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'DE WEES IN LONDEN

L

Al vele hondérden ja,ren geleden stond in een dorp-
je, aan de Engelsche zeekust, een jongen van veer'
'.ien jaar bij een graf. Een priester bad. Eenigê vrou-
v\ien en mannen baden mee. De knaap schreide. Het
vras allemaal zoo vreemd voor hem, wat er hier ge-

beurde.
Een vr'ouw leidde hem dan mee. Allen verlieten

I,et kerkhof. De jongen keek nog eens om. Het was
toch zijn moeder dat hij hier achterliet,

,De mannen en vrouwen verspreidden zich : Ieder
keerde naar de eigen woning terug.

De jongen stapte met de vrouw tnee. Ze kwamen in
een hutje bij de zee.

- 
Richard, nu moet ge maaï bij ons blijven, zei

cle vrouw.
De knaap had te veel verdriet om te spreken. Hij

ging bij de tafel zitten en schreide zacht.
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Hii had nu geen ouders meel. Vader was visscher

geweest en op zee verdron<en, toen Richard nog herl
klein was. Toen zotgde neoeder goed vool hem. Zij
moest werken. Ze breidde netten, bracht viech naar

de etad. Richard hiel,p haar daarbii. Veel verdiene'r

ko,nd,en ze niet. Och, ieder was arrn in dit clorpjc.

Maar de weduwe en haar zoontje hadden toch brood.
Nu was moeder gestorven.'De buurvrouw had haar

verpleegd. En ze was dan in huis ge'blèven, tot aan dr
l:egrafenis. Nu had ze Richard bij haar genomen.

IVIaar ze waa zelve arm.
De wees zat een tij'd ;tt het kamertje te weenen'

Toen ging hij 'naar buiten en. zat op de hooge cluinen.

l{ij korn hier nog beter aan zijn goede moeder denker'.
Hij bleef daar tot het donker werd. Hij had geen lust
i,. eten of drinken.

',s Avonds klwam hij bij de buurvrouw terug. Het
gezin zat-bijeen. De vader was ook visscher. Richard
moest nu toch wat eten. Het brood kr'opte hem in de

Leel...
Een kwaruier later ging hij naar bed, bove'n op he';

zoldertje. Hij weende tot hij in 't slaap viel.
Den volgenden morgend nam de visseher hem mee

naar buiten.

- 
Richard, we moeten eene praten, zei hij. Ge zijt

,nu een wees. Dat is zeer treurig. Maar ge rnoet u klo,e}<

houden. En ge zult uw eigen kost di,enen te winnen.
Een weeshuis is er hier nùet. Ge ku'nt bij Janee vis-
schersjongen worden.

-4-

- 
Neen, dat doe ik niet, antwoordde Richard dà."

clelijlr. Ik heb aan moeder beloofd dat ik nooit op zee

zou varen.

- 
lk weet, dat uw moeder zeer kwaad was op de

zee. ;Dat kwam, do'ordat uw vader verdronken is.

I\4aar een ander bedrijf is er hier niet. Een sterke jon-
gen wil toch niet altijd netten breien. En zoo zoudt ge

ncg armer blijven dan al de andere dorpelingen.
' 

- 
Ik mag niet naar zee gaan. Ik heb het aan rnoe-

der beloofd, hernam Richard.

- 
Nu denk er nog eens over na. Ik ga aan boord.

De jongen bleef a'lleen. Maar hij behoefde niet na
te denken. De belofte aan zijn moeder was hem hei-
irg. Hij zou geen visscher worden.

'Maar wat dan ) Hij kon niet ledig looperr,.

- 
Ik ga naar Londen, zei Richard bij zichzelf.

Daar zijn alle menschen rijk. Ilc heb gehoord dat de
sttaten er met zilver belegd zijn. En de huizen hebben
go'uden drempels en deuren met dia,rnanten.

Zoo geloofde Richard. Zllver had hij wel eens ge-
aien, goud en diama,nt niet. Maar het moesten kost-
l are dingen zijn.

Waarom hier op dit dorpjl bhjven, als hij in Lon-
den zoo rijk kon wor.den. Eigenlijk had hij nooit be-
grepen, waarorrr de visschers hier wilden wonen. Hrj
vond het dwaas, dat ze niet allemaal naar de groote
stad trokken. Moeder had hem eens gezegd, d,at zij
nergens anclers zou kunnen geleefd hebben, dan op
het dorpje.
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M.âar hoe meer Richard nu over zijn plan dacht, 'hoc
grooter zijn lust ook werd iets'meer van.de werelà te
z;en.

In het kleine plaatsje schudde menigeen het hoofâ,
bij h.t hooren, dat Richard Wittington naar Londen
wilde gaan. De me.nscheri vonden het dwaas,. dat hij
niet naa,r zee wilde, zooals alle jongens deden. Maar
Richard li,et ieder praten en hij besloot zoo spoedig
mogelijk te vertreklcen. Hij verkocht de weinige meu-
Leltjes, die niet veel waard waren. De een nam een
sturel mee, de ander een tafel, een derde een kastje-
Sonrmigen gaven een penning meer oirndat het voor
een !\rees was. Zoo kreeg Ri,chard een kleine som. Dit
geld zou hem goed te pas komen onderwege. Hij zou
de reis.tg voet moeten doen. Treinen kçnde men na-
tuurlijk nog niet. Tusschen g'roote steden reed er tocn
t'el een wagen of di,ligencie. Maar in een ver afgelegen
dorpje hier bij de kust.kwam nooit een voertuig, hetzij
'de kar van een boer of een vischkooper. 'Wie naar een

l'reemde plaats ging, wandelde dus, en op den bee-
rrenwagen, zooals men wel eens zegt, moest Richard
nu zien in Londen te geraken.

De dag van het vertreh brah aan. Richard stond
vroeg op. Hij ging eerst naar het kerkhtf. Het gt.s
was nog nat van den dauw. De knaap lcnielde op he:-
graf van zijn moeder en bad. Maar hij keek niet naar
<{e grond, doch naar den hemel. En 't was of moeder
hem van daar zegende.

-6- -7 -

Ontroerd stond Richard op. Nu wilde.hij nog even
!:et hutje van binnen zien. O, wat was het leeg t D"'knaap had niet beproefd het te verkoopen. Ieder' bouwde zoo gemakkelijk een leemenhuisjè. .Richard
keek. nog eens rond.

'Eensklaps hoorde hij gemiauw. En daar kwarn zoo
ri:aar Mieneke, moeders trouwe kat, van zolder geloo-
pen. Ze ging streelend langs Richards beenen.

- fe knaaR nam de kat op. << Och, Mieneke >, zei.hij,
ik had u 

.vergeten. 
En nu ga ik ver weg... -En wat zal€r van u geworden ? >>

Richard dacht even na. En hiij besloot de poes meete nemen naar Londen, ,Neen, hij kon ze niet achter-
I rten. Hij voelde zich zoo aân het dier gehecht. ,t Wastoch een goede huisgenoote geweest.

Richard zette de kat neer. Hij verliet de ,hut. En
Mienelce volgde hern. De knaap 

";",;;" 
afscheid ne-men van de buren. iHij at voor 't raatst met ,rren mee,En hartelijk bedankte hij d. visscher en zijn vrouw

",oor al hun goedheid.
Richard Wittington verrrol(. De poes liep met hehrmee. En spoedig ,lag het kleine .Iorpj. achter den

\].ti.." raizig,er; ,di* nu". Londen *il;;, de stad metde zilveren straten; en gouden ar"-p"tr-* de diaman-ten in de deuren.



n

Richard'Wittington kwan in Londen aan. Meer dan

",rr, 
*".Ë had hij 's morgens tot 's avonds gewandel<i.

En 's avonds logeerde hij in een kleine herberg, of
'r!j een boer. In dorpen kocht hij voedsel, brood en

melk, ook wel ,eens een stukje vleesch. En trouw gaf

h'j Mie'neken haar deel. Want de trouwe poes bleef
steeds bij herm. Als,ze erg moe was, m.iauwde ze klage-
lijk. En dan nam de knaap de kat in zijn armen en

clroeg hij haar.
Eindelijk kwam Richard te l-onden aan. Het was

tegen den avond. De knaap zag de eerste wijk. Hier
waren de straten ndg niet van zilver. Ze haclden zelfs

nog geen plaveisel. En voor de meeste vuile, lage hui-
zen.lag geen drempel. Op de deuren zat geen verf, laat
staan diamant. Dit was wel eeÉ 'teleurstelling voor Ri-
chard. Maar hij dacht, dat de zilveren straten wel ver-
rler in de stad zouden zijn. Hij was echter te moe, orn
nu nog voort te wandelen. Zijn knieën knùten, zoo
afgcurrat was hij. Hij aag d"ar een herberg en trad bin-
r:en. Hij vroôg of hij er overnachten Lon. < J", als ge

-8-
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E:eld hebt >>, zei een havelooze vrouw. Richard vrôeg
wat het logies kostte en hij betaalde dadelijk.

Hij kreeg een klomp brood erl een beker bier. En
toen kroop hij op een bovenkamertje, waar een stroo.
zak lag. Mieneke strekte zich aan zijn voeten uit. Ri-
cirard sliep dadelijk in.

Den volgenden morgen trok hij al vroeg de stad
binnen. Hij was geheel uitgerust. De zon scheen al er.
Rrchard voelde zich vroolijk. Nu zou hij al dat zilver
en go.ud en diamant zien.

De jongen kwam in b,etere straten. Ze waren mqt
steenen geplaveid. De huizen waren netter en grooter.
<< Nu zal het zilver en goud worden >, dachl [i.rc]rard.
I-lij bevond zich weldr.a midden in de stacl. En hier
stonden er prachtige woningen, met breede deuren en
u'ijde ramen. De straten en pleinen waren rrrim. Maar
zilver lag er niet, En de drempels waren varr arduin.
, Aan de deuren en poorten zaten fraai kloppers,

doch ze waren van ijzer en niet van diamant,
Richard begreep nu dar hij over Lonrlen een fabel-

t.ie had gehoord. Hij zou hier geen schatten oprapen.
l:n hij zag wel, dat de mannen en jonge,ns in deze stad
ool werkten. Er waren metselaars, srneden, allerlei
ambachtslieden. Anderen reden met wagens vol .goe_
rleren. Richard kwa;m uu.r 1""., breede rivier. Daar Ia-
gen schepen veel grootere dan de visschersloepen oI)
zijn dorp. En onze kleine vriend, keek met de meeste
belangstelling toe.



Uit die vaartuigen loste rnen allerlei waren' Het wa*

er een groote c{rukte op de kaden aan de Theems,

zooals de stroom van Londen heet'

- 
O, ik zal in deze stad gemaklielijk werk vinderr,

dacht Richard.
Hij had al begrepen, dat er geen rijkdom op te r,e-

pen was, zoomin te Londen ,als eiders.

De knaap hield Mieneke nog altijd in cle armen. Hij
ciurfde het dier niet laten loopen. il{et zou Cadelijk

c'verreden worden.
Richard wandelde den heelen dag rctnd. Et was zo.,-

reel nieuws voor hem. En hij wilcle dat allei:raal eersc

eens bekijken. 's Avonds logeerde hij weer ;n eer,

kleine herberg. Ma,ar den voigen<len dag zou hij werk
zoeken. Het geld van de meubelties begon reeds op te
raken.

's Ochtends vroeg Richard of hij hier zijn Lat rnocht
laten. Hij zou s avonds weer komen slapen. Alleer',
trok hij er dan opuit. I-Iij zou trachten voorioopig liclu
werk te krijgen: boodschappen doen, pakken wegdra-
gen of zoo. Hij begaf zich naar de rivier. Darrr stonden
ka,ntoren. 't'Was vreemd zoo'n gebourv binnen te tre-
cten, De jongen was zeer verlegen.., l\4aar einclelrjk
cieed hij het toch. Een deur stonj open en Richarri
kwam in een gang. Hij zag eerl klein venstertje. Daar
achter stond een man.

- 
Wat wenscht gij ? vroeg hij.

* Mijnheer hebt gij geen werk voor mij ) stamel-
de Richard.

- t0 -

- 
Neen t klonk het kortaf' Wij hebben niemand

r:oodig.
8""1.h..*d ging Wittington heen' Die man had hem

kort en onvriendelijk toegesnauwd' En 't duutde een

heelen tijd, eer de wees een ander kantoor binnent

trad. Daar zat 'een Portier'

- 
Wat moet ge hebben? vroeg die'

- 
ik zoek werk, mijnheer.

- 
ja, ja, we kennen clie praatjes. Ge komt zeker

eens kijk'en, of ge hier niets kunt rn'egLapen' hé ?

h"laak u rnaar gauw voort.

- 
Mijnheer, ik ben eerlijk"'

- 
fq1, tut, tut, laat me uw hielen zien !

En de nran keek zoo kwaad dat Richard angstig

u,eg liep. F-tret was hier dus nog slechter gegaan' Treu'

rig drentelde de jongen rond. Maar hij kreeg weer

rrloecl en hij trad in een derde kantoor' Een heer kwanr

;r"'ist uit een zijdeur.

- 
Mijnheer, is er hier geen werk voor mij ? vroeg

Fr ichard.

- 
Tverk ? Neen, dat denk ik niet. Maar vraag het

eens aan mijnheer Smit.

De

vrerk

Wie is mijnheer Smit ?

man opende weer de deur en riep iemand.
Smit, zei hij dan, deze knaap vraagt of er gee,'r

voor hern is.
: O, neen ! We hebben niemand noodig.
Smit keek Richard eens aan en vroeg, van waar hij

Icwarn. F,n toen hij het wist, zei hij.

- 
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- 
Vriendje ga gauw naar uw dorpje terug. Londen

is voor u geen goede plaats. Ge zoudt. hier al heel
gauw siechte kameraden hebben. Volg mijn raad !

Smit I'iet Richard staan en de and"re man lvas ooli
al ver'dwenen.

Arme Richard ! Hij ging nog verscheidene kantoren
ti,nnenl en hier werd hij ruw, daar rninzaam toege-
sproken, toen het avond was, had de wees nog geen.

l':erk gevonden. Droevig keerde hij naar zijn loge-
rnent terug.

Den volgenden dag ging hij er \.1/eer op uit. Hij klop-
te nu aan ri.jke huizen. Misschien wiide men daar wel
een knechtje hebben. Doch meestal luisterde men zelfs
r,iet naar zijn vraag. 

'Het'was, of men -hern voor een
bedelaar bekeek.

En de tweede dag verliep als de eerste. Richarcl
l..wam moe en somber in de herberg terugr. ,Ilij zou nu
zijn laatste geld uitgeven. Als hij morgen niets ver.
diende, wist hij niet, waar hij den nacht moest door-
L:,rengen.

Den volgenden oihtend, nam hij de poes mee. .t

Was irnmers lang niet zeker, dat hij hier van avoncl
zùu terug keer,en. Indien hij niets verdiend had, was
het onnoodig om logies te vragen. Hij moest immers
vooruit betalen. En krediet gaP cle waard niet. Hij
vroeg zelfs twee penni'ngen om op Mieneke gepast te
h.:bben.

'lVeer ging Richard er op uit. Hij had bemerkt, dat

schepen reizilgers aanbrachten. En veel menschen had-
den pakken bij zich. Misschien kon hij die dragen, en

zoa.wat verdienen. Maar grootere jongene' stonden

daarvoor klaar en joegen 'Richard weg. Ze zagen wel,
olai hij een vreerndeling was. En d'ie rnoest hun niet
Lomen onderkruipen, oordeeld en ze. En ze lachten
dan met zijn kat. Neen, evenmin hier had de wees ge-

luk.
't Laden en lossen der vaartuigen werd alleen door

groote, sterke mannen gedaan. Richard behoefde daar
niet te beproeven werk te krijgen. Nogtnaals ging hrj
a,an de huizen kloppen, maar nergens kon, men hem ge-
bruiken. 's Middags hadt Richard zijn laatsre geld uit-
gegeven voor wat brood en, melk, voor hem en Mie-
neke. En 's avonds doolde hij afgernat rond. Hij wist
niet rvaar te slapen. Eindelijk zonk hij afgemat neer
.-p de stoep van een groot huis. Hij viel in slaap met
l,4ieneke in zijn armen. Zoo lag hier in het groote Lon-
rien de kleine wees.

m.

Aan die woning klopte wat later een heer. Het was
clonl<er en hij zag de klei,ne jongen niet. Maar toen een
knecht de deur opende, viel het schijnsel van. het licht
uLt de gang naar buiten. En eensklaps bemerkte clr.
Iieer Richard.

Die heer was de eigenaar van dit groote huis. H;j
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heette Fitz 'Warren en was een der rijkste kooplieden

van de stad.

- 
Wie ligt daar nu'toch ? riep hij uit'

De knecht kwam kijken en z€L verachtelijk :

- 
O, zeker een vagebond, rnijnheer'

Hij stootte den jongen' met den voet aan' Richirrcj

ontwaakte en rees verschrikt oP

- 
Ga naar huis I gebood de i<necht.

- 
Ik heb geen huis, mijnheer ! antwoordde de

knaap.

- 
Toe, toe, vertel me geen leugen t

Mijnheer Fitz War6en was xeeds in de gang gette-

clen. Een meisje van twaalf jaar, zijn dochtertje, tr<wam

:rit de kamer en kuste haar vader hartelijk. Ze was al-

tijd blij, als hij thuis kwam.
Mijnheer, ik lieg niet, zoo hoo'rde dat meisje nu een

stem.
Ze blikte naar buiten erl zag een jongen tegenover

Cen knecht.
En die jongen zei nu :

- 
Ik ben een wees-, 'rnijnheer. 

'k 'Weet niet waar
ik vannacht moet slapen.

- 
Toch niet hier op onze stoep, snauwde de

kriecht.

- 
O, vader, vroeg het meisje, lag die jongen hi.e':

voor de deur ?

- J,u, Alice, hij wae er in slaap gevallen!

- 
En hij is een wees... O, Iaat hern toch binnen.

- 
[,{66v, kind, dat vertelt hij rnisschien maar. Er

?oopen zooveel deugnieten rond die aan de menschen

leugens wijs maken, oqn geld los te icrijgen.

- 
Maar vader, hij vroeg nie'ts. Hij was buiten

neergevallen. Toe, laat hem binnen komen I
Mijnheer Fitz Warren kon dat aan 'zijn dochtertje

r:,et weigeren.

- 
ps1s1, zei hij, tot den knecht, roep die knaap

eens in huis.
Richard had zich reeds eenige stappen verwijderd.

Ilij keerde nu teîug. Toen zag hij het lief en medeli!-
iend gezicht van Alice. Hij voelde dat het meisje
cleernis met hem gevoelde. En de tranen schoten heror

in de oogen.

-- Vïiendje, hebt ge waarlijk geen huis ? vroeg
n,ijnheer Fitz'Warren.

- 
Neen mijnheer... Ik ben van mijn dorp geko-

men...
En Richard vertelde in 't kort zijn geschiedenis. En

de koopman voelde dat het oprecht was.
Mieneke was op den vloer gesprongen. De kat liep

streelend langs de beenen van Alice. 't 'Was of het
ciier begreep, dat het goede meisje voor Richard ten
teste had gesproken.

- Jufvrouw ih kan het MieneLe niet achterlaten.

- 
\f,/6g een schoone poes, riep Alice.

Zij houdt zooveel van me, zei Richard.
Peter mo,est den knaap nu meenemen naar de keu-

ken.
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- 
Geef hemi eten, zei de koopman. Straks spreken

r.re dan verder.
Hij ging met Alice irn de kamer. O, hij beminde

zijn dochertje zoo innig. Alice was zijn eenig kind.
Haar rnoeder stierf reeds, toenr Lret meisje nog heel
klein wae. En beiden waren nu zoo innig aan elkaar
gehecht.

- 
Vader, zei Allce, ik heb geen moeder meer,

maar gij zorgt toch goed voor mij. Die jongep is eerr
wees. O, dat moet tocÀ treurig zijn.

- Ja, kind. Maar 't r,vas dwaas naar Londen te
komen.

Hij mocht niet op zee varen. Hij had het zijn moe-
der bel,rofd.

- 
'1 ls braaf, dat hirj zijn woord houdt. Er zal gin-

cler gee'n ander werk zijn. Maar toch, Londe,n voor
zoo'n kind.

- 
Vader, neem gij hem i,n dienst. Hij kan hier

vr'onen, en boodschappen doen.

- 
He'm altijd hier houden, Alice.

- 
Toe, vader t AIs hij nu toch alleen op de we-

reld is I rMaria zegt dat zij het zoo druk heeft. Richard
kan haar helpen.

- 
Alice sloeg haar vader de arnren om den h.als

en ze sprak zoo schoon, dat mi,jnheer Fi,tz'Warre,n toe-
stemde. Hij ging eens met Marie, de dikke, reeds wat
',ude keukenmeid spreken. En 't eind was dat Richar.l
keukenjo,n'gen werd in dit groote huis, En Mieneke

r'n,rcht ook blijven. Maria had veel last van rnuiaen ir,
c{en kelder en de schapraai. Dre lustige gasten knaibbei-
c,en altijd aan het eten. Mieneke kon dus groote diens-
ten bewijzen. Richard kreeg ec:r net kamertje, boven
,:le keuken. O, wat was hij blijde, en wat dankte hil
God, toen Àij d..t mocht gaan slapen.

tÈa.s
Richard deed goed zijn best. Al gauw ke,nde Lii

overal den weg. Hij verri,chte de boodschappen, haktr:
Irout, haal.de water en deed nog veel meer. En Mie,ne-
i<e vi,ng de muizen.

Maar Marie was een lastige keukenmeid. Ze brorn-
d" vooridurend. Dat zat in haar natuur. En nu stookte
f'eter haar nog tegen den wees op. .De knecht kon niet
.rerdragen dat zoo'n vagebond in huis werd genomerr.
Hi'j achtte zich te deftig, om samen te won,en rnet een
jongen, die eens op den stoep lag te slapen. Dat alles
was wel onaangenaam voor'Richard. Maar hij ver-
ciroeg het geduldig en deed trouw zijn v-erk.

Zoo, gingen eeniige maanden voorbij. El,ken dag
kwam Alirce eens in de keulcen. En ste.eds praatte ze
vrienclelijk met de wees. Dat wekte nog meer de nii.l()p van den hnecht.

Richard had, gemakkelijk rot het meisje. kunnen
klagen. Maar dat wi,lde hij niet doen. Och, het zou
vlel eens 

ï":, 
zoo hoopte hij.
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Mil,nheer Fitz Warren had veel schepen. Deze voe-
ren naar vreemde landen. Zoo lag er weer een vaar'
tuig gereed orn naar Afrika te vertrekken. 't Was dan
het gebruik, dat ieder van het personeel op het kan-
toor en in hui,s -wat aan den kapitein meegaf, onn in
den vreemde te verkoopen. De een zocht een stuk ko-
1r.er, de ander wat koralen, een derde een mes en zoo
meer. 't Best was iets, dat schitterde en blonk. Dat za-
gen de zwartjes giaarne en 't was met hen dat de kapi'
tein handelde. Hij bracht dan in ruil vruchten mee, of
:-en aapje, een papegaai, de een of andere aardigheici.

Zoo kwam een matroos ook de keuken binne,n, orn
oe voorwerpen van Peter en Marie te halen,

._ En lviat hebt gij ? vroeg hij aan Richard.

- 
Niets, antwoordde de knaap.

- 
Wel geef hèt kleine katje mee, zei Marie.

Mieneke had jongskens gekregen; een was hier ge-
bleven en de andere had men weggeschonken. Dat
lileine poesje liep toch eigenlijk in den weg. En als
Marie s'lecht geluimd was, schopte z.e er dikwijls naar.
7e had al gedreigd het dood te maken. Richard be-
sloot het dus maar mee te geven.

- 
Wel, wie weet, wat ik er u nog voor terug breng,

zei de matroos. Ën het ga u allen wel, hoor ! Hoe ge
het in zoo'n stad kunt uithouden, begrijp ik niet. Lie-
ver op zee ! Daar is ruimte en lucht...

- 
Goede reis en zoïg maar, dat de wilden u niet

opeten, riep Marie hern na.

- t8 -
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Mieneke zocht wel \Mat achter haar jongske trnaer
ze scheen spoedig aan .de scheiding gewoon.

IV.

Mijnheer Fitz 'W'arren en Alice gingen voor een hee-
Ien tijd op reis. En nu meende peter zei<et, clat hij cle
meester van het huis was. Gansche dagen plaagde hij
Richard. En Marie deed dapper mee.

Ja, de meid werd nog kwaadaardiger dan de knecht
Dikwijls gaf ze den wees een klap. Nu was het, omdat:lij wat water gemorst Ëad, dan omdat hij een pan op
een verkeerde plaab had gezet, peter en Marie had-
d,en er rvaarlijk plezier in, den armen Richard te tergen.
I)e knecht schold hem voor iandlooper, opeter, bede_
laar. De meid zei, dat men w"l zi"r, kon, hoe hij uit
een vuile hut kwam.

Zekeren avond had Richard toch eens wat terug_
gezegd,.

_- Ongemanierde, brutale deugniett... schreeuwde
Peter, en hij gaf den wees een pak slaag en joeg hem
rraar boven

Snikkend lag Richard in zijn bed. Dit was geen Ie_ven meer. Hij Lon het niet langer uithouden. Hij zoumaar vertrekken en ergens werk zoek.en bij een boer.



Hij had er ai meer.over gedacht' maar het altijd nage-

laten uit eerbied voor mij'nheer en Alice' 't Zou zoa

ondankbaar lijken, Doch thans moest een eind komen

;ran dat gesar. Hij werd er ziek van.

Richard' maakte een bundel'tje van'zijn weinige br:-

zittingen, Hij kleedlde zich dan en stii ging hij naar be-

:reden. De knecht en de meid zate'n in de keuken te

Iachen. Ongemerkt verliet Richard de' woning. Hij
trok uit de stad, en volgde een. eenzamen landweg. Hij
voelde zich zeer wermoeid en rukte eeal stok uit een

lreester om er op te steunen, Zoo wandelde hij voort,
In zijn droefheid had hij niet aan Mieneke gedacht.

De wees werd zoo afgemat, dat hij lust kreeg te sla-

pen. Hij legde zich aan den rand neer en sluimerCc
spoedig in. Maar nu was het of hij klokken hoorde lui-
den. En die klokken spraken tot hem. Ja, hij v:r-
:tond het duidelijk :

Bim, bam, bom,
Keer weerom,
Wittingto,n
Lord Major van Londen.

Richard werd wakker.

- 
Ik moet tenrgkeeren, zeggen de irlokken zoo

<iuchtig. En ih zal Lord major van Londen worden.
Richard moest lachen. Lord-major, dat was zoovesl

'ais burgemeest'er ! En hij, de arme wees, de heuken-
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jongen, die klappen kreeg van den knecht en de meid,
cie eerste worden van de groote stad en zelf in een

huis wonen en'bedienden hebben, ,dit was al te gekt

- 
Maar toch hebben'de klokken gelijk, dat ik terug

'l.çeeren moet, zei Richard bij zichzelf. Spoedig z's.l'

rnijnheer Fitz 'Warren weer te Lànden zijn. En dan
clurven Peter en Marie niet zoo handelen als nu. Toe,
toe, ik rnoet maar wat verdragen. En' 't is waar, ik
i'eb mijn arm Mieneke achtergelaten !

Richard aarzelde geen oogeniblik meer. Hij had toch
Iang geslapen, want de nieuwe dag was al i'n de lucht.
J)e knaap trolc rius naar Londen terug, iF:tret was acht
uur toen hij v66r het huis stond. 'Wat zou hij nu zeq-
gen )

Hij liet den klopper vallen. Verbaasd keek hij op.

"; 'Was Alice, die ope'n àeeà. Ze was dus thuis. Het
rchip waarop ze met haar vader de reis had gedaan,
vras in de nacht aangekomen,

- 
Hier is Richard ! juichte het meisje.

Ze haà hem door het venster zien nadercn en rlug
cle deur geopend. Zoo juist had Peter verteld, dat .le
.rndankbare keukenjo'ngen stilletjes weggeloopen was.
Hij lag tenminste niet meer te bed. En misschien had
liij wel 't een en 't and,er gestolen. Alice wilde dit n,iet
5. elooven.

'De k'necht schrok geweldig, toen hij opeens den
u'ees terug zag. Mijnheer Fitz 'Warr.en wilde nu de
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waarheid weten. Richard moest dus allee vertelleh, al
l:ad hij nooit geklaagd.

De koopman was zeer kwaad op Peter en Marie. En
hct scheelde weinig of hij zette ze aan de deur. Hrj
noemde het laf, een kind tè mishandelen. En dan had
freter nog durven zeggen, dat Richard misschien wei
gestolen had.

De knecht en de r.neid waren zeer beschaatnd en
spraken schoon, om te mogen blijven. De heer Fitz
Warren stemde toe, maar met Richard had hij een
ander plan. De knaap moest niet rneer in de keuken
rverken... Hij mocht naar het kantoor. Voorloopig
kon hij daar . boodschappe'n verrichten,, en andere
rverkjes doen. Maar 's avonds kreeg hij les van een
.rrdeiwijzer. Hij zou dan later klerk worden.

Lord-majoor, neen, dat was te dwaas om te geloc-
ven ! Maar toch hadden de klolçken hem een goeden
raad gegeven.

Een jaar iater zou Richard op het kantoor als klerk.
schrijven. En hij had in de groote woning een beterr,
i.amer. Hij mocht aa,n tafel eten met mijnheer en
Alice. En hij was nu een heer geworden, maar geluk-
Èig bleef zijn har"tje. nederig.



V.

Een schip bleef in dien tijd soms rvel drie jaar weg,

De kapitein dreef handal voor zijn meester. Hii
ko,cht hier waren e'n .verkocht ze elders weer. En zoo
ging het nu ook met het vaartuig van kapitein Molt,
riie Richards kat aan boord had.

Molt voer langs de kusten van Afrika hssn sn weer.

L)an lrwam hij in het zuiden van Europa. Vervolgens
.,'oer hij weer naar het zwarte iand.

Eens landde hij op de kust, waar negers verwon-
derd naar de blanhen keken. Ze lvaren wat schuw
rnaar Molt gaf hun wat paarlen en spiegelglas. En de'

zwartjes 'waren er blij mee. Maar Molt zag dat die
Ëasten gouden ringen in de ooren en de neus droegen.
Vou er hier goud in den grond zitten ) De kapitein bc.
sloot eens nader met'hen kennis te maken, Misschien
kon hij goede zaken doen.

Hij liet aan boord eenige blinkende voorwerpen ha,
len, onder nrieer een srooten spiegel. En nu wenschte
hij den hoofdman dier wilden te zien. Hij maakte clit
aan de negeïs duidelijk,.wa'nt spreicen kon hij met hen
niet. Nu ze schenen hem toch te begrijpen, en ze we-
len den weg.'
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Molt en eenige matrozen kwamen aan het paleis
van den negerkoning. Dat paleiis was een ,latge hut,
.zonder ramen en met een gât als deur. De koning
l.-wam er op handen en voeten uitgekropen. Hij keek
wat boos naar de vreemdelingen. Maar toen gaf Molt
hem den spiegel. Eerst verschrok de zwarte koni,ng bij
het zien van zijn eigen beeld. iDan begon hij te dan-
r.en van plezier. De kapi'tein schonk 'nu nog paarlen,
een mes, beschilde'rd,ei karnmen enl borden. En d,:
r-reugde van den neger,vorst werd nu nog grooter.

Hij beduidd.e, dat de wi,tte mannen moesten eten.
En daclelijk werd de tafel gespreid. Dat ging heel ge-
makkelijk... De knechten legden vruchten, visscherr,
noten in het gras. 't lleek rvel een markt van levens-
rniddelen.

Maar opeens gaven de negers leelijke schreeuwen.
Fen leger van muizen en ratten vielen op het voedsel
;,an. De koning maakte wanhopige gebaren. Zijn
knechten sloegen de beesten wel dood, nraar telkerrs
kwarnen er nieuwe. De vorst bracht den kapitein aarr
het verstand, dat hij tegen d.eze plaaggeesten niets
l-on doen.

Toen viel Mnlt iets in. En hij stuurde een matroos om
Richards poes. Dit Latje was nu een groote kat gewor-
den. En ze werd van boord gehaald. Ze begon te
blazen en sprong wild uit de armen van den matroos.
Ze vloog op de muizen en ratten toe. ,DeEe piepten
vreeselijk, en 'r'luchtten weg. Maar in een oogenblih
bad de Lat er een maasa gsdood.
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De koning en zijn negers keken eerst verbaasd toe.

Dan schaterden ze het uit van.'t lachen. Hun bewon-
dering voor den zwarten man steeg nog. Men bracht
ander voedsel. De poes hield de wacht. En er ver-
rcheen nu geen e'nkele rat of muis.

De koning wilde die kat behouden. Hij kroop ia
zijn hut en riep eenige dienaren. Die lolde'n een klomp
iioud naar buiten, zoo groot als een hoofd. En door
teeken vroeg de vorst of de kapitein de kat voor dat
goud wou verruilen. ,Hij moet het voorstel geen twee
maal doen, natuurlijk. En Molt bedacht, hoe rijk R.r-

chard nu was. Want al dat goud behoorde hem toe,
ilaar het voor zijn hat werd betaald.

De kapitein kon ook nog voordeelige zaken sluiren
voor zijn meester. Hoogstens tevreden keerde het
i'cheepsvolk aan boord terug. Maar ,Mieneke bleef in
het negerland, waar men geen katten kende.
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vt.

- 
Goed nieuws, zei mijnheer Fitz'Warren tot Ri'

chard. Kapi,tein Mo,h l;g1 v6ôr denl mo'nd van cle

Theems. Hij kan van middag binnen zijn. En hij laat
rrje weten dat hij een prachtige lading mee heeft.

Richard verheugder zich zeer.. Hij wist, dat zi3'n

rneester in de laatste tijden zware verliezen had gele-

den. O, nu kon de lacii,ng veel goed mahen ! Aan het
poesje dacht de knaap niet meer.

Voor den wees, nu zijn trouwen klerk, had de heer
Fitz Warren weinig gehein'ren meer. Richard betoonc{e
z;,ch zoo'verstandig, vlijtig en eerlijk, dat hij een voor-
:larnen post op het kantoor kreeg,

Toen het schip aangei<omen rvas, begaven mijnheer
f itz Warren en Richard zich naar de kade. De koop-
nran verwelkomde den kapitein zeer hartelijk.

Molt noodi,gde hen beiden in de kajuit. Hij vertel'de
e:lat hij een goede reis had gemaakt. Aan den koop-
nran gaf 'hij een boelr, waari'n stond wat er gekocht
r:n verkocht was,

Mijnheer Fitz 'Warren kon al dadelijk zi,en, dat de
apitein voordeelige zaken had gedaan.
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- 
Ë,n nu heb ik groot nieuws voor Ri"hard, zei de

ireer Molt.
De jonge klerk keek verwonderd op.

- 
Herinnert ge u nog de kat, die gij mee hebt ge-

àleven ) vroeg de kapitein.

- 
Och, ja, dat is waar ool< ! riep Richard uit.

- 
Welnu, gij zijt rijk, dank aan dat poesje, her-

n.rrn Molt l,achend,
Richard meende, dat de kapitein een grapje maat-

te. Maar 'nu hoorden de koopman en hij het verhaal
van de muiizen in het land der negers.

Twee matrozen werden dan geroepen, Zij haalden

uit het ruim ontder de kajui,t het zwaar stuk goud.
__ Mijnheel 'Witirngton, dat is uw eigendom, spr(ri<

de kapitein.
Richard wist niet, hoe hij het had. ,Maar ook mijn-

heer Fitz W..r.n wenschte hem gelul<, en het was dus

rvel waar, dat de arme wees nu een fortuin bezat
Wie had het ooit kunnen denken, dat Mieneke's

jongshe zoo'n geluk voor zijn meester zou brengen'
'Want het was Richards geluk! Luister mâar verder!
Thuis sprak d.en koopman met den klerk"

- 
Mijnheer, zei Richard, toen ik al's een verlate.a

kind op uw stoep lag, hebt gij mij bij u genomen. Dat
::al ik nooit vergeten. En ik weet, dat gij groote verlre-
zen hebt geleden. O, neem dit goud en herstel er rnee

rrw zaken.

- 
Richard, ik wil dat wel doen, antwoordde de
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heer Fi,tz 'Warren ontroerd. Maar op één voorwaarde'
Cij zult mijn deelgenoot lvorden. 'We staan voortaan
gelijk.

En Cat gebeurde. De firma heette van nu af : << Fitz
'ù/arren- lVittin gton >> .

Mieneke leefde ook nog. Ze had in huis een goede
piaats.

De eens een arme wees werd 266 een voornaam
koopman. Hij liet aan den knecht en de meid niet voe-
len, dat hij nu een der meesters was. Nooit sprak hij
een woord over hun gedrag van vroeger.

Later werd de goede Alice de vrouw van Witting-
ton, Daarover was mijnheer F-itz Warren zeer geluk-
tig. Hij wist, dat zijn lieve dochter een goeden rnarr
had, een met een edel karakter.

En ge kunt wel de,nken, dat Richard zijn Alicr: ze er
Leminde. Zij was het geweest, die zich het eersl over
Jiem ontfermde, toen hij als een zwerver voor clr, deur
l.g.

De klokken kregen zelfs nog gelijh, want eqnige
jaren later werd mijn,heer Wittington, die zooveel gced
aan de armen deed, tot Lord-majoor of burgerneester
-.ran Londen gekozen ! Men kon er geen beteren heb-
ben.

Wittington bezocht eens met Alice zijn geboorte-
dorp. Samen knielden ze neer op het graf van moedei

'ln ze dankten God voor hun geluk.
Dat de menschen' .er vreemd stonden te kijken,

kunt ge wel begrijpen.

-30-

Richard gii'g hartelijh met hen om en hij gaf aan

den burgemeester een groote som geld, om ieder te

helpen, die in tegenspoed kwam.
Mijnheer Fitz Warren stierf velè jaren later. Ri-

chard en Alice werden ook zeer oud en hadden vele
iiinderen.

De burgemeester werd meermalen uitgeschilderd en
een portret van hem met een kat er bij, werd langen
ti,jd te Londen bewaard. Misschien is het er nog wel.

TWEEMAAL ZOO OUD

Jantje is acht jaar oud, en zijn broer Frans is er
zestien.

< Moeder, zegde hij op zekeren dag wat zal het
plezierig zijn later : wanneer ik rnijn vijftigste ver-
jaardag zal vieren zal onza Frans er juist honderd zijn,
want hij is tweetoaal zou oud als ik I >

EINDE.
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