In 't Duin

ABRAHAM HANS
l\rillem, Lena, Anna en Paul waren in de huiskarner aan
't werk.
Ze schreven

lazen, want 't had den ganschen dag
geregend, en't was in den hof veel te vuil om er te spelen.
Toch rvas het zomer en meestal schoon lveer.
De hoveniers en de boeren zullen heel lllij zijn met
d.ezen regen, had moeder gezegd. De groenten en de illanten
op 't veld hebben dorst en moeten dlinken.
rWillem was de oudste van het viertal, hij had een u'eek
geleden zijn tienden verjaardag gevierd.
Paul was een jaar jonger en Lena ook, zooclat die tlt'eô

of

even oud eri dus tweelingen waren. En dan volgde zusie Anna,
die nog zeven jaar rnoest rl'orden.
I\{ijnheer en l\{evrouw Lampens hadden dus twee jongens
en trvee rneisjes... van elk de helft, zooals ze wel eens zeiden.
En die vier kinderen \ryaren zoo levenslustig, dat rnen wel

eens meenen zatr, dat

er vier maal vier gastjes in huir

speelden.
Nu zaten ze echter stil te leeren. \trillem had al vier bladzijden vol geschreven en Lena een half troeh uitgelezen. Anna
rnaakte sommen op haar lei, want met cle pen mocht ze thuis

nog niet schrijven. En Paul zat eem kasteel te teekenen, dat
hij dan ook nog schilderen moest.
Moeder kwam eens kijken, hoe de kinderen het stelden.
Plezierig aan 't werk? vroeg ze. l\Iorgen zal het rveer
wel beter zijn, de lucht klaart al op. Kijk, daar komt de postbode. Zijnlaarzen zijn beslijkt tot aan zijn knieën; 't is goed,
dat hij er groote aan heeft. Ja, de bode moet el altijd cloor,
schoon of slecht weer.

-4Eenige oogenblikken later trad vader in de kamer. Hij
hielcl een brief in cle hand.

tante $Tarie, zei hij. Maar

't

Van oont David en
eigenlijk een brief rroor de kinderen. Lees gij eerst eens,

is

moeder.

Het viertal keek nieuwsgierig op. Een brief van oonl
David en tante lt{arie! Een brief voor hen! Wat mocht dat
wel zijn!
* Zoo, zao, zei moeder. Dat is een bovenste, beste briel.
T,al ik hem eens voorlezen, vader?
Ja moeder.
-Illevrourv
Lampens las dan:

Lieve broeder en zuster,

Nog'eertien dagen, dan is het voor uw kinderen vacantie,
nietn'aar? En wij zouden onze neefjes en nichtjes wel eens
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bij ons willen hebben. ilIag dat van vadef en utoeder?

trn tlen
,ottret is het hier plezierigi \Vel duizend groote nrensc'hen en
k.inderen komen dan naar ons dorpje. Iin r:lie vreemtle lnenschen \r'onen tlan in villa's en hotels. ,\,{aar onze neefies en

nichtjes logeeren bij com en tante en zullen er zoo goeri zijn
als thuis.
'We
hooleir zeker r','el spoedig een antrvoord, hé?
Oom I)avid en tante I\{arie.
Zeedorp, 15 ,luli 1tj12.
De liincleren keken elkander aan.
Dat nieur'vs verraste hen.
_- Ge zegt niets? spnak vader lachend.
Hebt ge geen lust crn oCIm en tante's uitnoodiging aan
te nemen? vroeg moecler.
Geen lust? I{et viertal kon nog niei antr""*orden met rieru
nrcnd... zeker van blijdschap... en deeci het daaroln maar rrret
een levenclig handgeklap.
I\{ogen \ve gaan, r'ader cn moeder? riep \Yillem dan.
-* Zeker, hernam h{ijnheer Lanrpens. Moec}er, gij vinrlt
het toch ooh goecl, nietwaar?
O, ja... en ik hen oom en tante zeer- tlaitirbaar, ctrat ze
mijn wildzangen een poosje in hun huis rvillen neme:r. 't Is
i;lezierig te Zeedorp en 't is er gezond ook. En ii; lveet zeker,
dat mijn liinderen rvel zullen zorÉ{en, dat oom en tant* riooif

spijt zullen hebben over hun r,riendelijkhe!r}.
De lust tot u'erken was rveg. I)e kinderen begonnen dadelijk over Zeed,ortrt te bahbeien. T,e \\:âtren er wel nooit gerveest,
tnaar rnisten toch, dat el hooge hoopen z"a*tl, duinen, 1ryâren
en dat er voor die duinen een breed strancl van fijn zantl lag.
En dan de zee... een water zôô groot en r,vijd, dat ge cr ;riet
over kunt hijken. Ze hadden bij een andeïen cûm n'el eens
rnogen varen op de beek... maar de zee dat rntas iets andrrr:s.
En van voren rn'as de zee niet cliep: de kincleren korrden in
'[ rvater loopen en baden...Ja, dat alles had vader dikrn'ijtrs
verteld, rnaar nu zouclen ze naar de zee gaan en in lt lvater
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piassen en in 't Criin spelen. Ais hei nu maar goed rileer werd...
beter dair vandaag. il,Taâr' éér-i regendag is geen natte zomer'.
Anna yoncl, dat het nog rireeselijh iang duurde, eer de vacan{ie krvarn. Nog veertien lieeren slapen! 't \Vas geen kleinigheicl.
I'Iaar uioeder zei, datze die veertien dagen heel goed kon

gebruiken voor 't nazien en 't inpakken der kieeren. Vier
reizigers... ja, Mevrouw Lampens zou de handen vol hebbenl
Willem schreef een lief briefje om oom en tante te meldeno hoe s'elliom de uitnoodiging was, en om hen hartelijk te
bedanken; en alle r.ier schre\ren onder den brief hun naam,
want ze waren het allen eens.

-7 De lang verwachte dag was gekomen. Op den eersten
Dinsdag van de vacantie gingen de kinderen op reis. Vader
en moeder brachten hen weg.
.De sneltrein vloog langs dorpen en steden, door de velden. De reizigers keken door het venstertje en nu letten ze
op alles.
Kijk daar spelen kinderen, die hebben ook vacantiel

-

riep Lena. Zouden zehet niet jammer vinden , dat ze niet naar
de zee mogen! Maar moeder antwoordde, dat die kinderen
niet aan de zee dachten, maar alleen aan hun koord en hoepel
en bal.
In drie uur bracht de trein onze vrienden naar 't eind van
het land, bij de zee.'t Eerst zag men de heuvelen van zand..
liggen nu de duinen, zei mijnheer Lampens.
-VierDaar
paar oogen keken verlangend door de raampjes van
den wagen.

*8En achter die duinen is de zee, vertelde moeder"
-Weldra
maakte de trein een grooten boog en reed ven'olgens langs de duinen.

En eensklaps zagen de kinderen, tusschen de heuvels
cloor, de zee! O! wat juichten ze! Vader moest ze wat beclaren.
-'.- Ginder vaart een boot! riep Willem.
Ik zie er tweet zei Paul. En nog kleine scheepjes ookl
't Duurde niet lang, of de trein hield stil, en tle man, die
de kaartjes geknipt had, riep nu dat al de reizigers moesten
uitstappen.
l{atuurlijk, zei vader, \ffant cle trein kan niet verder
il)eer'.
Een man haalde de groote koffers en beloof de ze rladeliik

-

*

*-

oiîTii'n.,

hek stonden oorn en tanre. ze tachterr van
genoegen. Nu, men moest zelf pret hebben, als men die vier
stralende gezichtjes zag. Het gezelschap wandelde nu heen.
Oom en tante woonden in de duinen. Hun huis stond op een
hoagen heuvel en door de voorranlen zag men de rviide zee.
Op het huis stond in groote letters geschilderd: << In 't Duin
-Ia onze kennisjes logeerden nu waarlijk u In 't Duin
De kinderen \varen haast niet van de vensters weg te
>>"

>>.

krijg4-en.

lang.-

Eerst'nrasschen en verkieeden, zei rnoeder.
En dan eten! voegde tante er bij. De nerrniddag is nog

Wel, wel wat een beweging in iruis!
-- Als ge dat maar uithoudt, zei l{ijnheer Lampens tot
uijn broeder.
Ik houd veel r,an kinderen, al heLr ik er zelf geen, en
twv lievelingen
zijn hier hartelijk welkom, antm'oordde oom
David, die ook Mijnheer Larnpens genoemd werd.

Na het eten rnochten de kinderen na&r het strand. Tante
Marie had voor gerief gezorgd.

*f)Gerief? Ja, aan zee moet ge gerief hebben, hoor! ûns
viertal kreeg schoppen, netjes, emmertjes, blikken vormen...
en ook een badpakje.
Ik zal nu en dan eens met de neefjes en nichtjes in

-

zee gaan, verzekerde oom. Badgasten rnoeten dat doen, anders
zijn het immers geen badgasten
Oom, tante, vader en moeder stapten van het duin... maar
de jongens en nreisjes rolden er af -. , Zoo waren ze gauwer
beneden en 't zancl ra'as immers zacht. Op het strand stonden

tentjes en rieten stoelen. \rerder zagen de kinderen lieve
wagentjes, net huisjes op houten wielen.
In die wagentjes ontkleedden de badgasten zich, de badman spande een paard voor het huisje en zoo rolde dit naar
'{ rvater. De bader behoeft dan maar uit te stappen... en te
zwemmen. lln als hij klaar is, brengt't paard't wagentje rveer
op't strand.
Sommige baders zijn onvoorzichtig en gaan wel eens te
ver, daar waar de zee heel diep is. En de golven kunnen
iemand meesleepen ook. Om ongelukken te vermijden, zijn
er op 't strand redclers; dat zijn lnannen, die kunnen zwemrnen als een visch; om het lijf dragen ze een gordel van kurk,
waarop ze drijven kunnen. Er zijn ook redders, die in een
bootje rondvaren.
I{u rvaren er geen baders in zee, en daarom lag de boot
aan den kant, goed bevestigd a:ïn een zwaar ijzeren anlcer.
Wat ik nu u vertel,'hcorden Willem, Paul, Lena en Anna

van oom. Maar vader, moeder, oom en tante gingen bij
elkander in een badstoel zitten, in'ant ze hadden veel te
Ïrepraten.

En de kinderen speeklen schoenen en kousen uit en
stapten in 't water. Brr... eerst r,vas het nog koud, doch dat
duurde maar even.
\Àre een kastee! lnaken? vroeg Paul.
-- Willen
We hebben geen steenen, zei Lena.
- We hebben ook geen steenen noodig! riep Willem.
We trraken
een lçasteel van zand. En ze gingen aan 't $'erko

Eerst de muren.. . niet juist rond, maar rnet hoeken en kanten,
zooals het slot op de plaat in de school. Anna was 't al gauw
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poe. zii had geen verstand van kasteelen. ze plaste dor:r'
't water en 'willem kreeg een straal nat in zijn gericht. Toeir

liep Anna nâar dat groot anker, waaraan de 6oot vast lag. ze
wilde't opheffen, maar kon natuurlijk niet. op 't schuitje zat
een jongen. Anna maakte er een praatje mee en vroeg:
Zijt gij ook bij uv,'oom en tante?
- Neen,
antwoordde de knaap, 't meisje vreemd aankijkend.
wie dan?
- Bij
'WeI,
-_
bij vader. en moeder thuis.
'Woont uw
hier?
- Ja, en gindervader
ligt vaders schill.
- Is dat schip van
u.\À/ vader?
- Ja en't ander is van
mijn oom.
- 'Woont gij dan altijd hier?

-

Ja.

En moogt ge wel eens varen in dat schip?

-
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er mee uit visschen.
vader
- Neen,
- Waar?
Op de zee natuurlijk, zei de jongen lachend.
- En
vangt hij veel visch?
- O, manden
- En eet ge dievol!op?
-".- \Mel neen, die verkoopt vader
gaat

wie?
- Aan
Wel aan den koopman; die komt met zijn kar uit
de stad.

Dat moest Anna aan de anderen vertellen. En Willem
wilde nu ook wat met den visschersknaap babbelen.
Speelt ge met ons mee? vroeg hij dan.
- Ja.
- Wij bouwen een kasteel.
- Js, 't is een schoon, maar ge hebt nog rvat vergeten.
- Wat dan?
_.

Wel, de andere kinderen maken rond het kasteel een
- rnet
gracht
rvater.
* Dat is waar ook! Wacht, die gracht is gauw geglaven!
Paul cn Lena, haalt water in uw emmertje!
Ih zal een vlaggetje maken, zei de visschersjongen, ciie
Frans heette. Dat zullen \to'e op 't kasteel zetten.
dat is goed.
-JienJa,kwartier
later lvas het slot klaar. En 't lyas schoonl
't Water komt zoo dichtbij! riep Willem. \reel dichter
dan daar straks.
komt ook op, zei Frans.
- Het
is dat?
- Wat
't is hoog water, vanmiddâg was het laag water.
-I)aarWel
begrepen onze stadskindertjes niets van. Nlaar oom
nraal<te hun later duidelijk, dat de zee in vier en twintig uren
trvee rnaal rijst en twee maal daalt; als het rvater een groot
deerl van het strand bedekt, is het vloed; als het strand'weer
droog ligt, is het eb.
Nu werd het vloed! En wat deed het water? Het sloeg het
prachtig kasteel omver!

-t2Maar nu leerde Frans aan zijn nieuwe vriendjes iets
anders.

berg maken, 't u'ater komt nog

Laten
nu hier een
zoo ver niet. En dan gaan \ve er boven op staan. En dan komt
\r/e

liet water bij ons... maar wij staan droog, tot heel de berg
invalt.
Ze gingen aan 't werk en maakten een berg van wel een
halven meter hoog. En dan op den top. De kinderen hielden
elkaar vast. Het water spoelde rond den zandhoop en sloeg
er telkens een stukje af. De berg leek wel een eilandje in zeel
Maar opeens zakte hij in elkaar en de kinderen stonden bijna
tot aan de knieën in't nat. f)at was rvaarlijk plezierig!
Dan klommen ze allen in 't bootje, daf nu op 't x'ater dobberde. Maar't kon niet wegdrijven. Ge begrijpt rvel, \yaarom
niet! Frans wilde nu zijn kunsten toonen. Hij had immers,
verstand van bootjes, Hij sprong uit't scheepje, kroop er dan
weer in, nu al voren, dan al achteren en soms hing hij met
zijn hoofd in't water. N{aar op eens, hoorden de anderen een
grooten plons! En Fransje, 't baasje, lag hals over kop in zee.
Natuurlijk stond hij weer gauw op zijn beenen, maar't u'ater
droop uit zijn mou\ryen en broekspijpen.
Anna begon te schreeu\ilen, maar Willem lachte. 't'Was
toch geen ongeluk! Frans echter lachte niet. Hij liep op een
drafje weg. '['Werd nu tijd oTn naar huis te gaan. Oom kn'arn
de kinderen halen. Al het gerief werd bijeengezocht.
schop! riep Anna.
- Mijn
drijft ze.. . gelukkig dat ze van hout is, zei oorn.
- Ginds haal
Toe,'Willemo
2e... stroop uw broek maar ver op!
Ja, de zee \Â/âs al met Anna's schop weg, rnaar Willem hon
ze toch nog opvisschen. En nu naar huis! 't Was wel geweest
voor vandaag. Maar toen 't donker was, mochten de kinderen
nog even naar buiten.
Kijk eens! zei oom.
- Welk
een groot licht! riep Willem.
- Dat schijnt
uit den toren, die op de duinen staat, vertelde oom David. We hebben hier een vuurtoren. De zeelieden
zien dat licht en dan rvetert ze, dat ze dicht bij Zeedorp zijn.
Ook zegt dat licht: << Menschen, past op, komt niet te dicht
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>>.

De kinderen hoorden ook, dat er 's nachts twee manner
op dien toren \ryaren, om de wacht te houden. 't Licht mag niet
uitgaan. En als er een ongeluk gebeurt, als er een schip zinht,
moeten die mannen andere rnenschen roepen. Die anderen
kunnen dan rnet een boot naar 't verongelukte schip varea,
om de menschen te redden
't Is hier niet aliijd mooi weer, zei oorn. O, 't kan vreeselijk rvaaien en dan slaat het lvater van de zee over de duinen.
Dan kunt ge truiten sorns niet recht blijven staan. Flelaas! dara
gebeuren er op de zee veel ongelukken!
De hinderen hocrden hun oorn gaarne vertellen. En zos
rn'as het \roor hen 'r"e Zeedorp niel alleen gezond en plezierig,
maar ook leerzaarn.
Willem en Paul sliepen aan den voori<ant. 't Licht vail
den vuurtoren scheen tot op hun kamer. tr{aar lang keken de
jongens er niet naatr, $'ant hun oogen vielen toe. O! de knapera
\ryâren zoo moe.
's Ochtends n'aren ze al vroeg oir het strand. Ze zagen hun
nieuw vriendje Frans ooh x'eer.
Zijn un' kleeren al dr:oog? vroeg Willem.
Neen! Ze hangen op een koord. Moeder was kwaad.
Flebt ge klappen gehad?

-

It{een, nlaar toch een standje.

Kijk, daar

va:li'1.

tader!

-

Dat scheepje?
Ja.

Waar vaart hij heen?
Ver in zee, om te visschen. Vanavond komt hij terug,
Is ziin schip nog nooit gezonken?
dit is het trveede.
- Ja,
O, vertel dat eens!
-En de jongen verhaalde, dat zijn vaders schuit in een
vreeselijken storm lek geslagen was.
Lek? vroeg Paul.
- Ja,
er wâs een gat in, en 't water kwam er door. fje
schuit zonk. \Iader en zijn trvee knechten sprongen in zee en
zwomrnen rond. NIijn oom lvas dicht bii hen met zijn schuit

-14en haalde ze uit't water. O, als 't hard waait, is rnoeder zeer
bang!
Frans vertelde nog wat, rnaar dan gingen de kinderen
\ryeer aan 't spelen. Ze maakten putten en rn'atergangen, liasteelen en bergen.
Ze zochlen emmertjes vol schelpen, witte en blaurve,.
bi'uine en gespikkelde.
Orn elf uur ku'am oonr.
We gaan eens baden, 't is heel warrn, zei hij tot de
jongens.
Oom en de neefjes gingen in een kalretje. Een paard trok
dit in zee. En toen! Oom stapte met een linaap aan elke hand
't rvater in. Dat beviel Willem en Paul maar half ... in 't eerst,
lroor!... u'ant taen ze eens flink ondergeclompeid \\raren en
't u'âter uit de oogen gewreyen hadden, kregen ze et pret in!
Ze dansten en sprongen, sloegen elkaar't rn'ater in 't gezicht
en door oom gesteund, dreven ze op hun buik. En of ze frer*
wâr'en, toen ze alles aan vadef en rnoeder vertelden. 's Nanriddags ging tante met de meisjes in zee. <<'t Was zoo
gezond >>, zei ze. Na dat baden troklien onze jonge badgasten
in de duinen. Hier vennaakten ze zich ooh goed. En Frans r,vas
hun trouu'e kameraad.
Den volgenden dag keerden Mijnheer en Nlevrouw Lampens naar huis terug.Ze vroegen aan hun kinderen of ze niet
mee gingen.
Neen, liever nog wat aan zeel
Vier weken logeerden ze << In 't Duin >>. Vier plezierige
weken! Elken dag op het strand en in de duinen! En dikwijls
in zee. Ze zouden bepaald nog leeren zwemmen.
Ze maakten ook kennis met de ouders van Frans en op
zekeren middag nam de visscher de jongens een eindje mee
de zee in.
Willem hield zich goed, maar Paul kreeg het te kwaad.
Hij werd zoo bleek als een doek, net als een kind dat te lang
getouterd heeft! En onze schippers touterden hier ooh. Het
scheepje schommelde immers. Paul was zoo ziek als een kat...
Zeeziek! O! wat trok hij een benauwd gezicht. << Ik ga dood
zei hij. Maar de visscher stuurde zijn vaartuig naar wal terug>>

_15_
En o wonder, toen hij aan land kwant, was de kranke genezen.
Doch hij zou nooit meer uit varen gaan. Neen, dan luisterde
hij liever naar de verhalen van den visschert
En oorn David klom met de kinderen ook eens op den
vuurtoren. En toen zagen ze de prachtige lantaarn, die
's avonds zoo helder brandt. Er stonden groote spiegels rond,
lenzen noerncle de waker ze.Yan dien vuurtoren zagen ze \rer
over zee en over land.
Een anderen dag mochten ze uit rijden gaan, niet in een
koets, ook niet te paard, maar op een ezelt En zoo maakten
oonr en tante hun neefjes en nichtjes de vacantie zeet aangenaam. De dagen viogen om. ]ln eindeliik kwam het uur van

velirek! Vader kwam zijn hinderen halen. Frans ging mee
naar de statie en, toen de trein vertrok, riep
_- 't Volgend jaar terug komen, hoort
Nuo aan hen zou 't niet liggen!

hij nog:

't'Was Flerfst gervorden en onze kennisjes gingen al lveer
tt'ourv naar school. Ze spraken nog dihwijls over Zeedorp,
maar vader zei, dat het nu niet aangenaam.aan 't strand zou
zijn als 't zoo regende en woei.
Zel-,-eren nacht stormde het vreeselijk. 's Morgens lag er
op 't kerlihof een boom omver en een zerh was gebroken. Het
poortje hing scheef aan den muur. Of het dus ook gervaaid
had! En den volgenden dag las vader iets over Zeedorp in de
gazct.

\rier visschersschuiten waren vergaan; gelukkig had men
de menschen nog kunnen redden. De namen der visschers
stonden bij dat bericht... en ook de naam van Frans'vader.
N[en vroeg hulp voor de ongelukkigen.
moet hij al zijn derde schuit koopen, zei Willem
'Wat
- Nu
droevig.
zullen Frans en zijn vader en moeder triestig
zijn!
En 's ar,onds vroeg de jongen, of hij zijn spaargeld naar
Zeedorp mocht zenden. De andere kinderen wilden het ook
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doen. Yader en rnoecler r.onden het goed en legden bij de sorn
r.an hun kinderen ooh hun gift. Ja, de arrne visschers moesten
geholpen worden.
Oom David schreef een brief rvaarin hij uitvoerig alies
vertelde.
Maar toen den volgenden zûmer de hinderen terug naar'
Zeedorp gingen, had Franso vader toch zijn derde schip en hi.i
kon dus voor vrouw en kind weer het dagelijhsch brood
verdienen.
Neen, aan zee is het niet altijd plezierig en niet imrner
rvordt er gelachen en gejuicht!
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