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E}Ë SPI{IN ACHTHM ffi ffi&Affi

I.

't Was al eenige dagen maar droevig gesteld in
het huisje van den timmerman Sparke die, al heel
wat geleden, te Oostende woonde, aan den steen-
weg paar Nieuwpoort.

Richard Sparke had reeds een maand geleden,
zi3'n reehtervoet zoo ernstig met een biji gelvond,
dat hij ncg boven te bed of op een rustbank lag.
En al in dien tijd had hij niets leunnen verJienen,
't'W'as een lange strenge Winter geweest rnet wei'
nig werk en veeT uitgaven. En tci'en had moeder
Marie iden kleinpn spa,arpot r.noeten aBnspre-ken.

lDe Lenite bracht wel arbeid, maar in Mei ge-
beurde dat onggluk en nu wâs 't Juni en in een
maand had vader niets kunnen verdienen.

Er woonde nog een broer van Richard Sparl<e
in huis,'Willem, een kreupele, jonge rnan, d'e met
krulrken moest gaan. En om dat gebaek had h':

hii a&tte'n kbn. Hij *r.:e'en rrak gëlCobbh;



kleermaker. Maar hij had niet veel klanten en dan
brachten zij nog meestal lapwerk, waaraan niet
veei te verdienen was.

Zijn beetje geld moest gauw weg in he t huis.
houden met zes kinderen. En oolc de moeder van'
Richard en'lfillem leefd,e in 't gezin. Ze was ori,l
en diicwijls an wat sufferig, doch werd door allen
met liefie en eerbied':'behandôld.

Ër was dus veel noodig.
Op een morgen zat Willern op zijn kl'e'erma-

Lerstafel te fluiten.

- 
Ge zijt zo:' r'roolijk, zei rnoeder Marie, zijn

schoonztlster. En il; weet waarlijk niet hoe. ilc. vafi-
dâag aan eten moet-geraken. Nu heb ik ze'lfs
geen enk,elen stuiver meer... Ik gaf daer strali;
mijn laatste geld aan den balçker... De kinderen
moesten toeh een boterham hebben.

- 
l7el, N[arie, ga eens naar oom Jnnaûhair...

Die zal wel weer willen helpen, sprak Willem.
-* Ik durf niet... I]< heb al twe-e maal bij h;m

gele end...
-- De derde rnaal is èchippersrecht, zegt men

en dat zal oorri Jonathan, tlie een' oude zeeman is,
rvel begrijpen. Hij is toch een goede kei'el, rnaa:.
hij weet niet hoe arm wij 't hebbàn

- 
Ik'durf toch niet... Kunt gij nisi ergens gèl-J

ontvangen, 'Willeml
* Al mijn klanten hehben me betaald, behalve

twêe rnôtrozen, ,t..j 9,..,oï." brotelr, en de an,,

dere een vest lieten lappe n, maar eerst 't lc,on naar
IJsiand zijn gaan ver'dienen. En 't is een i:eetje
,. . "" het daar te halen !

-*- I-ioe kunt ge nu nog grapjes rnake n I irei"nas.
rrroeder Marie zuchtend.

- 
Och, met somber te zijn vorderen we n.et,."

STeet ge wat... breng dit naar den berg...
Wil'lem haald,e een zilveren zakuurwerk uit

zijn ondervestzakje.

- 
Naar den berg ! herhaalde vrouw Sparke ver,

schrikt.

- 
p361 leenen ze geid op allerlei dingen:.. 't Is

irrrmers de berg van bairnhartigheid. En al we er
lvat beter voorzitten, halen we 't teru,g.Van avond
.is deze frak afgelapt, morgen een andere... en ik
i:eb ntrg werk... 'We spartelen er wel cioor.

*- Ik ben 'nooit naar den berg geweest...
_- En ge zijt beschaarndl Ja, een ijverie menscir

steelci gaarne zijn armoe weg. Wel, ik zal gâan.
Wiliem greep zijn krukken en wipte van d.e

tafei.

-- Neen, dan doe ik 't maar, sprak vrouw Spar-
ke. 't trs voor u tijdveilet.

-. Moeder, d,aar is de briefdrager, zei een cier
Içihderen...

En inderdaad, de postbode stak de deur open en
zei:

- 
EIk een goêden dag. Xk heb hier een brief

q/aarop alleen staat: <<Aan den heer Sparke, te
J3



Oostende >>. Nu heb ik dien bij mijnheer Sparke'

den drogist op den hoek van de Weststraat ge'

bracht; L.., hil h".ft den brief weer op het kan-

toor terug bezorgcl, met de boodschap dat hij nie-t

,0"", h"rrT *t". Dttrom kom ik er hier mede' Ik
heb hem, daar hij open is, even ingekeken, en hij
schijnt eene goede tijding te bevatten' Zeven stui:
vérs voor de vracht.

In dien tijd moest een brief nog zoo betaal'ti

wonden.
Een donkere blos,van schaamte bedekte het gc-

laat van de timmermansvïouw; want zij hal in-

meïs geen geld in huis. Het hooge woord'moest er

uit, e; zrj vroeg aan den bode, of hij 's avonds

niet eens iurrrg kon komen om het geld' 
-

De briefdrager stemde rtoe, ging heen, den brief

achterlatende.

- 
Richar à, zei Marie, t'oen ze boven bij haar

rna-n kwam, hier is een brief met eene goede tij-
ii"u. l-."" h"* ""rr", 

hij zal u misschien opbeu-

ren.
De tirrlmerman bekeek het poststempel' "Duin-

kerke", prevelde hij. ,,lk ken niemand'daar"'
Hij nam den brief uit den omslag en begon te

l"*". Op eens begonnen zijn oogen te vonkelen'

en hij riep:

- Ja, 'Marie, dat is inderdaad g994t tijding!
Roep iroo't*o"der hier en zeg aan Willem dat hij

ook'zlet boven te klimrnen, dan kunt gij allen
4

llooren wat er in staat. Het zal een goed nag€-
recht na een sober middagmaal wezen.

- 
'Maar lees hem dan toch eerst voor mij of

zeg wat er in staat.

- 
Wel, mijn broeder Mathijs schrijf,t dat hij te

Duinkerke is op weg naar hier en rijk is gewor.
den.

- 
Uw broeder Mathys !

-- Dien hebt ge nooit geken'd...

-. Ge he t me dikwijls over hem gesproken...
Hij wilde niet oppassen...

- 
Aan land, neen... Hij haci zin in de zee. Va-

der wilde oo'k een timmerman.van hem maken.
L)oor oom .fonathans bemoeiing mocht Mathijs
eindelijk r'aar zee. Hij kwam op een Engelsche
driemaste r en rnoest toen op zijn Engelsch Ma-
thew heeten. Toen vader ai jaren gestorven
vras, bleef hij ergens in Amerika. En hij zou nu
r,jk geworden zijn. 'Ha, dan zal hij ons helpen...

.-_ O, dat ware een uitkomst, want ik heb geen
duii meer...

En m,oeder Marie vertelde, hoe Willem zijn
z-akuurwerk gegeven had om het te beleenen.

--_ Die goede jongen, zei-Richard, maar breng
't horloge nog niet weg. Vertel Wil'lem 't goede
nieuws, en ga dan den brief aan oom Jonathan
voorlezen,.. en vraag wat voorschot. Mathijs
brengt nu gCid.

- 
Zou't wel waar zijn!

5-



* J", ja.. " Mathijs of Matthew heeft een goed
hart... Dat merkt ge wel uit zijn brief.

Even later was Marie op \ffeg rlaar oom Jona-
than, die een buitenhuisje bewoonde aan dren weg
naar Thorhout.

'En'de vronw van den timrnerman had nlJ meer
hoop.

II.

Oom Jonathan had vele jaren op zee gevaren
€n nu leefde hij stil: Een kleindo'chter, Emilie,
deed zijn huishou.den.

Oom Jonathan zat in het prieel achter in zijn
hof. Hij was welgezind. De zon scheen zoo vroo-
lijk en de vogels zongen in 't geboomte. En daar
achter de haag ro,rk het hooi van een weide...

Emilie bracht <ien ouden zeerob een kop geu-
rige koffie.

__ Fijn 'weer, hé, zei Ernilie.

- 
Een zomermorgen... "t Is hier heerlijk zit-

ten. I'k ben bJij dat ik niet in de volle stad woon.

-- 
't Is hier beter... Maar grootvader niet ieder

heeft het zoo goed als wij...

- 
Dat is waar, kind...

- 
Ik denk aan oom Richard. Gisteren za,g ik

een van ide kinderen'en de Xcleine vertelde, dat va-
der nog al,tijd boven lag.

- 
O, met dien gekwetsten voet. Duurt dat zoo

6

l..rng. Moest hi3' nu ook zijn voet voor een balk ne-
rnen, toen hij zijn bijl zwaaide I

- Een ongeluk...
.__ J., natuurlijk... Opzertelijk heeft hij niet

d:'cn Lap in zijn bee, geg.v".r. Er, ,t i" t"g"" ,1;r,
zirr, dat hij zoo lang rusten moet, want Ri""h.rd i"
een -vlij'tige kerel... I'k hegrijp wel, wat ge wilt,L}nilie... B,oven op mijn L;;;, liggen eenige zil-
verstu,l<ken'... Breng die maar ,r!-", d" fàmihe
Spari<e.

._ O, graag, grootvader!

. * En vraag aan 'Willem of hij van avond eenjas vcor mij komt aanmeten... fn; heeft ;;i;;
slen 'laatste n snit, maar zoo nau\^r t"lt if. "i.i...Ik moet den armen drommel wat laten verdienen.

- 
q, oom, hij zal iblij zijn...

.- - - B_r""f kind, mompeHl oom Jonathan, toe::[rnilie hecnging. J**rrr.r, dat ze ioo ,r".g hu.,cuûers verloor.
Iemand harl het gesprel< afgeluisterd. FIet was

e,en kerel, die achter d9 h3as iT, h"t frr":I"*, 
".]=iandlooper, een man, die ,s ;rrg"; niet wist hoehij.clien dag aan den kosr 

"o* Ëo*r;:-- 'rel rrvv

't Duurde niet lang, of gom yr""tfr"r, hoorde;ie ice:tjes v-an her tuinpad kr"t";, ;;" U.*i:" u"icl iemand naderde.
l-lij keetr< op.
- * Wie drommel zou dat nu weer wezen ! zei

d,e kapitein bii zich,zelf 
,qt 

ik zie h"; ;i;î;r';;



Marie. Wel Marie, hoe gaat het? En hoe is het

met Richard) vroeg hij.

-- O, met Richard wordt het ieder dag bet-er'

oom, antwoordde Marie, terwijl zii naar den ka-

pitein toe trad en hem een hand gaf'
Maar zijt gij Emilie niet tegengekomen ?

Dan is zii zeker'an,gs het vo'etpad gegaan, en gij

hebt misschien den straatweg gehouden?

-- Ja, oom. Om u een goe'de tij'ding te bren"
genl Mijn mans broeder, Mathijs...* 

- 
Wat) Komt die kerel weer bovenduiken)

Ik dacht dat hij al lang door de haaien was oPqe-

geten.
Ftij is op dit oogenhrli'k te Duinkerke. Wi

hebben daar straks een brief van hem gekregen

Wil ik dien eens voorlezen)
Marie haalcie den brief uit haar zalç en las:

>> Lieve broeder !
'Wanneer gij deze regels in goeden wei-

stand moogt ontvangen, zal het mij aange-
naam zijn. Ik voor mij ben, God zii dank,
frisch en gezond. Gij zult mij reeds lang
voor dood hebben gehouden; maar dat is

toch zoo niet, en ik kom zelfs als rijk man te-
rug. Zooàra ik mijn zaken hier heb geregeld,
zal ih u dadelijk een bezoek brengen. Ik ben
in het Oosten geweest, en in het Westen, ge-
weest, en in het onbekende Zu,iden geweest;

I

gij zult evenwel tevinden dat ik altild ben
gebleven

Uw'liefhebbende broeder,
Matthew Sparke. >>

** Kort er, bondig, zei de oude kapitein, toen
Marie den brief had voorgelezen. Van veel woor-
den den nek te breken is Mathijs nooit een lief-
irebber geweest. Maar hoe hij een man van geld
iu geworden, dat kan ik niet begrijpen. Misschien
is hij vrei aan het goudgraven gegaan, en heeft hij
een grooten klorr.-^-p gevonden. Maar ga nu eens
even zitten, en luister. Ik kan niet goed zien dat
gij in die armo,edige plunje rondloopt, wanneer
,r* iijLu schoonhr'oed'er u een bezoek 'komt ge-
ven. Ik heb daar zoo even E milie met geld naar u
toegezonelen; maar dat is niet genoeg. Ik zal u nu
ecn fiirrk voorschot geven, opdat ge u weder als
eene fatsoenlijke burgervrouw kunt kleeden.
i(orn even mee in huis.

O, oom, wat ziyt gij goed! stamelde Marie.
-* C)'-h kom, leg niet rte malen, kindl antwoord-

de ouCe zeeman. I-let is vols'trekt geen goedhr:id
van rnij, maar niets anders dan familietrots.

Terwijl de oude kapitein door zijne nicht ge,
treid, in huis strcmpelde, verhief zich een lange,
magere gestalte langzaam uit het hooi en keek
voorzichtig over de haag en mompelde:

- Ik kon niet uy 
îryn 

wat in den brief



sÈoncl; *.", **.i'tt... daar is hil, geloof ik, op dat
tafeltje blijven liggenl AXs ik nu ffiaar wist of d"e

cu.d.e ze,erotr er een hon<l op nahoudt zoo niet, dan

lvi'l ik we,l eens even een lcijkje nemen.
Met deze woorden dook de spreker weei orn-

laag, en kroop langs de haag voort, tot aan een
poortje'; hier rees hij ornhoog ea iichtte den klink
op.

._ Als hii nTij irnocht zien, sprak hij in zichzelf ,

Can zai ik rnaa.r zeggen, dat ik een arm reiziger
ben en een gtu}c brood vraag.

Een hond was er niet te hooren, en de oude zee-
rnan en zijn nicht waren nog altijd in huis De <<ar-

me reiziger>> sloop op zijn teenen naar het prieel
toe. I{ij nam gauw den brief en las dezen.

- 
Wat is het toch plezierig, als men lezen en

ochrijven kan, zei hij. Ja, wat is het goed, dat mijn
oud,ers rnij eene fatsoenlijke opvoeding hebben
qegeven ! Geluklcig is de brief niet lang; ook is het
rrij maar om de hoofdzaak te doen. Laat eens kii-
ken: Matthew Sparke. Ik wenschte wel, zei de
landiooper, ierw.jl hij naar zijn hooi teruglr.eerde,
dat hij den doopnaam van zijn broeder had opge-
geven, als ook zijn ouderdom, zijne lengte en zijn
voorkomen in het algemeen; daar zou hij mij ve: i
pleizier rnee he,b'ben gedaan. Maar wie weet is er
wel wat te doen.

- 
N,r, Marie, heb nu moed, zei de oude kapi-

tein. terwijll hij zijn nicht uitliet. Als Mathijs ie

- t0 -

aangekomen, kom het mij dan even zeggen; want
ik moet hem toch verwellrcmen. Den brief moeet

gij rnaar hier laten; want ik wil straks nog eens

overlezen.

- 
Hii l:gt in het prieel op tafel, zei Marie'

Oom ionathan keerde naar 't prieel terug' Hij
vermoed'de niet dat eï een spion achter de haag

zat.
Toen Emilie terug kwam zei ze:

' Groortvader, tante Marie is hier geweest,

hé?

- J., kind... Ge hebt elkaar gemist, hé...
-- Ge weet dus 't goede nieuws.
-- J., Mathijs kc,mt, de oudste broer van Wil-

lem en Richard... Wil'lem heeft hem zeker nau-
welijks gekend... En Mathijs komt met gelcl...
Waar mag hij 't vandaan gehaaid hebben? Toch
eeilijkl Of hij zou veel verander'd moeten zijn'
Hij' was in zijn jeugd een wonderlijk heerschap'
De menschen zeiden dat hij voor niets deugde...
Maar ii< merkte wat er aan scheelàe. Ziin vader
wiide er een kleermaker van maken, een lan'drat
dus en Mathijs wil'de naar zee' Ik heb hem naar
zee geholpen. En dat ging goed... Maar later hoc'r-
den rve nie t meer van hem... Ik meende dat hij al
lang in 't zeemansgraf lag. En nu komt hij plots
opduiken... en rnet een zak geld. Hoe mag hij
dat verdiend he'bben! Nu geduld, we zullen 't
liooren... En ik wandel eens naar de stad, naar

-il-



den waterkan't. I'k moet vandaag de zee eens zien

- 
Oom Willem zal vanavÀa a" jas tr...ornen

aanmeten, grootvader.

- 
Goed, goed...

Oom Jonathan trok zijn jas, een vroegeren
s-cheepsfrak aan en wand,elde heen. Hij lcwaÀ aan
de haven. rEn,plots zag hij er een ouden kennis uit
Nieuwpoort, ook een zeeman.

Wel, Ernest Jacobs, dat we nu hier tegen
kaar zeilen, zei Jonathan. Hoe gaat het, oude
rel... Ge kijkt zoo triestig als een scheilevisch
't droge... Wat scheelt er aan?

Eensklaps sloeg. Ernest de hand voor 't gelaat
en brak hij in snikken uit.

- 
Mu.r, ouwe jongen, wat nu met die watr-r-

landers) vïoeg oom Jonathan medelijdend.
'Ernest beheerschte zich en veegde zijn tranen

af.
-__ g+, mijnheer Blenkingson, sprak hij, 't .ge-

moed s'chiet well eens vol... G" ként mij" ,oln
Rob die nog bij u gevaren heeft...

Ja.... Ik heb niet veel plezier aan hern be-
Ieefd...

_ El zijn moeder en ik dan) Hij heefr noci;
willen deugen en zwierf jaren in. dàn vreemde;
maar nu hoor ik, dat hij hier te ,Oostende zou
rondloopen als vagebond. En ik ben van Nieuw-

. poort gekomen, om hem op te zoeken. Hij is toch
mijn jongen...

-12-
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** I,1...'t ls harrl, E,rnest...
-*- (1, clat ntreet seen ffrensch! Een zoon clie zir:l:

*l.rr:l-,t creri'aast. ". Ilr. v"'il trael-lten hem rn,ee te lirli
gen ï]aâï !:uis. AIs h:i ziet, hoe ziin moe'der ve-
cude rd Ên vermagerd is van verrtrriet, zatr c{at hern
rnis"qchien treffen

*--'t Is te hopen.
**fiod geve het"..
Cnrn jonai:hai,,. nan'r afscheid van Ernu:st e--

slt:nterde l-reen. ". Ja, hij herinnerde zich Rob .Ia-
coi:s heil soed.. Ein Fd*b was matroos op een schi'
l.r!"anr\raï1 .fonathen cle kag:itein was. En jonathan
]lr:d Rc,h rnoete n weg jagen !

-.* Vyeerncl, det clie iç.ereÏs ten slot,te toch riaar
h,l.r.1 art,,r-le rtreek teiug I<eeren, n'loirrpeld.e cle zo:.
r:5ra I\4:',ih''r r'jk en R.o'b Jacobs als een vage-
J:onrl. Een heel verscirill

ItrI.

De sr.-,ion aahter cTe haag uras heel den tlag dicht
l:,i de lt'a::inÊ van .lr>r,latT-lan Blenkingson cel,,le-
v3rl erii J:e.l rn cle bu.urt wat gebedeld en in een
hr:.':[:r::r1 lil een" r4tras bier een str-Tk bi:,ood trretroï-
l:e r:1. 

',ile 
vanrb'c;,id ha,cl eere plan. F-lij yiisi r-lat er

'hln ren :lelie;e,r Srarke een rijlcere broer, l,4nthi;s,
i:l o,n rlf n F,l:ç::rtrsr:h,.kTniThew,hinnnen enkele dagen
ve;:n^lar:ht v*erd. Hn nu had de familie vair. di:r
L,rorr al geld gekregen orn 't huishouden al vasi
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rosat in cr,cle te steilen. !)e vagebond zort ira;:htr::,.
e.ell de€jl van dat ge Td te he:nar:htigen. F-i'j h:ri r'
veei sLur^re stukjes uitgehaald.

-_ hrtraar waar wûûrrt di'e Sparke? had de ta.tdi-

lccper zich afgevraagd.
i-{ij had als spion ac}rter de haag echter o,;*i:

vernrorn"en, ctrat bij d.ien oom Jonathan nog eeri
Willem uit Sparke's huis rnoest korneir. En clie

iron hern den weg wijzen...
De va,gebond stond rlus op lt'acht. i-lij zag e er

kr'etlpelen jon,gen n:r.an in de wor,ing gaan en e:
rla een tijd weer u.it kcmen. 't i\/loest Wiile:n zij:
I-{ij strom;:elde op }cruki<en.

--* C:cd:e avonC, vri:nd, zei dr v;.1trLo l'
'r Is zaciat weer, hé)

-* -]a... Een prachtige avc'nd...

-- "k Zou u wel een c{ienst wilXen vragen...
Wjliern, zooals we weten een kieermaker van

b,lrde;:, hacl, als kenraer, terstoncl. berrerli.t Cat cle

Tï!i-iu\/'en van zi1'n gezel kaai en afgesleten w:'ti:en
lrir t aiJ.rer:, rriaatr ::eifs van oud.erdr:nr gict:t"li;,r"':in.

li--iij v;:rm.reclde d'i-ls, Ja"t de rnân ûru? een aelrn,:es
o,vi.lle v:'ag€n en zel:

-*-- ik i;en wr:i;eii ock siaar
,!rûC{1.,.

-,. j',1 ::,;;r, rij i:,egr' j- I m'"i n-:i, t---,'i",,v-i ,..i i-
, -...' ..: .., t: :.." r''o'.. -.-i l. :. . ..
..,;:,i.-t W,;ûfit.

** Wat \rrûor ecir ,i}:r.*'kci licp T{,/ilie;::l rit
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Meent gij den drogist op den iroeL vah de West-
straat.

De vagebond hield een o'ogenblik stil, en an!-
woordde toen:

- 
De Spar,ke, dien ik hedoel, is, geloof ik,

iemanctr die het mâar arm heeft.

- O, dan zult gij zeker mijn broeder, deù tim-
i.Iiermân rneenen, zei Willem, wien een zonderlin-
ge aandoening overviel, daar hij zich den brief
van dien morgen herinnerde.

Bij deze woorden uitte de landlooper een kreet
van vreugde, wierp zijn sto'k 

- 
dien hij, met een

pakje er aan, over zijn schouder drôeg 
- 

midden
op den weg, en breidde zijn armen uit. In het vol-
genJe oogenFjlik werd de kreupele omhelsd,
terwiji de vagebond sprak:

- 
Ik ben Matthew Sparke, uw lang verloren

broerierl Gooi uw krukken mâar weg; ik wil u
met alle pleizier naar huis dragen.

Willem m,oest van aandoening zich even aan
den rand van den weg nederzetten.

- 
Dai noem ik een verrassing! hernam brce'

,der NÏatthew, terwijl hij naast den kreupele plaats
nam, en zich met zijn smerige mouw over d.:
ocge n streel<. Ih ben geheel buiten mijzelven, en
weet nàuwelijks wie ilc ben of waar ik ben. Hoe
lang is het nu wel, dat ik ben weg geweest.
' 
- 

Negentien jaar, zooa'ls men zegt. Ik was nog
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maâr een Lirrd, to.., gij zijt wugg"ioopen eù het
z:eegat ingegaan, zooals men;bij ons vertelde.

_- J., 't zal al negen'tien jaar wezen; dat komt
cok juist uit. Wat waart gij toen een lief kind, en
wat hadt gij mooie roode wangen! Maar lieve
broeder, l-roe zijt gij ook weer het gebruik van
uw beenen kwijtgeraakt?

-_ Door een val van al de trappen, antwoordde
Willern.

_- O, ja, een val van de trappen; ja, nu herin-
ner ilc het mij ! Gij waart toen al in uw vierde jaar.
I'o'Iijn geheugen heeft d,oor die lange afwezigheid
geleCen. En vertel mij nu eens wie in huis nog in
leven zijn.

De eenvoudige en goedhartige Willem begon
nu het een en ander mede te deeilen, en dat ver-
haal drlurde tot beiden bij de woning van Spark,e
"r.vareî aangekornen. Hier brandde een'lantaarn en
tle Xcreupele zag nu eerst goed welk een vies heer-
schap zijn lieve broeder was.Hij veroorloofde zich
dus aan te merken:
...- Gij zuit zeker in uw koffers betere kleederen
lrebben dan deze, niet waar, broeder)

_- O, ja jongen! Deze lcleeren heb ik opz€tte-
lijk aangetrokken, omdat ik u eens wilde verras-
sen.

- 
Flier is het huis waar wij wonen, hernar:,

Willem

- 
Ik zal mij moeten goed houden, prevelde de
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vagebônd bi; zichzeif. Aiu. ik nti maar wist, hoe
oud ik eigenlijlc ben!

I-lij trad binnen.

- 
Hier is M.athijs ai, zei V/illem tot Marie.

l''taar hij heef't nog zijn oude lcleeren aan... Ri-
chard slaapt zeker al)

*.J., antwoorelCe d.e vrouw, die verbaasd naar
den vreemdeling keek.

-- Maak Richard dan niet wakker, sprak de
valsche Mathijs. Ik ben vroeger gekomen dan ik
meende. Hij verwacht me dus niet. 'We mogen
hern niet doen ontstellen. Laat ik nu eerst kennis
maken met mijn schoonzuster.

Broed,er Mathijs verkiaard,e, dat hij al zijn ba-
gage te Duinkerke had achtergelaten, van waar
het hem met den goederen trein zou word,en r)a-
gezond,en. Ftrij had dus niets anders medegebracht
dan een stok, een klein buncleitje, dat in een roo-
cien za'kdoek was geknoopt, en. een grooten eet-
lust.

De goede uitwerkselen van oom Jonathan't,
halp was reeds op de tafel van Marie zichtbaar;
lvant daar zag men een groote pan'met lams-cote-
Ie'tten, e en bord rnet boter, en lelcker brood.

[-{et was inderdaad van belang, broeder Ma-
Lirijs te zien eten. Hij had een breeden mond en
rnagere wangen. f,)e eene cotelet na de andere

'zerdw,een in zijn keelgat ; boterhammen, goed
met boter besmeerd, volgden. En dit alles werd
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rnet de nood'ige k,rppen koffie met melk en suiker
naar beneden gespoeld.

Toen de kinde ren hun eetlust hadden gestild,
gingen zij in een kring om hun uit verre landen
terurgekeerden oom heen staan en keken hem
rnet verwonderde blikken aan. Eindelijk schoof
hij zi3'nibord van zich af en begon te spreken:

-'NJ€'sn, 
mijn lieven broeder Richard, wil ik

r.a.n avond nie t storen, zuster! zei hij tot Marie.
Gij zegi, dat hij al in slaap is. Laat hem nu maar
nrsten; wij hebben tijd tot rnorgen. Nu wij elkan-
clen in zoo lang niet meer gezien hebben, komt het
€jr op een enkelen dag meer of minder ook niet
aan.

- 
Maar, rnoeder! vroe,g Marie.

- 
1331 die ook maar in rust, de goede vrouwi

Gij zeidet straks reeds, dat zij gewoon was om
vroeg naar bed te gaan.

_. 'Ç1s6tas1oeder weet dat Sij ihier zijt, merËte
een der kinderen aan. Ik heb het haar gaan zeg-
gen.

Nauwelijks waren deze woorden gesproken of
cie deur ging ope,n. en ,gïootmoeder trad binnen.

-- Waar is dan neijn lieve verloren z<lon) riep
rii ui,t. L.aat ik hern in mijn armen sluiten!

Broe,der Mathrjs stond bij deze woorden dade-
Iijk van zijn stoel op, en omhelsde de oude vrouw,
die van aandoening in flauwte viel.

-_ Een slok brandewijn is in zulke gevalùen het
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best, merkte de teruggekeerde broeder op' Goede,
bqste, moeder, zie ik u dan eirideliil< weder!..'
Cch, vervoigd,e hii' tot een der kinderen, loop gij
eens gauw naaî een herber'g hier in de buurt en

haal brandewijn; maaï het moet van den besten

w€zen, hoor!
I-{et duurd,e niet lang, of het meisje kwam met

het gen,eesmiddel terug. Broeder Mathijs ontkurk-
te haastig de flesch. en deed er €en ferme teug uit,
n...tuurlifk om'te pïoeven of het wel van de beste

soort was. Tcen schonl< hij wat brandewijn in een

bierglas, en hierld het d,e oude vrouw onder den

r.rri die nu begon te niezen en weder tot zich-

z:elve kwam.
-_ Dat is mijn lieve, beste zoon Mathijs dus I

sprak :ij, terwijl zij hem sufferig aanschouwde'

It zo.r u waarempel niet herkend hebben, mijn
zoon! Toen gij wegliept, waart gij een dikke jon-

gen.
Och, lieve rnoeder, ik heb in al dien tijd zo<r

veel moeten doorstaan! Nood en ellende hebben

nrij uitgerekt en vermagerd

- 
C" zv,et er oud uit! begon de grootmoeder

weder. Gij waart nog g€en zeventien jaar' toen

g.j in zee gingt, en nu."
"-' 

- iq.t Ë"tt"iL zes-en-dertig, en zie et uit alsof

al tien jaar oud'er was, viel Mathijs haa'r in- de

,.d*. D.t weet ik maar al te goed' Maar ik heb

J"" ."U wat doorgestaan' Tot onder de wilden
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to,e ben ik geweest; gevangen hebben ze mij ge-
houd,en... dat zal ik alles wel eens later vertellen.
Maar nu begin ik te voelen dat ik door en door
vermoei'd ben; ilc heb de zwakl<e zenuwen van
moeder geërfd... Och, broeder 'Willem, breng mij
nu ergen's waar ik s'lapen kan! Waar is mij vol-
strekt onverschillig; ik ben op dat punt heelernaal
niet kiesl<eurig. Goede n nacht, Iieve moeder !

Nacht zusterl Nacht, kinderen! AIs mijn koffers
komen, dan zal ik al het moois uitpakken, dat ik
voor u heb medegebrach,t. Broeder'Willem, zei
hij tot dezen op een vertrouwelijken toon, toen
zij beicle de kamer uit waren, gij moet rnii morge:r
wat kleederen van r-rw klanten leenen. Il< zie nu
toch dat ilc het wat te erg gemaalct.heb met in d,e:r
plunje hier te kornen. En Marie moet me geld ge-
ven onn , .e vracht van de koffers te betalen. 'Want

il" heh aileen Engelsch bij me. Ik moet het wisse-
len. Slaap'lekker, zooals ik.

v.
Het was den volgenden voormiddag elf uur,

toen een goedige heer, met een breedgerand",-'
stroohoed op het hoofd en een stok in de hand,
het huis van de n timmerman binnen ging.

- 
Wel, daar is waarlijk oorn Jonathan ! rie-

hAa.rie. Wie zou ge'dacht hebben u'zoo vroeg hier
te zien, oom! Ik moet mii schagnen, dat alles nog
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zoo in wanorde is; maar gij moet weten dirt het
gisteren avond hier vroolijk is toegegaan.

- 
Ik heb daarvan gehoord, gaf de kapitein ten

antwoord. Neef l\4athijs is aange'komen, zeker.

Ik wee t het door den postbode. Hij kon iemand,
Cie bij mij in de buurt woont, niet vinden; ilç wees

h.* ir.".ht, en wij raakten toen een beetje aan

het praten Een briefdrager ziet dikwijls wonder-

lijke dingen, zeide hij. Gisteren morgen
vlrtelde hi; 

- 
lcwam hij in een huis, Ûaar allen er

ais verhongerd uitzagen' en waar men niet eens

eenige stuii-ers had orn de port, vooï een brief te
betaien. Gis,teren avond kwam hij het zeifde huis

voorbij, en daar hrj luid hoorde spreken, keek hij

""*s 
,r.., binnen' en toen zaten zij te smul'len dat

het liefhebberij was'
Wie woont daar dan? vroeg ik aan den

oostbode.I 
Sparke, de timm'erman' gaf hii ten ant-

woord."'__brn 
is zeker mijn neef aangekomen, dâcht

ik. En toen ik ontbeten had, lichtte il< het anker'

r.i*-"fi" zeilen bij 
- 

en hier ben ik' Maar waar

steekt Niathijs nu?

fers te halen, ooml antwoordde Marie' Hij is laat

;;;*";; "r, 
h."ft Richard nog niet eens gezien'

[k nroet :zeggen dat Mathijs me een rare kerel
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iiikt. Moeder herkent hern niet ineer... 0, daar is
hij al.

De kapitein keek door 't venster.

- 
Is die vent mijn neef ! riep hij uit. Hij lijkt

'riel een vogelverschriklçer. l

En 't was uraar. Mathijs had kleeren van Wil-
lems klanten aan en Richard's zondagschen hoed
opgezet, 'die zoo wijd was, dat hij hem telkens
over de oogen zakte.

- 
F{et goed komt met den volgenden trein, zei

t'roeder Mathijs, toen hij met 'Wlllem 
binnentrad.

Gij, Willem, zult wel zoo goed wezen om er nog
eens ,heen te gaair. Het zijn 'drie kisten, twee kof-
fers, drie reiszal<ken en eene mand, met allerlei
snuis,terij,en. Vergeet vooral de mand niet, 'Wil-

Iem!

- 
frrJssn, sprak Willem. trk zal echter blij wezen

als uw'kleeren zijn aangekomen want zoo als g j
er nu uitziet, -hebt gij veel van een vogelverschrili.
ker in zijn zondagspak.

-- O, dat zal niet lan,ger duren c{an tot ik mijn
koffers heb. Maar zeg eens,. fluisterde hij Willem
in het oor, terwijl hij hem ter zijde trok. Wie is
die oude dii<zak daar, op dien stoel in den hoek?

* Dat is oom Jonathan.

- 
I-loe heet hij met zijn farnilienaam? vroeg

broeder ft4athijs wantrouwend. Ik weet graag pre-
cies hoe d.e rnenschen heeten.
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- Blenkingsôn, antwoordde Willem, terwiji
hij broeder Matthew een stoel bood.'Waarom 

ontstelde Mathijs zoo op eens en werci
hij zoo ,bleek als een doek? ,De oude kapitein was
in,tusschen opgestaan, en keek met een gestrengc
r:itdrukking naar broeder Matthew, naar wien i-rij
Iangzaam toe ging. Toen hij voor hem stond,
stampte hij met zijn stok op den grond, dat e
vensterglazen rinke'lden, en riep met een don.
cierend'e stem: << Schip ahooi! Hoe is de naam) >>

- 
De Matthew,sparke, gaf oom Nlatthew ten

antwoord, terstond de grappige zijde der zaak
aanvattende; de lMatthew Sparke, met gemengde
lading.

- 
Ik heb u niet,gevraagd wat gij geladen hebt,

mijn jongen ! vervolgde de kapitein op den zelf-
den strengen toon. Maar il< wensch uw vlag te
zien.

- 
Wat bedoetrt gij daarmede? vroeg broecler

iVlatthew, op wiens gelaat de spor,en van zijn ont-
steltenis hoe langer hoe duidelijker werden.

- 
Maar oom, zei Marie, hoe kunt gij zoo tot

Mathijs spreken! Naar zijn kleeren moet gij hem
niet beoordeelen; clie heeft hij maar zoolang aan
tot zijn goed van Cen trein komt.

- 
Van zijn kleeren spreken we hier niet, ant-

woordde de kapitein. Al kwam mijn neef in e.en
plunje, die hij bij den eersten den ,besten vodde-
man had opgedaan, dan zou hij mij even lief we-
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zen alsof hij geheel in het nieuw was gestoken.
Ik blijf echter bii hetgeen ilç heb gevraagd', en
vraag nog eens: << Onder welke vlag zeilt gii ? >

-- II{ weet inderdaad niet wat gij meent, zei
LrroederlVlatthew, di.e op een stoetr was neergezon-
ken, en bleek was als een doek.

N'r, njian wil ik mii duideli'iker verklaren,
v"rvolpde nJe kanitein, terwiil hii weer ginq zitten.
Maar voorr-lat ik begin, moe'st gij, 'Willem, die
r-leur even sluiten en e!: met den rug tegen 'qaan
siaan; en al" iemand buiten mijn verl,of er uit wil
trnonen, sla h"rn dân met een van uw krukken de
hersens in. Werlaan, vervolsde hii, t,erwiil hii in
de l"arner rnnrlkeel<, daar wii hier nu zoo lief bii

"lkander zitten. wil ik 1r een kleine historie vertel-
lç-n. Hier te C)ostende leefde eens een man, met
r,ârne Andries Sparke. die een visscher en oolç
eigenaar van een fie'rrtschip was. Hii had drie
-ootrls"rDe jonqste. 'Willem, is deze goede joneen.
l'4"t deze woorden tikte de kapitein Willem vrien-
.leliik c,p de n schouder. De tweede van onderen
on. Ri"hard, ligt boven in bed, en de ou'dste, Ma-
thijs, Iiep weg en gine het zeegat uiti Indien ik zei-

',c{e 
dat hij was wegeeloopen zonder dat iem4nd er

=,an wist, dan zorr. ik liegen; want ik wist het wel
.ieqeliik, en vond het soed ool<. Ik zas dat er aan
Jand niets qoeds van den jongen groeien kon, en
rei-dit ook aan zijnen vader. Deze wiltd,e echter
volstiekt clat zijn zoon hier blijven en een hand.
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\^/erk leeren zou. l'trij zei alti.ld dat de zee àrie
broers had verzwolgen, en zijn zoons op hun bed
moesten sterven. Om kort te gaan, Mathijs wou
e!] zou op een schip.

-_ Mathijs, zeide ik tegen hem, hebt gij inder-
claaC zoo'n grooten lust on-l op zee te gaanl

- J., kapitein ! gaf hij ren antwoord.

- 
Nu, gun rnij dan het plezier, dat ik u als

zoon van Neptunus inwijde, zei ik. Ik haalde toen
kruid en naalden, en prikte hem op zijn rechter
arm, vlak onder zijn schouder, de afbeelding van
een driernaster in volle zeilen, en daaronder de,
spreuk: << Dce wel en zie niet om D. En nu, mijn
brave mijnheer Sparke, wilt gij wel zoo vriende-
iijir wez.en om even uw jas uit te trekken, en de
gr:e Ce mensche n hier het schip, rnet de spreul< er
onder, eens te laten zien ?

Tot verrassing van atrlen, behalve m,isschien
va:r den kapitein, bleef Ltroeder Mathijs met zijn
hleek gezicht en aan alle leden bevende, op zijn
st.:el zitten, en was niet in staat eerr woord te spre-
ken.

*. Nu, vervolgde de kapitein, miss"chien is
mijnhe er te fier zich in zijn hemd te ve,rtoonen;
laat hei dus maar blijven. Ik zal u intusschen eene
tweede geschiedenis vertellen. 'l'oen ik nog op zee
voer, at ik, zoo als de meeste andere kapiteins, nu
en den gaarn,e een goed stuk varlcensgebraad. Ik
.vês daarom gewpon om telkens aan wal eên var-
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ken te koop"n, en dat aan boord te mesten. De
hofrneester was met het voederen van het beest
belast Eens, terwijl ik van Quebeck terug keerde,
lndden wij eenige terugkeerende landverhuizers
en ook een deftig gezelschap in de kajuit. Onder
het laatste bevonden zich twee aanzienlijke hee-
ren uit de kolonic. Het weer was koud en onaan'
genaam, en ik zei:

- 
I-Ieeren, als urij cle neve'ls en ijsbergen van

Newfiound,land achter den rug hebben, laat ik
mijn varken slacht'en, en dan zullen wij het er
eens goed van nernen.

Deh volgenden dag komt d'e hofmessf61 
-Rob Jacobs heette hij -- met een gezicht zoo lang

als mijn arm bij mij, en zegt:

- 
Kapitein, het vafken heeft de mazelen, en ik

g:loof dat het niet lang rneer leven zal!.
Ik als de weerga naar het varkenshol< 

- 
en och

ja! Daar lag het bee'st reeds als half dood en met
roode vlekken over zijn geheelen ibast.

- 
Dat ziet er gek uit, zei ik, maar het is nu

zoo; dat is geen vleesch meer voor een mensch.
Des namiddags rook het op het geheele schip erg'
naar varken'sgebraad. Ik bromde dat de rnatrozen
en de landverhuizers het zieke varken toch opge-
geten hadden. 'k Gaf den hofmeester, Rob Jacobs
Ëen duchtig standje, dat hij dit toegelaten had"

- 
Och, de kerels zien niet nauw' zei hii. Ze

vonden het jammer 't varken in zee te smijten. Ik
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antwoordde dat, als de lierels ziek werden het hun
eigen schuld zou zijn.

Maar ze werden niet zielc. Kort voor we Enge-
Iand bereikten, kregen Rob Jacobs, d. h.rf-.Ë"-
ter, en de kok ruzie. Ik hoorde het... En weet ge
rvat de kok aan Rob verweer. Gij zijt een dief ]..
giJ' hebt den kapitein voor een rbeetjé geld bedro_
gen met dat varken. _lk spitste natuurlijk mijn
ooren, vervolgde oom Jonathan. En ik liei de bei_
de lcerels voor me bre.ngen. De waaiheid moest
er uit. En wat had de schurk van een hofmeester
gedaan ) I-troor maar eens ! Hij had het varl<enrlr* ingegeven, dat het doorrLen werd, o* -" ,"
doen gelooven dat het zwaar ziek was. En die
roode vlekken van de mazelen... wel die had de
slhayuit aangebracht met roode vefi. Zoo wilde
ik van het varken niet meer weten. E" Rob J"_cobs verkocht het voor e,en beetje geld aan 

"d.
landverhuizers varl lt tusschendek Ln 

-.1i. 

"p".ld.r,het binnen, terwiji wij gerookt vleesch 
"r, 

,"h".pr-
beschuit knabbelden.

- 
Hofmeester, zei ik toen tot Rob Jacobs, nu

moogt gij kiezen: ik lcan u te Liverpool overleve.
ren als.e,en d,ief aan het gerecht of u een merk ge_
ven. 'Wat wilt ge?

- Rob had geen lust in de gevangenis en vroeg
dan maar gemerlct te worden. En ik prikte in ziji
rechterarm een varlcen en daaronde, het woord
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dief. En 
- 

gebood oom jonathan, tot den vage,
bond, den gewaanden broeder Mathijs :

- 
Trek uw jas uit en laat uw arrn zien. En een

beetje vlug of ge krijgt een ranèeling.
tom Jonathan hief zijn stok op. Broeder Mar-

thew gehoorzaamde dadelijk. En Marie, Willem
grooirnoeder en de kinderen zagen het getatou-
ee rde varken met het woord dief.

-- Hier is nu Rob Jacobs! hernam de kapitein.
iln hij is waarlijk nog niet gebeterd.

Eroeder Matthew zat daar vreeselijk be-
srhaamd.

--En nu de waarheid! bevool oom Jonathan.
Hoe zijt gij te wete n gekornen dat e;hier een
Mathijs moest terug keeren.

R.ob Jacobs - 
we kunnen hem nu ook met

zijn echten naam noernen 
- 

bekende hoe hij een
spion was'geweest achter de haag van oom Jona-
thans tuin en daar alles afgeluisterd had.

-_ En waarom gaaft gij u voor den Mathijs of
IVlatthew uit)

- 
Cch een grapje...

-_ Neen, geen grapje! sprak Marie verontwaar-
cligd. Oom, hij heeft hier gisterenavond en van-
mor"geu zcoveel gegeten als ùij samen. En hij
vroeg me geld om de koffers te halen omdat hij
aileen Engelsch had.

- 
H", zoo... hier eten en drinken? en geld af-

truggelen ! riep de kapitein uit. Ro,b gij zijt ver af-_29_



gezakt... Menschen die het moeilijk hebben, troB
beste'len I Kom mee !

-- O, lever rne niet aan 't gerecht over! smeek-
te Rob Jacobs.

-_ f,grs1 mijn kleeren terug! zei 'lVillem.
* O ja... hernâm oom Jonathan. Uw oude

plunje aan.
R.ob Jacobs moest naar boven. En de kapitein

volgde hem. . tHij ging even bij Richard.

- 
Wat is het hier een rare boel ! bromde de

tirnrnerman. Ik hoor lawaai... En Marie zegt, dat
Mathijs aangekomen is.... 'Waarom komt hij-nu
niet naar mij !

- 
Luister eens, Richard... Willem is een goe-

de snu,l... maal' soms te onnoozel. Nu de arme
jongen is nooit verder ,geweest dan zijn kleerma-
kerstafel.

-. |!166y wat is er dân?
-- Een beetje geduld. .. {-Jw moeder is een oude

v!:olrr,i... Ze ziet niet goed meer ook en ze kon
gemal<kelijk 'bedrogen worden... Marie had een
beetje achterdocht, maar ze lçon niet gelooven dat
ernietwaards rond loopen.

- 
Qsp Jonathan, waarom al die uitleg? vroeg

Richard.
En nu vertelde de kapitein welk een bedrieger

er in huis was gekomen
Richard werd zeer nijdig.
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- 
Breng rne dien kerel hier, dat ik hem een

rammeling geef ! riep hij uit.
_- \fss11... vriend... 'ge zourdt uw voet kunnen

verswikken en ge ligt nu al lang senoeg op uw
bed... Laat den rnan maar aan mij over... Ik ga
me nu met hem bemoeien.

Rob Jacobs was verkleed en stond al weer be-
r:,eden met zijn schamel pakje.

* Cl, lever me niet aan het gerecht over !

srneel<te hij weer.
*- Kom mee, L'eval de kapitein!
Bevend voigd'e Rob Jacobs oom Jonathan naar

bu.iten.

- J", ik moest u aan d,e p,:litie overleveren ! I

:sei de kapitein. Maar lafaard, weet ge wie ge-
hoor'd heeft, dat ge hier rond zwer,f,t en u nu
zoektl! Uw vader, een braaf, fatsoenlijk man. En
uw rnoed.er is ziek van verdriet! Nu met mij mee"
We gaan uw vader zoeken! En ge zu,lt te Nieuw-
poort voor uw ouders werken en als ge nie,t op-
past, wel, ik heb u in mijn macht. Dan vertel ik
d"it nieuw bedrog aan de politie en ik laat u inre:
kene n. Jongen,'ilc wil uw ouders en ook u helpen.
Ik heb veel tijd err ik zal me eens met u bemoeien.
AIs ge wilt, kunt ge een fatsoenlijk rnensch wor,
den !

Rob Jacobs keek ocrrn .Jonathan vreemd aan,
net of hij hem niet veitrouwde. Hij stapte rnee..
Ze vonden ec'hùer vader Jacobs nilet.
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En toen trok oom Jonathan
lan vader Jacobs dacht, met
poort.

die aan de smart
RoÏ: naar Nieuw-

Drie dagen la,ter zat de famiiie Sparke r,ond een
flinken zeeman, den echt,en broer Mathijs. En
Mathijs had ,aan de i<inclelen het mooie schip op
zijn arm Ïaten zien.

O, hij had lanÀ rondgezwor.ren, tot hij schip-
breuk leed,en rnet moeite aan land geraakte. Met
twee andere ge redden woonde hij een tijd in een
hut, clie bij vlloed door water omspoeloJ werd. Ze-
keren dag kwam de eigenaar terug. ,Het was een
Arnerikaan. Die(vertelde, dat ze hier in Californië
wareir, en men er toen naar goud zocht. De man
van de hut was vroeger daarvo'or ook gekomen
met e,en kamaraad. F{ij had deze;r ziek weg moe-
tt:n bren'gen. Nu stelde hij aan dle matrozen voor
hem te helpen. 'En zoo was NXathijs gouddelver
geworden. Vele jaren hadden ze samen gezwoegd,
heele vlakten dborwoeld, Maar z€ vonden goud,
steeds in kleine hoeveelheid. En zoo was Mathijs
rijk geworden.

Door zijn hulp werd Richard nu aannemer en
kreeg 'Willem een flinke lçleermakerszaak in de
stad.

En onder toezicht van oom Jonathan werd Rob
Jacobs een fatsoenlijke vischhandelaar, die zijn
ouders toch nog geluk schonk.

EINDE.


