
bevat. Niet dan zeer omzichtig kan men echter van deze
bron voor de kennis van het leven van Kaat Mossel ge-
bruik maken. De schrijver (ik verdenk N. Hoefnagel
sterk van het auteurschap) is hevig anti-oranjegezind en
daardoor zal hij het leven van Kaat zeker niet met de
liefelijkste kleuren hebben geteekend.

Ik ontleen er eenige bijzonderheden aan, als bewijs
dat hare reputatie niet van de onbesmetste was.

Haar ouders woonden in een der stegen van het
Achterklooster. Zij verloor haar vader reeds jong. Die
vader was >een groene mof," die den naam had dat hij
dikwijls dingen vond, die niet verloren waren. De moe-
der bleef bij 's vaders dood met drie kinderen zitten,
alle drie meisjes. Het oude wijf »ging eerst met de
lorrenzak loopen en by nagt hield zy slegt huis."

Kaat gaf bij het leven van haar moeder reeds vroeg
blijken welk een »moy brokje" er van haar stond te
groeien en toen zij vijftien jaar was, was ze reeds verre
van eerbaar meer. Zij liep vroeger met groenten en
fruit en aardbeien en men zeide dat ze ook met den
voddenzak den boer op pleeg te gaan. Brutaler dan
Keet (i) en Kaat waren er niet. Even voor haar trou-
wen b. v. had zij kennis gekregen aan een Oostindisch
Vaar, daar zij voorgaf mede te zullen trouwen, doch die
zij onder dat »protex" bijna nakend uitkleedde, zoodat
hij niets overhield, als een zilveren horlogie, dat haar
nog in de oogen blonk, deze knaap te laat ziende dat
hij bedrogen was, gaf voor dat hij nog 300 gulden op het
O. Indisch huis te Amsterdam te goed had en die wilde
gaan halen. Had ik geld of kon ik het ter leen krijgen,
zeide hij, dan zou ik zeggen: kom Kaat, ga jij en je
zuster mede en dat zou eigenlijk wel goed zijn, want ga

(1) Cornelia Swenke was de onafscheidelijke vriendin van Kaat.
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