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{Tweede druk).

NIEU1VSGTERIG AAGJË.

A. HANS.

l"

Men noemt een meisje, dat voortdurend dwaze vra-
gen etelt, om allerlei dingen te weten, die geen be-
iang hebben, wel eens < een nieu'wsgierig Aagje >.

Luister hoe die naam in de wereld is gekomen, Heei
iang geleden woonde in de Hollandsche stad Enk
huizen een vrouw! die nooit tevreden was binnen haar
woning,

En toch had z.e niets te kort. Haar man wa$ hande-
laar en verdiende veel geld en Aagje, zoo heette de
vrouw, kon rustig ùeven. Maar toch za;t ze heele dagen
te mopperen.

Nu wae het: c Ach, ik ben zoo nieçwegierig om
Hoorn eens te zien >; dan: < Ik ben nieuwsgierig om
Alkmaar eens te bekijken >. Of: < Morgen trouwt de
dochter van den burgemeester te Medemblik; ik ben
zoo nieuwsgierig naar den stoet >, Op een anderen
'Leer toonde ze zich nieuwsgierig naar een nieuw lruis
tc Edarn, naar een groote boerderij ergens in den om"
trek. Veel lnenschen te Enkhuizen wisten dat en lach.
ten er mee. Maar miinheer,Janszoon, haar brave man,
had er het meegt last van. Hij was met Aagje naar*t*



lloorn geweest, en Medemblik en A1kmaar, en naar
Edam ook al, steden daar in de buurt. Toch 'çvas Aagje
nooit tevreàen. Ze las: van vreemde steden.

O.p,'aekçren dag zei ze :

* O, ik ben zoo nieuwsgieriq het groote Amster-
clam eens te zien. Buur Annâ is er ai geweest en die
vertelt er wonderen van. Ik wil er oo!< heen.

- 
We zullen wel eens naar Am.sterdam gaan, be-

ioofde de koopman.
-* .l-VJqrsen.l.
..--Ç,lne${r, ,rqorgen kan ik niet. En,.nc,g in geen

maand,.F[et is.rnog veel te druk rret de zaken, om aan
cigsliplgzierreiçi;,te denlcen. Er moet Ete\Merkg woldgq I

-.-;r l\rfa6; ik,lren toch zoo. nietrwsgieri3 naar.Arn,
s-ter.dagr,,,l,,;Aiia!.ikte Aagj e.

- 
Ja, dat is goed en wel, qe zijt altijd nieuw-+gie."

ti$lirrær hqt "uo 
of ander, maair ge mo€I nu wat geduld

l'rebben, Ik.beloof u. dat we naaï Amsterdam zul.,len

l;a.ailt"r,over een maand of, z"oo. r : ,. ;:

De vrouw was hierover niet voldaan. Ze had dade
lijk naar de sroote stacl willen vertrelelçr:n"

- En ze rnaakte in stilte een plan. Ze rvist, dat haaL
rrran voor twee dagen naar Kampen lrroest, een stad
aan de overzijde der Zuidetzee..L)an kon zij stiiletje+
rraar Amsterdam reizen . Ze z.ou al vast li;iar l<ieeren
nazien. Ze wilde ginder eens pronken. . .

Op een Donderdag vertrok rnijnheer .f anszoon- Fiij
g,lgette Aagje zeer hartelijL en voer .s morgen$ ai
vrôeg met den lregrtschipper mee.

*2* Ze las yan vreemde gteden (blz. 2)'
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* Nu b"" it ook wég, zei Aagje.
lrleen 2ê kôn haar nieuwsgierigheid naar Ametirdarn

niet meer bedwingen en had gcen geduld die reis ee r

rrra,and uit te etellen. Ze zsu er dus alleen heen gaan"

Ze rneende dat best te kunnen. En pas was haar. man
lreen, of Aagje kleedde zich netjcs aan, Ze wilde due

te Amsterdam eens uitblinken en tooide zich met al

haar juweelen. O-rn den hale droeg ze een snoer van
bloedÉor,alen met zwaar gouden slot. Aan de vinger,,
had ze gouden ringen en op zij, links van het lichaam
hing een fluweelen beugeltasch met gouden t<nip. I'r
de tasch zat een, flinke som geld.

* fç6, Aagje, op reis ) woeg een kennls,
haar in de diligence'zag staËpen.

- Jr, ik ga naar Amsterdam, antwoordde
vrouw fier.

* En eô6 alleen ?

-- 1y.oro* niet ? Bcn ik nrisschien nict oud gc-
noeg )

- Amsterdàm is zoo groot; pas rnaar op, dat ge
er nict verdwaalt t

- 
Zug, ik ben geen klein lcind meer I hernanr

Aagje wat beleedigd.
De wagen vertroh en vol blijde verwachting rce.I

Aagje uit Enkhuizen heen. Er zaten nog eenige rcizi-
gers in het voertuig. En onderweg wilde de wouw van
alleg wetcn. 't Was voortdurenclt < Hoc heet dat dorpi
Wic woont er ôp die boerderij ) Aan wien behoor,,
giadrche molenl. Zijn dat rijke menschcn op dezc

--4*

buitehplaats) pat zou die buitenp'laate wel gchodf

Jrebben l >

Ën nog veel meet vroeg Aagje, zoodat een der me-

de paseagiers eindelijk, zeir

- 
Maar mevrouwtje, een dwaze kan meer vrage I

dan.zeven wijzen weten te antwoordenl
Toen sloot Aaeje een poosje den mond. Maar lang

hield ze dat niet uit. Een koets reed voorbij en Aagje
wensahté te hooren, wie er in zat. lDan was ze nieuws-

sierig naar de lading van een schip op een kanaàI. Ë, r

zoo had ze altijd iets.

l)e menschen wierden het moe "r, gebaar.len zich
uraar of ze haar niea veretonden.'

Eindelijk kwam de wagen te Amsterdam aan, Hij
hield atil v66r een groote h,erberg. Aagje was nu in de

-clruklce stael. En ze zort maar dadelijk eena alles gaan

belcijken. Nu kon ze haar oogen den host geven. Hier

llonden veel grooter woningen dan te Enkhuizen. En
telkeirs vroeg Aagje aan voorbijgangers wie er woon'
dcn. Soms noemde men een naam, dan weer zei men,

dat men het zelf niet wist. Een matroos bezag op zoo'n
vraag eenE het huis van boven tot benedcn.

- 
Wie er daar woont? herhaalde hii.

- Ja," dat zou ik n'illen weten, antwoorddc Aagje.

- 
Wie er daar wel rvoontl O, mensch, een mach-

iis heet, dien ze den Crooten 'furk noemen. Hij draag;
ècn broek van zi'lver en een iâs van goud cn zijn mute

zit vol diamanten. Ge'moet .urÀ' oogen dicht niipcn

die

de

*-5*



als' ge.'êr naaT ,kijkt, zoo .schitterr het. Hobt ge deù
Crooten Turk nog nooit gezien?

- \Js6n...

- 
Maar mensch, dat is het wonderliiketc van de

'wereld, Ge treft het dat de kerel net te, Arnsterdarn
is. want hij rijst veel. Kiop .rp de deur en ze zullet
henr -aan u vertoonen.

- 
Mag dat)

- 
Wel, zeker, warlt die 'Groote Turk is fie1 op zijrr

zilveren ,broek" gouden jas en diarnanten ntuts'en,,leat
'zich gaarne beworrdern:n. Ztra iete hebt ge rvân: u+i
:leven n<ig niet gerien. Neem clus de lçanc waar.

De matrrros verwii.derde zieh" nraar toch niet ver.
Aagje aarzelde wat. (), ze rva$ zoo'nieuwegii€rià near
eien'Grooten'l'urk en wat zou ze van.hem al niet kurr-
nen verteilen te Ii.nkhrrîzen! Ze had than6 het'gelu*.
riat hij zich te Arnsterdam bovond. Over een,ineand
zou hij niet,hier rijn,

'Zou ze het wageu?.Zoa in een vreefnde woning wil.
len binnen treden? 'Doch, de rviatrooe zei'dat,de Turk
.':ich gaarne liet bewonderen. : :

En Aagje beklom de hooge stoep en liet den.zwa-
ren, koperen lclopper vallen. Een knecht deed de deet
?.pen'.

-;- Mijnheër, uei Aagje, ik zou den Gr,ooten Turrr
oçne 'willen. zicn.

-,,Wat, ,Grootc Turlçl woeg,de ,knecht, die .een

n,ijdje gezicht:cttc
.-- Dic mat zii! ailvccn bro€È, goudcn jsa Gn die,

-;G*

uraSten, riiutl. b" $rat*gqE l,qtqlclg,:{re. dct..!ii,,lriei.
wSgâq en zich gaarne laat,..bekiiken.. t-rt;k kom heele.
anq*l,van Enkhulzen, rnijnhecr.

_ 1-_Houd u.zelve voor.den gek!, riep de kneclrt
oxwaad, en hij o.t4h zo-ordrçigend de vu.sr op,.da3 /\agic
\g".uttc weg vluchtte.

{e ho-ofde luid gelach. De.matroos h.4d yan; es,l
eindie.ailes. afgelceld, en j<warn ou np,derbij,. , .;

- 
Hebt ge den Turk niet Bçzien? vroeg:hij.,Dan:

is l'r-ij vandaag elecht geluimd. I)at gebeur! nu er.r,, dan
wel eens. En als de voorname .çinjeur. die.beu hee.,ft,
u{llhij,niet uit rijn bed korpen,

- l"uiu begreep dat de zeeman haar ççn poets se.
bsllken hâd en beschaqad sloeg ze vlug e.en -aijglraat
1n"

Dit vootvai vermjnderde haar geesldrjfl voor Am-
sterdam wel wat. Doch dat duurde toch niet .larig.

Sito:djc' zag Aagje *"r, ;ii;rl"i"'J", i"". tokte,,Ze
blief lang v6ôr de winkels staan, want a" uitrt.itirrg"n
wekten haar nieuwsgierigheid ten zeerste op.

Ze wilde van alles koopen, doch kon haar keus ncg
nist doen, Ze'wenschr. ; ;;*i. 

-

.* 
'lVeet g€ wat, dacht Aagje, ik blijf van nachr rs

Âiasterdam logeercn. Als ih *org.n in'den nar'niddag
t'3.1. 

ivasen ne€m, ben ilc noet thuis .vô6r het 
""lnip trit

itâmpen, dat altijd,r*gt l.*i in.de [aven is. ,En dalr

P_" lk moïgen nog vee! genieten ,un ul h.et schoonehrer. ..:
Ze $ad e.,en herber* binqen om iets, te eten, wânt*7-.



:e had bgtgo gei<regen. Gezelfig zg.t zè.4r, ".rr ttfoj
L'ij het raarn en 2ag de drukte op straa!:

- 
Reizen is toch plgzierje, zei ze bii zich zelf. Wic

altijd in Enlchuizen blijft, weet niet, wat er in de we-
.:e&l te koop is. Ilc ben er gaarne eens uit.

SmakelijL ât ze brood en lcaai"en drpnk dæTbij
eon beker,melk. Dat wekte haar op. Zq vond hèt wel
duur, toen de waard de eom noemdc, doçh dai..b.9-

hoorde zeker in de groote etad zoo,
Aagje ging weer, de straat o.p::, éri al wandelefr,{

icwam ze aan de haven. Daar lagen nog gtoot€.re gche-

pen dan te Enkhuizen. En men loste allerlei vrerili'rde
waren, Er liepen zelfs zwarte lieden lond, negere, di:
ncet de vaartuigen uit de vreemde waren meegekomen.

- 
Man, waar hoort gij thuis) vroeg Aagje,' in

haar nieuwsgierigheid, aan zoo n zrvarten lratroos.
Maar die verstond haar niet. Hij rolde zoo rrfèt.rtijn

gogen en liet, tusschen de zwarte lippen, de witte tan''
den zien, dat de vrouw verEchrok en haaotig achtelùit
week.

Ze l'rad wel eens gehoord, dat die neg:era menschen
opaten.

- 
I{ij moesr eens trek krijgen en mij eon''stuk van

mijn gezicht afbijten, vreesde Aagje. Wqarosr.,br'en-
gen ze zulhe wilden in ,ens land-l Maar o, wat za}'itr
te Enkhuizeni veel kunnen vertsllent
' Ze verheugde zich op dit vooruitzicht.,èn ze slenter.
de ai weer verder.

Zoo werd het avond. En Aagje gevoelde zich crg
*8*

moe.'Nu véilàngde ze naar' huie' O' iat ze rnaar irt hrar

-"ijlÏ: 
*Ï::'hier overnachten) Die vraag bekom-

nerde h.", 
"""".

'Dààr nadèrde'een vrouw die eên mand droeg' Aagle

sprak haar aan en zei:
'tk beh heelemaal vreemd te Amsterdam, want ik

korr'uit Enkhuizen' Kunt gij mij niet een goed loge'

ment aanduiden?
': Dc vrouw keek naar de bloedkotalen met het gou'

den slot 
"n'rraa, 

de ringen en de beugeltasch"

-: \[/66n1 gete Enkhuizen] vroeg ze,

-J"t
- Maar iL heb daar ook nog gewoond, beweerde

de vrouw. En me dunkt dat iL u ken. Neen, ge zijt fire
niet weemd"::'ùl;et 

Aagje Ewants en ben getrouwd tnei
Egbert Janszoon.

' ' Juiet, juis,t, rvaat zaten mijn gedachtenl riep de

Amsterdameche vrouw uit. Ge zijt de goede mevrouw

Jans2oont Nu weet i[. het. Wel hoe toevallig, dat ik rr

liier ontmoet'in dit groote Amctcrdam.
' --' llç wilde de etad eens bekijken, maaî ik kan van

avond niet rnèer naar Enkhuizen terug.

- 
frt6sn, daaivoor is het te laat. En zoekt gô Io-

giee?

- Ja. Ik ken hier natuurlijk den weg niet.
' 
-: 

lls. gelukkig,- dat gc me aangesproken hebt.
en ik u nu helpen kan. Andere zoudr ge mieschien in

*9*



dei' hùndefi' van.bedriegërs gevallon zijn, wairt,.:die .ls{,.

iren er hier veel,
t -;'-O, ge maalst me waarlijk 'bangl verzekerde

Aagje.
',*.":, Ja,-die deugnieten hebben al .menigen bêôro-
gen en bestolen, verzekerde de Amsterdamsche vrouw
,Ze, doen zich,irriendelijk voor, \ mêar wee als ge naat
hen.ltristert- Nu, er is vogr u nu geen. g"rr."a *uur.
want ik zal u terecht helpen. Daar ik u te Ehkhuizentge.
kend heb wil ih u gaarrie een dienst bewijzen. Ga'm"ee
.raar mijn huis en ge lrunt bij one vêrnachten,

,Aagje was.over.dit aanbod zeer tevreden. En gaarne
vergezelde zij die vriendelijke vïour^r. Toch +ond ze
hef. vreemd, dat deze rnet,haar naar een .rfrr"rl"".i
ging. Er stonden daar kleine vuile huizen*- Ik woon nog niet waar ik het gaaïne 

"ou *i.i-Ien, zei de vrouw. Maar het is zoo *"ritijt ..n-*.alruis te vinden, meer in het midden d"r;t;. Mi;;il;.is er voortdurend aan het zoéken. W" *"*;';;;
zoo.lang hier behelpen. Nu ge krijgt toch 

"e" 
g.eJU;J

Aagje wa' te rïroe, om echtey heel veel ";;";;;;ving ,te letten. Ze vond den,tocht ,rog lung. H"r-;;r;
'reeds 'donkêr, €D nog ieidde de Amsterdamsche vrou..\,haar door allerlei straten. Eindelijk zei ze.

-. Nu zijn we.er... Kom, maar binnenl
E,n Aagje n,erc{ ir

irapje op eri cr.* i,'rlitoliîl 
gang geleid' een enlt

----.Jacob, sprak de Anrsterdamsche vrouw, nu hetr

l(l

rk w4ar.lrlk .een Letrnrs qit [.nhhu]zctr lree gebtactrl

[k'ontmoltte haar op straat,

Dit zei ze tot een man dien Aagje niet kon zien,

wanb er. $'as nog. sôen liçht opgeetoker,.

- Jacotr , steelË cle lamp eens aan., irernatn de

9rotlw..
Dit gçbêurde, err nir bemerkte Aagje dat ze. zich in

een srmoedig bemeubelde kamer bevond'
Dc rnan, die Jacob heette, bekeek haar nieuw-sgierig.

- 
Het ie mevrouw .fanszoon , ge weg! well. ç;r,

EnLhuizen, sprak de Ams'terdginsche. En . mgvrouw
wist niet, wqsr ze zo{r overnachten. lk ontmbettç,haêr
opistraat en.ze woeg,rne om raad, Toevallig; hé! En
natuurlijL heb,ik haar mee gevraagd naar hier, waF.t
anders zotu.ze -rni$chien in handca van bedriegerÊ g,e-

vallTn zijn. l)ie loopen er hier lr.ui, hg, Jacob?

- 
Dat zou ik geloovenl bevesuigde de man. Ce

hebt heel goecl gedaan, Griet! Mevrouw is hier wel-
!.om.

* lVe zitten klein behuied, hernam de Anrster:l
;iamsche, Ik heb het aan mevïouw verteld. dat v,,:
een betere woning zoeken. doch dere zeer lastig te vin.
den is.

:- Ja; we moeten nu mâer tevreden zij n rnet cl:t
huis, erkende Jacob.

Aaeje gevoelde zich zonderling re moede. 7,e z.at
.;u hier bij deze vreemde menschen, in een armzalige
kamer. O, wat had ze een verlangen nôar haar eigen

lt



Èocdc gBzcliigc woningl Ze berouwde haar reic ,nari
Arosterdam

- 
AI zitten we hier klein, toch hebbcn wo g"lj,

hernam Griet. En ilr zal voor movrouw eens een lck-'
ker avondmaal beteiden,

- 
Ik zou liever dadelijk gaan elapen, spra[ Aagjg,

- 
londsl eten? Neen, dat kan nict zijnt Ge iàudr

ieclijLe droomen hebbcn

- J", die komen uit een loegc maag voort, bi-
wecrde Jacob.

- 
De tafel is in een omrnezicntje gezeq ,ài Griot.

En dan lcan mevrouw heerlijk rusten.
Ze verli,ct de kamer, gevolgd door haar man, Aag-jc

bleef due al,leen en ze had wel kunnen aehreien, zoo
somber was ze gestemd. O, z. voelde heirmiee n.aii'
Enkhuizen.

Nu zat ze hier alleen in dat groote, weemde A,rnotei-
dam. Die nieuwsgierigrheid en ontcvredenheid toch.

Jacob en Griet bleven tamelijk lang weg. Einde-
lijL keerden zo terug.

Mevrouw, we hebben u lang laten wachten" hé?
sprak Griet. Maar ik bcn naar den bakker geloopea
om een lekker broodje. Dat zal u goed maken..

- 
Met een beker witten wijnt voegde Jacob er b.1

Als oude Enkhuizers willèn we u gocd onthalen...

- 
Wat een geluL, dat ilc u ontmoet heb l' verzekcrde

Griet weer. Het gebeurt, dat elechte kerets vreemd:
rnenechen in een logement brengen, dat een echt roo.
vetrhol is.

_t2_

.- O, 1a, stemde jacob roe, Laarst deed mcn hei
nog met een Engelschen koopman. En die werd in dai
logement vermoord. Dat is gelukkig aan het licht se-
koireen.,. en de schuldigen werden zwaar gestraft
Maar meestal blijft zulk een misdaad v"rborger, '

- 
't Zou heel goed hebben kunnen zijn, d,rt mijn-

heer Janszoon nimmer weey iets vqn u gehoord had,
hernam Griet. En dat zou toch verschrikkelijk zijnl

Aagie werd nog akeliger door al dit gepraat.., Ze
rvas dan toch dankbaar, dat ze nu bij goede lieden
mocht logeeren, al hadden ze elechts een armoedig huis.
Doch ze zou nooit meer alleen op reis gaanl

Het avondmaal etond nu klaar. Aagje kon niet veel
eten. Ze dronk, bij een stukje ,brood, een bcker wijn.
Griet vulde dien beker nog eens.

- 
De wijn is onschuldig, beweerde ze. Gc zult

êr nog eens zoo lekker van slapen, mevrouw. En mor"
gen zijt ge dan heel goed uitgerust. Doe mij nu het ple"
aier en drink de kroes uit.

En Aagje deed het, omdat de vrouw bleef aandrin-
gcn.

Maar ze werd toch duizeling in het hoofd.

- 
Ik zou gaarne nog wat over Enkhuizen gebab"

l;eld hebben, zei Griet, Doch ik merk, dat mevrouw al
zeer elaperig ie.-Morgen aan het ontbijt zal dat beter
gaan.

- J", antwoordde Aagje geeuwend.

- 
Kom dan maar meel Er is een zacht bed voor u.

Heb geen zorgen en leg uw hoofd geruEt neer, ".r t3 
-



(iriet leidde rnevrouw Janszoon nAôr eeil achter-
lamel &ej" *r," t" vermoeid, o* "i op te letten,.!at alles hier n'g haler en schameler *u*. Z" k"* bil;;
ç.p^ haar beenen niet meer otaarr, C.i*, *"".t ir"o,
arlpcn, bij het onrlc,leeden.

* '1 ls of ik zielç ben, stamelde .Aagje,- O, neen... de groote stad kan een mensch zoorrfma$en. Dat was mei mij ook zoo, ,""" ,f.-o"_-ili
Enkhuizen kwam. 'r l- d;;;'ri;;,;;;:iJ JJ"ï:I{et hoofd begint daarvan te draaien.." ,;;;;;;
clapen als een roos en morgen w"", h""l".rlud f;";;zijn, lieve irlevrouir.,

Aagje bleef geen twee minute!-r meer wakker"

. 
II.

'l V/as ochtend .Op een hoek van een achterstraatte Amsterdam stond een groote, 
""J*t"., langwer-pigc rnarrd, gesloten rnet een dekse], ;;;;r;.:;;;

Hêten gegneden waren.
Menschen, die naar hun werlc gingen zagen die manclrtel maar moeiden er zich ni*t mJ. Z. *"*rrd"., 

""-il*r ciat dr eigenaar even een herberg irinnen was e'zijn' vracht hier zoo lang neergez"r iad.Er Lwam meer volk, l".nt t"t *,*".** ,Uiuun later.Vrouwen ginqen naar de mariit en lrinderen naarschool.
Uit het huis waal voor de ïri<_rncl s,tond. tracl eenïlaIl.

I
I

- 
p6s dins blijft daar tnaar, zei hi,i. Ik lre.srijp'

jret niet. Zou die mand van een 1i/agen gevallcn rijni
Hij wilde eens door een der gaten irr het cleksel kii-

ken, maar sprong verschrikt achteruit. F{ij hoorde ee,r

geknor.

.- Er leeft iets in die rnandl riep hij.
En dadelijk naderden er rnenschen. E,n zij ooit

\oorden een geluicl. Ze biikterr elkaar aan.
* Wat mag er wel in clie rnand zitten? vrc'eg.de

peraoon, die het.eerst.dat leven gehoord had.

- 
\I/el, kijk eens, dan zult ge het weten ! riep eerr

L.rg"r, die naar. achter siond. Of durfi ge niet]
* Durft gij I 't Lijkt rnel spokerij.

. ;1 Bang..zijn, r'oor. eoo'n grooten kerel I lk kair r.
niet hij, ma.:rr anders..,

Zoo s4c,efcle cle burqer. Dadelijk maaktc rne,r plaar*
çoor hern. Dcch hij bleef van achter staan.

- 
T oor. rlLl u\^, moed ! schr..:gura,de de be*,onei.

varr hct huir,,p clen hoek.

-- Och. d;rt cling 3aat rrrij rriet aan!
*l Co., durf t ook niet. , , Moed genoeg, hé ! maar

alleen met den rrrond.
.-. W-at hel: ik rrret ùu, rnand te rnaken.
--- ft4ijn nrancl !.". ls rlar mijn mancl? Cie liegr,

''blu$er 
I

--- Konr, kour, maalç geen ruzie over zuo'n kapot,
'en korf ! sipra.i< nu.een brouwersknecht. Zijt gij orrjt,
lresjes of kleine kincjc.ren, clie Lr bane laat rnaken clo:r
:pokerij ?

;- 14 ^*
-* l5 --.



En met een ruk troh hij het deksel omhoog. leder

rekte den hals.

- 
Wat drommel, daar ligt een vrouw in te elapen I

riep de brouwersknecht verbaaed.

- 
ls ze dood) vroeg men.

- 
Kan een doode zoo snorken? 't ls of een blaas'

bais bezig is... Hei, vrouwtje, hebt ge geen beter tre'l
,lan zoo'n mandl

En de brouwerskneôt trok de slaapster op. Deze

werd wakker en keek verbaasd rond. f)e menscher.

lachten om haar koddig gezicht.

- 
Maar dat is Aagje, van Janszoonl riep een sehigr'

per. Hoe in dè wereld komt zij hier)
-* Kent ge hdar? lrlonk het.

- 
Of ik haar kenl Aagje uit Enkhuizen. lk kom ook

uit die gtad.

En 't was waarlijk de nieuwsgierige reizigster, dic
rru *'erichrikt de Ameterdammers aanetaarde,

* 'Hoe kom ik hier? stamelde ze,
* J., hoe komt ge hier) kreet een vrouw. Ge ziir

r:atuurlijlc dronken geweest. 't Is een schande... Z',.)

rnoesten u in't epinhuis zetten (l).
* Hoor eene, Aagje is een fatso,enlijhe burgeter

van Enkhuizent hernam de ec'lripper, En zii ir zek<rr

[edrogen gewordenl

' Maar hoe kom ik hier) wilde Aagje weer we-

ten. Ik woon te Enkhuizen.

- 
Ze houdt zich onnoozel, verzekercle de vrouw,

<lie Aagje maar dadelijk naar 't spinlruis wilde sturen.

Ja, hoe kqml ge hier? Denk maar eens goed na. Dro'n'
(en geweest, hé... en.dan hebben ze een grapje met
u uitgehaald. Met mij zullen ze het niet lappenr maar
:lc drink ook geen brandewijn.

Een politieagent die a'l dat volk zag, kwam nu na
jer en vroeg met luide, zware stem:

- 
Wat gebeurt er hier?

Wel twintig menschen kakelden er dooreen.
Aagje stond recht in de mand. Ze droeg een ouden

vuilen mantel. En van angst en schaamte begon ze te
schrqien.

.- Ik ken die vrouw, zei de schipper uit Enkhuizerr
tot de politieagent. Ze moet hier door bedriegers be-
roofd zijn geworden. Ze is van een heel fatsoenlijk:
familiel

De politieman hielp Aagje uit de mand en zei, da:
ze moest mee gaan naar het bureel. Ook de schipper
zou hem vergezellen. Maar wel drie honderd menschen
volgden, babbelend, lachend en sommigen zelfs zin-
gend.
' Aagje herinnerde zich nu Jacob en Griet. Die moes-
ten haqr zoo schandelijk bedrogen hebben. O, wei
,.'as mevrouw Janszoon nu beschaamd. Ze durfde nie:
opkijhen. Door de politie opgebrachtl En in zulk een
gewaad! En dan al dat loelerrd. votk achter zichl

-t7*

( | ) Gevangenis,
t,mdal de vrouwen

die nren toen spinhrris rroenrd.,
er sponnen
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Celul*kig wiis het buret,l rriet rter. llaar sat'een oveï-
ste, die ook vrcen:.[ c,pker,k.
' .. l6lçs5 een vrouw die dronken geweest is? vroeq

IIrru.

Verachtelijk zag hij het arme Aegje aan.

- 
Ik denk dat zij in de handen gevallen !,/at va{

eenige dieven. rneende de politieagent. Deze sehipper
kent haar en zeqt dat ze van heel fatsoenlijke t.*llitr
re te Enlchuizen

't Best was Aagje zeif haar lotgevallen te laten ver"
iellen. En ze verhaaicie, hoe ze naar Amsterdam wa;
sel<omen, om de stad te irekiilcen. Ze ïrende hier nie'
rnand, Ze iroeg 's avonds aan een vrouw om een goe..i

logement, En cleze had haar meegenornen naar hâ+:'
huis. Ze bevveerde, dat ze ook te Enkhuizen had gc.
ivoond en nrevrouw kende. Aagje hacl dan bij haar en

hâar rr,an gegeten er-! t\4'ee bekers wijn gedronke'rr.
Ze was toen reecls siaperig. En Griet, zoo heette d*
vrouw. hacl ha.ar tt: bed gcbracht. Ze was dadelijk in.

5leslapen en verder herinnerde Aagje zich niets meer
.1-e oni'r.ç'aakte in die mand.

De politieoverste schudde medelijdend het hoofd.
' ; i\,{a61 ge zijt toch niet in dien mantel van hrri.,

, jesaan i vroeg hii.
-* Q, neen, rnijnheer, antwoordde Aagje. [k droeç;

'rnijn beste i<leed, en een halssnoer en ringen, en een
beugeltasch. O, alles is vres... ook mijn geldl

- 
Naiuullijk! Die vrou\v za:È uw jurveelen en kreeg

rv zin in. I)aarom \^-as ze zco gedienstig en zoo vrien-
lB ,.-

cielijk, Ë.n'ze mâakte u wrls, dal zc u kericle' Ze riani u

inor. Ën qe moest dàar eten en twee bekers wijn drin-

ken...
* lk hed var ôer !i.^enoes, nraar die Grict dro$i{

aan, dat ik er nog eil zolr nclnlen. Ze beweeriie' dat ik
et zço lekker van zotl slaPen.

* f'lq1uu1tijk, want ze had er een slaapmiddeltje

in gemengd,
* Ik werd cr duizeling van...

-"p6i 
begrijp ik. En toen ge sliept, heeft die ge'

:rloene bedriegster u van alies beroofd. van uw juwee'

lcn, ul,r' geld en zelfs uw kleederer,, lfn dan stopten
ze u in een oude mancl en ze droegen tt van nacht naar
een heel ander punt. O, ik weet hoe dit vol}<-ie te wevk
gaat. Waarom komt ge ook alleen naar Amsterdarn
arls. ge nog zoo onnoozel zijt, om i:r ieder vertrnuwen.
ie etellen?

_- \X,,/aarom? sprak nu dc scliippe;:,. Cmdat Aagje
zoo nieuwsgierig is en altijd wat anders wil zien en
hooren.

-_ Dan heeft ze nu een goede 1er gchaC, hernam cie
politieoverste. Mevrouw, gij kent cle srraal zeiçer niet,
r'raar die bedriegster u bracht.

.Aagje lrerinnerde er zich niets van"

- 
Och, de sluwe feeks heeit ei u nrtuurlijk larrer

een omweg heengeleid, zei de overste.
l)e schipper wilde .\,agje seid lecnen, om nieul.r.e.

kieeren te koopen, lvant in Cien vuijeii inantei kon de
reizigster niet naar Enkhuizen terus keeren. Een asent
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ging naar een winlcelierster, die allerlei kleederen ver
liocht. En een uur later . kon Aagje zich weer voeg-
zaam vertoonen.

De schipper die vandaag naar Ënkhuizen'voer' zot:
haar-mee nemen. Hij .leidde Aagje naar boord. En het
vrouwtje stelde nu geen belang meer ,iri Amsterdarn.
Ze ameehte den schipper toch in de stad niets.van hel.
avontuur te vertellen. De goede man beloofde het.

't Was al laat, toen Aagje te Enkhuizen aan kwan,.
lilijnheer Janszoon was een uur eerder uit Kampen te-
rug. En ongerust liep hij nu overal rond, .o,p zoek naar
zijn wouw, Hij werd bepaald angstig, to.en men, hem
vértel,de, dat men Aagje in den wagen voor Amster
dam had gezien" De man b-esloot den volgenden ocj:.
tend naar die stad te reizen.

Hij zat treurig thuis, toen Aagje verscheen. Ze be.
gon te weenen,

- 
lUat is er gebeurd ? riep mijnheer Janszo.or,

ruit.

De schipper was meegekomen en vertelde alleg.

- 
Dat homt nu van al uw nieuwsgierigheid, zei

mijnheer Janszoon. Ge zijt uw juweelen, uw taech met
geld en uw beste kleed kwijt. Ge hebt daar voor sehan-
de van de menschen door .Amsterdam geloopen. En
'r had nog erger kunnen afloopen, Die bedriegero
moesten u eens vermoord hebbenl

De heer Janszoon gaf den schipper het geteencle
6,eld terug en nçg een flinlce belooning er bij.

Aagje beloofde beierschap. De politieoverste deecl_20_

wel een onderzoek, maar I<*R qle ':iieven niêt opsporen
De echipper zweeg, maar toch werd ,ie geschiedenis

re Enkhuieen bekend. OnCer al d.at volk te Amster
rlam waren misschien noE xïÊl .st,rdsgenooten geweest.

In elk geval werd $^agje's avontuur te Enkhuixen druk
heeproken. En in de eerste wekc;r ::!urtde het ,'îouwtje
zich niet op straat vertoonen. lodn was het, dat men
hsar r' (< nieuwsgierigr Aagje >> noemde en deze naam
is in onze taal blijven bestaan.

Niet alleen rneisjes, docfr ook jopgens kunnen el
te nieuwsgierig zijn. Zeker, weetgierig mag men lr-deen

en gepaste,vragen stellen. Dat ontu':T'kelt. h'laar ver
heerd is het te zaniken als: << fvloeder, wal ;"ir er n

ciie doos?..Toe, moeder, zeg eens, wat er in .i;c doc,g
zit) Moeder, hoeveel-kost mijn kleedlr Och, ioe moe-
der, hoeveel kost mijn kleed? Moeder, ik zc.r ioci'r rn".il-

len weten, wat mijn kleed kost? Mceder, w.;i&r ;$ va-
der, heen? Moeder wat doet vader te Brussel? Toe,
rnoeder, zeg het eens, ik zou zoo gaaïne r,r,illen weten,
waarom vader naar Brussel is >. En zoo meer! Ge be-
grijpt rne wel, hé?
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Victor en E:nrnerasss freeters waren al vroeg op

F,n hun bliide steminen kionken cloor het huis' G€gtr

uonder nok, ze mochten vandaag met vader €rr rooer

cler op reis" En welk een reis! Ze zouden rnet devl

gtoomboot van Antwerpen naâr Rotterdam varen'

Mijnheer Feeters, die koopman was' had in die Lio{'

landsche handeispiaats eenige zaken te verr-ichterr. Hce

\^'s,s voor de kinderen groote vâcanrie en vader en mot:

"ler hadden besioten hun eens een uitsbapje ùe gunnen'

Gevieren zouden ze met de sloomboot het reis,ie

naar Rotterdanr doen. Er waren nog twee zusje*: Elze

r:n Marijntje" h{aar die waren pas tlvee en vier jaar'

Ze zouden thuis blijven l:ij de meid en tante Liea" drc

r"oôr deze gelegenheid daar krrram'

De tocht û1ôest cirie rS.agen clurert.
\X/elgernr:,:ci gingerr :nijnlir:er en mevrouw Peeter,.

rnet Vieleri" en }i:nmeranee iraâr de Sehelde, Gelukkig
lvas het praci:tig *veer. ile zon scheen vroolijk. En cle
Cnze Lieve Vroulr-etoren rees daar in het gouden mot-
Erniicht.

Cnze pas.*aginrs waren i:ijtijds aa*t bcxrrd.
Vader gneegt clil<'wijle naar Rotterdam. Hij ging al-

:rjd met den trein. I)arr verl,iep de reis veel vlugger,

klaay nu was het orn een tochtje o1: het water te doerr.
a8-ngenqam en nuttig teven6.

Aan dek stonden stoeltjes en de fa;nilie koos een
Roed citplaatsje. .De Èroot vertrok. Er waren nog andere
r'eizigers aan boord.

Eergt voer men langs de stad, dan voorbij Austu.
weel...En:weldra ctrekten zich aan'beide oevers achter
de dijken de polders uit.

Mit'nàeer Peeters moest. heel wat plaatsen aarrdu,"
ciqn: Kalloa, Liefkenshoelg, Doel, links; Oorderen,
Wllgtarsdon'k, I*ii.lo,,.Beirend:echt, Sani;vliet, rechts
iin Victor en Ëmrnerance clacirten aan het boel<je uit
de".kiTt'derblbliotheek over rnoeder Ey.rr en het verhaai
ïan,:de.rov"erstroorrr.ing in den Folder"

*-,(},, alle clorpen hier hebben zulk eerr gesehiec{e
nis. v,a:n r-ampen, door het wâter aaugebracht, eei, r.a*
der.

De i*indeyell r,agen $o[T meer olrrden, hun niet o**
iaekend. ln een boekje der hinderbibliothcel: haCd*n
gç geleaen over het verdronken lancJ
e-n vader lvees een grauwe viakte.

van Saaffing,:

"* Daar is het land van Saaftinger, aei hij, en vrot:-
ger jag er de stad Narnen.

'f-trij wees dan aan cJen o.",erlçant c-enige gehouv"et,
rp den dijk.

-'S69}l" 
r.erv*Tgde hij. Nir is !:E,t eu:n geiru,..ht, maa.r',1*.ns'war lrei een d,rrp, dat echter ook clc"-r,,tr, golr,.,:.1

"terqield lr.er,d. De toren bleef nog aileen irr:ven hÊl
watey uitsteken. Bath ligt el in Holland

' .l'j



De: boot \roer vêËder een kanaal binnen' En op de

oêverg'zag'en de kinderen Zeeuwsche boerinnen in hu'r

c;igenaardige kleederdracht. Uit het kanaal, dat het

eiland Zuid-Bei'eland.doorsnijdt" voer de boot weer

een breed water op.

- 
Dit i9 de Ooster-Schelde, sprak de heer Pecters'

O; daarvan hadden Victor en Emerance ook al ge'

Iezen. in het boekje overde << Verdronken Stad l.
.l)at is de geschiedenis van Reimerswaal, dat doo,r de

golven vernield werd. Een breede zandbank is de
'.,plaats, waar Reimerswaal lag. Dan wees vader heel.

in. de verte den zwaren toren van ZieÀkzee aan, even-
', min een. vreernde. Want de kinderen hadden ervan ge"

lezen in hun boehje < Uit de oude Doos >. En ze wig'
ten dat de Vlaming Keldermane dien toren had ge-

bouwd,
Maar intusschen opende moeder haar rnandic cn

haalde ze lekkere broodjes te voorschijn. Die smaak
ten:rheerJijk. Aan boord kon men kofiie of melk ko,r-
,pen; De reig had de eetlust gescherpt.

'W'at was:er' nog veel te zien en te vertellenl
_ AI een eind in ,den namiddag zagen de Liadcrcn

een, lange brug, van veertien bogen. De brug meet
:vèentien hon'derd meters., Aan weerszijden zijn er dan
aog i"rrg. dammen.
,.s:* ps1 is de .brug van de Moerdijk verlclaarde de

lie'ù,,Peeters. Als ilr met den trein van Antwerpen naar
Rdttcrdam ga, rijd ik er over. Dat duurt vier minuten"
[ûaar de trein rolt traag. ,En aghter die Moerdijkbrue
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ligt de i3iesboech: dat re een *"*r**uiirrg ,rân ie.ër' \ie,&,I

r..Ëirr. eilanden, waarop riet en bi"z.r, groeien., $e
Biesbosch was in vroeger eeuwen een vruchtbare, we!-
trarende streek. Maar clen lBen November van'het jaar
1421, op Sint Elisabethsdag, brak de storm de Cijk+n
."{oor en liep die heele streek onder water. Twee en Éa--'

ventig dorpen vergingen toen en wel honderdduitcnà
menechen verloren, daarbij het leven. Hoeveel paar-
clen, koeien! cssen, schapen en andere dieren ur orti;
llwamen ja, dat was niet ie schatten. Men heeft acht
en dertig dorpen later herbouwd. Maar vier en dertis
liggen daar nog begraven. Men zegt, dat de larDp'te
*'ijten wad door het open laten van een sluisje, Kleine
oorzaken hebben diklvijls groote gevolgen.

De gevormde waterplas was tien uur lanq en tcr
tw'ee meter breed.

Bij die ontzettende ramp kwam, tegen een dijl< bii
Dôrdrechi, een wiegje aangeclreven. Op d" kap zar
een'kat. En het dier toonde zich bezorgd om zijn lever.
Als de wieg naar rechts overhelde, sprong de kat op
de linkereijde van de kap. Dreigde de wieg na.ar liaks
cm te slaan, wip".. het beest zat weer rechts. Ën zol
hièld'het dè wieg recht op de onstuimige golven,

Maar cle menschen, die van den dijk het zonderline'
vaartuig zagen naderen, keken nog verbaa"dO, op,-'
toen ue in de wieg een l<indje bemerlcten. Het wiehtje
sliep: rùstig, en had geen de minete o-ur*oud*n , oun
deze,gevaarlijke reis. 't Was bovendien te klein, om
rlen waren foestand te beseffen.

-26*

,Zeker was.. de houten wieg uit hei ondergeloopet,
huia weggedreven. De ouders van. ùret lcintl moceten
-rierdronken zijn. De kat zal in doodsnood boven op dt:

,r,r/ieg gieeprongen zijn. En ee toonde nu veratand van
schipperskunst te hebben.
, De wiæl wae behouden aan wal gekomen. 'Medelii-
dende nrenechen namen het weesje en ook de kat mde.

Van toen af heeft men dien clijk den < Kinderdiik I
genoetrrd, en hij heet nog zoo. Nlaar hij is niet meel
verlaten qn eenzaam als I 42 L Er staan huizen qp en

rç,e .eullen er schee,pstimmern,etvei-r zien, want straks
ks,rnen we er lang,s.

Victor en [merance hadden belarrgstellencl rraat dlt
eigenaardig verhaal geluisteicl.

Wat later legde de boot tr: l)ordrecht aarr, welks
hooge, vierkante toren reeds lnng zicr,-.tbaar was ?e*

w€est. En toen voer rnen weer verder.
Zoo bereikte men dcn Kinderdijlc. Nu klonken er

honderden hamers en heerschte er groote drukte. Maa,"
cie familie Feeters dacht aan den tnorgen, toen de o--
kaan er loeide en op de golven die wieg kwam aange-
drevcn.

- 
Op een tentoonstelling te Gent heb ik eé1ns ee:1

sehilderij ,van d,e overetrooming gezien, zei vader. 7.r-

lnoet:in die.dagen reede gemaakt zijn. De kunstena;r;
gaf een beeld van, de verwoeating. En arrne lieden..ko-
rnan -nrar Dordrecht gevlucht met hun wcinige havc.
Ge,Lunt daar goed nagaan, hoe de tnenschen toen ge-

*!eed' gingen. welk gêrief :Ea too hatls{en, Ja, die ramgr
'Jl .'



was verschrikkelijk. Ook in Vlaanderen richtte- de or-
kaan toen groote verwoestingen aan.

De bootreis van Antwerpen naar. Rotterdam duurde
den heelen dag. Eindelijk kwam Rotterdam in het
zicht. Moeder vond dat het tijd werd. ,Men kan va.n het
goede oo,k genoeg krijgen. En allen wâren moe van
het vele kijken, praten en luisteren en va nde zeelucht,
rlie ootr< over de Zeeuwsche stroomen waait,

Nu vad,er kende een uitnemend gasthof, waar.allen
neerlijk zouden rusten. Dan hadden ze den volgenden
llrorgen nieuwe krachten om Rotterdam te bekijken.
En den derden dag zouden ze met den trein terugkee-
l en"

IN DEN SIî{T PTETERSBERG.

Canne is een dorpje van Belgisch Limburg dat aan
de Nederlandsche grens paal't. Daar ziet men ingangen
van den St-Pietersberg een hoogen heuvel tusschen
den Maas en de Jecker, op gebied van Hollandech-
l.imburg.

tk gta liever op den heuvel dan er bjnnen in. Wclk
.,en heerlijk gezicht geniet men van den top àver het
echoone Limburg.

En Bclgi".h-ii*U,rrg inet zijn prachrigc hciden en
bosnchen, eenerziids, zijn yruçhtba1p, goJ:vcn4e. ,qk-
kere, anderzijde, met Hasselt, Tongeren, Sintlruidàn,
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Maaseik, Gerick, en zooveel zeer lief gelegen dorpen,
zooinrel als Hollandsch-Limburgr rne! het oude Maas-
tiièht, het lachcnd heuvelland van Valkenburg, Gul-
çten, Vaals, Sint-Geertrui, enz., zijn een bezoek over-
waard. En we zullen in onze kinderbibliotheek dan ook
ee'ns wat meer van Limburg vertellen.

Maar we kunnen niet alleen op, doch ook in den
Sint Pietersberg tusschen Canne, Maastricht en Sint-
Pieter gaan. Door het uitgraven van mergelsteen, die
in het bouwvàlc gebruikt wordt, is de heuvel in den
ioop der eeuwen uitgehold geworden. En zoo ontstond
een grot met gangen en dwarsgangen, wellcet aant,ai
mèn op zestien duizend scbat. Het gewelf rust op ko-
lommen. Sommige galerijen zijn achttien tot twintrg
metèr hoog en zes meter breed. Andere gangen zijn
veel lager en smaller.

Ik was nog jong, toen ik voor de eerste maal de
grot bezocht. Maar nooit vergeet ik de indrukken, toen
cpgedaan. Natuurlijk waagde ik er mij nie,t alleen in,
want lrrie dat doet, loopt gevaar te verdwalen en ziin
leven te verliezen. Reeds voor vel,err is de Sint pieters.
berg een alcelig graf gew.orden.

Bij het dorp Sint-Pierer ziet men de uitspanning
slavante, waar vroeger het ardus genaa-d. lloo"t*i
c{er Minderbroeders was, dat in den Franschen tijcl(1792) vernield werd. In 1640 wilclen vier monnikken
van dit klooster in de steengrc,even van den berg een
cchuilplaarc bouwen. Het wareh toen roerige tijden
Men voerde dikwijls oorlog, en zulk een schuilplaats,
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vr'aar men bij ge'vaarr kou verloevell, wd$ dus',rvel van

I-,elang. f)e monnikken zochten daartoe in den doolhaf
cler galerijen een geschikte plek' l). ,ichuilplaat.$ mec{rt

niet te dicht bij cle ingang zijn. [:,en vijand zou die dar'

te spaedig ontdekken.
Om den rveg terug te vinden, bij hun onclerzoel<

naar een cloeltreffencl oor.l, ]radden Ce monnikken eel
klulven garen meegenolten. Ze bonden het elnd aa;,

.e:] puil bij den ingang; naarmêrte ze vercler ging€ll

ontrolden ze het kirrwen' Iiinclelijk waren ze zeer v.et

3;ej:aan en "'','iiclen ze terug, Z.: volgclen nu het ga{qn.

Maar eer:sklaps rchroliktlt'r ze qe werldig. I-lr:t gareri
'<rvam naar her.. toe, nu ze l-:et inpalrnden. Het was docr
i:et scirure n ic!{en eerr der pilaren afqebroken. I)aa,,,

stonden nu cle ,;ngelukl;iren, hecl v{:r ;n den doolhof.
Ze zochten den tertlgweg nrairr .lutaalden voorl'-
rend rorrd.

f)e r:verstr. vl'rn het !çlocster', wils s avonds zeer orr-

gerust, toen tle -;ier rlonnikken niet ,,erus keerdeu.
F-{ij zond lrair:rs uit, ,-rm lren te zor-'ken, Deze'riepen in
de galerijen. nra?r kregen gcen :r:.t14,'card. Voorzichtig
schreden ze voort, ten einde ooi< niet te rrercln'alen.
Ze brachten herkenninssteekens i\an, om veiliq terug
te kunnen keeren, ,, Zoa gingen dagen r,'oorbij :'net op,
eporingen, i:onder clai men de verdoolden vond. Ein.
delijk den zevende dag lracl men zekerheid. Daar in
'een der verste gangerl, van de oude, reeds lang verla
ten groeven, lagen vier lijken. Het waren de monnik.
ken, die hier den dood vonden. Ze rustten met hetleç"
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laat ten gronde, een rozenkïang rn de hand, Zekcriradden ze geknield en biddend het einde afgewacht,toen de fakkel" uitgedoofd waren en de paters, varrhonger en uitputting het zoek.n .r.,o"*r.r, opgeven...Op den wand had een van hen met hool en schetsgemaakt van het klooster en er de datum onder ge-plâatst.

.. Zij zijn de .eenigen niet, die in clen berÉ het leven
f ieten.

ln 1795 wer.cl Ma:rstricht cloor cle F-ranschen bele_i,rerd. Eenige kanoniers waagden ,;.f, ,"r.f"l-_,0, ',"de grot. Nooit heeft men hen *"..n"rier,.
In den F'ranschen tijcl zochten 

"J.t-i,r";l,r!ers een'",ijkplaats in den berq, om aan den hatelijicr:n le.aer_clr4'ang r'an Napolecn te c:nisnalrpeii.

.* 3l *


