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V 0 OR R.E D·E. 

Men zegt wel, eens: . een boek zonder voorrede ,qe
lijkt 'op een hui$ zonder voorgevel, en niet zonder 
rede. Immers, voor den oppervlakkigen beschouwer 
duidt ·de gevel of het front van een huis de, gegoed
heid van den bewoner aan . . Welnu, ofschoon ik geen 
aanspraak op- ,qe,qoedheid noch rijkdom kan . maken, 
daar ik_ deze niet bez.it, zoo wil ik toch met den al
gemeenen geest des tijds meeyaan om eene voorrede 
voor dit m&,'n .werkJe te p7aatsen. ~ 

Dit werkJe, ten titel voerende: "8chetsen uit het 
leven eens Blinden en ztin gezin," inhoudende 
ee'(!~qe . trekken uit my'n 1·ondzwervend leven, door 
we1ke omstand~qh~den ik daartoe als gedwongen werd, 
alsmede ervaringen ; gebeurtenissen , toestanden en 
ornstandiçh~den, welke ik heb op,qedaan · en onder
vonden, zal u doen ~'ien , welke treurige gevolgen 
praaijes, ili'e oppervlakkig niets kwaads in zich be
vattein, voor den mens.~h ·kunnen hebbe71:. Door praat
Jes, en de verkeerde meeri,f.ng, die meening die men. 
daardoor omtrent mijne finantiéele toestand had op-

. gevat, deden my' de noodzakelykheid gevoelen een 
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I zwervend leven met de my'nen in te ,qaan en have en 
goed ten prooi te laten. Op 1ny'n rondzwervend leven 
ben ik schim· met iederen stand de1· niaatschappij in 
aanraking geweest; ik heb hunne verschillende ge
sprekken aangehoord en daarover nagedaclit; het 
karakter dat zy· tegenover elkander aannanien · nage
gaan, en toen is het mij gebleken, dat iedere stand 
hare meening heeft; de een be- en veroordeeld de 
ande1·; hetzy' ten 1·echte of ten on1·echte, alsof iede1· 
mensch der maatschappij b~voegd zich acht om .als 
rechter over zijn evenmensch op te treden. W~inigen 
treft men er aan, die onpartijdig oordeelen, en nog 
minder die zich zelf be- of veroordeelen. Het wm·e 
te '!»enschen dat, ofschoon men wel de verschillende 
standen elkander zoo allengske'lis ziet naderen, dat zij 
elkande1· leerden ve1•staan en begry'pen; dat zy' met 
elkander verbroedm·den en elkander opvoedden· voor 
datgene wat de niensch- behoort te zijn of te wordén. 
In dit werkje zal men zien, wanneer men by' het 
lezen nadenkt, dat het noodzakely'k is en men vm·
plicht is, ook voor, en Ja allermeest voor ons eigen 
,qevoel, zijne evennaasten de broederhand te reiken, wil
len we adn onze bestemming beantwoorden. Wat my' 
betreft, wellicht ben ik zelf wel onschuldige oorzaak · 
geweest, dat zij, die met mij op denzelf den sport in 
de maatschappy' stonden, mij verkeerd hebben beoor
deeld; ·maar daarom desniettemin ·is hunne beoordee::. 
Zing vom· hun zelf even strafbaar en lakenswaardig, 
te mee1· omdat ny'd en afgunst de dry/veer hunner 
handelingen geweest zijn. D e praatjes die zij van mij 
uitstrooiden_. wisten zy' dat logen waren; - maar 
zeker hebben zij de gevolg~n niet berekend die hunne 
handelwy'ze na zich zouden kunnen sleepen voor mij 
en de mijnèn" 
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Ik twijfel niet of bij de lezing van dz't werkje zal 
ieder recMqeaard menschenhart met · medegevoel ver
vuld worden bij het vernemen wélken samenloop van 
gevallen, üJestanclen en omstandigheden 'JOor mij en 
de mijnen zy'n voortgekomen nit p raat}es, die opper-
vlakkig niets kwaacls in zich bevatten. ' 

In dit werkje i idt ge tevens vinden eene geneeswijze, 
beproefde middelen tot genezing van zeere pooten aer 
koeien, 'schapen en honden; voor den worm der scha
pen; voor de tongblaar en zeere speenen der koeien. 
Voorts voor brandwonden, kwade monden en rheu
matische pijnen en aandoeningen der menschen. 

Dat een rnim debiet -my'ne pogin,qen moge begun
stigen is mijn hartelijken wensch. 

DE UITGEVER. 
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'f oen ik veertien dagen na Pin,kster van het jaar 
achttien honderd drie en zeventig gereed stond 
om de wereld in te gaan, richtte mijne vrouw 
het woord tot mij. "nu man! nu 'ben ik bereid 
om u te volgen, waar gij ook heen gaat, maar 
zeg mij : waarheen moet ik u volgen, telkens bij 
dez_e. mijn~ vraag: k1~eeg ik een onvoldoend ant
woord;" haar, hierop een .antwoord te geven was 
voor. mij u\terst .m~eielij~, daar ik zelf niet wis.t 
werwaa.rts mijn . schreden te richtèn, w~nt . ~ de 
toe.stand waarin . ik mij bevond, was uiterst dru){
Jrn:qd en om hiervan een , denkbeeld te krijgen, is 
e~nige "opheldering , noodig, .om te kunnen lèid~n 
to~ de .hoogte v~n m,ijn toenmalige toes.tand .en 
omstandighe~d. 

' Even d-y.ister als· yoo,r mij 1het gezicht i,s, Wf\<S 

voof mij qok il,en .. blik des ge~stes, wie toch 
ii:µmers . z~l ·betoogen ""C\e d,uisternis ,of l~et licht 
eens blinqen voor een geest, wanneer hij zich op 
een standp~nt . bevindt .van niet te weteµ. wflit aàn 
te v~ngen: 1 Jk mQ~_st de <'11v~i:eld i:q, dit ~ist. ik, 
wiltle ,ik het µpodige voor mij en de mfülen op 
eene . eerlijke ,en · f1:1itsoenlijlw wijze . jVerdienen. 

Middelen had. \k b~:qa l;l.i~t . 1 oiv. . hiertoe te 1ge
rakei ;J lier in Hoorns oms,tr!=Jlrnn had i)r ee:i;i yer 
k~~rde , p~µ~mi;_r;ig ,_gekr~gen ,; , :çi . me:qsGhlif}07 ~µ\).,e 
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hulp, mij, door mijn eenigen vriend, die mu m 
mijne betreurenswaardige toestand en Oll}.standig
heid steeds hulp had geboden, mocht vooralsnog 
de gewenschte vrucht niet dragen; wel had hij 
de hoop gekoesterd mij in het maatschappelijk 
leven, op eene voor het maatschappelijk leven 
gepaste stand te brengen, waat hij kende mijn 
karakter, bij wist, hij bevroedde dat ik in mijn 
toestand in de maatschappij misplaatst was. Hoe 
veel inspanning ik deed, wat ik in het voor mij 
als onzienbare voorstelde, en · den edelen helper 
voorsloeg, hij, hij gaf gehoor aan mijn verzoek 
om hulp, om te trachten om door den kleinhan
del door de wereld te komen. 

Ik had de hoop . gekoesterd dat ieder die mij 
kende en met wiens gunst ik mtj steeds had mo
gen vleien, en zij ook die mij in mijn nederigen 
toestand de behulpzame hand ha,dden geboden, 
dat zij, toen ik in staat was, hun eene courante 
en soliede handel aan te bieden, ja zelfs ieder zich 
daa,rover zoude verheugd hebben. Bij sommigen 
wa~ dit wel het geval, maar bij het meerendeel, 
bleek het mij, dat men gehoor gaf aan de praatjes 
die van mij gingen en gevoelde ik maar al te zeer 
het daardoor ontstane vooroordeel, en het spreek
woord werd ten mijnen opzichte ook bewaarheid: 
die onbesproken wil wezen, moet ongeboren zijn. 

Dat er iets op mijn zedelijk gedrag was af te 
wijzen, dit kwam in de verste verte in geen twij
fel, want, waar, en hoe ik steeds verkeerd heb, 
kunnen de meest gunstige getuigenissen van en 
omtrent mij worden ingewonnen. 

Vreemd kwam het ieder voor hoe ik we er aan 
eenige handel kwam. Op verlangen van den edelen 
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menschenvriend, die mij hielp,/ behield ik daar
omtrent het zwijgen; 'de wereld meende ik had 
geen nood en somtijds dreef men het zooverre; 
dat men , mij om geld te leen vroeg, en wat ik 
dan ook zeide eri verklaarde dat ik het niet had, 
en vroeg hoe men zoo dwaas kon zijn, men ge
loofde mij niet - en toen ik met een nieuwe 
flinke hondenwagen, met een paar fik~cf.e leeuwen 
van honden er voor, en · met mijn handel voor 
den dag kwam, t'oen was het uitgemaakt, ik was 
een rijk man. Ik lachtte menigmaal om de zij
delingsche uitdrukkingen die ik hoorde, maar 
nimmer had ik gedacht dat men het zoover zou 
drijven al~ het gekomen is; verbeeld u eens: 
toen •ik een tijd gevent had met mijn negotie, 
ging het hoe ' langer hoe slechter, ik kon mij niet 
begrijpep. waar het aan lag, want ik kon niet 
denken dat men iemand, van het levenslicht be
roofd, het genot , zoude misgunnen om op eene 
eerlijke wijze te trachten in de behoeften voor 
zich e.n de zijnen te kunnen voorzien. · 

Ik vroeg· al eens aan deze en geene, hoe het 
kwam; of er . ook iets op _de gcederen die ik .hun· 
aanbood en verkocht viel af te wijzen, of dat ze 
dezelfde artikelen bij een ander voor meer billij
ken prijs 'konden bekomen. Van de meesten ont
ving ik een stroef en ontwijkend antwoord; doch 
ik hield vol met vragen ' - ein"delijk zeide een 
tegen mij, op mijn aanhouden: "Ja, ja, Gerrit, 
ik geloof dat je gedaan hebbe, we zijn al lang 
genoeg door ·je voor den gek gehouwen mit je 
praatjes, · dat je van een goeie vrind binhe voort
geholpen; we weten 't maar al te goed dat jij lt 
heel best hebbe kunne." , 

·, 

. ' 
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Ik gaf ten antwoord, dat geloof te slaan aan 
praatjes die er gingen en mij ook wel bekend 
waren, eerstens onverstandig, en ten andere voor 
mij hoogst nadeelig was. 

De toestand en omstandigheid waarin ik mij 
bevond mag bevreemdend zijn en mag men 
vorschen naar de bron van welvaart, waaruit 
die ontsproot; zij is waarlijk te danken aan de 
edele weldadigheid van een ware~1 menschenvriend 
Qm in den kommervollen nood te hebben. 

De naam van dien waren menschenvriend -is B. 
(kiesheidshalve geef ik zijn nan,m aan onder let
ter B.) te Hoorn. Ik kreeg voor t egenwerping : 
"Och, houw maar op, ik mag er niks meer van 
hooren, zeide hij (N. N.) dan moesten we niet 
weten dat je zeven eigen huizen op de Koepoorts
weg had staan, die je de minste verhuurde voor 
twee gulden per week en daarbij nog drie bun
ders land in de Damp te hebben leggen." 

Ik gevoelde van verontwaardiging mijne wangen 
kleuren, dit blozen of kleuren kon worden aan
gezien voor . . . . ja . . . . en laat ik het maar 
zeggen, voor schuldbewijs - want hij zeide: "Ja, 
ja, kleur maar niet" - en flap daar ging de deur 
dicht en ik keerde moedeloos ~et mijn kindje van 
vjjf jaar, dat ik aan de hand hield, naar mijn 
hondenwagen terug, wachtte mijne vrouw af die 
aan een ander huis was geweest om iets te ver
koopen, wat haar ook niet was gelukt. 

Ik was voornemens haar mijn t reurig wederva
ren te verzwijgen, maar mijn kind zeide tot haar : 
moeder, die oome die daar wo€Jnt; zeit: dat we 
zeven eigen huizen op de Koepoortsweg hebben, 
- is dat waar ~ - en nog land ook." - Nu was 
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ik verplicht om mijne vrouw eenige opheldering 
te geven, en zij zeide snikkende tot mij : "man 
wat zulleu we daar toch aan .doen 1 we worden 
nog ongelukkig." 

Ik had tusschentijds nagedacht, en besloot weêr 
naar dien man toe te gaan; ik vroeg hem nog
maals ~e spreken en zeide hem, dat .het een ge
wetenszaak was om aan zulke praatjes geloof te 
,slaan, want dat die praatjes onvermijdelijk niijnen 
ondergang na zieh moesten slepen ; dat ik mij zelf 
tegen die praatjes niet wilde verdedigen omdat 
ik dit te belachèlijk vond, maar wanneer hij. of 
een ander hiervan zoo zeker overtuigd was, dat 
hij of wie het ook wilde het eerst moestep. on
derzoeken en dat ik genegen ,was om al wat ik; 
mijne vrouw en mijn kind toen bezaten gesam~n
lijk wel voor vijfhonderd gulden wilde verkoopen, 
mits dat men dan , de schulden die ik had, be
taalde, en wat ik te' goed had, da_t men dit kon 
vorderen, en dat zoo indien ik ·zeven .eigen huizen 
e~ drie bunders land bezat, .men dan goede ~aken 
met mij zoude maken, ook zeide ik hem dat, 
wanneer ik doorloopend zoo den huichelaar had 
uitgehangen, dat ik dan niet beter waard zou 
zijn als dat ik van mijn boel .afkwam maar dat 
zoo indien ik geen zevèn eigen huizen en geen 
drie bunders land bezit, dat dan degeen die . met 
mij voor vijfhonderd gulden den handel aangaat 
gestraft is voor zijne lichtgeloovigheid. 

Deze · en meer andere ervaringen deed ik op. 
Wat ik deed, stuitte af op het vooroordeel dat , 
men omtrent mijn rijkdom had opgevat.' - Na
tuurlijkerwijze moest ik leven, mijn 'personeel 
was wel niet groot, het bestond uit man, vrouw, 
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twee kinderen en drie houden, die allen hunne 
levensbehoeften nöodig haddeu. 

Bij de mij verstrekte hulp was de overeenkomst, 
om wekelijks twee gulden vijftig cents terug te 
betalen, en dat ik op deze wijze achteruit moest 
gaan, dat spre~kt van zelve. Mijne fondsen waren 
niet toereikend, om het lang op deze wijze te 
kunnen volhouden en daardoor werd ik dringend 
genoopt om met mijne vrouw en kinderen een 
zwervend leven aan te vangen. 

Hoe moeielijk het dus mij viel op de vraag 
mijner vrouw: waarheen moet ik u volgen" te 
antwoorden, dit valt voorzeker voor ieder alsnu 
ligt te beseffen, en dat ik ook als man en vader 
in dien toestand, het eene plan naar het andere 
beraamde en verwierp, omdat ik niemand had 
met wien ik kon overleggen als mijne vrouw, 
en haar durfde ik de wezenlijkheid van onzen 
toestand niet bekend maken, immers als man was 
ik [;ehouden haar te troosten, haar op te beuren, 
de moed bij haar levend te houden, want wat moest 
zij al.:> gade en moeder gevoelen, bij de verplich
ting om haar bJ.inden man, met haar dierbaar 
kroost op een avontuurlijken levensweg te volgen~ 

Wanneer we er over spraken lachtte ik over 
onzen toestand met een bloedend hart, en wan
neer ik haar niet wist ·te antwoorden, dan zeide 
ik lachend : "Wel, beste wijf, de gansche wereld, 
ligt voor ons open; - .wanneer ik eenige schuid 
gevoelde over onzen t~estand, dat ik door eigen 
schuld daarin was geraakt, of àat een of ander 
gepleegd feit mij drong de wereld in te gaan, 
dan zoude ik nog vreezen dat de praatjes ons 
volgen zouden.,' . 
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De praatjes die echter van mij gingen waren 
immers van dien aard, dat men kon rekenen dat 
zij zouden gaan zoo zij gekomen waren. Moed 
sprak ik derhalve mijne vrouw in en zeide haar: 
"Wanhoop maar' niet, goede vrouw! al schijnt 
het dat de ster der hoop voor ons verduisterd is, 
zoolang wij blijven , buiten het eigen schuldbe
wustzijn, dan ga ik met goeden: moed en wel
betrouwen de wereld · in, hopend door geest-· 
. kracht mij boven het zoogenaamden , noodlot te 
verheffen. Maar ·vrees niet, · we zullen behouden 
blijven." 

Wat mij het meest ter neder drukte was de 
gedachte, dat de edele menschenvriend die .mij de 
behulpzame hand had geboden, bij mij tekort 
zoude komen, en vrees ik daarbij dat de jongste 
rµijner. panden veel op de reis zoude te· lijden 
hebben. Ik gevoelde op het oogenblik dat mijne 
vrouw het woord hiervoren aangehaald tot mij 
richtte, behoefte om alleen te zijn en daarom 
zeide ik tot haar: n 'Te hebben zeker nog wel 
een of ander noodig, wil j~ dat gaan halen, én 
neem· Dirkje mede." De· jongste bleef bij mij. 
Mijne. vrouw ging, en toen ik mij alleen bevond, 
viel ik, door mijn gevoel overmeesterd, op eene 
stoel neder. Wat in dien tijd in mijn geest om-, 
ging,:)ou allicht een lijvig boekdeel kunnen be
vatten. Het verleden zweefde mij voorbij, het 
tegenwoordige was mij maar al te werkelijk voor 
den · geest; 'hoe beiden betreurenswaardig zij waren. 
Naar mijn verleden koesterde ik de hoop, dat ik 
mij boven het zoogenaamd noodlot zoude kunnen 
verheffen; - in mijnen toenmaligen toestand was 
ik te moede als iemand die relle hoop verloren 

Il . ' 
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scheen; maar toch de ster der hoop niet uit het 
oog kon verliezen. 

Toen ik bij mijn bewustzijn kwam, voelde ik 
dat heete tranen langs mijne wangen biggelden; 
mijn kindje van drie jaar was naar mij toege
komen; het wekte mij uit mijne overdenking door 
tot mij te zeggen : "Antonia is zoet, vader! uwe 
moet niet huilen." Ik nam haar op en kuste haar, 
drukte haar aan mijn hart en zeide: Ja, lieve
ling, gij zijt zoet." Het lot wat ons soms nog te 
wachten stond zweefde mij voor den geest, en zag 
ik haar overstelpt van de vermoeienis 'der reis, 
afgetobt en afgemat 1 in een toestand die ik mti 
zelve, in ha,a r geheel niet kon voorstellen ; want 
immers kon het niet gebeuren dat het mij op 
mijn zwervend leven tegenviel~ Kon ik soms niet 
genoopt mij bevinden bij boeren in het hooi te 
moeten slapen, of wanneer ik de rij- of v:aarkos
ten niet kon bestrijden, genoodzaakt was de reis 
te voet te vervolgen, hoeveel zoude dan dat kleine 
wicht hebben te verduren gehad~ Ik hoop dat 
ieder vader bewaard .mag blijven van in die om
standigheid te gemken ! 0 wat hadden ztj door 
p:raatzucht en lichtgeloovigheid gedreven een groot 
kwaad mij ongelukkige gedaan! Edoch ik wil, 
mag en kan hen niet veroordeelen, want hoe 
lichtelijk kan men immers in een enkel oogen
blik aanleiding geven tot aanstoot van anderen. 
Mijn altoos vroolijk en opgeruimd voorkomen, 
mijn schijnbare welvaart had mogelijk bij eenigen 
afgunst en zooals het doorgaans gaat, de een zegt 
iets, de ander liegt er iets bij ; of de een zegt: 
ik geloof dit of dat en een ander zegt: ja het is 
zoo. Zoo dus wilde ik mijn lot torschen als man 
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en dit · op eene wijze welke met mijn geweten 
overeenkwam en te trachten mijn lot te verbe
teren. Ik hoorde mijne vrouw aankomen en om 
haar van mtjn treurige overdenking geen ver
moeden te doen krijgen, sprong ik overeind en 
danste met de kleine haar zingend tegemoet. 

"Wel, lieve man!" zeide mijne vrouw, hoe is 
het toch mogelijk dat je zoo zorgeloos de toe
komst kunt tegemoet gaan, die toch zoo treurig is." 

Ik dacht bij mij zelve: "Ha! ik h~b mijn doel 
bereikt, wanneer zij mij verkeerd beoordeeld, wat 
moeten dan anderen doen~ Geene aanmerking 
maakte ik, maar zeide tot haar : "Kom eens hier, 
mijn beste wijf! je .heb be zeid, je wille me volgen 
waar ik ook heen gaan; d~t ik veel van je houw . 
weet, je, maar je moet e nog meer doen; je weete 
wel dat die vrouw, hoe hiet ze ook~ op Hem zoo 
graag onze 'kleine Toonke, toen we van het ven- , 
ten weggingen, bij zich wilde houwe, dat moeten 
we doen, mijn beste! dan was zij bevrijd om ons 
op onzen -moeielijken le-yensweg te volgen en zij 
is daar goed bezorgd." 

"Wel nouw kom an," zeide mijn lieve weder
helft; "denk je dan dat ik zoo maar ineens, afstand 
van mijn , kind kan doen zoo goed as jij~" 

Ik richtte op die vraa,g mijn zielsoog,naar boven 
en ·dacht: "Gij vader, weet het beter." Tegen 
mijne vrouw zeide ik: "Denk je dan, mijn hartje! 
dat ik haar, zooals die vrouw ons heeft voorge
slagen, haar wil weggeven~ Neen, lieve! afstand 
doen van die lieve· kleine kan en moet alleen dan 
geschieden als Hij komt, de Gever, cie Schepper 

• . den Bestierder aller dingen. Ik wil voor haar be- , 
talen.Y "W aar~án. ~" zeide zij. Ik antwoordde : " V aii 
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hetgeen Go.cl ons geven zal en wanneer zij het 
kind voor een daalder per week hebben wil dan 
zal ik aan juffrouw Brouwer vragen, of zij gedu-

. rende onze afwezigheid àe" ondersteuning die ik 
van het bestuu,r heb, wil bewaren. 

Het kostte mij veel moeite mijne. vrouw hiertoe 
te bewegen. Wanneer ik alles, wat ik aanwendde 
om haar te overreden, zoude aanstippen, dan zou 
het wellicht een lijvig boekdeel kunnen beslaan. 
Kortom, , wij . besloten ons kind aan de zorg van 
P. Meiling op Elba, bij hem toe te vertrouwen, 
gingen daarom nog niet op de reis, maar gingen 
naar Elba, zoo men het noemt te gast om er 
over te spreken. Het gelukte, wij kwamen over
een; ik maàkte 'daarop mijn afspraak met juf
v:rouw Brouwer, en den volgenden morgen om, 
zeven uur, zat ik met mijn vrouw en een kind 
in het Alkmaarder schuitje. Ik had besloten om 
naar Langendijk te gaan. Er zaten in het jaag
schuitje kooplieden, een paar boeren vrouwtjes 
en een heer. Ik had mijne plaats in een hoekje 
genomen en deed alsof ik sliep; mijne vrouw 
had een praatje aangeknoopt met de vrouwen en 
sommige kooplieden, eenigen zaten · kaart te spe
len, ik sliep echter niet en hoorde . alles~ liet 
mijne gedachten den vrijen loop, hoorde ook dat 
die vrouwen en de heer het over mijn ongeluk
kigen toestand hadden ; zij spraken op een mee
doogende wijze. Eindelijk zei een der kooplieden: 
"Ja, maar ~en geluk heeft hij toch, dat hij goed . , 
zijn brood heeft en in alles iets op voor heeft; 
kortom, zeide hij, hij heeft een zorgeloos leven 
en mogelijk meer geld in de kas . als een van ons 
nllemaal. Mijne vrouw die niet die zelfbeheer-
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sching had, als die ik gevoelde, begon zich op 
hare · wijze te verdedigen; ik hoorde dit, ofschoon 
schijnbaar slapende aan, . en had waarlijk mede- · 
lijden met haar. Ik deed een oogenblik later alsof 
ik ontwaakte, en vroeg op een onnoozele wijze: 
"wel, wat en hoe heb jelui het zoo druk~" 

Hetgeen ik reeds gehoord had werd mij nu 
nader medegedeeld. 

Hierop zeide ik tegen hem, die het hierboven 
aangehaalde gezegd had: "dat vind ik snood en 
ondankbaar van je, ja, dat vindt ik zelf misbruik 
maken van het vertrouwen dat ik in je gesteld heb; 
ik kan je dat wel zeggen kameraad, dat, als je, 
weer om geld verlegen bent, dat je dan. bij mij 
niet weer behoeft te ko:n;ien, en wanneer ik nog 
weer zoo barmhartig mocht wezen om je nog · 
eens weer te helpen, ik me dan wel wachten zal 
om je in mijn kast te laten kijken." 

Ieder der aanwezigen, zoo ik later van mijne 
r vrouw hoorde, keek hem aan, en, daar 4ij op 

mijn gezegde niet voorbereid was, begon hij zich 
op de belachelijkste wijze te verdedigen, maar 
daar ik de door mij gevoerde rede volhield, werd 
hij kwaad, begon te vloeken en betuigde dat hij 
nimmer bij mij in -.huis was geweest, Toen deed 
ik daarop de vraag: hoe hij dan kon weten dat 
ik zooveel geld in de kas had. 

Geheel in de war zijnde, wist hij mij niets an
ders te an:twoorden als: "dat hij het gehoord. 
had; " hierop voegde ik hem toe: hooren zeggen 
liegt graag, dit is licht te begrijpen. 

Ik• gaf hem nog eenige terechtwijzingen en in
tusschen waren wij te Avenhorn aangekomen ; 
hij gaf mij en ik hem de hand en wij scheiden 

2 
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als vrienden. Hij bleef daar en ik vervolgde mijne 
reis met de jaagschuit naar Rustenburg. 

Daar aangekomen nam ik mijne bagage op den 
rug~ mijn kind aan de hand en mijn dierbare 
wederhelft aan mijn arm. Zoo sukkelden wij te 
zamen den Heer .Hugowaard in. 

Dat het voorgevallene in het schuitje en onze 
toestand, tusschen mijne vrouw en mij genoeg- · 
zaam stof tot praten gaf, dit kan ieder ligt be
grijpen en zoo voort sukkelende kwamen wij te 
Broek op Langendijl<. Het eerst wat te doen stond 
was gelegenheid te zoeken, waar wij den aan- . 
staanden nacht zouden kunnen doorbrengen. Deze) 
gevonden hebbende in eene · herherg, gingeff mijn' 
vrouw en kind gezamenlijk circulaires rondbren- • 
gen, en ik bleef in de herberg. Mijn vrouw had 
ik op de hoogte gebracht, en om van alle lastige 
vragen bevrijd te blijven, besloot ik van al het 
mij aangedáne te zwijgen en ons voor te doen 
als e~n gezin, dat door eergevoel gedrongen, ge
noopt zich hadden gevoeld hunne geboortestad te 
verlaten, om in den vreemde te trachten in hunne 
behoeften te voorzien; trouwens behoefde ik im
mers niet te liegen~ Niemand vermoedde iets van 
mijne onderneming, om rondzwervend· het leven 
in te gaan. 

Den volgenden dag zoude ik met mijn handel 
beginnen te venten op de circulaires door mijne 
vrouw rondgebracht. We hebben het nog al ta
melijk goed getroffen. De hospes, zijne vrouw en 
dochter waren zeer aardige menschen ·voor den 
omgang, en mijne vrouw was met de vrouw valn 
den hospes zeer _spoedig in eene goede ,verstand-· 
houding. Met den hospes of kastelein was ik in 
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gèsprek; ·· ei''k~~IT: 1 :iog ~l 'een~g ~rezo~k;
1 

er w~i,;d 
geJlraát, gesch~rst over dit en dat, en dit gaf eemge , 
verlichting aan de bedruktheid vatl mijnen geest. 
Eindelijk Jliep liet gesprek over staaprnnde, over 

. dè'•kwesti'.e van Atjé en van zelve over het inne
men· van . defi: Kraton; men · meende dat, als deze 
viel, dat dan gansch 'Atjè' zbu ·overwonnen i ijn. 

. . r " 
Toen ik dit een en ander hoorde, ofschoon mij 

niet met ' het«gevoé:r~e gesprek' hebbende ingelaten, 
zeide ik : "Zij heb ben '.het hog láng ·niet, nog lang 
niet'. " ·"~ouw d11t zellen' wij zien;·" w~rd er gezegd, 
"vatt ~w~eten 'lis· éen ouáe lfr.ijgsheld. i '1 w aärop ik 

• ,:i • j ' 1 Il S .. .Il 1' d." ' t IT'· t' ,•,:i • zeiue!:. ~ a,· E!- s a · w1e1.Jen aar e n wm. 10 uu1-
,,.). zend flinkél kerels' tot- zijn béschikking ha'.d, ' äan 

zo1ü hij .het 'fi g ! ze~r r~ei' :'kunn:èn brerigeri. om de 
eene"1sMrkte ina ' 1ile an4ere·· te kunhên ovetmees~~ 

·. te11èn~; .maar t< dan t!llioest hij eétst beter met de 
1 

ligging der · !~tlden in 1 Atjé' hekend ziin '. " · . 

" 

uDit mtjn gezegdè beviel èp in weinig tijds war ent 
we in de herberg onder den 'damp der sigaa;r èn 
eenige .;ververscliing de beste vrienden . 

. •Ik .f.erbleefniet 'm.ijn gézin op die plaats vijf dagen ' 
e:ra Wón er rovervloed.ig br~od voor mij en dè'mij
nen: 'Vervolgens · · giri ik1 Langendijk l:tllengs op· 

' f ' • 

en kwam eindelijk te Schagen. 'Daar t rof. ik h~t · 
deh eerstén dag zeer slecht;·"::aiit toen ik dàar aa'n
kwam1Cvernam flf /dat het gróote· Anierikaànsch~ 
paardénspel 'aldaar de volgende dagen' voorstel~ 
lingenJfzou · geven: i:.- Dat liet· mij ',bij deze gelé
genhèid •zeer moeielijk -viél oni 1ëén onderdà}r te 
krijgen, dit •kan 'nlem geiriaklfolijk ·begrtj pèn . 

. Ik f(l)nd•1er een imaafrfhoè· ~ Hij-eed zoogenaamden· 
Jano den Böèhel, 'naderhànd11 ltwarri ik echtèr · aän 
d~u.tweet; 1 dat i rhij •.Tani · f an 'fBerkuin ~ heette ··en 1 

•' ,. 
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het was mijn geluk dat hij mij herkende, daar ik 
ook een Hoornsche was, gelijk hij ook van ge
boorte een Hoornsman is. 

Daar vond ik zoo wat van ~lles verzameld. 
Amerikanen, Franscheh, Engelschen, allen tot het 
personeel van het paardenspel behoorende; liedjes
zangers, orgeldraaiers, lammen, kreupelen en ge
brekkigen, waren daar aanwezig. _ 

Dat mijne vrouw er tegen opzag om daar haar 
intrek te nemen, is voorzekerlijk niet te verwon
deren; er was een drukte dat hooren en zien . > 
verging, en .er was geen plaats waar iemand be-
hoorlijk kon zitten of staan. Om den nacht in te 
gaan, hiertegen zagen we vreeselijk op. Iemand 
die zich nooit in zulke omstandigheden bevonden 
:heeft, kan zich van den toestand en omstandig
heid, waarin ik mij met de mijnen bevond, geen 
begrip vormen, om op dusdanige wijze den nacht 
in te gaan, zoo als ik en de mijnen moesten doen 
even na Pinkster van het jaar 1873 . 
. wij dankten God twee dagen later 'vurig, toen 

wij eene andere gelegenheid gevonden hadden. 
Wel was ik ook op die plaats niet op mijn gemak, 
want de twee nachten daar doorgebracht hebben 
we geen oog geloken. 

Naderhand troffen we het beter; maar als ik 
zoo onze reis zou willen vervolg~n, zoude ik ver
schillende bladzijden kunnen vullen, zonder dat ik 
veel zoude vorderen en het is mij toch enkel te 
doen om eene schets te geven van eenige mijner 
ervaringen; daarom wil ik mij bepalen bij eenige 
trekken en wel mij en de mijnen betreffende. 
Niemand kan het zich verbeelden, wat men on
dervindt als men van huis tot huis moet gaan, 
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om met een kleinhande.l te · trachten in de be- · ~ · • 

.\~ 

hoeften ·voor ûch · en de zijnen te . voorzien, op __ ", 
plaatsen waar men .niet bekend is. Bij de een ' ' · ·• 
ontmoet men wantrouwen, bij een ander onver
schilligheid, bij een· derde goedheid. Welk ver-
trouwen heeft men in iemand die op zulk eene ·· -· · 
wijze z~ch genoodzaakt gevoelt om te trachten op 
die eerlijke manier zijn onderhoud te verdienen~ 
Men wordt vaak voor een bedrieger gehouden of . 

. door een ander hard . behandeld en vernederd'.; en 
verwonderen . doet het mij niet, dat de meesten 
van hen, die niets meer hebben als twee voet 
grond, wa~rop zij hunne voeten nederzêtten 'èn · 
iederen stoel en onderdak ten duurste moe:ten be
talen, om, willen zij in hunne behoeften voorzien, 
wachten dat enkele goeden hun begunstigen, 
willen zij zich niet genoodzaakt zien van ~e open
lijk bestemde weldadigheid gebruik te mak~n. 

Dat sommigen va~ trap tot trap afdalen en 
zich allerhande kleine bedriegerijen veroorloven, 
dit is voor mij niet bevreemdend; de harde be
handelingen die hen soms d~or hunne natuurge
nóoten worden fLangedaan, verbitteren hun gemoed 
en sloopen de laatste menschelijke gevoelens uit 

' hun hart, en zij gevoelen. zich geneigd en gerech
tigd ·om kwaad met kwaad ~e vergelden. De school 
waarin zij hunne lessen krijgen, leert hen niets 
als vijandschap tegen de maatschappij. Onder hen 
zijn er die van geslacht tot géslacht tot dien 
stand behooren, en · zij hebben het als het ware 
met de moedermelk ingezogen; hen wordt aan 
·de schoot der moeder geleerd, om op de gemak-
kelijkste wijze aan de ·midd\:llen van bestaan te 
komen. Op deze wijze opgekweekt, · wÓrden zij 
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weder goede leerscholen voor anderen, die door 
ongelukkige toestanden en omstandigheden.zoover 
geraken. Bedriegerijen z~jn 'hun eer; zij snoeven 
er op als op heldendaden en hij die niet vast van 
karakter is en het noodlottige der tegenspoeden 
heef~ gevoeld, hij · voorwaar zonde ~ich laten m~de
slepen in ~en chaos waarin zij wandele:i;i., waµ,:i;in 
zij zich bewegen en. waarin hup. ~enjg ;zijn gele-
gen is. · . 

Voor hen immers is ~et de gemakkelijkste weg 
om door list, leugen en bedrog aan ~et , v~o:i; }:rnn 
noodige te komen, daar het lang~ · den eerlijf,en 
weg zoo moeielijk gaat. ,Hierv,a!1 k,an. ik spre.l}~n, 
daar de ondervinding daaromtrent1 ,y~or 1 JUÜ , ~e . 
droevigste leermeesteres is. geweest.,""Zij die op de 
reis ' zoo men het noemt; op eén~ e,erlijkè i ~ij~e 
het voor hun noodige willen verdienen, hybb~n 
een moeielijke taak en vaak moeten zij zich .Q.e 
grootste ontberingen getroosten. "Zie h.ier: een kleine 
schets die ik hier laat volgen: . , 

_Op zekeren avón'd bevond. ik mij met d~ J?ij
nen in de grootste ongelegenheid, het w~s aan 
Sinte :M;aartensbrug; wij hadden den gan~chen dag 
gevent en hoopten tegen · den avond een onderdak 
voor den naderenden nacht te bekomen ; het was 
bijna' negen uur toen ik met de mijnen aldaar de 
herberg intrad om er te vernachten. Ik gaf .mijn 
verlangen aan den hospes te kennen, h'ij :µiollfp~lde 
iets en ging naar zijne 'vro~w: hij keerde rterug 

·met het voor mij droevige antwoord, dat hij. voor 
mij en de mijnen geen plaats had, en, h~e ·ik 
poogde hem te bewegen ons, al moesten we ons 

. nog zoo . behelpen, schuilplaats althans voor dien 
, nacht te verleenen, het was vruchteloos. Het .._ , I , 
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eenige - ·wa~ hij deed was, dat hij ons een andere 
gelegenheid aanwees; ook daar vond ik 'geen 
medelijden · met de afgematheid ~an mij, mijne 

-vrouw en kind, ofschoon ik aa,nbood hem goed 
;te willen betalen, alles . .gaf niets, ons schoot niets 
anders ·over 'als nàar Schagen terug te gaa~; 
maar zouden we daar onder dak komen ~ het was 
reeds zoo ·laat" mijne vrouw kon bijria niet meer 
vóort en mijn kind was . afgemat. ,Mijn kind i;iam 
ik op mijn arm, mijne vrouw moest nog bij haar 
;v;e11moeienis ;mijn negotie dragen. Z00 sukkelden 
we moedèloos · voort . Eindelijk viel mijn vrouw 
ter neêr, · eer wij nog Schagenb:rug ·bereik,t hafd-

.1 den. Gelukkig ·was · het .- een heerlijke, schoone 
-nacht, en · daar ik zelf gevoelde, het niet langer 
te kunnen iVOlhouden, zeide ik tegen mijne vrou# : 

· "~Ziet ge niets? geen hooiberg Of zoo · wat~" JZij 
keek rond en ontdekte een land waarop Thooi
rooken stonden. Wij begaven ons daarheen en ik 

. was verblijd althans i~ts te vinden .. ·Mijn ,.kind 
was op mijh en rarin reeds in slaap gevallen. I!>it 
legde ik neder óp het ·h©oi, dat mijne vremw 

. eenigzints 1had omvergehaald· om er· een nacht
leger van te maken. Viervolgenslegde mij-ne vrouw 
'.?iC}J. , aan de ~ene en ik aan de andere zijde van 
onzen lieveling neder, en ·haalde zooveel mogelijk · 
hooi over ons heen. Lang duurde het eer În'ijne 
:.vrouw, nog langer alvorens ik insliep. WV e spra
ken met elkander • over onzen toestand ; we be-

. klaagden ons over ,de hall'd;vochtigheid der men- · 
· schen, en . . . . . hadden we hiertoe niet het volste 
recht~ Eindelijk sliep mijne vrouw in; mij 1 was 
heti onmogelij.k, zoo men het n0emt, «ie slaap ie 
-v:atten., i['©en ik •daar in den stillen eem;_amerl nac~t 
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onder den blooten hemel, dien het mij niet gegund 
is te aanschouwen, over het menschelijk leven 
nadacht, hoeveel verschil e~ in het bestaan, wis
selingen en lotgevallen van 's menschen levens- ' 
genot gevonden wordt. . . . toen ...... . ja ik moet 
het bekennen, morde ik tegen de menschheid .. · . . 
niet tegen God . . . . . want hem was ons noodlot 
niet te wijten. Integendeel, reden hadden we, 
Hem dankbaar te zijn voor den schoonen en lief
lijken nacht. 

Zacht ruischte de wind ; het zoete leven dat ik 
in de natuur hoorde en de zachte slui:µlering die 
mijne beide geliefden genoten, stemde ,mijn hart, 
tot dankbare gevoelens, want immers dat kwam 
van Hem, den Gever van alle goed; immers had 
de mensch geluisterd naar de inspraak die steeds 

, in. hem is, ons lot ware niet den toenmaligen 
toestand geweest. 

Overmand door de natuur en den drukkenden 
zorgvollen loop ,mijner gedachten en verbeelding 
geraakte ik ook in slaap. Mij overviel, zoo men 
het noemt, den droom. Het droombeeld stelde 
voor, dat ik met mijne vrouw en twee kinderen 
langs den dijk liep, doch ik kon zien; zij hielden 
mij alle drie vast. Ik gevoelde mij vermoeid; iets 
wat ik .niet meer weet, stootte mij van den dijk 
af; ·ik viel, en in mijn droombeeld zag ik, dat 
velen om mijn val lachtten. · 

Met schrik werd ik wakker, en hoorde werke
lijk lachen; het waren de hooiers die in het land 
kwamen te hooien. Wij sprongen verschrikt op, 
want wat zij van ons dachten was niet van 
't aller schoo:µste, dit kon ik duidelijk uit hunne 
woorden opmaken, ons kind zeiden zij nader, hadden 
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zij ·in. den beginne niet gezien, want dat ·~ .}~ 
diep onder het hooi gedoken, maar toen ik hen, -~ 
voor zoo veel noodig, de wezen.Jijkheid van onzen 
toestand · bekend maakte; t.oen vervulde dit hun 
hart" met medelijden. en de. boer wees ons naar 
zijn huis, ten einde we ons daar zouden kunnen 
verH:wikken. Daar ondervonden wij, dat de mensch
lievendheid nog niet geheel was uitgedoofd, en 
voor mij zelve schaamde ik mij over de liefde
loosheid omtrent · de menschheid il} mijne oor-
deelvelling gekoesterd. . 

Dankbaar, en weer hoopvol verlieten wij ver
kwik,t de boerenwoning, en vervolgden, al ventende 
welgemoed onzen weg. Dikwijls gaat het zooals · 
het ons gegaan is. Wanhopend, verstokén van dè 
beschijning , dér zon van liefde, zoo het schijnt, 
komt de zilveren maan of althan~ eene lievelijke 
morgenster ons verkwikking, lafenis, herademing 
aanbrengen . ...• · dit was met ons ook het geval 
geweest. · · .1 

Te Schagen teruggekomen, gingen wij van•daar 
per spoor naar het Nieuwediep, vervolgens naar 
de eilanden Texel en Wieringen, . van daar weer 
terug naar het Nieuwediep en met de nachtboot 

· naar Alkmaar. Alkmaar en o~strelren venten we 
af en begaven ons van daar naar de Zaanstreek, 
verbleven 4àar tot in het begin van de maand 
Optober, als ·wanneer we ons weder naar huis 
begaven om naar ons kind te zien, want wij 
hadden een brief gehad, dat de vrouw, bij wien. 
ons eene kind zich bevond, ziek was geworden. 
wij . vonden onze' lieveling als een 1 dik, vet 
boerinnetje terug, en dat wij als ouders~ haar als 
het ware 'bijna verslonden, zal wel n iemand be-
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. vreemden. De v.erpleegster van ons kind bevon
deE. we . wel , niet gezond, maar hare ongesteld
heid was echter niet van e:m1stigen of onrustba
renden àard. Wij rekenden met .de vrouw af en 
namen ons kind met ons mede, omdat wij be
sloten hadden een groote week te huis te blijven, 
omdat er · hier, in Hoorn, een feest op handen 
was, van ,welker genoegens ik mijne vrouw en 
kinderen zoo gaarne .het g~not gunde. Als ge nu 
vraagt : · ho~ is' het u betrekkelijk de verdiensten 

·~· tot nu toe op de reis gegaan, hebt ge veel ge
wonnen~ Dan moet . ik zeggen.~ ... weinig. Jn. de 
behoeften van mij en de mijnen heb ik zoo wat 
weten te voorzien. Ik zeg zoo wat; omdat ik a1ls 
eerlijk man, op welke naam ik. mag boge:n, ver-

1 d~r dacht en wel aan mijnen weldoener, 100 'blijde 
was ik, hem bij mijne terugkomst, vijf en twin
tig gulden te kunnen ·aifbetalen. •Nu durfde ~k 
hem weder onder de oogen te komen, want hem 
aan wien mijn hart, met zooveel innige ,<iJ.ank
bare .gevoelens hing, ·had ·,:ik d0or nood gedron
gen, door onvermogen geprest, moeten ont
vluchten. 

Hij nogtans troostte mij · en sprak mij moed 
in en zeide mij : Hoe het ook gaan mag, ontwijk , 
mij niet 'meer, want ik weet dat uw onvermo
gen je schuld niet is, nooit zal ik je manen, want 
ik weet en ben overtuigd, dat gij u zelven maant. 
Mijn huisbaas had ik ook betaald. :Hoe ik mijne 
.woning terug bevonden heb, zal ik hier maar 1niet 
melden, hier maar niet schrijven, ,maar het V(i)0r 
alsnu blauw blauw laten blijven, !Ofschoon de 
t0estand zoodanig was, dat ik mijn weldoener 
en den heer J. Pikard, welke laatste1 mijn melk-
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. boer· was, , verzocht . om ;nu en . dan eens náa'l' 
mijn~ · · ~oning en ~nhoorig~ed~n om te zi~l!I. en 

. voor pe -yr~chten te zorgen, jlOO indien het mocht 
zijn dat ik voor de .. inoogsting derzelve niet van 

' . " 
de volgende reis ·terug nnocht rzijn, en da~rvoor 
z9rg te dr~gen. Zij beloof~~n mij di~. 

Ee~~t . hadden wij beslot~n ens kind weder aain 
. ~e v~ouw op Elba ·toe t~ -vertrouwen, maatr 1bij 
_nadenken, kw~men we daarvan ~ teru,g, en onze 

1 • ; To:q.ia ging mede op de reis, omdat de reis voor 
het winterseiso~n allee:ç. ~ bepaald was ·voor · ~de 

groqte 
1
ste4e,n. ;..,1Np. Wf!.S zelfs de mogèlijkheid, 

de voorqnderstelling nie~ ' bij. ons opgekomen dat 
dàt lieve ge.zonde. kind OJilS .Jlliet weder :i;i&a,r huis 

' zo:q.d~ .vergezelle:µ en volgen. v"ffe' e ,g-ingeJ:!. v;an.Ho01m 
naar ·, :E~a:r;n .en . Mom~ickend,am, . vervolgens naar 
Ämsterdam. Wf; . bleveJt daar -e hter •rniet la.n.g, 
. ornaat ~oor zekere ,gel~genh~i~ ' de voor ons genr.e: 

......... ~ 
I'""" "1, 

., 
•· 

zou · zeker iemand · zeggen, 1bestemde logemienten 
" " r J J / • • .J " 

-~e~~t ~arel\· Nu beseften ;w.e .fe~rst wat reizen 
was" Karakters ·van verschillenden aard kwamen 
~tl; . ofscpo~~. :r;ii~~ , kunnende zien, al~, in het 
helste " daglicht. te voren, daar- ik stilzwijgend de . . ( 

i~ . on,s lqgen;i.~mt "rgevoerde gesprekken heb _aan.-
gehoord. _Ofschoon het zoogenaamde Bargoens.eb, 
~t:tgeen ,ik, wel meei;_malen do0~ reiûgers ;VarL.1 .. 
ja, '1'.°"at ik het , z.egg~n, on~ZJe . soort hEfb thooren 
.sprE1ken, vq_or mij onbeke:q.~ 'o/as, werd mil toch 

• door herhaling en ver klaring 1 van ,deze1 en ge.Iile 
eenigzi~ts duideWf , .of versta11nbaar en, konP,e ik 
het id~aal1 ~u~ner gesprekkef beg:rijpe.n, ·?f liliw;er 
va~ten, e:r;i. da!truit, kqn. 1ik een denkb,eeld wan b:un 

. , k~ra~ter vorme~. .· . · .; t • · · i 1 . 

. , HliJt "meest echter l~ert :rµen de dusd!linig~n ~en-
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'nen, wanneer zij in twist zijn. Menigmaal heb ik 
gedacht, hoe ka~ de mensch zoo diep zinken ..... 
En toch, ja, het is te betreuren dat er nog zoo 
velen door .hunnen toestand en omstandigheden 
gedrongen en als genoodzaakt zijn in die droe
vige school te verblijven. Met welk een ijver 
de mannen der politie ook mogen toezien, bij 
hunne meest mogelijk te wenschen ·waakzaam- ' 
heid, , is het toch bijna eene onmogelijkheid, om na 
te gaan wat er onder zulke individuën schuilt en 
wat er in die kringen gebeurd. Mij is het niet 
ten plicht gesteld een of ander kenbaar te ma
ken. Wel zegt onze wet, de N ederlandsche wet, 
dat ieder het recht heeft, de bevoegdheid hJin 
wordt toegekend, · om straf bare daden ter kennisse 

, van den bevoegden rechter te brengen, de dobr 
mij bedoelden vallen in de term van het strafrecht, 
maar de rechter heeft daaróp geen vat of .. . zij 
(de daders) blijven buiten het bereik!~! 

·Na de ondervinding door mij · opgedaan, ve~
wonderd het mij niet dat zoo menigeen in. de 
maatschappij schuw van zoodanige menschen, zijn, ' 
daar door hen dikwerf, ja, helaas! maar ' al te 
di,kwerf ondervonden zijn. Daarover nadenkende 
kom ik tot de gevolgtrekking dat ieder kwaad 
zich zelve straft in iederen stand der maatschappij, 
ofschoon deze straf, uithoofde van soms maar al 
te dikwijls voorkomende verkeerde . oordeelvel
lingen, op onschuldigen nederkomt. 

Zijn ' er al onder den reizenden stand eenige 
bedriegers, ;tllen zijn het niet, maar deelen in 
hetzelfde vooroo'rdeel, niettegenstaahde recht en 
zedeleer elkander hierin als zusters de hand bie
den, voora.l ten opzichte van de onschuldigen; de 
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goe4e trouw moet . worden voorondersteld, ·zoo· . 
lang de kwade treuw niet b~:wezen is, men ver
ge~t in oordeelvelling mair al te zeer de zinspreuk: • 
"er i~ geen regel zonder uitzondering." 

Voor een oogenblik maar stel ik u aan mijne 
zijde aan een huis alwaar ik ventte; het was 
grootsch en aanzienlijk; de meid had de circu
laire, vroeger door mijne vrouw aangeboden, haar 
mevrouw .ter hand gesteld, (iets wat bij de dienst- . 
boden nog al eens iets te wenschen overig laat). 
Toen ik er aankwam deed zij de deur open, ging 
naar mevrouw, en · ik kon hooren dat ik in die 
flinke · meid .eene voorspreekster vond, want ik 
hoorde haar zeggen; "Och mevrouw, het is on!. 
mogelijk, die man kan geen bedrieger zijn, en . 
zie eens, hoe een .lief kind heeft hij bij zich." -
. Ik µioest daarop ~ot mevrouw in den gang ko
men. Ik too:q.de haar mijn kleinhandel. 

Zij vroeg mij: "Man l zijt gij waarlijk blind,,, 
toen zij mijne bedrevenheid in het aanbieden 
mijner artikelen gezien had. Ik sloeg mijne oog
leden op, dié: in del). regel gesloten zijn. Op den 
aanblik daarvan, was zij overtuigd. Zij · -zocht 
eenige mijner artikelen .uit en op de vraag der 
verschillende . prijzen, scheen zij wel yöldaan te . 
zijn. Zij begon op nieuw te zoeken, en sprak 
toen op eene liefderijke wijze met mij. 

Na het gehouden onderhoud, maakten we het 
bedrag van het gekochte op, hetgeen rui~ · drie 
gq.lden bedroeg. Ik zou van mevrouw betaling 
krijgen, doch de bel 1 ging, de meid opende de 
deur en er kwam iemand binnen. 

Ik hoorde mevrouw zeggen:. "een blinde koopman, 
Gµust" "en gekocht~" zeide mijnheer, "ge w.eet 
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dat ik met dat · volk niet:s weer te doen Wil heb< · 
ben. Blind, ja blind; zoo als die andere, die mij 
een attest toonde, zoo kunstmatig ·door ptofessot -
Tilanus onderteekend, dat hij aan vallende ziekte 
leed1; ik zeg u, ik wil met' dat volk niets. meer 
te doen hebben en alzoo · de deur uît; als hij werl 
kelijk blind is dau wordt hij van het armbestuu:r · 
onderhouden." - "Ja," · zeide mevrouw, "maar ik 1 

moet dien· man nog betalen." - Ik hefte-mij op
waarts uit mijne een*gzins gebogene houding, mijn 
trommel' had ik gesloten en zeid' ·tegen mevrouw: 
"Mevrouw! ik laát u ' rrog vrij van he~ vän mij ' 
gekochte, als •door ' medelijden gedreven wil - ik11 

niet dat g~ ·iets bttitl'én 'den Wil van uw martlzult r 
doen; 1 twant de leus der yrouw .behoort t é' zijn}n 
den wil -van· haren lman te volgen." 'Dáarna•richtt~ \ 
ik >het •w0ord tot mijnheer en zeide: ~Het karak.!' l 
ter van uwe beleedigende · woorden' kunnen mij ' 
niet treffen, daar . ik het zelfbewustzijn in mij 
ronddraag het · niet te verdienen; ik · behoot niet 

1 

tot· de fodividuën van naam 'dragende blinden! 
maar de betreurenswaardige wflzenlijkheid is mijn 
deel, en. op uwe bemerking àat wèzenlijke.'blin
den door het armbestuur hunner gemeënte wor- ' 
den onderhouden, moet tk ·aanvoeren, 'èlat dit zeer 
moeielijk zou zijn vo0r vele armbesturen, om ge
heele gezinnen, waarvan.r bet , hoofd dóor een 'of1r 

ander gebrek, :füwaal of omstandigheid ongeluk
kig was en hij niet in staat ware ~n el'e 1behoef~u 
ten der zijnen te kunnen voorzien, te ffnderhouden. · 
Neen, mijnheer, · ik ken mijn ·plicht ·als 1 man· èil · 

vader, en tevens ·als · burger· en hoop· dit steeds" 
als mensch te . to0nen; g,ij zijt .vrij / het gekoehte 
wil. ik "térug nemen . . Om mij niet te· beguns'ti:geh; 
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d~oe, .hebt+rg{j - Il~eht, ·m'aá.r. om mij tè blileèdi 
g~n,r FPP1, .J"~en dat anderen· u bedrogen hebben~ 
di;i.~ is onverstandig van u. ", Mev;rO'lil.W snikte vam 
aan~oeniµg en 'mijnheer vroeg mij;* : wat zijt ~e 
V00li 'een pien;sch ~" hierop zeide· ik< nem: "Ik l:Jen 
e~n · m~n~ch, w:iens. hart groqt genoeg. i om het 
heelal ile ~linnen om.vatten en w:ie .zich :tleni leef-1 

~ regel b,e~ft ges.teld · àe .. menschen , te nem.en , rzoöa-h 
ze zijn e~ de· gebreken die hiji :Îin arniret~nf• ziet o:f l 
bespeurd, in zich zelf te i;"erbetereII " " · .[ i 

~k li>~~peut~1e , iets als _,ofr er " eeni· teelenr gegê'\tén 
w;erd ;· r .~a;rop nam me;v;rbu;w mijne-r hand e:b. ga,~ 
mij;. ee:q., rijiksdarol<l<tr·met d.e W.@orden1:, ,,.goode man, 
~ag· ik ·u: ditJ geven;- mijnheer-is anders 'z09 .füwäád > 

niet,, maar .hij. is .koJ"tel~ngs!.gr.o.velijlb ihedr(!)geru " . ...,_,_, 
Ik. gevoelde dat we· allen 1ons i.n· r€ellr pijnlijken· 
toest&nd; bevondei;ii; en • hîeraan--wenschte"ik zéH" 
een einde en zeide daarom: "Mevrouw! wät uw 
liefde:rijJrn hand mij- biedt, wil · ik gaarne ten hè
hoeve van mij en de mijnen dankbaar --aanne-men; 
zoo ,mijnheer uw gemaal het goëdkeurt, hetgeen • 
ik, voo.r al~u, weh vootondeFstel. ' ' .Hierop zeide 
mijnheer·: ~betaal ~u · hetgeerr .mi gekocht hebt 
b di " . ! oven ep.. ? , , '1 , . "1 • 

lk rhoorde d,at mijnhee;ti , zich verwijderde en ik, 
vertrok .na betaald te zijn ·met wàre gevoelens.., 
van r el'.keni)elijkheid. - ··Dit ~ voorval is nie li-èt 
eenig~ van dien aard, doch ook 'niet. altoos1 was.I 
de ~flooP, vant een betrekkelijk zoq treurig, erv~-· 
ren , eveµ,, zoo gunstig; . dikwerf ondervond ik de 
grqfst~ 'Qeleediging,en, zonder id.at mij r,de gelegen ... ' 
heiqj g~geven: ïWerd mij · te v.erdedigen,;want kwakfel -
tro,ur)V,,.werd· en, Wtordt maàrca1 te vee~ vooron!iler j 

• stelq. (Q,1 hee ware het tei,w:ertsQheni dat,,het ied:en " 

'• 

·' 
\.~ .. 

" 

1 

· 1 

1 



••• • ~ < 

32' 

individu in de menschheid geoorloofd 'ware zföh I , 

te verdedigen of liever tegenspraak te mogen doén, 
ook zelfs in rechten, opzichtens hetgeen ten zij
nen nad~ele is gezegd, daardoor z0u èn vooroor
deel èn tegeningenomenheid ·voor het meerendeel 
worden weggenomen. De ·schuldige wordt niet 
verbeterd, zijn gemoed dat wordt verhard daar
door, waarom~ ... . . men · voedt hen niet op tot 
het standpunt waarop . . zij naar recht en reden 
behooren geplaatst te zijn. 

Menigmaal heb ik ondervonden, . ·dat · wanneer 
sommigen, een waar weldenkend of zoo men het 
noemt philantroop bedrogen hadden, dat zij daar
over,, ik wil !liet zeggen berouw, maar toch eenig 
leedgevoel hadden; ofi dit ' voortsproot uit de vrees 
dat deze bedrogene of om den ~uin geleide voor 
zich verlo1·en was, dit is niet in: mijn vermógen · 
te besliss~n. 

Op •een en ander stel ik echter, dat niemand 
het recht heeft. om, zonder met iemands zedelijk 
of maatschappelijk gedrag bekend té zijn, daar
over en ten zijrien opzichte kwade trouw te ple
gen, door lasterlijke aantijgingen de wereld. in te 
zenden, zijn naaste te kwetsen en hem en de 
zijnen bloot te stellen· de diepste ellende in te 
gaan.· r · 

Het huis van mijnheer en mevr'ouw verlaten 
hebbende, vervolgde ik dan al ventende mijnen 
weg. Om u, mij van ,af dat oogeublik, van ·meet 
t0,t meet te doen geleiden, zal ik niet doeri, maar 
verzoek u, u in den geest te verplaatsen . in de 
stad Rotterdam. Het was in den nacht 'Van . den 
tweeden op den deràen December dat ik en mijne 
vrouw treurend bij elkander zaten in een achter-
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keuken van . het logement' ,:, de Witte Leeuw" · in 
de Raamstraat; . ieder onzer beide kinderen lag 
op een afzonderlijk bed. Onze oudste lieveling was 
ziek, ons jongste lag stervend. De smart die on 
ouderhart gevbelde, zoo zwervend door 't levèn 
heen; in den vreemde, aan ziek- en stervenspèmden 
van ·hunne dierbare. lievelingén geplaatst; ' wie 
schetst het, wie het ; karr, hij . doe het ___: maat 
overtuigd gevoel ik · mij, oot gèen der ' lezers, veel 
min d~r lezeressen, zal eenig besef van onzen tde:.. 
stand zoo 'treurig, zoo buderhart.scheurend zich: 
kunnen voorstellen. ·' 

Wij waren . van Amsterdam met de stoomboot 
naar Gouda vertrokken en vervolgens naar Rot
terdam. ,Daar aangekomen, ontstond er .den eersten 
nacht dat wij er waren een hevigen brand iri een 
verfwinllel op den hóek van. de Raam.straat .en de 
Delftsche ;vaairt: . Het was i•eenige huizen van ons 
logement verwijderd. Ieder der inwonenden ver-· 
wijderde zich uit rhetzelve, uit vrees dat de ver
schrikkelijk wqedende vlam.rµen al· de in de nabij
heid zijnde gebouwen: zou verslinden. " 

Ook wij .gingen met onze kinderen ·de straat 
op. Of het zien der,,vlammen onze jongste lieve
ling ·heeft doen schrikk<en, weet ik niet; maa:v 
sinds dat . oogenbli)r is zij . steeds sukkelend ge.: 
· weêst, · Sommigen -·waren van meening dat ha:re 

t 

· ongesteldheid ·aan ~ der verandering van hèt ·water. r 

moest worden., toegeschre:vèn,· zooals' het ·naar mijn 
gevoelen .werkelijk met onze 1oudste het geval was.d 
Deze. onze oudste kreeg 0ok 1zware koortsen en in 
den .beginne :Vreésden wij , voor haar nog meer als 
'voor• 1onzé · jo;ngste. De · .ziekelijke . toéstand onzer 
kinderen, maakte, het de anderen, die bij en met 
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on.s" op dezelfde kamer gelogeerd waren, lastig, 
en daarom werden wij gedrongen, op de gedane 
klacht aan den hospes, ons verblijf in de achter
keuken te nemen. 

Het was \:)en akelig en dof verblijf, en dat dit 
ge\:)n goed deed aan den ziektetoestand .onzer kin" 
deren, 'maar deze heeft verergerd" in hooger mate 
heeft doen toenemen, dat geloof ik zeker. 

Volgens verkilaring van den W,elEdelen Zeer
geleerden heer docter Tobius, laboreerde-ons jong
ste kind aan hersetiziekte, en wij, we zaten op 
den voornoemden nacht aan haar sterfbed. 

Met het oog mede · op onzen finantiëelen toe
. stand, daar onze· geldelijke middelen· begonnen in 

t'e krimµen, wie, wie zal .niet bevroeden •dat mijn 
hart tot ·bloedens toe bewogen werd ~ 

Slechts drie dagen ·was ik pog maar 'in staat 
om in de verblijfkosten en het noodige voor le
vensonderhoud . te kunnen voorzien voor ' mij en 
de mijnen .. In den .morgen · van · den derden De
cémber blies onze jongste li~veling .den laatsten 
adem uit. Mijn vrouw zeide: "dat is alweder een 
offer gebracht op het altçi,ar van het noodlot, dit 
is nu ons tiende pand, lieve man, dat de dood 
ons• hart ontsnoerd, en -och! hoe zal het met het 
elfde gaan~ Ik zeide tot haar: "zoo als God het 
wil.; maar, lieve vrouw! vP-rlies den moed niet~ 
want , Hij., de Heer, die heeft. genomen, .... Hij, 

4 Hij de Algoede kan ook laten behouden. Verdub
bel als het ware uwe zorg voo:r de~ onzen laat
sten lieveling, en Hij zal uwe betoonde moeder
liefde bekroonen . .... " En : .. · '· God deed .het. 

De geneesheer 'werd de koorts spoedig mees- . 
ter,. zoo men het noemt, en langzamerhand keerde 

\ 
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&~ • hare gezondheid en met deze hare krft.chten terug. 
·.'t ·; Hierover verheugden we ons, zoo als kinderlievende 
';~ ·~:·:: · ouders over hun eenig overgebleven pand be-
~·' ' . taamd. Maar . . . . . hoeyeel andere zorgen drukten 
. 1 ons nog ter neder~ Wij geraakten in schulden 
· ,.,~~ ~ ~ · en we bezaten niets meer om ons brood mede te 
·~ •('", kl.lnnen verdienen. 
~4 ~ r Het · was drie dagen voor Kersttijd, dat ik moe-
.~. deloos in de algemeene gezelschapskamer aankwam 
~l.~ 
1.~\·; · stompelen. De hospes was alleen . .:___ "Goede mor-
~ • 1 gen, Overtoom," zeide hij, "hoe gaat 't, Kerel~ 
.i;. " • wat word je bleek~ 't is ook wel geen wou~er, 

.Q_ 
"- maar houw moed." - Ik zeide daarop: "Ja, maar 
~t wie kan moed houden, als alles hem ontzinkt; 
·:1 · kroost en fortuin en ·hij niets meer heeft om in 
'· -
J. .• de behoeften voor zich en de zijnen te voorzien, . 
. -~ ~ anders . ben ik de man niet, die het hoofd 
•. moedeloos op de borst laat . nederzinken, maar 
~;; mijn schuld die ik bij u heb, die bezwaard mij ; 

maar om u tevreden te .stellen en . u zooveel 
mogelijk te voldoen, wil ik het laatste wat mij 
rest u aanbieden, bestaande in onze kleeding, onze 
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hoog noodige behoeften, onze verschooning." -
"Maar kerel, wat wil je dan beginnen!" zeide hij, 
"als het niet_.anders kan," antwoordde ik, "dan 
geef ik mij, met mijn vrouw en kind aan voor 
de Schans." - Hierop zeide hij: "dat zal nooit 
gebeuren, of je moet niet anders willen. - Zoo'n 
man ·als jij bent, kan ook in Rotterdam wel aan 
een middel van bestaan komen. Om aan den gang 
te komen, daaraan wil ik je helpen." 

"En .... ~ ik ben reeds ~bij u in schuld," zeide 
ik. - · Hij gaf mij tot antwoord: "die zal je me 
later wel betalen, met meer liefde· als waarmede 
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ik je helpen wil; daarvoor ' heb ik je al leeren 
kennen. Kom zeg het maar, hoeveel heb je noodig~" 

Op deze gedane vraag trad er iemand binnen, 
die ook op de liefderijkste wijze naar mij toe
kwam en mij- naar den toestand van mij en de 
mijnen vroeg. Het was dezelfde man, wiens vrouw 
ons van de kamer had gedrongen, of liever: weten 
te doen dringen. Ik zeide hem: "Treurig, maar 
niet ziekelijk." Hij zeide: "Kom werp dat dan ook 

· maar aan een zij. Ik weet wel wat er aan man
keert; je bint in de war, maar we binne allemaal 
genegen om je daaruit te helpen. Wat het geval 
van gisteren met de politie betreft, als je negotie 
hebt, dan kan de politie je niks doen." 

Hieromtrent behoor ik ee:nige opheldering ·te 
geven. Aangezien ik niets bezat wat men handel 
kon noemen, had mijn vrouw boekjes rondge
bracht, inhoudende eep. zeer korte schets van mijn 
levensloop, bestaande uit acht pagina's. Die boek" 
jes hielden tevens in, den in4oud waaruit mijn 
handel bestond, dien ik niet meer b.ezat. Ik koes
terde de hoop om door den verkoop van die boek
jes weer eenigszins op gang te . komen. Op eene 
gracht zijnde om mijn geluk op deze wijze te be
proeven, kwam een politie-agent bij mij, en vroeg 
mij naar mtjn handel, die in mijn boekje was 
aangewezen. Ik zeide hem, dat ik die niet meer 
bezat; hierop nam hij mij en mijne vrouw mede 
naar het bureau van politie. Daar aangekomen 
moesten we een geruimen tijd wachten; mij scheen 
het eene eeuw toe. Mijne vrouw zat sidderend 
naast mij op de bank van het politie-bureau. Ik 
werd eindelijk voor den heer kommissaris gebracht. 
De wijze, waarop ik door Zijn Edele werd aan-
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gesproken was , hard, en toonde mij volledig een 
Jrnmmissa:r.is' van politie, der negentiende eeuw 
oµwaardig. Kortom, . hij verbood mij het verder . 
voortg~n , met de verspreiding mijner boekjes. 

. Qp dit verbod Zieide ik hem: "Dit is even zoo 
goed als mij en de mijnen. ter hongerdood te ver
oortleelen, en dit laat ik 'mij niet doen; ~. wat 
tegen :recht of · wetten strijdt, zal door mij niet 
w,orden geá.aàn. De boekjes door mij aangeboden 
wo:r;dende, 1 mogen ,van weinig innerlijke waarde 
gettcht worden lte zijn; doch het is bok slechts 
en alleen den nadenker gegeven de waarde te be
~effen." Zijn antwoord was: "Dan ·moet je daar
meê in Hoorn blijven; wij onderhouden hier ook 
onze armen en ongelukkigen." Hierop gaf ik hem 
ten antwoord: dat als~ dat zoo was, dat het dan 
voor mij het beste zou zijn, om naar Hoorn, om 
mij:µ verhuis-attest te laten schrijven en mijn 
do;micilium hier te kiezen." · 

"Dat hoeft niet," zeide de heer kommissaris; · 
· "we binne hier niet op je gesteld.'' 

"Dat zal in mijn . toestand- en omstandigheid 
nergens wel zoo zijn," antwoordde ik; "treurig 
g~noeg is het, rq.ijnheer ! als een lid der maat
schappij, door het grootste ongeluk getroffen, na
m-elijk de blindheid, niets ,rest als door eige'n•ijver 
en yvelwilleflde, ja verplichte medewerking van 
soinm.ige welden'kenden, in de behoeften voor zich . ~ 

en de zijnen voorzien." 
. "Ja, laat_ het )Vezen ·zcio het wil; maar 1k kan 

je geen permissie geven om met 'die boekjes door 
te g~n, dain' möet-ge '.je bij den hoofd-korrimis·
saris vervoegen; maar wacht maar even, ik zal 
je er naar toe laten brengen." 

-";.; r 
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En zoo .werd ik met mijne vrouw getmnspor
teerd naar het bureau van den hoofd-kommissa;ris. 
De kommissaris had, zooals ik later vàn mijn 

. vrouw vernam, den agent die ons transporteeren 
moest, een begeleidend schrijven medegegeven voor 
den hoofd-kommissaris. Aan het bureau van den 
hoofd-kommissaris aangekomen, moesten we weder
om wachten. Eindelijk werden we toegelaten. De 
hoofd-kommissaris sprak mij, ofschoon niet vrien
delijk, toch op betere wijze aan, en stelde mij in 
de gelegenheid mijn toenmaligen toestand en om
standigheid bloot te leggen. Bij hem bespeurde ik 
ook wel wantrouwen, edoch, dat wantrouwen wist 
ik te dooden door 'het vertoonen van twee vroe
gere patenten voor mijn handel, bestaande in 
boendergoed en zoo voorts. 

Hij vroeg mij hierop of. ik in Rotterdam niet 
iemand kon, die mij van vroeger gekend had. Ik 
antwoordde hierop: dat ik uit welgeplaatst eerge
voel alle pekendheid had ontvlucht. Hij zeide mij 

1 

dat ik even moest wachten; hij wisselde eenige 
voor mij onverstaanbare woorden met een politie-. 
agent, zooals mijn vrouw me later zeide, en deze 
verwijderde zich. Na eenige oogeriblikken keerde 
deze agent terug,' gevolgd door nog iemand. De 
hoofd"kommissaris vroeg aan den persoon die den 

· politie-agent· gevolgd was: "Kent gij dezen man, 
van Straten~" Hierop trad deze, die ook agent 
van politie was, naar mij toe; keek mij zeker 
aan en zeide daarop: "Jawel, mijnheer! zijn naam 
is Gerrit Overtoom, zijn vader was vroeger baas 
in de toüwbaan, en daar heb ik dikwijls met hem 
gespeeld." 

Ik kreeg permissie ont de boekjes die uitston.-

.... 
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den · vöor dien dag op te halen of. te ve•dopen ; 
dat we hie1·töe voor dien dag niet vèel lust ge
voelclen, dit is ligt· te begrijpen, en daarbl,f de dag 
wa~ ·· reéds ver gevorflerd. Mijne' vrouw en-ik keer-
den naar ns' logement färug. ' ' 

De eerstvolgende nacht was voor ons allertfèu- • 
rigst; ''ákelif en naar waren de gedacliten, die als
dáh: · onzen geest bestormden'. Mijne vrouw durf á.é 
mij niet meer te vergezellen, eri 'ook wild~ ' zij ons 
kirid niet aan 'de verdere Ïnot3ilijkheden der re]s 
,blootstèllen. Wij wa~en ' zonder handel, · :iorlder 
eèiiig vèrmdgen, en ons plan · was, om bus aan te 

1 
' d ' s h ' " ( '' , i: geven voor e " c ans. · . 

·Dat dit plan · gev-0rind was, het ·plan tot"oesfo1t 
kwam '· en dat een ·en an'dér géschiedde in de pieê~t 
denkbarè 

1 

moedèlboslièid; ligt als van zélf in' de 
rede. Ongelukkig . toch immers' was ik in · rllij'n 
toestand; en ~ · .. ~ .1 ·dat 

1
ik uitriep: 'o mijn ·'G'od ! 

verlaat den armen blinde niet !' reeds zooveel heb 
ik op uwen wil ' orf. het altaar des noodlots géof
ferd, maar oth 'illijn God, 'moet ik ook nµ 'nog 
mijne vrijliei.d ten offer bi~engen, en moet ik haar 

' ' . ' 1 •, 
mijne gade en eenig overgebleven pand oqk' de 
vrijhéid iién1 der.ven 'en 'lien in de betrekkeiijke 

. schandelijke · oeriam:lng van 'bewoners der Scha'.:if s 
doen deelèn ~ ! Dit denkbeeld benam mij bijna allen 
moed én het wäs onder dien'"indruk dat ik ':ie ; , r 

algemeene gelagkamer binnentrad. ·Dat 'ik 'mû, 
als eén 'drenkeling, aan de 

1 

mihste, 'de lÜeinste 
' !' ) . r • "· 

stroohalm der hoop vastKlemde, was mijn pliéht, 
• • ,J ~ ·V ' j ' I 

en dat door mij', de zoo 11éfdevol, zoo onbaat-
zuchtig ;aangebodene · hulp do01: den hospé~ :ifu'~ 

. • ) J ; ' 
geboden, werd aangenomen, was meU.e i;ntjn plicl1t. 
De ·hospes versti ek'te mij éénig · geid. ; Hiervoor 
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sch~fte ik mij een:ige schi;ijfbehoeften aan. De 
andere, die mij hulp had aangeboden, zoude mij 
van adressen voorzien voor kant.oren en particu
lieren, voor . zoo verre hem beke~d, aUe .me:µschen 
zijnde van edele, weldenkende geaardheid, om 
zoodoende mijn nego'tiy J:rwijt te raken. 

Mijn kind _geleidde ,mij, . en. i:k . rp.ocht· ondei:vin
den dat het volgen van zijne aanwijzing gunstig,e 
uitkomsten opbracht. . . . 

In den . heer . van Fleuten, op de Kruiskade; 
vonÇl ik een waar ~nenschenvriend ; hij was het 
die · ·mij in mijn treurigen toestand als . het ware 
een riem onder het hart bond. Een raadsel is het - - -

mij no~, maai:, van 1:\>f, he~ oogenbliJr als p.e~ ware . 
d~r " 1ontmoeti~g, des ~n~~rhoud~ 1!1i~t deii heer 
van. Fleuten, was het toezicht, de handelwijs der 
politie 'ten mijnen opzichte als omgekeerd. 

Mijne kleine, door hulp weder bijeengebrachte 
handel, ' ging vooruit; ik 'werkte wat ik kon, ja 
byn,a pieer als ik kon. 's Morgens ten negen uur 
begaf ik mij naar de , kantoren, daarna vente ik 
bij particulieren; als het 's avonds te donker werd 
begaf ik mij naar de herbergen en koffiehuizen. 
Vaák of dikwijls ge~eurde het dat rqen mij 's nachts, 
om eén à twee uur, in speelhuizen mijne, waren ' 
zag aanbiede~. Menigma"al is .het mij g~b.eurd dat / 
wanneer ik op den dag aan de huizen van aan
zienlijken en burgers mijn koopwaar met ongun
stig gevolg had aangeboden, ik op plaatsen van 
wulpschheid en lichtzinnigheid mijn doel berei,kte 
en van mijne koop'Yaar verkocht. Op deze wijze 
bereikte ik alzoo in betrekkelijk korten tijd het 
doel van mijn ijveri~ streven, namelijk om den 
hospes het door hem mij voorgeschote~ _geld te 
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kll;nnen 
1
ter;uggeven en daarenboven hetgeen i~ 

hen;i.; voor verblijfkosten " nog schuldig was. De 
naam van den hospes, die mij zoo zonder eenig 
eigenba&.t, (misschien zouden sommigen zeggen: 
zonder eigenbelang, maar neen, dit is het woord 
piet, belang had hij bij mijne welvaart, en waar
om~ omdat hij de menschheid in derzelver waardij 
wist ·te schatten) geholpen had, is Mulder. Tegen 
Paschen was ik zoo ver gevorderd, dat ik weder 
een flinke doos met handel had. Wij begaven ons 
toen · van Rotterdam naar Dordre~ht, vervolgens 
naar . Papendrecht en Sliedrecht; van daar weer · 
terug naar Alblasserdam, Kinderdijk en Ridder-

• 1 

ketk. T9en was het dat Nêerl~nds vorst,- onze 
hooggewaardeerde Willem Drie, en met hem gansch 
:Nederland, feestvierde. Om dit feest mede te vie
ren gin.gen ·we weder . na~r Rotterdam. Mijne ge
trouwe geleidster, mijne vrouw, liet mij als door 

' hare oogen zien, e!l ik verheugde mij, zoo het 
een waar Nederlander betaamd, ov:er den ijver 
welke men had betoond om N eêrlands Koning te • 
doen gevoelen wat Neêrlands volk voor Hem ge
voelt. In mijn geest juichte ik nÎede in de alge
meene volksvreugde, en het was de algemeene 
deélname der · Rotterdamsche burgerij, neen dat 
woord is misplaatst, der Rotterdamm~rs moet het 
zijn, 4ie mij trof in de zoo heuchelijke feestvie
ring. Ik zeide 'hierboven : ik zag al~ door de oogen 
~ijn~r rouw, 'en het schouw~pel dat zij mij als 
vertoonde . verrukte mij. Zooals zij mij me~edeeldé, 
hielden de aanzienlijksten de . dansende en sp:rin
gynde groepjes staande, onderhielden zich met 

... hun, koutten, lachten en jubelden, alles in ove;r
eenstemming en ter eer van dén Vorst, die het 
'" 
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zoo zeldzaam voorrecht genoot? de .zilveren ko
ningskroon, na een zilveren reeks · van vijf en 
twintig jaren, op zijn schedel te mogen ' dragen. 
Daar was het dat men in waarheid kori zien wat 
Neêrlands volk voor Neêrlands Koning gevoelt. 

Om gepaste vroolijkheid te bevorderen, schaam
den, - neim dat woord was in zekeren zin, dien 
tijd, in Rotterdam onbekend, - ontzagen zich 
de meest voorname ingezetenen niet om zich on
der de, zoo men het noemt, onder de lagere volks
kl.asse te gaan bewegen, - ja, en daarvoor hunne 
calèches, met schimmels, bruinen en zwarten be
spannen, te verlaten, en bij het bespeuren van 
behoefte om op de meest mogelijke wijze lucht 
te kunnen geven aan de uitademing van hun ge
voelen, wat natuurlijk het mee;st bij den armèn 
het geval ü;, zij daar met de meest kwistige hand 
verstrekte wat noodig was. 

Het volksfeest duurde tot- bjjna den ganschen 
nacht voort, en dat Gerrit, met zijn vrouw en 
kind er bij moesten zijn, dat zal ieder, die hem 
kent, wel beseffen, want anders was het spel niet 
volmaakt. 

Na de feestviering gingen wij · van Rotterdttm 
naar Schiedam, van daar naar Vlaardingen en 
Maassluis. Te Maassluis trof ik een ouden vriend 
aan, genaamd Bruno van Enten, die aldaar als 
fitter bij de gasfabriek geplaatst is. Bij en met 
hem heb ik een paar genoegelijk:e avonden door
gebracht. Van daar gingen wij naar den Briel, 
vervolgens naar Hellevoetsluis en van daar gingen 
we Zeeland in. We voeren over naar Goes. Daar 
waren de logementen en veeren te hoog van ' 
prijs, en mijne middelen waren niet toer~jkend 
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om inshtg te doen, tèn einde die kosten te kunnen 
bestrijden ; · hierom besloten wij het Overmaassche 
in te gaan. - Hoe ik aan een nieuwen jás, broek 
en vest zoude kunnen komen wist ik niet, even
min mijne vrouw, want mijn plunje was · dQor 
het voortdurèitd reizen en 'sjouwen met mijn pak
goed, en hu en dan mijn kind te dragen, eri. 
daar bijvoegende de ongelukken van af en toe 
eens aan je kleeren te blijven hanE.en - w~nt im
mers, het is zoo 's werelds befoop, naar het 
spreekwoord zegt en ik zoude wel zeggèn --'--- tus
schen twee haakjes, geen· regel zonder uitzondering, 
maar in . den r~gel, gescheurde kleêren en mooie 
meisjes blijven het eerst hangen. Maar wat een 
dwaas is toch die blin'de, dat hij zoo op goed 
gekleed te zijn, gesteld is, daar hij er toch voor 
zich zelf geen genot van heeft,". . . . . . zal de 
lezer uitroepen. E~ toch wisten mijne vrouw en 
ik niet · hoe en op welke wijze aan een 'nieuw bo
ven pak te komen, en .. · -. . toch kwam ik er aan, 
en wel op de volgende wijze: 

Nadat ik Nieuw- en Oud-Beijerland had af:. 
gevent, • waren wij naar Goes-Schalksoord ge
gaan. Aldaar logeerden wij bij Gerritje Bijl, 
een goed, ' oud moedertje,· bij wie wij , voor billij
ken prijs een goed bed èn liefderijke behandeling 
vonden. Dat wij ter plaatse, waar ' wij het goed 
haduen, het langst ·verbleven, is n~tuurlijk. Qp 

' zekeren dag was .ik naar Maas-Zeeland te venten 
geweest; mijne vrouw naar Westmaas. Het ont
breekt ·in het Overmaassche niet aan kruiswegen, 
zoodat een ' blinde, die door een kind van zes jaren 
~ordt geleid, lichtelijk van den rechten weg kan· 
geraken. ~ Toen îk des avonds van Maas-Zee-. 
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land terug kwam., riep mijn kind op eens: "0 
vader, wat licht het," en in de verte hoorde ik 
het donderen. 

Ik spoorde mijn kind tot spoed aan, . en of het 
in overhaasting een, v.erkeerden wegjngeslagen is, 
weet ik niet; maar wij gerai:i,kten ,ve;r.dwaald. De 
donder naderde . meer en meer, en , na een zeer 
harden slag begon het sterk te regenen. 

Ik vroeg mijn kind of zij geen huis zag, en 
onm.iddelijk kwam. er een felle bliksem.sc"Q.icht, 
waarvan mijn kind schrikte, en riep uit: "hè v~, 
wat was dat ~en . erg licht, maar . dáár is· een 
huis." Mijn kind .en ik, we begaven ons in,. de 
richting naar het huis, .kwamen er aan, en ik 
vroeg om. er onder dak te mogen kom.en, of dat 
zij mij den weg naar Goes-Schalksoard wilden wij
zen. Mijne vraag werd beantwoor~, met van ach
ter het huis een groote hond op mij aan te hitsen, 
die i;tls het ware mijn jas en broek aan flarden 
rukte, daarna sprong hij mij tegen de borst, vatte 
mij daarin, beet, en had mijn kind, met f are 
weinige krachten m.e niet gesteund, dan ware ik 
zeker, door den hond ter aarde geworpen. De 
hond hield vast, en \ en gedeelte mijner kleeding 
weêrstond deh ruk. Mijn trommel, waarmede ik 
eerst in het rond geschermd had, het ik vallen, 
greep den hond in mijn angst en benauwdheid, 
ja, ik zou bijna moeten zeggen, door een zekere 
wanhoop op uitkomst gedreven, ik weet niet 
waar. 

Het dier poogde zich uit . mijne handen los te 
scheuren; bij dit pogen vatte ik het tusschen - . 
zoo men het noemt - hals e:o. nek, .sloeg het een 
paar maal over den grQnd, , en hem. daarop bij den 
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staart vattende, kreeg . hij, het arme dier, toen 
den gen,adesln.g, zooals mij den volgenden morgen 
werd gezegd. Ik liep in allerijl met mijn van 
angst .sidderend en bevend, kind de werf der boe
renplaats af. Het · regende nog een geruim.en tijd 
doór. ' 

' 
Ik sukkelde met mijn kind voq;rt en, 's nachts 

te slrie uur, ontmoette mij mijne vrouw, die ·mij 
was gaan ·zoeken, en .om· hailf vijf kwamen wij op 
Goes-Schalksoord aan. De zoon ·van vrouw Bijl 
en d,e kleêrmáker, die aldaar in den kóst was, ieder 
wits met mijn. wedervaren en met dat van mijn 
kind bewoge,n, · en toen zij zagen hoe· mijn plunje 
er uitzag, toen ze mij' goed beschouwd hadden, 
toe was de de~lname des tê grooter. - :s Morgens 
omstreeks elf uur kwam er aan ons logement . · 
een veldwachter om te ve1memen of er ook 
vreemd volk bij vrouw Bijl gelogeerd was, wànt 
dat er slecht volk op het eiland was, en er op een 
boerenplaats poging · gedaan was om in te breken; 
het is ·misluK:t," zeide hij, "want de hond heeft ze 

,deerlijk gehavend; stukken van een lakensche 
jas en broek zijn bij den als verpletterden hond ' 
gevonden. Vrouw· Bijl, onze hospita, aan wien 
dit een en ander gevraagd en verteld werd, gaf 
daarop ten antwoord; "de vreemdeliP.g die ik 
heb, altans van mannen, zal ik roepen. Zij riep 
mij en ik kwam. begeleid naar beneden, .in ..... 
ja waarde lezers en lezeressen, in ..... ja, in mijn 
borstrok en bnfl.erbroek, en mijn verscheurde plunje 
op den arm. 1 Beneden ·ko:µiende, rsprak de veld-
. wachter :Van Maas-Zeeland mij aldus aan: "bin 

. jaai 't weest, die , guster bij ons te vente weest 
~inne ~ ik .heb je zien van Maas-'Zeeland afgaa:n1 

-



in ik heb nog docht, weer moet die blindeman 
mit dat kijntje nog heen." Ik deelde hem mede 
wat mij den vorigen avond/ was wedervaren. Hij 
zeide mij van een en ander kennis te zullen ge
v.en aan den heer burgemeester. 'Tegen den avond 
kwam de veldwachter terug en zeide dat ik den 
volgenden mol'gen bij den burgemeester moest 

· komen en mijn verscheurde plunje moest mede
nemen. Hierop vroeg ik : "hoe moet ik dan bij 
den Burgemeester komen? ik heb geen boven
kleeding .... " "Nouw, dat weet ik niet," ant
woordde hij. - Om kort te zijn, hij ging weer 
heen, I}lijn gescheurde en gehavende plunje mede
nemende. Den volgenden morgen kwam hij te
rug en bracht voor m!i een flink pak bovenklee
ren mede. Dit aangetrokken hebbende, begaf ik mij, 
met vrouw en kind, door den veldwachter geleid 
of vergezeld, - in deze woorden kan, neen wil ik 
niet kiezen, en toch eene keuze moet ik doen, en 
zeg: .vergezeld naar Maas-Zeeland. 

Bij den heer Burgemeester aangèkomen, moe'st 
ik na eenige ondervraging mijn wedervaren op 
de boerenplaats nog eens verhalen. Zijn ·Edel 
Achtbare vroeg . mij daarna of ik nog meer schade 
had, als aan mijn kleeding. · 

Ik zeide dat eenige fl.eschjes Eau de Cologne en 
haarolie waren stuk geraakt, en eenige stukken 
band daardoor waren beschadigd. 

Zijn Edel Achtbare, nam eenigen tijd tot be~ 
denken of overweging, en gaf mij daarna vier 
rijksdaalders, vroeg mij of ik hiermede tevreden 
was en of ik daarmede de geleden schade kon 
dekken. Ik gaf zijn Edel Achtbare daarop ten 
antwoord: "Mijnheer Burgemeester, ruimschoots." 

1 ' 
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Met mijn vrouw en kind keerde ik naar Goes~ 
Schalksoord terug, in mijn hart verblijd over den 
meer als onverwachten uitslag van het onderhoud 
dat mij bij den Heer Burgemeester te beurt was 
gevallen. De in bovenstaande vermelde ver~regen 
jas, is nog in mijn bezit. 

Het voorgevallene was aldra in den omstreek 
bekend en het scheen of ieder deelnam in het mij 
overgekomene ongeval; want bijna aan ieder huis 
waar ik of mijne vrouw,: onzen kleinhandel aan-
boden, verkochten wij. · 

Van daar vertrokken wij naar Pietershoek en 
van daar naar 's Gravendeel. Daar konden we tot 
mijn leedwezen géen onderdak'bekomen. We kwa
men , echter eindelijk terecht bij den zoogenaam
den ouden Kobus, een · man, naar het scheen, van 
uit de middeneeuwen, den naam van heremiet waar
dig . . Hij was weduwnaar. Bij het leven zijner vrouw 
hield · hij een soort van logement. Na den ·dood 
van zijn dierbare wederhelft verbeterde de toe
stand, neen ik. wil eigenlijk zeggen: de zindelijk
heid niet, en dit is bij de voorstelling van•boven
.gemelde hermitage niet te verwonderen. Vuil, en 
meer als vuil, was de vloer; mijne 'vrouw althans 
wilde er niet blijven; het was echter ,te laat om 
verder te gaan en onderdak te komen. Ons restte 
alzoo van twee kwaden één goede te kiezen, zoo 
het spreekwoord zegt - of te ·blijven of ons bi
vouac op den dijk ' op te slaan. In het laatste had 
ik niet veel lust, en daarom zeide ik tegen den 
ouden: "Hoor· eens, vadertje! als je beddengoed 
e;venzoö is als je andere omgeving, zooals me vrouw 
,me mededeelt, zeg het me dan, dan zelle we ons 
van nacht· op stoélen behelpen. Ik wil je daarom 
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' even goed betalen; want mocht naar oogenschijn 
mijner vrouw uw beddegoed niet zuiver zijn, dan 
zouden wij op de reis daar zeer veel last en on
aangenaamheid van hebben, daarom wees voor
zichtig. "Ja" zeide gaaro.p de oude Kobus, "ik heb 
gezien dat de juffrouw hier niet tevreden is, 
maar als je mijn laat begaan, dan zal ze wel 
zien dat 't zoo erg niet is as 't wel lijkt. "Gaan 
maar mee juffrouw" zeide hij. 

Mijn vrouw nam mij bij de hand; zij scheen niet 
veel lust te hebben den oude alleen te volgen. 
Hij bracht ons voor een ledige bedstede .... opende 
daarna een kast die met drie sloten gesloten 
was, en zeide: "Zie deer juffrouw, neem deer maar 
uit wat je noodig hebben voor een bed." - Daar 
vond mijne vrouw beddenteiken, lakens, dekens, 
kussens, sloopen, alles helder en rein. De teiken · 
echter waren ongevuld, dus geen bed met veeren, 
geen stroo, noch matras in de bedstede, maar we 
werden gewezen naar den zolder., en daar konden 
we zelf ons "bed met haverdoppen stoppen, en het 
oudje hielp ons. 

Op den dorsch konden we stroo halen, dat al
daar opgeboscht aanwezig was en ..... binnen 
den tijd van ruim een uur konden we ons, na 
het gebruik van een zoogenaamd souper, te bed 
begeven. 

Dat wij spoedig, al lagen we niet in dons ge
doken, in Morpheus armen geraakten, dat wil 
zeggen: in slaap vielen is te denken. Den volgenden 
morgen werden wij door het oudje vroeg gewekt. 
Na het gebruik van eenig ontbijt begaf ik mij, · 
door mijn kind geléid, naar Pietershoek, om · 
te trachten zQoveèl mogelijk van mijne koop-
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waren af te ,komen. Mijne vrouw bleef bij den 
ouden . Kobu,~ . te huis, en ,zeide tot hem: "Zeg 
eens,, <?udj~, zo1' : p{ je bci:eltje, geen , beetje op
k~a:ppen. ~" ~1 hierin st.emÇle hij toB, .Hij .zeide,:1 
"doeri w-aar . ~oo je , wille, · ik.Jaat het geheel.an je1 

overi" Ç)nze ontmo.~tingen 1 ons wedery~ren, 1 onze 
~otgevallen als van !:lilgemeene bekendheid zijnde, 

. I•. . I , . 

h8id·; d€f ge~oederen der in won ers, ]1.ier geheel t.ep: 
on:zen ; gu:µ~te , ge,stemd; qit . ble~k ons, wa11;t, ~en· 
eerstvolgenden Zondag, ' kregen we e.en druk bezoek• 
om onzen b~ndel af te koopen . . Het was • den be-' . ' ... . ~ . 
wo:p.~rs .~a~ .het dorp i.n he} oog gev~llen, of beter 
gezegd, het '9-ad hunne aandacht getroffen, dat het , 

•• • • . .f.\ ,. " 1 1 

huJs en verdere omgeving van den ouden Kobµs 
een : ander . aán~ien had. gekregen. :qe. een vroeg 
m~, .J vgil j~ . qH, .. eep. anqer d~t; . hiero.it~er J,Iloet 
vers~~~n ~9rde~1: k~rreJil~lk~ a;~ij~renJ, ~eraBJlel~, ""." 
kort()m we h~dden 11 paar, .. bijn~ .. nitt~s te }rnop~n. 
J;3ijn~ J.~de,r ·zei: "wie~, jo,µw \ mqet,. pie den ouwel} 
Kobus b~iev'er; . :: 1 . l}:~~,us, , .J;i~t oudj~1 _ha~Î; ~ns1 Z~fer 
he:rp.~l~oog geprezen, apde~s kon i~ r- I?-jj om, rep.t 
de zoover gaande, b.eto0n_çle , vo_oringenomenheid 

. geen denk.beeld vormen. w è bleven er 'eer{ gerui-
·' .. 't " . • ' • -

m~n. tijd, wan~ als men beseft dat 's (iravendee.l , 
een dorp is, .dan k,an mên een verblijf aldal;tr van 
dri!=l wek~n, wel een. gfalr.uimen tij~ . noemen. -
Màaisdaffi; ~N , meer nab,ij geleg(;ln . dorpen,, zoo als 
Strien en ioo ~voorts, had ik oók in dien tijd af. .. 

' ." "' • l 1 ! . '\ 1 . • • ~. ~ 

gevent. ,. . . . 
l ' j 1 ! 1 

Ein4efök .. moesten, . 'Y~ toe~ v~}',tre~lrnn .~ daar, 
ik, er geei;i : . negoMe Il1eer 

1 
lrnn : k"i,~,t . ra~e~ ~n ,1 

bij . of, ~n gebr~~e ~afl:~Vjtll~ . koni ; ik 1 .niet tof, 
. d~~ zoo : vu,rig do_pr . mij1 g~~oeste:rden .-wensch ko-

men, . om mijn ee:r:~tl:lp .. hé~p~r en ed~leD; redder, 
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te kunnen voldoen of afbetalen. Inderdaad had ik 
met den ouden man te doen ; want inderdaad, 
als een vader afscheid neemt van zijne kinderen, 
kan hij, in zijne meenii:tg of vo01:onderstelling hen 
nimmer weer te zien, niet meer aangedaan zijn 
als de oude goede Ko bus zich toonde, toen we 
hem verlieten. ~ Nadat 'we het Overmaassche 
hadden af gevent, begaven we ons weer naar Rot
terdam, voornameltjk met het doel om nieuwen 
handel in te slaan . 
. Van daar begaven we ons naar Delft en ver

volgens naar . den Haag. J?aar brachten we bijna 
drie maanden door en gingen van daar naar 
Leiden, en daar. . . . . ja daar zag ik, even als 
vroeger te- Rotterdam, als door de oogen mijner 
vrouw, wat Neêrlands volk voor Nêerlands her
inneringen, en 't nakroost voor Neêrlands helden· 
daden, gevoeld. Van daar gingen wij naar Haar
lem - en, na de hoofdstad onzer provincie te 
hebben afgevent, begaven we ons, tegen Sint 
Nicolaas, naar Amsterdam, met het voornemen 

- om van daar naar huis · te gaan. 
Te Amsterdam per spoortrein aangekomen, 

dacht mijne vrouw niet anders als naar Hoorn 
,te gaan, en ons . naar huis te begeven. Ik had 
echter nagedacht en naberekend - en dit na
denken bracht mij tot de overweging, dat men 
voor het tegenwoordige ten mijnen opzichte wel
licht nog niet gunstig gestemd was. Dit een en 
ander leidde mij tot het maken van eene veran
dering in ons reisplan om naar Hoorn te gaan. 
Immers als ik naar Hoorn ging, moest ik zoo. 
veel mogelijk mijne schulden afbetalen. De win
ter stond als het ware voor de deur, en ik bere-

" 



.. 

• • 

, .. 

51 
~. ~ ' .. 

. "' .. 1 , • 
' ·, 

kende dat, hetgeen ik met zoo veel moeite, in
spanning en zorgen had bijeenge·gaard, weer zo{i 
vèrbruikt worden. 

Mijn vrouw had ik wel steeds gevleid naar 
Hoorn te · zullen gaan, om eens naar have en 
göed om te zien; want immers men kan wel 
denken dat wij daarnaar verlangden, maar ik 
vreesde haar niet meer mede t:e zulle:µ krijgen. 
Hevig was de strijd die ik in mijn binnenste 
streed; tegen mijn karakter, om als eerlijk man, 
mijne creqiteuren, tot zelf hèt uiterste toe te 
willen voldoen, .wás ik als het ware genoodzaakt 
êen wijziging in mijn reisplan ~e maken en het 
naar huisgaan r uog eenigeri tijd , uit te stellen. 
Mijne vrouw wist niet wat ik leed, toen ik haar 
drong mij te volgen. Kortom wij gingen van 
Amsterdam naar Utrecht en verbleven aldaar een 
groot gedêelte van den winter. 

Daarna: gingen wij over Amersföort ~en Nijkerk 
naar Harderwijk; vervolgens naar Elburg en 
Kampen~ Van Kampen gingeIJ. wij naar Zwolle. 
In' Zwolle trof ons een waar ongeval. - Ons 
kind kreeg aldaar de mazelen, vergezeld van ze
nuwkoortsen. We waren verplicht een kamer af 
te huren, en voor de. Kamerhuur mo·esteli we 
betalen zeven gulden per week; dàt ons dit ·be
zwaar, gedurendé vijf wekell;, niet vÓoruit bracht 
in onzen geldel~ken t oestand, ' is niet te verwon
deren, daár er 'in die ·vijf weken weinig viel t e 
verdienen. De naam van den logementhouder was 
Boerekamp; . · 

Van Zwolle begaven . we ons naar Deventer elf . 
huurde daar een kamertje in de Bergstraat bij 
Breuking. Bij mijn venten in Deventer ontmoette 
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mij een broeder van de vrouw van mijn weldoe
ner, genaamd Klaas de Jong, die aldaar op el:)n 
zadelmakerswinkel werkzaam was. Op de mede~ 
deeling dier ontmoeting, door · mijne vrnuw mij 
gedaan, W3.S ik verheugd, en ik noodigde hem uit 
ons in onze woning des avonds met een bezoek 
te vereeren. 

Tot ons groot genoegen voldeed bij er aan. 
Toen was het kouten en babbelen: aan vragen 
en antwoorden scheen geen einde te zullen komen. 
Genoeglijk passeerden wij den avond, en eer we 
er aan dachten was het tijd van scheiden. Hij 
had mij beloofd, voor mij aan zijn zwager, mijn 
weldoener, te zullen schrijven, want d9ze lJ_ad sinds 
het overlijden van mijn kind te Rotterdam, niets . 
van ons vernomen. In den tijd van mijn afwezig
heid, gedurende mijn gansche reis, had ik !Il-aar 
vier brieven naar Hoorn geschreven : een voor 
vrouw Schagen, die ik mijn lombardbriefjes had 
toevertrouwd; daarbij voegende een post;wissel, 
om de verschenen rente mede te kunnen vqldoen; 
een aan mijn weldoener, waarin ik hem het over
lijden van mijn kind mededeelde; een aan den 
heer Willem Akkerman, bode van een begrafenis
fonds, waarvan ik en de mijnen lid waren, mede 
inhoudende een postwissel voor het bedrag der 
verschuldigde contributie. Bij dit schrijven verzocht 
ik antwoord, of liij de overgeschoten gelden , van 
mijn huisbaas wel · ontving; want mijn huisbaas 
had ik gemachtigd, de door mij van het bestuur 
genoten wordende onderstand te innen en het 
overschot daarvan aan den heer Akkerman over 
te dragen. 

Eenmaal schreef ik aa.n den heer Jan Pikard; 
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van hem ontvh1g ik ~en schrijven omtrent de 
handelingen van mijn huisbaas, genaamd J. B. B. P., 
te Hoorn. In mijn wederschrijven verzocht ik hem, 
mijn · hüisbaas te verwittigen, dat ik met zijne 
handelwij21e alles behalve tevreden was, en mijne 
gehlilren ·· te. verzoeken, hem · niet meer door te 
laten· Olb: in den tuin te komen. Het is wel waar 
Z'0 '0 net ·spreekwoord zegt: "Als het kalf verdron
ken is., ;wil men ·den put dempen," en '1Als de 
vogel gevlogen is, sluit men de kooi." Maar ik 
dacht. om mijn huisraad en inb0edel, en reden~erde . 
bij :ril.ij zelve aldus": dat als iemand niet te goed 
is om mijne vruchten uit den tuin te halen, zon
der wo'lmacht óf voorkennis van .mij, hij dan, bij 
,mijne ·afwezigheid ook zijne handen even goed 
of liever gezegd: even kwaad aan mijne overige 
goederen kon slaan. 

Mijn. schrijven aan den heer Ján Pikard ver· 
zond ik van 's Gravenhage, in: b.et laatst van 
.Augustus. Op het schrijven van den heer de Jong, 
van Deventer, aan zijn zwager gedaan, ontving 
ik van mijn weldoener een brief, waarin hij mij 
medede'illde, "dat mijn huisbaas de tuin aan een 
ander had verhuurd, al de vruchten had ingeza
meld en hij : nu mijn inboedel op straat wilde doen 
zetten. Op de ontvangst van dit schrijven zo11.d 
ik mijn weldoener een telêgram, inhoudende: dat 
ik -dadelijk over zou komen. 

Den volgenden morgen waren we bij tijds op 
·de ' stoomboot naar Zwolle, en begav.13n óns ver
volgens naar Amsterdam. Te Amsterdam aange
komen, gingen wij per Hoornschè' stoomboot naar 
Hoorn. We · begaven ons na aankomst te Hoorn 
naar . onze woning, openden de deur en wilden 
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ons andere vertrek binnengaan; maar wij bevon
den dat het slot niet behoefde beproefd te wor
den te openen met den sleutel, die in mijn bezit 
was, want er hing een hangslot aan; we konden 
er dus niet in en konden er niet vernachten ; en 
hoe wij ook verlangden om eens naar onzen in
boedel om te zien, waren we genoodzaakt ons naar 
een logement te begeven, om een onderdak te be
komen. Wij logeerden dien nacht in het logement 
van den heer P. Vlekke, in cle Wijnberg, op het 
vV est, te Hoorn. Den volgenden morgen begaf ik 
mij naar den heer Kommissaris van Politie, en 
vroeg hem, na tekennengeving van mijn.'e bevin
ding, om raad. Maar in plaats van mij raad te 
geven of adsisten,tie te verleenen, ljet hij mij naar 
het huis van arrest - neen, de eigenlijke bena
ming is hier: naar de 'gevangenis transporteeren, 
want voor mij lag nog een vonnis van twee da
gen gevangenisstraf, omdat ik binnen de jurisdic
t ie der stad of gemeente Hoorn in mijn honden
wagen gezeten heb. Ik werd geleid door den heer 
Agent van Politie Simon Bakker. 

Dat dit mij grievend was, zal ieder, die zich 
een oogenblik maar in mijne plaats stelt, ligtelijk 
beseffen. Mijn edelen helper, den waren menschen... 
vriend trof het, ik ben er van overtuigd nog 
meer, want ware en edele menschlievendheid 
wordt in den nijpendsten nood gekend; want hij was 
het die. den ongelukkige in· zijn. nood niet ver
trad. Toen ik uit het huis van arrest kwam, be
gaf ik mij onder geleide van mijn weldoener, 
naar mijne woning. Mijn vrouw en mijn kind 
waren, gedurende twee dagen, die ik ongelukkige 

1 

blinde in de gevangenis doorbracht, bij hem ge-
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.. huisvest. Bij de ·aankomst in mijne woning be-
, vonden we de deur nog met het door den huis
baas aangebrachte hangslot ' gesloten ; welk slot 1 

aan twee krammen, waarvan een in den deurstijl 
en de andere in de d.eur was ingeslagen. Wè be
ga ven ons daarop naar den huisbaas, e~ gaven hem . 
'een en ander te kennen. Ik vroeg hem of hij geld 
van mij moest hebben. Hij gaf mij tot antwoord: 
"Neen Gerrit - m~ar dat hangslot had ik er 
maar afgebroken." . Door mij werd, op dit door · 
hem gezegde, de vraag gedaan: "Wie heeft je 
't recht gegeven het hangslot er aan te hechten~ .... 
Wie heeft je h~t recht gegeven mijne vruchten 
in te zamelen~ ..... Wie heeft je het recht ge..1 
geven op den , grond te komen, die je aan me 
verhuurd had, terwijl gij op de voldoening der 
huurpenningen niks heb aan te merken gehad, 
warit steeds was er overschot. Eerst kwam je op ' 
mijn gron:d, do~r middel om Bij mijne buren door 
te gaan, toen die je dat. verboden ..... heb je 
naar ik vernomen heb een schuitje genomen om 
van achterom op den tuin te . komen, en .... toen 
je dat te moeielijk viel, heb ' je mijn van jouw 
in huur hebbend huis geopend met een .. ... ja .... 

· ik moet vooronderstellen, zoogenaamden looper; 
of het ~ou moeten zijn dat je van de ; erschiÜende . 
deuren van je huizen twee sleutels voor een slbt 
hadde, iets wat wel mogelijk is, maar van een 
knap man zoo als jij bint, toch niet te verwach
ten is. Maar weet je wat je gedaan hebt in
braak, het woord diefstal wil ik, ik zeg wil ik, 
:voor dit niet bezigen, ofschoon het diefstal was 

"· .• '' -' :·· · ~ die gij ten mijnen nadeele ' gepleegd hebt. --:- Man, 
... :~~ ,· '. . , als ik je ongelukkig wilde maken, konde ik het 
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doen, maar daar ik zelf in de schaal des ongel uks, 
zooveel heb oudervonden, wil ik het niet doen. 
Ik voor mtj weet je gehouden gedrag niet anders 
te verklaren als het toe te schrijven aan hebzncht; 
in de geheime gedachte: de blinde ziet het toch 
niet. Of den tuin aan je te ·houden. Had de blinde 
kunnen zien en of zoude hij gezien hebben ,door 
de oogen zijner vrouw, zooals wel meermalen is 
gebeurd, en zou ik berust hebben in de hande
ling van mijn huisbaas, om bij . mijne afwezigheid 
over de vruchten van den tuin te kunnen be
schikken, dan zoude de toegang tot ' den . tuin 
alleen door de deur mijner woning kunnen. of al
thans behooren te geschie4e~- -Orµ je voor alle 
strafwetsvervolging te behoeden, (immers inbraak 
en diefstal valt of behoort onder het strafrecht), 
wil ik me houden alsof ik in je handeling ge
noegen genomen heb, maar eisch ...-daarvoor dertig 
gulden per jaar, en dan betaal ik nog voor mijn 
woning vijf en veertig gulden.' :. , 

Die met het karakter van mijn huisbaas, den 
heer J: B. B. P., ·bekend is, zal het niet verwon
dere11 dat hij op liet door mij gevorderde, in meer 
als billijkheid gestelde, niets deed als - ja, laat 
ik ·het ·zeggen : den woekeraar ge.lijk - al~ draaien 
en. wringen. 1'en slotte gaf ik . hèm kortaf te ken
r;i.en, dat zoo hij in mijn voorstel geen genoegen 
nam, ik hem dan in . rechten zou laten vervolgen 
en hij bij mij'ne. aangifte aan' den ' _Edel Ach tbaren 
Heer, den · ambtenaar van het openbaar minü~terie, 
als inbreker en dief zou beschouwd worden.-

Hij scheen geheel op .zijn gemak bp mijne woor
den en scheen volstrekt niet bevreesd voor het · 
opmaken van een p1·oces-verbaal door of van den 

/ 
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. he~r K9~miss~ris , :van :Rolitie . of door den Edel 
Açhtp.aren, He;er Offici~r. _,van; Justitie bij. de Ar-
1:ondisse:i;ne;nts~Rec.btban.lt te ·Hoorn. " t 
· :Hij zeide~ -,,Ze . :teUe, j!3 .. proces-verbaal ' dat je an 
wille geven'; nie~ aanne,men." 

Mijn kind :wa~ · intusschen'.bij .mij gekomen, en 
daar _,na hare aankomst. mijn· .Weldoener. · zich ver
wijderd pad, b~gaf ik mij met lhaar naar den heer 
È:ommissJI.ris'. .. van .Politie,, 4eelde Z. ·;E. mijne· be
viJ?.di~g ten. mijn~n huize, alsmeçle .het onderhoud · 
inet ,:mijn huisbaas .m,ede, en vroeg ·Z. ;E. van een 
en an,der proces-verbaal op te .maken:• Dit wilde 
Z .. E. . niet doe.n en · zeide mij daarbij: .·"De officier 
~~et hg~· oo:k · nfot,. Wl:lnt · dat .is i:;nit joU.w een 
upbel~je,s-k·westi~," .• · · :-_, 

_, Die uitdrllJkking, . die bewoording, dat antwo@rd 
an, d.en. he_~î Ko:mn;Uss~ris van P.olitie overtuigde 

:rµij gen.oegzaary, .dat : d~ deugniet, mijn huisbaas, 
mij , was vóór geweest bij . hem, den Kommis
saris;, ,en :ç;i.iss~hi_en o.o,k. bij de:Q.>)Jdel Achtbaren 
Heer Offi,cie_r · van J ustit~e .. · W ~t 1 hij ·hen had weten 
wljs te maken, weet ik niet. Later vernam ik __,.. 
~oo ~ijd~li~gs uit ~~k~r .gesprek, ik wil' .hiei: , hu 
n~et. ~~gge;o. Vftll · met ·1 iE(mand die den titel van. 

. -Edel Achtbare. yoerde - . dat,, zoo ik; met · mijn 
1ltui~baas voor zij.ri. ~ iupraak en ' gepleegden dief
stal · t,e. vewo.l_gen · Jen c1_aarm.ede, . doorging, ik ook 

1 ~p.dèr;en : . in moeilijkheid ~ç:iu qr,engen,. Komt ·dit 
in,ijn wérkje in handen van Jeden der. rechterlijke 
macht, dan, . ja· dan voeg ik ,hun Edel Achtbare 
tqe: Ov~;rweëgt en oordeelt. . Wat is.; gerechtigL 
heid~" · . . - · " , .. · 

• • t 

. ·.Een en andere handeling,. val}. mijn :huisbaas1 

stel ik hier - ter neêr, niet uit gevoel van _w;raalr; 
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om de behandeling mij aangedaan, maar meer 
om hem voor het publiek voor zijne laaghartige 
handelwijze' te straffen, en als zoodoende hier mijn 
eigen rechter te zijn, omdat de deugniet het praatje 
had uitgestrooid dat mijn weldoener en ik, het 
plan hadden gesmeed o,m hem uit te kleeden, en 
dat dan mijn weldoener zoodoende, door het van 
hem afgeperste geld kon . betaald worden. - Dat 
men dit onmenschelijke plan, althans tegenover 
mijn weldoener, als onpartijdig beoordeelaar, 
niet kan vooronderstellen, ligt vo0r de hand -
maar - èn Kommissaris èn Officier van Justitie 
dachten het, (ofschoon er werkelijk inbraak en 
diefstal had plaats gehad). Zij beiden echter wei
ge:rden mij recht, en wellicht uit edel gevoel om 
een man en vader niet in het ongeluk, in de open
bare schande, in de gevangenis te brengen. Edel 
noem ik het medelijden, maar ook groot noem 
ik de roeping van hem die met rechtsmacht is 
bekleed, hij moge toga dragen of niet, groot is 
dan ook zijne verplichting vervat in het woord 
justitia. 

Had ik willen doorgaan, en proces-verbaal op
gemaakt willen hebben, dan zou ik hen daartoe 
hebben ·geprest, zoo men dat noemt, het door 
een ander hebben laten opmaken of mij vervoegd 
hebben tot den Hoog Edel Achtbaren Heer Pro
cureur-Generaal bij het Provinciaal Gerechtshof 
te Amsterdam. 

W,raak nemen was mijn doel niet, maar dat 
de deugniet, nadat ik hem het bewijs had gege
ven van zijn inbraak en diefstal, me~ den mant~l 
der liefde te willen bedekken, ja, ik · moet het 
bekennen, omdat de heilige justitie, ik zeg de 



') 

. , ~ 
• ,.. 

4.:. 
"IL.,.-.1 59 r' .. 

heilige justitie, hem zocht te sparen; nadat ik 
he:i;n geheel met rust 'liet, hij nog zijn best deed 
om mijn edelen weldoener .te belagen, uit tè lá
. chen, en dat zijne kinderèn het mijne ontmóe
tende nariepen, uitjouwden, dit griefde mij ten 

' zeerste. · - 1 Valil af ·den heer Kommissaris van 
Politie begaf ik mij, begeleid weder naar mijn 
woning . . · · · · · 

·· Daarin weder binnen tredénde; vond ik de deµr 
open. In de kamer binnen tredende vonden we 
vèel beschadigd, voornamelijk , ons bed. Na dat 
mijne vrouw zoo een en ander in oogenschouw 
had genomen en ik een weinig tot bezinnen kwam 
begaf ik mij naar mijn ·weldoener, en betaalde 
hem af zoo veel ik. kon; hij, hij gaf mij volledige 
kwitantie voor het geheele bedrag wat ik hem, 
m:ijn edelen weldoener, schuldig was; - den heer 
Barnstein betaalde ik met een bed, peluw en twee 
kussens en kreeg op deze mijne betaling nog 
eenige gelden toe. 

Mijn huisbaas, de heer J. B. B, R.,· zijn naam 
kan om de~ gerechtigheids wille niet genoeg wor
den herh~ald, weigerde nu voor ' het vervolg huur 
va:ri. mij aan te nemen of te ontvangen, en zeide 
dat ik het huis uit moest. 

Waarde lezer of lezeres! vestig alleen slechts 
uwe aandacht, dat mijn huisbaas mèt Februari 
het bij mij in huur zijnde, hem. in eigendom toe
behoorende,~ met hypotheek al of niet beziraarde" 
perceel aan een ander heeft \ferhuurd en tot met 
Mei daaraanvolgende zijne huurpenningen heeft 
ontvangen namelijk/ ·en, let wel, van mij . 

In weerwil van alles, werd ik namens mijn 
~··1fU ·. 4uisbàas voor het .kanto:q.gerecht gedagvaard tot 
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ontruiming mijner woning. Bij de terechtzitting 
voor den Edel Achtbaren Heer Kantonrecht er was 
ik tegenwoordig; maar aangezien de verhuur en 

· huur tusschen ons zo~der geschrift en bij monde 
was aangegaan, en aangezien dan eene huurnp
zegging om over acht dagen het bewoond wor
dende te ontruimen, daar de huur en verhuur 
alsdan geacht wordt bij (Ie ·week te zijn aange
gaan geweest, werd ik tot ontruiming mijner 
woning veroordeeld. 

Met veel moeite, na lang zoeken, gelukte het 
mij een gelegenheid t~ bekomen op den Zeedijk 
in het zoogenaamde spookhuis, op een . boven
kamer. Mijne middelen waren, . uithoofde van de 
bemoeiing · die ik had om· een andere woning te 
zoeken en door afbetalen van schulden, geheel 
uitgeput, en ware ik door hulp en bemoeiing van 
de heeren Ds. ten Hove en van Aalst, alsmede 
door andere weldenkenden niet geholpen gewor
den, dan zou ik voor mij en de mijnen, mijne 
gade en · mijn kind ten einde: raad . zijn geweest. 
Ik beproefde met de mij verstrekte middelen in 
den omstreek alhier het noodige voor J?.lij en de 
m,ijnen to verdienen, en dit gelukte mij eeniger
mate; maar daar mijne middelen door de bijeen
gebrachte hulp te bekrompen waren om behoor
lijke of genoegzame inkoopen te doen, viel mij 
dit uiterst moeilijk. 

Mochten er onder de lezers -of lezeressen zich 
bevinden, Çiie na lezing mochten oordeelen; dat een 
of ander beter ware geweest te verzwijgen, dan 
diene dit: dat alles door mij naar waarheid is 
gedicteerd of voorgezegd en ik dan ook der waar
heid zou te kort doen. Er berust op mij eene 
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dure verplichting: een plicht van dankbaarheid. 
Ik mag niet t oelaten qat iemand, die ik in den 
volsten zin des. woords mijn , we1doener: -moe~ noe-

1 

men, door een vuigen laster~r ·in· een verkeerd 
daglicht wordt geplaatst. . 

Ifad -mijn huisbaas dit niet . gedaan, ha4 hij zoo 
trotsch zich niet .getoond op .~ijn schijnbare over
win_:r;i.ing en had hij getoond mensch te zijn en mij 
het mijne . gegeven, dat ik hem zoo billijk moge
lijk had gesteld1 da;n zou hij ip. deze, voor het 
p~bllek niet onteerd zijn geworden; , maar door 
zijne handeling en beh8tnd~ling te:i;i. mijn!=ln op
zichtè is J;iij mijne vei:scho_o.ning niet . waardig. 

Men spreekt wel eens, met mij over mijne b!in,d.
heid op verschillende ~ijze; , ma!'tr waarlijk .. mijne
blindheid is mijn grootste. ongèluk niet; mflia:r>-wel 
dat wat dit ongelu\i: aJ~ ,onder . 4are vleug~len 
medev9ert en weL: meri. ve~liest zijn_e zelfä~a;ndig
heiq. Imm~rs,, ~an welk g~bf,ek een men;fi!cP. ook 
lijden ' mJge, bij hem word~ . .in den regel de".ge~ 
'J'ooljl~e: e~:p. tweede natµ-qr; .~ men yveet niet1 

h\),ever ; 4i19-an!f,. in het scherpen van abnormale 
toesta:qden des ~ lichaams, he~, brengen .~an, :~ll!

dat g~bre}r te vergoêlijken. M~ar ·het gebrek van 
den blin~e, d~ g~heel afhank~lijke toe~t~:nd waarin 
hij z~ch bevindt, · - dit maakt h.em het. ongeluk-

'kigst. En. w~aroni. ~. ·. : _, . . " · : - , .. , . 
Om het verlies van pers(')onlijke ze,lfstandigheid,. 

da.ar hij zie~ .niet ., ·~an pew;eg~p, niet }?egeve:a 
zQnder geÎeider,, ~f g~leida~ru ~.eh~kkig , ~ bli~de, 
die Aoor .dat lot . getro~e:r~, eigen _fai:µHte 1:heeft die 
hem k unµen leiden en , help.en op zijn: zoo Qetreu... 

••• f 

renswaardigen levensweg! . 1 , . , . 

In <lit g_e~.u,f,. in dit voo.rre~h~ mag ik µi.ij ver-: 
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heugen en daarvoor ben ik dankbaar. Mijne di
rect noodige hulp, wordt mij door de liefdevolle 
zorgen van mijne vrouw en ons nog eenig over
gebleven geliefd kind verleend en aangeboden. 
Zij beiden staan mij trouw ter zijde om te trach
ten door middel van mijn kleinhandel in onze 
behoeften te voorzien . 

• • • 
1

• • Mogt het inij steeds gelukken, · - mogt 
ik steeds ervaren welwillende, algemeene mede
werking tot het doel van mijn ijverig streven te 
vinden, . dan zou de wensch mijns harten vervuld 
kunnen worden. Wel mag ik mij voor het tegen
woordige, in mijnen tegenwoordigen toestand en 
omstandigheid voor mij en mijn gezin, in de gunst 
van velen verheugen, maar ook daarentegen bij 
zoovelen is het, dat het ongelukkig lot van een 
blinde, ook van die blinden die op eene eerlijke 
en der menschheid waardige wijze in behoeften 
voor zich en de zijnen trachten te voorzien, wordt 
bezwaard en als het ware eene metalen muur 
tusschen hem - den ongelukkige - en het men
schelijk · gevoel, wordt opgetrokken en zij onge
naakbaar zijn. Hoe dikwerf ondervond ik het 
niet. . . . . ja zelfs van dienstboden vernam ik hs=it 
meermalen, dat hunnè mevrouw of jufvrouw, hun 
hadden gezegd: "Ja ..... ja ..... " maar het kwam 
althans daarop neêr: "mevrouw of de jufvrouw, 
koopt niet aan de deur" en flap, daar gaat 
de deur voor den ongelukkige dicht ..... maar 
of aJle zoodanige ontmoetingen wel op rekening 
van de mevrouwen of jufvrouwen moeten gesteld 
worden, wil ik, en mag ik in bevestigenden zin 
niet voorstellen ; immers het leven van een mensch 
hangt van omstandigheden af, sommigen hangen 

.. 
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af van de luim, zoo .men het noemt, waarin zijn 
natuurgenoot zich bevindt, en als nu een dienst
meisje , van eene mevrouw of va~ een jufvrouw, 
om welke reden dan ook, of ook kinderèn des 
huizes, eens niet goed gemutst zijn, ja dan wordt 
men, als zij fatsoenlijk zijn, ·met een : "niet noo
dig koopman, of mevrouw of de juJvrouw, of 

. met een ma of moe is niet te huis, afgescheept." 
Al moet de ongelukkige van liet levenslicht 

verstokene met een kleinhandel trachten in de 
behoeften voor zich en de zijnen ie voorzien, kan 
dit bij algemeene medewerking wel geschieden; 
maar dat hij door de toenemende concurrentie de 
koopwaren voor geringe winst moet overdoen, en 
men diensvolgens veel moet . verkoöpen ·wil het 
genoegzame winst opleveren om in de behoefte_n 
van een gezin te voorzien, is lichtelijk na te 
gaan. 

De wereld is een groot plein, waarop ieder 
mensch zijn weg gaat : de een ziet men den ander 
moeilijkheden in den weg leggen ; anderen zoe~en 
hindernissen weg te ruimen. Wat de eerste bouwt 
in het leven,' wordt door een. ander v~ak onder
mijnd. Dit ziet men gebeuren op elk gebied: -
èn op zedelijk, èµ op staatkundig èn op maat
.schappelijk gebied. Iedere pftrlij strijdt voor hare 
meening en streeft naar de' overwinning . 

Omtrent den ongelukkige~ . . . .. Och~ : · .... En h'et 
is voor hem en de menschheid in het algemeèn 
zoo diep te betreuren, is de meening én het ge
'voel van v~len zo~ verkeerd. wel zijn er velen 
die ongelukkigen willen helpen, ·hun willen be
gunstigen, màar te gr~oter is he\ getal dergenen, 
die, Of liefdeloos, of met onverschilligheid hem 
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bejegenen, als denkende dat zullen of moeten an~ 
deren Illaar doen, 

Eindeloos zijn. de moeielijkheden waarlllede 
1n~n SOIIlS . te kalllpen heeft en als men het 
dan nog zoo ver weet te brengen, ii.1et en 
door veel. moeite ~n inspanning, in de behoef
ten voor zich en de zijnen, te kunnen voorzien, 
en als fatsoenlijk burger in de Illaatschappij te 
voorschijn te komen, in het leven zich als Illensch 
weten te bewegen, dan wekt dit maar al te 
dikwerf . de afgunst op. - Ik zeg hierboven 
als fatsoenlijk Illensch, want, door opvoeding, 
wisten we bena~·d~, ja broodelooze . toestanden te 
verbergen, wat wel . het allereerst in onze klee
ding geschiedde. Andere redenen voor . het ver
wekken van afgunst ten onzen. opzichte weet ik 
niet, want steeds heb , ik, voor zooveel mij Illoge-. 
lijk, getracht mijn natuurgenoot nuttig te. zijn 
en )wqp dit te. ;9lijven d()en," zoolang de kracht 
daart,oe :r;nij .niet. ontbr.eelFt. ~ Imlllers,,, "'.'Îe kain niet. 
nuttig zijn. . . . . ,, 
, · · Hij die het leveU: van de ware, de Illeest ern
stige zijde beschouwt, vindt steeds iets onde:r; zijn 
bereik, waarmede hij zijn evenmensch kan nuttig 
zijn, behulpzaalll wez.en. . 

Helaas echter, en ook d~t is te betreuren, dat 
men steeds genegen is (wat hier namens mij is 
aangevoerd, wordt niet gesteld als algemeene re
gel: er · bestaat geen regel zonder uitzondering), . 
te ·zeggen: "Ja, ware ik dit of dat" dan zou ik. 
nuttig kunn~n zijn!" . 

Hij, de ongelukkige, die niet in het bezit zijne~ 
zintuigen, even als zijiie natuurgenooten zich be
vindt; en vooral hij die blind is, zou 4et eerst 



het r.eclt.t hebb.en, om . zich, te "e1wnt$ehuldigen o_na 
nuttig te kunrnw of bel;to~ven , te zljr;l · v00 zijn 
evenmen13ch. Vér'?brloofd zij · h t\t mij. in ,e,El'ntge 
i~~de;r;e beschouwing te treden. · : n; J' , , .r :~• 

Hij, de blinde, zou ~unnen zegg'ilU: 1 had r~.-w,ii:@. 
ge;ûcht;; de arme zegt: . w,~re-r1ilç : :vijl}.;. de Natb!i)P,, 
de rrijke :J ja wist . ik, gat w;grn~_hu}p,, mijn ~liJ}IµO~j'! 
den arme à~nge:l;>.@den;-. goed be,steaj; wa;s, . m.J· fl.~y. 
wellic:qt zoud~n zij allen 1 zegge_p.(: T ~j, l-k.. . rvv~l pi }tig .. ,, . 
zyn. . · , I ·r ·. . H~ hJ~ 1 

.J; y . ..1 : " ·-' • .r 

En zoo zal b,e~ wellicht, b\ijv:.eJ).i, rn,:1l!ii; toe)}. he.eft 
jedèr . m~µ~c},l, de roeping, om.,.,. vo<;ir zOQ;\;'et:;i).; h:jj 
kan, voor .zqoveel zijne kracpte}}, ~ijneJ zintM--\gen, 
~ij,n yermogen 'dit toelaten,, .~ijn_ e e» m@sch, µ.u,t
~~g , ~~ ziji;i; . nit:~t in het eerst voo,r zijJli~ve:q.:qi~ns,çh, 
m~!;t . in .)let . ~el;mg. yan ûch ,zelf .h~t ~ll~r~ee~t. 
·~aar da;~rteg~n, P,oe velen zijn -er n1et,,di!l als dOQ.r 
.zelfzucht g~dr~.v:en, in plaats .van hB-P. eV~Pi:i;n~:ns,qh 
,nu~~ig,, 51chadelijk zijn~,.- en ziet :m,e~ 1n,ijet. 9.~
wijls d.l}t .dezu.llçen .J9J;l:gelukk.ig ,zijn~ ··~ u t 1 J01)~~ 
, P~ . !Y'iJ in geze van mijzelven ,sp:r;eken ~ i;k pep. 
_blind, diJ , treurig lot; ik beho~f 1hetaniet1 .te zeg
:gftp., pftt . dit mij, .in . de)l volstenpz.iµ ar:F}lan,kftlijk 
Jllf1~Î}~, &µ ~och ·gev.oel .ik i:riij geroepe.ti Q!Q ~11;ttjg 
,te· ,zijn; 9rp. , 9-e hulp die ik v~lJin .~del{en, P..-Ofälig 
heb, mij waardig' te. toqne.n,, ,èn 1 di'.t§..'Fqoc>.r èl!.l .d. :or 

' .een "qpg.eruimd hqmeu.r tE; trachtepJgen0egdue-U:ing 
.te geyen~ Hierq09r js het :dat ikl . ~it~ kracht11N&P. 
:r;nijn· gevo~i pµi nuttig .t~ zijn, imij1 ook P.~ ph~ht 
_V~Jl..:- d!1in}ba:~,rheid .bewust".beJJ{, en ; déze ka;n ák 
P,.~!3t 9~~~ ~~n den. ij11g . .leggeJ;l. f~,ls: QJn. tl~ igaryen 
4H . geht'µikeIJ. . q~;, m~ oyer.gebl,eFtil}.,;z.ijn,,1 ·eNi .~
l11-e,d~,{~13 . ~~r~eni 'zoo a1s , dit· th_et, b§l~~ rkan, tf(I. JWJÜ 
.in, ,de eers~e plaa,ts door na,ijne r)rl'jtCq~,, :tnijP.é 

5 
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vermogens te besteden tot heil van mijn gezin, 
en ten andere, om ieder die mij in mijn pogen 
schraagt, door mij in mijn kleinhandel te begun
stigen, zoodanig te behandelen als ik zelf zou 
wenschen behandeld te worden, en die ik met 
raad ' of daad eenige hulp kan bewijzen, ter zijde 
te staan - en dat dit door mij herhaaldelijk is 
gedaan, dit kan ik met bewijzen staven. 

Het is mij gebleken, dat velen die mijnen raad 
hebben opgevolgd, bij ongesteldheden of ziekten 
van hun vee, onder anderen: zeere p'ooten, tong
blaar of zeere speenen, zich in de gunstigste uit
komst mochten verheugen, en bij deze ervaring 
gevoel ik mij geroepen, de daarvoor heilzame 
mid,delen voor het algemeen bekend te maken. 
Meermalen heeft men mij aangeraden die midde
zelf te verkoopen, maar, daar er vele zaken van 
dien aard zijn, die, als zij aangeboden worden 
door iemand zoo als ik, gewantrouwd worden, 
zoodat het eerst op zeer langen duur vertrouwen 
zou krijgen en ook het algemeen er ook gebruik 
van zou kunnen maken, aangezien ik bij het heer
schen van deze of gene gebreken niet in staat 
zou zijn ieder te kunnen bedienen of te helpen, 
daarom is het dat ik de zoo heilzaam bevonden 
zijnde middelen hier aangeef. 

Voor de zeere pooten der koeien, schapen en 
honden is gebleken dat de Venetiaansche terpen
tijn vermengd met slaolie, door elkander gekookt 
in die gehalte, dat het .met een kwastje te smee
ren is, een heilzaam middel is. Het doodt alle 
schadelijke insecten; men bestrijkt de pooten met 
het lijmachtige vocht door middel van het kwastje, 
en daarna doet men een windsel om den poot; 
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blijft dit windsel aàn den poot vastzitten:, mag 
men he't niet losmaken, , en als het windsel van 
zelf loslaat, dan is de poot genezen; doch zoo 
lang het windsel niet loslaat, smeert men iederen 
dag den poot in. . 

Ook voor den worm der schapen is het een heil
zaam middel, en als de mensch een gehouwen of 
gesneden wond heeft, kan men dit 'middel mede 
gebruiken. 

Voor tongblaar en zeere speenen neemt men 
pitten van kweepeeren, doet die in een pan, giet 
daarop schoon regenwater en klutst dat zoolang 
met een veêren pen of met een dun houtje tot 
dat de pitten zijn opgelost en het mengsel ziCh 
als een witte halsi;im vertoond. Vervolgens neemt 
men op ieder dubbeltje kweeperen een stuiver: 

·gewone schoenentraan, geen levertraan. Dit alles 
dooreengemengd zijnde, neemt men een veêr van 
een pen en doopt die in het mengsel, strijkt 
daarmede over de tong der koe, . die de tongblaar 
heeft; het middel zal het dier spoedig gemakke
lijk doen slikken en de genj3zing bevorderen. 

, Ditzelfde middel rieemt men ook te baat . voor 
zeere speenen. - Men neemt er zooveel van op 
de hand als men dienstig oordeelt en worpelt, 
zoo men dat noemt, met dit vocht de speenen; 
men zal spoedig bevinden, dat zij het melken 
veel beter kunnen uitstaan en de gen,ezing zien 
bespoedigen en mèn behoeft vóór het melken de 
geworpelde speenen niet te reinigen. 

Het is · ook een probaat middel v0,or barsten, 
door winterhanden of' voeten, ontstaan;. ~uidziek
ten van klierachtigen aard: ,zoo als jeukbonkjes 
aan beenen ·of waar deze zich ook mogen bevin-
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den;· worden door deze zelfde balsem, op de wijze 
ván brandwonden genezen, wanneer zij open zijn 
gewreven of gekrabd; velen hebben daardoor lan
gen tijd met ongemak aan handen of voeten ge
loopen, omdat zij de nutste middelen . verzuimden 
aan te wenden en zijn door dit middel genezen. 

Voor · zeere vrouwentepels is het .ook een pro
baat middel en men be1:oeft bij het aan de borst 
leggen van het kind, de ingesmeerde of bestre~ 
kene tepel niet af ·te wasschen. · 

' 'Ditzelfde middel is ook zeer dienstig bij brand
won:tlen; al }s het nog zoo diep ingebrand, het zal 
genezen en geen likteeken nalaten. Men maaf(t 
een:. pleister behoorlijk dik gesmeerd, legt die op 

. de•· wond; .di t doet· men tweemaal daags het be
smeeren1 van den pleister, maar men moet dezelfde 
pleister blijven · gebruiken, en is het dat de wond 
gedragen heeft, dan veegt men à.e materie van de 
won,_dpleister af, smeert weer · op nieuw en legt 
dezelve weer op : de wond; men zal zien dat de 
wond spoedig ;genezen zal zijn. ' 

Als probaat middel voor een slechten mond, 
scheurbuik en 'zoo · voorts, kan ik aanbevelen het 
gebruik van tinctuur van mirrhe, honig van ro
zen en' verdund zoutzuur, want velen heb ik dien 
raad · gegeven, ·· om dat daarvoor te gebruiken, -
en met het . ·beste gevolg is het bekroond ge
w<:>tden. 

1 • Lijders aan · rheumatische pijnen in armen, bee
nen, rug of. lendenen, _heb ik meer als eens het 
gebruik van de laurierzalf aanbevolen. Men smeert 
of ; laat ·· zich smeeren op de plaats waar men de 
meeste ,. pijn heeft; ·na de smeering moet het in
grediënt ·of de zalf stijf of sterk ingewreven wor-
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den, en komen er na de wr:gvmg of wrijvingen 
eenige bonkjes of bultjes of puistjes te voorschijn, 
houdt slechts een paar dagen vol met smeeren en 
wrijven, en· men zal bevinden genezen te zijn . 

. Bevorens; heb ik aangèwezen de geneeswijze 
voor sle.chten mond en scheurbuik, het gebruik 
of de gebruikswijze daarvan is : Men neemt een 
veertje van een pen,. met het aa.ngewezen middel 
bevochtigd, . en bestrijkt daarmede het tandvleescb. 
Men doet ~a eenige oogenblikkerl den mond open 
en laat het àf of uitgetr~kkelil water er uit 
loopen . 
. Voor ·verwriuging der rugst:reng, pols-' of andere 

;Spieren of leden en pijnen die door veroudering 
· daatdoor zijn ontstaan, zal men bet beste kun~ 
nen verhelpen door gewooe seheerzeep en brande
wijn tot een balsem door elkander te kooken• en 
daarmf(de zoo wal'm mogelijk te, wrijven. Voorts 
voor het zenu\~rgestel, ha'l'tklopping en anderre 
aandoeningen daardoor ontstaan, · kan ik aamibe" 
r-yielen het gebru;ik van zoet~·· 'salpeter en iduivels
drek ;. men· neemt ·van de geest ;va;n ooete _slllilpet.er 
d:iriemaal daags een eierlepeltj~, vermengd in een 
tinnen lepel koud water, in;. het duivels.drek 
naait men in ·een èlookje· en hangt dat op de 1borst, 
.Óp de· 110ogte van de maag. 
. Voor in- of u:itwendigei klieren en binnenkoort
sen; daaruit .onts:taaR" kan ik aanbewille[!l ' het ge
l>ruik 'van een flesch wijn, vami goede kwaliteit, 
waarin .men een ons kinabast en een ons rabarber-

. wortel, een stuiver notenboombladeren en een 
dubbeltje poeder van staal doet; - men laat de 
flesch een dag staan om . af te trekken, eer · men 
er ·van inneemt; daarna neemt ment dÇtan.an de 

.· 
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eerste dagen om de twee uren een tinnen lepel 
in, wanneer de lijder acht of tien jaar of daàr
boven oud is; voor jongeren neemt men een pap
lepel en voor heele kleine kinderen een groote 
eierlepel vol. Wannéer . de ontlasting goed doorzet, 
dan kan men het verminderen tot op vier lepels 
daags. 

Zoo i1t met mijn opgedane ervaringen wilde 
voortgaan, zou ik wellicht ,geen vrienden maken 
onder de geneesku,ndigen; maar aangezien men 
in vele gevallen niet in tijds een deskundige raad
pleegt, acht ik het nuttig deze bovenstaande mid
delen met gebruiksaanwijzing bekend te maken 
tot nut van het algemeen, omdat zij .voor een 
geringen prijs te bekomen zijn, en hij die lijdend 
is zijn nut en voordeel er · mede zoude kunnen 
doen. 

Mocht ik met dit schrijven mijn doel bereiken, 
om ieder die gedeeld heeft in de meening van 
mijnen zoo gunstigen finantiëelen toestand: van 
zeven eigen huizen op den Koepoortsweg en drié 
bunders land in de Dampte nabij Hoorn, daarvan 
terug te brengen om aan die uitgestrooide praat
jes geen geloof te slaan. 

Het ware verhaal van wat door mij hierboven is 
gedicteerd en wat ik ieder aanbied: iedereen ver
klaar ik openhartig, dat al wat ik ben, heb of 
waarmede ' ik handel en gehandeld heb, niet het 
mijne is, maar het eigendom van een ander, van 
hen, die mij hun vertrouwen schonken, in de 
hoop mij en de mijnen in de maatschappij voor
uit te brengen. Het is aan hen dat ik nog mijn 
bestaan te danken heb. 

Maar ik kan en wil 'niet ontveinzen, dat ik nog 

I 
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vreesde - vóór de uitgave van dit werkje -
. dat mijne uiterlijk schijnbare welvaart wellicht 

weêr het v,roegere gevoel zoude ,opwekken, en het 
. is ' dáárom dat ik hier in dit wèrkje een getrouw 
verhaal heb gegeven van gepeurtenissen, toestan
den en qmstandigheden,· mij sedert veertien dagen 

· . na Pinksteren van het jaar achttienhonderd drie . 
en zeventig tot aan mijn tehuiskomst hebben 
plaats gep.ad en waarin ik 'met mijne 'Vrouw en , 

.... mijn kind heb verkeerd. 
' , Hij of zij, lezer of lezeres, die zich in mijn toe-

" 

stand verplaatst, mijn altijddurend worstelen op 
mijn zoo moeitevolle~ levensweg zich voorstelt, 
moet zich toch. bij d~ beschouwing, van mijne 
tegenwoordige omstandigheid zich afvragen: , "Wat 
heeft het hem gebaat dat hij zoo moedig met 
het zwaard van ijver streedt om te trachten ~ich 
voor, hem en de zijnen boven het noodlot te ver
heffen r 1 

Steeds werd ik door eene verkeerµe . ineening 
als verdrongen: Voor mij is in waarheid en hei
ligen ernst de ééné, ja' hooge levensvraag: Zal ik 
mijn doel bereike;n ~ "· 

Maar komaan, laat ons allen, wie ·of wat we 
ook mogen zijn, ·oud of jong,' arm of rijk, aan..: · 
zienlijk of in het oog der wereld gering, steeds 
de deugd · van naastenliefde beminnen en beoefe
nen en gedurende, geheel ons leven naar liefde en 
volmaaktheid streven. 

Dit is de hartelijke wensch van hem, die zich 
noemt ... 

, ... •. • ' Uw dv. Dienaar, 

G. OVERTOOM. 

• • l. . . 

'. .. 

.. 



. / 

G y . DRUKT 

Te .&u18terdnm, bij F. W. l'Hil,.l.lKE. 
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