
— ,,0e mak t' et?" zei Kees nog eens.
— ,,Oa," zei Sjaontje, „'tis bar — 'tis

bar!" En het kleine klauwtje langs zijn wang-
heen en weer schuddend:

— ,,'t Is t' er buitegewöon prachtig."
Hij zweeg nu, verlegen, niet gewoon veel

woorden achter elkaar te zeggen; maar Kees
hielp hem:

— „Jao, jao, bij rijke motte mar zijn;
mao war de nie liever bij ons wir?"

Hij overdacht de vraag, toen zei hij:
— „Jao in 't eest wel; mao nou toch nie

meer."
Hij zei het langzaam, nadenkend; maar

toen hielp zijn geheugen hem en hij schoot
in een schellen lach:

— „Verdomme Kees, ak goed denk toch —
da liever wir an 't boormessien," en plotse-
ling met blij vragende bedeloogen:

— ,,Toe Kees gim-me-n'en prumke, en
Kees voelend zijn hart in vriendschap warm
worden, haalde zijn doos uit zijn broekzak,
haar voorzichtig met twee vingers van zijn
zwart olieachtige poot uit de diepte visschend.

Hij nam nu eerst een hap en hield haar
Sjaontje toen voor, die er een pruim uitnam,
met begeerig vooruitstekende lippen; hij stak
haar in zijn mond met de tong werkend dan
en de wangen strak krimpend om haar te
persen. Toen lachte hij en zei:

— ,.Pas de twède in vijf daoge, dao mag-
et-nie. Volstrek nie," herhaalde hij angstig
kijkend, zich scherpe standjes herinnerend
over zijn pruimen.

Xu trilde gulheid van vriendschap door de
ziel van den vagebond werkman en zijn
zwarte poot gaf Sjaontje snel de doos in
de hand.

— „Dè jong," zei hij en ging heen.
Sjaon keek hem verwonderd na, nadenkend

het gezicht iets voorover; maar toen begreep
hij, dat Kees hem iets vricndelijks had aan-
gedaan. Dat vond hij vreemd en begreep
zoo weinig hoe het kwam, dat hij er een
uur bijna, terwijl hij boodschappen deed, over
nadacht, tot hij overtuigd was: ,,dat-ie zeker
wa van 'em noodig a, dat-ie cm z'n doos
mee tebak zó mar gaf.''
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Het is nog niet zoo heel lang geleden, dat
een zonderling eigenrijtuig door Amsterdam
rondreed, zóó ouderwetsch, dat er waarschijn-
lijk geen tweede van dien bouw zou te vin-
den zijn geweest.

M H ' I I I A A I I K I A N A Hl'. l i K I ' H N (11' I K U I D I C K N I KK1''Tl | 1 ) ,

DOOR T i l . S(ÏI\VAK'I7,I<', N A A R KKN D A C l ' K R R K D T V I ' K .

In het voorste gedeelte van het voertuig,
onder de uitstekende kap, zaten op een breede
bank, heel gemoedelijk, de koetsier en de
palfrenier, die een groene livreij droegen. De
palfrenier soesde, de koetsier mende. Rijden,
volgens de regelen der kunst, deed hij niet.

Op de portieren prijkte een wapen, dat al
op eenigen afstand te herkennen was aan de
eigenaardige kroon, die het dekte. De rech-
terhelft vertoonde het blazoen van Lopez de
Haro, een maagschap uit Biscaye afkomstig,
waarbij de twee stappende zwarte wolven
een toespeling zijn op den naam Lopez, een
patronomicum gevormd van /Ö/W, wolf. De

184


