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Ëlke week çsn boelrje.

Voor k*trlogus-Rornans, tot B. H. HÂ,I{S
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A. HANS.
Nr 75

Tweede uritgave,

AAN DE KUST.

I.

Mijnrheer Blanke, zijn vrouw en zijn lcinrderen Anna,
l-lelena en, Mari,a, waren m.et de groote vacantie cp
reis ( I ). Ze zouden nu een tochtje làngs' de kust maken.
Ze kwamen van Brugg'e, maar hadden een om,w'eg ge-
dr:an over Sluis en van hier reden, ze thans met de tram
naar Kn,okke. De tram bracht hen eerst naar 'Westka-

pelle, een groot net dorp, met een merkwaardige kerk
en toren"

Mijn,heer Blanrke toonde. hier en daar betor:,nen schuii-
plaatsen in 't land, overblijfsels uit den. oorlog.

Om te beletten dat Belgen en ook Duitschers naar
Nederland zouden vluchten hadden de Duitschers lan,gs

ci.e Noordergrens de versperringen glepl,aatst, die rnet
electriciteit belade,n waren. Wie dien. draad aanraakte,
werd gedood.

- 
En d,aar kwamen veel menschen om het leven,

vertelde vader. Een,s wandelde ik tijdens den oorlog

(l) Zie nr 47: << Brugge en Omgeving>. Da,arin vertelilen wc

hot ' ezoek dezc'r familie, aan Brugge en de omstreken. Maar wie

dit nict gelezen lhecft lkan todh he,el goed het l-'ezoek der reisge-

tlootcn aan de kust volgen.



otr den Hollandschen kant aan de grens. 't Was in dezl
streek hier. tDlaar wat verder voor haar ,huisje zat een

oude vrouw, in't zonnetje. rHet was Zomer. Rechtover,
maar op België, op een hoeve, verbleven Duitsche sol-

daten. Deze zongen,

- 
Hoor ze zir(gen, zei g'rootmoe'der. Is 't leute of

verdriet )

- 
lan leute, antwoor'dde een man, haar zoon" Ze

hebb,en een stad veroverd. Zij natuurlijk niet maar hun

kameraden... heel ver in Rusland.

- 
fle61 toch ne keer naar 't kanon,, h,ernam groot-

moeder'. Hoe wreedt En ze zuchtte.

- 
Een vliegmachien! klçnk het.

Ook de soldaten stormden naar buiten en ieder staar-
d:e naar de bl.auwe lucht met de parelmoeren wolkjes.

*- Daar... Daar! riepen ze.

En we zagep\ den vogel, die snel kustwaarts vtroog.

Grootrnoeder was ook opgestaan. .. Ze ze,tte den bril
vaster.. ,

- 
Zie jien'r,? vroeg haar zoon.

- 
f',jssn ik... En noohtans zijnr mijn oogen nog goed.

- 
Daar, moedere, boven dien populier, maar stijf

hooge...
't Vrouwtje schu,dde't grijze hoofd.

- 
Zie, hij blinkt nu iq de zonne ale zilver.'. Hij

zit tusschen d,ie twee wolken... rechte boven den popu-
lier...

- 
Ja, 'k heb hem! juichte 't oudje. 'Zoo hooge. 't

IVloeten toch gtouterikken zijn, die daarin zitten. Wie
4

had dat in mijn jonge jaren kLrnr,en peinzen,) De we-
reld is vele veranderd, maar aleejijk n,iet verbeterd.,.
O, zoo hooge.., en vandaar'bommen smijten.

.De vogel verdween uit het Erezicht, maar eenige ston-
den later hoorden we't kort geschut der a,fweerkanon'
nen,

- 
Rond Brugge schieten ze er op, zei de boer.

En 't oudje verhaalde dat het wreed en de wereld
wel veran,derd, maar niet verbeter.d was.

De soldaten zon;gen weer...
Ik ging verder, treurig om al dat geweld.
Aan de poort van een hoeve lag op den qrond een

strooien kruis.
,Dit verkondigde me dat daar in de lage boerenr,v-o,

tr,ng een lijk was.

- 
Ik weet dat er een vrouw aan den elektrischen

draad, Bedood werd. Is dit kruis voor haar) vroeg ik
a.iim een man.

* Neer, neen, de horfsteê is verder. Hier is een
man gestorven,. Hij moet op ons dorp begraven, worden.
Maar 't dorp ligt aan de overzijde der versperring en
dus moet het lijk er over gebracht worden. Dit deeltje
hier is buiten den draad gelaten. Nu willen de Duit-
schers niet dat het lijk in een kist ligt, ze zijnl te ban,g

voor spionage. De d,oode mag alleen, in een lijkkleed
gewikkeld worden.

- 
En mag de familie mss) v166,g ik.

- 
Cver de versperring)

- 
Ja, door 't hek)

5



- 
f'f66n, rleen... Ze rnag van hier den doode zien

wegdrageq... maar h.em n,iet volgen'
Een oude rnan heeft naar one gesprek geluisterd.

- 
Ja, ja, 't is zoo, zegt hij. 'k 'Weet n'iet of ik den

oorlog overleven zal. Maar als ik dood ben mag mijne

familie voor mij de Duitschers niet ten beste sprehen, ik
,heb, dat verbcden. Dat ze mij daar onder dien appel-

boom aan deze zijde vaq de versperring leggen. 'k Heb
't plaatsje al aangewezen...

V./at al toestanden, toen..
'Weer vervolgde ik mijn weg'.. Nog een hoeve, een

Belgische, maar buiten den draad, dus aan Holland
overgeiaten. Ontroering greep me aan. In den wonnigen
boomgaard hoorde ik een kinderstem:

<< Wees geg,roet, Maria, vol van gratie... >.

< Onze Vader, d,ie in de heimelen zijt, gebenedijd zij

u!!' name.., >.
'k Gluurde door een gat in de haag. Een meisje van

zes, zeven jaar liep over 't erf ... Het bad. 't Kwam
r.ader. In de hand hield het omgekeerC een versleten

l.-erkboek,.. 't Kon nog niet lezen, maar men had 't
zeker gezegd voor rnoeder te bidden, moeder die plots

uit 't n,og jonge leven, door den geëIectriseerden, draad,

welke, r'lak lan,gs 't ho'fje loopt, weggeslagen werd'
Daar, eenige schreden verder, was 't gebeurd. Een

drenctmeid tradr uit de woning. Zij àroeg een kind van

ruim een jaar...rHet kleintje was lastigr;'brand bedekte
dt, bloote voetjer, en de hr.r:iies. En ik dacht aan de

(,t

r:roeder, die alleen altijd geduldig blijft bij zulk een zie-
kelijk kind... Een jongetje, 't drerde kind van 't gezin,

. hep spelend ror,d.
_- Vadertje gaat seffens komen, s.us:le de meid 't

jcrigste wicht.

- 
Drie kindererl) vroeg ik.

- 
Ja... En hun moeder ligt daarbinnen in de kiste.

FIun, vader is nu graan hooren, waar zijn, vrouw begra-
ven zal worden. Hij zou ze 't liefst op Holland leggen,
dan kan hij rnee naar de kerke en 't graf. Als de vrouw
op België begraven; moet worden 

- 
't huis staat op

België t..- mag hij maar tot aan de poort der versper-
ring mee...

'Weer zag ik de jorlge, arme kinderkens aan en dacht
iii aan de moeCer, die bij 't verjagen van, haar l<ippen,
daar aan de versperring uitgleed en met het haar in de
cit:ivelsche draad haperde. Haar men was in,den stal aan
't werken,, hoorde den snijdendert doodskreet, storgrde
naal buiten..-- Fnaar't was tg laat. Daar lag't lijk van
zijn. echtgenoote.

Stil girrg ik om de hoeve...
En plots zag ik een Duitsch soldaat, die orn mij, cm

den vreemdeling, wantrouwên,d nla.der was, geliomen.
't Was.een huzaar... 't Linnen kapje van zijn shako

was op.geschoven en tegen het zwart stalr grijnzen{ de
afschuwelijke witte doodskop af.

Een doodskophuzaar, ja, hij 'behoorde bij 't tooneel.
't Lijk in de kist, de vader op on,derzoek waar hij

zijn vrcuw fegraven mag, 't zieke wichtje, het bid-
7



dende meisje, 't niets begrijpen'd jongske' de draadver-

rperring om den reusachtiglen kerker"' de tanhoudende

.lur"^ van 't kanor1.. ' ja, die grijn'zende doodsù<op en

de g-ekluiste knoken op den shako"' ze behoorden er

bij, ze verl<laren mê weer alles' Ze spraken van den

r.erechrikiielijken oorlog, waarin ons onschuidig land

scheen me te veel''.
dus telkens tegen de ttalie's der ge-

Lt,,lland iilaar stoni. I-iij stapte in een wagen, maar ver-
i:e: deze lârigs cie andere zij,Ce en klom... boven op het
:ij luig, w:ar hij zich plat neerlegde.

De trein vertrok... En in Holland kwam de Duitscher
ran zijn zonderlinge piaats.

- 
Och. hernam de heer Blanke, van die versperring

zou ik u zooveel kunnen verteller, maar die booze tijd
.' ilelukkig voorbij.

'TVeldra zagen de kin'd,eren in de verte de duin,en.

Dat was een. vreugde.
Dc duinen zijn hootre heuvels van zand. Ze vormen

ec:r rij largs de kust. Op sommige plaatsen als bij De
Pz,nne, Ccxyde, Oost-f)-.iinker,l:er zijn ze breed; elderg
erhter maar smal, geliik bij Heist en Blankenberge De
ciuinen besche rmen het lanC tegen overttroor.";ing.

Va.der Blanke vertelde Caarvah tct de tram ctil stcrl.
Er de fam:lie zag nu al dadelijk can vroolijk tconeel:
Vô6r gasthoven en kofÊehuizen stonCen tafeltjes, en

daaraan zaten plezierreiziçers. Heeren en dames met
lçinderen, ve len in't wit, wandelden een breeCe laan op.

El.ectrische trams reden op en af. Men was hier in e'en

va-can,tieoord.
Mijnheer Bl,anlce leidde moeder en, de kinderen eerst

naar de kerk met haar oud torentje. En niet ver van

ci:rar rijrt eeni molentje op.

- 
Nu nog eenlge huizen er bij en dat is het oor-

spronkelijke Knokke, spral< vader. Of eigenlijk moet
ge er dan nog een aantai hutten bij rel<enen, een eind

r',erd gesleurd.
Alleert Je zonne

Zoo botsten we

vi{ngenls.
frrut".rru Duitschers trachtten over den draad te ont'

s:lappen; voor hen ook was de draed een barriLade'

Sc:nmige schildrvachten spronigen er over door ' hul

wrchthuisjç tegen de builenste rij te sleurenr en er oP te

klimmen; anderen maakten van de gelegenheicl dat men

clr:n rtroom aflegde voor een herstellingswerk' gehruik'

i,rr te oirtsnallpen. Van alles werd verzon'rr'en'
'Wel ongewoon en 'È verrnelden .waard' ' was de list

van gen IDuitsch oavalerist, Die rnan k'wam van Valen-

ciennes, waar zijn afdeelin'g bevel kreeg naêr de Somme

t.: vertrekken' Alles dan maar' gewaagd om aan de

Somrrre te ontkornen. De militair begaf zich naar Gent

*"i p"pi.r"rr, die de'wachten ' in orde vonden' Van

Oo"t-V.l..tderen's hoofdetad ging hii te voet naar het

grenBdorp.Zelzate, maar nu kwam't grootrte bezwaar:

de grens.

. De cavalerist besloot 't uiterste te wagen' Bij avond

ging hii 't station binnen, wetende dat een 'trein voor
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ve.r, liier in de duinen..' lHet gemeentehuis was tot in

iBTl ze,lfs aan die zijde, in' de oude herberg << Het

Kalf >. 'Draarna werd het gevestig;d in de dorpsherberg
lan,i, die rnonnik was gewo:,Jen en, ir., de eenzaamheid
leven wilde, hier met zijn gezellen lanlde. Deze,vreem-
d,elingen woonden in de duinren en daar stierf Guthagon.
I\'laar men begroe'f hem te Oostkerke...

Maar velen bew'eren, dat het oude Knokke reeds
lang in zee vÈrgaân is. 't Zou nu sluimeren in, de pas van
cie Wielinrgen o'f, volgens anderen, op de verzonken
bank der Paarde,markt. In, elk ge..'al bezat Knokke
vrceger een schoonre kerk aan Sint'Kathelijne gewijd,
ciie door de golven, verniel,fl rverd.

Op het keriihof toond,e vader een graf en zei:

- 
Dit l.:.erinnert aan de n,ieurvste geschiedenis, die

van den vrees,elijken oorlogr l9l4-l9lB. Knokke was
tcen, aitijd door de Duitschers bezet. Enr daar. in de
cluin,e-,n, ziei ge nos hun re'usachtige batterii, rit"aarrne,de

ze naar cie Engelsche schepenr op zee schoteri. Duizen-
dcn soldaten, die aan den, Yzer streden, kwamen
h.er ru:ter:. Er was im.mer:' plaats genoeg in, de tal-
:'ijke gasthol/en en villa's. Maar hoe deze achterbleven,
kr-inrl ge beg rijpen. Beroof d van meubels, vreeselijk
ges.cironden', bevuildt, verwaarloosd... 't 'Wes om van
uranhoop weg te iocrpen' toen men ila den oorlog al die
v€:r-ivoestinrg zag. tDe Kr,okkenaars deden echter beter.
N,ioeCig gin,gen ze aan het h,erstellingswerk. En mr is
KncLke weer een schoone, wel ingerichte badplaats.
't Zelfde kunnen we getuigen van Heist, Blar,'Jcernberge

e,r Oostende
Knol<ke ligt dicht bij de Nederlandsche sren,s. En

a'*) _,--
'-S-

(t
Y'

<<De Zwaan>>, het thans ruime

uit de tram stapten. Knokke zou

ol,tstaan zijn, toen'Guthagon, een

I0

gasthof, waarbij we

reeds in de Be eeuw

vorste'nzoon uit ler-

Knrokke

lr



heel dii<r,i'ijls krvamen hier r'luchtelin:-en u"t het binner-
ia:rd, die trachten naar NeCeriand te qâan. Dat
noe.t in den nachi gebeuten. Ze vorçien hie r moeclige

5,,iscn. die er.eneen,s brieven vcoï en van onze s,oldaten
o-;eir,rrrokkelrien.. Dat wâs eeni gevaarlijk werkje. De
Duitsche schildwachten ston.Cerl < dik >, zooals de
mcnschen zeiden. Op .zekeren nacht werd nabij de
giens een jcnge man dood geschoten, Wag;e geheeten.

V,'e staan, hier bij zijn graf ... Hij was een dier wakkere
gidsen... De tragische gebeurtenis wekte diepen indruk.
Ja, Knokke heeft ruim zijn deel gehad van al de oor-
logsellende.

De familie wandelcle dan de breede'Lippenslaan op,
r.zeike van, het oude dorp naar d'e zee leidt. Aan de
I\ilarki h.eld vader even, siil, toonde het sierliik stadhuis
en het borstbeeld van den schilder Verwee.

En, nu begon, mijnheer Blan'ke weer te vertellen:
-- J61 in een heel eind inr de jaren achttien,honderd,

zei hij, was Knokke een gemeente, d,ie vanr landbouw
leefde. Ileel veel vroeger woonden er wel visschers
oc,k. Maar bijnra alle inwoners vorxden hun bestaan

in het akkerbedrijf. Hrier en daar ziet men nog een

ieer oude hoeve als de << Ceuvele >> uit de I 7e eerrw.

Ceuvele herinnert aan den keuvel of het kleed, vroeger
clocr de rnonr,iLenr gedragen. Men heeft ook den
Ceuvelhoek en denr Ceuveldijk. Cp de oude kaarten
leest lnen van << Meunickendyck >> en << Meunicken".
weJ )). Dat alles herinnert aan de monniken van Tel

t2

Doest en andere kloosters, die cle g.ronden van Vlaan-
deren uit de zee o,pbouwden, om het zoo te nroemen,
ze door dijken omrirygd,en en diroog legden. En de
Knokkenaars waren dus weleer meestal b,oeren en boe_
rerarbeiders. Ze woonden in een verwaarloosden, ach-
terhoek. Zoo weet men, uit oude papieren van de jaren
I 700, hoe de merpchen hier jammerden over den toe-
stand d,er wegerr. Een ledige wagen, met twee paarCen
bespannen, kon er nog nrièt over, vaniwege de cliepe
kuilen, de ontzettende modderpoelen. Het best was dan
nog' maar over de akkers te rijden, als men naar de
nrarkt te Brugge moest, Doch de eigenaars kwamen
daartegen op en zoo onrtston,dl voortdurend ruzie. Later
It'gde men wel eenige betere wegen aan, maar Knokke
bicef een vergeten oorC tot eerx veertig,, .rijftig jaar
geleden eenige schilders hier aanJ,andden. Dje vonden.
Kr,okke prachtig, dat oud, verweerd kerkje, het mo,
lentje, en dan vooral de duin.en, welke hier ook zeer
breed en bijzon,Cbr schoon zijn. Tot die schilders be-
hoorde ook Verwee, wienrs borstbeeld we hier
zic,n. Hij vertoefde te Knokke met paul, parmentier.
'Iheo van Rysselberghe, later: met Fran,s Courtens,
I-iendrik Cassiers eq an,dere kunstenaars. Ze woonden in
een oude hoeve, want gasthovernr of villa's bestonden
er n/og niet. Wel kon rnen overnachten en: eten in de,
otrd,e herberg << De Zwaan >. Wie nraar Kniokke moest,
kwam te voet of huurde een wag,en. 'Waar we nu cp de
Lippenslaan staan, kronkelde toen een pad door de
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duinen naar de zee. In lB9l stichtteni schilCer Verwee
en Paul Parmer:,tier een vereeldging, om Knokke me.er

Lrekend te maken en er bezoekers heen te lokken. Toen
had men pas de tramlijn aanrgelegd. Een der eerste
bezoekers was koning Leopold II.Op 3 September I 391

kwam hij met eerr extra-tram voor het gasthof << De
Zwaanr >> aan. Hij werd opgewacht door de overhec{en,
cie geestelijkheid, het boorgrrchuttersgilde St Sebastiaan,

cn de e,childcrs,.. ei1 door zoowat de heele bevolkirrg.
De kon,i,ng l,egaf zich naar de gaaipers en deed een

schot rnet boog en pijl. Die pijl, met een zilveren plaat
bedekt, wordt nog altijd door de gild'e bewaarcl. De
'r,crst wandel,die danl naar de zee. En, vandaar ging hij
te voet langs ,hei strand heel in de richting van Oos-
tcnde.

Zoo'n bezoek werd in de d,agbladen, beschreven en

dat ves,tigde de aandacht van veel msnlschen op Knok-
ke. iEr kwamen meer en meer bezoekers.

Alfred Verwee, die vocral dieren schilCerde, bouwde
te Knckke een viila; het was de eerste in de opko-
merrde badplaats. Hier verbleef hij in den Zomel van
I 891 toen hij plots ernstig ziek werd. Men zou hem
rrirar Brussel bren,gen. lMaar Verwee voelde, dat hij
zou sterven en, hij wilde Je zee nog eens zienr... Hij
liet zich naar het strand .ro...n en daar genoot hij voor
de laatste maal den. aarlblik der wijde grootsche wateren.
Weemoedig keek hij dan naar de d,uin'en, waar hij zoo
veel gelukkige dagen in arbeid hacl. doorgebracht. Zoo

Ll

nam hij afscheid van Knokke. Hij stierf den l5en Sep,
tember te Brussel. Op zijn graf legde, men een krans met
duirlbloemen. Dit beeld hier herinnert .aan .den grooten
kunstenaar.

I
+

]t
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Knokke t,ing n.u eestadig vooruit. Her pad naar de'zee
r:.erd in I 896 verwijd rot een kaiseiweg. .. en in, l9 I 2
legde men deze breede laan aan. En ge zult zien, hoe
men ook arldere w,e,gen, baande, zoodat Knokke nu op
tiit gebied uitmuntenl ingericht is. 'lVaar de hut der
schilders ctond, verrees het gasthof << prins Boudewijn >.
Ëen sornber gebouw bij den vuurtoren, door de Fran_
schen in I B I 2 B-,ebouwd als wachthuis en krurtmagazijn,
rverd vervormd tot het eerste gasthof. Een houten, in
rrchting << Congo >> geheeten, werd een tweede drank-
ht'is bij 6le zee, .n *.l.lr" verrees een derde, ook in
hcut << Marguerite >. ,De. heer varr Bunnen liet drie
villa's bouwen. Maar dte,ze stoniden rrog een eind van
de zee. De Antwerps,che zeekapitein De paepe richtte
de eerste villa bij het stran,d 6p << Ten Anke,r >>. Dat
lvas in 1890 en in dit jaar ook vinrg ûlelrL rrrêt den bouw
van het << Gran'd Hôtel > aaq en, met den aanleg van
den prachtigen dijk, die later veel verlen,gfl werd. Elk
j:rar bouwde men nie,uwe gasthoven en villa's, want de
vreemdelingen stroomC,en 's Zomers toe. En zoo is
het bevallige, uitgestrekte Kn.ol<ke ontsta:ir, dat we nu
zien.

In I 9l I werd een tweede strand geopend. het
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<<Zoute>>, dat than,s wel een afzonderlijke badplaats

selijkt.
't Zoste is oorspronkelijk de naam var! een gerhucht.

Z<>owat honderd twintig, dertig jaar geleden;, kwam een

ouderpaar met twaalf ki'nrdleren zich bij het schorre van
'i 7,oate vestigen. Die arme lieden bouwden, daar een

hut. Ze bezaaiden ,den schralen grond, werkten hard,
verd.iend,en huq brood, al was het met moeite. De kin-
deren werden groot, huwden, bouwdlen ook hoerfjes in
't ronde en zoo ontstonrd het nru wel'bevolkt gehucht.

Voor .alle Kn,okkenaren bracht het badwez,enr meer
u'etrvaart. Wie wilde, korl ntu vooruit geraken. Deze

bcuwden villa's, die ze ve4huren, anderen L.gotrr.r, ."rt
pension of hotel. Families vestigden zich in het seizoen
op het strand met badwagterxtjes voor de badiers. Er
\À'arenl er, die eenr winkel openden. Beenhouwers, bak-
kers, kruidenie.rs, allen kregen het druk. ,Metsers, tim-
rnerlieden, sm.eden haddenr veel werlc. Kortom, er was
broo,d voor ieder. En dit werdl beter van jaar tot jaar.

Na den oorlog keerde de'bloei spoedig terug en nog
steeds breidt Knokke zich uit. lHiet heeft nrr eveneens
eerl spooiwegstation'. rEn in het seizoen bren'gen auto-
bussem de bezoeker,s naar allerlei pl.aatsen.

De familie Blanke was onder het vertellen en luiste-
ren niet bij het borstbeeld van Verwee blijven staan. Ze
n'anrdelde verder dle laan op en, vertoef/e dan even bij
het geden'kteeken, op,gericht voor de, zonen van Knokke
die in den oorlog streden en btr'even,

l(:
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Aan het Zwin.



Cp den dijk w,;s het lev'endig... ,Daar wemelde het
vnrl plsttigg gestem'de vreerndelingen: Belgen, Engel-
sclren, Franschen en zelfs Amerikanen.

Onze reisgenooten begaven zich dan tot aan het
Zcute. Maar men zou vroeg ter ruste gaan, om er mor-
gen flink voor te staan.

II.

Den volgenden morgen was de famiiie Blanke al
vroeg op en na een flink onrtbijt ging ze cp wandel
iung,s hei strand naar het Zwin. Dat was een tochtje rlan
bijna twee uur. Maar niemand verveelde zich. De kindc'
ren deden schoenen en, kousen uit en.trokken een heel
eind door het'water. Darl weer stoeiden ze de duinen op
en'af.

Eindelijk bereikte het groepje een plaats, waar de
liust een kleine inham vormt. D'eze lag nu droog, l',e-

ha!ve eenige gerrlen, als klein, beekjes door 't zand.
_- p61 is het Zwin, vertelde vader, alles wat er

overbiijft van Ce diepe en breede golf, die in de mid-
cleleeuwer, tot Damme reikte en, met een kanaal ver;
ien.gd, tot Bruggle. Maar dat Zwin verzandde. De
schepe n konden er nriet meer binnen. Brugge en Damnre
vervielen. De han'delaars weken naar.elders, vooral
naar Ar;twerpen. Dat was in de 15" en 16' eeuw. Tot
in i870 ongeveer koniden klein,e schee'pjes nog heel

ïoorzichtig tot Sluis varen. Maar nadien heeft men ook
daar de zandbanken en schorren bedijkt tot nu vrucht-
r8

L,iiar lan,C co vânr ]ret Zwin is alleen deze geringe bocht

nLrg cver. Bij hoogen vloed en storm- loopt de inham

nog vol' Nu z;en' w'e ze droog' Midden in de inham

st:rat de. grensPaal'

En, de famili'e wandelde naar Nederlandsch gebied'

7.le trclkken ".,, 
.i.dj. langs een dijk en berekte de

h,,t'ctt van 'Wieiinc-'t" of 'ootls 
mer'het ook wel noemt

'r'a.n Kadzand'

- 
Toen de Duitschers nâar de kust optrokken'

r,luchtten de meeste visschers van Heist naar dit ha-

yr:ntje, vertelde at itt' Blanke' Ze hadden aan boord

farn,:lieleder, en daar he't te eng was op het hulkie' liet

de Nederlantltthe "getring 
in de duinen voor de Hei-

sl.enaren een ruime ît"tt bouwen' .Ltttt 
vertrokken

ae -ocheepjes naar Zierikzee' verder i:r' Zeeland' Daar

rrerdetr voor onze lanCgenooten talrijke houten huisjes

,rpg"ri.ltt. Sommige visschers voeren uit en gingen ter

",l.trr,. 
Enkelen werden door de Duitschers "O-"::

..r,n*"rtt""a"-:r en kwamen dan te Heist orf erger rro$' lil

c:n ri)uitsch karnp terecht' Uit Oosten'de en De Panne

lvaren veel sloeperl- naar Engeland gevaren sp' later

Cren'den ze àaat h'et lan'd'
--t 

D. ko**anclanten der Duitsche onC'erzeeêrs waren

op onze Vlaamsche zeerobben 2eer gebeten; omdat

cieze samen *"'ktt" met die Engelschen' Ze beschul-

drgden hen onder-meer als gids te dienen naar de

Vlramsche kust en Ce duikbooten te bestrijden'

E;r dier-' nij C moest op zeer tragische 'wijze Jan

Severy van de < O-21 6 EdrvarC-Marie >> ondervinden'
l9



De << O-216 >> was op 5 Maart l9l8 aan't visschen
-oij de Engelsche kust.

Een duikboot kwam het hulkje beschieten na de be-
manning aan boord genomer\ te hebben. Het scheepje
zc'nk niet spoedig genoegi en toen\ deed de Duitsche
bevelhebber iets wat in zulk geval likwijls geschiedde:
hi; dwong den OcstenJschen visschei met een Duit-
sc}l,err matroos bommen ini het sloepje te plaatsen.
Stuurman Se,ygry was bij de berschieting reeds gewond.
I-let laatste werk was verricht en de << 0-216 >> sprong
uit elkaar. Jan Severy stond dan nraast zijn zoon op het
crei< wan den onderzeeër; eensklaps schoot de komman.
dalt den weerlooze met zijn revolver neer, en liet het
!i;k in zee werpen. En zoo was Ce knaap getuige' van

tlen rnoord op zijn vader!
Ljit Oosterde werdsn 20 sloepen door de Duitsclrers

op zee vernield en uit Nieuwpoort l0; van de Oostend-
:' :h: visscheis kw-amen daarbij 29 manrr{en oIn eni van de

iiirurvpc.citsche IL
De mc,este sloepen van Biankenberge tryeren hij de

kc,i:.:t ier Duitschers thuis gebleverr. De berzetter liet er

vcel va,:r. z,nlien eri gebruikte andere tot schietschijf voor
cit: rnrr.ne of ... eerivoudig tot brandhout.

I:i 1918 werden dool onze regeering aan de Vlaam-
sche visschers 350 eereteekens uitgereikt.

Zco verteld: de heer Blanke hie,r op de duinen nabij
het Zwin.

-. KijL, vervolgde cle heer Elanke, daar bij de

kust, in FiollanCscire rvateren lug ee; Neclerlandsch
){\
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ra'achtsch.ip. Het was rnet officieren en matrozen be,n:ar-.iC, die er voor moesten, waken, dat de Ufrit."l.r"l",aie vooral te Zeeibrugge n,estelden, buiten Nederlandschgebied bjeven.
En nu moet ik toch eenige voorvallen uit den oorlogs-Lij'l vslltslsn.
Te vlissingen wooqden de Bergische ,oodsen coor-machtig en Masure. Zich aan *ull _n"rr."lrrrd, b"rfoâze te gaan vigsch.en err orp €eD.kleine,boot voeren ze uit,n:.aar bleve,nl binn.en d;e NederlaÊd."h" *uf". en. Zeke-ren zonn'i'gen morgen lagen ze achter het bankje vanZouielande, toen e,er1 Duihch vlieg,tuig boven hen ver-scheen, daalde en zich op de k.lri. *-"ff;." legde. EenDuitscher qpron(g in je boot, en, dreig"ncl met een:',:v:,lver, çrelaood hij aan beide Vlamingen, dat zij:iaar de ISelgische kust moesten roeien. De Duitschers

hi:C le,rr die jol ree,Cs dikw.iyl" opg.*.rLt, en, wantrou_rier-''d gelijk altijd, beweerden ,., aut de twee mnnnenr1;ionage bedreven voor den, Engelschman, een onzin_;rige leugen. Coormachtig en Mu".r.. prote,stee,rden datz j zich hier in Nederrand,sch water b.r,ord"n, maar zein..esten €ehoorzamen en aan de riernen gaan.
De aldere Duitscher stereg met ziinr vliegtuig op,tcrwijl zijn makker irq de boot bleef. De viieger cir_*"tr".I1"_t de jol uir. Cnze loodsen beleef,jeA bangeoogenl:iikiien. Ze t

nie,n met hen voor Jffi:"1ï,rî:lî':";:, î:',;;:d,:nker, aie re niet terugi<eerden en menf daar in langent;ld niet van hen hooren zou] Dat ze ver.dronken rva-22

'renl En geen hu:lp in de buurt, geen en,kel Neder-
Iandsch patrouil'levaartuig, tenzij voor Kadzand het
w'archtschip.

Maar de Duits,cher zou henr wel met een wijden boog
rer voorbij die schildwacht heen brenger-,r. Ze r.oeiden
cius in' ge'drukten gemoedstoestand. Eensklaps riep hun
beu'aker: << Ach, mein Kamara,dl >> Het vliegtuig was in
zee gestort en het zonk:

- 
Raeien, roeien;! gebood hij. We moeten mijn ka-

maraad redden.
Er' Goormachtig en Masure trokkeq hard aan de

;'ierrren, maar ze waren zeerob,Lrenr eni ze had.den een

oogje naar eli<aar getrokken en r.oeiden zoo, dat de
jol rneer en meer afdreef, r,aar den kant, z.ooals zij iret
lvenschten.

- 
Meinr rKamarad! jamrnerde de 'D'uitscher in de

boot lteeds voort.
De vlieger was al gezon'ken, en' de bewaker staarde

strak naar de plaats. Hij keek niet naar de twee lood-
sen. Deze loeiden zoo snel ze konde,n. Ze zag:en, een
li:ns op redding. De Duitscher zat met den rug naar den
loorsleven en merkte niet hoe de afstand tusschen hem
en het ,ilollarzdsch wachtschip steeds kleiner werd. En
o;rtsteld keek hij op toen hij plots een stem hoorde:

- 
Flallc, wat is dat) Wat komen jelui doen)

Verschrikt wendde hij zich om.

- 
Holland! gilde hij.

- 
Ja, Holland, zei eea rnatrcos, die over 'de 

ver-
schansing leunde.
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Vr'oeJerod keek de verschalkte i<erel nu raar Goor-
irlachtig en Mar,ure, die al gereed waren,, om hem te

overmeesteren, zoo hij nrog met zijhi wapen durfde
cireigen. De konrmandant van 't wachtschi.p verscheen,
Gooimachtig; 'Masure enr d'e Duitscher rrùoeisten aan
boord komen. De loodse.n vertelde wat er gebeurd was.
De 'Duitscher be,weerde, dat hij de mar,rnen buiten Hol-
la-ndsche wateren gevang'en gerxomen had.

iD'e koinmandant zcn'd een draadloos bericht naar
Vlis,r'inrgen. Een boot van de Nederlandsche marir:e
liw-.am het drietal halen. En wat was het einde... Hij,
ciie gevan.g.enen bad willenr maken, bleef nu zelf gevan-

t,ene of geïr'terneerde in Nederland en de loocisen
mochten naar hun huis terug.

Die Duitscher had niets te maken in de Nederiand-
st:he wateren'. Ziln makker was er slech.ter afgekomen,
Die vond den' dood in de golven.

- 
Och, verrloigde de heer Blanke, er zijn hier nog

a! andere dingen gerbeurd.

Pieter 'Willerns en Adolf van Rissenhoven, beiden
u,oor'achtig te Ze,ebru:gge, waïen voor dwangaibeid op-
grïoepen. Ze besloten te vluchten,.

Van Risserrhoven kon n,iet besluiten rilr, lroo.r* "n
zes kinderen achter te laten. 't Jongste was pas zestien
maahden oud.

't Zow een avontuurlijke reis worden.
In de vaari van,schipdonk lag een bootje en daarop

vrel het oog van een der mannen. Hij zag' er het

24

i,ratsle middel in om de vrijheid te bereiken en sprak

over clat plan met eenigre vrienden en algemeen besloot

mer de pogring te wagen' Veel voorbereidin'g deed

njen niiet. ln 't geheim pakte rfrenr't een en' aÊder in en

in den arrgeloopen niacht rl'oop men sarnen naar de wo-

liirg van een der partijgen'ooten' 't Zou een' moeilijke

tocht zijn lVlent tnoest 4" [ipdrerkeDs Vânr drie en vier

jarar m,een,emen' De mianneri gin'gen in stilte heen en

weer, van het huis n'aar de'boot, om pakken' een Paar

n.ratrassen en. de kindeirle'n over te brengen' Om twee

uur 's n:chts had men zich iqgescheqpt en met een

<< God helpe on's >> stakenr deze koene Vamingen van

rval. De reizigers zatpn' ir1 'de kleine boot opeen gepa!!'

vijftien in't geheei' vier mann'en, drie vrouwen en acht

t-in,deren. Men bes'chikte over de vier riemen maar er

w:ae nôuwelijl<s plaats orn ze te hanteeren' De kleine

kir:deren lagen op de matras'sen'

Zooalswe zeider& was ûren nu oP dê vaart van Sôhip-

cic,nk, het zuidelij\ste. van de twee kanalen' die tus'

u"h"r, H.iut. en ,Zeebrugge in zee uitnaon'den door twee

n1.,,t.t, welker deuren bij eb door het afvloeiend ka-

nalalwater naar buiten $eroperrrrd, maar bij vloed door 't

opkr:mende zeewateï weer gesùoteril - wordlen' 't Werd

,',u olo"d;,de 'dgqr'-e-nt. giingetx toe enr. men moest zich

haasten om door de opening'rlog naar buiten in zee te

geraker. Doch. dit was niet 't eenige bezwaar; er

!r.igd. err,sLigàr gevaar' Bij die sluis stond een Duit-

".h. 
po*t, met batterijen en rnachinegeweren' want dit

punt was zeer versterkt' 
25



't .Minste .g,erucht zou de aandacht van d,e schild_
v.achten wekken. Ieder der volwasr.r.r, vcelde zijn
hart bon,sen, toer4 men op de bewu,ste plaate kwam:
Ll.ensklaps begonr eeni der kinderen te schreien. De
l<leine was te jong om d. aurrmu.ringen tot stilte waar-
aan 't natuurlij'k r:,iet ontbroken had, te verstaan. Alles
dreigde nu te mislukken, Menr zag de gedaante. van
een schiiC,wacht en verwachtte het alarmsignaal, D,e
moeder drukte het kind der hand op den mond, maar
nog klonJ<e'rr gredempte kreten en de boot gleed in he,t
hrer fel bruisend water, dat tot aan den rand kwam. 't
Waren rninuten van ontzettende spanning, doch cle
schuit scho:f verder. De mann,en roeiden, er kon nu
.uain komen' wat er wilde. Maar de schildwacht had niets
gchoord.

Men. voer dan, r.oort naar Heist en zoo naar Knokke,
Nog walen de gevaren groot. Men kon ontdekt worden
in de zoeklichten,,die dikwijls over de zee gleclen. Mo-
tor!_ootje:, oatroeljeerC;n. F,.", vooral lug"r, u, veel mij-
nr-:n, fuelscire werktui;genr... Moest het bootje d..rop
stcoten, dan vloog het de lucht in.

.Alles ging echter goed. Na uren roeien zagen de
lieden, ,de lichten van het Hollaqdsch wachtschip. Daar
zouden ze veilig ztjnu Ze voerer! er heen en nader ge-^
kornen- rlepen ze, 'Wgt was men op het *achtschip ver-^
baasd! De vluchtelingen werden aan boord goed ont-
haald. De Flolland,sche ofÊcie,ren en matrozen prezer!
hun durf en moed.

!'a)

Den volgcnden dag reisde de groep naar Viissingen'

- 
En meerdere rnannen zijn zao in een bootje'van

de Vlaamsche kust gevlucht, verrvolgde de heer Blanke.
't 'Was als uit een gevanrg'er:,is, dat ze ontsnapten' Som-

migen' kwamen recht van Heist naar Vlissingen gezeild,

in een kleine schuit, en bij ru'nr weer. Maar onze Vlaam-

sche visschers zijn niet gauw vervaar'd.

Zoa zaten de ouders er, kinderen, daar in het duin en

rustten wat uit.
En vader vertelde verder nog:

- 
De Vlaamsche kust werd tijdens den'oorlog door

geallieer.de vliegers bestookt. Deze wierpen bommen op

cle Duitsche werken. 't 'Was voor de bevolking ook

angstig. Hoe veel nachten heeft deze in kelders gesla-

pen... als' men maar slapeq kon ...
Menigmaal werden, zulke vliegers n,eergeschoten'

Vreeselijke drama's hadden hier plaats. O, die gru-

welijke oorlog! lSoms ook ontkwamen de vliegers als

door een wonder.
Zoo herinn'er ik mij de lotgevallen van de luitenanten

'William Spencer Mars en Eustace Power.

. Bij Zeebrugge rverden,ze aangevallen door vijf Duit-
sche machinee en hadden een geweldigen strijd. De

kos:els floten om hen, heen, doorboorden de vleugels,

hraken de draden af, won'dden de aviateurs aan den

slaap, de hand, de dij, den rug, en trof'fen ten slotte

het reservoir. In deze ongelijke worsteling mcesten bei'
den, het apgeven. Ze trachtten Nederland: te bereiken'
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Weldra zakte de aerqplaan neer en kwam in de Deur-
lcrc, een der Scheldemonden terecht. ,Men kon het land
niet meer halen; 't toestel begon te zinrken. De Britten
olitdeden zich van hun kleeding; een kon zijn,zwem-
gc,rdel gebruiken; die vanr d,en ander was ook al stuk
,geschoten. Toen begon de worsteling inr het water. De
cirenkelingen moesten reeds alle hoop opgeven, toen
eenskl'aps een sohip in hert zicht kwam.De kustwacht had
een vliegtuig in zee zieni dalen en, s,einde dit n,aar Vlis,-
slngen. Een marinevaartuig voer uit orn h,e,t op te sporen
en de bemannir,g ontdekte in de Deurloo, de tweé
drenrhelingen, d-a rond,zlvornmen, maar geheel uitgeput
schenen. Ze werden, gered. Aan'boord kwamen ze bij.
En te Viissingen,,herstelden ze.

't Werd nu voor de familie Blanke tijd aan den te-
rugkeer te denken. Aan, het Zwin namen onze vrienden
eert weg door het" Iand.

- 
Nu gaan we naar Siska wafels eten, sprak de heer

BlanLe.
Dit voorstel vor-d, algemeen bijval. ,Ge hunt het wel

begrijpen'.

- 
Eietenlijk is het naar de kinderen van Siska, her-

nam vader. Siska zelf, die jaren geleden daar op drie
Lwartier afs,tands wafels begon tê bakken voor de
vreemde.lingen, die langs hier wan,delden, is op het
laatste van den oorlog, gestorven. Maa, iL heib haar
toch goed ge,ken'd. Ze zei rne, dat de familie afstamde
van een Spaansch kapitein, die in de I 6e eeuw naar

2B

Vlaan,deren was glekomerr. Hij huwde te Knohke een
-Vlaamsch meisje. i{ij heelte Fo::ceca.

-- Zijn garnizoen vertrck terug naaï Spanje, zoo
ve,rhaalde Siska, en hij bleef achter. Maar zijn vroo-
lijkLerd was met zijn soldateq verdv/enen. Het beviel
hem hier niet meer. Er waren.zoo woinig schoone dagen
elr zoo vele met smoor en mist en koude dampen. Hij
peinsde aan de zonne van, Spar,je, en doolde altijd
rrraar triestig rond, of stond uren aan,het Zwin in zee te
staren. Hij was braaf voor zijn vrouwtje en, kloe,g niet,
nraar zij zag wel, dat hij leed, en 's nachts hoorde z;e

hem zuchten. O, de kapitein, Fonceca, heette hij, was
z()o zwaarmoedig.

Zekeren avonl kwam hij niet thuis. De,n volgenden
c!.ag bleef hij ook weg. Zijn vrouwe zocht en speurde
eran alle kanten, e,n vi:rsche-rs dregdenl in 't Zwin, vree-
ze;rd, dat de man zijn eigen versmoord had. Maar nooit
meer hoorde men van,hem, tot er zevenrtien. jaar later,
ee,n brief uit Spanje' kwam, waarin te lezen stond, dat
F-c,nceca daar overleden, was. Aan zijn echtgenoote in'
Vlaan,deren liet hij zeven kasteelen, en honderd,duizend
gouden, dukaten na... tDe vrouwe was niet geleerd en

ze liet zich bedriegen door een notaris, die haar een

papie,r deed teekenen, waarbij ze alles aan hem afstond.
Zij bleef arm, maar de bedrieger liet een karre vol
dr:katen, we[ke met een schip te Brugge toegekomen
waren, naar zijn huis voeren., hier in, 't Noorden. On-
re,chtveerdig verkregen goed gedijt niet en God straft
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r.ic rnenschen, die weduwen, en r/eezen te kort doen: de
notariri werd geruïneerd en lever.C van de wormen op-
F-egeten...

- 
En is dat nu vraar] vroeg mevrouw Blanke.

- 
Ik zou er niet voor durven instaan, antwoordde

v:der. Wel weel ik, dat er veel Spanjaarden in Vlaar:-
deren achterbleven. En Spaansche namen vindt men er
nu nog veel, al zijn de families heelemaal Vlaamsch
gen',orden.

V66r de reisgen,ooten ,de wafelbakkerij bereikten,
l-.wame.n ze aan het Hazegras. Ze zagen e'r groote h.oe-

ven met boomgaarden, weiden, en vruchtbare akkers.

- 
VroeÊer klotsten hier de golven, zei vader. We

slaan nog op het gebieC van het voormalig Zrvin. FIoe
een streek verande,ren, kan, hé?

- 
Ik ruik de wafels alr! riep Willem na een tijdje en

het was waar.
Spoedig zat de familie nu terzijde van een vriende-

lijke herberg, waar tafeltjes en stoelen stonden. Er be-
vr>n den zich reeds ve,el bezoekers. En,'blozende meiden
<iroegen schotels h.eerlijke wafelen aan!

Mijnheer Blanke bestel,de ook zoo'n stapel. Of de
geboterde en gesuikerde rvafels smaaktenr!

De kindreren vermaalçten zich daarna nog wat in, den
r,peeltuin. En daarna wandelde het gezin door de liefe-
li;ke duinen naar Kn,okke terug. Onderweg bracht vader
zijrr kuddetje op een zeer hoogen heuvel, waar een
b:rnk stond. Vandaar had, men een heerlijk vergezicht.

7l

r,.irn Sluis tot Brugge, over dit schoon deel van Noord-
Vlaanderen,

Na 't avondmaal in 't gast,hof ginigen allen nog eenr

pc,osje op een bank aan, den dijk zitten. 't Was zulk
zacht weder. En de kinderen keken naar 't helle blik-
sc'ml,icht var:l 'Westkappels vuurtoren aan den Schelde-
rr,omd. Willern ontdekte op zee een ander licht. dat tel-
kr:n,s verscheen en verd'ween,

- 
pag is van 't vuurschip de Wielin,gen, vertelde de

heer Blanke: Er liggen voor onze kust drie vaartuigen,
clie de zeevarend'eq waarsch,uwen tegen zandbanken en

zco noodig ook te.gen mist. H,ier v6ôr ons hebben we de
Vlielin'gen, voor Blankenberge is het de Wandelaar en
ver in zee, voor Oostenrde, de West-Hinder. Aan boord
bevindt zich eer, bernanning, die daar veertien dagen
vertoeft zonder aan wal te komen. Die zeelieden heb-
ben dus wel een eenzaam leven. 'tZijn trouwe wachters
die rnee werken om d.e veiligheid der scheepvaart te
ver4ekeren

Het was een welgevulde dag geweest. En dat de
familie Blanke niet larg naar den slaap moest zoeken
kunt ge wel begrijpen.

Den, volgenden morgen' wandelde
voorbij Duinbergen, naar Heist, ook
cl':uk bezochte badplaats. rEven,als

het gezin Blanlce
een bevallige en

Knokke was het
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r.releep een gering dorpje. Maar de Heistenaren hebbên
hun glemeente vervormd in een modern, vacantieoord,
rnet prachtigen dijk, vele villa's en hotels.

Heist is bovenidien ee,n virschersplaats. Vroeger kwa-
rr.leni de schuiten op het strand' aân, maar nu meeren ze

iit eear haven te Zeebru,gge,
De visschers vanr Heist zijn koene zeelieden. Dat

'toonen ze in, hun bedrijf. Maar dat hdbben ze ook dik-
wijls bewe,zen bij. rampen. Menigè Heietsche visscher
heeft zijn graf inr àe zee gevonden. Vele visschers
hebben bij de redding van sehipbreukelingen helden"
rnoed betoond.

Maât in'een ander.boekje vertellen we'daaf meèr
van, ale wd de familie Bla,nke verder volgen'langs de
kust.

EINDE.
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spronkei'ijk Knokke, sprak vader" ' Of leigenlijk moet

ge er .da,n nog een aantal hutten bij rekenen' een eind

irn hi., in de duinen'"' Het gemeentehuis was tot i:r

lETl zelfs aan die zijde, in de oude herberg << II:l

'.-'-'

'iv

KNUI.'Kt,
Ka,lf >. Daarna weird het gevestigd in de dorpsherb:rg

<< De Zwaan >>, het thans ruim'e' gasthof, waarbij v'e

uit de tram stapten. Knokke zou reeds in de 8e eeulv

onLstaan zijn, toen Guthagon, een vorstenzoon uit ler-

10

land, die monnik was geword,en en in de eenzaamhei,:l
leven wilde,, hier met zijn gezellen landde. Deze vreem"
de'lringen woonden in d'e duinen, en daar stierf Gutha-
gon. Maar men begroef hem te Oostkerke...

Maar velen beweren, dat het oude Knokke rieeds
lang in zee vergaan is. 't Zou nu sluimere,n in de pas
'van, de Wielingen of, volgens anderen, op de ve,rzon-
ken ba,nk de,r Faard.emarkt. In elk geval bezat K,nolcke
vroegrcr een schoone kerk aan Sint Kathelijne gewijC,
clie door de golven vernield weid.

Op het ke,rlchof toonde vader een graf en zei :

- 
Dit herinnert aan de nieuwste geschiedenis, die

van den vreeselijken oollqg 1914-1918. Knokke was
toen altijd door de D\ritschers ,bezet. En daar in de
duinen ziet g1c nog hun reusachtige batterij, wa,armede
ze naar de Engelsche schepen op zee schoten. Duizen-
zenden soldate'n, die aan den lJzer streden, kwamren
hier rusten. Er wes immers plaats geno,e,g in de tal ,

rijke gasthoven en villa's. Maar hoe deze achierbleven.
kunt ge be3rijpen. B,eroofd van meubeils, vreeselijk
ge.schonden, bevuild, verwaarloosd... 't W'as om van
wanhoop weg te'loopen, toen, men na den oorlog al die
verwoesting zag. De, Knokkenaars deden ech't1er beter.
Moedig gingen ze aan het herstellingswerk. En n,'. is
Knokke wee:r een schoone, wel ingerichte badplaats.
't Zelfàe kunnen we getuigen van H'eist, Blanken,betge
en Oostende.

Knokke ligt dicht ;bij de Nederlandsche grens. Er.,

:Û,
I

I

1
,1

i'
I
I
I

!i

iq

(

,A

4
,14'd1 ).

ii*u.'ii''l
-'"'111 ti i

a. É{J'.
,'a

,, ."uli'

-*-i

(_

Z
fri.+?,

b
ffi,
ffi!'\

ffiïf,'
i-1+'

,î,ii::t.
,,: -..,;

), :,û
a-. ::i )

'i.Lt'

ç

"xt ir.

ll



zonk niet spoedig ,genoeg eln toen deed de Duitsche
bevelhebber iets wat in zulk geval dikwiils græsh;.4d. '

hij dwong den Oost,endschen vissoher met een Duit-
schen matroos bommen in het sloepje te plaatsen. Stuut-
rnan Severy was bij de beschieting re,eds gewond. Het
laatste werk was verricht, en d,e << O.216 >> sprong ri.rt
ellçaar. Jan Severv stond dan naast zij,n zoon op het delc
van den onderzeeër ; eensklaps schoot de kommanrlan1
den weerlooze met zijn revolve,r neer, en liet het Iijk
-'n zee werpen. En zoo was d'e knaap g'etuige van den
moord op zijn vader !

U:,t Oostende werden 20 sloepen door de Duitschers
op zee vernield en uit Nieuwpoort l0 ; .r.utr de Oostend-
e,che visschers kwamen daarbij 29 mannen om e'n v(rrl
de Nie,uwpoortsche I l.

De rne'este sloepen van Blanken,berge waren bij cle

komst der Duitschers thuis 'gebleven. De bezetter liet
'er veel van zinken en gebruikte andere tot schietsch.ijf
voor de marine of ... eenvoudig' ;e1 brandùrout.

In I 918 werde'n door onze regeering aan de Vlaar;r-
sche vissche,rs 350 eereteekens uitgeqeikt.

Zoo vertelde de \eer Bla,nke hier op de duiner,
nabij het Zwin.

- 
Kijk, vervolgde .d'e heer Blanke, daar bij de

kust, in Hollandsihe wateren lag een Nedrerlandsch
wachtschip. Het was met offici'eren en ma'trozen l;e-
mand, die er vooî moesten waken, d;at de Dui'tschers,
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