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De:boekjea va,n A. HANS worden in alle sébolen aanbevolon,
omdat zij boeiend en nuttig zijn en aan de kinderen van cigcn
land en vollc vertellen. Dat deze uitgavc reeds aan Nr 344 ir
en ve" I nummers reeds drie- en vi)ermaal herdruLt werdcn,
bewijst hoe A. HANS" KINDERBIBLIOTHEEK overal gevr,aagd
nordt. De meeste verschenen boekjes ziin nog verkrijgbaar.
Ziehier eenige va,n de laatste titels:

3'0'0. 't Portiertjre van Roeeelare 
- 

3,0 l. Dc Kleine Toonccl.
rpe,elster. 

- 
30'2. Angstige Dagen. 

- 
3'0,J. A,ntwer-1,c'n in

Brand. 
- 

304. De Bannelingen. 
- 

30,5. tn het wilfe Land. 
-3'06. De Wo'nderbare Re"d'ding. 

- 
3û7. Naar Congo. 

- 
308

De Vrienden der Slaven. 
- 

309. Fiere Mtargriet van Leuven.
310. 't Avontuur van den Schilder. 

- 
3ll. Het ,Boefje. 

-312. Een on,verwachte Reis. 
- 

313. De Ceheimzinnigc Tec.
kene. 

- 
314, De Spanjaardcn te Ghee!. 

- 
315. Zwa'rte Jan,

- 
3'l'6, De,Heks van d,e Moeren. 

- 
317. De Boschwachtcr

van.Eikenhof , 
- 

318. Het Juffertje van ,Parije. 
- 

319. Dr
Wolfjager van Turnhout. 

- 
320. De Zeeroovers. 

- 
321,. Hct

Gezin van den visscher, _ ?22. De Wildle cow-Boy. _ 32t,
Keizer Ka,rel te Gent, 

- 
324. De Sparnjaarden te.Mechclen,

-" 
325, Kerstmis in de Sneeuw, 

- 
326. Een angstig avont-

uur. 
- 

327, De Reig in den nacht. 
- 

328. De Zwarte Bendc.

- 
329. Het licht ,in de Wilderni3. 

- 
330. De dankbare rol-

1661. 
- 

331. Een keer Wildstrooper. 
- 

312. Het Wonder-
land. 

- 
333. Het Verloren Testament. 

- 
334, In veilige Ha-

ven. 
- 

335. De wonderbare reis van schipper $6n1sk6s. 
-336. Een brutale feeks. 

- 
3)7. Yadcre vertrouwen. 

- 
3t8,

De vlucht over de Schelde. 
- 

339. n-eels'avontuur. 
- 

340.
De Zwarte Ruiters. 

- 
341. De Heitl van Afrilca. 

- 
342,

De Pleegzoon van den Bedelaar. 
- 

)41, Het beleg van dcu
Ravenburg. 

- 
344, Een avontuurlijhe vacantie'

Ëlke week verschijnt cen nieuw boekje. 
r

Vraag in de boekwinkels en bij dagbladverkoopen.
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llen Straationgen naar T.es



1$r.267 flr.eede drrk'

()drar Lrrrwo'rc's:
\rlissinger $fichel).

Een straatjongen naar Zee,
I

.}lichie.l, een jongeli vfln zoo rr,rt vcertierr ju:rr',
r,erliet, op een dag van 't jaar 1618, zijn ouderii;-
ke rvoning te Vlissingen in Zeeland.

- Daar gaac de nietdeug, de straatjongerr ! zei
cen \rrouw tot een gebuur.

- Ja, die zoon van Adriaan en rllirla groeit op
o-oor de galg, klonk het terug.

Bn Nlichiel had een slechtet i'ululir in rie buult.
IIij u'as al van drie scholen gejaagà. r,ijn vn,der.,
r\<lriaan, brornrrcrkrrecht, die het z\vtL2LL- hul
rriet ziin gezin van elf liinderen, skreg Michel tlil<.
r'',i.iis. Iln moeder, Alida Jans, schreide veel onr
hem.

S{ichel wilde nùa,r ree. VeeI jongens van zi.irr
leeftijcl Yoeren :ll op een schip.

- Op zee, zit"l hi.j oppassen err vootuit liornen be
r,.'cerde Michiel 
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V{aar rnoeder wilde niet vân de zee hooren,
I'[ichiel was nu op een tour,vspinnerij geplaatst.
l{eele dagen moest hij aan een wiel draaien. IIij
iiad er geweldigen hehel aran. VeeI verdiende hij
cr: nieb, ma,il,r alle beetjes helpen, dacht vader.

rHiciiei ging nu weer met tegenzin na:ùr zi.)n
,,r,erii. tr{ij ontrrroet'be twee kanieraden, Pieter tn
(iele.yn Everts.

- \&iaar gaat ge heen, Michel? vroeg Pieter,
-- Xk? Wel, l'aar anders dan naar de touu'*

irlratl !

-- -Korn, gça nret ons mee spelen!,
-- Neen, ik durf niet! Vader er gârrw

op ! :\ls hii rnij op straat zag dan zou het 
"il 

.,.,r,r,

rrrirlclag weer op zltlen!

- ,\ls irij u ziet dan .regt ge clat g'e een bootl-
l,r,hap T.ric,r" llaa,s Lorkens moet gaanâoen!

- - tr)errkt ge dan dat ik orn een pak slaag mis te
loopen eerr leugen verzinnen zal'r, vroeg ùiohi"l.

tr)at rnoet gi.i l.eten! fk r.erzirr e-r n.ei tierr
vool'.

Daar sloeg rle Sint Jacob neg,en uur..

--.- I{oort ge 't? Daar slaat het el negelr uur!
r\l loopt ge_nog zoo.hard, ge komt toch tè l:rat op
rlu.'werli! Korri rnet ons mee!zei Pieter r.,leienci..- lr)n u':lar gaat ge dan heen ? vroeg Michiel.
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-- l{aar de rijsbennen buiten tlen Westtliil< onl
lirabbetjes te r.angen! antrvoordde Pieter.

- IIé, hé, daar alle drie staarrl Michiel cur),

Geleyn twee, Pieter drie! Dat drie br:rr.e jorigc.;s
z.ijn klonh eensklaps de stem van een anderen
jongen, die juist het hoekje van cle str:rat ornsloeg
FIet was een negerknaap.

-- Waar gaat ge naar toe, sausneger? \'ro€g
Pieter.

- Gij nog eens zeggen moet sausncger, ik er
op inslaan za\, ja! riep de negerknâall: die alger-
meen Jan Kornpanjie genoemd werd.

- Nu, rvord rnaar niet boos ! VVaar gaat cle

r:aar toe? vroeg Pieter.

- Ikke ga naar de schippe ! ilike daar inoei,
sculen de dek met bezen en drveiMï1j jt, zj jitl'tei
.[an het geluid van den bezen nabootsende.

. Gij zijt een wonder van een brar.cn joirgen !

spotte Michiel.

- Dat de meester ook zegt! Flij zeet: gij rur
schipbreuk aangedreven op het planli toen ge oir
I et groote zee, omgeven door die ll'ater, ging op en
r eer ! Gij kwam bons met het planh. eri niet l;ons
rnet het hoofd tegen de schippe van rle heeren
Lampsens. De ï:apitein van die schippe graaf ri'as,
l.ij u opneemt en brengt hier. Gij hier l<om als een
heiden en gij zal gaan weg als een geclootr;te Cliris-
*"enknaap. Gij een rvonder ben, .fan! .Ia, heele-



IrlâLirl een tllooi woncler. Dat meester gczegtl heeft
irr tlat waal is. Ilike Zancla"g gerloopt wor-
den.

--- I)arr lionren u'e ki.jkeir, riep }licliiei.
&{ichie} hon zijn lac}ren niet rneer becln'ingen err

(,l;rerls riep hij uit:
-- Komt" jongens, krai;betjes vrùirgel. J:rrr

Kolrrpanjie gairL ook nree.
--- lùeen, ik n:r,:lr de scrhippe lnoet! ll< ln<lers

l.ri.jg van rlie tourv. D.ut pijn doet!
-- Aliemaal getriheirM{ornt Pietel err (}elcyrr,

\\'c nenlen henr mr:e. Ili rvaag ]ret'el ooli x"el o1r,
(rl \\r:r:lïoui dan het wondc-rliincl rriet? lrcnurrrr Àfi-
chiel.

I{oen-el de negeljt)r}gen nu rriet zoo'lr nrirr r.elrt-
.;c x'aso_kori hij ioch niet tegerr die drie llr,:l.jongcrrs
( I). cn liet zich eelr heel eind meesieurcn.

Huucl oppe met dat rrrl< err rltt trck ! I ii
*'el_an zel u'el! riclr Jan cindeli.jk nrit, darrr lii"j lict
r"rrkken en trelrken en heen-en weergooicrr, ,liit dc
.jongens hern deden spoedig tno" -"].,1.

- Maar pas op, als ge r-eg loopt, rrci ll ichel.

- Ili rriet zal loopen. Ili nieegaari zal. il," als er:n
hraaf iongen! ir.ntu'oordcle .fan.

- ..El zoo gingen de vier linapen naar rle ri.lsircrirr
l:ii den \i[.restcti.ik en zagen riienranrl, dierr ze ]ien-
rlen en clie hen verlilikken kon.

Neen, ni,1 zrgen r.riernund. M:rar Ntichicls r.ader
rvel, cn na,rrr 's middags uit de brouuærii een pân-

*- :& 
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rienlat mee, om zijn ondeugend zoontje eens even
cp te frisschen.

De jongens bleven daar spelen tot het t*'aalf
uul sloeg en gingen toen naar huis.

- Zoo, Michiel, zei vadet, ge zi.it er Yroeg bij.
Eer mogen \veg gaan van derr baas?

-- Neen, vader!
"- Weggestuuld rnisschierr ?

- Neen, vader!
_- O, zoo dan een beetje a,an 't spelert geweest

rnet Geleyn en Pieter Evertsen en dien kleinerr
neger?

- Javader!

- En veel pret gehad, rnijn jorrgen?

- O, vader! Ileel'rvat!

- Zoo! Wat hebt ge uitgevoerd /

- We hebben krabbetjes gevangen vader!Ert
.fan, die geen krabben kende, palite ze zoo nlaar
treet en tlarr sloegen die dieren hun scharen in zijn
vingers! Ge hadt dat leelijk gezicht rnoeten zien.
r,ader !

- Zoo, jongen! En hoeveel l<rabbetjes denkt
ge rvel, dat ge gevangen hebt?

- Maar tien, vacler! Maar één u'as er bij zoo
groot als nrijn rruts! Nog nooit zoo een gezien!

- Jarvel, dn,ar zijn groote lirabben ook, net zoo
irel als gronte prlkken slaag! Kom rnaar eens hier.
ventje, en breng dat pannenlatje rnee, dat <laar in
den hoek staat!
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Michiel keek leelijli naar dat latje en zei:

- Zal ik het maar eens even in het vuur onder
de bruine boonen stoppen, r'acler?

-- Neen, jongeu, 't is te groot, ili zal het in
r leine stukjes breken!

- O, dat kan ik ook wel, vader, antrvoortlde
ir{ichiel en brak het latje door.

- Ge zijt sterli, zci vacler. Brerrgl mij die twee
crndjes nu maar !

- Ze kunner, er arrrlers nu l'el al onder, r'a-
der.

- Komt ge hier, jongen!riep l'ader terrvijl hij
Lwaad keek.' Nu durfde Michiel niet iartgcl l achten. Hij
bracht de eindjcs lat bij zijn r.ader err...

Michiel sghlsgur,r'de luid ! Zoo l'uul hij nog nooit
cen pak slaag gehad.

- Vacler, vader, Irotrtl toch op,. zei rrroerler
Alida en" ze wilde de hanrl van hzlar man tegen-
houden.

- Laat los, Alida!Deze eind,jes zullen op zi.]rr
Lroek aan stuklien of mijn neam is geen Adriaan.
'4oo'n schandaal van een.iongen. IIet llvaad moet
cr uit...

- IIoud op. -Adriaarr! De jongcn lian niet
rneer sehreeu\ven ! zei moeder \^/eer.

- Eerst rle latjes l<apot, dan is tie zaali ge-
zond, vrouw! Ik houd el van oln tnâar ineens een
goed pak te geven! Klets*lets!
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- -ÉIei hei itdriaan, <lai gaat irier ie g"*el'
r ig! lilonk eerrslilaps een stem, en een heer trad
binnen.

I)e vertoornde vader hield op met slaan, zette
;Iichiel neer', en zei beleef'd:

- Uw dienar;r, Sinjeur Seylniaecker (f ).

- lVloeder Alida, laat denjongen een slol<.je
lrourl water drinken, hi1zal anders flauu,vallen.

- Sinjeur die jongen is de nagel van rnijn
rioodi<ist!Ik bega nog een orrgeluk aan hem! sprak
rle vader en snreet de tu'ee stulikerr pannenlat op
het vuur.

__ En'n'at kn'aad heeft hij nu alweer uitge-
voerd?

-- Hij is driemaal van school gejaagd, Sinjeur
Iùu is hij in de tou'u,baan van de heeren Lampsens
tn doet zijn best daar ook vandaan gejaagd
te wor:den. Ieder oogenblil< gaat hij in plaats van
;'artzijn rverk met zijn liornuiten spelen. I{ij heeft
me dat van rnorgen alrveer gelapt ! ùI:iar het
kwaad zal er uit en nioet el uit!

-* Jongen, j.,ngen, l'at moet el. \ran u terecht
kornen? vroeg rnijnheel Se1rlpo"1."r nu zich tot
Michiel werrdentle.

- - Ik wil varen, Sinjeur, en dan zal ik l'el goetl
oppâssen, antnoordde Michiel, rlie rlen heer u'el

(r) Sinjer," tr -tjt";.:-_



kerrde ilaauieur- een voolrrâanl) handeiarir'
was.

' Zoo, zoudt ge r,villen varen( Is er rrat te-
gen, Adriaan? vroeg de heer.

- O, neen, Sinjeur, bij rnij nietl

- Ifij mij wel, Sinjeur, sprali cle moeder Alida
Als matroos het 'æegat uit, praat er mij niet yan.
Sinjeur. Ik zou het besterven

- Mear hoor nu eens even rnoeder Alidal
Iùen mensch z'nzin, een mensch z'n leven. Ge ltrnt
cr niet tegen zijn, dat die schavuit daal het zeeg:rt
uitgaat! Dat schijnt nu eenmaal zijn zin te
nJn.

- Wat zou er van hem aan boortl terecht li i-
rnen? Er is onder het matrozenvolkje raar goecl.je.
Sinjeur!

- Dat is zoo, moeder Alida! Maa,r als hij nu
een goeden zeevader had?

- Wat is een zeevader, Sinjeur /

- Dat is een nran aan boord, die over een p:till.
jongens gesteld is onr die voor zeenriùn op te lei-
dent

- Ja, Sinjeur, dan zou het wat anders zi.jn !

llaar rvaar vin<lt men een goeden zeevader'!
__ Wel, aan boord van het schip de Li.jnb:rui

is de << Barre l3ruinvisch >> bootsnran. Hij heet
eigenlijk Cornelis Lievensz. En ik sta er rloor, in.
als onze maat dien<< Barren Bruinvisch >> tot zee-
l'ader heeft, dat hij aan boorrl l'c'l :rlle leelijlie
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glapjes uit het hc.roftl zal laten!

- Ik heb gezegd, Sinjeur, dat ik aan boord wel
oppassen zou en geen grapj es uithalen ! zei Michiel
tlie al hoopte, det moeder overwotlnen \\'ïts'

- Wil ik er eens trtet een varr de heeren Liltlrp-
serls ovel sprel<cn ( r'r'oeg de heer.

--' Och neen, rleen, Sinjeur!I)oet het.nttltrr rtiet
asjeblieft ! Na het pak d:rt hij zoo evt:n gleha,d lteeft
zalhii nu rvel oppassett! Nietrvarlr Michiel, rttijrl
.jongen (

l,Iichiel z\\,ee.g en liet zijn lip hangen.
.* IIij zegt er niet gauw ja op, moeder Alicla!

fiIa,ar ik rvi] u niet dwingen! Ik krvarn ook riet
()lll ovel dien bengel te sprelierr. Ik llvam eert vailt-
.ie bier bestellen!

- Asjeblieft, Sinjeur! Zei Aclriaan.
Zijrr meester gaf heru voor ieder r.aat.1e bier, dat

hi,j hem besteltl werd, een kleinipçheid. En alle beeù-

.1es helpen! Er u'aren elf kinderen. en drie elvitn
\i':ùren nog lrlaal aan de verdienstetr.

-- Nu ga ik heen, ilnrlers hebt ge vernrniddag
clc boonen l<oud! Eet srrrakelijk sarlen, zei de
heer.

Bii de deur gekomen riep de goedhartige man
rlet de klinli in cle hand:

_- En over uw bengel \rAn een Michiel zult ge
r,og rvel eens dcnken, hé? Goeden dag!

IIet gezin begon te eten. Michiel rleecl al flink
preè q,an het maal,

*- l$ *



- Moet ge alles alleen hebbeniz Wilt ge wel
cens ophouden irwâjongen! Ge eet als een d1.]ker!
ze'i vader tot Michiel.

_ I Laat den jongen maar eten, als hi.j honger
heeft sprak moeder Alida.

- Dat zijn lekkere boonen, moeder, zei _&Ii-
chiel en hij schoof naar moeder de grootste lxro-
nen, die hij v.inden kon.

Ze aten allen uit denzelfden schotel. Aarr er:rr
I'ord voor ieder ir,erd niet gedacht, en dat hacl niet
aileen plaats bij arme menschen, zooals bii tlen
bierdrager Arlri:ran, o neen, dat deetl rnen rxrlr lri.j
de rneer gegoeden.

Nadat het middagmaal afgeloopen u'as ging
-vlichiel naar de touwbaan. Baas f,orliens,- tlé
nreesterknecht, gaf hem een berisping over zi"'1n
afwezigheid.

Michel draaide een uur geregeld tlror en blts
I,orkens dacht:

- Het gaat el nu gçoetl door.
Maar pas hatl hij d:r.t getlacht of het n,iel be-

p;on_ onregelmatig te rlraaien en hield eindelijli
}eelemaal stil.

-- Zijt ge nu al nroe/ vroeg Lor'l<ens clie !Ii-
chiel rnet de handen op rlerr tuE dl n:l:rr tle rvol-
i<en ki.jkend r.oor. rle dcul vlrr iiet huis.]e vond
staan,

- Daar komt cle stolur opzetten, iraas!
--_ Wat geef ik orlr eerr storm, drelai rnaar!
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tVichiel ging in zijn hok en draaide w€er.

-- Drarù toch harder, schavuit! riep de baas'

-. IIet l iel gaat zoo stroef, baas ! IIet moet ge-

smeerd worden!

- IJrv rug rnoet gesmeerd wordert ! I)raai !

En weer ging Miciriel aan den gang'

-- \\raclù dacht hij, als ili den dra'aier een

Iilein beete linlis durv terrvijl ik draai, dan gaat het
'toch zoo ellentlig pieperr, dat een nrensch er akelig
varr wordt.

Il,rrt, daar ging de draa'ier een beetje lirrks'

I'}iep-piep ! hnarste het 'rviel.^ Xog wat rneer links, dacht Michiel"
Piehiep ! PierieP ! zei lret wiel.

- IIôoi, net zoo als het ntoet, dacht Michiel eil

hij lachte toen iLe baas keeli van \va:Ir dat afschu-
r,r'elijk geluid kwam.

- Het is het wiel! rieP l\Iichiel.
Rrrt, daa,r ging de draaier zoo vel'Iinl<s als maal

mogelijk \ras.
Pie-hi"-i"p ! Pie-hie-hie-ieP !

Nijdig srneet baas Lorkens zijn werlç neer'

--Hiud 
op, jongen! Itret is onr een m9"l9l

knrnkzinnig tè nrakèn ! zei hij toen hij naderbij
kwam.

Ongelukliig .lcnoeg u'ist de nrarr rriets van Ii-
crhiels uitvintling af.

-- I{aal dert*srnecrpot, rMichiel! gebood hij'
-- Ja, baas! Staat hi.i in het kabelhok!
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:-- Neen, achter die hennepalen! Gauu, u'at!

- J a, baas.!

- Ik geloof heilig dat de jongen me vool den
gek houdt, mompelde I:orkens en hij begon ooli
eens te draa,ien doch daar de draaier links hing,
maakte het ding nog een afschuw'elijk geluid.

- IIet is toch \vaar, bromrle de rnan.

- Hij probeert eens! zei Michel, teru.i.il hij
naar den smeerpot gleep. Wacht rnaar, eer het
evorrd is, nioet hij r','eer gesmeerd worden!

- Zeg, moet ge den pot uit Oost-Inrlië ha-
len? riep de baas.

- Neen, baas ! Ilier ben ih al !

Zoo! Nn \l/:ta,r ergens piept dat dirrg nu toch
zoo?.

- Ik geloof vrn hier, baas ! zei Michiel en u'ees
een plekje aan r\raar niet te veel smeer \\,AS

- Er is haast een karrevracht smeer op ! zei
l,orkens. Draai nog eens?

Michiel haalde den <lraaier nu een l'einig naar
rechts, rnaar zoo <la.t geen nlensch hct zien l<on en.. .

Piep-pie-hiep !

- \4racht, il< zal er hier nog u'at aan <loen.
I)raai nu nog eens!

De smeerpot u,erd neergezet; baas Lorliens ging
zijn rverk \4reer opnemen en Michicl hegon na rlerr
tJraaier heelemaal naal rechts gebracht te hebbcrr.
te clraaien dat het een lust rvas.

Eerr uurt.je daarna echter liet de ku'âjongen het
._12_.

u'iel weer cens e\ren prepell.

- 
I.tet Tregint &lrl'eer, b:rtrsi riep trij.

- Ja, ja,'dnt hoor ili ,r'el! lilonk lret'
'lVeer ging het eerr oopçerrhlik goe'<i, tltxlt rtict

ianger aan l'licniel veriioos' en eirtcleli.ili nrarrlit:
het"tling zrtlii een hevig gerl'eltl, tl:tt X,ttrliens zi.jrr

*.erli vàrli" goed rteerstlleret, rliutr 
'ltct ltrlis.ie l'\';r.ill

en zei:
*--- Datar"tlroet tle smirl nlritr llrtltelt lii"llieil (lti

henr halen!
\\reg rvas l'lichiel.
l'I:r:rr l ic derrli'L titrt hij tlctl tlltastcn \i':rg' Ê'lllg'

heeft liet lteeleirra:rl mis' Itrcrst ltrrrest lti.i ectts rLrrtt

de ltar.en kijken. 'locn hij drrar l*vri,trt" trrieX1; iii.l

l'en ltootje r:astleggen, tn:rtllite ecrr prallt.le nlcl. 
J9

t*'ee rn:tir:ouen, .iié 
",, 

in zlltett cn ging eindeXi.il;

cp zijn tlootle gentak naar tlen siuitl. IJeze 'i 'ls
evanvel nict thuis; rtlrùil.r tle gezel zttu'itet zeg,:{(rll

tn de riteester zorr clatlclijli liortien.
FIet lietl u'el. cert tltlï lliLll eel tie tttlttt krllttil.

rlocrlt nattri'eliyks hatl hij ltcl, r','icl l;el<ciietr oll hi;
r,eiz

--- Wel, er ttanl<ecrt rlicmentlltl allll Kltlt lrt''
ook ilan tlcrr tlraaier llaperett {

NI iclricl hooptc <latt tlie << trlieligc r-erit >> hct ttict
vintleu zolt; llrrù:ll' tlat r.'iel Irerrr ltitl"er tcr4cr-t.

\1't:J.ia, het ligt ltirtl rlctt tlr':taier'. z'.:i tit siiri'-l'

tr)ic is te i'cel rtl:tr links! Hen kleiri gcbrek g:ru"'r'

'tlrh'lPen * 13 ..--



.lWet trehulp \ran harrrer, nijptang, vijl en een kraril
:.Lt-rnd de tlraaier nu vast en kon niet meer naar
iinks of rcchts. lleester Heisteck draaicie eenr;
en...

-- Ga u\r ga,ng, hoor! Als het ding nu lroÉr

pirpt clztn geef ili een pot bier.
iff ichiei tlra:ritle, deed zijn best om het toestc'l te

la,ten piep,ctt, lrtit:l,r jar,vel, hogr! Er was niets te
YeInellren.

-- ?"teno<;, allcs in orde, sprak meester lfeistrcli
'--n ging heen.

Orr,rler al die bedrijven rloor rvas het even,,r'cl
luvontl gcwr;rderi, en Michiel lion naar huis.

Of hij tiien dag zijn kostje verdiend had? !\,fel,
:rïs gc iia,t aan Àtichiel gevraagd hacl, zou hij u
gezegd hebben:

- Wel neen, nlaar laat nre naâr zee gaan, clan
lerclien il< tlen kost rlubbel! Hier aan den l'al is
daar im of ninrmer denlien aan. Ik rvil na:rr zee!

II.
Itichicl, hci, I'Iichiel! zoo riep den volgen-

tlen lnorgen de neger Jan Kompanjie, toen Mi-
r:ltiel naar rle touwbaan slenterde.

- Wat js er? vroeg Michiel korzeiig.
-- Gij gisteren nri<ldag gehacl helrt voor tle

hroeliie, klcts-lriats ! Klits-klets.
Wilt ge cr n el eerrs valt zlviigen. stusneq'el'!
Gij schreeu'rvde rnoord en brand !

--- IIoe weet ge dat?
_t4_

- Ikke gehoord heb. Ilike buiten stond' Xki<e

nlles hoorde!

- En aan x'ien hebt ge het verteld!r

- Ikke vert:ld? Ikke verteld aan "Ian!

- Aan rvelken.Ian?

- Aan ikke Jan! Aan Jan KomPnrrjiei

- Gek van een jongen, vertelt ge dat iifl'tl r'l

:zelven?

- J a. lkke dacht: die rneester toch wel gelijk
lreeft. Jan Kompanjie de rvonderliind is' ii';i.rt
speel, gij speelt. Ikke niemendal krijg, gij lu'ii*q
ôn" tiorl. ILke rllrnkltil:rr bert. ]{ett r'r'ontlerkintl al-
tijd dankbaar is."=- 

Gij, rvonclerkind! Ik had u graâg de- Iiclft
rvillen overdoen! Maar kijk eeris; die tlaar bttvttr
rr.rllen het er vandaag ook niet \varm hehlttrrt, :';'''i

Michiel en hij wees naar clen toreu:
Jan keel< in de richting van Michiels vinger err

zag boven op den toren" dicht bi1 cle yc'el cji {}r}

een steiger van Jacltiers, tlvee u'erlietlr:n staall'

- ni. ver zien, zei Jan.Ifoo6ç, heel hoog, ""u'r'

zien kan. Mijn land zien. In rnijn lancl geen io-
lens zijn. fn mijn land bergen. Gij d:rar bovenop

rvordt Len manneke, groot zoo als mijn cltrinr. Gi.i
cian zien kan het zee \4raarop ik gerlreven heir o'nr

het plank tot il< bonso het hoofd stoot tegen clie

schippe.
-- tL zou da,ar ook u'el eens u'illert n'et'kt;i. zei

Michiel. Vooral nu, daar'_ik mijn wicl niet meer
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I:arr laterr lrieperr z<-roaJs gi,stelerr,

, .-. Gij gisterun piepte, gij kleeg yoor rle broc-
k ie toen.

Pats, zei ll{icliiel, en gaf clen ncgerlinaap eel)
r'lr:r,ai om de ooren dat hil o1, d"" g.o"a tlrimelde.
_ -- Gr;_ mij slart leelijk ?.""! jfunnrom? r.roegJan toen hij op.Eestuor, .,i,o..

.. -..OT.lat gij alweer over clat pak slaag begirrtlli u'il niet hebhen. rlrt ge rlaar.ion,r,"" te kooploopt.

- Ik niet te koop loop, ilr, met die pak slaag.'l'och geen rnensch Ëoop* zou. Ifaar gi.j leerensla'r he't \ran ,\\. vaclel.. geloof ;Èi'l,f;j,i',,,;;;;;;
zeer doet!

- Pri is u el gc_,erl. an<lers helpt het niet !- l.-tat uw vader.o_ok denlit, :intrvoorclrle .Ian,rioch nraalite zich schielijk,riû; ;;;;;".
- En nu eens flink gedraaid 

"r, h"t verzuinrvan gisteren ingehaald, jlngcirl ,"; A" ba:rs Lor.fterrs toen Micliiel ,oo trlag -"g"-ii.jL ,l" tou\\,.haan instapte.
--- "fa baas zei hij clrcrxlerig err lrcgon tc th,aai.

en

Het ging erg l:rngztlllri l)raar toch -gestadiir
voort en het rvas elf uui.eer llichiel tr"t Uit. *

, ^;^9*r3eg,.llichiel! tr{orrd *n*u: up, rieu inl:;,n,ortiens \Vert^ge Sill,ieul pieter. .Iansz 
' 
Str-l_IlrAeCft(,1' \\'Onen I

*IS*
-ll.-

* Ja, baas!I{ij is 'gisteren nog [i..; ons ge-
,r"eest.

- tsij u gex'eest! Wat nroest hij daar doen?
_- Hij liwam bier bestellen en deecl rneteen bij

moeder een goetl u'oorclje oln me na:ll zee te hten
gaan.

- Zoo! zoudt ge dat intlerdaad nr-r zo ) gl',r$é{

willen, Llichiel? Maar denht ge dan jongt'n, tlat
ge het aan boor:d betel zult hebben dar, hicr, err
rlat ge daar ook zulke streken zult kunrren uitlrrrl'.ir
als gisteren hier in de baan ?

- Ik streken, baas?

- Ja, gij ! En houd u,maà.r zoo onnoozel niet
Weet g'e waaro\rer ik Eçisteren avon<l, toen ik thuis
rlas, geda.cht heb? ik l'ecl dat rlie llr,â.iongen e]'ee{}
lrunstje op geweten heeft our dat u'iel zoo'n lrels.,:h
le'r.en te rnaken. En toen ik hier kwam \rânrlrorgen
clacht il<: liorn ili nioet clat boeltie eens even los
rnaken, clat de srnid vastgezet heeft. fk deed het
en zocht toen net zoo lang tot il< urv llrnstje vond.
Al rnaar een beetje rneer links tot het op het la,atst
ging net als gisteren: PieJrie-hie-hie-iep! Ireb ilr
het niet goecl geraden?

- Ja, baas. Ge hebt het krmstie ool< é{evon-
den !

- Zoo! llegenspreken zou toch niet helpen
ook. Maal zoudt ger nu denl<en, drt ge aan hoord
ook zulke strekerr kunt uithalen zonder dat ge ge-
.straft zult rvorden? De kapiteins van rle schepen



zijn niet zulke goedzakken, als ih ben hoor! Aan
troord is Keesje Knuttel heei gtrurv tot urv tlienst!

- Wie is Keesje Knuttel, baas/

- Dat weet gij ooli 'r'iel, cleugniet! Ili behoef
u niet te zeggen, dat Keesje Knuttel een dingetje
van gedraaid toulv is om iemand, die straf ver.dienrl
Iteeft een warm broekje te geven!

- Keesje Knuttel zeggen de zeelui riooit; ze
kennen alleen maar een << endje d:rgç >>. Melar' :lls
gij nu denkt, dat ik het a.arr boord bok zc'o zoLt
rnaken als hier, dan zijt ge rnis, beras!

- Och jongen, het kl'aad doenziL er bij u zoo
muurvast in, dat ge het niet lneeï luten kunt.
f{x'aad doen is uw opstaan en uw rr:rar berl
gaan.

- If ier aan den \\/al, baâs, hier aan derr .rval 
!

- En waarom zaf dat op zee nieL zoo \\,ezeri,
.iongen?

- Omdat il< rne daar niet zal veryelen zooals
l,ier !

-- Nu het kan zijn. Maar bij lvien rvou Sirr-
jeur Seyhnaecker u aan boorrl hebben?

-- Op een van de schepen van onze llceleli, err
dan zou hij malien, dat tle << Ilarre Rruinr.isch >>

.mijn zeevader rverd.

, -- Als hij dat l<on gerlaan lirijgen, rLin geloof
ik ook dat ge op ,zee nog l.at rvorden kunt.'Wat
lrelrt ee ook geclroornd dat ge geworrlen l,aart?

.-- Admiraal, baas!
*18*"

- Ja, ja, admiraal! Maar komaan, hieruiirt
l;cirt strengen paktouw en trvintig knuttels bind-
galen. Ilreng die bij Sinjeur Seylmaecher.

-- En zal ik rlan nogl'oor den middag terug
baas ?

- Och, dat zou toch rnaar voor een minuut
of vijf zijn.. Neen, blijf ma.ar rt'cg! Maar vanmid-
dag op urv tijd, hoor!

-- J a, baas !

Michiel nanr cle strengen palitouw en de linut-
tels bindgaren aan en liep zoo hard hij lion heen.
lJaas Lolkens keeli hem na en dacht:

- IIij heeft zeker rveer rvat in den zin, dat hij
zoo lrald loopt. 'k Zal 'r,annriddag eens vragen rvat
irij uitgevoerd hee{t.

Sinjer"rr Sel'lpu""Ler t'oonde in de buurt van
i,tichiels ouders, rloch het was el'verre af clat Mi.
chiel naar huis ging toen hij zijn boodschap ge-
rlaan had. IIij hacl een heel ander plan. Al ?oo
tlikrvijls had hij het voornelnen gehad :-ctls ritn
Sint-.Iacobstoren tc' belilimrnen. rli,clt het rt'as et'

nog rriet varr gekornel:.
En welk een schoone gelegenl-rcid tttt! ]feb

nroest dtrr nlr nrita,r'eens gelleuren.
I{et rvas juist groeltte-en botenttarl<t r:rr viùtt-

rlaag uog ai tarnelijli r.ol. llant voor' l\lichiel u':ts
rlnt'geeri hirider'1laiil. IIi.j u,ipte over de nrtn,l!,r
nret groenten; hij sprong ot'er: de boterliorven;
l;roop tusschen koopers en verknopers door, zoo

*19_



f:3,ndig als nien het ooit gezien tiatl. Wel liep hi.l
hier een stornp, daar een stoot en lr,at vc"rclei eeir
draai orn de ooren op, rraar tlaar gaf }lichie_l rriet
om. IIij zag dat cle wijzer al ovir half trvaalf
rvees. 'I'e t.n'aalf uur ging het werkvolk eten en dan
zou de toren.rvel gesloten rvorden, dus geen tijrl
te verzuimen!

En Michiel de wente_ltrap op naar: bor.en tot ltij
c{en eersten omgang. ITTaar iref rverkvol]i clan?

WeI dat stond ook op clen eersten omgârjg;
lnaâr juist aan den ancleren kant. Die -irrrré",iharltien hooren zeggen, dat het toch zoo'n vreese-
i.jk leven is, 

1ls _ge 
bij het kloklierispel en cle grootc

lilok staat, als dat speelt en die sliat" Dat iviiden
ze toch lvel eens hooren. Michel zag die trvee rnan_
nen daar staan r_n,_wip, bij den steïger op en naar
l-.oven tot de peer. l)aàr stônderr ,1"-lrrd,l"rs.

- Nng hooger, nog hooget.! zej hij en hijg{lc
i an genot.

?ir.. N'as hij boven op dc peer: I \,\r:rt een ver-
gezicht! I{oe schoon!

\4r:r,t bruiste die zee! \\.tt r,-rlrlen tlie go.[r.en nrt,î.ll"1l]I*.t. pluimen !,\41at rviegelrlen cleichepen in
,1e \4/ielingen en in cle Duurloî !

Itrn 
_tl:rar girider nog velcler,, nog r.eel tertler, cclr

lraar driemasters, die naar. t_le ()ris,t 
".r{ijk. ,r;' .,,;;; r"ii,,"a'",;; il;;;,iiliTiii"* ,,,n
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iiat nu clichter', vc'el rlit:hter' lrij, darr als rrrur t-rpi

het hooftl stontl!
IXrr iroe gek, het scheen u'el dat I'ficideiburg zoo

tlicht bij lag, dat ge er op neerspringen korrdt.
Heel het eiland Waliheren lag da,ar voor hclr
uitgespreicl. Och, och, hoe niot.ri! IIoe nrt-ooi!

Daar beneden hem sloeg het ùl'lalT dru'. I)u
t$'ee urnnrren stopten hun vingels irr de ooren cn
l'onden het eerr gerveldig lan'aai. Michiel . claal
'bol'en e\ien\\rel, hc.rorde geen klolikenspel en geem
klok. Hij za"g n.aat. Ziln brufure oogen glornnreri.
ir,ls vuur. Vooral tr.oli die groote, groote zee met
lrare rollencle golr.en, dansende schepen en u,iege-
iende tonnen of boeien zijn aantlacht.

Nu eens Lrerieclen naar de markt gelieken.

- Wat clrommel, lvaar is de rnarlit nu / rrrom-
pelt hij.

Eindelijk va,lt ze hèrn in 't oog; rna{}r'hoe geh!
Ze ligt onder mijn voeten! Als hij naar beneden
spr'ong krvarn hij op de Roode brug terecht. Hn
n,at deden die boeren en Lroerinnen geli !

Kijk eens, wat een hoop r.olli stond rltat te
kijkenl ÏIa, hn; dat n'iernelt als een ernmeL \.ol
nuizen ! n{:lar stil , ze schreeurvden rvat !

Michiel luisteltie; hij kon het niet verstaan l.ut.
ze riepen. IIij stoorde er zich niet :rnn ooii /,ij
zouden zelçer loepen: << Och, hemeltj,: \'ir[ t{)uJ}
niet, lieve jongen! I.[oe komt ge toc]r ix.r,etJen/ >,

Beneden lçonren I \,Vel, liigs rie laclrlcrst



,- tr{é, hoe ieelijki Di" *..ii.rnenschen irehheri
de ladders weggedaan, bromt hij. Zei;er" blrrs ,-la.t

cr rvind zou komen en dat ze rlaaï bencrlen zou,Iln
rollen. Nu, zoo'n ladclel op uw knikti,:rlr,rl cn ge
zrjt er gell'eest, hoor !

Michiel zit eer, poosje stil en denkt na.
}Iij ziet nict eens rvat ei bii de menschen gebeurt,
:rnders zou hij vasb la,crhert. Zie, ze lçomen meL tle-
kens en lappen zeil orn hem op te vangen. 'Ze h,-trt..

den hun h:rrt vast. Ze, siddelen en beyen"
Michiel houdt niet zijn hart rnaar de ijzeren stang
\fl,st en van sidderen err \ra,n ber.erl weet hij niernen-
dal.

Maar hij nloet toch naar beneden !

Wacht, hij heeft nagels in de haklien van zijn
schoenen. TJlj zaI de leien waarmee de peer ge-
ciekt is, stuh slaan en aan de spijkers, waaïâan ze
h&ngen, zal hij zich met de vingers en rurgels vast-
klemmen.

- I{oezee! Een goed matroos is nooit verle-
gen, roept hij en begint den roekeloozen toeht n:rar
heneden.

Hij rvordt geluhldg volbraclit en hij verclrvi.]nt
rn rlen toren. L{n daar beneden trit het volh stijgt
i:érr geluid. één i<i:rrih naar boven: << Gorld:rnk ! >>

Ze weten niet rvie het is.
Ze loopen naar cle torenclelu' rneb heelc' hooperr.

Ze u,illen den waaghals zierr"

- Op zi'rl ûp zijl 
o.,

Daar komt de, burgenreester aan. FTij h3eft er
van gehoord, en is het r,verhvolk €faarr r(;r'pelr r)m
den knaap te reJrlen.

- Wie is het, burgemeester:. r,lir: is lret?

- Och menschen z\\'ijgt! Ilc *,r:e:t L,et niet. !-,rt
hij is al in den toren en vân de per ,: $, zegt gt'l

- Ja, burgemeester! Idij v,:tl zott 'rveï lionrcn
Daar is hij !

-- 't Is llichieMkke zien iret is Il ichiel
schreeuwrie Jan Kompanjie,

]Xn rvaarliik, het is Michiel, die on<leugende
Michiel v:ln Adrizran, den liieldr:r.ger en van Ali-
da Jans. Hij loopt'rveg. ÏIet volk gaat naar zijrr
I:.uis, 'w'aàr het zich in eene rlichte rnenigte op el-
kander hoopt.

De straatjeugd speelt el natuurli-ik de eerste
viool bii.

- Wat zou er toch te doen zijrr, nxieder- r,raagt
Ali<la, de oudstc zuster v:rn Michiel.

- Och, ik u,eet het niet, kind! llet maar zegt
moeder"

Men had zich mnar rran tlfei gezet en rvas op
.Jen ge'wonen tijd hegonnen rnet eten. Op Michiel
werd nooit geu'acht. r:[ie kv,anr zr-ro ciikwijls td
laat.

cle ouclste broeder varr Michiel. Ifoor: rlat l.olk eens
joelen en schreeurven!

- Zie, daar kijkt die negei:jongen doo{ hçt
-- ?,1 -



railrn. r'iep Alida. En tlaar zijn pieter en Geleyrr
Er.ertsen ooli.

De zuster ging buiterr.
De kinderen liepen de deur uit, rloch het leed

geen urinuut of Alidt vloog' \r'eer nâl{ùr. binnen err
riep.

- Moeder. r'aclcr'. Nlichiel hceft lroverr op <lerr
torerr gezeterr.

-_ O. hij is er af ger.tllerrl rielrerr r-arlet err
rroerler tegeli;f Ii.

- Neen, vader. zei nu \l'cel een rlrdel rlel l<in_
tiererr. hij is herelhuids bene,rleu geliornerr.. l,Iaar
rva:rl hij nu is lveten n'e niet.

-- }rij geklxnrrr_en si op derr torerr. ja I Hij
getveest, heelern:ral boven. Ik het pçczierr"heb. Rr"r
\reg \,v:rrerr de ladrlers. IIi.j trapt ltrrk rlir: lci cn
rrog rlie lei en no64 tlie lei err tnipt rveer stuk <lie
lei e' ',g die lei. e' l<la'te.t ,à,, ,,r,,,r, benetle.
Jangs dat peer. Al rlie volli x,it zag. Ili ook, rvit,
heelenra:rl *'it e' ik k,, k'eeg'. r)ie-" r^'.ger'eester
gel<ornen is urr:t tlut tx'cc rr,,,rrlrrn Michielte halen.
-l-\{aar'. tllichiel 

_i-f..},ï:. \\'eg was. \\rij riachten hij
naar huis is. Wij liep cren, trvce. tli.ie. vier,. vijf,
alle'r*al 

':ra. hier'. wi.i zier.rvilrlen hoe Nrich"iei

leer laljS,en zolr en dair n.i.i vltu54 lr,ilden : Niet
sl:ran Michiel ! llichiel 

"",i' .lnrrgËn is, tlie heeft
rloed !.

Nlet alle aanrlacht hurltlen r,:rtler crr nroeder. en
de kintleren rlàa.r. tle .u'artaal viln den neger gle_
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iuisterd, en juist wiide vatler Ilog een en andef
vr:agen toen claa.r buiben een ()olvclclooven<1. ge-
schreeu\\, opsteeg :

- 
Daar is de belhameM)all is Michiel i

Gedragen door zes jongens, u'aarbij Drt -r r];

Pieter en Geleyn ]llvertserr warL'rr, tlie hem rriet te
huis r.inden<le, hem elders gezocht en gevontiett
hadden, zcio naderde tle doile troep ltet huis vlur
Michiel. IVIoecler Alida liep harlr zoon te gcl\rr)€t.

-- Jongerts, dat is nroetler r\lidn,, de lrtt,e ict'
v&n onzen lioning, r'iep Geiet n .lllvertsert. I'tle
een hoeizee t'oor ntoecler Alida !

Hn daverenal klonl< het uit honderden nronderl:
van grooten zoou'el :rls van kleinen : << .Ffoezec!
Leve moeder Alirla ! >>

__ Iloezee ! Leve mi,jl lieve. ggerle ll,rcrler' !

riep Michiel.
\À[ip, dair,r' stond hij, de r,orst <ler: str:ult,jott-

gens, op de schouclers zijner maliiiers. IIij gooirle
zijn muts in de hoogte ert terwi;l tle :i{,É:le \\ r:str,'r}-

rvind langs zijne vrrurloorle \\'nilgeri :itiet,li r'l!
zijn bruine h:rren rleerl golr.etr, rieir hi.j rver:r' rrrct
stralende oo€len i (< I:evc' mi,in gocrlr, licnr rrr,'t:-
der ! ï{oezee ! tr{oezee !>>

Daar was }lichiel van rie sch,,rrrlcrs (ler' .lo1l-
gens en zijn rnoeder om dett lt:ris vrrilertrle . zci iii.l:

._ En lvees niet boos. rtroetlel i.ir, | trfr:t u ls tlal i'
boven zoo urooi!

-* O, jc-rngen, jorrgeri. rr v vu,lcr i \,\rat z.al cr
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Ir

vân u groeien? Kind, l.:irrrl ge rloet ons zooreel
verdritrLl

- En ik iviide rvel ,:ens rveten of il< nieL eens
even aan het woord mag kornen, aei vtriier
Adriaan en hii l<u'am nreb de groote haardtang
nader.

-- Groote schavuit il< nal u lioningen !

schreeuwde hij en daar ging de tang"de hoogte ir..
* IIei, niet slaan riep Geleyn Ïtrverts en .ri.1

hield geholpen door zijn broer den arnr van vader
Adriaan tegen.

De vader keek verwoecl, gaf met de vrije hancl
eerst Geleyn en toen Pieter ]Xvertsen een draai om
de ooren

---- Niet slaan! Niet straan! riep het volk.
Wat wilt gij lieden rnij de wet kornen stel-

len? riep de vader bleek van krvaadlieid.
IXensklaps ging de rnenigte uit elkander om

I ruimte te maken en de heer Lampsens, eigenaar
burgemeester en de heer Lâ,mpsens, eiS4enaal van
veel schepen.

- Wel vader, houdt gij afrekening met derr
irengel? Dat is goerl! zei de burgerneester.

* Niet slaan! Niet slaan! riep het r.olk in hoor

- En als ik rvil dat deze straatbengel, die tie
heele stad in opschudding brengt, clie clag aan dag
cle menschen tot last is, die zijn grootste vermaal<
vindt in straatsehenderij. gestraft zal rvorden,
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rvie zou dat rlan beletterr? l'l'oeg de burgetnees-
ter.

- Wij, heer burgenleester! riepen enkelen,.
't Leek lvel opstand.
Daar drong zich een rttan door de menigte en

stond vlak voor den br.rrgerlteester' IIet x'as een

zeeman, koït, Iraar breed geschoudelrl' Een
groote kner.elbaard beclekte bijna zijn geheel ge-
)àat, rvaar langs het blonde hoofdhaar zich krul-
lend heenslingerde. De ttran geleek wel een leeuw.

- Wie zijt ge, kerel? vroeg de burgemeester
*B:"il:ËJ'i1î$:;,,,s 

knikre rre zeernan vriende-
lijk toe.

- Ik ben de << IJtrrre Bminvisch!>> sprak de
rnarr. Maar mijn naarn is Cornelis Lievensz, onr u
te dienen, burgemeester" Ili ben bootsman op het
schip << De Lijnbaan >> r'arr cle heer Lampsens, en
rioli zeevader oveï zullie jongens.

- Dat is zoo, zei L:rmpsens tot den burge-
nleester. }Iij is ferm, open en rond zeeman.
Tlij zal een verst:rndig *'oord spreken, daar hunt
ge op aan!

*- En wat rvilt ge, vl'iettd? vl'oeg de burge-
rireester.

-- Ik wil dab die jongen niet geslagen u'orclt?
I{oetler Alid:r, r;lie naderbij gekornen u'as" \\ra-q

den ruwen zeeman irrnig clanlibaar"



-_ Die << Rarre lJruinvisch >> rnijn baas
Jan Kornpanjie, de neger.

- Zwijg gij ! snaurvde de Bruirrvisch
r,'erl.olgde .

ls, zel

en hij

- Btugerneerstel', ili lvas vanrnorgen op de
markt toen die kwâjongen d:lar. opll"r, 

*tur..r,

klautercle. Ili zag alies, en ik dacht...
Eerrsklaps hield hij op, en, Michiel aaruiende

rnef een paar oogen \\'A:rrvool zelfs tijgers op den
loop zo.urlel gaan, zeihil:

--- Als de wind naar binnen, initat! En korn me
niet voor den boer aleer ik u roep!

Michiel verdneen.

- Het is niet goed, als zoo'n bengel hoort,
rlat er toch nog wat goerls in hern steeÈ. Il< dachiLii me zelyen toen ik tlien jongen tlat rlolle *.rrug_
stuk zag ondernemen. Dzrir zt rvat in dien .l"u!_
hjett Ja, ik harl r,r.el in mijn hancien rvillen klafi_
pen en loepen. Xli weet niet of ge het gezien helrt,
Itu,rgerneester, nraa' net zuo beàaartl àrsof ik ri. r
r.alreep afstapte. zoo betlaard klr_rm hij ,.uâr. i*_
neden ! }reel leuli sloeg hij rnet de Ëakiiel vnnzijn schoenen de leien ltulii l{erel, het was zoo,nkranig stuk. Orn het lsort te vertellen, ik. si-r1,111,
er aan den toren Siri.jeur Seyirnaeckers en' tlie
vertelde me. dat },Iiehiel nlrir. zee lriide. Iin ili
zou hem rvillen rlleenelllen en eell zcr:nlall ,\,ân
hem maken, $'ant eèn jonEen, die r}rrft rvat Mi_
r:hiel op den toren deeà, *âr,it aan br:orl, onder
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gnecle leiding een ferrne rnan. En ik drir:f Lt:t ulu,
hem mee te nêmen.

--- Nu Lievenz, dan zoudt ge lrlissingen van
eerr plaag verlosselr, rs:i ùe burgemeeste;.

- Ik zal met Lievenz bi"j zijn ouclers gâan en
rnijrr best doen, <lat ze cleri "iongcn het ze.rgrrt iul
stttt'en, zei de ltt'el Lanrpsens.

Michiel zat in een hoelije nret Jiln Kornpagjie,
ivien hij verteirle wat hij rkl:rr boverr op rlen torerr
zo,r al gezieu hrrl.

Vader en nroe<ler: sprilken lnet den heer L;rmp-
sens en Lievensz. Eil in het eerste schudirle rnoe-
rler Alida. r]laâr steeds bet hoofd, doch langza-
rrrerhand, naarrnate tle << tian'e Illuirrvisch >) mecï
aarr het n'oord lr':rs, hield dat lioofdschutltlen op erl
rinrlelijl< zei za:

- $u I'it:vcttz, rreerl henr dzr,rr \roo]' een€
reis -inecle, elr probeer u,ilt ge van lrem kunt rna-
lien !

Ilichiel sprong op. Iiep rurtil zijrr' rnoeder en
liuste haar. Ilierop ginpl hi.j naar ziin r.:lder en
z,CLi

- \'arter', het l<rr rracl is er rrit!
--- trlat kan ili zoo niet gelooven! \\rcl. jon-

i1en, liorn nre dat eells ()ver een jaa,r drie-l'ier ver-
iellen !

-- tr{ct is toe}r l'ast waâlr', r'acler! I-Iei Inland is
cr uit !

-_to_



-_ Het zou goed voor u zijn, jongen. sprak
Lievensz.

-- Gij zult geen la,st van rne hebberr, boots-
'rnan! sprak Michiel en hij iiep met "Ian Kom-
panjie heen om baas Lorliens te r.ertellen. dat hij
l'an cle tou'rvba,an afging orn te varen.

Over een paar r,veken zou hij vertrel<ken.

III.

IIet'lr'as nacht en in het huis van vatler -Adriarn
was er. rus!. Alleen nroeder lag wakker'. HeeI
vroeg zou Michiel, haar zoon, rraiùr zee vertrek-
ken.

Daar sloeg de torenliloli vier uren. I'e r-i,if uui
rnoest Michiel weg. Moeder stond op orx hem te
Ioepen, stil, heel stil, w'ant allen sliepr:n.

Ook Michiel sliep. IlIoerler Alida boog zich over
hem heen en fluisiercle: << God zegene LT, lief
kind!>> Ze kuste hem.rvakker.

- Goede beste moeder, z,ei Michiel za,cltt, en
hi.i sloeg zijn armen om haar hals en u,eende.

_- - Nu, sta op, kind! Kleed u mâar ÉTeLu\\' aan.
\kzal uw boterhaûlmen snijden.

Moeder ging" naar beneden en vond varic,r c,n
de oudsten ook al op.

- Wij eten sarnen. moeder! sprak vader.-go-

À,lrioon. FIet zal in ecn hceicn tijtl nit,t Ilrccr [lii
beuren.

- Iret is ulrr tijd, Michiel, sprali vatler.
lfichiel stond op, liep naar boven orn de lileirr-

tjes goeden dag te zeggerq ornhelsde lttoetlcr',
gnf den oudstetr de hand en ging tnet vatler, tlie
zijn kist tlroeg naar de haven waar aan boord reètls
l,llcs in bervcgirrg u'as.

- I)e schoten ! beval de kapitein.
'I'ien i<anorrschoten rolden langs het n'ater, als

cen laatste groet aan allen, tlie rnen achterliet-
-bfichiel boog zich over de verschansing, l<eek naar
iten hoogen Westtlijl<, wuifde met cle zakdoeli,
naar hen die tiaer stonden en gebruikte hern daar-
rr:r, onl zijn tra,nen a,f te drogen.

I{et kwâjongenshart was gebroken.

- Goede reis! God zij rnet u, mijn jongen,
stamelde een vïouw op den Westdijk, toen ze hel
schip irr rle Wielingen vertl'w'ij neln za'g.

I{et rvas moeder,{lida.
En in het voigenrl boelije vertellen u'e, u'at

I{ichiel Arlriaans De triuiter - zoo 11'as 7i.}11 * lle
n:r:ùnr - oI) tlc v'ijde zce u'erd.

EINTD}Ù.

*31 
-



f:IEItICH]

ln den laatsten tijd v,'erden ai onze boekle'
herdrukt, Vraag ze dus bii Uwen 6lewonen leve
rancier olwel rechtstreeks aan den Uitgever
HANS-VAN DER MEULEN, te Contich


