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I.

TVaarin âe lezcr liennis rnaakt naet het gezin van dcn

loods Janssen en bernerkt dat deze zccrnan trecht

orlle on'der ziine zonen te liouden.

- Kouil, loods!

- Koudl Daar h'ebt gii toch geen klagen van"!
* En waarorn zou ili nietf

- Wat kunnen landkrabËen over libtrde meesprelienl
Dic zitten overdaq naast de stoof en 's hachts liggen ze
in da plrrirnen, wret da dekens tot aan Frunnen neus opge-
trokken. Maar, zooals ili, .r6n 's avonds tot 's morgens op
de brug van een schb te staan, in open' zee, met den
snrrît vlak in den wind, dat is een anrler spel. En claarvan
weet i'k" mee te spreken! Dan kunt ge 'roelen of 't koud
is! Nu gesloet, tot zicns!

En voort snoedde zich de zceTnan blijde dc doorgestane
vermoeîenissen en de Ëoude tc Ëunnen vergrcten bij den

huiselijken ha-atd. I-,.rods Janssen, di-ê, gewapend met olie-
za.k en waterlaarzen" \'an zee kwam, 'was een forsche

veertiejariger. De unifornn met koperan knoopen paste

hem goed en de blauwe trrlak, rnet recFrte klep, stond wat
achterover op het hoofd. Onze vriend droeg zijne overias
op den arm, als wilde hii de landkvabb'en in het kleine ha-

venstadie toonen" dat hij hunne koude niet telde.

Vader, vader! klonk eene heldere stem.

- Frans! Hce qaat het tho-rin?

- M"g ili uwe ias en uwe laaruen dragen) vroog de



h*O, de zoon van den loods, die den welstand van
moeder en broer iVouter zoo natuurlijk vond, dat hij het
niet de rnoeite waard achtte, zulks rnede te deelen.

- 
En zijt ge braaf geweest, Frans?

De jongen antwoordde natuurlijk bevestigend, ofschoon
hij geen drie minuten geleden de emmer van de dienst-
meid des burgemeesters omvergeworpen had, om daarna
bij Broos, e€n eerzame rentenier, bellekentrek te doen:

Weldra was Jans*en thuis. Vroolilk groerte hij zijne
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vrôuw en zijn tweede kind, waarna hij zich met eenetr
zucht van verlichting in zijn grooten zetel liet neervallen.

- Een Engelschman binnengebracht... een drommel-
schen, lastigen kerel.. . die Engelschen weten alles beter. ..
ze zljn rnoeilijk, maar royaal, vertelde de loods en hij
overhandigde aan moeder de vrouw een bankbriefje, dat
de Britsche kapitein hem geschonken had uit tevreden-
heid over het veilig binnenbrengen van zijn vaartuig.

Intusschen werd de deur opengestoken; iemand kwam
door de gang, en een lang, mager gezicht vertoonde zich
in de opening.

- Z"g,loods Janssen, krijschte de vrouw aan wie dat
uitgætrekt gelaat behoorde, ik moet u...

Maar de zeeman viel haar in de rede, roepende:

- Kom toch binnen en doe die deur toe! !(/e stoken
de kachel niet, om de gang te verwarmen!

De vrouw voldeed aan 't verzoek of beter aan het be.
vel.

- En wat is er nu? vïoeg de loods ongeduldig, terwijl
zijne echtgenoote donker keek.

- 
'!Vel, hernam de vrouw, ik moet u eens epreken

over uwe kinderen. 't Is eene schande groot, zooals ze
over de straat loopen en de eerzame burgers kwellen.

- Buurvrouw Bet, ge hebt u daar niets van aan te
trekken, onderbrak Janssen. Zeg mij, hebben ze u last
veroorzaakt?

- 
Ze doen ieder kwaad. Verleden week hebben ze

Toon, den halflammen leurder, omvcrgetrokken!

- Dat is niet waar! riep Franc, terwijl een hoogrood
zijne,wangen kleurde. Uw jongen, uw valsche Stan, heeft
het gedaan!

- Mijn Stan is een braaf lcind, hernam de buurvrouw.

- Maar wat weerga, Bet, zei de loods boos wordonde,
wat komt ge nu eie€nliik doenl

Wat kan 't mij schçlen, of uw $tan ccn bravc jongen
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is. Vcel geluk er mee, dan! Ik vraag of Frans en -Wouter
u gekweld hebben.

-- Ik heb er altijd verdriet van. Waarlijk, loods, nls
ge ze niet cens ferm. ..

* .IVat hebben ze ra gedaan?
* Mij) Oh, zooveel! Mijn herte schrcit, ale ik ze

daar zie slenteren...
* '1 Is nu gencleg! viel de zeeman driftig in. Daar is

<ie deur en zoo ge niet rap weg zijt zal ik u truiten loodsen.

- 
'1Is verschrikkelijk! Ze groeien op voor galg en rad!

En of ik het ook al tegen uwe vrourv zeg...
.Wcg mensch! kreet Jansren, recht springende.

Hii ereep Bet bij dqr arm on stak haar zonder plicht'
plegingen op straat.

* Akelig wijf ! mompeldo hij, in de kamer terugkee-
rende. Maar mirschien heeft ze wei gelijk, al moet ze haar

langen neus niet in andermans zaken oteken. Moeder,
zeg mij, zijn de jongens braaf geweestl.

- 
Niet altijd, andwoordde Janssens echtgenoote op een

toon, welke bewees, dat ze liever zou gezwegen hebben.

- Vertel dan eens op! lk wil gaarne gerust zijn op
zee. -Wat hebben ze uitgevoerd?

- Frans heeft gevochten on kwam met gescheurde

kleere,rr thuis. .

- Vader, de zoon van den notaris vcrweet mij voor
zeerat en toen heb ih hem afgetroefd! ricp de betichte
haastig.

- ffun, kuchte de loods. Mooder, wat nogl. vervolgde
hij.

- ,Wouter is uit de school gezonden.

- Dat io erger! Zeg, bengel, rsaarom heeft de mestet
u buiten gezetl.

De knaap stond verlegen.

- Als ge niet eerlijk opbiecht, ga ik het zelf nnn dcn

onderwijzer vragen, &eigde Jansoen.
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Vouter begrijpende, dat de meester zijne schuld niet
verschooncn zou, wat hij zelf wel doen kon, vertelde stot-
terend:

- Ik heb Arnoudt Lammers in zijn been geprikt.

- Zoo, en daarvoor gaat ge naar school? Dat is leeren,
nietwaar deugnietl Moet ge later als een ezel door dc
wereld zwalken? Al heb ik er weinig verstand van - in
mijne jeugd bestonden er schier geen scholen - toch
weet ik, dat de geleerdheid zoo noodig is als brood.

En om zijn zoon hiervan te verzekeren, gaf de zeeman
hem een paar ferme klappen,

't Scheen, dat moeder 't liefst hare akte van beschuldi-
ging gestaakt zou hebben, maar vader hernam kalm:

- En dan moederl

- Frans heeft..., begon de vrouw te vertellenn doch

ze hield op, want de genoemde zag haar smeekend aan;
maar de loode bemerkte het en streng vervolgde hij:

- Alles wil ik weten! De rakker hçeft het zeker erg
verbrod!

Evenwel het verhaal bleef aan de vrouw gespaard. Er
yverd luid op de deur geklopt" En 't volgende oogenblik
stapte niemand minder binnen, dan de veldwachter in
hoogst eigen persoon.

- Mijnheer Janssen, zoo begon de politieman deftig,
maar de baas van't huis onderbrak hem:

- Laat dat Mijnheer maar lfleg, Smits, Zeg gerust

loods.

- Nu om voort te gaan na uwe otoornis, moet ik u yan

€one zeer ernstige zaak op de hoogte brengen. lk vernam,

dat ge thuis waart gekomen en duid het mij niet euvel,

permitteer mij...

- Vertel dan eens wat rapper! riep de zeeman onge-

duldig. Al die stadhuiswoorden moogt æ me ,por"rr. li

- Nu om te beginnea bij 't eigenlijke punt van ver'

er iets nret de iongens?
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trelc, heb ik u te zeggen, dat de overhcid onzer goede

stad zeer ontevreden is. \&ij waken voor de goede orde.

- Ca recht door zee, Smits! Wat is er gebeurd?

- ,Wij zijn verantwoordelijk, vervolgde de dienaar
der wet op even voornamen toon, voor de rust en de vei-
ligheid der burgerij. Om hanr te waarechuwen, wanneer
't vernielend eiement de huizen aântast, hebben wij in
den toren...

- Eene brandklok, viel Janssen in. Maar de Vliegende
Hollander hale mij, zoo ik begrijp wat ik met de branù
klok te maken heb!

- Verleden week dan, toen 't werk afgeloopen was on
de goede iieden van de hittc der d"ug" en da larton..,

- 
'1 S/ao anders niet heet verleden week.

De veldwachter werd rood; hij merL,te, dat hij zich ver-
sprak en stamelde:

- Dat is slechts bij manier van spreken. Nu toen de

burgerij rond den haard zat,,,
En ik met mijn gezicht in den fellen wind etond, wierp

de loods er tusschen.

' - I oen, ging de ander voort alsof hij die opmerking
niet gghoord had, werden wij allen opgeschrikt door de
akelige, sombere tonen der brandklok. <Brand, Brandl>
zoo klonk het langs de straten.

- .Wel is er brand geweest? yroeg Janssen nieuwsgie'
rig, en toch tamelijk ongerust. [k hoop toch niet...

- Neen, neen, 't was een loos alarm. Eene misdadige
hand had nutteloos de klok in beweging gebracht.

't Omstandig verhaal was voor moeder Adriana eene

ware pijniging en daarom maakte ze er een eind aan, door
tot haar man te zeggen:

- 
ppns heeft de klok geluid; men had het toren-

deurtje opengelaten.

- En hij is binnengeslopen, vervolgde Smitt. Hii
drong in eene plaats, waar hij niet ziin moest, Ee geheele
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stad was in beroering. Uw zoon heeft de bevolking ver-
ontrust, rnisleid, schandeiijk becirogen!

't Scheen of een glirnlach rond de lippen van den loods
speeide 

- eventjes maar * zeker bij de gedachte aan de
iandkrabben, die uit 't hoekje van den haerd vcrjaagd
werden.

Doch janssen tyas zeer op zijn goeden naam gesteld;
hij haatte 't denkbeeld, dat zijne kinderen een straten-
schrik zouden worden. Ën daarom greep hij den schuldi-
ge, die zich tien uren van hier wenschte, bij den kraag,
schudde hem heftig door eikander en gaf hem een geciucht
pak slagen. De loocis wae kwaad.

- Zulk nieuws altijd, als ik thuis korn!... 'k kan nooit
een uur rustig zitten... bengels, rakkers! Klets, klets!
klonk het luid. En nu naar boven! .Waart grj er ook bijl
vroeg hij aan S[/outer.

Maar déze bezwoer, bij. hoog en laag, dat hij zoo on-
schuldig was als een pas geboren lam.

- Alleen naar boven dan, deugniet! gebood vader tot
Frans. En ge zult hier rap waar hebben voor u\re duiten!
ik zal er een eind aan maken en voor goed!
, Frans iiet het zich geen tweemaal zeggen. Hij trok rnol
naar .den zolder.

- 
'1 Is er zoo koud,merkte moeder op.

- Naar den hof zal ik hern iagen, als hij zich nog vor.
roert.

De yeidwachter zag tevreden rond. Aldus ging het naar

wensch.

- Ge hebt aeer voretandig gohandeld, eprnk hij tot
cien zeeman.

- Smits ge zult niet iang meer last van hem hebben.
'k Hoop toch niet, dat die deugnieterii nog andere gevol-

gen rrn zich kan slepen.

- S[ie zullen deze kastijding als voldoonde aanzien'

beeleot de politieman op een toanr welke den oningewiidÊ
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zou doen vermoeden hebben, dat Smits de hoogste waef'
disheid in het stadje bekleedde.

En toen hij na een vricndelijken groet, de woning ver'
liet, was hij zeer tevreden over zich zelven.

De burgemeester, die Janssen van alle onaangename

gevolgen vrijwaren wilde, had den gerechtsdierraar bcvo-

len den trods 't gebeurde te gaan vertellen. Verder ker'^de

de burgemeester den zeernan genoeg om te weten dat

deze de deugnieterij van zijn zoon wel bestraffen zou

zooals 't behoorde.
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II.

lrVearin Frans uit zijne gcvangenlr ontvlucht en ook
zijn broedcr tot kwmd vcrlôlrt.

Moeder Adriana zette lt middagmaal gereed. Cnder 't
eten werd er weinig gesproken. Wouter verliet dan rap
het huis, om voor schooltijd nog wat te spelen.

$ians ret boven. De klappen waren reeds vergeten. Lie.
ver tien oorvegçen yan don mocoter op school * cn de
magtste{ yerstond die kunst 

- dan een kwartier nablij-
ven in het muffe schoollokaai, zoo zei de bengel dikwijls
tot zijne maten.

f rans zat te philosopheeren. Ziet het torendeurtje stond
open. .Waarom) Per ongeluk of omdat de klokopvinder
boven was? Dat wist hij'r*iet. lViaar open stond het! Dus
rnocht men binnen. I)e jongens beweerden altijd, dat lui-
den een rnoeiiijk en zlflaar werk was. Frans wilde de
p:oef op de som hebben, had aan 't zeel getrokken...
eenige keeren maar... en kon hij het helpen, dat de klok
rier, vijf malen hoen en weer bengEide? Was dat nu zos
ergl

Aldus sprak de knaap bij zich zelven. Doch dat hij de
rust yerstoord en vele menschen opgeschrikt had, daaraan

<iacht hij niet. l)at de kinderen alles met rust moeten laten
en zich betamelijk te gedragen hebben,ia,hij wist hct wd,
maer -vergqt het maar al te ôkwijls.

Doch er zou een eind aan komen aan het straatloopgn,

had vader gezegd. Wat bedoelt hij daarmee).

Frens wenschte v-urig nÊnx zge tc gmn. Ziiac oudera

wildea hiqvan niet hooren. Zçu hii nu eR cçn embacht
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rnôeten of naar €ene l(ostschool.. . Zou,t gedaan zijnrnet de genoegens welke Zeelcerk, zijne geboorteplaah,
bood! Cedaan met plasseruen zwemmen, met bootje va-ren naar de schepen buiten op de ree, met ,t scheepebe-
schuiten knabbelen, welke de matrozen dier vaartuigen dejongens toewierpen... gedaan ook met ,t ravotten-rp a"
oude wallen, 't marcheeren naast het troepje soldaten, dat
Zeekerk voor garnizoen had... gedaan met al die grappen
en poetsen 's wintersavonds!

Frans rilde als hij aan de mogeiijkheid van die verschrik,
kingen dacht.

En hoe lang moost hij nu gevangen zittenl Na echool-tijd wilde hij gâan schaateen 
"p 

h"t ije. Doch .vader war
kwaad.

- Misschien mag ik niet naar schoor en moet ik tot
dezen avond hier blijven, zei de jongen angntig,bij zich
zelven.

Ha... er kwam iemand de trap op; dat waren vadersi
stappen. Misschien naakte de verrossing. Liever op schooi
dan hier blijven!

De deur werd geopend.
De zeeloods droeg eene telloor mét aardappelen on boo-

nen.

- Eigenlijlc moest ik u niets €Fven, echrik der straten,
maar knabbel dat op. En niet naar school, hoor! Ik heb
wat anders met u yoor.

Frans \,yas't hart in. Hier blijven dcn ganschen, Iangen
achternoen! -

.Vader keerde naar beneden terug.
't Treurig voorval had den eetlust van den gestrafte niet

bedorven. In, een ommezientje was het bord leeg. Wat
nul Brr... koud, drommels trroud hier op zolderi Niet
naar't ijs en wat moe6t er dan van zijne afspraak met de
kameraden worden? Ze zouden naar Brugdai rilaent

Dc knaap bliktc çcna rond zieh" 't Zoldervenstcttj,e rvnç
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gr6ot gènôêg, om hem door te laten. Ja, Iangs daar lion
hii vltrchten. Buïten was het plezîcrîger! Jongens, jongens,

âen geheelen middag naar het ijsl Naar school! Dat kunt
ge Ëbgrijpen! Ja, klappen genoeg van avond. Maar geen
zorgen voor den tïjdl Die konden niet opwegen tegen vi'er,

a.a i.viif uren iisvermaak. FIij zou wel een paar schaatse-
leenen. En zïin vonnis was nu toch seveld, een verschrik-
kclij[ Iot hine hem b-oven 't hoofd. Dus moest hij er âan
nog maar een goeden namiddag vân nemen.

Ni'et lang gewacht! De joneen bèsefte niet. hoe hij door
ziine ontsnapping't leed van zijn Eraven vader, van zilne
teere moeder nog grievender malien zou.

t Zotdervenster werd stilleliens geolrend. Het niente
wel even, maar dat kon men Beneâen niet lrooren. Nu er
iloor gewrongen! Hal hii zat reeds op het ilak... waeht,
lanss de sàot naar blneden... hii was dikwiils lanps dien
wes naar 6oven geklommen... bijna stond hii al op den
grond.

- ZÎe nu toch'eens, Ts het nïet om van ergern'is eene

&roerte te lùTis.en, zulk eene verregaande lialdadisheid!
liriischte eene stem.

Buurwouw Bet zag van op hare achterplaats âe ont'
vluchtins.

Frans, âic zilne hanilen nïet vrïi liad om cen lânscn

neus te maken, maaï tr:ch bliiti wilde gevcn van ziine

wïendcchappelijtie gevoelens iegens Stans moeder, wist

în 't eerste oogcnblili niets b*eters, dan zoo 1'er moqeli!!;

zijne tong uit te stekLn, waarna hii op âen grond snrong'

over het schutsel van 't hofk'e klom en zich lanes een

achterstraatje uit de voeten maakte. Snel snoedcle hii ziclr

voort. De wind blies fel op ziin ontbloot ho<#d" rnaar de

schavuTt had geen last van de koude.

- 
f'y6y1s, Frans! rierr i-emand.

- fl6,'W'outer, ge komt juist van pas.

- Heoft vador u vrij gelaten)
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1 Dat Ëunt "ge Ëegrijpen! Ontenapt!

- Ontsnaptl-

- Ilangs 't zoldervenster.

- Hoe durfdet ge! vroeg'T(/outer, die twee jaar jbnger
was dan ziin deuenîet van een broeder, u'elfte veertien
wTnters lieleefd had.

- Zog, ge moet me helpen, zei Frans.

- Hoe âani

- Ga naar huîs en haal mijne klak en schaatsen. Tûilt
'geï

- Maar vader zal liet merEen.

- AIs ee 'ôppast niet. 'li Heli u laatst ook helnen ont.
tnappen, toen ge in de klas moest bliiven. 'Ti Kreeg er
nog stral voor \ân den meester, pleitte Frans.

'Wouter aarzelde tusschen, wat hij Eeschouwde als een
plicht van dank6aarheid en de vrees voor zijns vaders
harde zeemanshand. Maar dc eerste b-ehaalcle de zese,
vooral toen ziin blroer er bijvoegde:

Dan krijgt ge dat groote zakimes, dat ili voor twin"
tig marEollen van Dries Tinclie *qeruild heË.

En uwe vilchlijn, stelde Wouter voor, zeer one.clel-

moedie geliruiH makende van de selesenh-eid.
Top! antwoordde Frans, denkende: Ik zal er tocli

weinîg ïneer aan hchben.
TVouter vertroli haastis nadat de ander hem nog ge'

z-esâ had, dàt hii hem achter de kcrk zou afwachten.
't Duurde niet lang of de iongste der deup.nicten keerde

terug. zegevierend 't g.phaalde omhoos heffende.

- 
Vader, weet nog niet, dat se wes zijt. sprak hij.

- All right, zegt de Engelschman. Nu, Woutertie ra
maar Ëraaf naar de school en vertel den magister, dat ik
al vollccrd ben.

- 
'1 Zal et dezen avond op zitten, meende Wouter,

terwiil hij zich naar't gebouw begaf, waar de Zcelçerksche
jeugd de nuttige kundighÊden vergaarde.
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lVaarin wii in aen moederhnr{ lczçn.

' Moeiler was er tegen, ilat hâre kïnilerin naar zee gËn.
-gen. Haar eenige Eroeder was .er omgekomen, gezond
vertroLk-en en nimmer meer teruggekeerd. Ja dat werd in
weinige woorâen verteld, maar zij kon niet b'eschrijven,
hoe het toen thuis gesteld was... âe doffe wanhoop van
va{er, iJe gillende smartkreten van moeder, haar elg",en

verdriet, dat ze voor andercn verbbrgen, maar in de een-
2aamheid uitge-schreid had.

t'Was aan de zee, dat lamme Pier, die nu op l{rukLlen
sprong, zijn ongeluli te wijten hàd. Ginds op het Lançzand
had hij bij winternacht în 't wand van 't sestrande Vââr-
tuïg gezeten, en toen men hem eindelijË... na eene folte-
rins, rlie l"rern noq eene rillins over de leden ioeg... reâden
kwann, wârên zîine Ë'eide voeten Ëevroren.

Weduwe Stoffels woonde daar aan 't hbofd met hare
zevcn schapen van kinders. Haar man loodste de <<BritisH

Empïre>> 6innen, werd door den storm op de Ëank gesla-

g,'-sn. Ziine vrouw, de lange haren fladderend in den wind,
de handen smeek-enâ opeeheven, wiertr zich op de knieën
voor de visschers en slarnpampers, huilende:

- ReiJt hem, redt hem !

De 6rave borsten hadden 't onmoseliilie lieproefd...
maar helaas!... drie dac,en latev klonk over de kade 't
gciammer eêner arme weduwe, wier echtgenoots lijtri aan

land gespoeld was.
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' 
lcdcre farnilie hâd ]rare offers gebracht aan de wrceâe,

de renaifelooze z€c.
Onlangs bij 't vergaan van den lædsliotter was er

rouwe in twaalf gezinnen!
Wat ging er in 't hart van vrouw Adriana om, als de

stormwind huilde en haar man op zee was! AIs ze dan
in doodeliike onrust tot hare jonaens riep: Waar zou uw
artne vader nu zwalken! En in den slaneloozen nacht
dacht ze aan den loods, die in gevaar verlieerde, ginds op
de qeweldige, loeiende zee.

En hàre zonen ooli naar zee zendeno neen, moeder fon
het niet over haar hart verlirifgen, hoe Frans en Wouter
oo[ altijd over de schepen sprahen.

Vader was er eveneens tegen.

- Als kind liikt het plezierig, zeï hii dikwi'ils, en zeker
't is een vrij leven dat van den zeeman, we hebtt:en er de
iuimte... we zien wat meer dan onze kerk. onze straten,
one hoold, onze kade, nnaar de geweldige stotrrnen, waar-
door er zoo velen voor de haaîen zijn... steeds dat onze-
kère; 't is 't ergste niet om op zee te sterven, och, de land-
krabben doen het op hun 6ed... Hraar men gaat zoo âilà
wills 't hbekje om v66r ziin tijd... en dan de vrouw en de

kinderen. .. ziet ge, âie arme sclrepsels blijven onverzorgd
achter, zij âragen den last. Neen, nee!!, alles wel over-
dacht rnoesten de jongens maar niet gaan varen, doch
eenc betrekking aan den wal zoeken.

En al voelde de brave loods dan wel een steek in 't
hart 6ij dat b'esluit, 

- 
niettegenstaande alles had hij ziin

bêroep en de zee lief- toch gaf hii zijne eehtsenoote ge-

lijk.
Maar wat te doen, wat vooral met dien Fransl De rak-

l{er was al veertien iaar en r,r'at kon hii} Poetsen uithalen"

aan de bellen trekken, pakjes met schavelingen of sig3ren-

stomojes bij den een of anderen eôrzamen burger bezor-

çpn, 't zij in de bus of openliik met de <<Clomplementen>>
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van mijnheer deze of die..., in de school met den ezels-
kap opstaan, in een bootje naar de schepen op de reede
varen en dan den Engeischrnan, bij wien hij niet aan
boord mocht komen, in zijn eigen taal uitschelden
veel Engetrsch kon hij wel - ziin leven wâgen in een
tr<lein sloepi. op zee. - Ja, in dat alles en in nog veel
mcer was hij een meester. Doch daar geraakt men niet
vër mee. Op zee, zou men hem wel <<mores leeren>> door
een eindje touw, rnet zes, zeven knoopen, door 't kiel-
halen... maar naar zeel ! Neen 't was beslist, daarbeen
zou Frans niet gaan. Doch wat dan? Zoo kon 't niet lan-
ger duren !

Dat vroeg vader aan moeder en moeder aan vader, toen
't middasmaal afgeloolren en Wouter de straat op was,
ter'*ijl Frans boven heette te zitten.

- Spreekt er iret zijn rneester eens ol'er. zei rnoeder
eindeliilç.

- Ju, dat ware 't beste en ili zal 't maâï niet uitstellen.
[r moet in alle geval een eind aan komen.

.fanssen ging e*rst even onder zeil, zooals hij 't noen-'
slaanje noemde... en even na tweeën trok hij wee.

De onderwiizer was in rle school. De loods zou dus de

klas verstcren, rnaar daaraan dacht hij niet.
Moeder zuchtte. Ach Frans! Haar or,"dste ionqen, die

ze zôo hartstochteliik bemincle" zelcer omdat ze hem na
eene ernstise ziekte als rrit den dood teruggekrep"en had,
paste zoo slecht op. Ze herinnerde zich noq dien vreese-

liilçen tiid als tlen daq van âiste.ren. Frans telde slecht.s zes

iaar. Hij was doocleliik krank. De dokter saf maar u'einis
hoop meer. Wat angstige uren bracht vrouw Adriana aan

zijne sponde doar! Wat *l afsloven oro het leed van den

kleine te verzachten, wat onsedrtldis verheic{en van den
geneesheer. om dan in hevise spannina zijn oordeel af'te
wachten! En welk eene vïeugde toen de heelmeester be'
tersehap voorspeldel Zcemenshart 2.
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Frans wæ i3enêzen, gezond en flinl{ geworden, mâar
hu...! Zou lange Bet gelijk hebben, als ze moeder Adria.
na onder den neue wreef : <<Hadt ge hem maar liever riaar
hct kerl<hof gedragen, want nu zult ge hem weldra in de
handen van 't gerecht zien!>>

Eens in de stad, naast de voornaamste ingangsdeur van
t gerechtshof, had vrouw Janssen een groot plakkaat [re-
merlit. Met dikke, zwarte letters stond er de naam van een
veroordeelde op. ook de naam zijner ouders, de vermel-
'1.ding van zijne misdaad en van zijn vonnis. Toen had ze
gesidderd, gesidderd van angst, dat daar eens de naam
van... een lieveling zou prijken, dat rrren Traar zou nawij-
zen als de moeder van een schelm, van een gevaarlijk
sujet voor de samenleving en die men daarom afzonderen
moest.

Neen, neen, 't is niet waar, 't zijn leugens! barstte
ze soms uit als antwoord op allerlei heschuldigingen, wel-
ke haar tegenerijnsden.

- |f66n, neen, hij is niet slecht, ziin hart is goed, maar
hij wordt verlôkt, verleid, hij zal wijzer worden.

Maar hoe meer Frans in jaren steeg, des te menigvul-
diger werden de klachten, en sprak men over dat ondeu-
gend loodsenkind.

Met een overvol gemoed gïng vrouw Adrianri stillekens
de zoldertrap op, om te trachten haar zoon tot betere ge-

dachten te brengen. Voorzichtkens draaide ze den sleutel
en opende ze de deur.

'Wat schrok de arme moeder! Hij was er niet... 't ven-
sterke stond op€n... ontvlucht! En met.kloppend harte
leunde de vrouw uit het raam... vreeselijk! ontvlucht
Iangs daar... zoo hij eens verongelukt, ten pletter gesla-

gen ware!... ze durfde bijna niet te zien... gelukkig neen
... ze ontwaarde niets. Maar een nieuwe schrik sloeg haar
om 't harte. Frans was dan toch een slechte zoon! Ge-

vlucht, trots zijn vader!
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De atme moeder brah in tranen los... en weer doemde
een vreeselijk beeld op... hij witde niet deugen, nu ver-
schoonde de overheid hern nog, doch waar moest het heen?

Met den voorschoot voor de oogen daalde ze de trap
af. [n de gang ontmoette ze buurvrouw Ebt, die dcn loods
had zien vertrekken.

- Jr, riep deze, ik heb hem zien ontsnappen, als eene
kat gleed hij lang"s de goot; hii stak nog zijne tong uit.
Ge beleeft wat verdriet aan dien jongen! Maar lvaarom
houdt ge hem ook niet onder den duirn? Mijn Stan, miin
kind is braver...

- Zwiigvan uw Stan, buurvrouw! Mijn zoon is een

deugniet, ik weet het en met diepe smart beken ik het,
nxraar uw Stan is geen haar beter... erger ja, hij verbergt
zijn kwaad onder schijnheiligheid.

- 
Mijn Stan, zoo wilde ze herbeginnen, maar vrouw

Adriana viel haar in de rede en zei:

- Laat me alleen, Bet. Ik houd van den vrerle. Ik bid
u, ga heen.

- 
\/661 galg en rad groeit hij op! riep de klappei,

kwaad wegloopende.
Moeder weende zeer.

De echtgenoote van loods Janssen was eene goede

\rrou\ r, eene liefdevollc en teerc moeder. Maar te teer,

te zwak! De taak \aar opgelegd reikte haar boven de

schouders
Twee levenslustige jongens in een stadje, als Zeekerlç,

waar de jeugd even woelig was als de zee zelve, waar de

vrijheidszucht zoo diep ingeboren scheen, dat deze dik-
wijls in losbandigheid ontaarde ; dan een vader, die

schier altild op de wijde watervlakte zwierf, voorwaar
moeilijke plichten rustten op haar!
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IV.

Waarin wij lcennis maken naet mêester David en de
schoolfeugd. 

- Frans in zijn verrulaak gestoord en
ziin lot beslist wordt.

Meester David stond voor zijne leerlingen, die hij rnet
stok en plak regeerde. Ook gebruikte hij nog,andere straf-
rniddelen, orrr de Zeekerksche jeugd tot cle orde te bren-
gen en hunne'harde koppen rneer ontvankelijk te rnatrcen

voor de geestelijke spijze, welke de geleerde magister uit-
deelde.

De school was nog geen tien minuten begonnen en
reeds zat Dirk Vervooreîr in den Froek, p;ret de }<nieën in
zijne blokken.

Zijn rnisdrijf dagteekende dan ook van vootr twee ure,
want de bakkerszoon had Rolf van den F:eurtschipper af-
gerammeld, omdat de laatste beweeretre, dat hij, Dirk, wel
verstand van aangebrand brood doch niet van vaartuigen
had. Rolf mocht cp zijne plaats blijven. I-let blauwe oeg,
eene vrucht der vechtpartij, was eene genoegzarne straf,
had de rneester gezegd.

Lezers, we hebben Lr eene school binnengeleid van een

vijftigtal jaren geieden. Serlertdien tijd is er in de kJas

veel veranderd en gelukkig!
En toch zij die wilden, ksnden bij meester David oolr

iieel leeren" Dat had l\{ichiel Verdarnme bewezen. Die
rnocht nu al monitor zijn of kweekeling, dat wil zeggen,

hij hielp den onderwijzer docr de inktpotten te vullen,
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griffels en potlooden te slijpen, boeken te naaien, te plak-
ken of te binden, 's winters de stoof aan te steken, kolen
te halen en hout te hakken en nog veel meer. Daarvoor
is eene groote geleerdheid nog niet noodig, zegt ge mis-
schien. Maar wacht even... Michiel mocht ool< aan de
kïeinen 't a. b. c. leeren, zelfs al eens 't werk van groote-
ren verbeteren, en na vier ure ontving hij les in het
Fransch.

Door dat la.atste vooral, rees hij hoog, zeer hoog in de
oogen zijner medeschoiieren. Engelsch. och van die taal
kende bijna ieder een mondvol door de Britten, die met
hunne schepen op de reede lagen of van vader, welke ais
zeernan nog al eens <<Engiish spoken>> moest" Maar
Fransch ! Sapperloot dat was iets andeys !

- J.:ngens, boeken open! gebood de magister.
Eenige oogenbliirken was er een gerucht als van blaad-

jes papier, die dooreen gefrorrrmeld werden, doch toen de

onderwijzer met zijn stok een hevigen slag op zijn lesse-

naar gegeven had, kwam er wat stilte.
_ Dook, ieest

En Doolc, een lange slungel, wien de i:ank veel te kTein
'T4ias en die daarom zijne beenen beitagelijts zijrvaarrts strek-
te, Ias hakkeienci, rnaar luid:

.- Lieve kinderen! waar is het roosjen, dat gij, al zir:-
gende hebt afgeplukt: ciat zoo aangenaam van reuk vre,e ..

Ach, dat lieve roosje is verwelkt... I )

- 
'1 Is al genoeg! viel de magister in. Uw buurman

moet voortgaan en niet zoo ongelukkig stameien als gij.
Op een gansch anderen toon, wat hooger en schriller

klonk't vervolg:

- 
zijne blaadjens zijn afgevallen: het is niet meer.

'lVaar is dat beekjen...

- 
Halt Jacobus !

- 
dat zoo helder vloeide, en in weiks water gij u zoo

l) Uit €err leerl'oek van dien tild overGenomen.
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gespiogcld hebtt Ach! de zon nras zoo vrarrn...

- Haast u toch zoo niet, jongen. Die volgt!
te heet, het droogde uit en is niet meer. Breng

mij onder dat loof, 't welk r.r onlangs zulk eene koele scha,
duw gaf.

- 
\[/eqtçr Janesen, 't ie uwe beurt, zoi do rnoostor tot

den tweeden zoon van den loods.
Er heerschte stilte.

- 
Hoort ge me niet, anders hebt ge praats genoeg!

- Ik weet niet, waar 't is, meester, antlrroordde de

knaap, terwijl hij kleurde tot achter zijne ooren.
* Ha, de deugniet weet niet waar't is! 'Waar 't strand

is, om er poetsen uit te halen, dat weet ge wel, nietwaar?
En uw lieven broeder, zie ik niet in de klae. Waar die
brave heer zich bevindt, kunt ge me ook niet zeggen,
zcherl

- 
Op 't ijs, meester!

- Ah, gaat hij daar zijne kennis verzamelen! Nu
eerst bemerk ik zijne afwezigheid. Ik verwonderde me ook
al, dat het dezen middag zoo rustig was in de klas.

- lk geloof, dat hij niet meer naar school komt, mees-

terr vertelde Wouter, die nu opeens zeer spraakzaam was
geworden.

- We zullen rnnarlijh veel aan hem verliezen. 't Is

maar goed, dat hij wegblijft, want ik was toch van plan
hem aan de deur te zetten. Nu beepaart hij mij dc mooitq!

De deur werd geopend.
* Dag meester, dag Jongens! zoo klonk de forcche

stem van vader Janssen.

- Dug loods, groette de magister terug. Thuis van de
reis?

- Ja, 't is beter hier dan op zee, hoor!

- Koud nietwaarl

- Winte*je t Maar ik;lcwam u æn€ sprekon over dion
rakker van mij.
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- H., over Frans t

- J", een lief Franske! Ik denk, dat ik hem maar uit
de stad zal doen.

Verscheidene gezichten betrokken. Frans Janssen uit
de stad wegl Dan was de bcste speelkarneraad, de aan-
voerder van den jongenstroep verloren!

En menige scholier had luidop willen roepen:

- Neen, loods, als 't u belieft, zend Frans niet heen!
Maar de vrees voor 's magisters stok weerhield de plei-

ters.

- Wel, wel! uit de stad! herhaalde de onderwijzer.

- J., en misschien kunt gij nrij vvel raad geven, mees-
ter-

- Weet ge wat loods, kom na vijf ure eens bij mij
thuis. We zullen er dan op ons gemak eens over spreken.

- Goed. Ik zie dat ge nu bezig zijt. Tot vijf ure dan.
Dag meester, dag jongens!

En de zeeman verliet de school.
Hoe stond de goede man te zien, toen zijne vrouw hem

Frans' ontsnapping mededeelde.

- Dat zal hem duur kosten! riep hij boos. Ouders
kunnen toch wat verdriet hebben van hunne kinderen!
Ik ben nog geen paar uren thuis en moet al weer om
dien bengei. Hij zal zich niet lang vermaken. Natuurlijk
zit hij op't ijs.

Ja,de deugniet had de schaatsen aangebonden en zwier-
de over de gladde baan, dat het een aard had. En toch
genoot hij niet zooals anders. Geen wonder! Frans bezat
geluRig nog een geweten en dat beschuldigde hem nu.
I-lij dacht aan vader, maar vooral aan moeder. En soms
gevoelde hij lust de schaatsen af te gooien en recht naar
huis terug te keeren. Helaas, hij verwezenlijkte dat goede

voornemen niet.
Ginds aan den kant der vaart zag hij de oude Mina, een

afgeleefd mensch. Zij sleurde een gïoot€n bussel hout en



21 ;

geraakte slechts met veel moeite voort. Dikwijls liet ze

haren zwaren last vallen en dan hijgde ze naar adem.
Frans reed er heen. Op een, twee, drie, waren de ijzers

afgçbonden.

- 
f,{in6, 'k zal u wat helpen. Zoo komt ge niet thuis!

riep hij medelijdend.

- J", brave jongen doe dat.

De knaap nam het hout op en vergezelde de affne
vrouw naar hare hut. Zonder naar hare dankbetuigingen
te willen luisteren liep hij daarna weer weg.
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- Hier deugniet, 't is uit met uwc vrijhoid! klonk
het eensklaps.

Frans schrok. Zijn vader stond voor hem. Een onzachte
kiap bracht hem volkomen tot zijne bezinning terug.

- Mee naar huis! gebood de vertoornde loods. Ge
moest u schamen. Uwe moeder loopt rond met roodge-
weende oogen. Hoort ge datl Om u schreit ze!

't 'Was of Frans zich geweld moest aandoen om zell
niet in snikken uit te barsten. Met gebogen hoofd, stapie
hij naast zijn vader. En thuis durfde hij zijne moeder niet
aanblikken.

- 
Weer naar den zolder! beval de zeeman. Ën waag

het nog eens Yveg te vluchten!
Ik had zoo gehoopt op een genoeglijken dag en die

rakker heeft nu al mijn plezier bedorven, kloeg Janssen,
zich wanhopig in zijnen zetei vailen latende.

Om vijf ure, begaf hij zich naar den onderwijzer.
IVioeder ging naar boven.
Frans zpt op een koffer met de handen ,voor de oogen.

Hij zag dan zijne moeder aaR, en vrouw Adriana hem.

- Moeder, moeder, vergeef- het mij! kreet de jongen
in snikken uitbarstende, terwijl hij haar om den hals
vloog. Ik ben slecht en zal mij beteren.

- Frans, Frans, ge doet ons zoo n verdriet aan. En
uw brave vader, die het zoo wel met u meent! Denk eens

dat hij overmorgen vertrok en nooit meer terugkeerde,
iets wat mogelijl< is. Zoudt ge u dan de haren niet uit 't
hoofd trekken van spijt en berouwl

- Moeder... moeder!
't 'lVas alles wat de jongen uitbrengen kon.
L.ang weende hij aan moeders borst. Eindelijk kwam hij

\,vat tot beciaren.

- 
Vraag uw vader ook om vergiffenis, ried de goede

yrouw. Misschien moogt ge dan thuis blijven. Ik ga nu

terug naar beneden.
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Een half uur later keerde de loods weer. Hij riep Ër.rr"
in de kamer. Wouter ook was aanwezig, nieuwsgierig naar
't lot zijns broeders.

- Vader, ik zal mij beteren, begon de schuldige.

- Tut, tut, we kennen die praatjes, onderbrak de zee-
man hem kort. 't Is nu te laat. Overmorgen vertrekt ge

naar de kostschool in de stad. De meester zal dezen avond
schrijven dat ge komt. 't Kost mij wel eene handvol geld,
maar dan ben ik ten minste gerust op zee. En gij Wou-
ter, pas op, of ge gaat met uw broer mee. Dus moeder,
overmorgen. Ge wilt dus zorger,, dat zijn goed in orde is,
nietwaar? Van avond komt Mijnheer Dhondt, een neef
van magister Davids, Die is op dezelfde school geweest en
zal ons het een en ander vertellen.

- 
Vader, vader, waarlijk ik zal braaf wezen! riep

Frans wanhopig.

- Ge zult.er natuurlijk braaf zijn. Ginder weten ze

zulke gastjes wel te ternmen, hernam Jannsen. En nu, bas-

ta! Ge moogt een emmer tranen vergieten, maar 't kan u
niets meer baten.

's Avonds kwam Mijnheer Dhondt, een deftige, jonge

man, naar de rlaatste mode gekleed. Hij vertelde veel bij-
zonderheden over 't gesticht, waarheen Frans ging en de

laatste kreeg den indruk, dat hij er als in eene gevangenis

zuchten zou.

- Ja jongen, besloot de neef van den magister, ge

zult er veel leeren en ook een fijne heer worden. Nu neemt
ge uw gewoon gerief mee, maar na de eerste vacantie be-

Srijpt ge zelf dat ge nog veel meer noodig hebt, om er
netjes uit te zien.

- Wat dan all vroeg vader.

- Wel verschillcnde haarborstels, tandenborsteltjes,

nagelborsteltjes en, als hij een knevel krijgt, een knevel-

borsteltje, mistgaders een zakspiegeltje en een friseerijzer-
tie om dc haarties te krullcn zooalt 't behoort; dan dock
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épelden, versehillende manchetknoopjos, oenige par.n
handschoenen; doosjes pommade, tandpoeder...

- Ho, ho! riep de loods. Hij moet geen fat worden
hoor! Zuiver en net, natuurlijk, behoorlijh gekleed, maar
geen overdrijni"g. Ik zal daarvoor wel waken! Hij gaat
naar die school, vooreerst om wat in toom gehouden te
worden en dan teneinde zich voor 't een of ander vak te
bekwamen.

's Avonds deed moeder een woordje voor Frans. Maar
vaders beeluit stond onherroepelijk vast.

En twee dagen later, na een innig afscheid van moeder,
stapte Frans nevens vader, die zijn koffer droeg naar den
\Âragen, waarmede beiden stadwaarts reizen zouden.

Bij het voertuig stond een groote troep jongens die hun
maat de hand kwamen drukken.

En toen 't gevaarte wegreed, klonk het luide:

- Das Frans, dag kameraad, keer maar spgedig te-
rug, tot ziens !

Innerlijk deed het den loods toch goed, dat zijn zoon
zoo bemind werd. En op reis was hij zeer vriendelijk. Een
oogenblik zelfs meende hij rnet zijn zoon terug te kee-
ren... maar neen, 't was beter zoo!
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v.

Waarin Frans' avonturen op de koetschool

beschreven worden.

De kostschool was een naargeestig gesticht. Eene bin_
nenplaats, met boomen beplant, werd à"o, hoog", 

""rr*_rrige gebouwen omringd. Alle muren en gevels waren in
den zelfden smakeloozen stijl opgetrokken. Geen enkel
torentje, geen trapgeveltje, geen vooruitspringend deel,
niet de minste versiering bracht eenige afwisseling. Alles
recht en effen! En zoo was het ook binnen a"Lrr"rr,
Evenmin in de regels van 't gesticht werd eenige afwij_
king gedeeld.

Men vertelde, dat 't gebouw reeds zeer oud was en erin den vroegeren tijd tarrijke gereerde mannen verbre-
ven, mannen streng en droog, maar fel geleerd. Zij waren
sinds lang verdwenen, doch 't scheen of hun stro.rre, g"_
strenge geest nog rondwaarde in de holle, hooge lok len
met naakte wanden; of men den duffe, ,".rÈ hunner
ztrare folianten in perkamenten banden nog opsnoof.

Voorwaar voor Frans Janssen, den levenslustigen zee-
manszoon, wâs dit gesticht eene echte gevangenis.

Eene.volle weelc was hij hier nu en die =*n dagen,
hadden hem zeven jaren geleken. Hij gevoefa.,i"i'="
eenzaam en verlaten, zoo diep ongelukkig.

Verbeeld û, als hij wandelen ging met de andere leer_
lingen 

- €D 't was eene onafzienbare rij 
- Ietten twee,

drie meeetÊrs op de jongens. ,Welke çene marteling voor
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clen knaap, die vroeger zoo vrij was als een vogel in de
lucht. Maar hij kende geen anderen uitweg, dan zich hier
zoo goed mogelijk te schikken naar de reglementen en
voorschriften.

't Stormde. De wind zrseepte de ontbladerde boomen
op de speelplaats en gierde huilend langs 't droeve ge-
bouw.

Frans zat in de klas, op eene lange, verflooze bank.
't !(/as les van taalkunde.
Maar de jongen luisterde niet naar de stem van den

leeraar.

Janssen, zoo klonk het, wanneer staat êerr Dââtl,t-

woord in den nominatief?

- Wel, wel, wat zal Japiks schuit nu heerlijk dobbe-
ren met dien fellen wind! antwoordde de zoon van den
loeds, uiting gevende aan zijn gedachtenloop. In den geest

vertoefde hij irnmers a.an de Zeekerksche haven. $aar
thans de golven zoo lustig den steiger beukten.

Een onderdrukt gelach der overige leerlingen v:erd on-
midrtellijk door een gestrengen blik van den onderwijzer
beclwongen.

- 
Kom hier, Janssen! bulderde ,le leeraar.

Rood tot achter de ooren, begaf Frans zich naar voren.

- 
Cij luistert niet naar de les, ge zweeft met uwe

gedachten in uwe woonplaats bij al dat ruwe en ongema-
nierde scheepsvolk, bij de onbeschaafde zeelieden.

- 
Mijnheer, de zeelieden zijn eerliik en braaf ! riep het

Ioodsenkind met trillende stem. En bij die woorden scho-

ten zijne oogen vonken.
De r:nderwijzer stond een oog,enblik als van den don-

der geslagen. Tegenspreken! Dat was hier nog nimmer ge-

beurd. En die knaap waagde het, hem..,



,ûd

De leeraar beefde van wde. Maar hij bedwong zicJl
en, schijnbaar kalm, zei hii tot den schrrldige:

- Ca naar de speelplaats! We zullen el.kander straks
weerzien.

Frans gehoorzaamde. En de les werd vervolgd, alsof er
niets gebeurd was.. 1 .

Toen't uur van eindigen sloeg, begaven de scholieren
zich naar de speelplaats. De leeraar ontstelde. Hij zag den
gestrafte niet"

- Mijnheer, hij zit in dien populier! vertelde een

hnaap.

En waarliik in het topje van den hoogen boom be-

nrerkte men den waaghals. Zwierend en zwaaiend met
den slanken stam in den hevigen wind. Nu tenminste had
hij 't gevoel of hij aan boord van een vaartuig was. 't
Duurde lang eer hij 't geroep van den verontwaardigden
en tevens verschrikten leera,ar hoorde. Als eene lcat, zoo

vlug, klom hij weer naar beneden.

Hij moest bij den bestuurder komen en ontving eene

gestrenge vermaning. Voor't overigge van den dag werd
hij in een bovenkamertje opgesloten. Toen een der lee-

raren eenige uren later naar hem ging zien, vond hij den

knaap nnet het hoofd door een hoog venstertje, vanwaar
een klein schip in de nauwe vaart zichtbaar was.

Eene nieuwe misdaad, waardoor de straf verzwaard
rverd. 's Avonds deden Frans' vingers pijn van het regels

schrijven... en't was nog maar een begin. Morgen, over-

ûrorgen moesten andere groote bladen vol gekrabbeld wor-
den.

Men zou dien oproerigen geest wel nederdrukken. Maar
nicma.nd vroeg, wat er in het hart van dat kind der zee

ornging.
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lVaarin verteld wordt waarom en hoc Franr

dc kostschool vcrliet"

Een twee'Je week was voorbijgekropen. Frans had zich
zeer rustig gehouden. Hij gaf geen reden tot klagen meer.
Droomerig keek hij voor zich uit, 't was of zijn ganq alle
veerkracht verloren had, of zijn mond zich ninrmer mecr
tot een lach plooien zou. Zoo wilden de heeren van het
gesticht het ook: gedwee, volgzaam, ingetogen! De regels
oefenden reeds hunnen machtigen invloed uit.

Frans sprak weinig. Een jongen had echter zijn ver-
trouwen gewonnen. Victor Hessels, êen knaap van den-
zelfden leeftijd, had zich daags na de straf bij den loodsen-
zoon gevoegd en hern vriendelijk toegesproken. Aan Vic-
tor vertelde Frans van hui,s, van magister David, van Zee-
kerk, van de haven, de schuiten en de schepen. En't deed
hem goed zijn hart eens te rnogen luchten.

Op zekeren avond zaten de leerlingen in de studiezaal.
leder was rnet zijn werk bezig. Sommigen schreven, ande-
ren, hielden de oogen strak in hun boek gevestigd, weer
anderen sloten de oogen, als konden ze zich aldus beter
vergewissen of ze de les wel van buiten kenrlen. Frans
studeerde wiskunde! Voor hem lag een blad met zwarte
figuren. De jongen begreep geeen zier van al die lijntjes,
boogjes en cirkels. Men had hem ook niets uitgelegd. En
[och, morgen morrt hij de lcs, opdreunen of ... en nret

vI.



schrili dacht hij aan 't g=epûn, uren lang, tot de vingers
stiif waren.

De bel !'^lonk! Welkorn geluid. Men mocht naar de eet-
zaal. En dat beteekende 'wat voor hongerige magen en
holle buiken! En dan naar bed, waar men zoo heerlijk
zonder stoornis aan huis kon denken, aan vader en moe-
der. broerkens en zusjes. Ieder scharrelde driftig zijne
boeken L,ijeen.

Die van Victor Hessels vielen op den grond. Ce.-lien-
stig als altijd, hielp Frans zijn vriend. Daar viel zijn oo* op
een los papier. Hij las zijn naam. 't Bloed stroomcle hern
wild door de aderen.

Eene plotselinee woede greep hene aan. Zijn blik sche-

merde en toch, 't stond daar met duidelijke letters:
<<Frans Janssen heeft gezegd, dat het hier eene echte

sevansenis is. Ook heeft hij gebabbeld onder de studie! >>

Wat! Mctor, de jongen, dien hij meende te k':nnen
vertrouwen was een ?.emeene bespiecler, een laffe ver-
Llikkerl Hij toonde zich een vriend, onn alles uit te hooren
en dit over te brieven aan de leeraars!

- 
Ellendig,e spion, valschrard! bulderde de eerliike en

openhartiee zeemanszoon en hii qreep Victor bij de keel.

Jong,ens, riep Frans, hii klikt, hii sr:,iedt ons af en brenst
alles over! Hier, op dit briefje. staat het.

De betrapte u'orstelde om zich los te vningen"
Een toesesnelde bervatr<er bevriidde hem. rnaar kon niet

beletten, dat de stevise hand van 't loodsenkind eenige

rnalen op de wang van den verkliklier kletste.
Frans moest weer bii den bestuurder komen, en nog-

maals kreeg hij eene strenge vermaning.
-- Maar, miinheer, hij is een laffe verspieder, een gc'

meene overbrenger! riep de knaap, die zich niet in't minst
vocrstellen kon" dat de bestuurrler het eeclrag van Victor
zou goedkeuren.

Maar tot zijn grootste verbazing,'was dit wel zoo. De
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Ëestuurder koos niet alleen partii voor Mctor, maar be-
rispte Frans in de strengste berryoordingen, orndat hii, in
het openbaar, de jongens tes.en een rnedeleerling had op-
seruid en zich tot handtasteliikheden ha.l laten meeslepen.

lntusschen waren de leer'lingen in de eetzaal aan 't
avondmalen en, toen Frans Jansse,n, bleek van woede, het
k.abinet van den bestur.rrder verliet en zich naar r{e eetzaal
liegaf, hernerkte hïj ctat de spifzen, clie voor henr waren
sereed gezet door ongenadiee hongerlijders lvaren V€ïor-
trerd.

- 
Die te laat komt, vinrlt den hond in den pot, zei een

bewaker gestreng. Janssen, ge kunt naar bed gaan.

f,)e tranen snrongen den knaap in de oogen.

- Ha! ge weent, zei de toezichter, tranen van Frerouw
. . . ze komen te laat. Pas voortaan beter op.

Frans stond te rnidden der zaal. Fier hief hii het hoofd
omhoos en duideliik klonk zi-ine stem, toen hij sorak:

- 
Bsxolr\^r over miine daad gevoel itrç niet, rnijnheer,

qelr:lçl(is niet! Ik geloof, dat ik eerlijk sehnndeld heb.r

Maar il', ween van spiit, -ran schaamte, van woede, omdat
een ellendige t'erkliklçer, een valsche vrie4d, een huiche-
Iaar, die ons vertrou\^/en wint om ons zwart te schilderen
en, verclacht te maken" omdat zoo'tt lafaard Ëeschermd
wordt ten koste van diengene. welÏ<e hem ontnnasl.,erde.

- Wilt ge heengaan ! riep de liewaker. Ce verergert
uw geval!

Het zeernanskincl begaf zïch naar boven.
Wug ontkleedde hij zich, dan verbore hii zijn hoofd

1t'1 $6 fr'..;ssens en snilçte hartstochtelijH.

- 
Vader, vader! kreunde hii. Waar heLjt ee mij ge-

bracht? Moet ik dan oneerliik wordenl Een valschaard,

een spion? Maar ik bliif hier niet" vervolgde hij driftig,
ik ge weg, ik vlucht... dezen nacht nog... ik was thuis
een deug,niet... ik decd vader, moeder verdriet aan...
maar ik was tc,ch altijd eerlijk... I zaemansharr 3.
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' De andere lcerlingen kwamen ëvêneens naar boven.
Allen gluurden naar het bed van den gestrafte. Victor
Hessels grijnsde:

- Hij zal leeren mij te slaan, fluisterde de verklikker
tot een maat, even laag als hij.

- /oo'yl relletje brengt nog eens wat af'a'isseling, ant-
woordde de ander, zich reeds verheugende op 't onft'eer
dat rnorgen in alle hevigheid zou losbreken.

Verdorven harten... mishweekte karakters!
Frans hield zich doodstil. Echter was hij klaar wakker.

De klok van een nabijstaande kerk sloeg tien.

- Ik zal nog twee uren wachten, dan is de kans ".roor
ontsnappen't veiligst.

Wat viel de tijd hem lang! De knaap overdacht zijn
plan. Allerlei bezwaren en moeilijkheden rezcn op. Maar
die zou hij overwinnen! En toch, al rnoest hij honger en
koude lijden, ellendig rondzwerven... liever dat lot, dar-r

nog langer onder verklikkers, trouweloozen te lel'en!
Half elf !

Elf !
Half twaalf !

Ieder half uur geleek eene eeuwigheid.
En met een zucht van verlichting vernam de wakende

jongen eindelijk de twaalf doffe slagen, welke 't rnielden

nachtelijk uur aankondigden.
Zijn hart klopte hevig! Zou hij nu lrlaar ongernerkt

weg kon komen! Neen, hij zou de heeren de gelegenheid

niet gunnen, hem door te zenden. Niemand kon hem na-

wijzen'... vrijwillig had hij 't gesticht verlaten.
Stil rees hij op... en nog stiller trok hij zijne kleederen

aan. Celukkig had hij zijne schoenen mede naar bot'en

genomen. Die bond hij over zijne schouders om stil weg

te kunnen sluipen. Scherp Iuisterde hij... doch ving geen

enEel verdacht geluid op. Alles wat hij hoorde was de ge-

regelde ademhaling der slapers; dc toruichtor, die in den
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hoeh sliep, snurlcte luid.
Frans rolde zijne twee lakens ôp, nam ?e onder dcn

arm en op zijne teenen sloop hij naar de gang. Aan 't eind
was een venster, dat in eene zijstraat uitkwam. Behoed-
zaam opende hij het raam... het knarste...; de jongen
hield den adem in; op de zaal echter bleef alles stil.

De koude nachtlucht joeg eene rilling over zijne leden.
Snel bond de vluchteling de twee lakens aaneen. Naast
het rrenster liep eene goot naar beneden. Aan den haak,
waarmede de buis aan den rnuur bevestigd was, bond
Frans zijne zonderlinge reddingslijn. 't Groote oogenblik
was daar! De knaap stapte voorzichtig op den venster-

boord,'liet zich Ïangs het laken omlaag glijden, zich steu-

nen aan de goot en weldra stoncl hii veilig op den grond.

- Gelukt! zoo had hij wel willen jubelen. Maar alle
gevâar voor ontdekking wâs nog niet geweken.

Wat nul Naar huis! Te voet? Ja, te voet, ofschoon hii
rneer dan zes uren stappen tnoest. Ja, naar huis! Als va-

der alles gehoord had, zou hii ziin zoon niet naar 't ge'

stic,ht wederaenc{en. Daarl'an was Frans l'ast cn zçker

overtuigd!

De klok in dcn kerktaren slceg oen, twce... oa oindc-

lijk zes

De bewaker werd wakker. Gewoonte is eene tweede

natuur.

- 
Qpslsan! klonk.het luid door de zaal.

Opstaan! Hatelijk woord voor al die ionge gasten, die

zoer wreed verstoord werden in htlnnen zoeten slaap! Op-

staan! Want een eentoniqe, lange dag lag vctor hen...
't rad der rnachine begon wêeï te draaien..' opstaan dus!

- 
Wat tocht het hier! rnonnpelde de toeziehter' Zou

het venster og: de Sarùg Gponger,r'aaid zijn? I-lij æhoot wat
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klceren aan en ging eens kijken.
Als verplet blecf hij staan. Het lahen zwaaide lustig in

dcn morgenwind.
De bewaher schrolc. Driftis snakte hij het laken los,

wierp met een smak het venster toe.,.. en eensklaps de
voor hem zoo vreeselijtr<e waarheid begrijpende, trippelde
hij snel naar 't bed van Frans Jansaen.

De jongen was weg... gevlucht... gedurende den nacht
...en hij, de toezichter, was er verantwoordelijk voor.

'De verdwijning van den jongen hon hem minder sche-

Ien, maar wat moest hij nu aan den bestuurder zeggen?
In alle geval, hij. moest dat verwenscht geval onmiddel-

Iijk vermelden.

- Janssen is ontsnapt! vloog het van mond tot mond.
Wat eene heerlijke afwisseling in 't saaie, eenzijdige

bestaan der scholieren! Eene ontvluchtingl Zoo iets was
,nog nimmer voorgekomen.

De bestuurder ook werd in zijne droomen gestoord.
'Wat een bittere pil moest hij op zijne nuchtere maag

slikken!
Die oproerling was aan zijne handen ontglipt, had

openlijk den spot gedreven met alle reglementen en voor-
schriften.

De toezichter kreeg onmiddellijk tot last de stad te

doorzoeken. De politie ter hulp roepen?

Neen dat niet, zulks zou al te veel opspraak verwekken
en aan klappeien, daar hadden de heeren van "t gesticht

een broertje dood.

Dan rnaar naar Zeekerk. Natuurliik was de jongen naar

huis geloopen. Doch de wagen naar dat afgelegen neot

vertrok eerst om acht uur!
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vil.

Waarin loods Janssen uitvaart tegen een kostschool-
bestuurder, zijn zoon terug ontvangt en besluit ziin

zoon naar zee te zenden.

Loods Janssen was's morgens vroeg van zee gekomen.

- Een heerlijk gevoel, zei hij vergenoegd, nu ik eens
rusten mag, zonder klachten te moeten aanhooren.

Is er geen brief van Frans gekomen, tijdens mijne af-
wezigheid?

- 
Neen, maar dezen, welken gij hem geschreven

hebt, is teruggekeerd. De bestuurder meldde, dat hij hem
niet aan Frans kon geven, antwoordde moeder Adriana.

- 
Wat! En waarom niet!

-.- I-ees liever zeif. En de vrouw reikte haar echtgenoot
een blaadje over.

De zeeman las.

<< Mijnheer,
Ik kan niet toestaan, dat gij uwen zoon allerlei nieuws

mededeelt over uwe woonplaats. Dat trekt zijne aandacht

maar van de studie af. Gelief u voortaant te bepalen bij
het vermelden van den gezondheidstoestand der ulven en

bij 't schrijven van vermaningen en raadgevingen.

Met achting! >>

De loods staarde een wijle het briefje aan, krabde zich

eens achter de ooren, verfrommelde dan het papier "ti
barstte los: ,

--,- Wel, de Vliegende Hollander mag mijn beste vriend
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zijn, alc iL dat zso laton zal! Ik betul ren hendvol zuur'i
gcwonnen geld en mag nog niet eens een brief schrijven
aan mijn eigen kind. Die bestuurder moet er zijn neus,
welke zoo scherp is als een scheermee, insteken! 'Wat gaat
hom het aan, wat ik aan mijn zoontje vertel! En dan die
toon! Gelief u te bepalen... Ja, Ja, heer pennelikker ikl
zal mij bepalen tot u eene ongezouten de waarheid te
zeggen en u,cens aan 't verstand te brengen, dat Frans in
de eerste plaats mijn zoon is en dan pas uw leerling, Wel,
wel, heb ik van mijn leven... die landkrab is nog lastiger
dan de kapitein van The Sea-Hound... en 'k verzeker u
dat die geen katje is, om zonder handschoenen aan te
pakken, temeer &ar hij oon geaworen kameraad van don
Schiedam blijkt te zijn. Niet aan mijn kind schrijven of
hij moet eerst den brief lezen! En naturlijk is het zoo orn-
gekeerd ook. Frans' epistele worden eveneens doorsnuf-
feld. Als men den jongen keitjes voor boonen en schotel-

water voor soep geeft, mag hij dat nog niet klagen, want
dan kan die fijne pannelat, die over de kinders regeert,,
den brief onmogeiijk wegsturen. Maar dat wordt anders
of ik heet geen Janseen meer!

Waarschijnlijk zou de verontwaardigde zeeman nog
voortgeraaed hebben, ware de deur niet opengegaan.

Daar stond Frans... bleek, berijpt... met ontbloot
hoofd... en blijkbaar doodelijk vermoeid.

- Frans, Frans! lrreet moeder verschriLt, don jongcm

aan hare borst drukkende.
* LiS ik nu te slapen in mijnc kooi op den kottor, of

zit ik thuis naast de stoof t riep Jan*en. Frans, zijt gij det,
in yhesch en bloedl

- Ja vader, 't is Frans, 't is Frans! O wat zullen de

vriendjes blijde zijn! juichte Wouter, door de kamer dan-
sende.

De vluchæling viol op een etoel noer. Men kon het horn

aanzien, dat hij een nachtelijkin tocht van meer dan zes
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uren achter den rug had.

- Vader, ik srneek het u, laat mij thuis blijven. Ik æl
braaf zijn... ik zweer het u!

- Thuis blijven? Natuurtrijk! Of dacht ge dat ik u te-

rug zou zenden naar dat rasphuis? Neen jongen, ge be.
hoeft niets te vertellen. Waar een yader niet vrij aan zijn
kind mag schrijven deugt het niet.

Maar Frans verhaalde alles. En toe)r de loods die gr>

schiedenis van de verklikkerij vernomen had,riep hij, met
de platte hand op zijn knie slaande :

- Hadt gij anders gehandeld, 'k lvas near Argentinië
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gezeild van cerlijke schaamtc. Bravo! er zit eeht, zuiver
zeemansbloed in u! Toen ik leerllrrg \ilas op den kotter
heb ik nooit iernand verraden, trouwens niemand heeft
het ooit gedaan. Zoo'ngast zouden wij met een negeneind
dubbei koord met zeven knoopen afgeranseld, neen, we
zouden hem gekielhaald hebben!

F-rans moest naar bed. Hoe heerlijk sliep hij in 't oudc
ledikant! Hij ontwaakte tegen den middag door 't geluid
yan stemnren. Flaastig hleedde hij zich aan en spoedcie zich
naar beneden.

Daar ontwaardde hij mijnheer Lops, den toezichter der
slaapplaaæen.

- Ha, onwaardige viuchteling, meendet ge ons zoo te
eintkomen! riep de man zegevierend. Mee met rnij, terug
rraar 't gesticht. 't ZaJ er daar fraai uitzien voor u !

"fanssen sprong van zijn zetel op.

- 
Ë-{anden thuis, mijnheer, geboodde loods. Hij is mijn

kind, en gij, noch dien magere, boonenstaak, de kapitein
.van uw nest zal ik maar zeggen, heeft er 't minste recht
op. Ge hebt hem gestraft, omdat hij een verklikker ont-
maskerde... en ge denkt, dat ge hem nu teruglrrijgt ?

Mijnheer, vertrek onmiddeliijk of anders zal ik genooù
zaakt zijn u bij de lurven te pakken en buiten te loodsen.
Diep verontwaardigd verliet mijnheer Lops de woning.

(irornmend deed Janssen hem uitgeieide tot aan de

deur.

- Die jongen van hiernaast is zeker uit school wegge-

Ioopen, zei Bet, die natuuriijk haar rnager gezicht op dc

straat vertoonde. Nietwaar, mijnheer, vervoigde ze tot den

bewaker, hij is een boef.

- Lop" of hoe ge ook heeten nroogt, hernam de loods

spottend, als ge een goed werk wilt doen, neem dan den

slungel van deze vroulv mee naar uw gesticht. Hij zal
daar wonderwel op zijne plaats zijn, want sluwer vos loopl:

er onder de zon niet. En bovendien is Zeekerk dan een
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gtruiperd kwijt.

- 
'Wel gij, lasteraar! riep Bet, de handen dreigend op-

heffend. I\{ijn Stan een gltriperd... Mijnheer, Mij,nheer,
schreeuwde ze naar den toezichter, die er haastig van door
trok en niet meer luisterde. T'oen wendde de vrouw zich
weer tot Janssen, maar deze keerde in huis terug, zeg-
gende:

- Drg Betje... mijne groeten aan uw parel van uw
jongen. AIs 't land een spion noodig heeft, zal ik uw lieve-
ling warm aanbevelen.

Wat nu?
Vader en moeder stonden weer voor die gewichtige

vraag.

Wat nu met Frans? Nenr eene andere school?

- Och vader, laat rnij ,naar zee gaan! smeekte de
knaap. Ik verzekef, u op rnijn woord, dat ik niet meer de
minste reden tot klachten geven zal.

- 
\fel ja, ja naar zee! barstte de loods los. .'t Ware

toch jammer, moest ik geen opvolger hebben in het vâk,
dat de Janssens al zoo lang, zoover ik nagaan kan, be-
kleeden. Van mij moogt ge, Frans! Maar moederl

Vrouvr'Adriana aarzelde. Op dit oogenblik, nu ze haar
jongen terug had uit dat verre geoticht, nu klopte haar
zeemansharte. Want ondarrks alles had ze ook zeÊmans-
bioed! En zeemansbloed yerloochent zich nooit!

Nog een oogenblik aarzelde ze.

Maar Frans sioeg zijne armen om haar halc en drong
vriendelijk:

- T'ûe moeder... ik zal zoo goed oppâosen... toe moe-
der, laat mij gaan!

- Nu mijn kind, ais vader er vrede mede heeft!

- 
f[se2ee, hoezee! juichtte Frans. En dronken yan

vreugde wierp lrij zich in den hoop jongens die zich voor
de deur verzameld hadden bij 't hooren ven 't groote.

nieurrs, dat hun vriend terug was.
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- Ho€ECe, hclueÊ, ik meg gaan vrroa!

- Wel, voor den drommel, de bengel is voor goed
terug. We zullen er weer wat van beleven! kloeg buur-
wouw Bct.

Maar de Zeekerkeche jeugd dacht er anders over. In
triomf voerde ze den teruggekomene hct rtadje rond.

- 
'Wat is er toch gaande) vroeg Stoffel, .on gepefl-

sionneerde loodsschipper.

- 
Ik rnag naar zee! jubelde Franr.

- Is uw vader van gedacht verandrrd?

- J", ik ga varen!

- Dat is goed. 't Ware eene one€r voor de Jansecn's,
moest er een hunner zonen een landkrab blijven. En wat
ze ook zeggen, jongen, uw hart klopt op de rechte plaats...
tnaar ".n" waarschuwirrg... cloe nooit meer uwe ouders
verdriet aan!

- Liever sprong ik in de haven! verzekerc{e Frans.

- 
\,/eeyrrit dan maar! Er zit echt zeernansbloed in u!

En verder ging de bende. Joelend en juichend!
En toen de gemoederen wat bedaarden en Frans 't g*-

val van den verklikker vertelde, riep Steven van den
schoenerkapitein:

- Had ik den lafaard hier, ik stak hem mei zijn hoofd
in't slijk vande haven...'tis juist hag watcr... en zijne
bccnen omhoog!
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Waerin Frens vortrelrt.

Frans trof het. Dank aan Janssen's goeden,naam, lcreeg

de knaap een plaatsj* op een driernaster, welke een verre
reie nroeot ondernernen. Aldus zou de jnngen dra het zoet
en hei zuur van het vak ondervinden. Eerst werd hij zoo*
veel als knechtje aan boord. Fiij moest allerlei karweitjes
verrichten: aardappelen schillen, schuren, dweilen, poet-
sen 

- de zeelui zijn zindelijk - teeren, touw uitpluizen,
kal{ateren en nog veel meer.

Ë,indelijk brak de zoo verlangde de morgeR van het ver-
trek aan.

Frans bezat reeds een oliezak, waarin moeder zijn goed

gBpakt had. Vader had een zeemansuitrusting.voor ziin
Èoontje gekocht en daar stond nu onze maat, in zijn rnol-

ievelien broek en blauwe trui, aan de voeten droeg hij
{erme waterlaarzen en eene ronde muts, met twee lintjes
achteraan, dekte zijn kroeskop.

- 
'1 Wordt tijd! zei vader. Frans, zeg moeder goaden

dag en dan gaan we naar boord.
Vrouw Adriana deed moeitc om de trancn tÇrug te

houden. 't Mocht haar niet gelukken.

En hoe blij de jongen ook \uas, eveneens bij hem ver-

schenen de waterlanders. Met onvaste stem, sprak hij,

- 
Dag, moeder; ik zal goed oppassen en veel aan u

deuken.
Vrouw Adriana omhelsde haar kind en hield het lang
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en innig tegen hare borst geklemd. 't'Was of ze nu, op 't
uiterst oogenblik, haar zoon nog uit de klauwcn der trou-
welooze zee terug houden wilde.

- Kom ! ri"p vader, die recds aan de deur stond. Het
schip mag niet wachten.

Moeder sprak niet; er was iets in hare keel geschoten.
Ze nokte en half onwiilig,iiet ze haar jongen los.

- IVloeder, beste moeder, tot weerziens, sprak Frans
nog. En toen snelde hij vader, die al de straat op was,
achterna.

- Men zal hem wel rap van boord jagen! riep lange.
Ret, die immers alles zien moest, rrat er voor haar deur gc-
beurde.

Stoffel, de gepensioenneerde ioodsschipper hoorde die
woorden, en zijn lcort steenen pijpje uit den mond netnÊn-
de, zei hij kalm:

- Vrouw, uw Stan, kan tegen hem niet op. Wat een
fiinke zeemansknaap! Ik moet hem zien vertrekken, waar-
achtig dat moet ik!

En op een sukkeldrafje iiep hij naar de haven. i't Was bedrijvig op den driemaster, de matroosjes ver
richtten haastig hun werk; beenhouwer, bakker en winke-
lier brachten proviand voor de reis.

Aan de kade stonden vrouwen en kinderen.

- 
p3s1 is Frans! riep een knaap. Ha, die geluksvogei,

hij mag gaan varen

- 
.F-rans, Frans ! klonk het in koor.

't Gelaat van Janssen's zoon straalde ven vreugde. lLep
drukte hij zijne kameraden de hand.

- Aan boord! zei vader.

- 
f'1sns, nu opgepast! vermaandc Stoffcl. Janssen er

steekt een zeeman in uwen oudste.
't Uur van afscheid sloeg.

De loods drukte zijn zoon dc hand. En zijne stem boef-

de, toen hij zei:
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* Dag Frans! Coede reis en maar flint< uw best re-
daan! Dag jongen.

- D"g vader... ik beloof u dat ik me beteren zal. Dag
Wouter. . . groet m.oeder nog eens van mij...

Er nokte iets in de keel van onzen m.aat. Vluq winte
hii de plank over oD't schip. De touwen werden weinisen
?iirl later losqeqooid FIet vaartuis dneef statiq de haven
uir.

De knarren op de kade wuifden met hunne doeken en
rnutsen, en 't daverde van hrrn hoezee'geroep.

- lanssen rnen doet uw zoon uitgeleide, merkte Stof-
lel lachend orr.

- 
'k Hoop maar, dat hii zijn woord houdt en een an-

cler leven b'ednt.
Frans leunde ovet rle verschansinp. Hii staarde naar het

kleine stadie. Hii dacht aan ziine moedet. O! hoe innie' he-

minde hii haarr hii' ptrvnelrle 't nu meer clan ooit. En he-

viç'.e wroe.qing, over al 't leed haar Eerokkend, Lqçlr-Ie

zijn ha"*

- 
Maâr't zal anrlers worden! soralc hii in stilte"

- 
ppns, iongen, het v,'erk ruacht on r-r, zei de kok. die

hcm op den schoucler tilç.fe. lVe moeten cleze midrlas eten.

Aardanpels sehillen. rnâât t

Neen hii was niet aan Foord vôor een plezierreisie. Er
viel hier te werken. De knaan begrin met soeden moec!.

De driemaster sterrende naar 't EnEelsch Kanaal.

Frans s.',evoelde zich al seffens thuis aan boord.

Hii werd allemansvr.iend. Maar h;i 't afltristeren der ge"

sprekl<en. ontdekte hii, hoe dom hii noq was.

- 
Had ik toch rnaar Eeter miin best sedaan bii mees-

ter David! zei hii zuchtend" Nu he-}l ik waarliik nos te le"e'

ren. wat een iongen als ik reeds lang kennen moest. lk
zal den magister om eeniqe boeken vrasen en trachten

mii zelf zooÇeel moeeliik te bekwaman.
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Waarin we nieuvr's hectren,

Twee jaren w_aren voorbijgegaan.
Van den Zeekerkschen toren klonken acht zware sla-

gen.

De enkele olielampjes, waarnrede de straten van het
stadje verlicht werden, konden de duisternis niet gerdrin"
gen.

Maar de jongeling, die met een zak op den rug, zich
over 't kerkplein spoedde en dan de F{oogstraat introk,
kon zijn weg in den donker wel vinden.

Frans .fanssen - ssylf hij was de wandelaar * kwar:r
na eene afwezigheid van twee ja;en in eijne geboorte-
plaats terug.

Hij keerde weer van Australië, of liever gisteren was

hij te Antwerpen afgemonsterd en kwanr nu van de laatete

stad naar Zeekerk.
Met een kloppend harte bleef hij voor de weïbekende

woning staan. Diepe ontroering greep hem aan. Zes en

twintig maanden weg! 't Was een lange tijd.
Bet kwam op straat.

- 
7.e moet mij niet 't eerst zien, dacht Frans en hij

opende haastig de deur.

Vader was thuis; de zoon vernam zijne stam. En die

zoete klanlçen... neen, neen, hij kon noct langer in de

gang toeven... hij moest naar binnen.

- Mocdcr... vadev...'Wouter!

x.
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- 
\ffel, allemachtig, dat is Frans! riep de loods.

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

- Frans! juichte lù(/outer, en hij sprong zijn broer n,r
den rug.

Treffend wederzien na zulk een lanse scheiding.

- Hoe gelukkig en danlçbaar ben ik, u allen gezond
weer te vinden! jubelde de jongen toen hij einclelijk ge-
zeten was.

- Wel, wat zijt gij gegroeid! riep vader, ge steekt al
een kop boven mij uit.

- En welk eene frissche kleur! sprak mneder. 't Goe-
de mensch weende en lachte tegelijk.

- Geen tien minuten geleden, hebben wij nog orrer u
gesproken, zei ze.

- Natuurlijk, merkte de loode lachend op, moeder
sprak rninstens ieder lçwartier over u. Ze heeft u, zno niet
in levende lijve, dan toch in den Êeest vergezeld naâr
Afrika en Australië.

't \il/as feest dien avond.
'Wouter had al gauw de bliide tijdina bii de vrienden

en kennissen verkondigd. En nu stroomde de'woning vol.

- 
AI die drukte voor 2oo'n nietdeus! zei lanse Bet

hoonend. 't Is of de keizer van China zich in Zeekerk be-

vindt.
Meæster David, tot wien de lange wouw deze wooï-

den richtte, antwoordde:

- 
f'6ns wordt tesenwoordig zeer geaeht te Zeekerk.

- 
Hebt gii dan al den last dien hii u berolckende ver-

getenl Mijn Stan was toch veel braver.

- Frans was een ondeugd, dat is waar. Hii heeft veel

l<wade poetsen uitgehaald, waarover hij nu spijt gevoelt.

Niij heeft hij menigen keer in een boozen luim gebracht.

Ik moet er bij voegen, dat hij ziin berouw betuigde"

- Schoone woorden, vleierij! qiep Bet verachtelijk.
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Ik heb Frans nog nimmer iemand hooren vleien. Ën
sehoone woorden spreken, och neen, daar moet ge hem
evenmin voor hebben. Maar, Bet, schoone daden verrich-
ten, dat heeft hij meermalen gedaan.

- 
Daarvan heb ik nirnmer gehoord!

- Neen, de knaap liep er niet mede te koop. Maar
alÏes kwarn uit, toen hii naar zee ging. Voor de oude
Mina sprokkelde hii 's winters hout. Boer Vliegers' kind
redde hij uit eene diepe kreek. De mand van den kreu-
pelen leurder l\4ichiel heeft hij honderden keeren een uur
ver gedragen. En nog veel rneer! Maar de jongen pochte
er niet op; hii deed 't goede om 't goede. Nog eens,,'t
was een rakker, een straatslijper... rnaar de waarheid bb-
ven alles... hii bezat een souden hart. En nu hij wijzer
g.eworden is, ben ik overtuigd, dat hij een rechtschapen

man wordt evenals zijn vader.

- Zijn vader! Och, meester uwe zinnen ziin in de

war! Maar zoo is het nu altijd. 't Kromme spreekt men

recht en't rcchte krom. Niemand zal ooit rniin Stan prij-
zeil.

- Dat seloof ik waarlijk wel, Bet. Let maar eens goed

op uw zoon!

- 
Wat hebt ge van hem te zeggen!

- Men fluistert rare dinsen, oncler meer, dat hii wel

eens voor strandputter drirft te spelen, dat hij rooft cn

steelt.
* Dat zijn gemeenc leugens!

-- 
Ik hoop het, maar vrees.

- 
'k Zal er de politie over spreken' Zso lasteren gaat

alle per*.en te buiten!

- 
In uwe plaats liet ik 't gerecht buiten die zaak' L'ie-

ver pooÊde ilç Stan op een beteren weg te brengen' Waar-

!ijk, Bet, 't saat verkeerd met hem'

En de magister. eene hevige twist ""reezentle "tervolgde
zun weg. Zeeraanshart 4.
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Waarln we ze$nansgesprekken afluisteren"

Frans was sedert eenige dagen thuis.
Op zekeren namiddag, tegen 't vallen van den avond,

zei hij tot vrouw Adriana:

- Moeder ik ga eens tot aan de haven. Er waait eene

stevige bries en 'k wil toch zien, wat dat weer worden zal.

- Toch geen stbrm hoop ik! Vader is op zee.

- Jr, moeder wii mogen van wat wind niet vervaard
zijn. Op onze terugreis stoof het ook. Ons vaartuig was
soms geheel onder water en dan weer huppelde het als...
ja wat zal ik zesg.en... als de veulens bij boer Roms in cle

weide. En toch moest ik dan dikwijls den mast in.

- Zwiig toch, Fran*!

- 
Qçfi,6en worclt alles gewoon. Nu,rnoeder,tot stralçs.

De jongeling verliet de woning en wandelde op ziin
gemak naar de kade. Daar stcnden nog veel varensgezel-

ten, visschers, schippers, Ioodsen.

- 
l!tss1, we zullen er van kriigen! sprak Stoffe!, toen

hij zijn jongen vriend ontwaarde.

- Zoudt ge denken)

- ill weet het zeker. Trouwens àe zelf maar eenÊ

naar de lucht. En de wind wordt ieder oogenblik sterk-er!

Ik heb een storm meegemaakt in de golf van Bis-

- Ja, daar lçan het leelijk spoken. Ik weet er or:!', van

eaye, vertelde de loodsenzoon.

mee te spreken.

- En mijn broer vond er zijn graf, zoi een visscher op
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somberen toon. DscJr't zal hier vannacht ook erg genoeg

zijn.
De mannen bleven aldus over het weer babbelen, tot

ze een jongeling bemerkten, die langs het strand weg-
trok en wiens verschijning het gesprek veranderde.

- 
p631 gaat hij weer! riep Stoffel verachtelijk uit.

- Ah, Stan van do lange, magere Bet! zei Frans. Men
eegt, dat hij de zee schuimt!

- 
Men zegt het niet alleen, rnaar't is zoo! verzekerde

een loods. Ik heb dien kerel nooit vertrouwd. En zijné
moeder denkt, dat ze den braafsten jongen van Zeekerk
bezit.

- Spreek geen scheef woord over Stan, dat zij het

hoort, viel Stoffelin.Ze zou u in't haar vliegen. Dan be-

gint ze te razen en te schelden en steekt daartii haar

scherpen,neus zoo ver vooruit, dat ge vreest er u aan te
kwetsen. 't Is altijd mijn Stan hicr, mijn lief kind daar en

crnder de hand spuwt ze haar gal op alle anderc knapen.

- Mij heeft ze nooit kunnen verdragtn, hernam
Frans. En wel honderd keer voorspelde ze, dat ik voor
galg en rad opgroeide.

- 
Nu gij waart ook juist geen heifu boontje, merkte

een visscher op. Nog vermis ik een lang touw, dat gij

voorzeker binnengepalmd hebt.

- 
fut6avtsn, dat is niet waar! riep de loodsenzoon op

heftigen toon. Ik beken, dat ik een deugniet was en nu

betreur ik het. 't Ware wel dubbel zoo goed geweest, had-

sle ik mijne ouders wat minder verdriet aangedaan. En

van mijn slecht gedrag in de school, ondervind il< nog

altijd de schadelijke gevolgen. Doch stclen heb ik nooit
gedaan, neen nooit, daar verpand ik naijn woord op. Ook
vraag aan alle jongens of ik ooit miin woord schond. Ook

kwam ik altijd voor de waarheid uit. Dat kunnen mijne
maten getuigen.

- 
Recht door zoe, zco bchout hot ook, vooral bij een



c52a

vâr,ensgezel ! betuigde Stoffel.

- Frans ge moogt niet boos worden! hernam Maar-
ten haastig. Ik meende dat zoo erg niet.

- Ik haat alle slinkschheid. Nog eens, ik heb menigen
keer mijne ondeugende streken verwenscht. En toen ilr
op mijne reis de nachtwacht had en op het dek heen en
weer stapte, dacht ik dikwijls aan mijne moeder, die veel
om mijn slecht gedrag geweend heeft. Toen sloeg ik mij
voor den kop en zei tot mijn eigen: Ge verdient zulk eene
brave moeder niet!

- Bravo! riep Stoffel, 't Is een goed kind, dat zijne
ouders eert.
' 

- Om over wat anders te spreken, begon Maarten
weer, zijn alle visschers binnen)

- Japik was alleen nog buiten, maar daar komt hij
juist in de haven! riep een loods. 't Is beter aan de kade
dan op zee met zulk een weer. Frans, jongen, uw vader
zal er ook van krijgen. Eergisteren is de kotter vertrokken,
nietwaar?

- J.! Ze schommelen nu in 't Engelsch Kanaal. Mo-
gelijk heeft hij reeds een schip vast. Maar met zoo'n weer
zal het een zware karwei zijn, het binnen te loodsen.

- Hij deed verstandiger 't ruime sop te houden, be-

weerde Maarten.

- Och, dat gaat altijd niet, wedervoer Stoffel. Toen
il.. nog bij 't vak vras, lagen wij op een avond, zoo on-
stuimig als deze, in 't Engelsch kanaal. We stonden over
de verschansing te leunen, toen we een zeil in 't zichi
kregen. Spoedig de verrekijkers en ja 't schip seinde om
een loods. Wij in de kajuit en rap de teerlingen gewor-
pen om 't vaartuig binnen te brensen. 't Lot viel op mij.
Men roeide mij weg en ik klorn aan boord van den En-
gelschen driemaster. Ik nam 't bevel van den kapitein over
en wij stevenden herwaarts.

Maarlondertusschen werd de bries een storm en de
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storm een oor,kaan. Drommels wat een weer was dat!
Tegen den morgen kwam de kapitein op de brug. De

kerel was dronken. Welk eene onverantwoordelijkheid,
niet waar?

- Iloods! brabbelde hij met zijne dubbele tong, zijn
we er haast?

- We blijven buiten, zei ik boos. Met zoo'n storm.
Ik bleef natuurlijk buiten. Tegen den noen van den

volgenden dag bedaarde het weeï en toen bracht ik mijn
schip behouden in de haven.
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En weet ge wat we 't eerst van al zagen) Een schoener,
dic op de noorderpier vastzat. Hij had ook getracht bin-
nen te loopen. NIet de grootste moeite werd de bernanning
gerd.

Ondertusschon was de kapitein nuchter geworden. Hij
vernam de schipbreuk en schrok bij de gednchte, àt Cit

lot ook het onze had kunnen zijn.
Met tranen in de oogen bood hij mij zijne verontschul'

digingen aan.

Ik drukte hem de hand - 
witarom zou ik mijn boos

gezicht gehouden hcbben - 
doch fluisterdc hem in het

oor:
* Kapitein, smijt uwe rhum * brandêwijtt* wiekey

en andere dui,velsche flesschen over boord.

Zoo hoort ge, eindigde Stoffels, dat een loods ook rare

ontmoetingen hebben kan. Maar nu ga ih eene naar huis

eien, of moeder de vrouw reeds de koffie goreed hecft.

Spoedig was de kadc zoo goed als verlaten.
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Waarin eene stoutmoedige en kloehc *ddittg
beschreven wordt.

't Stormde.
De wind huilde en van achter de duinen stegen allerlei

geluiden op.
De golven beukten het strand; eene hevige branding

stond op de kust; het water der haven overstroomde de
kade err de menschen hadden de keldergaten opgestopt.
Wie dit verzuimde, mocht er zich op voorbereiden, mor-
gen te moeten pompen, en met kuipen of emmers te
sleuren.

Frans Janssen sliep als eene roos. Het hinderde hem
niet, dat de wind rond het huis gierde en de ruiten van
zijne slaapkamer rinkelen deed.

Het huilen der zee was zoo dikwijls zijn wiegelied ge-

weest, toen hij op den machtigen Oceaan zwalkte. De
golven rolden en wentelden en keerden nu ook, doch niet
tegen zijn schip, maar op de duinen sioegen ze in wit
schuim uiteen.

AIs het stormde, dan sliep hij nog Gens zoc vast.
Vrouw Adriana waakte. Met gevouwen handen en

wijd geopende oogen lag zij op haar leger... doch hare
gedachten waren op de huilende, kokende zee... daar
wàar haar echtgenoot, de vader van haar kinderen, op een

notendopje misschion met den dood worstelde.
Plotseling schrok ze op. Hoorde ze daar niet een schotl

XL
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Of'was 't gedommel van den wind? Nrop, ncen, weer
klonk een schot... een noodsein wellicht in doodsangst
afgevuurd door zeelieden, die in gevaar verkeerden.

't Volgend oogenblik stond vrou$r Adriana bij het bed
harer zonen.

- 
Frans, V/outer, sta op..: er is een schip in nood...

Frans, Wouter... !

De oudste ontwaakte.

- Moeder! riep hij verrast en nog slaperig. r

- Frans, ik heb een noodschot gehoord... er moet een
vaartuig gestrand zijn.

De flinke jongeling sprong op den vloer.

- Ha, ik hoor het ook! riep hij driftig.
Snel stak hij zich in zijne kleeren en weldra rende hij

de straat op.

Hij moest stil staan. Een rukvlaag wic{p hcm schicr
omver. Maar hij worstelde voort.

Frans, zijt glj het? klonk eene stem.

- J., Stoffel, hebt ge ook het schot gehoordl

- 
Niet een, maar wel drie. 't Gevaar moet groot zijn,

en de kans op redding is zoo klein!

- We zullen zien! mompelde de jongeling. Stoffel,
vervolgde hij, laat ik u een arm gpven. IVat een schrikke-
lijke wind

- 
Ik kan nog wel op mijn eigen boenen staan, jon-

gen. We zijn haast op d€ kade.
Van alle kanten kwam er volk.
Ginds boven de zee verhief zich plotseling cene blauwc

vuurpijl.

- 
't Zit op de Meeuwenbank! riep Stoffel. Ziet gij de

noodlantaarnl Arrne kerels, ge zijt op eene leelijke plek
verzeildl

- 
7,e moeten gered worden! schreeuwde Frans Jans-

sen en de stem vair den zeventienjarigen jongeling klsnk
forsch en krachtig boven 't gehuil der gdven"
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- Ce spreekt goed, hernann Stoffel. Maar niemand
L.an de ongelukkige kerels bereiken.

- En toch moet het! riep de loodsenzoon ten tweeden
male.

Rombouts, 't hoofd van den reddingsdienst gaf bevel
de boot uit te zetten.

Eene-Iç.leine streepboot lag rnet stoorn op. knrners altijd,
maar te meer nog in zulk.weer, diende men voorzorgËn
te nemen.

De reddingsboot werd aan het stoomscheepje beves-
tigd.

- lvt3611sn, vroeg Frans aan den visscher, mogen wij
uw blazersschuit ook aan de sleepboot vastbindenl

- 
En waaroml

- Ik heb een voorgevoelen, dat de reddingssloep al-
leen niet voldoende zal wezen.

-- Jongen, jongen, 't is een gevaarlijk werkje.

- 
Ik weet het, antlvoorc{de de loodsenzoon lcalnn.

Maar rnogen daarom gindsche rnenschen verdrinken? Gij
moet zelf niet rneegaan; daar staan vijf karneraden ge-

reed.

- 
Als de jongeren zrrlk een voorbeeld geven, wil ik

rriet ten a-chter blijven! riep de visscher. Vooruit, aan

booyd en cloen we wat mogelijk is.

- 
fi"v311s ! klonk het gillend.

De jongeling keerde zich om.

Daar stond zijne moeder. Hare lange haren wapperden

in den -wind. En bij 't licht der toortsen, door de rnannen

van den reddingsdienst aangestoken, bemerkte Frans dat

Fraar gelaat hevige angst en onrust teekende.

- 
Moeder, gij hier! riep hij verrast.

-- Ik ried uwe bedoeling, Frans! Ga niet mee, bliif
hier... denk aan rnij... uw lerren is in gevaar..' hoor hoe

't storrnt !

- 
En de ongelukkigen ep de Meeuwenbank' moader?
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- Frang, Frans!

- En zoo vader eens âan boord ware... en verdronk.
lk weet het, vader kan niet aan boord zijn, nu niet,
maar morgen, de volg,ende week, zou hij ook in nood
kunnen verkeeren. En als de rnenschen aan wal hem dan
aan hun lot overlaten? Moeder, eveneens ik kan zulk een
Iot treffen. Niet waar moeder ge laat mij gaan... neen, ge
houdt mij niet langer tegen?

- 
Frans... welnu...ga!

- 
Ik vergezel u! riep Wouter.

- 
\fs6n, wedervoer de oudste, 't is uw plicht bij moe-

cler te blijven. Zorg voor haar! Tot straks!
Tot straks! Ach, moeder gevoelde een scherp wapen

in haar harte dringen... ; tot straks! En wat...
Zie daar snelde Frans heen, driftig sprong hij op Maar-

tens schuit, die tegelijk met de redding.ssloep door't sleep-

bootje Lruiten de haven gebracht werd.

- Wat een flinke gast! zei Stoffel, op Janssens zoon
doelende. Een edel, trouw zeemanshart.

De golven sloegen wild tegen en over de ranke vaâr-
tuigen.

't'Was een worstelen en zwoegen om op zee te geraken.

- We beproeven 't onmogelijke! riep Rombout. We
rnoeten terugkeeren en tot morgen wachten.

- De sleepboot wendde het roer.

- TVat is dat? vroeg Frans, die in het tweede scheepje
was. De reddingsboot keert terug. Ah, Rombout denkt dat
het eene onmogelijkheid is de arme kerels van hun wrak te
halen.

- We zullen tot morgen wachten! schreeuwde Rom-
bout.

- Tot morgen! mompelde Janssen. Maar dan is het
te laat. Gooi los, dat touw! bulderde hij. AIs gij het op-
geeft, doen wij het, nietwaar gezellen?

- J"! donderde het. Ja, Ja!
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De twee eergte vaartuigen keerden terug. De visschers-
schuit vervolgde haar moeilijken tocht.

Maarten heesch het zeil en Frans hield het roer.
Daar stond hij, de ondeugende knaap van weleer, de

stratenschrik... daar stond hij, met vastberadenheid op't gelaat... met de oogen starende naar het licht, het nood-
sein, ginds op de huilende zee. Ginds bevonden zich naas_
ten in doodsgevaar... en zij moesten gered worden.

Wind en golven bestookten het kleine vaartuig,. gee_
celden de bemanning 't gelaat als met striemende zweep-
slagen... sneed hen soms den adem af ... verstikte hen
schier.

En toch volhouden.

- Frans, we zullen er niet geraken! riep Maarten.

- We moeten! Vooruit, we winnen! klonk het ant_
woord.

Zijn arm was verlamd door het stevig omklemmen der
roerstang... toch volhouden!

De schuit scheen een speelbal der golven... werd op-
geheven en neergesmakt, helde vervaarlijk terzijde... i.g
soms bijna met de kiel naar boven... toch volhouden!

Volhouden, voihouden!
En ze hielden vol de kloeke helden der kr"rst.
Met cien zuidwester over den forschen kop, de oliejas

stijf om 't lijf, den reddingsgordel rond de borst, de wa-
terlaarzen tot aan de knieën opgetroki<en... zoo worstel-
cien de maten tegen de woedende eiementen.

't Was of de zee nog sterker huilde, nu men haar den
buit ontrukken wilde.

I)e opoffering werd beloond.
De schuit genaakte het wrak. Aanleggen was onmoge-

lijk, want 't kleine vaartuig zou tegen 't gestrande in
splinters geslagen worden.

Men trachtte eene lijn uit te gooien, maar de wind
yoerde haar mee.
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- We zullcn langs uw schip veren, riep Maarten.
$pringt over, zoo uw leven u iief is.

[Je schuit cireef zrro dicht langs het wrak, dat de schip-
breukelingen koncien overspringen. Sommigen vielen in
zee, doch werden door de redders gegïepen en aan boord
gehoechen.

*- Naar lenoC terug! gebood Maarten.

- 
'lVach,t ! kreet Frans. In den nrast h*ngen noE

rrood.seinen.

- 
Wat geeft dat) :

- 
ï(el misschien zuilen anderen, van voorbijvarende

schepen, die oprrerken en pogingen wagen om bijstand te
verieenen. ûan begeven ze zich noodeloos,in groot gevaer.
L,n cnat mag niet! Zeil nog eens langs het wrak!

Maarten voideed aan 't verzoek.
[}e loodsenzoon d,eed een verv&ariijken sprong... kvnm

op 't gestrande schip terecht... haalde de lantaarn naar
lrcneden... en hield zich gereed den doodensprong te"her-
halen, toen een gekernl zijne ooren trof.

- 
Ligt daar nog iemand? tierde Frans.

-* F-{elp, help!
De jongeling zag scherp toe. \Vaariijk een man zat op

't overspoelde dek met den rug tegen oen kombuis.

- 
Spoed u,.volg mij! krcot Frane.

- Ik durf niet!
De loodsenzoon trachtte den ongeiukkige vast te grij-

pen. l)eze stond op... maâr bij het zien der woedende gol-
ven deinsde hij terug.

Doch Frans gaf hem een geweldigen duw, roeponde:

- Daar komt er nog een! Grijpt hem!
De schipbreukeling stortte in zee, maar werd door oonc

vaardige hand opgetild en in den blazer gehaald.

Frans sprong haastig bij zijne makkers terug.
* Nu na*r Zcokerkl jubeldc hii.
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xII.

Waarin we vertlernen, hoe Franc fur triomf naar huis
gebracht en gevierd wordt.

klet hevige teleurstelling zagen de menschen op de ka-
de de sleepboot en de reddingsboot terug lceeren.

'-- '1 Is eene nuttelooze waaghalzerij I riep Rombout.

- En waar is de blazer! vroeg een uit den hoop.

- 
Frans Janssen wil toch naar het wrak zeilen. Hij

en zijne makkers, met visscher Maarten aan 't hoofd, zoe-
ken hun dood.

- Wel drommels, kreet Stoffel, de jongeren maken
de ouderen beschaamd. 'Wat 

een parel van een zeemans-
kind!

ln hevige spanning werden de komende dingen ver-
. wacht.

Onruetig zat vrouw Adriana in hare woning.
Traag kropen de uren voort. Hoe schrok zij toen Wou-

ter haar't nieuws van den terugkeer der reddingssloep ver-
telde.

- Frans is te roekeloos ! kloeg moeder.

- Ieder spreekt over henr! riep de broeder in vervoe-
ring uit. Men zegt, dat hij de beste zeeman van de stad,

is. Moeder, yy*een maar niet. Hij zal wel terug komen en

de schipbreukelingen meebrengen ook. Stoffel is er van
overtuigd.

Wat er in het hart van. Janssens echtgenoote omging,
is niet te beschrijven!
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Eindelijk lichtte de morgen... de rnorgen van een nieu-
wen dag- een onheild"gt een dag, die steeds een clroe-
vise herinnering blijven zoul

Schrikkeliike onzekerheid !

- Moeder, daar ziin ze, <laar ziin zpl.... itrbelde'Won-
ter, de woninq hinnenstormende. Frans staat aan 't roer
en ze hebben de schirrbrerrkelinsen mee.De schr:it zit bom-
vol. Kom spoedig naar de haven!

De loodsenvrouw sprong op! Met vluEse schreden
vols'de ze haren zoon. Tranen van vreuscle liepen over
hare wanc'.en. Gansch haar lichaam trilde. Ze moest hare
oogen afwegen om te kunnen zien. Ia. .laar nader.le ele

schuit en <lie flinke p-ast sinds achterin. . . 't ,^ras haar kin.t I

Frans .Ianssen boos zich over âen man dien hii ,,^- ','

"".1r .'eted had en in wien hij een der leeraren van zi:-^
vtroer'ere kostschool herkende.

- 
Miinheer. srrrak hii. we varen hehor-rrlen rJe haven

hinne.n. Ik hoon niet. dat se 't zeevolk noe onqenranierd
en onbeschaafd zult noemen. zooals p-e eens in de les
deedt. Maar, miinheer, ik denk er niet meer aan. Miine
rnoeder ]zal u rastvrii ontvanqen en vernlepen.

f)e kranise redders werden met een luid seiubet 6e-
sroct. Vele armen strekten zich uit om de schipbreukelin-
gen aan te nemen en naar eene herbergzame wonins te
gelejden.

- 
Hii was de ziel van altres. zonder hem zouden we er

niet eekomen zi!n!riep Maarten op den loodsenzoon wii-
zende"

- 
[-l662se voor Frans Janssen! Hoezee! daverde het

over de Zeekerksche Lade.

- 
p16ng

- 
Moeder!

En moeder en zoon rvielen in elkanders armeR.
Menige ruwe zeebonk veesde in stilte een traan weq.

bij 't aanschouwen van dit roerend tooneel,
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- Die heer moet met ons mee! sprak Frans, den lee.
raar aanduidende.

.- fl6s2se voo: Frans Janssen! klonl*. het weer.
En in triomf droegen de juichenrl,e burqers den toodsen-

zoon op hunne schouders naar huis.
Wat er in vrouw Aclriana's lrart ornging!
De onderwijzer stapte tusschen zijne moeder en zijn

broeder.

En lange Bet, die anders altiid aan cle deur stand, bleef
nu binnen.

Drie dagen later keerde loods Tanssen van zijne reis te.
rug.

- Mijne harteliilce seTukwenschen ! riep de hurse-i
meester reeds uit de '{retrte, toen hii den ;re*r'nan in de styaat
ontwaarde.

- lVat is er nu weer aân 't handje! rncnkelde de looeils"

't Is toch mijn naamdag niet!
De masistraat trad op rJen zeeman toe en clr-ukte hem

innie de hand.

- Weet ge elan nog niets! vroeq hii. de ver'*',:nderinq
oo .fanssens gelaat lezende. djw xoon is een l"reld.

En haastig verTelde cle burgemeester 't Eebe'rrde.

De loods hleef lçakn, n:ïaâtr ziin sezicht straalde vân
weugde.

Overs"eluld(ie stapte hii naar huis. Hii trad recht cp ziin
zoon toe en gaf hem een stevïgen han.clclruk.

- Zeelieden ziin niet rijk aan schoone woorden, zei

hii. Maar Frans ïk ben fier op u!

Ja nu had de loods ancler nieuws van ziin inngen ee'
hoord bij ziin teru'",,.keer.

-- En hier is een der neredclen, vertelde mnerJer. Een

Ieeraar van de lio..tschc,o]

-- Ik ben mijn leven aan uw zoan verschuldigd, sprak
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de heer. Waarlijk nu zie ik in, dat ik hem verkeerd beoor-
deeld heb.

- 
Spreken wij niet meer over den vroegeren tijd, zei

Frans. 't Is waar, eens was ik een deugniet, maar dat alles
is nu veranderd. Vader, ge deedt wel, toen ge me naar
zee liet gaan.

- Daar is 't uwe plaats, verzekerde de lgods. Maar
vertel eens wat over dat schip, rnijnheer, vervolgde hij
tot den leeraar. Hoe kwaamt gij aan boord)

- Ik n'as naar Êngeland geweest, waar een mijner
broeders woont. Ik keerde met een driernaster terug, die
juist uit de kleiue zeestad, de woonplaats vau mijn broe-
der, naar ons land vertrok. We werden door den storrn
overvallen en uit den koers geslagen. Zoo geraakten wij
op die zandbank. Gelukkig werd de geheele'bemanning
gered.

- Die is reeds vertrokken, zei vrouw A&iarra, ze ztjn
alhn hier gewe€st, om Frans te bedanken en schonken
hem een prachtigen verrekijker en eon kostbaar horloge
als aandenken. Maar wat mij 't meeest verheug;t, is het-
geen de kapitein zei.

- En wat was dat? vroeg vadcr.

- 
Vro{r\À'en en kinderen in Engeland zullen dcn naam

van u\r zoon zegenen! ging moeder voort. Ja, die gedachte

verblijdt mij, qmdat ik begrijpen kan, hoe gelukkig die
vrouwen en kinderen zullen tijn, hun man en vader terug
te hebben.

Ën met oen blik vsl edslc fierheid zaeze haar hind aan.

È

Eenigen tijd later trad de burgemeester de woning van

Janssen binnen.
* Hier heb ik wat voor u, Frans, sprak hii geheim.

zinnig,
* \y'6ev mij; burgenneester?
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- Ja, jongen, voor u, Frans Janseen. En ge hebt dat
ruim.schoots verdiend. Doe dit doosje maar eens open.

Frans deed het en voor zijne verwonderde oogen blonk
rene zilveren medalie, met het opschrift:

<<Voor Moed en Hulpbetoon>>.

- Wat beteekent datl stamelde de loodsenzoon.

- Zulks beteekent, dat de koning u zijne hooge te-

vredenheid betuigen wil. Kijk maar eens aan de keerzijde,
daar prijkt de beeltenis van onzen yorst.
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- Maar burgerneoster, visseher Merrton boetuurdr

- En daarom wcrd hij ook belcond. fulaar gij hieldt or
toch de redding?
den moed in, gij vuurdet de andercn aanl

'Wat gevoelde vrouw Adriana zich fier! Dat was iets an-
ders dan een plakkaat bij de poort van het gerechtsgebouw
in de stad, waarvoor zij vroeger zulk eene angst koesterde!

Na het vertrek des burgemee^sters, sprak vadert

- Och, Frans, die dingen zijn wel aardig, ik heb er
ook, maar leg de medalie in de schuif, jongen. De ware
belooning is, wat ge hier gevoelt. En de loods druktc op
zijn hart.

Het gensche strdje verhcugde zich met de enderschei-

ding, welke den moedigen redders te beurt was gevallen.
Slcchte lange Bet betuigde hare ontevredenheid.

- 
Waar moet het heen, sprak ze, als bocven gelijk

hicrnaast nu al eereteekens hrijgen!
Frans volgde vaders raad. Maar moeder Adriana trok

dikwijls de schuif open om de medalie te bezien. Dan
schoten de tranen haar in de oogen. Ze was fier op haar
zoon; doch de nederige vrouw dacht er nimmer aan ,dat
hare teedere, opofferende moederiiefdc hct kind op den
goeden weg leidde... dat haar Iiefderijk beeld hem in de

verrc, vreemde steden voor allerlei, wat niet deugt bewaar-

de... dat haar invloed voor ham de heilzaamste gevolgen

uitoefende.
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Vele, vele jaren waren verloopen.
Een flinke zeeman, met een door de zon gebruind ge-

laat, stond voor de woning, vr'aar eens loods Janssen
woonde.

Hij klopte op de deur. Een meisje van een achttal jaren
opende. Verwonderd zag ze ,naar den bezoeker en riep
toen verrast:

- Gii zijt oom Frans. Ik herken u van het groot por-
tret dat in de kamer hangt.

- En sij zijt mijn nichtje Adriana! hernam de zee-
man, het meisje kussende, dat het klonk. En is vader
thuisl

Dat is de stem van Frans! klonk het in de gang.
: \Veu1sr, jongen, hoe gaat hetl

- Frans, Frans, wat ben ik blijde u weer te zien. 't
Was alsof ge den \reg naar Zeekerk vergeten waart. h{aar
kom binnen, broedei, ge zijt natuurlijk thuis hier. Maiie,"
vervolgde 'Wouter 

Janssen, die nu zelf loods was, tot
zijne vrouw, Maria hier is Frans. Hij heeft ons nog niet
geheel en al vergeten.

- Vergeten, hernam de teruggekeerde, zijne schoon.
zuster hartelijk begroetende, ik u vergetenl Gelooft me,
dat ik vurig wenschte eens naar Zeekerk te komen, maar
ge tyeet ons beroep laat ons niet altijd toe,, ontworpen
plannetjes uit te voeren.

Een knaapje van drie jaren trippelde in de kamer.



69

Eenigszins angstig zag het naar den vreemden man op.
Dat we ook aan u dachten, sprak 'TV'outer, bewiist

u den naam van onzen kleinen snuïter. Hij heet Frans.
Korn, ventie, zeg uw oom een eoeden dag.

Weldra knoopten de broeders een levenclig gesprek aan.

- Veel nieuws rnoet ik u niet vertellen. zei Frans.
Ge weet, na de reddins der sehiphreut<elinsen hii miine
eerste thuiskomst, werd mij eene plaats aangeboden door
eene Enr.'plsehe reederii.

- Ja, 'k herinner me dat wet; 't was op aanbeveting
van den Britschen kapitein, dïen ge met ziine bemannins
van de zandtrank haaldet." 

- 
'Welnu, ik werd op een schoolschirr senlaatst. II(

had natuurliik noe veel te leeren. Eindeliik b'ehaalde ik
den graacl van stuurrnan. Als eerste officier cleed ik vele

aËreizen. Eenise maanden geleden henoemde de reederii
mii tot kanitein van <<The Citv of Porthm.outh>>, eene
flinke stoomb'oot. Zelic1 nrr in het doli te Liverpool, om
eens nageezien te wor,len" En van cleze gunstis.e gelepen-
heid maakte ik p*ebnrik. om eens naar Zeekerk te komen.

- 
'1'TVerd hoog tiid ook! verzeLerde'Wouter. Na mne-

ders dood. ziit ge hier nïet meer ger,veest.

Frans' selaat verduisterde gedurende eenise ootrêfl-
blikken.

- Celukkig kon ik toen overkornen, hernam hii on
droevisen toon. Noq steeds ben ik bliide, moeder toen bii
t<ennis aanqetroffen te hehben. Hare laatste woorden ko-
rnen mii biina daseliiks voor den geest.

- 
f'16ps, ge ziit een brave zoon. aldlls snrak ze.

- Ja, en die uitroep sneed mii door 't harte. Toen ik"

een knaap was, heb ik moeder veel 'rerclriet beroklçend.
Later begreep ik dat zoo rn el. En harl ïk toen kr:nnen
herbeginnen ! Moecler vreescle dat ik den verkeer.len weq
zou opgaan.

- En daarom was ze zoo verheugd, toen het anders
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blæk, hernam Wouter.
* Moeder heeft vadcr niet lang overleefd.' 
- Sedert den vreeselijken dag, toen de kotter met rnan

en muis verging, werd moeder stiller dan ooit. Ze treurde
over vader en werd bovendien door schrikkelijke angst
gekweld, dat gij en ik hetzelfdeilot zouden deelen.

- 
'1 Was eene schrikkelijke tijding! zei Frans. lk las

't ontzettend nieuws in een Engelsch dagblad. De letter.:

schemerden voor mijn oog;en. Ja, 
'Wouter, er geschieden

drama's in een zeernansfamilie. Plotseling dacht ik aan

vader... worstelend met den dood... zich vastklampend
aan een drijfhout... en dan... waarlijl< ons bedrijf is sonns

noodlottisl

- 
Maar zoudt gij uw beroep rvillen opgeven?

- Neen, volstrekt niet! Zeemansbloed kan zich nim-
mer verloochenen.

Maar latcn wc van dit onderwerp afstappen. We iagen
Maria den schritr< op't lijf. Vertel mij eens wat nîeuws'

- 
Och, in Zeekerk gebeurt er al niet veel. Stoffel is

overleden, dat weet ge zeker vrel. Om zoo te zeggen is hii
sezond gestorven, uitgeleefd, gelijtr( de doctors dat heeten.

Onze vroegere kameraden zijn meestendeels loods qe\Â/or-

den. Pieter Vlaks, de lanee, zooals we hem noemden. is '

helaas! ook 't hoekje om. Verdronken in 't Enselsch Ka-

naal. 't Bootje, waarin men hem van den kotter naar een

schip roeide, sloeg om. Arme kerels!

- 
Verdronken alten?

- Ja, de loods en de roeiers.

- 
Wat is er van Sta.n geworden? vroeg Frans.

- 
$1sn van lange Bet, hij zit in de gevangenis!

- 
Wat!

- 
\,rs1e6rdeeld voor diefstal. Hij schuimde de zee-

Men koesterde reeds langen tijd kwaad vernnoeden' maar

op zekeren dag, na een storm, kwam een lijk, dat onder

't duin begraven lag, bloot. Stan werd cndervraagd. Eerst
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loog hij, maar toen bleek, dat de schelm een schipbreuke-
ling uitgeplunderd had. Lange Bet ging geweldig te keer,
toen men haar zoon weghaalde. Ze schold de politie uit
en bezwoer bij hoog en laag, dat de schurk een brave man
was. Bet is eenige jaren geleden in 't arnnenhuis gestorven.

We hebben nu betere buren: visscher Maarten en zijne
vrouw, twee gelukkige oudjes, die van hunne duitjes le-
ven.

Beide broeders spraken nog geruimen tijd samen.

De avond was aan 't vallen.-
Een man stapte langs de graven op 't kerkhof. Eens-

klaps bleef hij geroerd staan. Eene eenvoudige zerk dekte
de groeve van Janssen's echtgenoote.

- Moeder, sprak Frans, want hij was de e€nzarne

wandelaar, moeder nooit zal ik u vergeten! Gij hebt mij
den goeden weg gewezen... uw teedeve liefde behoedde

mij voor het kwaad... uw beeld bemoedigde mij... uwe
nagedachtenis zal mij imrner heilig zijn.

[-ng bleef de zeeman bij het graf staan. En toen hij
zich stil , van den doodenakker verwijderde, rolde een
groote traan over zijne gebruinde wang.

ETNDE.


