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KINDERBIBLIOTHEEK
A. HANS

Nr. 3l I .

Het Eloefie

Nr. 3lL
A.

HET

HANIÙ

BOEFNIE.
I.

Bob Jacob,s wonnde in een Engelsche havenstad. Zijn vader was rn€estal c,p zee en zijn moecler leurde met visch.
't Was nu vacântie en Bob vond het een heerIijk leventje vrij langs de straat en aan de haven
te zwerven.
Twee 'broers voeren ook op een visschersschuit en Jane, die pas veerticn wae, deed het
huishouden. Bo'b Jacobs kwarn uit zijn bed op

{en zolder. Hij waschte zich buiten aian

de

pornp. Zijn toilet wa$ gâuw gemaalct. Nu in den
Zomer droeg Bob geen vest en liep hij luchtig
rond.
Jane, ik heb honser, zei hij.
- Ja,
ja, ik zal dadeiijk brood snijden"
- Maar ik kan niet meer wachten.
*- lli moet toch eerst den vloer dweilen.
* Dat kunt ge stral(s ook doen.
* Ge zult wachten.

*l*

,-*- ik r,vil niet, [k sclreur vau den horlgcr Lrrl
,"'ilt rnij altijd treiteren.
Jane had een emmer water gehaald en decd ol
ze Bob's gebrom niet hoorde De knaap wer'd
nijdig,en schopte den emmer om.
.|ane.gaf hem een klap met de dweii" Ze had
reden om boos te zijn eTl was nooit zachtzinnig.
't Cing trouwens aitijd ruw toe in het gezin van
facobs. 't Stond er voor bekend in de buurt. En
{nen noemde er Bob: << Het boefje >>.
Bob vloog nu zijn zuster aan, maar Jane bleek
de sterkste en sleurde haar twaalfjarigen broer
aan de deur.
't Scheen geen kun,st, want Bob wâs klein
voor zijn leeftijd.
Nu krijgt ge geen etenl snauwde Jane. Gij
*
gemeene,
valsche jongen,!

Bob.

Dat zullen we zien, feeksl

antw,oordde

Hij ging naar een bakkerswinkel op den hoek,

Vijf van die versche
-De vro.trw gaf ze hern.

koeken, vroeg hij.

Jane zal ze straks betalen, zei Bob, de koe- vlug
ken
opnemend.
Neen, dat gaat zoo niet! riep de bakkerc- uit.
srour+'
Maar Bob was al buiten en vluchtte een andere
straat in. Daar at hij smakelijk de koeken op.
* Ik zal Jane t"*yjr._eten te weigeren. Ze

zal een raâr gezicht zetten, ais de

bakkers-

vrouur om de centen komt.
Bob wist H'el dat hij van rnoeder een pak siaag
zou l<rijgen, maar d,at was dan van later zorg.
De ouders Jacobs hadde.n hun kinderen altijci
ruw behandeld en deee [oonden ook geen eerbied voor hen.
Bob slenterde rond. Hij ontrnoette zijn katnaraad Eric Blok. Ze waren veel samen en al was
Eric veel grooter, toch speekle Bob baas over
hem.

,']

Ze wandelden, voort. Eric wist dat er in het
q.obt huis van den burgemeester een prins verl-rleef Die was gekomen onr oorlogsschepen te
bezoeken welke voor de stad in zee lagen.
De jongens gingen eens kijken.
Ze zagem den prins niet, maar wel een grooten,
stevigen solclaat, die er op schildwacht stond,
Bob en Eric staarden hem aan. Wat lçon Flol:
nu een onnoozel gezicht trekken, juist als ware
hij het braafstet ventje der wereld.
De soldâat zei dat ze. ztch moesten verwijcleren.

Ik vind u zoo rr.:oi, spr:ak Bob. Ik

- kleeren willen
zulke

z,-r-r c,o!ç

dragen.

Een schildwacht mas geen gesprek voeren.
hdaar deze keek stuursch naar c{e }rnapcn, ais oru
ze door zijn norschen blik weg te jagen,
Bob wa* echter n,ict garuw bang.

*3-

Mogen we eens naar binnen, om den prins
te -zienl vroeg hij.
W.g of ze zullen u in een hok opsluiten,
de eoldaat.
clreigde
Bob kon nooit verd,rag'en, dat men den baas
over hem speelde. Hij was de grootste lastpost
op school. Hij liep wel even weg, maar lcwam terug met een krommen stok, dien hij op zijn

schouder legde âls een geweer en hij stapte heen
en weer als ware hij zelf een schildwacht. Eric
keelç van een eindje toc.
Voorbijgangers bleven staan. Somrnigen lachten, maar anderen waren verontwaardigd. Zao
oneerbie'dig doen aan het huis van den burgemeester, waar dan nog een prins logeerde. Dat
ging toch te ver.
* Bob, pâs tlp! waarschuwde Eric.

Maar het was te laat. Ui.t het hek kwam een
andere soldaat aangeloopen en hij snakte Bob
vlug bij den nek.
Eric! schreeuwde Bob, om zijn maklcer aan
te -zetten hem te helpen.
Eric roerdb zich echter niet, En Bob werd binnen het hek geleid.
luist kwam de prins buiten. Hii was een vroolijke, jonge man en had het tooneeltje gezien. De
burgemeester was bij hem.
__ Wel, vriendje, wildet gij ook schildwacht
aijn) vroeg de prina aan Bob.

-r-

mijnheer, antwoordde de lcnaap. Ik

Ja,
- gaarne
soldaat wor.clen.
zou
toch
liever matroos
Dan
-;jonge,n

qp d€ vloot, voor
van een havenplaats?
O, ja, mijnheer!
-O, wat keek Bobje weer onnoozel. De pnns
kon het hem niet aanzierr dat hij zoo'n rakker
een

fl
kt

was.

t

Buiten keken veel menschen toe, nieuwsgierig wat er nu zou gebeuren. Er was zelfs een fotogiaaf, die een portret maakte van die ontmoeting tusschen een prins en een straatjongen. En
de schildwacht durfde het hem niet beletten.
De prins had een zonderlingen inval. Hij
scheen schil< te hebben in het boefje.
-_ Zoudt gij eens mee willen varen nnar de
oorlogsschepen) vroeg hij.
O, ja, als 't u belieft! zei Bob, wiens gelaat

1

vcrhel'derde.

N,r, dan moogt ge m'e vergezellen,
- burgemeester wist niet wat hii hoorde. Hii
De
h,eek wat niidig naar den straatjongen, maar kon
niet tegen den zip van clen prins ingaan.
Stap maar mee! hernam de prins.
- nu werd boefje fier. Alle menschen, daar
En
op straat, groetten eerbiedig. 't Was voor den
prins, maar Boefje had het gevoel alsof hii
van die eer meedeelde, Men keelc toch ve,ei naar

hemo

-5-

- Mrg Eric ook mee, prins) vroeg lloh,
is Eric?
- Wie
Mijn kamaraad.
-Bob wees naar zijn vriend, d'ie op de eerste rij

gtond,en groote oog€n opzette.
Ja, neem hem maar mee! stemde de prins
toe.
Eric kom, wij mogen naar de oorlogsache- varen! Fijn, hé! schreeuwcle Bob.
pen
Eric voegde zich bij hem.

Maar is dat waar? fluisterde hij, toch n.og
nngelnovig
* Nf6luuplijk is het waar De prins kent me
nul
Er volgden nog heeren. En zij, die tot de drienaren van den prins behoordch, wisten wel, dat
hij meer van die grapjes uithaalde.
Het gezelschap begaf zich naar de haven, die
zeer dicht bi,j was. ,Daar lag een bevlagd stonmbootje, orn den prins naar de schepen te bren"
sen. Ook hier keken r.eel mer;schen en ze vroegen, wat d;ie: twee straatjongens bij den prins en
d,e voornarne heeren ded,en.
Die een is het boefje, z,ei een visscher. De
- van )acobs... Een eerste deugniet, de schrik
?oon
van onze buurt. Ze heb'ben hem zeker gevangen
flenolT1en.

-*- Maar de prins tikt hem vriendeiiik np den
*6*

*.h"ud*o; [ljln, liij en tie *nrlere irua.p rnegrri
n"reË &an boord I klonk het.
De prins groette de menigte en Bob wuifdc
ook eens. De stoomboot stak van wal, en voer
naar de reede, waar de groote oorlogsschepen lagen: Er werd met kanon,nen geschoteh. 'lVat hadeien de knapen veel te bezien!
De oorlogssch,epen voeren heen en weier, draai"
den en keerden, seinden met ..zlagge,n en schoten.
De prins ging dan aan' boord van het grootste,
waar een maaltijd aangericht was. Eric en Bob
moesten op het stoombootje blijven, maar kregen iekker eten. Bob vertelde aan de rnatrozen,
wat er gebeurd was.
Later, kom ik ook op zûo n oorlogschip in
- zei hij.
dienet,

II.

't

een uur of zes.
Waar Bob, die deugniet toch blijft I had
- Jacobs al <iilcwijls gezegd"
vrouw
Ze wae ongerust. Men had haar verteld, dar
Bob meegenomen was naar de oorlogsschepen.
Men zou hem daar zeker we,l houden om er hard
te werken. Dat beweerde een buurvrouw, die altijd op het boefje schold en hem den dood aan dq
galg voorspelde.
J*. was om bood,schappen geweest" Ze
SUas

*'t

-

kelrrde terug en hatJ een pâs uruschen*n dagbiad
meù.

-- Moeder, hier staat het portret in van Boi-i.
zei ze. De prins praat met hem.
-* Maar wat vertelt ge nu toch allemaal ! rta"
rnelde vrouw Jacobs.
Ze keek naar de foto,
*_ 'Waarlijk, dat is Bob I 'riep ze uit en ze
kreeg de tranen in de oogen,
* ls6s eêns wat er allernaal bij staat l vroeg
moeder.
En Jane las:
<< Vanmorgen had aan de woning vân d"r,
burgem.eester een eigenaardig voorval plaats.
>> Een hnaap, die Bob Jacobs heet, naar we
vernemen, speelde voor schildwacht, om den
prins, rJi,e in onze stad verblijft, eer te bewij"
zen. Maar dit is tegen de verordeningen, gn
een soldaat hield,den knaap aan. De prins, die
zeer goedhartig is, had door een râam het tooneeltje gezien en trad buiten. Hij sprak Boh
aan, zo,oals de l,e'zers o,p onze foto kunnen
zien. Ën toen n,oodigde hij læt schiidwachtje
uit mee te varen naar de oorlogsschepen. Men
kan de,nlcen, dlat Bob Jacobs zich dit geen twee
maal liet vragen. Wat een buitenkansie voor
een straatjongen!
r> Een vriend$e stond op straat. En Bob was
trouw. Hij vroeg aan Zijn Hoogheid of Eric

-8-

ook mee mocht. Welwillend stond de prinr
dit toe.
> Beide knape'n vergezelde,n den prins aan
> boord van de << Victoria >>. En ïIu we dit schrij)> ven, zijm ze nog op de reede. \)fat zullen ze
>>
>>

genieten!
>> Vee'l stadgenooten haddcn genoegen in die
> ontmoeting van den prins en een straatjon> gen. Ook aan den havenkant heerschte vroo> lijkheid, toen de straatjorrgens fier aan boord
>> stapten en, Bob de m,enigte toewuifde, als 'be>> hoorde hij tot het prinselijk huis.
>>

> Dit vermakelijk voorval getuigt van het ge-

moed:elijk karakter van Zijn Hoogheid >>.
Dus is Bob niet gevangen op het oorlogs- l zei moeder.
s.:hip
Wel n.een, wie beweert dat? vrneg Jane'
-** Vrouw lElbeth!
Die heeft altild een venijnige tong!
- Dat is waar!
- Ze zou beter doen op haar straatbengel te
Ietten, hernam Jane, die nu lrct tooneel met de
dweil vergeten scheen te hebben en ook. hoe de
bakhersvrou$' van den hoei< om het geld voor
vijf koeken, was geweest.
-* O, ik ben verlegen. dat Bob daar zno raar
tneg,etakeld is, zei vrouw Jacobe. .fane, ge hadt

>>

-*"

I

---:

hern zijn Zondagsche lcleeren moeten laten aan
eloen. Ge hebt nooit uw zinnen bij elkaar
Maar moed,er, hoe kon ik weten dat er zcro

iets zou

gebeuren I Nu suf t ge toch zeltl lk
moeet Bob va,nochtend aan, cle deur gooien, zoo

witd was hij weer!

__ Hij staat daar ais een Ledelaar. Ze zullen
wel denlçen dat hij geen fatsoenlijk pak heeft.
Wie kan er zoo iets voorzien? vroeg Jane.
-Buren kwamen binnen onr het portret
te l:e"
kijken.
* Hoe grooter boef, hoe meer eer. De prins
mclest het een,s weten, welk een deugniei hij
zoo aantrekt, zei een vrouw in haar jaloezie.
't 'lVas Elbeth, die wat verder woonde.
-- Cij vuiltong! schold vrouw Jacobs. {Jxr
Tom is veel slechter!
** Dat is niet waar! k{ijn Tom wordt seen
boefje gen,oemd.
Hii is toch niet cdoor den prins meeqenô-

men.

** Bob staat in die Ïcrant als een vageTrond"
Zijn haar niet gekamd... eerr oucle, uitgerafeTdr
L,roek van zijn broer aan. Nu zulle,n de menschen eens goed zien, wat voor een slordige moecler hii heeft, hoonde Elbeth.
Een slordrige m,:ed,er! Ik ben heele dagen
- het leuren, terwijl gij cp straat staat te ùbaan
belen Maar miin hnis uit, klappe{!
t!?

*

--

"- En rapl voegd* Jane ertrij, die de buur,

vrtruw *en ,luw gaf.
Ze denken dat ze nu familie van den prins
- spotte Elbeth, die toch de woning verliet.
pijnl
't Bleef roerig in de straat" Men wilde den
terugkee,r van Bob afwachten.
Eindelijk kwarn hij en werd met vlagen bestormd.

** Ih moet eerst naar moeder, zei i3u[r
--- 'Wat heeft de prins gezegd)

was het op de oorlogssehepen ?
wild'e nieuws, maar Boh werkte zictr
met de eliehcigen <ir.oor de menigte en bereikte
zijn huis.
-- Moeder, de komplimenten van den prins,
zei Bob, en hij gaf een bankbiljet.
_* Mâa,r jongen toch, zooveel geld. Tien
rHoe

-ieder

pond...
De prins heeft zelçer gezegd, dat ge voor
dat geld een vest moest koopen,l hoonde Elbeth
aan de deur.
'Bob stak zijn tong na'ar haar uit en spotte:
* De prins heeft me gevraagd of gij nog altijd zoo n kwaad,spreekster en valsche feeks
waart, en ik heb hem gezegd, dat het met u nng
erger werd. De prins zal een stuk van uw tong
laten afsnijden.
Er werd geiachen en Elbeth was n'og boozer.
Maar ze verdween tocFr.

_ tl

-

Boli moest nu vertellen.
zei hij, de prins vroeg of ik rnec
rvilde vâren naar de oorlogsschepen en ik zei
netuur,lijk niet van rreen. Dat kunt ge wel begrijpen. Eric rn,ocht ook mee. We hebb,en een fijnerr
riag gehad. We kwamen vlak bij de groote booten e,n waren niets bang, t,oen ze zoo geweldig
schoten. De prins vroeg, wat ik van de kanonnen dacht. Ilc zei, dat ze nog wat grooter moesten
zijn. De matrozen wuifden met hun muts naar
den prins en naaï mij. En dan hebben we fijn gegeten: vieesch, koeken, pudding, zooveel als we
wilden. En toen we weer in de 'haven kwamen
vr,oeg de prins wat vaden deed. lk zei dat vader
vischte en moeder met visch leurde. De prins gaf
me toen dat geld voor u. Eric kreeg ook wat. En
de prin.s heeft ge,zegd, dat ik matr'oos moet worden op de vloot. Dan zal hij gauw een kapitein
van me maken.
Bob fantaseerde nog al wat.
Tot laat was het dmk aalr het huisje. Ook
eenige heeren kwamen eens llâar Bo,b kijken en
wilden van zijn avontuur hoo;r,en. Ze gaven
rnoeder wat, die nu meer op deed dan met weken

--- Och, ja,

I

il
$
'{,

Ï
!:

t)
,1

il

il

groet !
Boib begaf zich naar het huis van den burg"meester. De s.childwacht stond er niet meer. De
prins was al vroeg naar Londen vertrokken. Een
hnecht 'herkende Bob en zei:
Ge moet hier niet staan gapen, want vandaag zai de gekheid van gisteren niet meer her-

haald worden.
Gekheid? Gij zijt een beetje gek, denk ik.
- Schetvr u weg, brutale kerel!
- Pas op, of ik schrijf naar den prins, dat gii
zoo ongemanierd zijt tegen mij.
De burgemeester trad op het pleintie en
wenkte Bob, d'ie nader hwarn.

wâs

moe.

Den volg"'rden ffrorgen, toen hij

hebt.

Als gij mij geen brood geeft, moet ik her
koopen,
maar nu zal ik bij den prins eten. Ge-

leuren.

Eindelijk i<on IJob naar b*d, wânt hii

w6s mocder rl wug. B,rb |,a<i eijn Zondnguche
kleeren aangetrokhen.
_. Ik gâ weer eens naar den prins, zei hij tor
Jun".
Dat zou ik niet doen. Ge moet niet te vee)
willen.
.- 'Wat weet Cij dharvan) Ik zal u nu nier
mooi praten om eten, zooals gisteren..,
* Ja, gist'e1ren... 't is goed geweest dat de
prins u meegenomen hadt, want anders zou moe.
der u een flink pak slaag gegeven hebben. 'lVe
weten wat ge in den baklcerswinkel uitgevoerd

opstond,

-12-
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rei irij, ik he'L eens inlichtingeir
genon-Ien en gehoord, clat gij een boefie

.--* J,rngen,

-* Die matroos vraagt de kaarten err die heb"
ben wij immere niet.
* l(6m msçl

over u
zijt.
lJob keek weer onnoozel als een doorbraaf

En Bob, die door zijn avontuu'r en de groote
belangstelling der menscher, overmoedis wa$
geworden, had een stout plan gemaakt. 'Wat ver-

ventje.

-_ Dat

heeft de valsch.: Elireth u zeker ver-

icld) sprak hij kalm.

II( weet het van de politie. De prins is zeer
-.
vriendelijk vo'ol- u geweest, cdoch als ge werkeiijl<,
.:er: goede matroos wilt worden, rnoet ge veei
verand,eren. Laat uw stoutc: streken na €:n doe
uw best op school! Fn nu moet ge hier niet
meer rond mijn huis draaien. De vorige dag was
als een sprookj.:, maar is nu voorbij .
Ilob kon vertreklçen. Het speet hern, dat de
prins reeds de stad had verlatt-n. Ook de schepen
op de reec{e waren weg.
Bob zocht Eric op, die eveneens door veel
menschen ondervraagd was geworden. De jongens praatten nu over hun avontuur. Ze kwam€n aan de haven. Ër gingen juist veel heerert
en dames aan boord van een boot. En van e€n
visscher vernam Bob, dat die rnooie boot naal
Oosten'de, aan de andere zijde van de zee, zi)lr
varen.

der lag een roeiboot, wel aan een schip gebonden,
maar die toch tot tegen de plezierboot drijven
kon. Bob liet zich langs een paal in die roeiboct
glijden,
en wenkte Eric. 'Deze aarzelde.
*
Durft gij niet, flauwe jongen? vroeg Bob'
-Eric volgde toen toch. Bob stootte de booi
tot tegen het vaartuig' dat naar Oostende moest'
F.n langs een touw kwarn hij achter r:p die boot
Eric deed als hij.
Nu verbergen we ons achter die hoop touzei Bob' Niemand ziet ons'Als
wen ondet
".i1, is, gaan we gewoon onder de
".r,
de boot vertrokken
en d,oen we, of we €r bij behooren'
pasdagiers
"
Stif lage,n ze onder het zeil' Het duurde niet
lang meer of de boot vertrok
- *_ 't Gaat best, flui'sterde Bob'
l\rtasl ç31 ztrllen we te Oostende doen )
'l

iil

'k Zou mee willen, zei Eric.

- J., we zijn nu het varen gewoon, hél Wel,
we- kunnen aân boord gerai<er,.

iI

i

'l'
ljl
'*,
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- Eric.
rroeg
--] E.r,* rond kijken. Ik heb twt'e schellingen
in mijn zak.

Daarmee kunnen tve ete]'] koopen, lnaar ik
- geen geld.
heh
* We dt*l*t cle schellingtn' z'ei Boh'
l.t --'

Hij had die gisteren van een zeeofficier gekregen e'n ze voor zich behouden.
Maar hoe komen we terug? hernam Eric.
die- niet zoo gerust was.

*:

Net als nu ' . .

stil op eleze of een andere
,boot.
* Wanneer)
Van avond... 't Is maar vi.er uur varen
-. Oostende"
naar
Dat weet ilc lu.r, ,ri;, broer.
Na een tijd'je stak Bob eens
fi; hoofd van
o,nder 't zeil.

*..N_u_-mengen we ons
onder de mensc,hen,
zei hij. Hier zien we niets.
Ze kro,pen uit hun schuilplaats. Er was veel
vollc aan boordi en niemand scheen
de aanwezigheid van de twee jongens op te
merken. Bob
en Eric deden of ze
fij n""à"" .'2" ,ug"n ÂiÀ
-er
rotsen van F.ngelandverdwijnen. N. ."r- o"";
utrr lcwam d,e Fransche kust lr, 't ,i.ht. E"
;ril.:
moedig sprak Bob een matroos aan.
Welke vuurtoren is dat? vroe g hij.
*- Gris-Nez... en algauw
,.rlt g"*Crlri, ,i"r.r,
daarna Duinkerke
di,
varen *i i.ng, de Bel"r
gische lcust.
-- Fijn, hél zei Bob tot zijn vriend.
Ja, maar hoe geralcen
terug)
*- Zeur daar nu riiet over.we
C.f.;" lp mij I Van_
avond zijn wij \ryeer thuis. Gisteren met den
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prins naar de oorlogsschepenr vandaag
Oostende, we genieten er vân. 't Is fijn!

naÊ.r

't Was prachtig weer en al de passagiers wa-

ren vroolijk gestemd. Had Bob zijn plunje van
gisteren aan gehad, hij zou in 't oog gevallen
zijn. Maar hij was immers op zijn Zondagech.
En ook Eric zag er behoorlijk uit. Er waren ouders, die kinderen meegenomen hadden. Er waren dus knapen en meisjes aan boord' en het

sc,heepsvollc zou gedacht hebben, dat Bob en
Eric ook met vader en moeder meegekomen waren.
De boot voer langs de Vlaamsche kust. Nieuwpoort kwam in 't zicht, de duinen blonken en
eindelijk \ rees men elkaar Oostende aan. Hotels
en villa's stonden,daar in 't helle zomerlicht, en
de vuurtoren rees als een witte paal ep.
BoÈr en Eric keken ook. Ze zouden aan andere jongens veel te vertellen hebben.
De boot voer tusschen de h<lofden de haven
binnen en meerde aan de lcade. De passagiers
drongen naar de loopbrug en Boh en Eric mengden et zich onder. Bob had al gezien, dat men nu
geen kaarten vroeg. De knapen geraakten aan
wal. In dien tijd moest menj geeJr paspoort toonen.
Wanneer keert de boot terug ? vroeg Bob
- een matroos.
aan

Overmorgen... Dat is immers bekend

- Om drie uur aân boord zijnl
maakt.
-t?=-l

ge-

Eric stootte Bob aan. En toen z€ een eindje
verd,er waren, zei hij;
We ku,nnen van.daag niet rneer terrrg. Wat
- z'e tliuis denken)
zrrtrlen
.- Och, ik ben al meer ôêFrs ssJl nachtje weg
geweest, toen i,k rnet visscher Fred, mee voer. Ik
kreeg den voigend,en dag een pak siaag.
Eric's sternming was bedorven. De jongen hacl
w.l kunnen schreien.
*- Doe niet 266 flauw, sprak Bob. We zullen
hier aiies eens bekijken. 't Ziet er heel anders uit
Can

bij ons.

-- Maar waar zullen we vannacht slapen)
Ergens in een schuur buite.n de stad.
---- En eten ) Ik heb geen geld..
_.- Maar ik heb twee schellingen. We deelen
.

alles.,. Ik

lr"eb

al honger... We moeten eens zien

wnar ze koeken verkoopen

Zij verlieten den havenkant en al apoedig
sfonden ze v6ôr een bakkerij, Bob stapte binnen
en kon zich goed verstaanbaar maken, want te
Oostend,e lçennen velen vrij goed Engelsch. De
vrouw nam de schelling aan en ga,f Relgisch
geld terug.
Ziezao, honger behoeven we niet te heb- zei Bob. Kijk eens vvat raar geld ze hier hebben,
hen

I

-_ ik wikie dat ik thui* was
-': Flaliwo lcnull Nrr we ecns wat 1'an crle we'.
I

.

r.id kunrren zien, loopt ge daar rnet uerr gezichf
als een visch, die op 't droge ligt.
__ Vader e'n moeder zullen zoo ongeruet eijri
Overmorgen zij,n we toch weer tliuis. "
- Dat is zoo lang..
*-- Alloh, eten of niet I Anders srnul ik al tle
koeken op.
Eric nam er toch een paar aan, Ze waren van
de overige passagiers gescheiden nu. Ze dwaai
den door de straten en bereikte,n den zeed,ijk.
-*- Zie eens al die badwagens, zei Bo'b. Ert
.zooveel volk op 't strand. Dat is wat anders dan
bij ons! Zeg, we kruipen vanriacht in zoo'n karretje en zullen er lekker slape,n. Dat kost niets,
Ze wandelden over het strand e'n keken narlr
cle spelende kinderen. De overtocht had wat lang'er geduurd dan vooTzien wetd en de dag was al
ver voorbij. Het werd avond err Bo'b keek belangstellend naar al de lichten. Maar Eric liep in zich
zelf te schreien. Hij dacht al rr,aar door aan huis.
Wat zouden de ouders ongerust zijn. En Eric
stelde zich voor hoe zijn br,red,ers en zusters
hem overal zochten en dan zelc.er naar het politiebureei gingen. O, wat had hij nu spijt naar Bob
geluisterd te hebben. Maar Bcb zelf was oi;getogen. Hij vond het hier prachtig Uit hotels trclonk
muziek en duizenden merrschen wandelden op
clen dijk. Ein'd,elijk voelde hij slaap.

*.-tg-
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Nrl r.,li.n wij in zoo". wagentje kruipen,
zei- hij. En morgen is er nog veel te zien.
Was ik maar thuis! wenschte Eric.
- Flauwe jongen,! Ge zijt net een klein kind.
Ik -neem u nooit meer mee. Gisteren waren rffe
bij den prins, nu zijn we te Oostende, en ge
klaagt nog... Toe, overmorgen zijn we weer

thuis! We kunnen tret toch niet helpen dat die
boot vandaag niet terug keert. lV'ees niet zoo
flauw!
Maar Eric bleef bedrukt en bedroefd. De knapen dwaalden nu tusschen Ce bad,harren- Bob
voelde aan een deur. Ze was gesloten. Hij ging
rlaar een ander wagentje... Maar plots stond er
een man v66r hem. 't Was een politieagent.
* Wat doet gij hier? vroeg hij.
Bob verstond hem niet.
We eoeken een slaapplaats, zei hij in het
EngelscL
Engelsche knapen die hier rond zwierven bij
avond... Dat was een vreemd geval.
Gaat eens met mij mee ! beval de agent in

't -Engelsch.

Waarheenl vroeg Bob.

- Met rnij mee! 'Wees nu braaf !
- Wij hebben niets misdaan, ,beweerde Bob,
die niet van politieagen'ten hield.
De man nam hem bij den kraag. Eric stapte
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gewillig mee. Ze bestegen den dijt<. l)e rnen.
schen daar keken na,ar de zwervelingen.
ffij zijn geen dieven. We zijn gisteren mer
prins
den
mee geweest naar de oonlogsschepen.
Mijn portret stond in de gazet, verteld,e Bob aan
den agent, om ind,rulc te malcen.
Maar cle politieman scheen niet naar hem te
luisteren. Weldta bereikten ze een gebouw, een
politieburee]. De jongens werden vô6r een overs:te geleid. De agent bracht verslag uit.
.- Hoe komt gij te Oostende?vroeg de overste.
O, met een boot... Er waren veel passa- lVe doen ee,n reisje, antwoordde Bob.
giers.
Zijt gij dan \ran uw ourlers af gedwaaid l
--* Wel neen... Wij re,izen alleen.
Zo'o, zoo... alleen van Engeland,naar hier.
- weggeloopen van ,huis) vroeg de overete.
Zeker
*- Neen, we lceeren overmorgen met dezelfde
boot terug...
** Vertel gij e,e,ns de waarheid, zei de overste
tot Eric, die nog niets had gezegd.
En Eric verhaa,lde alles, hoe ze zich aan boord
weggestoken hadden onder een zeil, en pas te
Oostende hoorden, dat het scl'rip tot overmorgen
bleef liggen,
En thuis weten ze er niets van? vroeg de
overste. Dus ge laat ura- oudere in die vreeselij,ke
onrust. Dat is leelijk van u.
!"lij vroeg dan hun naam en adïes. De jongens
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leregel een avtrndf,naal eir ruuchten dari in het
politi*bureel slaPen.
Eric hleef lang wakker lig:"'en' denkend âan
huis Bob snurkte sPoedig'
b*r, volgenden n"Ioïgen kregen,de knapen eelt
,rrrifiii. Wit later kwam er raet den politieoyt:"
Engelsch
;;;-";; heer' tr-let *'u i"*ttd van het men
zich
consulaat. Op een consulaat bemoeit
heer orrmet lanclgenooten in cien vreemde' Die
geweldig
een
rric en gar hun
il;;;;;;ï;;
''Ëric ";
weende weeÏ er-l srneekte naar Fruis
ot"rrdi*
#eerkeeren'
te
- rnogen
I j., ge gaat naar huis en uw ouders moeterr
zei de heer'
u
- dan ïtti fti"L stra'ffen'naar 'de maalboot' die
ùru.l,t d. ;""ej'"s
Ëti-bort*nde
naar bot*' vaart' en sprak inet
,r..,
à-" f."ot,.in. Zaa voeren de avonturiers naar
Engeiand terug'

Ill.
van Ëric was
Zoowel in het huis van Bob als
ln den voormidhet een angstige "";ht geweest'
dat de
rneedeelen'
dag kwam *"r, potiii"tà""1
"D"
een
had
b"'g"meester
;;';"
Ë;;;;;;;"ht
België"
in
'
telesram ontvangen uit Oostende
"'=î;;;'h;i;.*
Bob daar? rieP moeder
Jaecbs uit.
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[)at wist de agent ook niet. De buren verna.
men het nieuws.
\n/s6'y mijn jongen be,hoeft er gee,n politie- te ko'men, hoo,nde Elbeth, de buurvrouw.
agent
Ze moesten Bob op het oorlogsschip gehouden
heb:ben. Dan r,1,"s1.n wij het boefje kwijt.
Tegen den avond stapten B.:b en Eric van den

trein uit Do'zer. Een a,gent wachtte ze op en
bracht ze bij den burgernees,ter Deze keek streng.
W'eer was het Eric die het ve,rhaal deed. De burgen'leester zei, diat hij het voor clezen keer zoo
zou laten. Maa,r als de lcnapen n'og stoute strelcen
uithaalden, moesten ze nâar een verbeteringsschool. Hij r:ntbood Eric's vader en Bob's moeder. Bob moest dan met moeder mee naar huis.
Weer bij den prins geweest) riep Ëlbeth
spottend.
Neen, een fijne reis naar Oostende gedaan!
rchreeuwde
Bob. En daar vro€gen ze me of de
genleene klappei Eïbeth hier n,og woond,e.
Houd'Uw mond,! snauwdle rnoeder hem toe
en-gaf hem een duw.
Vrou* Jacobs stootte haar zoon binnen. Ze
gooide de deur dicht. En toen gaf ze Bob een gecluchte rammeli,ng. Ze loeg hem dan naar bed.
Dat was een andere thrriskomst dan toen van de
ci,rrlogsschepen
Den volgenden clag stcnd het heele verhaai ii*
!

rie gezet

,

n,

ËERST MET DEN PRINS,

NU VERSTOPT ONDER EE.N ZE.Ë,L.
Dat stond bovenaan...
Bob mocht niet uit. Moeder sloot hem op. Vader hwam in den namiddag van,zee, Aan d,e kade
had men hem alles reeds verteld.
Och, zei hij, als ge geen reis'geld hebt, moet
ge-een list verzinnen. Ëen jon,gen, die met d,en
prins reist, kan nog wel tegen een avo,ntuurtje.
Vader ,Ia.obs was een zonderlinge opvoeder.
Hij lachte om 't geval. Elbeth stond op den loer.
Ze zag Jacobs.
fv[est de poli,tie weer niet komen, oiïr uw
boef te temmen l vroeg ze smadend.
Daar, wijf, pak aan! antwoordde Jacob*,
en-hij gaf Elbeth een draai o'm de ooren, dat haar
hoofd van linlçs naar rechts zwenlçte.
Nu ga ik naar de politie! schreeuwde ze.
-- Doe
ma,ar! Dan kunn,en ze daar uw lange
- eens in boeien le,ggen.
,tong
.facobs kwam thuis. Zijn vrouw wilde alles
vertellen.

Ik weet het al, zei de visscher, Tut, tut,
- ik zao'n rakker was, he.b ik me ook eens
toen
aan boord van een schip verstoken en voer ik
mee nêar Vlissingen. Bob kan niet altijd bii moeder's pappot blijven.

'i-uo, moet irij d.r ..r, s"havnit ,"rrd,"n)
Door de politi,e afgehaaid worden van 't station?
Die agent had dat kunnen laten. Bob weet
'lV'aar is de jon'gen?
best den weg alleen naar huis.
Bob moest van zolder }<omen. Vader liet
hem alles vertelien.
Als ge nog zulke grappen uithaalt laat het
dan eerst aan moed,er weten, r:pda't ze niet ongerust weze, sprak Jacobs.
* Ransel hem liever af ! riep zijn vrouw uit.
Geerf me eten, ik rammel van den, honger.
- Gij stijft den deugniet in het hwaad en
- dan nââr Zêe. Maar ik blijf met den lasttreht
post zi,tten !
-_ En Bob heeft met den prins gereisd en u
tien pon'd: thui,s gebracht.
Maar daarna heeft hij alles bedorven...
-*- Ge wilt zeker een suikermannetje van herrr
maken? Toe, dien mijn eten op.
Wij zeiden het al dat het ruw toeging in dit
gezin, en zoo zou Bob zich niet van schuld be"
wuet worden.

'*
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Maar er wâren geluk,kig anderen dic zich mct
hem zouden bemoeien.
Eenige dagen later kwam al vroeg een deftige

-?s*

he,er L,ij ci*r, Lrllrg*nreester,

iir'

pe* urrlLie'uen harj

ùn Ru eiin trrcrgenblad !as.
Die heer niaa}<ts zieh bekencl als de secretarir
van c{en I}r'inç, die de coriogssc}repell was.}romerr
i:ezoeken.

_- Ik

aei hij.

nten

kerm

u

spreken ovei dien Br:b -|aeobs,

L), het T:oefje" zooals 'ze hem liier

:1oe-

?

_-- Silel, de prins heeft het verhaal van die
()cistendsche reis in h,et dagblacl gelezen. 't Tnqrl
hern, onnda,t er herinnerd werd aan dien tocht
naa'r de oorlogsschepen. De. prins kan van dic'
zc,r:derlinge invallen hebben en riu wil hi.j zich
rval rnet Bo'b Jacobs irernoei.en"
.-- De deugniet verdient het niet.
.* Och, ffrissc,hien is er wat van te rnaken.
Hier is een aanbevnlings,Lrrief van den prins aan
clen bestuurder van eerr staaLszeevaartschool eir
daarrnee zal Bob er als ieeriing apgenornen vrur
d'e,n, natuurlijk ais zijn ouders toesternmen.
_* Ha, zor: lca,n er rnogeïijlç wat van den ben-

g*l te'reclrt lcornen, hernarn de burgemeester.
I-lij beioofde de zaak te behartigen.
'Ioen Jacobs weer aan wa'l was, nroest

Cen,burgerneester lcomen.
*- Zal die nu nog zâgen over
*ahe reis? bromde de visseher.

ilij bij

die ûostend-
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Hij

luisterde echter veruast, toen de burgerrreester over rien prin,s en de zerev3s11*"1"r*o1
sprak. En dadelijk eternde hij toe" Zoo zou Bob
later een goede plaats op de vloot krijgen.
Een paar welcen later vertrok Bob jrc*b* ,raa,
a.en zeevaar,tschool ergens aan de Theemsrivier.
Hij kreeg een 'matrozenuniform.
Als ge een ,boef zijt, heipen ze u vooruit, Is
dat nu rechtvaardig? bromde Elbeth.
Op de school moest Bob zich aangehoorzêamheid, orde en trrohtgewennen. Da,t viel hern eerst
moeilijk. Maar weldra was hij gaarne op de
school, die aan iboord, van een schip werd gàhouden. 't Zou niet lang duren of hij mocht varen.
V.
Eenige jaren waren voorbij gegâân. De noriog
rvoedde tusschen Engeiandi, Frankrijk, België en
a,nd'ere landen, met Duitschland.
De 'Duitschers waren rneester aan de Vlaameche kust van Nieuwpoort tot aan 't Zwin. 7.e
l:ezertten dus ook Zeebrvgge en vandaar voeren
rie duilcbooten uit om Engelsche sehepen toi
zinken te brengen.
De Engelschen beslote,n cle haven van Zeei:rugge te versperren. Ze vïoegen voor dien gevaarlijken tccht vrijr,villigers aan de vloot.
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_ Op den avond van 23 April l9l g na.derden
Engeische schepen Z.ebrugg". 't Was een vreeselijk bedrijrf. De kanonnen don erden. Engel_
sche vrijwilligers landden onder al dat gesJh.nt
op den muur, die ver in zee loopt. De Duitschers
snelden toe. Er werd geweldig gestreden.
die gruwe_ Engelschen en DuitJch"rs ,tË;;
Iiiire worsteli,ng. Tot die ongelukkigen behoorde
àolc Bob Jacobs. Hij had ziÀ te Dover als vrij_
williger aangeboden.
Gewond stortte hij van den muur in zee. Hij
voelde, dat zijn jong leven geëindigdr was.
-. O, Cod, wees mij barm.haitig... Vader,
moeder... Jane. . . Joirn. \Valtei. . . go"d.., ,r..ht.
prevelde hij nog.
pn h9t boefje dat als een held zijn land had
willen d,ienen, zonk weg i,n de diepte.
_ Na cle gedeeltelijke versperring van de haven
dtoor he't laten zinken van s"hep*n en na het
schie.ten van een bres in du., m.rur.keerden ile EngelscÀe sc.hepen gehavend naar Dover terug. Veel
mannen werden vermist; ook Bo,b Jaco[s ontbralc. .. Zijn naarn verscheen op d,e lijst der ver.
dwenenen. Vader en moeder. Jane en de broeders weenden om hern. En al de buren noemden
met weemoedigen eerbied Bo!'.s naam, Elbeth
zweeg nu.
De prins schreef een ,brief naar de ouders. Hij
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herinnerde zich den knaap nog, die eêns meeg€'
varen was naar de oorlogsscltepen en nu in
dienst van de vloot het jonge leven gelaten had'

Voorbij het Zwin, aan de grens van Vlaande'
ren en Nedierland, liep een visscher op het strand.
Flot* schro,lc hij. Daar lag een doode, een jonge
Engelsche zeeman.
De visscher bleef eerbiedig staan.
Zeker te Zeebrugge gesneuve"ld; mompelde

hij.Op dien vreeselijke,n avond had hij het geweld
c{er lçanonnen gehoord en ook hun vuur gezien.
Ftrij begaf zich nu naar den burgemeester van
het Nederlandsch dorpje en vertelde dat de zee
een

lijk

aangespoeld had.

De veldwachter en eenige ma'nnen haaldea
den d'oode en legden hem in een gebouwtje op
de begraafplaats achter db duinen. Men vnnd pa'
pieren en las daarop, dat de gesneuvelde Bob
jacobs heette.
'Weer
Lwam er e,en Engelsch consul bij te pas,
als jaren geleden te Oos'tende, trnêar nu hoog die
heer zich eerbiedig voor Bob.
De timmerman van het d'orp maakte een kist
en de grafdelver een groeve.
Dr- zon scheen toen den volgenclen ,lug Bci>
begraven werd. Daar rvaren clc con*ul, een geeste*
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Iijire, dc l-rurgerrreestcr eln talrijkr: clurprelirrgerr
Ûe geestelijke liad en slrrak over de e*uwigheiai
en de verrijzenia. [,n de consul hield een rede cn
herdacht Bob's ouders. die zoo ver waren van
hier.

De omstanders luisterden eerbiedig toe.

Ze.

vcrelden het leed en de ellende van den oorlog.
Dil<wijls brach,ten de golven een doode aan het
strand, oolç hier in Nederland, waar het geen
oorlog wâs, maar dat dicht bij het r:oriogsgebied
l*g.
Duizenden levens werden lvreed weggemaaid.
Bob's ouders vernamen docr den consul en de
,regeering, dht hun jongen nu in Nederland begra"
ven was. Het troostte hun te wetern, dat hun jon
gen een' graf had. Ze waren nu ernstig geworden
en twistten niet rneer met elkaar,
Eric diende bij leper of Arras in 't Engelsch
leger. Hij kwam met verlof en hoorde hetrelroevig verhaal van zijn vriend. l.a'ng praatte hij rnet
de ouders over Bob.
Ë,indelijk werd het vrede. De burgerneester liet
Bob's nâam met dien van anderen op een gedenkteeken beitelen. [-iij gaf JacoË's geld orn mer
zijn vrouw naar Nederland te reizen. De oudere
bezochten er het graf van hun jong,en.'Het was
een zware tocht. Jacobs hield zich goed, al verbeet de smart ziin gezicht. Moeder weende stil
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Vri*rud*liike inenscLetr âair het N*i*tirtds"h
dorpje had'den 6,p het graf van elen j,:ngen Ëngelechman bloemen geplant.

EINDË.

ZEEBRUGGE
Zeebrugge is dc zeehave,n vân Brugge, met
deze stad door een breed lçanaal verbon'den. Men
ziet er nog veel sporen van de oor'logsjaren. Een
gedenkteeken herinnert aan het geweldig krijgs"
'bedrijf van 23 April 1918.
Ach,ter het kerkje liggen Ëngelschen begraven. die te Zeebrugge den doc,d vonden.

