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E!ROOM,

I.

Kaatje werd wakker op haar zolderkamertje
van 't huisje bij de zee. Ze richtte zich op... Wat
hoorde ze toch? O; jr... 't stormde al van gisterenmiddag... Maar ze hoorde toch ook iets anders, vlali boven haar hoofd. Ze begreep het.
Pannen waren los "en rolden door elkaar. En ze
voeld,e den wind, die door een opening blies. Het
hamertje was onder de pannen en niet met hout
afgesloten.
* Fons ! riep Kaatje verschrikt.
Haar broer van veertien jaar, sliep op het
kamertje daar naast.
Kaatje sprong uit bed en kleedde zich wat. Ze
wist wel, dat Fons op haar ger,oep niet waklçer
zou worden.
Wat is er? vroeg mo,eder, die beneden sliep
en-door den dunnen vloer het gerucht hoorde.
_ :- P. panneR raken lost antwoordde fuutju,
Er is al een gat in 't dak.

t-

-* Ik korn...

wek F'ons ook.,.
qing
naar 't ander karnertje en schudde
Kaatje

haar broer.

Hei! klonk het als van uit de diepte.

- Fons, sta op
-- l-n31 me slapen
- 't Dak waait af ,..
--!

I

-_

\X/aaien, zei Fons soezerig, en hij keerCe zich

om.

Maar Kaatje schudde irem weer en zei:
Fons, kom er riit, de panïr.ell waaien n'eq.
-- sta
Toe,
toch op...
Wat zijn dar vocr flaurn'e strekenl bromde
de- knaap. L,aat rne slapen, . l-ret is nog donker...
Maar ik zeg, dat de pa,nnen van het dak
-waaiên. Er is al een gat..
Fons kwam nu overeind.
Wat is er van de pannen) vroeg hij.
- f-ulslsy dan tochl Ze waaien er af ... hoor
maar,,.
O, ja... Ik zal komen...
-* Maar dadelijk !
Kaatje hoorde moeder op 't trapje, eisenlijk
een ladder, en ging naar 't portaaltje.
Vrouw Aalberse droeg een lampje, maâr toen
ze'er mee boven 't trapluik kwam, flapte de rvind
het licht uit.

-*Q*

Ik zalde lantaarn halen, zeize. Kaatje, kleed
goed...
het trekt hier vreeselijk... Ge zoudt kou
vatten... God zij urv armen ,rud., genadiq.
Vader was visscher en zwierf nu op zee...
Kaatje dacht aan hem. Hij zou tegen heel andere
gevaren worstelen dan tegen en gat in 't dak. En
tô'ôh,. ook hier kon 't erg worden... Als een rukwind door die openins schoot sleurcle hij misschien
't heele dak mee.
Fons trad ook te voorschijn.
--- Ik waai hier haast omr..er, zei hij. Maar
zonCer licht kan ih niets cicr:n. '\,Vat staat ge daar
nu te talmen, Kaatje)
_. Moeder is om de lantaarn...
--- We rnoeten orls haasti:n; ik v.:ei nu al
aan den wind, dai ei een groot gat is. En als we
het niet dicht rnaken, vlieet heej het dak ,oc
Lr

weg.

Vrour,l' Aalberse keerde terug, nu met een
scheepslantaarn, besiand tegen "storrnen zelfs.
Gedrie-ën gingen ze naar de Jch.d* kijken.
In Kaatje's kamer lvas er ind.rciaaà een- ope.
ning, groot genoeq reeds om ern mensch door te

laten. L,n er rond lagen de parrren te wâggelen.
* We moeten Cat gat stoppen, zei
moeder.
We zuilen er lappen voo, L,inCen en die aan de
balken vast maken.
Dat zai niet heipen, oorcleelde F-ons. In
het

-

,*

2

schuurtje liggen zeilen.en die moeten we buiten
over he,t dalç. binden, 'dan houden ze de pannen
op hun plaats.".
Ju, dat is beter... Maar hoe kunt gë nu op
't dak werken?
Cl, ik kruip door 't gat," .
--_ En door den wind er afgeslingerd wor'
den.,. Neen, neen, dat wil ilc niet. Vlug klop
buurman op. Die zal helpen... Alleen i<ri1'gen we
't niet gedaan.
Fons, die ook zijn kleeren aanhad, liet zich
van.de ladder glijden, stak beneden de klompen
'Wat
een weer! Hij
aan de voeten en ging buiten.
hreeg van den wind een stootn dat hij haast omver tuimelde.
Maarten Vlietinlc, de buurman, woonde een
eindje verder, ook bij de duinen. Fons moest
geen twee maal kloppen. Maarten, die met visch
leurde, sedert hij wat hinlçte en daarom van zee
wegbleef, sliep niet rustig met zulk weer. Dade"
lijk vroeg hij, wie er daar was,én tegelijk deed hij
al de deur o,pen. En toen Fons gezegd had, wat
er aân de hand was, sprak de gedienstige buur.
man:
't is
Een oogenblile... en iir ga mee...
- voor cngelukken... 't Is kwaad op Ja,
't land,
weer
maar nog erger op zee.
Maarten Vlietinlç trok vlug eenige kleeren aan
,-+ *_

*

terwijl hij aan zijn vrouw meedeelde waarom hij
de buren ging helpen.
Hij hinkte dan naaet Fons voort, maqr hield
zich toch kloek in den wind. Maarten kwam op
't zoldertje
.- Ja, zeilen spannen is 't eenige wat we kunnen doen, zei hij. We moeten buiten werken...
En vlug... Ë,en geweldige rukwind en 't heele
dak kan weggeblazen worilen
Ailen begaven zich naar beneden. En in het

schuurtje koos Maarten twee zeilen, terwijl

Fons touwen zocht. Die zeilen waren hier om
geteerd te worden, een werk.je dat moedey voor
visschers verrichtte, die een ,eigen scheepje hadden. Haar man, Aalberse, voer op een sloep van
een reeder. Hij bezat zetrf geen vaart'.rig, Maar de
eigenaars zouden het best vinden, dat hun zeilen
nu eens gebruikt werden om een huisje voor vêrwoesting te behoeden.
Nu een ladder, zei Maarten.
-Ze konden
het trapje uit huis nemen. Het
stond rnet twee haken vast. Fons en, Kaatje
sjouwden het viue naar buiten.
Ik klim eenst op het dah, hier links, zei
Vlietink.
Fons, gij dan rechts.., En Kaatje geeft
'We
de zeilen aan.
zullen eerst de ,touwen door de
oogen stelcen. En we malcen de touwen aân die

*5-_

ankertjes aan den muur vast Maar voorzichtigl
Fons, pas toch op.
-De Ja,
man en de knaap geraakten op het dak en
Kaatje, door moeder geholperr. stak een zeil .op.
't Koste moeite dit op 't dak uit te spreiden,
Kaatje verleende ook daarbij hulp. Ze was zao
flink als haar broer. Soms toch, als de wind met

geweldige kracht kwam aanzetten, moesten
Maarten Vlietink en Fons zich plat op het dak
leggen en zich aan de vorst vast klemmen.
Maar na groote inspanning waren de zeilen
gebonden over de pannen. Maarten voelde nog
eens of ze stevig zaten. Hij bevestigde nog eenige

touwen aan den ondersten rantl, en aan een ballc,
opdat de wind nergens een spleet zou vinden, orïl.
er onder te wippen.
Moeder had het vuur in den haard van onder
de asch opgerakeld.
Ziteven, zei ze tot haar buurman. Ik zet
- potje koffie.
een
J., dat zal smaken. Intusschen lrijk ik nog
- boven...
even
We kunnen nu het gai al binnei
ook bedekken om'den trek brriten het kamertje
te houden.
En toen dit gedaan was, geurde de
al.
* Noodweer, zei vrouw Aalberse.koffie
En mor-

gen verwacht ilc mijn man. O, God,

hemr.n

--S-

behoede

l-lij zal rnct de sloep we I een fi'ransche
Ir,aven binnen gevlucht ,ijn... of nriss"hien te
Nieuwpoort... 't Kwade wler zat ,rurr-o-r-g"r,
uî
in de lucht en de visschers zien dat wel, -sprak

Vlietink.
Maar hij kon toch de onrust van moeder niet
weg praten. Kaatje schonk de koffie in
enth;;l:
de beschuiten uit de kas, Fons *s ter.rg
,ruar
b.ed en lag weer diep onder de
dekenr. M;"; hij
sliep niet_.dadelijk.in. Hij dacht
vader... ï7at had die
"rk ;;;-ri;;
or*
or",
Ioeid c,p het dak... "torm"., ,,ogh*_-g;*"" *rr-hi",
achter
!n
de duinen, maar vader zwalkte of-a.
Doch misschien was de ,i";; j; l!.,
"*;-;;;.
hur"r,...
Fons hoorde Maarten Vlilti,rt<-.ro,
*.u
gaan.
.t ko.,
Kaatje zou.bij moeder
or:
"tup*rr.-*unt
naar kamertle toch nog iochti
g
zijn.
Fons
slièp
'f":." hij weer
in.
*uÈk",
moeder

"ËJ,:-rr."a
aan zijn bed.
'1 ls tijd, zei
fulaar ;rijt ge niet te moe,
om- naar school te ,ze.
gaan... Ge zi;i:or van nacht
uit geweest...
.-- Van nacht) vroeg Fons
slaperig.
Hij moest even nadJnL.rr. --..rvrl
O, ja, het dak, hernam hij toen.
Is alles goed
gebleven,
moederl
* Celuhkig wel..- De metselaar
moet nu komen. De wind is veel ,bedaara. -*.^'
"-* 7 ^*

-- (), vandaag konrt vader thurs..'
Dat is nu niet zelçer. De sloep kan opgd'
- zijn in een Fransche haven. Dat dacht
houden
buurman. Zouàt ge naar school kunnen?
O, ja, moeder,..
-Voor die stoornis zou F,ons niet in zijn bed
blilven. Als hij maar eenmaal goed wakker ûas,
kwam hij er gemakkelijk uit.
En welcira bevond Fons zich beneden. Kaatje,
die twee jaar jonger was, hielp moeder aan het
ontbijt.
Samen begaven ze zich da.n naar 't stadje, een
kwartier van dâar. Ze gingen bij den metselaar
aan, die beloofde in den voornoen nog het dak
te zullen herstellen. Toen de lçinderen hij het
lrantoor waren van reeder Diemen, zagen ze
diens achttienjarigen zoon Ernest.
Ik zal eens vragen of er nieuws is van de
- zei Fons.
sloep,
.- Durft ge hern zoo maaï op straat aansprêken? vroeg Kaatje.
'
Wel ja, hoorl
-Hun vader was in dienst van reeder Diemen,
aan wien de sloep toebehoorde. Hij en zijn zoon
waren trotsche en ongevoelige heeren, die hun
volk slecht betaalden

-

Mijnheer Ernest,

-B-

is er

nieuws van

de

<<

Voorspoed

>>

? vroeg Fons, -want zoo heette

de

aloep,

Nijdig bekeek de trotsche reederszoon

den

visschersknaap.

Kunt ge uw klak niet afnemen, als ge me
vroeg hij.
aanspreekt?
II{ heb er toch aan getikt, antwoordde
Fons, die nu ooh wat kriebelig werd.
-- Qnfsschofte jongen... [.oop door!
Maar mijn vader is toch aan boord en het
heeft zoo gestormd...
Kaatje Irok haar broer aan de mouw. Hoe
durfde Fons zullç een toon aanslaan )
f{6q11 ge niet wat ik zeg} snauwde Erneet
Diemen,
M.g ik dan niet weten of er nieuwe is)
- Ik zal uw vad-er eens flink zeggen dat hij
manieren moet leeren. Ik ben geen qtraatu,betere
jongen als gij ! En ge moogt mij zoo niet aanspreken.
ffi36y gij ligt in uw bed; als mijn vader in
den atorm is! schreeuwde Fons en hi'j liep door.
Kaatje haalde hem in.
Maar Fons, zoo praten tegen den zoon van
- reeder! keef ze.
den
Ik had hem wel'in zijn gezicht kunn,en
- die verwaande aap! Ha, ik rnag mijnheer
slaan,
niet vragen of er nietrws van de sloep is. Er kan

*-ç:

op hét kantoor toch een telegram uit, Frankrijk
zijn gekornen. Denkt ge, dat ik niet gemerkt heb
hoe angstig moeder is! Zijn moeder zal niet wakker gelegen hebben om zijn vader! En dan durven zeggen, dat mijn vader me betere manieren
moet leeren ! Ik heb hem nog veel te zacht geantwoord. Ju, ju, Maarten Vlietink heeft gelijli, als
hij zegt, dat reeder Diemen en zijn zoon haaien
zijn.
Fons en Kaatje gingen van elkaar, ieder naar
de eigen school.
II.
Eynest Diemen, de zoon van den reeder, kwaur
op het kantoor, waar eenige hlerken zaten.
Boos weer geweest, mijnheer Ernest, zei
Dorus, de eerste bediende.
dat weet ik ook en klets er
niet
- J.,Is er be,:icht van de << Voorspoed nu
over...
>)
-N,een. . . Ik had gehoopt dar Èet schip te
- Cr,evelingen of Duinkerke binnen geviucht
Kales,
zou zijn, maar dan hadden we al bericht.
.AIs er nu van die visscherswijven komen
zaniken,
zeg dan dat we geen nieuws hebben. En
geen van hen bij mij laten ! Ik wil geen gezanik
om mtJn ûoren.
De achttienjarige Ernest Diemen had er den
10 ._

slag van cle bedienc{en af te snauwen' Zoo }rad
vader hem trolrwens opgevoed'
zijn
"H;1

gitg it, zijn bijzcnder kantoor' Na een
k*.riiJt liur.t duat ook zijn vader, reeder Diernen.

f"ssn bericht van de <<Voorspoeô, zêi hij'

- is de sloep in den ttoïIn geweest, en zonder,
Dan

we er Ce ]ierstellingen aan gedqan hebben die
schipi:er Aalbe lse vroeg.
I\4aar vaJ"er, als ge naar cle visschers luister-det, dan zouclen we altijd aan de sloepen moeten
laten werken.
'* De Voorspoed was toch in slechten staat,
7-e is goed verzel<erd.

c:[at

.

-*' Stil, stil...

Ja, als de sloep verging, d-n kreeg de reeder
van de verzekeringsmaatschappij de waarde in
goe,d geld. Nlaar de rnannen, die er op voeren'
*or"n niet verzekerd. 't Was al erg, als visschers
het leven verioren.' Maar dan bij het verclriet
kwam voor vrouw en kinderen ook de ellende.
-- De Voorspoed kan best een storm trotseeren, hernam lErnest.
-_ o, ju..'
Maar reeder Diemen bekende bij zich zelf, dat
de sloep beter in het dok zou gevaren zijn, dan
op de wijde zee. Hij had ze nog maar €ens een
reis laten doen. Er zat nu veel haring op aange-

-il

duide plaatsen. En .die schoolen visch lsonden
weer spoedig verdwijnen.
:- Een spliksplinterrtieuw schip kan .ook vergaan, zei Ernest.
Ju, ja, stemde zijn'vader toe, bedenkend,
dat een sloep met groote gebreken er toch meer
kans toe had.
Reeder Diemen opende zijn boeken, maar het
werli vlotte niet. 'Wat later hoorde hij daar naast
een krijschende stem.
: Wat is dat? vroeg hij verschrikt.
O, zoo'n vissclersvroury. wier man op de
Vriorspoed
is, rneende Ernest,
Zourien
er geruchten zijn van een ongelulcl
-IVel neen [ 't Heef t gestormd en nu denken
die- menschen oat wij percies weten waar de sloep
is. Verbeeld u, dat die brutale rakker van Aalberse me er ook over aansprah, en die ongemanierde straatslijper gaf me dan nog een opioerig
antwoord. Ik zal er Aalberse eens de les over lezen,

Zoo praatte dit verwaand heertje van achttien
jaar over een stoeren visschero die al dikwijls
zijn bemanning veilig door gevaren heen g*hàlpen had.

Luider klonlc daarnaast de krijschende stem.
heb Dorus verboclen hier iemand bin-

* ik

nen te laten, zei Ernest.

-t2-

-- fl3 toch eens hooreo I drong reeder Die'
men aan.
: Z.k"r een brutaal wijf dat niet vertrekken

wil. Ik zal ze dan eens buiten zetten'
O, wees niet te scherP!
-Errrest stapte in het kantoor' Een jonge vrouw
was tot den ,boekhouder aan 't praten'
Wat is dat? vroeg Ernest.
- Vrouw Wels denlçt dat wij slecht nieuws
- van de Voorspoed en het willen verberhebben
gen,
* antwoordde Dorus.
En waaïom zouden

t*"1

wij slecht nieuws

heb'

Pet*r Meire zei aan de kaai,"dat er wel iete

gebeurd zou zijn"
Ë,n ge moet hem dus meer gelooven dan

wjjl

Hij noemde de Voorspoed een drijvende
doodkist. En 't is toch waar, dat er herstellingen
noodig outr*t, maar ze zijn niet gebeurd. En nu
zoo'n storm" O, mijnheer, ile ben zoo ongerustl
lp6, waren er herstellingen noodig? Gij,
sr:ort van menschen, weet alles beter dan wij I En
dan lawaai komen rnaken op het kantoor. Het is
hier de kroeg niet van Peter Meire.
Mijnheer, is er dan waarlijk geen nieuwsl
- Neen, en, als ge nu niet vertrekt, laat ik u
- de deur gooien ! Opgemarcheerdt Straks
aan

*13-
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staat er hier een heel regiment van die schreeuwers! hoonde Ernest'
Dat was toch te veel voot' een der klerken,
Karel Verhalen. Hij sprong van zijn kruk.
__ Mijnheer Ernest, zei hij' de man van die
vrourA' is in elk geval in groot gevaar geweest...
-- Vraag ik u iets) Ga naar uw plaats, klets'
kous I snauwde Ernest tot den bediende van veertig jaar.
Neen, ge vraagt me nic'ts, maar zoo gaat
men niet te keer tegen een vrouw, die in vïeese-

lijke onrust is.
.-- Maar hij voelt er niets van,.. hij stuurt ons
volk weg op een slecht schip! hernam Tanna
Wels. O, ik heb vannacht geen oog dicht gedaan.

Ik kan het begrijpen, mensch, zei Karel
Verhalen.
Het was noodweer...
O, gij Ï<unt dat begrijpen ! spotte Ernest
En nu moet ge nog iets ,anders begrijDiemen.
pen, hoort ge! te moèt be,grijpen dat ge dadelijk
uw biezen lcr.rnt pakken... Dorus betaal dien oproerl<ra.aier de maand uit en zarg voareen ande"
ren klerk, die betere manieren heeft.
Manieren ! riep rKarel Verhalen uit. 't Zijn
zeker fijne manieren, een vïouw, die in haar
angst om nieuvrs komt, uit te schelden en te beleedigen, in plaats vi,,n haar moed in te spreken...

-14-

'-

Ërnest'
Zijt ge nog niet buiten! smaalde
baas' en iI<
Neenl Gii ti;; hi* "og niet de
weg

â.t ".ttt"kken' als uw vader m€
rrl;ff.à"
stuurt.
"':j'ô, . . wacht dan evenl Vrouw- Wels'' er is
hier werken;
dus geen nieuws, en wii moeten
woorden!
let':p
Én
-gezegà
houd ons dus niet op'
.t*laster
en ge
is
hebt'
fî.iu. ""t J" '1""p
kunt daarvoor gestraft worden'
is geen i;;t! hernam,Karel Ver}ialen'
VoorrpoJa *o"st dringenC hersteld worden'
D*-F{et

geheel v-9rDorus, de ee'sl-e lrlerlç'' storld"daar
nu toch alleb.;,*;;;;rd. Wat l"fd" die Karel
;;;i r"g*."1 l\4en rncest hier' op het kantoor
geclwee
run
-hart, zlvijgen'
't
-- ,".J., Diernen
de menschen zeggen
geen
C" hebt
"Wels
den
allemaal en het is zoo' verweet vrouw
trotschen jongen heer'
Ze veriiet weenencl het kantoor'
-- E,; nu zuilen we eens met u afr'ekenen !
riep Ernest rlreigencl tot Karel Verhalen'
i{ij k".td" bij zijn vader terug'
de heer Diemen'
-- Wut is er toch? vroeg
** O, dat wijf van den visscher Wels' die van
Peter M.i* gehto'd haC, dat er wel een ongeluk
tot g"U""rJtijn. Kletspraat-'- waarover ze hier
ar"f.Ë komt *.k..,. Ik heb Karel Verhalen zijn
ontslag gegeven'
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tijd vriendelijh

Waarom)

- Die kerel verweet me dat ik vrouw Wels
behandelde en dat de Voorspoed
onfatsoenlijk
in slechten staat

is.

Ernest vertelde op zijn manier het gebeurde.
.Die Verhalen is veel te vrij, vervolgde hij.
Het was hij ook, die verleden maand om opslag
vroeg, zoo'n brutale flikker. Nu kruipt hij weg
achter u. Ga dus naar hem toe en zeg, dat hij dadelijk kan vertrekken.
Neen, neen..,
- Wat! Zult gij hem steunen tegen mijl
- blijft er dan nog van rnijn geng over?
TVat
vroeg Ernest verwaand.
Ge zijt te haastig geweest. Als we Karel
Verhalen weg zenden, praten ze straks in het
stadje allemaal over den slechten staat van de
Voorspoed. Luister, ik zal Karel bij me roepen
en hern eens d.e les lezen...Z.g gij dan, dat ge
het voor dezen kecr zoo wilt laten. Maar nu geen
gebabbel!

Karel Verhalen moest komen.
'Wat hoor ilç nu van
u? vroeg de reeder.
- Mijnheer, ik kon niet zwijgen, toen die
- vrouw zao toegesnauwd werd. Mijn vader
arme
is ook zeeman geweest, en ilc v/eet, hoe angstig
we waren, als het zoo stormde. Maar als moeder
bij reeder Vlakens orn nieuw-r ging, werd ze al-
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ontvangen.

;- l\4cet.:r wij dan hier ingaan op praatjes

van Meire? En die vrouw opstoken door te zeggen, dat de Voorspoed slecht is?
moe-.t hersteld worden, mijnheer.
-- De sloep
Ja, ja, er dient 't een en ander aan gedaan
te worden, nlaar ik zal toch geen acht man op
een onbetrouwbaar vaartuig in zee zenden. Mijn
zoon is wat haastig geweest en hij vindt het goed
dat gij blijft. Maar wees nu voortaan verstandiger. Gij kunt gaan...
Karel Verhalen verliet het bur,eel der heeren.
* Ze durven me niet wegzenden, zei hij tot
de andere klerl:en. Ze zijn bang van 't gepraat
over de Voorspced. Ik snap het wel. Maar ik laat
me niet meer toeblaffen door dien verwaanden,
jongen aap.
Toe, ge r:u aan uw werk! drong Dorus

aan.

Gij hadt vrouw Wels rnoeten beschermen,
- ge zijt zoo bang als een wezel van Ernest,
maar
die het zoo hoog in zijn bol heeft, al komt hij pas
van school.
Begint ge nu tegen mij ook I V/at scheelt
- m,orgen tosh?
u van
IIi denlc aan die aime acht mannen op de
drijvende
dood'kist, die ze nog rvel de Voorspoed
durven noemen. Als het vannacht rnaar geen

l7*

vreeselijke tegenspoed geweest is' ll< heb ai uitgerekend, dat clie zes getrouwden van clie acht
vieschers sarnen vier en dertig l<inderen hebben.
0, als die vaders nie t terug keeren '..
* Gelooft ge ook al de praatjes van Peter
N4eire? vïoeg Dorus.
__ Ik hoop er 't beste van, maar ik ben .rok
niet gerust.. .
En Karel Verhalen zette aich weer op zijn
Icruk om voort te schrijven.

III.

De dag veriieSr zonder clat de Voorspoed binnen kwam. Wel kwarnen er eenige andere sloepen van zee. Ze hadden .de Voorspoed niet gezien en zelf geschuild, twee te Duinkerke en de
anderen te Nieuwpoort.
Maarten Viietink zei tot rnoeder en de kinde
ren Aalberse, dar ze zich nog niet ongerust
moesten maken. Door 'den storm had het schip
natuurlijk verËraging geieden, 't Was toch een
somberq avond, Moeder sprak zoo weinig.

-- Ge moogt niet

zae

n vrijzeg zijn,'

had

moeder gezegd, toen Fons zijrr gesprek vertelde
met Ernest Diemen, màar ze dacht meer âan
haar man natuurlijk dan aan den reeder.
Fons liep naar de haven, rnaar 't werd laag wa-
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--

ter en de Voorspoed kon niet meer komen voor
morgen.
De metselaar had het dak hersteld. Kaatje sliep
weer op haar lcamertje, rnaar ze werd dikwijls
walcker. Ën dan hoorde ze moeder beneden woelen in haar bedstede. Vrouw Aalberse sloot geen
oog. Fons snurkte als gewoonlijl<.
Weer was het ochtend, en begon een nieuwe
dag van hoop en vrees" Fons }:leef uit school
weg, zonder iets aan moeder te zeggen. F-trij zette
zich op een duintop... Maar Ce Voorspoed ver.
scheen niet. iËr i<wamen meer menschen kijken,
voorai vrouwen en kinderen vân visschers, die
met Aalberse rnee voeren. Allen wâren angstig
't Werd middag.". Nog geen nieluws.
We rnoeten allen sainen naar het kantoor
- zei vrouw'Wels. Daar moeten ze toch iets
gaan!
weten.
ja ! l<lonk het.
-De J.,
groep vertrolc. Fons liep oc,lc mee. En aan
't kantoor kwamen er nog menschen bij, nieuwsgierigen.
Ernest Diemen hoorde het gerucht en zag door
het raam dat verzamelde vollç. Hij trad buiten.
Wij weten niets! sprak hij. AIs we nieuws
hebben,
zuilen we het bekencl maken.
* We willen uw vader zien I riep vrouw Wels.

t9
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De reeder verscheen toen zelf. tr-lij zag wàt
bleek.

Menschen, we hebben geen nieuwsl "zei
hij ook.
Nlaar is 't waar? vïoeg oen cler vrouweD.
- Geloof me dan toch ! Ik zal niets verber- Floud toch hoop. De Voorspoed zal door
gen.
den storrn uit haar lcoers geslagen zijn. Alle
schepen hebben vertraging.
De menschen gingen weer heen. Vrouw Aalberse merkte het, dat F-ons niet naar school was
geweest.

Vanmiddag gaat ge, beval ze. Ik wil ttiet
dat- ge langs de straien loopt...
Opnieuw werd het avond en geen nieuws!

v"
Den volgenden dag sprak ieder over de _Voorspoed. De sloep zou rvel verloren zijn. De hoop
vervloog. Oolc in het huisje van Aalber"" *r, .i
droefheid. iVloeder weende veel en Kaatje schreide ook.
Fons liep na school naar de haven. Hij hoorde
andere visschers praten over den slechien toestand van het schip. En er kwam wrok in zijn
hart.
Ik ga weer naar het kantoor, daar moeten

-
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ze toch iets weten; zei vrr:ulv Tfels, die er ook
stond
Fons stapte met haar mee, Ze traden binnen.
De reeder en zijn zoon stonclen juist klaar om

ttu"

?flË

daar weer? snauwde Ernest. we
hebben toch gezegd, dat we het belcend zullen
maken als we iets weten.
De sloep is vergaan! kreet vrouw Wels.
En het is uw schuld.
O, kunnen wij er aan doen, als het stormt !
- Neen, maar het schip was slecht! zei Fons.
-* Zoo, zijt gij daar ook weer, brutale aap...
Als uw vader verdronken was, zoudt ge
wel- anders praten! Maar die staat daar!
Jongen, gij moest me,er uw mond houden,
zei- nu ook reeder Diemen. Wat weet gij van de
Voorspoed af ?
Dat vacler aan boord was. En ieder zegt,
dat- de sloep niet deugde!
Leugens ! En als gij zullce dingen vertelt,
kan ik u door cie politie laten oppakken, hernam
mijnheer Diemen.
En toch zeg ik het ! schreeuwde Fons. Va"
had
het aan moeder ook gezegd, dat de Voorder
spo;ed hersteld rnoest worden.
Praatjes! En maalc nu, Cat ge weg komt...
---- Ja... gij maakt veel te veel drukte,
voegde
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Ërnest er bij, en hij nam Fons bij den arm eri
zette hem aan de deur.
Moordenaars I schreeuwde Fons flog, en
schreiend van w-oede, liep hij l'reen.
Mijnheer Diemen besloot .-ens dadelijk mqt
vrouw Aalberse zelf te spreken Hij kwam aan 't
huisje" Kaatje was er alleen,
*- Waar is moeder? vroeg de reeder"
*_ Naar 't strand.""
Waarom)
- Moeder deeC zoo ïâar..,
-Mijnheer Diemen liep het :rtrand op. Ën ginds
zag hij vrouw Aalberse staan Hij ging er heen.
Coeden dag, zei hij"

- 0, mijnheer... Is er nieuws) Z*g het
maar..
-_ Neen, ik heb gecn nieuws... Çe moet hoop
"

houden... Maar zeg eens, rrv;'jongen stelt zich
gerneen aan. Hij komt lawaai rnaken op het kan-'
toor. Hij durfde zeifs moordenaars te roepen.
Als hij zich zoo gedraagt, zal ik hem door de
politie laten oppakken. i-{eeft uw man gezegd,
dat de Voorspoed herstelC moest worden)
-* Jr, mijnheer...
Nu ja, er diende hier err daar wat vertirnte
merd
worden... {-lw man zou zelf niet uitge"
varen zijn, als de sloep niet deugde voor d. ,"is.
Het schip moest al lans nagezien worden

-
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en het werd altijd verschovetr .. En mijn man
was niel gerust. Maar -waL lion hij doen,." Hij
hoopte op mooi weer...
*' Nii overdrijft ge. De Voorspoed kon nog
heel wat reizen cioen... Cij hebt uw jongen zeker gezegd zoo iets uit te strooien, orn ons gekl
af te truggelen, als er een ongeluk gebeurd is?
*_ Celd... heb iI< aan geid gedacht! Ih denlc
aan mijn armen man... F{ij ligt ergens in zee
ginder..

.

-*

Maar ik wil geen praatjes, geen laster! En
als uw jongen nog moordenaar roept, laat ilc hem
in't kot steken...
Als de mannen niet meer terug keeren,
dân hebt ge hun docrd op uw geweten ! kreet
vrouw Aalberse en ze stak woedend de vuist op.
Kalm, kalm. hoor! zei Diemen, zijn stok
verheffend.
Een jongen sneld"e toe. 't Was Fons.
Raak mijn moeder eens aan I schreeuwde
hij,- en gaf den reeder een duw,
Kom, kind, we gaan naar huis... Die man
praat van geid en ik verga van angst om uw vader.
_* Moordenaar I schold Fons weer.
*- Ik zal u bij cle politie aanklagen, verzekerde
de heer Diemen.
FIij was zelf opgewonden en besloot nog een
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eind verder over het strand te wandelen.
Hij was ook overtuigd nu, dat de Voorspoed
vergaan was. Maar de bemanning kon door een
,ander schip opgepikt en rneëgenornen zijn naar
Engeland. De sloep was veïzekerd... De reeder
zou geen verlies lijclen. En de rnenschen?
Ja, een visscher stond aan gevaren bloot, Dat
wist hij van te voren... En als visschers verdronken, moesten de vrouwen maar zlen aan den kost
te komen... Niemand betaalde dan weduwen en
weezen een pensioen.

Zso wandelde mijnheer Diemen voort. Hij
vond het vervelend, dat het bekend was van den
slechten toestand der sloep. Er zou veei over gebabbeld worden. Maar niemand kon het bewijzen...
De reeder was al een heel eind van 't stadje"
Plots bleef hij verschrikt staan. Daar hg een
rnensch... I-let was een visscher...
Een van de sloep, dacht mijnheer Diemen
dadelijk.
Hij bukte zich... De doode was Aalberse...
De reeder beefde over al zijn leden. 't V/as of er
weer iemand << rnoordenaar >> i'iep. Hij keek rond
zich, maa; hij stond hier âlleen bij den verdronkene en door de goiven âangespûelden visscher.
Mijnheer Diemen liep heen. I-{ij scheen eensklaps bang en, zoo vlug als hij kon, stak hii de
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duinen over.

Hil keerde langs een

binnenweg

terug.

bij de
.----" De Voorspoed is vergaan, lirs dicht
was
sloep
kust.,. Acht -^nn"n verdronken' De

plekAlaaft,. Aalberse had geklaagd over zwakke
geslagen'
lek
daclelijk
L." i" de romp' Die zijn-nu
Acht rirannen verdronlcen! Moordenaar! zoo
suisde het den reeder in de ooren'
---ù;;"d
viel. Het donkerde al"' ln de verte
blonken reeds lichtjes van de stad'

Ik zeg niets, besloot de reeder. Anderen
- *org.r, den doode vinclen' Anders noezullen

men de dwaz" menschen het nog een straf, dat ik
het eerst dien Aalberse moest zien.

Hij kwam langs huisjes. Daar ergens woon'
den nog vrouwen van zijn visschers... Zeket
h""pt"i ze rrog, dat de mannen opgepikt !on{9n

zi;n. Hi; wist de waarheid, maar hij zei niets. Hii
durfde die menschen nu niet onder de oogen'te
komen. Ginder was de woning van Aalberse. Hij
had de vrouw en den zoon noâ met de politie bedreigd. Niets zeggen.'. 't Gaf niet, of de doode
den heelen nacht op 't strand lag. Misschien namen de golven na hoog water vannacht hem
weer mee. De reeder wenschte het... Liiken hier
aan den wal... dat maakte de beroering nog erger.."
Mijnheer Diemen kwam aan zijn deftig huis
,25,
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îijn

vror:ur, Ërnest en twr'r:. cl,:cirters
nrerLten op
_zoo bleek zag"

dat hij

-- Vadsr trekt zlcL

;iie zaak van de Voor-

spoed te veel aan, zei Ernest

Maar jor*::, urh, lrr"n*.h"n aan
boord!
sprak mevi.ouw Dlemen.
_* Wij kunnen het ,ri.t
,dat het stormt.
E' varr die reparaties zijn À"lp.r,
h;;'J;;;';;;;":i.
Mijtrl,.",. D1",,
geho oten .'j"
ging vroeg te bed. y".r, hlj
k;; ,".f,
<< Nloordenaar
>, ruischre i.j, ;" fijn ";"i'.Ë;.
zag telkens weer .ii*, do"d*;';". oorgrr. Hij
De reeder
nam een poeder in. En toen
vi.:r hij i"
hij drcornd"_ gog ber,auwd, a.,
"f."ç.oplfiJ",
t,ii
weer
het
strand st,ond. En Aaiberr"
en
uit
zee
kwamen oolc de .:r:l a.nder,:n
"a".a'richt
.n'r* schreeuw_ ,
den allemaal zeer l.,ij, ;;M;rra_Jr"r,>>
De ree_
der wilde wes lor
hij
kon
niet'
<< De
ùI".o."a"";;.':,i:^"'1' "o1:

--

",ï:îJjïîïî :.,ii;:î;H,?":î

h.;-îi'''",:"j,;l:ili"l1,:'i,Iffî- n
ï:rf,
FIet was niet regen
d-; ;;;i;

<<

:i

bestand.
moesren verdrinken en
in d. ;;l;"; dachtenWij
we
nog aan onze arr?re vrouw
en
kinderen.
Wie
zal
voor hen zorseni
i.ut
at die iaren
zooveel sejd verdie"d >.
Ër, ;;_;

ct

;il':;:
il,

het of Aalberse nog dichte,,,,:ud
;;
;:'
îî,;"
jongen
moest naar de politie,
maar de- o"i;;i.
;
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ge zijt een
Mijn jongen zei de u'aarheid,
'Wels
en sprak:
moordenaar>>. En daar stond
pen.

<< Uw zoon heeft mijn arme vrouw loegesnauwd
en 'uitgescholden, toen ze orn nieuws kwam >>.
'Weer
wilde Diernen vluchten, doch hij lcon niet"
Hij gaf een groote schreeuw en werd wakker.
Zijn vrouw stond bij hem.
Ce zijt erg aan 't droomen, zei ze.

*- Ja. ..
*- Van de sloep,.. E,r is irnmers nog hoop,
dat de mannen gered aijri... I{ier is een kalmeerend poeder. Neem het in...
'Diemen dronk het glas uit. L-lij werd toen rueti,
ger'..
V"

'

De jongens zaten in de klas, toen Maarten Vlie.

tink aanklopte.

Hij sprak zacht rnet den

meestey"

Fons Aalberse, zei de onderwijzer, ga met
Vlietink
mee, mijn jongen...
AItre knapen l<elcen Fons aan
*- O, is er nieuws van vader... is vader verdronkenl vroeg Fons met een enik.
.* De sloep is vergaan, nrijn kind... 't Is een
z,ware slag, hernam de meester, zelf ontroerd.
Wees nu €en flinhe kerel en trûôst rrw moeder,,,
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Men heeft uw vader gevonden op' het strand..,
O, dan is mijn vader oolç dood! kreet een
andere knaap.
't lWas Dries Lievense, den zoon van een vis.
scher.

*- Er zijn er twee aangespoeld, zei de mees-

ter. Aalberse en Dirksen. ".
Fons was al bij de deur. En Vlietinl< leidde
hem mee. De menschen keken medelijdend naar
den schreienden knaap.
Kaatje is al naar huis, zei Vlietink. Jr, Ëier
Louis vond uw vader tegen Ce duinen.., V.du,
is naar huis gebracht. Zooals de meester zei,
moet ge uw best doen, om uw moeder te troosten...
Fons kwam thuis en viel weenend in de armen
van zijn moeder.
Och, mijn jongen, mil'n arme jongen ! Uw
- vaCer! snikte vrouw
goede
Aalberse.
En zij bracht Fons in het achterleamertje. Daar
-lag vader. Schreiend
zonk Fons bij henn neer.
in
veel
visschersgezinn"r, uilr, vreeselijke
Ja,
drarna's gebeurd.
's Namiddags hoopte zich veei voli< op
_v66r
het kantoor van den reeder. Er werd geroepen en
geschreeuwd. De heer Diemen was er niet. Hij
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lag ziek thuis. Ernest zag 266 wit als krijt. Nu
had

bij geen praat

rneer.

p61rrs, laat iemand door het achterraam
kruipen en om de politie loopen. O, gauw... Ze
zullen bihnen dringen en rne mishandelerr!
Hij beefde als een riet. Een der bedienden verIiet door een venster het l<antaor" Dorus'moe$t
bij'Ernest in het bureel lcomen. En Ernest sloot
d* d"trt.
e!, ho,or toch eens. Ze rclepen! kreunde hij.
-<<Steun voor de weduwen en weezen... Drijvende docdkist... Acht mannen weg >>.
Men verstond deze en andere uitlrukkingen.
Ze beuken op de <Ieur ! klc;eg Ernest. Ze
willen,binnen.
Ze zullen me mishandelen.."
.
Dadelijk zal de politie wel komen, zei
Dorus.
--- O, ge zuit ine verdedigen, als ze er in gerahen...
_. Ju, dan ga ik met hen spreken, maar de
deur is sterk...
'Wat ïoepen ze nu? Dat vader en ik moe,
ten komen ! O, ik durf nret. Dat vollc is zoo ruw.
De politie is er al. .. Ze was zelçer reeds op
weg, hernam D,orus. Ii< hoor bevelen...
O, gelulikig!
-'t GejoJl b*duu'r.lu. Wat later wercl er geklopt.
Dorus ging hooren. De lcommissaris wilde binnen.
* 1.')
-

't Volk is opgewonden, zei hij. Mijnheer
-,
Ernest, het beste is dat ge ,:loor 't achterraam

klimt, daar staan twee agenten. Die zullen u naar
huis brengen.
Maar zullen de woeste menschen mlj niéts

mièdoen
)
7-e kunnen u dan niet zien.
- moest Ernest de vlucht nemen. Thuis ver-.
Zoo
telde hij opgewonden 't gebeurde aan zijn moe-

der en zusters. Zijn vader lag ziek l:ovln.-Het
hrris werd door. politie b.*.rkt. Den volgenden
morgen durfde Ernest niet naar 't kantooi. Zijn
vacler riep hem. f)e reec{er dacht nog steeds aan
zijn boozen droom. Maar die Jroomlche"n hem
werkelijkheid. Hij had zijn visschers steeds uitgebuit en ze nu op een slecht schip uitgestuurd.

trn 't was of hii acht bleeke gerichten

schouwde...

aan-

Ernest, zei mijnheer Diernen, de meid
- om Dorus gaan. Ik zal hem
moet
geld laten brengen nàar de lamilie van de slachtoffers. FIij moet
oolc zeggen, dat ik ze zal blijven steunen.
Hoe lang)
- Zoo lang ze leven...
- Maar vader... Ge wilt c:lie vrouwen
,pensioen geven )
Ja...

*- Dat doet

"tîï

..

i{er is,al te s€k...

Gisteren is meir kotnen tierer' en joelen voor hei
kantoor.
_- We verdienen dien hoon. Maar God hoort

me... ik zal alles veranderen... We

hebben
schuld aan den dood van die ]:rave mannen. Ook
een goed schip-lcan vergaan; maar een slecht moet

wel verzinken met zulk noodr''veer'
fçs veel geld...
Stll nu... Ik heb u ook'te veel baas gela., ten... lvij zijn harde, wreedè menschen.., Het
zal veranderen... Al het geld van de verzikering
deel ilc ook aan die getroffen families uit.
En Dorus kwam en bezoclrt de huizen van
smart en rouw. Het nieuws, dat de achtergeblevenen een pensioen kregen, l:edaarde de opwinding bij het volk'.
Mijnheer Diemen snrak ,net niemand ovêr
zijn boozen Croom. Die booze droom had dan toch
zijn geweten geschokt en zijn hart beter gemaakt.
Niet alle dooden spoelden aan. Vier werden op
het kerkhof van het stadje begraven. Er waren
veel belangstellenden. F ons r:n Kaatje steunden
hun moeder...
Den volgenden dag werd Fons bij mijnheer
Diemen geroepen. Stug ging hij er heen. Maar de
reeder ontving hem zeer vriendelijk. En de eens
" 266 trotsche man bekende nu, dat hij verkeerd
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gehandeld had. Hij vroeg wat Fons wilde worden.
:- f\6a1 zee gaan, antwoordde de jongen.

Later kapitein van een groot schip? Dat

- want ge moogt op mijn kosten leeren aan
kan...
wal en op zee, en ik zal voor uw moeder zorgen,
verzekerde de heer Diemen.
Die hulp bracht troost in het beproefde gezin;
al bleef er de droefheid om vader.
Ernest Diemen zei dat zijn vader dwaas handelde, maar de reeder zorgde, dat de wijsneus, die
in oogenblikken van gevaar ilch een lafaard
toonde, niets meer te vertellen had op het kan.
toor.

De klerken werden beter betaald en goed behandeld.

Aldus wiide rnijnheer Diemen toch zoo veel
mogelijk goed maken van de schuld, die op zijn
geweten drukte.

EINDE.

