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Hans.

DE WILIIE RA[[ER
t"

Mulder Bellens wâs aan het werk op zijn molen, toen hij eensklaps luid çieschreeuw hoorde.
Hij begreep dadelijk waar het vandaan kramm,
want hij had over een kwartiertje kinderen op
't ijs gezien en ze nog toegeschreeuwd, dat ze
weg moesten gaan.
Haastig keek hij door een venstertje. En ja een
j,ongen was door 't ijs gezakt en twee kamaraden
maakten groot misbaar.
Bellens greep een ladder en een stok en spoed.
de zich naar de plas. De drenkeling had moeite
nog zijn hoofd boven te houden en trachtte een
schots te grijpen.
De muld'er legde de ladder op het ijs, en schoof
die met den'voet naar den knaap toe. Hij be,

-l

f,cr*fde qeen uiLieg te géven. i)e spartelencle j,rir.
gen Lrleek een vlugge gast; dade lijk hact hij de
ladder te pakken. De rnulder trok deze langzaairi
terug en d,e j,ongen kroop er op. Bellens stak
hem den stok toe.." En een paar oosenblikken later stond de geredde aan den kant.
--* Dacht ik het niet, dat sij het waart, Door:
fi4aartensl riep de mulder uit. Altijd haantje de
voorste."" En als nog niemand op het ijs gaat,
clurft gij het wel" Vooruit, rnee naar ons!
O, ,ik kan wel naar huis, stamelde Dr:or

h4aartens
bibberend.
Z,oo

ver... orn een ziekte

op te doen ze,
- Doen wat ii< zeg, cleugniet.."
i<er!
r

De, twee vriendjes waren

al rveg.
Door perste het water uit zijn kl*"r"n.
Vrouw Bejlens stond al aan de deur, want ze
had haar rnan zoo gejaagd zien wegloopen, dat

ze toen wel besreep, dat er ieis bijzonders aan de
hand was.

-_ Door "t ij^s gezakt? vroeq ze.
-- Ja".. 't Heeft twee nachten gevïoren en
rr,atuurlijk moest Door Maartens al lop d" plar.

Als hij dezen kant uit komt. is het nooit vooi iet*

goeds.

Korn gauw binnen, jongen, hernam

de

rnuldersvrouw,
die toch medelijden had. Uw nat
uit
sned
en droog aan.. Jan, help hem eens) ver-

.*2*

volgde ze tot haar man.
't Duurde niet lang 'of Door iag in eeu hemd
en een baai van den mulder in bed, mel een kruilç
warm water aan de voeten.
F{ij rvas al spo,edig van de koude en den schrik
bekomen, en verveelde zich.
Hij hoorde de klok in de keuken elf uur slaan.
Nog niet eens middag: . en nu al in becl...
dat- is te gek, mompelde Dor:r. Hoe iang zou ik
hier :noeten blijven... Toch tot mijn kleeren,
droog zijn... Had de mulder Ine naar huis laten
gaan, dan had ik mijn Z,ondagsch goed kunnen
aandoen en liep ik nu al weer op straat. 'k Moet
tocir mijn Zondagsche kleeren aantrekken voor
het Kerstfeest vanavond...
Al de kinderen van zeeiieden uit het kleine
stadje waren dezen 24en December uilqenoc-

digd door een rijk geworden oud-scheepskapi.
tein, die op een kasteeltje L'ij de duinen woonde,
Er zou een kerstbbom z,ijn, behangen met geschenken. En Door had evenals alle kinderen
reeds lang naar dat feestje verJanqd.
Hii draaid,e en keerde nu ir' de bedstede, eerr
soort van kas, in den muur qebouwd. 't \ffas er
binr-ren duf en somber... veel te somber voor een
wildeman als Door Maartenr*, die er altijd van
praatte, orn evenals zijn vader naar zee te gaan.
De mr.rlder trad binnen.

*3*

Ge slaapt zeker niet) vroeg hij.

- Nu al slapen... 'k Ben pas eenig,e ur,en op.
- Ik dacht wel, dat ge wakker zoudt
liggen
en -daarom breng ik u deze kom warme soep. Dat

zal u d,eugd doen.
Door lepelde de soep smakelijk uit. En toen
vroeg hij:
Mulder, zijn mijn kleeren
niet droogl
- O, ze hebben den tijd om nog
te drogen.,. Cii
- onder de wol rot morgenochtend...
blijft
C, l"bi
een
genomen
bad
en
voorzichtigheid
is
-ijskoud
het beste...
^ 1 Tot morgenochtend hier in bed blijven I
Omdat ik eens in 't water gelegen heb... dat is
me al dikwijls gebeurd, mulder...
Ja, dat lcan wel... Maar nu ben ik baas
u
en ge blijft tot morgenochtend onder de
qv_er
dekens. Dan zal het gevaar voor ziek worden
wel geweken zijn. Na het eten zal mijn vrouw
het aan uw moeder gaan zeggen"
Maar mulder, dat kan niet... Ik moet van_
avond naar den kerstboom bij mijnheer Mulder.
, :- Onmogelijk venrje... Na zoo'n ijskoud
bad nog in de avondlucht lbopen. .. Zoo;;;;
met uw gezondheid... Ja, gij durft alles, maar ik
zeg u, dat ik nu baas ben over u. En ware ik het
alle dagen, 'lc zou de dolle en stoute streken wel
uit uw lijf ranselen!

*4._

Ik wil naar den kerstboom! riep Door uit.

- En ik wil het niet! En uw moed'er zal ons
- geven, als we voorzichtig zijn, dat ge niet
gelijk
naar het feestje bij mijnheer Mulder hunt, zal
zal dan juist eens uw straf zijn voor uw roekeloosheid.

Maar il( bliijf hier niet...

- Toen ge amper met uw kopje boven 't water- uitstakt, hadt ge zooveel praatjes niet. En ilc
heb nu wel wat anders te doen dan te babbelen.
l!1a31 mulder, ik voel geen koude meer!
hernam Door wanhopig.
Onder die dilcke dekens en met een warme
- dat geloof ik... Maar buiten vriest het
kruih.
knap. Tot straks.
Door bleef alleen.
Wat denkt die vent, dat hij me hier houdt
tot- morgenochtend? bromde hij. En niet naar
naar den kerstboom. Hij houdt me zeker voor
een mannetje van zout...
Toch was Door niet gerust. De vrou\ / van
den molenaar zou naar zijn mcteder gaan.
En moeder is ook altijd zoo bang, dacht
hij. Moeder zal het goed vinden, dat ik hier in
bed lig te zweeten. Al mijn kamaraden zouden
me uitlachen... bijna vier en twintig uur liggen
maffen, omdat ik eens door 't ijs gezakt ben...

-5-

En niet naal den kcrstboonr... Kunt ge begrijpen l Ik n:rr:et hier weg...
Door keelç eens naar 't raam... Langs daar
Icon hij vluchten als 't rnoest.. Maar toch niet in
hemd en de baai van den muider... Zijn kleeren
hingen bij den haayd in de keulien...
Door lag een tijdje te peinzen.
Neen, ze houden me niet gevangen in
- bedstede! besloot hij.
muffe

deze

[-,ouise, de tweede zrtster. [-lortci ze \ 'ârrtl vool'
hetrr

_- We moeten in elk geval heginnen, besliste

rrroeder. Waar zou die deugniet weer zitten?
't Middagmaal r^'as voorbij... en nog seen
Door.
Zoo lang biijft hrj tocir nooit wegl zei
- Maartens.
vrouw
Ju, moeder, over veertien dagen was het
drie uur; toen was Door wezen roeien, zei Willem"

II.

Vrouw Maartens had de tafel geclext. En daar
zaten Grietje, I-ouise, Karel en Willem, verlangend om van de lekkere erwterrsoep te eten, die
zoo geurig rook.
Door is natuurlijk lveer niet op tijd I
kloeg- vrolrw iMaartens. 'Wat heb ik toch een last
van dien rakker.
Haar rnan was een groot deel van 't jaar op
zee, en dan stond mo,eder alleren voor 't gezin.
Door, de oudste der jongens, bezorgde hul. de
meeste nroeite.

_- ïVe wachten rriet op hem,

zei Grietje, die
zestien jaar was. Geef hem straks een droge bo,
terham, moeder, dan zal hij wel le,eren rnorgen
op tijd te kornen"
Hij lust zaa gaarrle erwtensoep, sprak
-

Houd hern van ar.ond voor zijn straf van

het- Kerstfeest thuis, ried Grieije aan, die van
strengheid scheen te houden
Maar Door plaagde haar zoc. dikwijls, gooide
de emmers water om ais ze rnoest schuren, bonci
Ïraar met een touwtje aan eerl tafelpoot, wanneer ze gebogen den vloer dweilde, en haalde
nog veel andere ondeugende streken uit.
De andere jongens gingen spelen, ook verlangend naar den avond, den grocten feestavondl
Grietje en l,ouise wieschen het iafelgerei af.
Moeder rustte even uit bij de kachel. maar was
zeer bang om Door"
Er werd geklopt, en onrnidclt-llijk daarrna trad
vrouw Bellens binnen.
-- Goeden dag, sprak ze. Ik kom vc,or Llw
zonn Dor:r, die bij r:ns is.

--7-

der.

O, is er wat g.buutd met hem) kreet rtroé"

Wees niet ongerust... eï scheelt hem
niets...
en hij is gezond, tenminste ik wil hpt ho'

pen.

*

Maar wat is er dan, vrouw Bellens?
O, niets ergs... En ik geloof niet dat.irij er
Van
zâl houden; teirminste, .we hebben goed
iets
voor hein gezorgd,,,
Heeft ,Door dari eeri ohgel'uk gekregen?
- vrouw Maartens ,".ht .tptitgend'.
vroeg
En Grieije en Louise stonden in spanning aan
de deur van de achterlceuken.
Wel, vervolgde de mole;narin, hij was op
het- ijs van de plas gegaan.
En hij is er door gezakt)

-

-

Ja.

O, Door is toch niet verdronken) vroeg
moeder
half schreiend.
Maar neen, mensch.. steek dat toch niet
in -uw hoofd! ,Hoe komt ge er aan? Ik zei u immers, dat hij gezond is... en we willen hopen dat

hij 't zal blijven.

Maar waar is f)oor dan )

- Bij ons... di'ep onder de dekens. Mijn man
- hem uit 't water gehaaid... Gij wist het
heeft

dus nog niet. Toch waren er nog twee jongens
bij hem... maar die rakkers zullen u zoo iets niet

*8-

ge begrijpt wel'
komen vertellen... Wel mensch'
pak naar
dat ik uw jongen zoo niet in zijn natte
onverant'
de stad liet terug keeren"' dat zou
mijn'
van
gogd
woordelijk ztin'.. ik heb hern
een
met
man gegeven en zoo moest hij in bed'
warme kruik aan zijn voeten'
En is hii bij kennis?
- Jawel' '. hi5 hteft flink gegeten'

-*o!

be'
Dat scheen vooï vrouw Maartens wel egn
erg was'
wijs
" -I-dat Doors toestand niet
u' vervolgde moevâri
vriendelijk
O, het is
der.

Maar mijn man en ik hebben besloten
- in bed te Îouden tot morgenochtend'
Door
ls hij dan toch ziek geworden?
- ffi; )ou
hij nu in de koude

=i.k*o'dt"1ls
kwam, want het vriest sterk' En dat
buit.nlucht
hij
kunnen wij niet op ons geweten nemen' Nu
al die
;i]-;; is,'mag hii niet vertrekken' voor
lichaamis'
zijn
Lo.r.t" van het water en het ijs uit
moet zweeten. Ik heb een neef gehad' die bii
Hij
ii r.hu.tr.nrijden d'oor het ijs zakte' Hij trok dadelijk ander goed aan maar ging ,niet te -t'"d"'
E;'d." lrolgÀd"r, dag moest hij blijven liggen'
hij had longontsteking, en mensch, hij is er van
tef"rtor.r"n. En .ls ge zoo iets-in uw familie
't
zakijs
door
hebt ge schrik van lret
i""t

"*r,

-9

-

ken. En daeironr zq.g ik, dat
'-.- we
" \2 met
tr)oor voor'
ziclrtig moeten zijnl
__ Ja, ia, se. heht
gelijk. sprak nroeder
Maartens. H"l ;, n".l.wel
go"j," j'.i r-,;î
blijven.
_-* Toen ik naar
hier kwanr, dacht ik nos aan
een kennis van nrijn
*rrr,
kenberge, die was,over
""rr'oil.n". van BIan_
boord
*",.utt..,. Hij werd
wel gered, rnaa,- bl""f
re werken.
En
";;;,;.";:_
is hii stiif
liJ"*ir,"k.
'u
Ju, als ge
zulke voo.beel.j." "";
air'iJ'i."rr,rfr,,*.
* Zeker, zeker,f.""r,
stemcle nroedeï

Ë ",ï;";

;:

D;.D's

mors"' ,ull",, ;;';;,

toe.

hoe her

'ret
._ Maar moede'r,
h]j
rnoet
vanavoncl
lraar
den kerstboom, zei nu
l.ouise.
* Wat" ge zoudr h"r"
;;;;; de avondltrcht la_
ten saan I riep vrour,v
B.ll";,
ge maar doen. ai
";i lr, zoo moet
9e" i,.i- ï",ii";#.l"i' âlî,".. ;;îJf"
Maartens jujsrer iaor
,nij,r ,a.iC.
*-"

I'iï;;

Ja, ja, beloofd" *..r".r"1.'ô,
(t\ dank u wel
' vr ,f.
voor al uw eoedhr:icj.
nici noodig' À4ijn nti{r e'

orJr

?im

ik

doen

--.* O, 't zal voc,r
Door juist een straf
zijn, dat
rni.s roofL,'î"ii*ia".

*r"i"-:rusr

crieije,

de

Dat zeg ik ook, stemcle de molenarin toe.
't 'Was
erg onder-rgend op dat ijs te qaan. Mijn
man had hem nog gewaarschuwd.
O, Door doet me veel verdriet aan I i<loeg
moeder.
En bijna altijd alleen voor die- kinrleren
't
staan, valt dikwijls moeilijk.
'k Geloof u, vrouw Maartens.
-- Mrg
ik straks eens kornen zien ?
- Natuurlijk...
- Drink nu een kopje koffie, noodigde rnoe-

der.-

-_ J., dat wil ik u'el. 't Is goed tesen cle kor-rde... We hebben harden 'Winter... $7ei, de
schrik van 't ongeluk zit nog in mijn lijf.
En vror-rw Bellens verteldr: nu in rneer bijzonderheden, hoe alles rgeLreurd was.

III.

Door had in zijn beclstede snrakelijk segeten.
Dat is een qoed teeken, zei toen de mulder.
- toch blijft ge tot rnorqenochtend onder
Maar
de
rvol... Een ziekte kan zoo vr:rraderlijk in het lichaarn zitterr.

Door sprak niet meer tegr:n. Wat later zeri
vrouw Bellens, dat ze naar zijn moeder ging.
-- En ik heb rnijn werk op den molen, doe

ll

nu maar een flink slaapje, voegde de molenaar
er bij.
Door lag even stil, toen beiden uit de woning

waren.

*_ In die muffe

bedstede tot morgenochtend,
hij.
Dat
zal niet waar ziji. Milr, ,,rg
lnompelde,
doet nu al pijn vah 't liggen... ,k Zou à, *uj
roode plekken van krijgen. En het ,kerstfeest
rnissen, h" n""n I

Door
en sloop naar de keuken. Daar
.
,nrngen
".r:"q.op
zr;n
kleeren en zijn ondergoed ôp een
lijn. Hij voelde er aan. 't \tr7as
,rog wat wak
maar Door noemde het.droog."ll"s
En in
nuten
""rrig" *;lad hij alles aan 't iichaam.
Saluut hierl spotre hij. Mij houden, dan
-

*î:! ge eer opstaan, muldertje!
Hij wilde niet door d" voordeur vertrekken,
dan had Bellens hem kunn"" ,i";.-,t
Ruu* i"l

slaapkamer, waar hij gelege" f.'.J,-'t
*am aan de
.achterzijde uir. Hij oùnde h.t
,.rrrter en k,lom
er door.
Ze denken zeker, dat ik door een koud
bad- dadelijk van mijn srokj" ,rl,îi
hij bij zich
zelf .

. Hij sloop achter een haag weg en bereikte zoo
den weg.
Hei! klonk een stem.
-

l2-

Ën Beli.rrs stak zijn wit Lestoven hoofd door
een molengat.

Door, Door... zijt gij dai? schreeuwde hij.

- J", heelemaal ! riep de jongen terug.
- Deugniet, wilt ge rap in huis terug
ren- )

kee-

Kruip zelf in uw nauw'e bedstede tot mor-

genochtend,
spotte Door brutaal.
Nietwaard! Terug in huis!

- Kom me maar halen
-Door zwaaide eens met de hand en verryijderde zich. 't Zou voor Bellens een onbegonnen
!

werk zijn hem te willen nazitten.
Door zag de plas met 't gebroken ijs. Maar hij
voelde zijn ondankbaarheid niet jegens zij;r redder.

Die plas vriest toch moeilijk sterk,.dacht
hij-alleen. 't IJs daar in de sloot zal wel dragen.
Hij ging naar de graiht, en stampte op de ijskorst. Deze brak niet. En 't volgend oogenblik
was de roekelooze knaap al aan 't baantjp glijden. Maar zoo zonder lcamaraden verveelde het
hem toch na eenigen tijd.
't Stadje lag daar witbepoeierd orn den ouden
hoogen toren. Boven een dijk verhieven zich de
masten van visschersvaartuisen. Het plaatsje
lag aan een zeehaventje.

-
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-

Veel rrfannen en jongelingen waren vlsscher:s; anderen voeren op kuopvaardijscfrepen.
Zoo was Doors vader stuurman op een clriemaster, die verre en iange reizen deed. Door beklom
nu een duintop. Hij dacht even aan zijn vader,
ergens bij Engeland moest zwerven en pas
iil
half-"y
.|anuari terug zou keeren.
_ O, oolc mogen varen,.. Dcor verlang e naar

dien tijd. Misschien

't

volgend

jarr, uË hij

de

hoogsie kias had uitgedaan.
- tr)oor zag twr:e rnannen, die cen handkar voerrtduwden, "l/r,€rarop een groote derr lag. Daclelijl, was
de jongen bij hen.
Is dat d,e kerstL,oorn van rnijnireer fululder?
- irij.
vroeg
*- Ja, antwoordde Berend, de knecht van ,t
kasteeltje,- dat ginds zijn torentje boven
de nu
kale popuiieren verhief.

_* En

moet die nog klaar gemaakt worden,
'voor tr/an avond )
---. F{ij zal in orde zijn, rnaak u rnaâr niet
i:angl En help rvat duwen, tot we op den. grintweg zijn I l-{ier is .het zoo hobbelig langs
d*. dui_

lren

!

Dadelijk gehoorzaamde I)oor.

-- 't ls een groote
.'t Ëkst_erboschje)
-*-

boom. Hij komt zeker uit
vroeg hij.
,|a, daar staan de mooiste clennen...

t4-_

Door wilde oolç op den grin';weg nog 'theil:en" .
zoudt t*kl, al vast eens op kasteel
- G*
willen kijken) vroeg Berends'
__ Is L. t..l lekkers en sPeelgoed?
Dat zult ge vanavond zien, als ge u tenfatsoenlijk gedraagt, want lawaairnakers
minste
en ruwe gasten, wals ik dadelijk buiten' waarÉ.r"rrd. Jongen, beda'kt voor uw huip
".i"*a.
en ga nu nog -.., *lt naar nroeder' En zeg het
u.n"rr* kori,rit"n, dat ze niet te vroeg aan het
hek moeten komen hangen'
hij rnijnheer Mulder
--- Die denkt zeker àat
't
toch een prettige
Za'l
zelf is, mompelde Door.
in zijn bedstgme
uro"d zijn! Èn de mulder, die
'k
a. *ou ho.rd..r. l-leb hem en zijn vrouw lekker b.et gehad.
Nu k*â* Door in het stacijr:, waar eerr gezcllige clrukte heerscht'e. Moeders' of dochters dedln bood"chappen. om van alles in huis te halen
voor de feesteiijke kerstdasen' Wat al heerlijks
lag er bij de bakkers uitgestald: kerstkransen'
kr"unt.brood.rr, boterkoeken met ' glanzende
korst, taarten. Krijn, de kruidenier, had 'zijn
raam bespannen met hulst, vctl roode l:esjes en
oun"'uotJ zouden er gekleurde lampjes braçder:'
Floor, de meid van den nolaris, was noq aan
'L schuren. Pats, Door starrrpte een elnrner water
()ïnver. Flo"f kreeg er natte voeten vâil eû woe-:

:*
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dend sloeg ze met haar bezem naar den jongen,
die echter den slag ontweek.
_* lUilde rakker, srratenschrik I
schold ze.
Ge
moogt
niet
schuren.
Srr"t , U""ri.",
,,*
alles en de menschen zouCe,n hun beenen
breken,
vermaande Door.

_- Ik zal immers zand strooien.
Ma4r wat

gaat u dat aan, reuzedeugniet Ze moesten u al
Iang in een gesticht ge'stopt heliben
I
Door ]uisterde al ,rirt ,r.""r_ e.rrrt
tup, zag hij
vrouw Bellens.
_ - I-la, de rnojenarin kornt van moedgr en
{.*r,.dat ik nog onder h.a, .likke dehens lig,

dacht de jongen.
Vl,u* sprong hij in een zijstraatjc.
Vrouw
,lens
kwam voorbij. To.,, ,tuk Oà". ,ijn Bel_
hoofd
om den hoek uit en floot.
De molenarin keek om. I)oor knikte
eens. De
vrouw
spook.

'

.--

. --.

bleef verbaasd staan, J--'r.g ze

Door, zijt gij dat? vroeg

Jr..,

een

ze.

Hoe komt ge hierl
_-- Getooverdl 'Wip,
al nril.n l<leeren vlogen
3an mijn lijf, ik werd opguro*.;, vloog
zoo
maar door den muur .n wÀrd
hi., ,r..,
geplakt.
Ce houdt me voor d"" g.L: "
--- Wat een domme
vraas ook. I.{oe zou ik
* 16
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hier anders komen dan op mijn beenen. Mijnheer Mulder heeft zijn koets niet gestuurd om
me te halen. Maak u niet ongerust, hoor, ik ben
zoo .gezond als een visch

!

--: Ge spot met uw gezondheid! O, morgen
Iigt ge met longontsteking.
Dan keer ik terug naar uw bedstedle !
- Zoo praten, na alles wat ik vooï u ,gedaan

heb.

't Is een schande.'

Wat is er, vrouw Bellerrs? vroeg de Sente-

- Joostens, die nieuwsgierig uit zijn
nier

huis
kwam. Heeft die wilde rakker u last aangedaan?
Steek Joostens onder een dozijn d,ekens,
die- is toch krom van de jicht! spotte Door, waarna hij zich verwijderde.
De molenarin legde aan den verborgen rentenier het heele geval uit. Maar zij zou het zich
niet verder aantrekken.
Ge hebt wel gelijl<! sprak de rentenier. Er
is met zullce gasten geen eer te behalen. Al die
zeemansjongéns zijn deugnieten. Fn nu, geeft

mijnheer Mulder ze vanavond nog wel een
kerstfeest. Dat is zeker tot belooninglan al hun
deugnieterij, een heel jaar lang.
Maar ze zijn niet allemaal gelijk, mijnheer

-

Joostens.

vuit

Jawel, jawel, al geef ik toe, dat de, schavan Maartens de wildste rakker is.

t7.*

'

Door v,rnd h,et nu toch tijd om naar huis te
gaan. En zijn hartje werd wel wat kleiner.
Daar is hij! Ziet ge wel, dat de molenarin
overdreven
heeft I riep Louise blij uit.
Wat heeft ze hier allemaal verteld? vroeg
- op een toon, alsof er niets bijzonders voorDoor
qevallen was.
Maar hij kreeg als eerste l:escheid een flinke
oorveeg van moeder.
Crietje snauwde haar broer toe:
Ge hebt zeker niets gedaan! Ge zijt niet
door 't ijs gezakt, hé?
Kan ik het helpen dat het breekt)
- Ge moest er niet opgegaan zijn!
- O, zult gij geen schaatsenrijden?
--- Nu nog nie-t...
Ge hebt te veel praatjes, hernam moeder.
-Ze voelde aan zijn kleeren
Nog niet droog... Ze dadelijk uittrekken)
- ge nog het hemd en de baai van
Â-lebt
den mulder aan l
-- Natuurlijk niet.."
Hoe zijt ge daar weg geraaktl
- Ze wilden me tot morgenochtend in een
bedstede
stoppen, en daar bleef ik niet. Toen de
vrouw weg was en de mulder op den molen, heb
ik me verkleed en ben weggegâan.
.- Stilletjes )

t0_

Er was niemand in huis..'
Cl, die goede menschen zoo behandelen..'
- uw kleereù u'it en hier in bed...
Alloh,
Maar, moeder, ik ben ni'et ziek.
- Door ziet er heel gewoon uit, zei Louise'
- Ik kan mijn Zondagsche kleeren aândan ben ik al klaar vooï vanavond, sprak
doen...
Door.
Ge gaai niet naar 't kerstfeest!
-Door zette een verschrikt gezicht.
*_ Ik wil er heen ! schre,euwdg hij,.
Ge hebt niets te willen .. Eerst ander onaantrekken... En dan in bed...
ciergoed
l-ouise wenkte haar broer toe te gehoorqlmen.
En een kwartier later lag Door weer onder de
delcens.

Maar Louise praatte met moeder. En een ultr
later kwam vrouw Maartens bij Doors bed.
Ik zal u dan toch naar het Kerstfeest laten
- zei ze. Morgen blijft ge een heelet' d"g
gaan,
binnen.'O, waarom doet ge me zoo veel ve3driet!
Grietje is nu naar den molenaar, om uw deugnieterij goed te maken. 't Is geen wonder, dat ze
u in de stad den wilden rakker no.*ir. Ik
schaam me voor de menschen. En wat rrloet er
van u worden) Sta op en trek uw Zondassche
kleeren aan.

l9
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IV
Om kwart v66r vijf stonden veel kinderen
v66r het hek van 't kasteeltje. waar de brave
mijnheer en mevrouw Mulder woonden.
Berend kwam de poort openen.
Niet dringen! riep hij. En twee aan twee

- de voordeur marcheeren,
naar
Berend was nog onder-officier geweest.

In rij ! Klaar) Vooruit, een, tweq, een
twee! kommandeerde hij.
fleel dien vent eens! zei l)oor tot zijn kamaraden.
En hij begon een traag deuntje te fluiten, zoodat de marcheerpartij in de war liep.
Berend sprong nader, greep Door bij den arm,
keelc hem in 't gezicht en snauwde:
Gij natuurlijk weer ! Ik heb u vanmiddag
- gewaarschuwd. Rechts omkeer... buiten het
nog
hek! Cij zult er vanavond niet bij zijnl
En de verschrikte Door kreeg een duw dat hij
wel tien m,eters achteruit schoof. De anderen
marcheerden ordelijk verder.
Door duizelde even. Maar dat duurde slechts
een oogenblik.
Niet naar 't Kerstfeest...
Dat zullen we zien, mompelde Door. Be- is mijnheer Mulder niet.
rend
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Hij maakte een omweg naar het huis en
de
kt;; ;;;t "p handen erl voeten naar gerij lcinderer,, tào, wie iuist de voordeuren
opend werden.
Netjes binnen stappen! beval Berend'
-Doo, kioop als een hondje
bij zijn vrienden'
-fluisterde
hij' Qerend
l-631 me tusschen u'
lawaai'
wat
- me niet zien. Klaas, maak hier
moet
D.n ko*t Berend naar dezen kant en kqrip ik
naar voren en ben ik binnen.
Klaas en Gerrit, een andere vriend, begonnen elkaar wat te stooten en deden of ze ruzie
kr"g.rr. Ze hielden zich dadelijk stil, toen Be,"nâ uunkwam loopçn r€ït vroeg' of er nog meer
huiten ,gestoken wilden word'en" Maar intusschen sp"rons Door naar voren en gleed hij bin,r"r. Aut â. .l".tt van de grootê zaal stond mijn'
heer Mulder, die de kinderen vriendelijk toeknikte.
Door zat. En hij wenkte eens naar Louise en
zijn broers. Grietje was te oucl. om te komén'
Berend scheen hem niet te zien...
Wat schitterde de kerstboom met het licht van
zijn vele gekleurde kaarsen, dat blonk in gouden appelsienen, vergulde Engels, zilveren bollen. En aan de takken hingen geschenken; ook
er veel pakjes rond den boom'
lagen
-Doot
zat vooraan, t€r zijde, en voelde et zich
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veiiig, vrant i3erend stond geheei aan den urrd"ren kant, bij een kuip water, waarin een aan een
stok gebonden doek lag, om elle. begin van brand
te blusschen. De zaal was voi met kinderen, meisjes en jongens van visschers en andere zeelui. O,
vooral onder de knapen waren er wel, die zich
soms ruw kondên aansteilen maar de m^eesten
hadden toch een goed karakter. En mijnheer
Mulder, die zelf jarenlang op zee gezwallçç had,
voelde bijzondere vriendschap voor de gezinneno
rn'aarbij er ve]e waren, waarvan de vader en zonen Kerstmis vierden aan boord .van ee4 een-

zaarrr schip op de groote donkere wateren.

Mijnheer Mulder vroeg, wie er een Kerstlied
kon zingen. Een meisje stak den vinger op. En

ze begon:

De herdertjes lagen bij nachte,
Ze lagen bij nachte op 't veld...
- zc>ns
Ze
het met haa, helàer stemmetje. En
rnevrouw Mulder veegde een traan weg. Dat
meisje l'rad geen vader. meer; die was verleden
Winter op zee gebieven.
Daarna zette mijnheer ,Mrrlder liet schoone
lied in;
En dat kenden alle aanwezigen. lVl.vrouw vertelde dan de aloude en altijd weer nieuwe geschiedbnis van Jezus' geboorte. En vervolgà,
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verhaalde mijnheer Mulder,hoe hij eens Kerstmis
gevierd had heelemaal in 't Noorden van Amerika, waar zooveel sneeuw en ijs was.
Dan bracht Berend met een meid een mand
koeken aan.
Door had naar de vertelling van mijnheer Mulder goed geiuisterd. Maar nu moest hij weer
een van zijn streken uithalen.
Ik kan van hier een kaars uitblazen, zei hij
tot- een hamaraad"
"l
Wel neen...
- Zie maar!
-Door stak het hoofd vooruit en blies ujt alle
macht, en zoo hard, dat een papieren vlaggetje
opwaaide tegen een kaarsje en in brand s-choot.
Ëen meisje gilde. Berend had 't spel gezien. Hij
schoot toe, doofde het vuur en greep toeq Door
bij de kraag.
Hr, ge zijt toch binnen, deugnietl ri-ep hij.
En- nu nog brand stichten. Ja" ik zag u net blazen.
Mijnheer Mulcler trad nader. Hij was oeik ge,
schrokken.
Deze rakker had van avond rl last verkocht. zei de lcnecht. Ik had hem weg gestuurd;
hij is toch binnen geraal<t en nu moet hij_kaprsjes uitblazen, en brand maken.
: Ja, ik ken hern, sprak mijnheer Mrrlcler,
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Ventje, ga naar huis! Gij zijt een der oudsten en
moest het voorbeeld geven van orde...
_ Berend maakte koit spel. In een minuut stond
-;,
Door ontgoocheld_ buiten. Hij was
"iiji*
schopte tegen de deur.
Hij durfde niet naar huis gaan en zou wachten

op Louise en zijn broertjes. Daarbinne"- ;";J

Iekker gesmuld van de krentenkoeken en de choc_olademelk. Er werd toen nog gezongen.
En eindelijk deelden mijnheer
,i"iro,r* ffA"fa"r"a"

"r, uur kwamen
geschenken uit. Tegen acht
moe_
ders en groote zusters de kinderen afhalen.
Louise en de broerrjes rraden
"J U"iié". e"
aan het hek wachtte Door.
O, waarom kondt ge niet beter oppassen,
zei- Louise vermanend.,
Die valsche Berend...

- Neen, 't is uw schuld,..
- doen dan uw kamaraden.Ge moet altijd
anders
Het is verdrietig. Mevrouw Mulder heeft r".h ;;-p;;;;;"

gegeven.

,^]
cloen.

Wat zit er inl
Dat weet ik niet. 'We zullen ze thuis
open-

,..V""1 bij de eerste lantaarn moest Door
Hij had een boek, een zak t"Lk.r.-"r, een hijken.
wollen
trui gekregen.
Niet aan moeder zeggen, hoor, dat
buiten gesroken h.bb"", ;:;rr"îirïa. ze me
r,ii.
:* 24 -.-

Muo, de kleinste broer flnpte het er tlruis trit'
En lrwaad stuurde moeder Door naar hed. .la, ze
had verdri,et van den jongen"

V.
In den nacht veranderde het weer plots' 't Was
gedaan met vriezen. Een storm brak los met hevige pl."r.gens. En het storrnCe nog den -heelen
volgenden dag. Laat in den namiddag brak een
dijk door en ,groote landerijen in den omtrek,
liepen onder water.
Vrouw Maartens za: somber neer. Ze kon
haast niel werken. Ze dacht aan haar m3n op
zee. Die storm zou wel over gansch West-Europa woeden!
Door wilde naar de overstrooming gaan Lijken, maar moeder hield hem in huis. Den volgenden dag kwamen er soldaten, om den dijk te
herstellen. Door mocht niet buiten. Maar hij
was niet te houden. En toen rnoeder boven was,
vluchtte hij heen. 's Avonds kwam hij dpornat
en bemodderd thuis. Hij had op een vlot boven
de overstroomde landen gevaren en was er afgetuimeld. Toen moest hij tot aan de borst in 't
w'ater, naar den dijk waden. Een soldaat had
hem een paar klappen gegeven. En toen rolde
Door in de modder ._
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Mo.d..

kastijdcle i,.m un Clrieùje voer-h.r,ig
tegen haar broer. Louiue hrrJ-r.*"t
ver{riet.
_- Ratrker, m-e ,"" ';-;;irË
.
En ik
zit hier met al den angst
"".,aoen!
armen
vader!
kloeg moeder *."r.rd." ";;;

it

In zijn bed had Door -il';;_
nu toch wroeging. En
lij dacht aan zijn
had vreese_
lijk op r.. g.*o"a. 1ader.
f" f""[; -j; was Door
nier
ars nu-" E;-';
::."

;;;ËH;:

fi'Ï:'5ii;ï""

Den o'olg.rrd"r, .lag.probeerde
.
Door niet om
yit te su.un. Hij las.in Ëe, u""1, à, r'i;Ë ;
K.*.
leest Sekregen had En hij
*.J]..,
,,if.
Tegen den middac l.*;;'ioii'roo'
binnen.
Zijn gelaat stond zeer ernstiE.

*;,1î"*,,-jl,i"ffl".hiii.uws ! riep vrouw
ja...
- Ja,
Van mijn man...
*- Moed, Lieze... 't Is
erg..."aangestormd
Grietje en Louise k*;;î
en
Door begon te beven...
'Welvaart
De
-:selijke reis en >" is binnengekomen trla een
heeft van d* ;-t;;uw
Elvira
dseinen gezien.
rnensch,

l

<<

.

>>

.

Doors vader was op
_r Yv
de qrrurrrdsf,ef
driemaster

Èlvira >>.

_- De bemanning van
de
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<<

De vrouw

Welvaart

>>

heeft

al het mogelijke gedaan om hulp te bieden, ver'
volgde oom Toon. Maar de << Vrouw F*lviia >
brak op de klippen...
En de arme menschen) hijgde moeder.

- Helaas...
-* Allen verdronken ! Vader ook
Ik kan geen hoop geven. 't Is erg, heel erg.
-Moeder barstte in tranen uit en ook Grietje
!

en Louise weenden. Door sloop naar de achterkeuken.

Oom Toon trachtte de bedroefden te bemoedigen en te troosten. Eindelijk ging hij heen.
Uw ârûl€; arme vàder! jammerde vrouw
Maartens. O, hij was zoo goed voor ons allen,..
altijd zoobezorgd om de kinderen... En nlr weg,
rp eens weg...
Er kwamen buren binnen. Ze hadden he-t vreeselijke nieuws vernornen. Door vluchtte naar
zijn kamertje. Hij liet zich languit op zijn bed
vallen.
O, vader, vader! kreunde hij. Vadel toch!
-En hij stelde zicli de stormende zee voor en
het drama aan de klip.
Lang bleef Door zoo liggen .. Louise hwam.
Kom beneden, zei ze zacht, De
- zijn weg. En als ze nog durven zeggenmenschen
dat
gij een wilde rakker zijt, zal ik ze toeroepen, dat
ze.liegen.
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ja, ik ben een wilde rakker, sprah Door.

J.,
- nu
Maar
zal het veranderen...

O, we zullen allemaal ons best doen om

moeder
te helpen. Kom nu naar beneden..,
Wat was het treurig in huis! In den namiddag

kwamen mijnheer en mevrouw Mulder. Ze wa'
ren ook bij andere getroffen families geweçst. En
wat ze ginder beloofd hadden, beloofden ze ook
hier. Ze zouden de weduwen helpen. En dat
meenden de goede menschen"
Mijnheer Mulder tikte Door op 't hoofd en
zei:
En gij zult een flinke kerel worden, zooals
uw- vader was.
Den volgenden môrgen zei Door tot zijr! moe.
der:

Laat mij naar de kuiperij van mijnheer
gaan, ik kan ,er al wat verdienen.
J., jongen, dat zal nu rnoeten.
-Door begreep dat hij nu niet over de zee kon
spreken. Wat later begaf hij zich ,r.u, ,rrijrrh"".
Vink En hij werd aangenomen.
Kom op twee
zei de patrogn. En
- uw best, dan zultJanuari,
doe
ge vooruit gaan.
Treurig was de Nieuwjaarsochtend. In het
stadje werd bijna geen feest gevierd,
Het was een uur of elf... Oom Toon en tante
Mina zaten bij vrouw Maartens en haar kinderèn.

Vink
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binEr kwam een mijnheer van het kantoor
nen.

Goed nieuws, zei hij, terwijl zijn gezicht
,,i""*", voor "enige gezinnen-' Er
straalde; goed
-*"tr"h"t
van de Vrouw Elvira
;;;;;
<<

gered.

>>

En mijn man? vroeg vrcr-rw MaartePs'
Is gered...
O, is het waar?." Kan het waar zijn?"'

- Maar natuurlijk is het waar! riep oom
- uit" Anders zou mijnheer het toch niet zegToon
sen... Hij komt van 't kantoor van het schip'
2"k", een telegram ontvangen?
Ja, uit PlYmouth"'
- Dat is in 't Zuiden van Engeland' lichtte
- Toon toe. En wie zijn de andere geredden'
oo-

mijnheer? vroeg hij'
De klerk noemde ze oP'
Kinderen, uw brave vader is gered, sprak
vrouw Maartens.
Er zijn zeker geen L'ijzonderheden bebend) vroeg oom Tcon'
C), neen... We hebben een telegram ontvan onzen consul. 'Het vermeldt de navangen
en voegt er bij, dat ze gezond
-.rr-d", gereddenzullen
komen'
zijn en naar hier
Zeker opgepikt door een reddingboot, die

-
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de mannen van de Welvaart niet qeeien hebben,
Dus vijf man verdronken.
't blijft voor ons stadje nog een ramp.
-En J.,
dat bracht een schadu\,v op de vreugde.

Twee dagen later, tegen den avond, kwam
Door uit een winkel, waar hij boodschappen had
gehaald voor moeder. Naar de kuiperij was hij
nog niet geweest. [*let zou nu niet nood-ig zijn,
had moeder gezegd, die hem liever de school liet
uitdoen.

Door zag volk samen loopen rond vier mannen.

Vaderl jubeide hij.

-En met zijn ellebogen

en schouders w'erkte l,ij
zich door de menigte heen.
O, Door... mijn jongenl riep stuurman
Maartens uit. Cod zij gedankt... ik ben tçrug...
Hij greep Door bij de hand en liet deze niet
meer los.
Hoe is het met moeder? vroeg hij.
-1 O, goed, vader!
. En ge wist al van de ramp, heb ik hier geho.rrd... Ge dacht dat ik verdronken was... 't
Heeft'weinig gescheeld. Ma.rr de goede God
heeft rne teruggebracht... Als door een wonder
werd ik gered. Jamrner van onze kamaraden...

Z. kwam.n aan het huisje' .Doo' wierp d"
tl.* op"n en schreeu'wde naar binnen:
Vadeï is hier
-'i Was e€n ontroerend weerzien' Moeder
En al de kinderen
schreide en lachte tegelijk'
"'t
o* 't.d"t" ' buur<le wat' eer Maar;;;.;
ook toei.ît-i" ,fn zetel zat' Oom Toon kwam
verlMaartens
*.t".fa "r, brrr.,t drongen binr'en'
Vrouw
De
t-.Id. van het vreeselijÈweer op zee'
;"l"it" o-.r"rloo, hut' roer' el dreef hulpeloos
!

<<

rond, als een speelbal der golven' -die het schip
;; ;; klipp.., *i.opt"' Daar werd het verbrijzeld.
--

Onze reddingbooten sloegen stuk' verhaal'
'We bev'rlen onzc' ziel God-aan"'
de Maartens.
,*" korrd"., bijna niet meer op redding hopen' al
we noodseinen gegeven' De marlnen van
hadden
'Welvaart >>
deden hun best' maar' 't was
<< De
hooge zeeën ons te' naderi.i *o*"lijk door de
't
,a", W."*érd"n in water geslingerd' Met zessen klampten we ons aan den grooten mast vast'
En toen it.rl..fd" de hoop' We clobberden ro'nd'
't \Vas een vreeselijk lijden voor ons allen'
Twee, Klompers en Baals, konden het niet meer
uithouden.2e lieten los... Peeters moest het ook
opgeven, maar ik kon hem met een eind touw'
r.r, d.., mast vastsjorren. Hoe lang het duurde,
weet ik het niet, doch heel.lang"' toen ik einde-
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iilk **n ii"itt rrg... Ik kon niet rne.er roepcn.. j
Soms voelde ik me geneigd ook maar los te laten; dan zag ik u allen en 't was of ik nieuwe
kracht kreeg... Een reddingboot van de kust
naderde. De mannen, echte helclen, die huq leven
waagden, bemerkten ons en haalden ons binnen.
En dan heb ik het bewustzijn verloren. Toen ik
ontwaakte lag ik op een bed in een hospitaal van
een Engelsch plaatsj.. O, ik schreide van vreugde... We herstelden vlug... De consul kwam uit
Plymouth bij ons en beloofde nieuws naar huis
te zenden. rDe menschen zijn heel goed voor ons
geweest.
Zoo was vaders verhaal.
Door was door het gebeurde tot diep in zijn
ziel getroffen geweest. O, we beweren niet dat
hij geen strijd meer had tegen de lust om stoute
streken uit te halen. Maar hij overwon die neiging. En'hij kreeg een goeden naam in 1t stadje.
Later ging hij naar zee, als vader, want dat zit
in 't bloed.

EINDE.

