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\)TILDE FRANS,

I,

Frans Janssen Eiingi naar school. Hij was laat.
* De meester moet u maar eens goed strafien. '

Mijn Stan is al lang weg ! riep buurvrouw Bet, die aart

haar deur stond, wal ze heel gaarne deed.
Frans liet haar zif n tong zien, wat leelijk van henr

\! as,

- 
!(/ilde Frans ! schreeuwde Bet.

Hij zette 't op en loopen, IIii kon toch niet meer
trp tiid komen,

Frans moest voorbii de groote kerk, Ondanks zijn
haast zag hij, dat het torendeurtje open stond.
' De knaap bleef staan.

-- Bah, een beetie meer of minder te laat, komt er
nu niet op aan, mompelde hii. Ili heb nu kans onl
eens nAar boven te faan.
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' Er was niemand in de buurt. Frans wipte in clentoren, Hii zaÉ een ronde, steenen trap en besteeqdie. Hii kwam na eenige treden ; ,;; vierkant ka_mertie, Een ander dewtie leidde nu", ,t t."ud" p"-
Ceelte van_den trap,_Maar h"t -a. g""ilr*.'È"ff;;
voelde zich zeer teleurgesteld. Hii k;; niet hoogier.Dat speet hem geweldij, ---' :-v:

Dit karnertje had een houten zoldering. Er was eenopening in en daardoor daalde een koord.

- Dat is zeker van een klok, dacht Frans.
_ En het volgend oogenblik had hii het zeel vast...Er eens aan trekken ? O, ,r., U"grô-b"ans, dat dithet touw was van de brandklok. E; 

"Ë 
hiy er aan trok.:ouden de menschen denken dat er brand was.I ** Dan Ioopen de menschen samen, ,"i Fr.n, J"nr-

sen bii zich zell. En de pompiers moeten om de spuitO, de hoofdonderwi,jzei is â" overst.-rrun de brand-
vreer. Hii moet dan uit school en wii gaan naar mees-ter Loos. S[at zou't een grap ziin !

En plots trok Frans aan het touw... Ja, hij hoorde
boven zieh de klok... Hii rukte nog .enig" malen aan't zeel... En toen schrok hii toch-van ziin daad enliep weS.

- Hei ! schreeuwde een man, die van den toren
omSang naar beneden keek.

Het was Daan, de metselaar. Maar Frans Janssen
bleef niet staan en rende heen,

Nabii de school zag hii derr bovenmeester die al
op 't geluid van de klok aanrukte.
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Frans dook zich gauw achter eeu muurtje wef.
'l',ren de hoofdonderwijzer voorbii wss; spoedde Frans
ri,h naar school.

't \)7as daar een verwarring, l]e ilrie hooqst'. af-
t.r elinÉen waren aan het verhaizer, naerr .le Llas r,an
ineester Loos. De leerlingen zoudet lier,er rJe st:"a.irt
opglerend ziin om naar dn brand te gaan kiiken. Mees-
ter Loos merkte in al die drukte niet, dat Frar-,s pas
nu binnen kwam,

Hij had een groot lokaal en kon alle ionSens een
plaats geven, In de hoogste afdeelingen waren er niet
zoo veel leerlingen, want het stadie lag aan zee en de
meeste knapen gingen er al jong varen,

- 
Stilte nt I zei, meester Loos. Ge zult te half

lwaall wel hooren waar 't brand Seweest is... En ze
kunnen u daar best missen ook.. .

Frans zat heel stil. Hij had nu toch een benepen
liart.... Zooals altiid dacht hii te laat na over de

Sevolgen van ziin daad, Hii had Zeekerk in opschud
ding gebrachf, menschen van hun werk gehaald, schrik
verwekt. En welke straf zou hij oploopen ?

Een half uurtje verliep.
Daar trad de hoofdon derwijzer binnen.

- 
Er was 6ieen brand, zei hij tot meester Loos.

- 
En waarom werd de klok dan geluid, al was

iret heel kort ?

- 
Luister maar eens !

De hoofdonderwijzer liet ziin blik over de kla'
Éaan,

-5*



-- Ach, daar zit hij, sprak hij' Frans Janssen, konr

eens hier, \Y"iilde Frans, ge r,rarclient uw naaln.

De knaap gehocrzaamde.

- 
Daan, de rnetselaar, heeft u bii den toren zien

Ioopen jr-rist toen de brandklok kiepte, Hebt gif aarr

Itet zeel getrokken ?

- 
.Ia, meester...

- Waarom ?

-.-- .Zoo maar'..
.- Ge rvist toch dat het 't fourv van de brandkloh

was. '.

- Ja, meester.. '

--- En moedrvilliÉ hebt ge de stad in opschudding

fehracht... De burfemeeste r, cle politie, de pompier-r

\{arqn daar'.. De menschen liepen samen"' Ieder
vroeg, waar de brand was".. En toen kwam Daan, de

rnetselaar met die beschuldiginS te$en u. 't Is een

schande voor de schc,ol ! Altiid moet gij stoute stre

Len uithalen.." Ik moest Ll weg ja$en ! Ik laat het voor

r,rv brave ouders.'.
I\4.aa"r er kwarn bezoek in de klas". De bur{ernees

ter trad trinnen met een veldwachter,
En iongens die wel ha"clclen willen lachen met de

r{aad van Frans, zaten ntt z,eer sti'!, en zouden niei
gaarne in de plaats van Frans 6ieweest ziin.

- 
Mijnheer d-e burgerneester, hii heeft bekend,

;:ei de hoofdonderwiizer en hij wees naar Frans, die

waarlijk in naurve schoenties stond'

- 
Wilde Frans, natuurlijk, zei de veldwachter,'
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-" Gii liebl aan 't zeel van de brandklok {etrok
i en ? vroeg cle Burgerneesl.er. En waarom ?

Frans zweeÊ.

- 
Neemt hem mee naar het hok.., Als hii zoo gaar

r:e in den toren 6iaat, wel dan zal hij er zitten, zei de
l"rurgemeester, tot den veldwachter.

Het << hok > of de {evangenis was inderdaad onder
cien toren.

Frans bedwong zi.jn kanen .. De veldwachter narF.

hem brij den a.rm en leiclde trrern uit school,
Menschen in de buurt keken toe.

- 
Ze hebben hem ! klonk het. 't Is lililde Fransl

En ze wezen naar F'rans. als vrare deze een diel .

Dat was te knaap te veel. Hij snakte zich los en lieo
',veg. De veldwachter kon hem niet inhalen...

Frans liep 't stac{je uit... Hij was vrij, maar zeer
(lngerust. ..

Hij dacht aan zijn otr,ders, Zijn vader was zeeloods
t:n kwam vandaag thuis, En dan moest hîj zulk nieuws
lrooren. En rvat zor zijn rnoeder een verdriet heb-
l;en,

O, Frans had veel willen geven, opdat het niet
gebeurd ware, maar dat berour,r' kwam te laat.

Hij zwierl den heelen dag rond. trn den namidda1
had hii honger, ern hij ging op een boerdeûj om etert
te vragen.

Een hond t-regon woedend te blaffen, en plots trok
hii zijn kettinS stuk, Frans stormde weg. Maar de
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liond kreeg hem te pakken. Geiukkig snelde de boef
hem ter hulp. Hij bevrijclde.Frans van den hond, en
cte knaap kwam er van af met een glescheurde broek.

* Ge moet maar op mijn hof niet komen ! bromde
cie grimmige boer,

't tVas een ongeluksdag. Frans doolde nog rond, tot
't duisterde. En toen zwierl hii naar huis.

Vader was er en wist natuurlijk reeds alles. Moeder
had geschreid, en dat Frans al dadelijk aan haar
oogen, En broers en zusters keken bedrukt,

- Frans, ik zal u niet slaan, zei loods Janssen.
Maar nu is 't gledaan met uw straatschenderijen, Gii
6iaat naar een kostschool, Ili moet er vanavond met
den meester over spreken. Moeder, $eef hem eten en
dan naar boven, kwaionSen !

Een kwartier later zat Frans op ziin kamertie.
De vader begaf zich naar den burgemeester om

zijn zoon vrii te praten van 't verblijf in den toren
De goede zeeman was waarlijk beschaamd, Daarna
bezocht hii den hoofdonderwiizer.

Moeder SinS naar boven. Frans zat op een koffer
met de handen vô6r de oogen. Hij za{ dan zlin moe
cler aan, en zii hem.

- 
Moeder, moeder, vergeef het mii t kreet de ion-

fen in snikken uitbarstende,terwiil hii haar om den
hals vloog; Ik ben siecht en zal mij beteren,

- Frans, $e doet ons zoo'n verdriet aan, En uw
brave vader, die het zoo we) met u meent I Denkt eens
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ciat hij overm.orÉlen vertrok en nooit meer teruçikeerde.
rets wat mogelijk is. Zoudt ge u dan de haren niei
rrit 't hoofd trekken van spijt en berouw,

* Moeder... moeder !

'_'t ïtras alles wat de jongen uitbrengien kon. Luid
q'eende hij. Eindelijk kwam hij wat tot bedaren.

.- Vraag uw vader om vergiffenis, ried de goede
,/rouw, Misschien moo6it ge dan thuis blijven, Ik ga

rrrr teru$ naar beneden.
Ruim een uur lafer keerde de loods weer. Hij riep

F-rans in de kamer.

- Vadern ik zal mij beteren, begon de schuldige.
_- Tut, tut, we kennen die praaties, onderbrak de

zeeman hem, kort. 't Is nu te laat, Overmorgen ver
Irekt ge naar de kosfschool in de stad. De meester zal
dezen avond schrijven dat Se komt. 't Kost mij wel
een h.andvol .deld, maar dan ben ik tenrninste gerust
cp zee. Dus rnoeder, overrnorgen. Ge wilt dus zorÉen,
dat ziin goed in orde is, nietwa.ar ? Van avond komt
Mi!nheer Dhondt, een neef van rneester Loos, Die is o,o

dezellde school geweest en zal ons het een en ander
vertellen,

-- Vader, vader, waarliik. ik zal braaf wezèn I

;'iep Frans wanhopig.
Ge zult er natuurlifk braaf zijn. Ginder weten ze

zulke {astjes ruel te femmen, hernam Janssen. En nu,
basta ! Ge rnoo$t een ernrner tranen ver$ieten, maar 't
kan u niet meer baten.

's Avonds kwam Miinheer Dhondt, een deftige, jonge
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man, naar àe iaatste mode gekleed' I-Iij vertelde veel

i:ijzonderheden over 't $esticht waarheen Frans en

ging en de laatste kreeg den indruk dat hii er als in

uerr SevanSenis zou zîin'

- 
J^, jon$en, besloot de neef van den meester'

ge a:iit "r'u.à 
\eeren en ook een fijne heer worden'

hlu ireernt $e uw $erief fftee, ffIaar na de erste vaaarr'

'-ie begrijpt ge zell dat $e no$ veel meer noodig hebt'

om er neties luil te zien'

- 
lila.t dan al ? vroe$ vader'

-'Wel 
verscirillencle haarborstels, tandenborstei'

ties nageltrorsteltjes en, als hii een knevel kriigt' een

kneveltrlorstreXtje, ook een zakspiegeltje en een friseer'

ijzerlie om de haartier te krullen zooais 't beho"rrt ;

iun doekspelde:r,, verschiliende rnanchetknoope'n

eenige p"rut handschoenen, doosjes pommade' tancl'

J'oeder. '.

- 
Ho, ho ! riep de loods' Hii moet {een fat wor-

clen hocr I Z,*1'oer cn net, ilatuurlijk, behoorlijk gekleecl

nraar p;een overdrijving" Ik zal daarvoor wel waken !

Hij gaat naar die school, vooreerst om wat in toom {e'
norrJ"t te worden en dan om zich voor 't een of an'

der vak te bekwarnen,
's Avonds deed moedet een woorc{je voor Frans

Maar vaders besluit stond onherroepeliik vast'

En twee daSen later, na een innig afscheid van

nroeder, stapte F'rans nevens vacleï' die zi'in koffer

ciroeg naar den wa5ien, waarmede beiden stadswaarts

teizen zouden' 
- 
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tsij het voertuig stoncl een iroote troep jongens

<iie hun vriend de hand kwamen drukken,
En toen de wagen wegireed, klonk het luide :

-- DaÉ Frans, keer rnaar spoedig terug, tot ziens I

Innerlijk deed het den loods toch goed, dat z4n
zoon zoo bemind werd. En op reis was hij zeer vrien-
delijk, Een oogenbiik zelfs meende hij met zijn zoon
.terugi te keeren... maar neen, 't was beter zoo-

II,

Frans was op een ouderwetsche, strenge kostschoo!.
Een binnenplaats, met boomen beplant, werd dotlr
liooge, eentonige giebouwen omringd, Voorwaar voor
F'rans Janssen, den levenslusti$en zeemanszoon. was
dit gesticht een echte gevangenis.

Een maand was hij hier nu en 't leek wel een jaar
IIii gevoelde zich zoo eeîzaam en verlaten, zoo dielr
,,ngelukkig.

Als hij wandelen ging met de andere leerlingen
-- en 't was een lan{e rii - letten twee, drie nrees-
ters op de jongens. ï/elk een martelingi voor den knaap
tlie vroegier zoo vrij w-as ais een vogiel in de lucht.
Maar hij kende geen anderen uitweg, dan zich hier
zoo goed mogelijk te schikken naar de regl.ementerr
e n voorschriften. En hij had het te Teekerl' te bont
gemaakt.

't Storrnde. De wind zweept" U" ontbladrrde boo-

iilen op de speeiplaats en gierde huilend langs het $e-
t;ouw.

Frans zat in de klas, op een lange, verflooze banÀ.
't Was les van taalkunde. Maar de jongen luisterde
niet naar den leeraar.

- 
Janssen, zoo klonk het, wanneer staat een naam'

v'oord in den nominatief

-'Wel, 
wel, wat zal Japiks schuit nu heerlijk dob-

beren met dien fellen wind ! antwoordde de zoon van
den loods, die in gedachten aan de zeekerksche haven
was, waar thans de golven zoo lustig den steiger
beukten,

Een onderdrukt gelach der leerlingen werd on-
middellijk door een strengen blik van den leeraar be-
dwongien,

*- Kom hier, Frans I zeihij,
Rood tot achter de ooren, be{af de knaap zicl;

rraaf Voren,
-- Gii luistert niet naar de les, {e zweelt met uw

gedachten in uw woonptraats bii al dat ruw volk, zei
<1.e leetaar.

-- Mijnheer, de zeeli.eden zijn eerlijk en braaf ! riep
het loodsenkind met trillende stem ; en bij die woor-
rlen schoten zijn oogen vonken,

De leeraar stond een oogenblik als verstomd, Tegen'
spreken ! Dat was hier nog nimrner gebeurd. En di:
linaap waaSde het.
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- Ga naar cie speelplaarts I We zullen elkander
s;r aks; weerzien, zei hii.

F-rans gehoorzaamde. Toen de klas uit was, bega
-,eri de scholieren zich naar de speelplaats. De lee
laar schrok. Hii zaS Frans niet.

- 
Mijnheer, hij zit in den populier I vertelde een

knaiap.
En waarlijk, in het topje van den hoogen boom,

l-,emerkte men den waaghals, Zwierend en zwaaiencl
rcet den slanken stam in den hevigen wind. Nu ten-
rninste had hij 't gievoel of hij aan boord van een
schip was. 't Duurde langi eer hii 't geroep van den
verschrikten leeraar hoorde. Als een kat, zoo vlng,
iilorn hij weer naar beneden,

IJij rnoest bij den bestuurder komen en ontvingi een
sfrenge verTûaning. Voor 't overige van den dag werJ
lrij in een bovenkamertje opSesloten. Toen een der
leeraren eenige uren later naar hern Qin{ zien, vond hij
den knaap met het hoofd door een hoo6i venstertje,
!. an',vaar een klein schip in de nauwe vaart zicht-
L,aar was.

Hii moest naar de gesloten klas, 's Avonds de.Jen
F-rans' vingers pijn van het refels schrijven... en 't
v,/as noÉi maar e.ii1 be$in, Mor6ien, overmorÉien mrresten
andere groote bladen vol gekrabbeld worden

l{e,n zou clien oproerigen geest wel nederdrrrkken.
lvl.aar niemand.;i'oeg, wat er in het ha"t vau.lat kincl
tier zee omSinS.

-1{-

III.

Een tweede maancl was voor'bij lietrrropen" Frzlirr
1,ad zich zeer rustig gehouden, I-Iij gal geen rerlen toI
klagen meer, Droomerig keek hij vôor zich uit, Irii
lachte nooit meer.

Hij sprak weinig. Een jongen had echter zijn ve:-
trouwen $ewonnen, Victor Hessels, een knaap van den-
rellden leeftijd, had zich daags na de straf bii den
ioodsenzoon Sevoegd en hem vriendelijk toegiespro'
Iten. Aan Victor vertelde Frans van huis, van de
school, van Zeekerk, van de haven, de schuiten ert

cie schepen, En 't deed hem goed zijn hart eens te
mogen luchten,

Ap zekeren avond zaten de leerlingen in de studie-
zaal. Ieder was met zijn werk bezig. Frans studeerde
wiskunde ! V66r hem lag een blad mel zwart"e figuren.
De jongen begreep feen zier van al die lijntjes, boog-
jes en cirkels. En toch, morgen moest hij de les opze{-
gen of... en met schrik dacht hij aan't gepen, uren
iang, tot de vingiers stijf waren.

De bel klonk ! $/elkom geluid. Men mochi. naar de

eetzaal. En dat beteekende wat 'roor hongerige maSen
en holle brriken. En dan naar bed, waar men zoo heer'-
lijk zonder stoornis aan huis kon denken, aan vader
en moeder, broertjes en zusjes.Ieder scharrelde driftig
:'ijn boeken bijeen.

L)ie van Victor Hessels vielen op den grond. Ge'
.dienstig als altild, hielp Frans zijn vriend. Daar viel
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zijn oog op een los papier. llij las zijn naam. 't Bloed
stroomde hem wild door de aderen.

lfoede gpeep hem aan. Zijn blik schemerde en toch
't stond daar met duidelijke letters ;

<< Frans Janssen heeft gezegd, dat het hier een echte
gevangenis is. Ook heeft hij gebabbeld onder de stu-
die!>

T[at ! Victor, den jongen, die hii meende te kun-
nen vertrouwen als een gemeene bespieder, een laffe
r,'erklikker ? Hij toonde zich en vriend, om alles uit
te hooren en dit ol'er te brieven aan de leeraars !

- Ellendige spion, valschaard ! bulderde d.e eer-
liike en openhartige zeemanszoon en hii greep Victor
bii de keel. Jongens, riep Frans, hii klikt, hii spiedt
ons af en brenft.alles over ! Hier op dit briefje staa.t
het.

Hessels worstelde om zich los te wringen.
' Een toegesnelde bewaker bevriidde hem, maar kon
niet beletten, dat Frans den spion een paar oorvegen
Éaf.

Frans moest weer bii den bestuurder komen, en
nogmaals kreef hii een strenge vermanin$.

-- Maar, miinheer, hii is een laffe verspieder, een
femeene overbrenSer ! riep de knaap.

Hii moest zwiiEen. De bestuurder had naar de mode
.van dien tiid zell spionnen aangesteld.

Intusschen waren de leerlingen in de eetzaal aan
"t avondmalen en, toen Frans, bleek van woede, he+.
kantoor van den bestuurder verliet en zich naar de*16*

eetzaal begaf, bemerkte hii dat brood, dat voor hem
was giereed 6iezet c{oor ongenadige hongerliiders was
opSe$eten.

-- Die le laat komt, vindt den hond in den pot I

zei d,e bewaker strengi, Frans, ge kunt naar bed gaan,
De tranen sprongen den knaap in de oo$en.

- Ha, ge weent, zei de loezichter, tranen van be-
rouw... ze komen te laat. Pas voortaan beter op,

Frans stond te midden der zaal. Fier hief hij het
hoofd omhoog en duidelifk klonlç ziin stem, toen hii
sprak :

- Berouw over rniine daad gevoel ik niet, miinheer,
gelukkig niet I Ik geloof, dat ik eerlijk gehandeld
beb ! Maar ik weet van spiit, va-n schaamte, van woede
omdat een ellendige verklikkerl een valsche vriend,
een huichelaar, die ons vertrouwen wint om ons zwart
te schilderen en verdacht te maken, omdat zoo'n laf-
aard beschermd wordt.

- 
lù(/ilt 

6ie heengiaan ! riep de bewaker, Ge verer.
fert uw geval !

HeI zeemanskind begaf zich vluq naar boven. Vlug
cntkleec{de hii zieh, dan verborShii zijn hoofd in de
kussens en snikte hartstocheliik.

- Vader, vader L kteunde hii. lilflaar hebt Oe mii
Éebracht ? Moet ik dan oneerlijk worden ? Een
valschaar:d, een spion ? Maar ik bliif hier niet, ver-
rolgde hii dri{1i{. Ik ga we{, ik vlucht... dezen nachL
nog... ik was thuis een deu{niet... ik deed vader en
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moeder verdriet aan... maar ik was toch altijd eer-
liik !...

De andere leerlingen kwamen eveneens naar boven.
Allen gluurden naar het bed van den gestrafte, Victor
I{essels grijnsde.

- Hii zal leeren mij Ie slaan, fluisterde de ver.
klikker tot een mâat, even laf als hij.

- - Zoo'n relletje brenSt nog eens wat afwisselin{
antwoordde de ander, zich reeds verheugend op 't on-
r,^:eer dat morgen in alle hevigheid zou losbreken.

Frans hield zich doodstil, Echter was hij klaar wak.
ker. De klok van een nabijstaanCe kerk sloe6i tien uur.

- 
Ik zal nog twee uren wachten, dan is de kans

voor ontsnappen 't veiligst, zei hii bii zich zell,
\Y/at liel de tijd hern lanÉ.
Eindeliik klonken twaali doffe slagen,
Middernacht I

Zijn haû klopte hevig I Zoo hij nu maar ongemerkt
weg kon komen I

Stii rees hij op... eû noÉi stiller trok hij zijnklee-
ren aan. Gelukkig hacl hij zijn schoenen mee naar.
boven Éienomen. Die bond hij over zijn schouders orn
stil n'e€ te kunnen sluipen, Scherp luisterde hij...
cloch hoorde geen enkel gelui<{... Alles wat hij hoorde
rtas d.e geregelcle adernhaling des slapers ; d.e toezich-
ter, die in den hoek sliep, snurkte luid.

Frans rolde zijn twee lakens op, nam ze onder den
ârm en op ziin teenen sloop hij naar de gang, Aan 't
ined 'o,ras een i'enster, da-t in een zijskaat uitkwarn.

=-J-8-

l-acht opende hii hei raam... het knarste"' cle iongen
lrield den adem in : op cle zaal ecittet blccf alles stil

De koude lucht blies hem l.egen, Snel bond Frans

c.e twee lakens aaneetT. Naast het venster liep een pioot

naar beneden. Aan den haak, waarmede de buis aa.r

den muur bevestigd was, boncl Frans zijn zonclerlin$e

reddingslijn. Hij stapte -roorzichtiÉ op den venster'
boord, Iiet zich dan la.ng-< h'ct laken omlaa$ glijden
zich steunencl. aan de goot en weldra stond hij veiliE
cip' den girond,

- 
Gelukt ! zoo had hii wel willen jubelen. Maa:

r:lle gevaar voor ontdekkinS w-as no$ niet $eweken.
Wat nu ? Naar hrris ? Te voet | ,Ia, te voet, ofschoon

hii rneer dan zes ttren s{:appen moest, Ja, naar huis !

Als vader alles gehoorcl ha,d, zou hii'ziin zoon nie!'

naar 't'$esticht weerzendett. Daarvan rvas Frans vast

en zeker overtuigd !

ru.

Loods Janssen was 's mor5iens vroeÉi van zee wee
gekeerd.

- 
Is er Éeen brief van Frans gekomen' in mijrr

a|wezigheld ? vroe$ hij ,

-'Neen, 
maar â.ezen, rvelken gij hem gieschreven

l,ebt, is terugigekeerd, De besiuurder meldde dat hii
lrem niet aan Frans kon gleven, antwoordde moeder.

- 
\(/at ! En waarorn niel ?
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- Lu". ii,.u., zell, en d" uro.r* reii<te hem riérr

blaadie over.
De zeeman las ;

< Mijnheer,
trk kan niet toestaan, dat gij uw zoon allerlei nieuws

:nedec{eelt over uw woonplaats, Dat trekt zijn aan.
clacht maar van de studie af. Gelief u vo'ortaan te be
palen bij het vermelden van den gezonheidstoestand
der uwen en bij 't schrijven van veffnaningen en raad"
(evin$en,

. Met achting ! >

De loods staarde een wijl het brielje aan, krabde
zich eens achter de ooren, verfrommelde dan het pa.
pier en barstte los ;

- 
\il(/el, de Vliegende Flollander maÉi mijn beste

vriend zijn, als ik dat, zoo laten zal t. lk betaal een
handvol zuur-gewonnen geld en mag nog niet eens een
lirief schriiven aan miin kind, Die bestuurder moet er
zijn neus insteken, 'S7at gaat het hem aan, wat ik aan
rnijn zoonlje vertel ! En dan die toon ! Gelief u te be-
palen... Ja, ja, ik zal mij bepalen met u eens ongie-

zoutèn de waarhei d te zeSgen €n u aan 't verstantl
te brengen, dat Frans in de eerste plaats mijn zoon is
en dan pas uw leerling. Vflel, wel, heb ik van mijn
leven... die landkrab is nog lastiger dan de kapitein
van << De Zeehond >>, en ik verzeker u dat die geeri

liatje is om zonder handschoenen aan te pakken, te
meer daar hij een Qezworen kameraad van den gene

ver blijkt te zijn.
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\ùflaarschiinliik zou de verontwaardigde zeeman nog
voortgeraasd hebben, ware de deur niet opengegaan.

Daat stond Frans... bleek, blootshoofd... en bliik'
Laar doodeliik vermoeid.

- Frans, Frans ! riep moeder verschrikt,

- Lig ik nu te slapen in mijn kooi op den kotter of
zit ik thuis naast de kachel ! riep vader.

De jongen viel op een stoel neer, Men kon het hem
aanzien dat hij een nachtelijken tocht van meer darr
zes uur achter den rug had.

* Vader, ik srneek u, laat mij thuis bliiven. lk zal
btaal zijn... ik zweer het u !

Frans verhaalde alles, En toen de loods die {eschie
cienis van de verklikkerij vernomen had, riep hij, met
cie platte hand op zijn knie slaande :

_. Jongen, ge hadt niet mogen wegloopen, maar
me over drie weken in de vacantie alles kunnen ver,
tellen, Maar er is echt, zviver zeemansbloed in u I

Ïoen ik leerling was op den kotter heb ik nooit iemand
terraden, trouwens niernand heeft het ooit Sedaan.
Z,oo"n Elast zouc{en wij met een neglen-eind dubbel
koord met zeven knoopen afgeranseld, neen, ws zou-
cien hem gekielhaald hebben.

Frans moest naar bed. Hoe heerliik sliep hij in 't
oude ledikant ! Hii ontwaakte tegen den rniddag door
't' geluid vanrstemmen, I{aastiS kleedde hij zich aan
en spoedde zich naar beneden.

Daar ontwaardde hij mijnheer Lops, de bewake':
uit de kostschool,
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--- I{a, onwai,rrc{ige viuelrte[ing, meenclet ge on;
zoo te ontkometi ! riep eie maft zegeîiierentl uit, M,*e

uiet mij, terugi naar't Sesticht.'L Za1 er claar iiet uil
zien voor s !

.Ianssen sprong varr zrjn zetel ap.

--- Handen thuis, rnijr-iheer, {ebood cle loods. Hii
!s rniin kinci. Ge liebt hern gestra{t, omda{: hij een ver
lrlikker on.ir:naskerde... en ge derrkt, dat ge hern nu te'

rugkrijgt ? Mijnheer, verirek onrr,iddellijk of anders
zal ik genoodzaakl zijn tt bij de ltrrven te pakken err

L'uil.en te loodsen.
Diep verontwaardigd reriiet mijnh<,c:' Lops de wo-

rring.

- 
Die jongen van hiernaast is zeker uit sr:hool weÉ-

geloopen, zei Bet, die natuurlijk ha.ar rna5ier gezichl

op rJe straat vertoorrde. l,fietlvaar, mijnl:reer, vervolgCe
z.e tat den trewaker, hij is een boef ,

-- Lops ol hoe {e ook l:reeien moogt, hernarn de

loods spottend, als pie er:n goed werk wilL doen, neerl
ilan den slungel van deze vrouv/ mee naar uw Sesticht
Ttrii zal claar wonderrvel oir zijn plaats zijn, '.tzant slu-
wer vo!; loopf er onder cie zs"tt niet. Fln bcvenciien is

T,eekerk dan een Sluipercl kwijt,
'- Wel, gij lasteraar ! riep Rei, 'de handen clreigenul

c,phe{fend. Mijn Stan een fluipcrd.., Mijnheern miin'
X..eer N" schreeuwde 7-e fiaar den toezichtç:r, cXie er haas-
tig van door trok err niet meer luisterde.

Toen wendde <ie vrouw zich weer tot den loods
rri'aar deze keerde in huii terug zeggende r

*22_

-- Da€ Eet je".. nri jn glroeten aan uw parel va r

tiw jongien. Als 't land een spion noodig heeit, zai
ik uw lieveling rvarrn aanbevelen,

Wat nu ?

l,rader en rnoedci stonden we€r voor die gewichtig.:

"iraag. V/a[ nu rnet Frans ? hiaar een andere school ?
-- Cch, vader, tra.at rnij naar zee Saan ! smeekte

cle knaap. Lk verz,eker u op inijn 'woord, dat ik niet
rrrer de rrri';:lste re,jen lot klachien zal geven.

* $i/eT ia, Éa naar z,eet z.ei d.e loods.'t Ware toch
iarnmer moe..it ik geen opvolger hebben in het vak.
dat de Janssen's als z,oo lan6l, zoover ik naqaan kan
hekleeden, Van rnij rnoo3.l ije, Frans, rnaar moeder ?

&loeder 'a-a-r:ze|de. Cp dit oogenbiik, nu ze haar
iongerl terug had uiL het verre gesticht, nu klopte
ltaar zeernt-rnsl*1oe.,l ! En zeernansbloed verloochent
zich nooit !

I{oS een ocgenblik aarze\d.e ze, Àtaar Frans sloe{
::ijn arneen om h.aar hals en drong vriendelif k ;

- 
Toe rnoeder. .. il< zaI zots gaed oppassen... to,r

maeder" llaat mij daan !

--- Ntt, rnijn kind, atrs vader er vrede mede hee{t !

-'. V[.oezee, hoezee ! juichte Frans ; en fubelencl
n."'ier{r hil zich in den hoop jongens die zich va6r de
deur verzarneld hadden bii 't hooreq van 't Sroote
lieuws, ctrat hnn vriend teru$ rvas.

--- Wel, voor clen Cromrnel, de l:.engel is voor goed
terugi. 

.\ff/e 
r:u!ïen er ',reer rqat van heleven ! kloef

buur:vrour,l' Bet.
--- ?3 **



Maar de Zeekerksche ieugd dacht er anders over.
In- trionaf voerde ze den teruggekornene het stadie
rond,

* Wat is er toch gaancle ? vroe{ Stoffel, een Se.
pensionneerde troodsschipper.

"- Ik mag naar zee l. jubbelde Frans.

- ïs uw vader van gedacht veranderd ?
*- Ja, ik ga varen !

- Dat is Soed. 't 'Ware een oneer voor de Jans
sen's moest er een hunner zonen een landkrab btii-
ven. En wat ze ook zeggen, iongen, uw hart klopt
op de rechte plaats... maar een waarschuwing, doe
nooit naeer uw ouders verdriet aan.

Een maand later vertrok Frans op een driemaster
voor een lan$e reis.

v,

Twee. iaren waren voorliiiEegaan, Van den Zee-
kerkschen foren klonken a.cht zwate slaÉen, De en-
kele olielanrT:ies, waarmede de straten van het stadje
verliçht werd.en, konclen de drristernis niet veriaSen
&Laar de ionrselind, die met een zak op den ruQ, zieh
over 't kerkplein spoedde en dan de Hoo{straat in.
trok. kon ziin rveg in het donker wel vinden,

Frans Janssen 
- vrzant hii was het 

- 
kwam na

een afweziç^heid van fwee iaren in zi,in geboorteplaats
Terug. Hii keerde weer van Australié, of liever was hii

ie Aniwerpen afgemonsterd en kwam nu van de iaat-
ste stad naar Zeekerk,

Met kloppend hart bleef hij vô6r de welbekenCe
woning staan. Diepe ontroeringl Sireep hem aam. Zes en

twintig maanden weg ! 't'Was een lange tijd.
Bet kwam op straat,
Ze moet mij niet 't eerst zien, âacht Frans en

hij opende haastig de deur.
Vader was thuis i de zoon hoorde zijn stem. En die

andere stern... moeder, Hij moest naar [rinnen,

- Moeder'.. vader... Sfouter... Karel... Anna...
riep hii,

- Wel, waarlijk, dat is Frans I riep de ioods,

- Frans, Frans ! stamelde moeder, haar kind aan
't hart drukkende.

Treffend weerzien na zvlk een lange scheiding

- Hoe getrukkig en dankbaar ben ik, u allen ge-

zond weer te vinden ! jubelde de jcngen, toen hii
eindelijk pezeten was,

- Wel, wat zijt Sij gegroeid ! riep vader, ge steekt
at een kop boven mii ût.

- 
En welk een frissche ktreur ! sprak moeder,

't Goede mensch weende en lachte tegeliik,

- Geen tien minuten geleden, hebben wij nogi over
tr gesproken, zei ze.

- Natu'rrlijk merkte de loocls lachend op, moeder
spralr minstens ieder kwartiei over u. Ze beelt u, zoo
niet in levende lijve, dan toch in den Seest vergezeld
naar Afrika en Australië,
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',l. Was feesi clien avonci.
'Tilorrter hacl al Sai.nv de bliide tijciinS liij de vrien-

clen en kennissen verkondigd, En nu stroornde de wo-
ningi vol.

- Al die drukte voor zoo'n nietdeug t. zei lange
Eet hoonend. 't Is of de keizer van China zich in Zee
!.erk bevindt,

De hoofdon derwiizer, tot wie de lange vrouw c{eze

uoorden sprak, antwoordde ;

- Frans wordt tegenwoordig zeer Seacht te 7,ee-
kerk.

- Hebt gij dan al den last die hij u berokken-ln
ver6leten ? Mijn Stan vras toch veel braver,

_.. Frans was een ondeugd, dat is waar. Flij heeft
veel kwade poetsen uitgehaald, waarover hif nu soijt
p.evoelt. Mij heeit hij menigen keer in een boozen lrrim
liebracht, Ilc moet er bij voe$en, dat hij zl,jn berouw
l;etuigde,

- Schoon woorden, vleierij ! riep Bet verachteliik.

- Ik heb Frans nofr nirnrner: iemand hooren vleien.
En schoone woorden spreken, och neen, daar moet ge
lr€fir ev€nmin voor hebben. Maar Bet, schoone daden
','errichten, dat heeft hij rneermalen Sedaan,

- Daarvan heb ik nimrner Sehoord

- Neen, de knaap li,ep er niet mede te koop. Maar
alles kwam uit, toen hij naar zee {inp. Voor de oude
Mina sprokkelde hii 's $Tinters hout, Boer Vlieger's
kind redde hij uit een diepe kreek. f)e mand van deq
kreupelen leurde-'Michiel heeft hij honclerden keereri
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een uur ver gedragen, En no$ r'eel meer ! Maar de j:'n-

gen pochte er niei op' NoS een$, 't was een rakket,
een straatsliiper'." maar de waarheid boven alles

hij l:ezat een 5louden hart. En nu hij wiizet Sewordeu
is, ben ik overtuigd, <iat hii een rechtschapen man

',vordt evenals zijn vader,

-- Zijn vader ! Och, meester, uw zinnen zrin in 'le
war ! Maar zoo is het nu- altif d. 't Kromme spreekt

men recht en 't rechte krorn' Niemand zal ooit mijn

Stan prijzen'

- Dat geloof ik waarliik wel, Bet, Let rnaar eens

goed op uw zoon !

- 
Tflat hebt ge van hem +-e zeÉÉen ?

- Men fluistert rare dinSen, onder meer dat hij r+el

eens voor stranddief drrrft te spelen, dat hii rooft en

steelt,

- 
Dat ziin gemeene leuffens !

-- Ik hoop het, maar vrees.

- 
'lç Zal er de politie over spreken' Zoo lastete"t'

p,aaf alle perken te buiten !

-- In uw plaats liet ik 't $erecht buiten die zaak'

I iever poogde ili Stan op een beteren we$ te bren'

6en, lVaarlijk, Bet, 't Saat verkeerd met hem'

En de meester, een hevige fwist vreezende, vervolg'

de zijn weg.
Den volgenden da$ was 't einde van 't iaar' E:r

Frans vierde eeri heerliike oudeiaarsavond thrris'

-27 
*



u.

Frans Janssen was een paar rnaanden aan wal om
zeevaartlessen te volgen,

Zekeren nacht stond moeder bij het bed harer zo-
nen en riep :

_- Frans, Vouter, staat op... er is een schip in
nood... Ik heb een noodschot gehoord... er moet een
vaartuig gestrand zijn.

Frans sprong op den vloer. De storm gierde om het
huis. Frans rende de straat op naar de haven,

Van alle kanten kwam er volk. Ginds,boven de zee

verhief zich plotseling een blauwe vuurpiil.

- 
Een schip op de Meeuwenbank ! riep een vis-

scher. Ziet Éii de seinen ? Arme kerels, ge ziit op een
leeliike plek verzeild !

' Rombouts, 't hoofd van den reddingddienst gaf
hevel de boot uit le zetLen. Een kleine sleepboot laq
met stoom op. Bii noodweer diende men voorzorgen te
nemen. De reddingsboot werd aan het stoomscheepie
bevestigd,

_- Maarten, vroeE Frans aan een visscher, mo{en
wii uw blazersschuit ook aan de sleepboot vastbin-
den ? Ik heb een voorgevoelen, dat de reddin{ssloep
elleen niet voldoende zal wezen. Gii moet zell niet
rnee6iaan t daar staan viif kameraden gereed,

- 
Als de iongeren zulk een voorbeeld geven, wi!

ik niet ten achter blijven I riep de visscher, Vooruit"
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aan boord en doen we wat mogelijk is. En de schurt
mee,

De golven sloegen wild tegen en over de ranke vaar.
tuigen, 't Vas een worstelen en zwoegen om op zee
te geraken,

__ !ile beproeven 't onmogelijke ! riep Rombout,
'We moeten terugkeeren en tot mor$en wachten.

_- Tot morgen ! schreeuwde Frans. Maar dan' is
het te laat, Gooi los, dat touw ! bulderde hii, Als {ii
het opgeeft, doen wij het, niet waar, vrienden.?

- Ja ! donderde het. Ja, ja I De schuit los.
De twee eerste vaartuigen keerden terug, De vls-

scherschuit vervolgde haar moeiliiken tocht. Maarten
lreesch het zeil en Frans hield hef roer,

Daar stond hii, de ondeugende tr<naap van weleer,
de wilde Frans... daar stond hii, met vastberadenheid
cp 't gelaat, starende naar het sein, ginds op de hui-
lende zee,

De opofiering werd beloond. De schuit Senaakte het
ovrak. Aanleggen was onmogeliik, want 't kleine vaar-
tuig zou tegen 't gestrande in splinters geslagen wor'
den. Men trachtte een liin uit te piooien, maar de
wind voerde haar mee-

- 
\J7e zullen lanfs zij varen, riep Frans tot de

schipbreukelingen. SprinSt oveî, zoo uw leven u lief
i.s.

De schuit dreel zoo dicht lanSs het wrak, dat de
mannen konden overspringen, Sommigen vielen in zee,



cioch werden cloor de reciders gegrepen en aan bootd

geheschen. Frans stuurde behendi$'

Met heviSe teleurstelling zagen de menschen op

Ce kade dà sl.epboot en de reddingboot teru$ keeren-

-- Frans Janssen witr toch naar het wrak zeilen

Hij en zijn makkers, met visscher Maarten aan 't

hoof<l, zoeken hun dood, rieP et een'

In hevige spanninS werden de komende dinSen ver

Leid, Angstig wachtte ook moeder'

- 
Frans,is te roekeloos ! meende ze'

- Iecler spreekt over hem ! riep Wouter' Men ze3t

ciat hif de beste zeeman van de stad is'

T*"" ur"t kropen om' De da$ be$on te lichten'

- 
Moeder, daar ziin ze ! iubelde Wouter Frans

staataan'ltoerenz'ehebbçndeschipbreukelingen
rnee, De schuit zit bomvol'

Tranen van vreu$de liepen moeder over de wangen'

Ze moesl hare oo$en afve$en om te kunnen zien' Ja'

<'laar naderde de schuit e'n die flinke $ast' $inds ach-

terin... 't was haar kind !'-D" 
krunige redders werden met een luid gejuich

begroet, V"ù ur*"n strekten zich uit om de schipbrerr-

kuiingen aan te nemen en naat een herber$zame wo'

riinS te Seleiden'
-i Hli was de ziel vart alles, zonder hem zouden we

et'triet gekomen ziin l' tiep Maarten op Frans wiizen'

de,

- 
flsssss voor Frans Janssen l' Hoezee ! daverd'e

het over deZeekerksche kade'
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En moeder en zooll kusten elkaar. Menige rLrw*
zeebonk veeSde in stilte eerr lraan weg bii dit roerencl
tooneel.

\ù7at was vader {ier toen hij tv.,ree da$en later ter',s-
i eerde en het nieuws hoorde.

EINDF,
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ln den laâtsten tijd verschenen vele nieuwe

herdrukken. Vraag ze bij uwen boekhandelaar of-

wel aan A. Hans-Van der Meulen te Contich.


