €ens te zien. Is dat urv zc)on, mijn.
heer)

- 
Neen, rnoederke, dat is rnijn neef. Die gaat

rnee nââr zee,
*_ Ik heb ook een zoon op zee, Hij i,'aart ogr

een gro,ot schip, zei de vrouw Hij heet Jan Pen-
ders.

- 
'IVel, dien ken ik. Een lange rnan rnet pik-

ztrart haar. Toen ik eens een schip weg moest
brengen, want ik ben stuurman,, dre.aide hii voc,r
mij het roer. Ik heb er nog al lang mee gespro
ken, en ja, hij vert'elde mij veel van zijn ou.ctrei:s,

die in dezelfde etreck woonden, ,waar ik geboren
werd.

- 
En hoe gaat het met hern? Is hij gezorrd)

*- Als een visch, rnoe.derke. Een flireke z.ce-
man"

'*- 0, 't is zulk een goede jong,en. I-{ij stuurt

;r
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ons altijd geld. Mijn rnan spreek't aanhoudcnd tocd

den,kloeken zoon. Zult sij hern nog zi'en? .

* Dat }çan ik rnet d-en be'sten wil der werel&'
niet zeggen. lVlaar als ik hem ontmoet, zal ilc tia
delijk vertellen, dat ik met eiin moeder gerei$d
heb. Wie weet? Bergen ontnroeten elkaar ni,ii,
rnaar schepen en, menschen wel.

-- En zeg hern dan dat vader en moe,.{er altllirl
aan hem denken. Ën dat het ons goed gaat. En dat
de oogst wel gelukt ie. En drat de koe on" $n
echoon kalf gegeven heeft. En dat wij tien klei[.:
varkens hebben. En dat vader 't nog ai v"el st{lt"
dat de rheumatiek henn niet te e,rg plaagt, En dat
George vên on,z'{:n bu,urrnan getrouwd is rnet
lVlarie Bilt. Iin dât de echuur van pachter SmiL
afgebrand' is. Maar gij zult dat niet alles kunnen
onthouden, vreee ik.

- 
'k Zai rnijn best doen, moederke, antrwoor-

d,e oom ïrooliik. En Trovendien, lvij zijn inet on.s

tweeën. Neel heeft het ook gehoorci.

- 
En dan zou ilc nog vergeten, dat ih eeriige

weken ziel< geweest, maar nu weer genezen ben.
En dat vader spr,eeht van uit te scheiden rnet de
h'oeve en van zijn rente te gaan leven.

* Dat is ;zo,o'n kwaad gedacht 'ni,et.' Te Boom moest de diligence van paa.rden wis
selen.

Allen stapten uit, F{adat het vrouwtje aan oom
honderd groetenisse"T*q_feven had voor haêr

aoon Jan, trok zij het dclrp i,$, oI[ naar hanr
dochter te gaan. Da Le,enlan en Neel gingen in dc
herberg, om wat te,eten en ûe drinken. Zii moes-
ten hier een half uur wachten.

Toen zij weder in de diligence zaten, was het
gezelschap veranderd. Maar de graaf reisde ook
mee. Hij had een vriend, of l*,ennis on'tmoet rnef
wien, hij nu drul< zat te babbelen. Vervolgens be-
hoorden nog een dikke heer, rnet reen r''ood gelaat
en purperen neus, en d,iens rrouw, een lange da"

me, tot de reizigers.
Daar gingen zi$ "weerl De graaf en zijn vriencl

epraken niet luid maar ftruiisterden, zoodat do,or
het gresch'ok van rlie ornnibu* hu* ll',:*idcln otr'
verstaanbaar warlern. De vriend scheen zeer opge-
wonden" Hij was niet zoo cl,eftig gekleed als de
graal.

Oom Hendrik leunde achterover en sf.nh uijn
beenen ver vooruit"

- 
Ik ga eens even onder zeil! zei hij, ciaarme

bedoelende, dat hij een slqapje zou doen.
Eri spoedig verkondigde een luid, gesnorh dat

hij van de wereld niets rnlger afwisi. in zijn siaap
bewoog hij zijn voet, zoodat zijlr r:rware iïeernans-
schoen de fi3'ne broeùr. van.den weledelen Valen-
tijn van R ozen'bu.rg" aanraakte.

Dapperd,er omdat hii erern lcennis bij zich had.
Bprpng de graaf op"

- -- € ! - *



- 
'1 ls nu gedaan met de beleedigingen! tierde

'hii, den zeeman een duvr gévend'

op? 
"tott"rde'oorn 

Éendrik, die zich aan' boord

*=utdu, in plaats van in de diligeroce'

- 
'1 Is tijcl om mij vergiffenis te vragen voor

uw lornp gedrag ! kr'eet de ander'
'Weu, ,ot^kte de zeeûran een [:eweging' nu met

zijn arm, die in 's graven ver'waand gelaat te-

recht kwam.- * 'rùiltt wilt gij, heerachap? vroeg oom Hen-

drilc.
*- U 'betere rnanieren leeren'
** Dat is niet noodig' Koni rnanneke' ga zit-

ten en lraat mij met rus[, en tamelijk onzacht duw-

à* oo* Flend,riL den trotschen i nl<man op zijn

piaats.' 
Nu sprong ook de vriend recht'

- ij" lrid*hg gaat beginn'en, riep de-dikke

reiziger. Vecht *uti op, als gij rnij echter buiten

spel laat.' Doch zijn vrouw L,egon te gillen, en al dit r'-r-

moer #elci* d** *uguttb"geieider, die naast den

to.rrrrt. heerlijk t"i t" dutten' F-lij tiet ci'e dili-
g".r"u stilhouden' spïon,g van den boh en opende

n"' jtiilï 
is dat? riep hirj. l-leeren, ik verzoek ,:

vrede te houden.
Oorn Henrlri!< zat ttl*,$ïlfid lçairn' netev,

;* Och, conducteurlje, er *taan hi'*, t*"* goL-
ken, d'ie ons te lijf willerr. Toe, leg ze eens aan
de ketting, zei hij.

De graaf en zijn vrien'd, bevreesd door oonr
Hendrik's bedaardheid en voorzeker niet minder
vawzijn gespierde vuisten, raasden wei, doch durf-
den geen hand uit steken.

- 
Hssvsn, verstoort toch de orde niett her'

nam de geleider.

-* Il< ben niet van pia,n mij drulc t,e rnaken,
sprak oom Hendrik. Ik ga waf siapen, dat verkort
de reis. Maar als die hansvrorst 't hart in zijn lijf
heeft, o,rn mii nog eens te storen, dan gooi ik hem
vierkant op den weg. 'Wel te rusten, hereren !

En hij l,eunde weer achterover en st,ak de bee-
nen uit.

- 
Stilte en orde, als 't u belieft I herhaalde de

conducteur.
Valentijn zag beclrernrneld voor zich, begon

weer te fluisteren rnet zijn rnakker. De h,e';r eu cie

dame volgden oom's voorbeeld en Neel zag door
't venster en dacht aan huis.

Zo,o hotste de wagen verder op de baan naar
Antwerpen.

Eensklaps kreeg het voertuig een hevigen,
schok. Oom l-lendrik viel boven op dren graaf, die
weer tegen zijn vriend aankwam. Een boer orn-
arm'de den heer naet het ro'ode gezicht en ibeiden
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wierpen ,ie. vfouw nrnvef. Neel viel languit op deri
vloer.

Later hoorden wij, dat die conductreur op den
weg terecht lcwam, doch zonder zicTr veei te be-
zeeren, rwant oniniddellijk sloeg hij 't portiel open
en liet de passagiers, die inrniddels recht gekropen
waren en hun schrik in alerlei uitroepingen lrucht
gaven, buiten.

- 
Schipbreuh, zei oom l-{endrik kalm. Maar

de bernarrning is gered, oiisch.lon rnijn 6rrn veer
wond is en de edele heer graaf een leelijke bufll
hroven zijn voornaam olog bezit Ë,n gij, Neel?

-: Mij scheelt niets, oorn antwoordde d,:
knaap.

-- Er is een wiel afgeloopen, heeren, sprak de
wagenbegeleider.

- 
Kunt,gij r.lw verwenschte bommelkast niet

beter verzekeren) riep de dikke heer Mijn vrour^,
heeft een zenuwtoeval.

* Wij zijn niet ver ïân een dorp. ftet i"s Anrr
ælaar" Ik raad alle reizigers a\a,Tl, mij te volgen. ll,
zal een smid halen en gij lcunt er de diÏigence af -

wachten.

- 
Dat komt er van als rnen zich verlaagt om

in een openbaar voertuig te rijdeu, sprak de graaf
op spijtigen toon. IL moest wijzer geweest zijn
en in mijn koets reizen"

-*-^ \X/al, b,ostal 6ï {!ên in trwt dorp, rriel rsm

Hendrik spottend irr. ,Ë,n laat rnij bii u zrrteu, wrj
zijn toch goede vrÏenden.

De reizigere stapten, dus nêar het dorp.

- 
Een goede zeeman'verliest den 'moed nieL,

eprak oom Hendrik. Een schip raakt ook weï ee;r,i
op 1t zand. En eigenlijk gezegd, ik ben blij. dat ik
dre beenen wat kan rekken, ft'ant ?:.o{-}'n diiigenc,,t
ie toch maar een bekroqnpen hok.

Do vroutw van den dikken heer bedaarde en
npm den ailn van haar rnan De graaf en zijrr
wiend bleven wat achteraf, als wiliden zij te leen
nen geve,n, dat zij van hooger afkomet waren en
niet bij de andenen behoorden.

Zoo kwam de stoet in het dorp, waar de inwo-
ners nieu]wsgierig to,estroomden De passagiers be.
gaven zieh naar een afspa.nnin3

-* Wij zijn hier, .riep oom Hendrik vrooiijir
tot den waard. Maar de wagen is onderweg geble
ven"

Ffut g,ezrelschap zat lang ie wachten.
Na ruim eên uuï werd de deur geopenci" Llrir,

heeren traden binnen. Zij zagen ons allen arân en
begaven zich naar den graaf er: zijn vriend.

.- Valentijn van Rozenburg en Francis Dai-
mont, sprak een hunner. Dalmont, gij hebt wis
sels vervalscht tot een hoog beclrag en de *p.
brengst gedeeld .met Valentiin Cii zijt o*u* s*-
vrng€ncn.
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be twee vriendren rnetrbleekte ". Zii rnaaLæn eetl

beweging om Le ontvluchten" mâsr de heererr

trokkén hun je* open, waardoor hun politieunr'
form zichtbaar $rerd, toonden hun waPens en

hielden de schelmen in bedwang.

- 
"I'egenstribbelen helpt niet meer' zei de op'

perste dei dri*. ui-ij 'warien u al lang op h'et spoor

en hadden onze rnaatregelen, genornen om u in't
net te vangen. Dalmont, gij zijt e;en volleerid be-

drieger. Graaf Vaientijn, ik ïren blijde, dat uy
grootv.d", niet rneer le,ett; hij heeft de schande

van uw vader moeten lijden 'en' zolt nu de uwe
nog moeten verduren.

De twee helpers knevelden de gevangenen en

onderwijl vroeg oam l-{enCrik aan den overste:

- 
Wle is dan toch die erieie graaf, die tegen

oveï ons den voornarnerr heer wilde speien?

- 
Wel, dat kan ik u rnei weinige woorden

vertellen. De oude graaf, de grc,otvader van dezen
was een brave landeigenaar. Tijn zoon, tle vad:er

van Valentijn, maahte ïret iqeld. op. Valentijrr
erfrle niets dan schuiden. Hij l'eende zijn naam aan
Dalmont, een iagen bedxieger, cm wissels te ver'
valschen. Ieder zou d'e heift ontvangen. Valentijn
hoopte aldus weer een groû:en staat te voerenl
maar nu zal'hij alles, zijn iitel, zijn eer ,en zelfs
voor langen tijri zijn vrijheid verlieze'n.

- 
Treurig, treurig, spralr oorn Hendrik.

J,T

lemand wilde de,n g*"ç nespotten, maar d,,
zeeman zei berispend:

- 
Lach nooit rnet menschen in hun ongeluk.

De twee geva:ngenen werden weggeleid. Niet
lang daarna kwarn de wagen, behoorlijir^ hersteld,
voor de deur. De reis tverd voortgezet naar Ant-
werpen..

IV.

Te Antwerpen ging c;orir f.{gndrik rnet Nreel
naar een,gror:t zeilschip. Hij gi'oette den kapitein.

- 
D"g stuurman. is cle reis goed afgeloopen i

vro€g de overste.

-.- Gelul<kis we!. I-trebt gij al ,,:en sch,eepsjon
gen)

- 
Neen, weet gij er sornri een of hebt gij er

een bij ul

- J", kapitein, dat is mij:r neef, l{eel Moer
man. FIij zou wiltren, rïlô,€vâr€ïl

- 
Als gij hern- aanbeveelt, heb ik nietr: rneer t<:

zeggen. Doe rnaar goed uivu ]:est, vyiendje, en dr
kapitein tilctre den l<naap vrienclelijl, *p .1, wans.

- 
Volg rnij maar, zei oorn. Ik zatr ,, ** logies

aanwijzen
Hij bracht Neel naar 't r:ç,:rinrrdcr. ,Er hins,en

daar veel hangrr:atten. ,ûon"l =t'rees r: *rrn* .rlao our.* Dat is de uwe en hier kunt gij r.rw koffer
zetten. En hoor, ncefje,.,drerliftr*. geha,orzasm ofl



viijtig, is thans uw leus. 
'Dan 

kunt gij 't hier hou
dcn. En als er nu iets onaangenaarn ie, moogt gij
nietlbij mij kornen klagen. Dat moet gij leeren
verdragen. Hebt gij raad noodig, dan zult gij rni;
altijd vinden. Ik zal u rru naal cle kok hrengen,
want die heeft u vooral noodig.

De kok was nog een jonge man
** Willernr ze:i sq* tot herrr, hier is de nieuq'r'

dekjongen. Neel heet hii.
* Hal zoo" Er is dadelijk werk voor henr.

Schil rnpar eens ral' de aardappelen, en als dat af
ge.loopen is, moet gij de geit nrelkeir. [n daarnii
;:eker wel het dek dweilen.

Neel bernerkte dus al dadeliji< clat het hier wer-
ken was.

Neel had het den ganschen d"g d.ruk en was blii-
de om 's avonds naar zijn hangrnat te mogen gaân,
unaar hij op zijn gemak ,aan vad,er, moeder en

Jane zou lcunnen denken. Ër sliepen daar ver-
schillende matrzoen. Oom Hendrik had een bij
zondere kajuit, evenals de kapitein.

- 
FIâ! de nieuwe clekjongen! riepen eenige

zeelieden, die ai in de hangmat lagen.

- Wij zullen hefn Neptunus hæten, ter e€re
van den god'der zee, zei t:en van hen, waarop al
len riepen: <<JR, jn, Neptunus is zijn nêam>.

-* \ffel, Neptunus, haal mij eens een puts wa
tier. ilc heb riorst, beval er een

Neel haastte zich aan dit ge'bod te voldoen, wênt
oom had hern aangeraden aitijd gedienstig te zijn.
Hij gaf dus aan de matroos het leeren emmertjt:
met water, maar de man keerde het boven zijn
hoofd om.

- 
Nu zijt gij ingewijd, riep hij, terwijl <je an

deren lachten. Breng'de'puts Tnaar weer weg.
Toen Neel terugkwarn, gebood een oud zeemair

hem bij zijn hangmat te kornen,

- 
Ik heb nog geen lust orrr te slapen, zsi liii.

lk ga nog wat roolcen. Nee-m d*:-ar mijn pijp, stop
ze en steek ze aan, voor mij. . .

- 
Dat is flink gedaan! sprak hij vriendeiijk

terwijl Neel hoesten moeet, want hij had nimrner
gerookt.

- 
Neptunus, riep een derde, râap rnijrr jarr

€ena op, zij is van den haak gevallen.
Eindelijlc mocht Neel in zijn hangm,at klirnrncn.

Maar hoe daarin te gerBken? Zij hing tamelijk
hoog. Hij greep ze vast en hijschte zich op.

- 
Flinlc zoo, Neptunus, klonlc het van ,ierr

anderen kant. Nog eenr rukje, en gij ligt er in.
Maar, o nree! de mat schommelde err i\eei rold,'

onder algenrreen ge,lach op derr vToer !

- 
Neptunus, beval oen ander,, bl;.ras eerst cj,-.

lantaarn uit. Wij alapen in den donker elr onihc.rrr:!
goed, dat het uw werk is, 't licht t* do*ven.

Ncel gehoorzaamde en trachtte dan rÂ'êer zi1i,
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slaapstee te terei"l<en. Na veel *"ho**ol*n en trek-
ken en ruLken lag hij eindelijk neer

Het schip vertrok den volgenden dag. Lang'
zaarn verdween de groot'e stad rnret al hare torens
en daken. Met het oog volgde ldeel een, vogel, die
ver over de stad wegvToog. Wane hij in zijn plaal3
geweest, Neel zou neergestreken zijn op het huis-
je, waar vader, moeder en Jane aan hem dachbe,n.

Maar iemand kiopte hem op den schoud,er. 't Was
oom Hendrik.

- 
Moed,'mi3'n jongen, houd goeden moed!

sprak hij vriendelijk.

V.

Den volgendenr morgen, toen Neel aan dek
kwam, lceels hij vreemd op.

Niets dan lucht en, water boven en rond hern I

Nu aanschouwde hij de zee. Geen strookje land
was nog te bespeuren.

Hij kreeg weer veel werk. Maar eensklaps werd
hij zoo raar. Zijn boofd draairJe. Hij begon over
gansch zijn lichaam te l;everr.

-- De zeeziel<te heef t u te pakken I riep de lcok.
Ga gauw uit d.e kombuis; leg u op het dek, an-
ders moe't ik straks schunen en dweilen.

Wankelend eing l{eel n,aar' het dek en liet zien
op een hoop tourwwerk n,eervallen. Oh 1 wat haC

hij een benauwd gevoell Flij 'rneende dnt hij zou
sterven.

Oom kwam naar hem toe.

- J., Neel, dat is de zeeziehte. Dat lcriigt ie d'er

nieuweling, rmaar dat gaat vrel ovel !

- 
frf6plsnus heeft het te pai<ken ! riep een dei:

matrozen.
Tegen dien avond was Nei:i genezen en moest

toen zelf iachen om zijn waL'.hoop van s niorgens.
De matrozen plaagden hem nog al fel, rnaar hij

had het verstand flinl* rree te lachen. De een,e clag

geleek op den anderen. De bezigheden waren
steeds dezelfcle. Neel mocht gelulekig ondervin-
den, dat hij rallemans vri.end werd. Maar hij was
ook zeer gedienstig en bereidr,villig en mopperd,:
niet tegen, als men hem wat vroeg.

Soms rnocht hij in ootrfl's L;rojuit â<ornen" En riat
waren aangename ur'en, want dan spreken zij
over zijn goede ouders en d,e iieve .fa,rie.

Op zekeren avond .-* zij warlen nu ai een twe,e-
tal wetr<en op zee ._ s1*pf,.rr i{e l*an:ilein en d,e

stuurman in" gesprek. I-il-en gelaat teelçende be-
zorgdheid. Nu en ldan zagen zij naa:: cle lncht en
maakten dan allerlei oprnerkingen"

- 
9166! riep een ma'.tror.:s tot zijn makher.

Neel schroh. 'Hij had onm -w'el lrcoren vertellen
van gierende winden en wûesl"e g*lven^ 'T'nt he"l:n
toe hadden zij heerlijk weder genol,en. F.en ang'
stig voorgevoel bekroop hem.*2X-*



-".* Oom, zal h,et stormenl vroog hij.
Dc: goede mû"n uag henn liefdevc,l in de oogen en

sprak:
.* Neel, d,e zee biedt all,ertrei gevâlren. riklaar

vertrouw op O,ed. Ons schip' .< {)p Hoop van
Zcgen >> is een sterk vaartuig. Ga strai<.s rnaar n&ar
beneden. '!c ,l-l'e1b uw goedie mcved,er beloofcl voar
u te zor,gen en ik zal mijn wsord Frouden.

Eensklaps werd de zee zwâTt en' de groote wa-
tervlakte l<wam in, beroering. De rnatrozen reef-
den de zeilen, Nauweli;jks lvaren zi! benCen of
een ijselijle geftruit verhief zictr.

Oom zond Neel naar beneden" 't Angstzweet
brak hem uit. 't Schip schudde en dnverde. Bciven
zijn hoofcl hcorde Neel gelooFl. gerclep, gerarnmeT
en altijd maar door het razern ':Jer eee. err het gieren
van den wind.

Hij dacht aan huis; hij steiCe zich vader volrr,
terugke'erende van, de Schelde, mtoeder bezig het
avondeten te bereiden, geholpen door.|ane.

-- Nooit zie iic h,en meer ierug! dacht hij.
En de tranen,drongen hem in de ongen.
lVlaar wËt was dat? Ëen ijselijk gekraak, een

hevige schoi<, en Neel v,iel languit op den grond !

't Zelfde oogenblilc werd, het luih geopend. Hen
groote sùortgolf drong naar Lrinnen"

*. Neel, waar lig,t gij ? klonk het. '
* Hier, ooml riep de jongen doodeliik ver-

schrikt" *- ?s *-*

i'{ij werei opgehesch,er} er} namr bovsr} godragan
l.,ir-r was 't al watsr dat laij vcy*lde.

Nee! verloor het hewustzijn. Toen hii weer toi
bezinning tr<wam, hoog ,o,:nn :.ich c;lver henrï.

** Waar zijn wij ? vroeg Neel.
-* Op zee, jongren, in een, r.enke bc,*t.
* \ffat is er gebeur*? ',.r*eg Neel venschrikt.

Waar is het schip?
* Ziet gij ginds het wralc? Ilat is do: romp van

ons steric vaartuig" 't [s glie,s wal r:r or"erblijft van
d* * ûp Hoop van Zegen :>, J,rngen, wij heb-berr
een ïeelijk,en nacht achte'r den r.u6ç.

* En zijn all;en geredl
-* Flelaas! neen. Er warer, twe,e l:onte]:l aâîr

poo1d, wij zijn trrier maar serrveeË;r. "I*rwi.ii il* r,
haalde, was de andere hoci afgev,aren neet zes of
acht man" De kapitein wild*, rraet rrrij g&,an eve:rai:i
tle lcolc, irnaar heiden w,erden rveggeslaEe,n.

-* Maar oom, hoer he'ht gij mij eian gereul}*- Tilel, ik haalele ï.r v,an bellederr, sprong Èïlet Lr

in de zee... lk verloor u eerst; zwrlïïj Aan rond. 't'lVeer was kalmen. De zon s*heen zeifs.". Ilç }cori
geluÏdeig d,e slnep ben^raclrtigerr, eiie roncidree,f. Ik
zag den }capitein, r{er. ko}r eil i: iip een stu}r van den
rnast. Zij wilderr tot ons komen, mâar werden
door een stortgnlf weggeslagen. Ik lcon u nog grij-
slen En nu drijv,en wi; l*,* zonder o*il, àrîd,*,
ri,erncrn, zonCer vcledselt Ïir hoop, dmt wij een
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. schip zullen ontnaoeten' Laten wij dus moed' hou'

zoo lang! Weldra kwelden honger en dçrrst dt'

sehipbrJukelingen. Neel verloor qJle moed' Uit
g"p"t lag hij op .Jen boderxr rler bont' Maar oorn

troostte hqm. 
* 30 _

t"l"i.i.ig tegen d*r 
",oorrd 'Lr***rkt* ooiri dë*i

zeil i{u"begon hij t,e :çtruiv,en.

Een uur van angstige spanning verliep.

- 
Gered, gered! juichte o:rl, en sloot Neel in

zijn armen. Men zet een boqt uit.
D,e slo,ep kwam recht op heir toe en,nam hen in.

'l[/e]dra waren zij aan 'boor'd van' een' koopvaand,ij-
schip uit Antwerpen.

- 
Drg, stuurman Moermân, zei een flinke

jonkman tot oom.

- J^" Penders!

- 
-Cii 

kent rnij dus nog?

-Jongen, 
ik heb met ulw moeder gereisd in

de'diligence.
-- Met mijn moedeï, zegt ge) En was zij ge-

zond? En sprah zij van vader?

-- Dat zal ik u alles uitvo,erig vertei,len, vriend.
Uw o,uders zijn welvarend. Straks zeg ilc u rn€eï.

l)e kapitein was een vrienclelijke rnan.

-- Wij zijn op reis riaai: hr:is, sprak hij. 't Kan
,dus niet Ïretel passe,n.

Oom en Neel tr"r,eg,en droge kl,eeren en werden
best verpleegd.

Maar'il:net weemced dachten oom en Neel aan
de andere schepelingen van dc << Op'Hoop vam Ze-
gen >.

Later vernâmen zij dat,ook ile tweede sloep een
schip ontrrroette, na vccl ellen,j,e doorstaan te heb.

* (t *



borr, Tier, mâr!;waren ger;ed. É, war"r, rr,'hela si
vijf op zee gebleven!

Zonder ongevallen bereikten zij 't vaderlan<i.
Oom Hendrik vertelde aan de reederii hbt lot ven
de << Op Floop van Zege,n >>.

-- En wat gaat gij nu <loen ) vroeq de goedt
man aan Neel.

- 
Ik heb genoeg vaTi d,e ze,e, oorn.

- 
Dan hebt gij geen z-eerrranshart, mijn jon-

gen" Maar 't is b,eter ten halve gekeerd da'n terr
heele gedwaald. Dus gij blijft aan lanc{)

- 
Zeker, oom, maar gij toch ook)

* I{een, neefje, ilu g* terug r}aôï uee. De
storm schrilEt mij niet af. En rver u zal ili ee,ns met
mijn, reeders spreken. Die hebb,en groote bureelen
waar misschien wel een plaate vûor u is. Gij hebt
nu een streepje voor, .want gij waart op hurr schip.

Neel J<reeg een post op het ibureel. Hij rnoe*r
'beginnen als loopjong,en, rnaar zoo hii zijn best
deed zou hij voortdurend opklimrnen. Dankbaar
aanvaardde hij het iaanhod. Hij rnocht eerst ,nraar
huis gaan en oom 2s,u, hem no,grnaals l'ergezellec.
Er werd,,een nieuw schip besteld en oom Fler:driir
was als kapitein benoemd.

O, wat waren c{e ouders en Jane oom Hendrik
danlçbaar toen ze nlles hoorderl
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