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Nr. 207.

A. HANS

IIE AV{IIITIIREII YAil DAYID

I.

't 'W'as nog een goede Octobermaand. En in 't
donker, hij den molen van den Graaf Jansdijk
bij Knoklce, zaten de jongens ,en meisjes om Peer
Pennink, den leurder, van ',t Zoute. Die Peer liep
rnet zijn korf op den rug de heele streek af, hij
n'ist altijd veel te vertellen.

't Was of hij nooit kon zwijgen. Boer Van
Moere zei, dat Peer een ,,wandelende gaze't" was
maar waarvan men niet veel mocht gelooven.

'En toch waren de'kinderen er altijd op gezind,
iia,ar hem te luisteren. Nu was hij weer bezig over
:.pookverhalen. ..

- Ja, ja, zei hij, in vroeger jaren heeft de zee
orezen Graaf Jansdijk verbroken. En het water
çtroomde over het land. En het had zoo'n geweld,
,,at het een diepen put maakte. Die ligt er nog.
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- 
De duivelsput, zei David van -Moere, 

een
der knapen. Vader heeft het me eens verteld.

- 
Maar sprak uw vader ook van den boer, die

op een avond van Brugge kwam? vroeg peer
Pennink.

- 
Neen...

- 
Dat is nog 't wonderlijkste. rEen boer uit het

Hazegras was, al jaren geleden 's Zaterdags naar
de markt van Brugge geweest en .daar -blijven

plak'ken. Nu in dien tijd liep er nog geen tram Van
Brugge naar Knokke, gelijk tr.r. D" menschen
stapten het te voet af of ze r,eden met een kar of
sjeeze. Die boer was te voet. En hij hact dus meer
dan vier uur m'oeten marcheeo"ro... en zeker was
hij,onderwege, nog blijven hangen. In elk geval,
't draai'de rond twraalf upr 's na.'hts, t""r, hlj .ui
den d'ivelsput kwam. Op eens bleef hij staan. Hil
hoo,rde een orgel spel,en als in dre ke;k. ,,Dat is
gardig", dacht de boer. En hij keek in den put. Er
kwamen uit het water vier géraamten zo,njer kop
en ze droegen op hun schouders een doodskisi.
.|a maar, toen de boer dat zag maakte hij beenen.
Hij liep in eenen trel< naar huis toe. E" Éi3 .was 's
ander'daags zieh van den schrik^ Zoo, jongens,
komt 's nach'ts nooit bij den duivelsput. ,i tuïu.,
niet pluis. De oude kerk van Krrol*k* is er ver-
zonken.

- 
Maar Peer, stond die kerk dan zoo ver van't dorp) vroeg David Van Moere.

2

- 
fle, ia-.. Vroeger was het gemeentehuis

ook aan dezen kant...

- J., zei David, in de herberg ,,Het Kalf" De

*o"dJ, van den smid is er 't laatst getrouwd Ze

heeft het aan mij nog verteid. Nadien is de'ge

m,eentekas naar Knokke dorp gevoerd'

- 
C)ch, er is hier veel veranc{erd, hernam Peer

Penninck. In zee ligt de Paar'd'enmarkt' Dat is

vroeger land geweest, maar het verging' Het is

,rr, .ar zandbank. Er zijn veel schepen gqzonken

en de masten stek'en nog boven' Ik ben er bii ge-

weest.
Dat ioog Peer Pennink, maar hij wilde ge-

wichtig doen.

- 
Ë..rnt ge die masten nog zien? vroeg David

Van Moere.- -- 
Vrn eigen ! Ik heb er nog een koord van los

gesnede:r voor rnijn korf. En er zijn schepen bij
Ii, d.r, Spaanschen tijd, met goud. Dat ik er maar

aan kon, maar die zitt.n te diep in't zand"' Een

rare streek hier !

Zoo vefielde Peer dikwijls.
Er lcwam een vïouw bij den dijk'

- 
f'6rls, ziit ge daar) vroeg ze.

- J'à, moeder, antwoordde een der luistervin-
ken.

- 
Deugniet... ik heb u toch gezegd, dat g-g-d:

pap moest roeren". Vooruit naar huis"' Wel'
i""1, P".t Pennink is weer aan't liegen"' 

3



(l)
J4

!

d
V

a)

-!1
;Ë

.1,
Êd

cld
o

I

- 
Liegen ! riep d" l.utdet wat boos'

- 
Ërrîd" kinderen'bang maken met al uw lee"

hjke vertelsels. I'k krijg den miinln niet naar bed'

ais gij bezig geweest zijt.-. Alloh, Fons!"'
E" d" vertoornde moeder gaf haar jongen een

rluw.

- 
Ha, ze durft zeggen dat ik lieg! bromde Peer

Pennink. Dat ze ', ttà"htt zelve eens langs den

Cuivelsput gaat!

- 
D""iJ, moeder zal kwaad zijn als we zoo

lang weg zitt'en, fluisterde een meisje tot Van
Moere...

en vlug sprong hij nu oP.

- 
G""d.tt avonc{, Peer, groeite hij" '

- 
Slaap wel, Davi'd... Ge luistert altijd 't best

en ge ,,rli een geleerde bol worden, voorspelde

de praatgrage man.
Û."iJging met zijn zusje, F-ietern'elle' heen-

I{.t m.i"jl w-as drie jaar jonger' En on'der de boo-

.r"n .r.rr"den Graaf Jansdijk, nam ze haar broers

hand. Pieternelle was wat btng'
- i. r^g"r, het licht van de ouclerlijke hoeve Pie'

,.*"ti" itapt" dadelijk in huis' David haalde uit

ctre houtmijt eenige blokken en ging er mee naar

de schuur, *.., â" bijl lag' Maar zijn vader trad

hem tegemoet.. '

- 
Zoo, mann'eke, wilt ge hout kappen in 't

donker? vroeg boe'r Van Moere' En zeker uw vin-



gers afslaan... 'Weer te laat thuis? Zorg âat ge
morgen op zijt, v66r moeder het vuur aanmaatr<t.

_- Maar vader, ik zal de lantaarn nemen,..

- 
En brand stichten ! Morgen vroeg uit uw

bed... Ge moet maar op uw tijd passen.
David moest ook in rhuis. Vader volgde hem.

Pieternelle zat aan moeder te vertellen van den
duivelsput

- 
O, is Peer Pennink we,er bezig gewëest )

vroeg'boer Van Moer'e. De wandelende gazet en
de vent van de spoken ! En David gelooft alles,
wat die onnoozelaar hem opdischt... De boer, die
ciaar vier geraamten uit 't water zag komen... Ja,
ja, ik ken dat verhaal ook... Ik weet niet, wie de
man is, die 's nachts rond dien put draaide, maar
rk peins dat hij te Brugge en onderwege te diep in
het glas gekeken had. En zul,k.r gasten zien dan
rare dingen, als ge ze gelooft. En mijn David, die
veel boeken leest en op school goed leert, neemt
ciien onzin aan.

- 
Maâr, vader, er is toch een ou'de kerk van

Knokke verzonken)

- 
Niet in den duivelsput, maar in zee, zooals

de zee veel vroegere dorpen heeft weggesleurd,
bij rhevigen storm. En de menschen vertellen er
allerlei fabels rond... In plaats van naar Peer Pen-
r:inck te luisteren, zoudt ge bcter he,t hout voor
m.oeder kappen... En mijd Pennink... Die vent

6

.s niet rechtuit. Hij loopt te vecl 's avonds laat

rond.
Moeder diend'e het eten op. Men zweeg nu over

clen Duivelsput en Peer Pennink"" Maar wat la-

t", *ut Pieternelle toch tevreden' 'dat haar oudere

zuster, Martha, mee naar bed ging"'--C.."." 
naar akelige verhalen luisteren en dan

s avonds bang zijn...
David -.uLt" nog schoolw"rk af' Te negen

uur legde hij zich ook ter ruste' Hij dacht aan

Penninks verhalen van zeem'eerminnen, vergane

,rh"p.rr, duivelsput en nog veel rneer"' 'Want Da-

. ià *uu'dikwijls bij den leur'der"' Vader verbood

h.i i"* *.1". Maar ,David meende, dat vader

orro"thtrr"urdig over Peer oordeelde"' Vader had

een hekel ..r, *".rchen, die rondzwierven, als

leurders, stroopers en smokkclaars"' Eens had

een landlooper haast brand gesticht, toen hij 's

avonds in dL schuur was gekropen om er te sla-

pen. Sedert had boer Van Moere een afkeer van

rondloopers.

- 
M.t, P,r.er Pennink heeft toch een eigen

huisje in de duinen, dicht bij de(t [-!oogen Hil, zei

Dr',rld nu bij zich zel[. En eigenlijk is hij een

koopman, die van hoeve tot h'oeve trekt, en eer-

i;j'k zijn brood verdient. En als 'le menschen hem
'u .rrorrd, laat zien, wel, dan komt hij van een ver-

len tocht. Hij gaat imm'ers toi Oostburg e4 Bres-

kens in Holland. 
7



David kon niet ongunstig over Peer Pennink
denlcen. FIij wist zijn huisl'e goed staan. Dikwijls
beklom hij den Hoogen Hil, een duin, dat verre
boven de andere uitstak. Vandaar kon men zoo
ver zien, tot Vlissingen toe, en naar de andere
zijde tot Brugge en Lissewege s zwaren toren. En
David hielC zoo veel van zijn streek. De meester
vertelde er ook van op school, ihoe in vroegere
tijden de menschen dit land uit de zee hadden
rirooggelegd en het tegen de goiven moesten be-
schermen.

Over enkele honderde jaren seeds legde men
den Graaf Jansdijk, waa.rop de schoone molen
van het Kalf stond. Maar Peer Pennink, zoo oor-
<ieelde David, vertelde nog bceiender dan de
rneester, die nooit sprak van zeemeerminnen, wa-
terduivels en al die rare dingen meer.

David viel in slaap. En heel vroeg schudde va-
der hem wakker.

__ '1 llsut kappen ! klonk het.
David had zich gaarne nog eens omgedraaid in

iret warme bed. Maar met vader viel er niet te
lachen... En wat later ging de l<naap naar buiten
in den huiverigen ochtend. 't Was nog nauwe-
lijks licht. Hij deed zijn werk. En toen vond hij
het wel prettig vroeg op te zijn. Wat was de lucht
heerlijk frisch. En schoan rees de zon die een
rrieuwen, mooien Octoberdag beloofde. De klaar-
te verscheen over de duinen.'David keek er naar.
I

A,l ko.t hi1 h"t nog niet goed in woorclen uitbren^
gen, hij zag toch de pracht van zijn streek...

En dat Peer Pennink er zoo boeiend van kcn
vertellen !

II.

't Was geen school ...David Van Moere mnesi
loor zijn vader naar 't Retranchcment, het eerste
clorpje in Nederland. Hij kreeg een brief mee voor
Toone, een kc,opman die daar woonde.

Die boodschap was gauw gedoan. En David be-
sloot eens naar het Zwin te wandelen. Dat was
een inham van de zee, klein nu, maar in vroeger
iijden liep de golf langs Sluis naar Damrne en tot
Brugge, toen een groote haven. Dat hacl David
cp school geieerd. Maar Peer Fennink wist er
ineer van... Ergens voor dat 7.win moesten op Cc
Paardenmarkt, de zandbank, de schepen zitren,
waarvan men de masten nog kon zien. \Vie wcel'
war'en ze nie t van 't land af te onderscireiden 1

David ging langs een kanaal:je en kwam aa,n
Cen Zwindijk. Daar stond een herbergje, wnar
Koo en Louise woorlden. Moed,er Louise tr,.,rl
eens aan de deur.

---- Waar korn jij van daan? r'roeg ze op haar
rlollandsch, aan David.

- 
Van Knokke...

- 
Mot je dan niet naar school?... 
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* it I, ge"n schooi.

- 
MuuËdat aan de kraaien wijs... Achter de

haag loopen, hé? De meester moest je morgen
rna,ar eens zijn stolç over je ribbenkas leggen...
En wat doe je hier?

- 
Eens naar 't Zwin kijken.

-- Pas clan maar op. Kijken is niks. ". als je van
de putten weg blijft, want 't is hoog water..' en
je zou kunnen verdrinken. Je wil toch geen ko-
rrijntjes vangen, zeker)

- 
wel, neen...

- 
Als je in een put geraakt, kom je er niet

rneer uit. Of in de rnodder zinken, kopje onder en

dan trekt geen mensch je meer boven...

- 
Houdt die vrouw rne voor een kleinen jon-

gen ! brornde David bij zich zelf .

I-nij bekiom den dijk en voor hem lag de in-
harn, met droge plekken, maar r.vater in alle geu-

len,
David wandetrde langs den dijir voort, tot waar

het Zwin de zee ontrnoet. Er strel<te zich daar wel
een strand uit, doch men kon t'cen nog door geu

len met een kleine boot van het Zwin naar zee

varen, als het vloed was gelijk nu.
En er lag een bootje met twee riemen, tegerr

den dijk. Een touw met een ankertje in den bo-

dern hiel'd het in bedwang.
* In dat bootje zou ik gauv/ op de Paarden-

markt zijn, dacht David' En dan kon ik, net als

i0

Peer Pennink de toppen van de masten zien van
d'e daar gezonken schepen.

Hij keek in 't ronde. De stree]: is hier verlaten^
Zeker behoorde het bootje aan jagers, die het

land ingetro'kken waren en maaï van avond zou-
cien terugkeeren.

-'Dan 
kan ik best even naar de Paardenmarkl

.ratren, oord,eelde David.
Hij had leeren roeien op een der vaartjes bij

huis. Hij aarzelde toch even. En zijn geweten zer
hem, dat hij iets verkeerds wilde d,oen. Maar de
L n,aap luisterde niet naar die st,ene. Hij maakte hel
ankertje los, nam het mee in d" boot en greep de
i-iemen.

't Water stond al weer op 't afloopen en 't kost
te David niet veel moeite uit de geul te geraken,
vrelke een rivier scheen in het Zwin en door het
strand. En zoo voer hij heen... :n kwam hij in de
open zee. En David kreeg schik in zijn reis. Nu
;:aar de Paardenmarkt Hij rûoêst rechts uit'wij-
l;.en naar clie bank, d'at wist hij 'wel, en hij regelde
zijn roeien er naar. Maar vreernd. 't bootje scheen
niet te gehoorzamen... het dreef juist in de an-
cere richting. Dat'kwam door den stroom bij het
v,'iss,elend tij. Het kreeg een snelle vaart, veel
sn'eller dan de jongen met roeien kon bewerken'

David werd ongerust. Ver in z'ee terecht l<o-

;nen, zoo was zijn bedoeling toch niet. Hij wilde
cie boot wend'en en terug lceeren. De stroonning
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rvas rnachtiger dan hij. En vlug dreef het vaartuig
af, steeds verder van'de kust. Wat leken de dui-
nen t'hans al een eind verwijderd!

David voelde nu hevige spijt over zijn besluit,
c{och dat hielp hem niei. En l-et schreien s'toncl
hem nader dan het lachen. Hij werd moe van het
lrekken aan de riemen. O, wat m,oest hij nu
doen? Hij lhad gelezen, hoe schipbreuù<elingen
cioor teekens noodseinen gaven. Hij haalde zijn
"ocden zakdoek te voorschijn en wuifde naar de
kust. Een reddingsboot kon hem halen...

Dat signaal werd opgemer'kt a.an boord van een
r toomboot, die uit Antwerpen kwam en nu in d,e

Wielingen koerste.
De kapitein liet een boot uitzetten, die door

flinke matrozen voortgeroeid, vr,el gehoorzamen
nroest en David bereitr<te. De rnatrozen waren
Vlamingen. Een stuurman be;eleidde hen en
-rroeg David, wat er aan scheelde.

- 
Ik kan niet terug naar het landl kloeg de

knaap.

- 
Zoo alleen aan de riemen; d'at geloof ik

Kom maar gauw bij ons.

- 
O, help me weer aan wal!"..

- 
\sgn, vriendje, dat kunnen we niet doen..'

(ie moet mee 'rnet ons... Wij mogen zooveel tijd
niet verletten. Ge houdt onze bcot al lang genoeg
L\p.

l2

David moest overstappen in de jol van zijn hel-
pers, die dan de and,ere boot lieten vlotten.

- 
O, hoe krijgt d,e eigenaar nu zijn bootjr' 19-

rug) vroeg'David.

- 
Dat zijn onze zaken niet, bromde de s,tuur.

man. Hoe kômt gij hier zoo aan het zwalken)
,David vertelde wat zijn bedoeling geweest was.

- 
Dan zijt ge een stoute jongen, oordeelde de

. ruurman. En wat m,oeten uw ouders denken? De
i;apitein zal u meenemen naar Engeland.

- 
Naar Engeland! riep Davir.l verschrikt uit.

- 
De eerste haven, waar \i\",e aanleggen. Ge

denkt toch zeker niet, dat'we voor zoa'n rakker
te Zeebrugge gaan binnen loopen.

David begon te schreien. Een der matrozen
hreeg medelijden.

- 
We kunnen hem met den loods meegeven,

zei hij.
-- Naar de kotter... En wanneer zal hij dan

:huis geraken...

- 
Van de kotter kunnen ze hem meezenden

rn'et een binnenkomend schip naar Vlissingen of
naar Antwerpen.,..

- J., dat is waar...

- 
Kan ik d,an vanavonrl bij vader en moeder

Èerug zijn ) vroeg David met nieuwie hoop.

- 
O, reken daar niet op!

,David vond het vreeselijk, dat zijn ouders zoo
ongerust zoud,en zijn. En aan wien behoorde de

t3
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ginds wegdrijvende boot.. . . O, wat zou er alle
maal gebeuren !. . .

De jol bereikte de stoomboot en wer'd met de
mannen en den 'knaap ornhoog getrokken' De
kapitein hoorde het verhaal.

- 
Uw vader moet u maar eens flink voor de

broek geven, zei hij tot den weenenden knaap Ze
zullen van avon'd erg ongerust zijn. Maar ik kan
het niet helpen. Ge moet nu mee met ons.

Naast den kapitein stond de loods, een zeernan
die aan de schepen den weg wijst langs de ban-
Len. Hij vaart een eind mee de zee in, waar er-
gens een kotter ligt, een schip dat dan de loodsen
opneemt, als hun taak geeindigd is. Die kotter
xeeft ook loodsen af aan binnenkomen'Ce vaar-
ruigen welke naar Vlissingen en Antwerpen va-
yen. En zôa rou Davi'd Van Moere weer aan land
lcunnen geraken. Maar dat zou toch een tijd du-
Ien.

'Ireurig zat David op een hc,op touwen.'. En
hij stelde zich voor, hoe vanavr,r.ld het geheele ge'

hucht in beroering zou geraken om hem. David
Van Moere verdwen'en! O, wat ;:ou moeder wee-
:.!en en'misschien werd ze ziek van angst.

De boot kwam op cle hoogte van Blankenber-
ge. Daar lag de ,,Wandelaar", een iichtschip dat
, teeds op dezelfd,e plaats hlijft om de zeelieden te
waarschuwen voôr gevaarlijke zandbanken In
clen nacht brandt er een lantaarn op. Op zulk een
t4

vuurschip r"rblijft een berrran'ning, *.iku in dien
tijd maar om de vier weken afgelost en aan wal
gebr,acht werd. De stoomboot voer dicht langs dit
Jichtschip.

Plots zei de lood'; tot den kapitein:

-'We 
kunnen den jongen meegeven! Kijk, de

sleepboot uit Oostende lost de mannen op de
Wandelaar af. Laat er den knaap heen brengen.
l)an kan hij rnee naar Oostende

- 
\(/ss1 oponthoud ! In Eneeland zal de Bel-

gische Consul hem wel terug zenden.

- 
Dan is hij een week weg.

- 
Kan ik het helpen !

- 
Toe, kapitein, peins eens aan zijn ouders...

aan hun angst... 'We hebben ook wel eens een
onbezonnen streek uitgehaald toen wF klein wa
ren.

-- Maar er dan ook voor geboet.

- 
f)at doet dit mann,e;k,e oolc, hernam de go,e-

dige loods. Hij zit voortdurend te schreien. Kom,
:k zal dicht langs de 'W'andelaar 

heen sturen.

- 
Vooluit dan !

Men seinde nâar de Vfandelaar, dat men
iemand zou afzetten. En de sleep,boot kwam naar
iret groote vaartuig toe. De kapitein vertelde aan
den schipper wat er aan cle hand was.

- 
Geef den bengel maar m.-e, ik zal hem te

Oostend,e op de tram voor Knolçke zetten, klcnk
i,et terug.

t5
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Ën piots vervulde vreugde de.t knaap. Hij zou
vandaag nog thuis zijn! David werd neergelaten
op de sleepboot.

- 
En pas nu beter op, want als ik u nog op

zee tegen kom, neem ik u mee naar Amerika,
waarschuwde de kapitein.

Hij dankte den schipper, met een breed armge'
z:waai.

David moest nu aan 'de mann'en op de sle,:p-
boot, zijn avontuu'r vertellen.

- J., jongen, zei de schipper, op d'e Paarden-
markt zijn al veel schepen gebleven. En God be-
hoede den zeeman.voor die leelijke bank als het
kwaad we'er is. Maar de vent, die u d,at wijs rnaak-
te van die masten, is een spuiter hoor !

De sleepboot voer heen. Hij had de bemann-ing
van de 'Wandelaar afgelost, de ,eene groep er af
gehaald en er een andere op gebracht. En weer zat
er voor vier weken een 'trouwe wacht, die voor
,r!.e veiligheid van de zeelui zorgden.

In den namiddag kwam David' te Oostende
aan. Een matroos bracht hem naar de tram. Da-
r.idrhad geen cent op zak. Maar een overste, die
het verhaal hoorde, zei, dat de knaap voor niets
mee mocht.

David moest nog een tijd wachten. Hij had op
,:le sleepboot eten gekregen. Hongerig wes hij dus
niet. Eindelijk vertrok de tram. 't 'Was al donke'r,
toen David te Knokke dorp uitstapte. Hij spoed-
t6

de zich hu"r,. Wat was hii blij d.n Gtaaf ju"t,lijk
I erug te zien !

Vader Van Moere had al heel wat gebromd
over dat lang uitblijr,nen van ziy,, ,oor'.'Waar za|
de rakker nu weer. Moeder maalçte zich ongerust.

Maar daar stapte David hinnen.

- 
Zeker met Peer Pennink op gang geweest )

vroeg vadbr.

- 
Ik kom van Ooste'ncle, stamelde Davi'd, die

niet goed wist, hoe hij zijn verhaal moest begin-
nen.

- 
Van Oostende ! herhaalde vader. Maar hoe

zijt ge daar geraakt. Vertel eerrs op.

- 
Ik ben eerst naar Retranchement geweest,

vader.. .

- J., en dat is aan e,en hee! ande'ren kant dan
Oostende.

- 
Van Retranchemen,t ging ik naar 't Zwin.

En diaar lag een bootje. Ik wilde eens naar de
Paardenmarkt varen om de masùen van de gezon-
ken schepen te zien...

- 
H., waarvan Peer Pennink verteld of beter

gelogen heeft... En t,oen?

- 
Ik roeide weg, [raar de stroom was zoo

sterk. . .

En David vertelde nu zijn verder wedervaren.

- 
Ol, jongen, zei moeder toen, ze hadden u

eens moeten mee nemen naar Engelan'd, wat zou
nien wij dan ongerus,t gewe'est zijn.
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- 
Of erger, voegde v.dut er bij, door den ster

ken stroom had het bootje rnet een lompen zee
man als gij, kunnen omslaan...

- 
En David zou verdronken zijn ! spra,k rnoe-

eer huive'rend. O, ik dank God dat hij u toch be-
rvaard heeft.

- 
En morg,en moeten we naar 't Zwlin, om

den eigenaar van de boot op te zoeken, zei vader.
's Anderdaaprs ware David liever naar school

gegaan. Maar Van Moere wilde dat zijn zoon
irem vergezelde. Ze stapten naar de inham. Loui-
se, die er in het hertbergje woonde, trad weer bui-
ten en zei:

- 
H., daar is de jongen! We dachten dat ie

verdronken was en wel erg'ens zou aanspoelen.
Kimpe vermiste gisteren zijn boot en zocht er
naar. Ik had dien kapoen hier gezien en begreep
lvel dat hij zou gaan varen.

- Jr, zoo is het, zei Van Moere.

- 
Hij is dan toch niet verongelukt. En waa'r is

Kimpe's boot)
Vader vertelde in 't kort 't gebeurde.

- 
Die deugnieten zouden'zoo hun dood zoe-

lcen, hernam Louise. Baasje, je hebt hem zeker

wel eens goed afgeranseld! Leg hem den stok
over zijn ribbenkas. Beter ze eens de kleeren uit
te kloppen, dan er ou'dersverclriet van te lieten

groeien.

- 
Waar woont Kimpe? vroeg Van Moere

i8

- 
Aan 't haventje van Kadzand. De vent zar

vannach't niet veel gestrapen heb'ben. 'Hij heefl
niet veel, zoo min als ik, en dan je boot kwijt...

_- Ik zal die natuurlijk vergoeden.
Vader en zoon stapten voort.

- 
Plezierig, zoo'r' tocht, hé) sprak boer Van

Moere.
Aan 't haventje vonden ze Kimpe, een vis

scheysman, die ook raâr op keek bij het verhaal.
l\'laar hij was tevreden, dat hij nu vergoed zou
worden. Hij sprak rnet Van Mo"re over de n prijs
:r was bereid dadelijk mee te gaan orrr het gel.d.

Hij kreeg nog wat meer als sc'hadeloosstelling.
Heel iDavids spaarpot rnoest er aan gelooven. Dat
\v,as echter niet genoe g.

_- De'r'est schiet ik voor, zei vader tot ziirr
zoon. Maar potje breken, potje betalen. Spaar dus
vlijtig, tot ge uw schultl afgelosL hebt.

Dat was ook een heele tegenvaller voor David,
die juist spaarde voor een rijwiel. 't Kon nu no[I
rreel lang duren, eer hij langs dt,n.Graaf jansdijk
f ietsen zort,. .

's Avonds'besprak vader alles nog een,s. Eu aan
't slot zei hij:

- 
fçvo nu dat ik u nooit meer bij dien Peer

Pennink zie. lk w,eet beter dan gij, dat de '.'ent
niet deugt en voor u slecht gezelcchap is.

David had wel veel spijt over zijn avontuurlijk.
heid, maar hij meende nog dat vader onrechtvaar-
arg over Peer Pe5rnink oordeelde.
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III.

't Was nu November gewor,Cen en 't vrocr al
flink De kinderen reden schaatsen op een vaartje.
Dat was de winterpret. Davirl was er ook bij. Een
heerlijke vrije middag.

David r,eed een eind heen. Hij hield van een
iange baan. Eensklaps zag hij Peer Pennink, die.
van een ho'eve kwam. Tegen vaders verLrod in,
had de knaap, na zijn avontuur, den leurder al
.lrie maal gesproken.

- 
H., dag David! zei Fennink. Nog altijd aan

't sparen voor Kimpe aan 't Kadzandsche haven'
tje )

- 
Ha, ja...

- 
En d,us in langen tijd geen fiets! En toch

ku.nt ge er gauw een hebhen!

- 
Hoe dan!

- 
Wat 'geld verdielren, jongen !

- 
Ik? 'k Zou willen weten op welk een ma

nier.

- 
Ga met mij mee. Als het donker wordt zijn

we terug. 't Is eerlijk werk. Vooi mij verkenner
zijn. Ik ga naar Holland om e'etrige pakken.

- 
Smokkelen! Ha, neen, dat doe ik niet!

- 
Smokkelen? Vraag ik dat aan u) Ik draag

de pakken... ik smokkel dus e'n dat is heelemaal
q'een l<waad. Er zijn er zooveel die het doen. Uw
vader ook !

20

- 
Neen, Peer !

- 
Och, toe, joneen! Natuuriijk vertelt hij u

dat niet. Maar ik weet heel goed, dat hij zaken
doet met Toone van Retranchement err ze sarnen
heel wat over de grenzen brengen, zonder naar
het kan,toor te Schapenbrug invoerrechten te gaan
betalen. Maar dat zal uw vad,er niet aan uw neus
hangen. Zulke dingen houdt rnen best stil. Gii
moet geen pakken dragen... Alleen voor me uit
qaan als verkenner... En als gr: kommiezen ziet,
fluit ge...,Dan weet ik, dat i'k rne moet weg ste-
l."en.

De avontuurlijke geest kwam w€'er bij David
boven. Verkenner zijn... Ja, daarvan had hij noe
gel'ezen. En het leek hem wel spannend om door
de duinen te s'luipen en seinen te geven.

- 
Ge kunt ,er twintig frank mee verdienen

zei Peer Pennink. En als ge me meer wilt helpen.
zult ge rap e;en fiets he;bben. En ik weet zeker,
dat uw vader dan lacht om uw slimheid.

De verleiding werd sterl< vocr DaviC. Ja, hii
wist wel, dat er hier, zoo dicht bij de grens, veel
gesmokkelcl werd. Men voerde goederen van Hol-
lan'd naar België en omgekeerd, zonder daarvoor
cie 'rechten te betalen. Maar tolbeambten gingen
ron'd om op de smoklcelaars te letten. En wie be-
trapt wFrd, kreeg straf.

- 
Ewel, wat dciet ge? vroeg Peer Pennink. Ik

i-eb niet veel tijd. We zijn terug voor het donker
2l



wordt. Zoo lang zoudt ge toch ool< op het ijs
blijven.

- Ja. Ik ga mee...
En David de,ed maar of hij net tikkertj,e van

zijn geweten niet hoorde. Ftrij bond zijn schaatsen
af, stak deze weg achter een struik en vergezelde
Peer Pennink. Ze gingen langs de herberg ,,De
Vrede" over een binnendijk naar Sluis, dat gind:er
tegen de heldere lucht zijn siadhuis'toren opstak.

Na een uur bereikten ze het oude stadje. Veel
grooten en kleinen waren er aan 't schaatsen op
jret kanaal ,en er: stonden hier zelfs tenten met
r'laggen op 't ijs.

Peer Fennink trad met David een herberg bin.
,ren. Hij dronk er koffie en de i<naap mocht om
een paar boterkoekeïl gaan. Toen hij terug keer-
de was Feer in de keuken. Hij bleef er een heelen
tijd. 't Begon al avond te worden.

Eindelijk verscheen Peer. Hij zei tot David,
riat ze dad,elijk zouden vertr,elcken.

-. Ja, want anders kom ik te laat thuis, ant-
woordde de jongen.

- 
Dat zal niet, steld,e Peer hem gerust, nraar

de man dronk eenige glazen geReveï en scheen
geen haast te hebben.

Fas toen het donker was, zei hij:

- 
Nu zijn we weg... en over een klein uur zit

ge bij vader en moeder achter de stoof. Draag dit
palc; aan de grens'neem ik het over.
,,1
&L

David gehoorzaarnde. En ze verlieten het sta -
je, maar langs een anderen weg.

Zoo lcomen we aan Retranchement uît, zei
Peer. Over d,en binnendijk kuirnen we te gemak-
kelijk tegen kommiezen rbotsen.

Onderweg spraken ze niet veel. 'Wat verde:
.rolgden ze een pad langs het Wielingenkanaal.
David dacht na. En zijn gewet,en zei hem, dat
hij slecht handelde. Geld verdienen? En als hij er
veel bijeen had en een fiets wiictre koopen, zou hij
dan aan vader en rnoeder durven vertellen, hoe
irij dat gewonnen had? Peer loog als hij beweer-
rie, da't vader ook smokkelde. David wilde het
niet gelooven. Hij had spijt over deze reis.

- 
pes1, n,eem uw pak, spral, hij eensklaps. Ik

doe toch niet mee.

- 
Wees geen onnoozel.aarL

- 
Neen, ik wil niet. Neem uw pak!

- 
f,s1s1 toestemmen en n]€ nu laten blinken

rnet mijn pakken. Ik kan ze niet allemaal dragen.
Toe, toe, we zijn er gauw!...

- 
Ge hebt me toch gezegd, dat ik niets moest

dragen.

-- Ik wist niet dat er zooveel was. Wees niet
fiauw... Straks hebrt ge uw gêki verdiend.

David zette zijn pak neer en verzekerde nog
eens dat hij Pennink niet verder hielp.

- 
Ge moet of ilc word Lrwaad, zei Peer rnet

23



een vloek. 'Ge hebt 't aanvaard err ge zult me niet
in clen steek ]aten !

Hij greep David vast en schudde hem heftig
doo'reen, dreigend: ,,Gehoorzamen of ik smijt u
in 't lcanaal!"

En David wlerd bang van hern. O, nu'begreep
rrij eensklaps, dat vader gelijk irad, als hij Peer
Pennin,lc een deugniet noemde. Bevend nam de
knaap het pak weer op.

- 
Als ge pr,obeert weg te loopen, stek ik u

toch vast. En ge zoudt het bezuren! waarschuw-
de Peer.

-- Ili zal doen, wat ge zegt, stamelde David,
thans doodsbenauwd voor den kerel dien hij als
een vriend had beschouwd.

O, kwam,en ze maar ieman<l tegen, dan zou
Davidihulp vragen. Maar de weg was eenzaam.
Aan de brug van Retranchem,ent volgde Pennink
den wleg naar België, rnaar al gauw trok hij cver
een akker naar he,t duin. David moest geen ver
l.enner zijn en nu begre,ep ihij dnt Peer hem mee-
gerromen had, om te helpen dragen. Dat was ook
vi.lsch.

Plots spro,ngen er uit een boschje twee man-
rren. En tegelijk rbelichtte een iantaarn de beide
smokkelaars. ,,Halt!" klonk het. 't Waren toibe-
ambten. Pennink smeet zijn pakken neer en Da-
vid deed hetzelfde en getweeën r.luchten ze naar
Nederland terug.
24

- 
Staat! We kennen u... Penninlc en de jon-

gen van boer Van Moere!, hal een der doeanen
iiog geroepen.

- 
We zijn veilig, zei Pennink eindelijk. Maar

ik ben mijn goed kwijt.

-'Wat 
zat er in?

- 
Pullen genever. Een groote schade... Ea we

ziln herkend. 'We moeten in Holland blijven.

- 
Hoe lang)
Een'heelen tijdl Anders pakken ze ons en

steken ze ons in 't liot voor eenige maanden.

- 
Maar ik wil naar huis! riep David uit.

- 
Dan zit ge morgen in 1t .iroog te Brugge.

Ge droegt ook een pak. Dat hebben de kommie
zen gezien.

.- 't Is al uw schuld...
_- Sssl mogelijk ! Toe, toe, mij is 't gelijk of ilç

in België of Holland woon en ge blijft rnaar bij
ine. Dan smokkelen we ons rijk.

- 
O, wat zullen vad,er en moeder peinzen:

Hoelang rnoet ik dan in Holland blijven?
__ O, e,enige jaren zeker!

- 
[{as1 dat kan niet...

- 
Als ge terug loopt, houden ze u aan. Ge

kunt nu kieze n: hier vrij wonen of in België ach-
ter de grendels... En daar ge nog een jongen zi'it.
stelcen ze u misschien wel in de verbeterings-
:chool tot ge een en twintig jaar zijt !

David begon te schreien... Wat Peer Pennink
2,5



,laar zei was vreeselijk' Met een ellen'dig gevoel

iii-.àa"-J* t 
"""p"den 

srnokl'elaar' Peer ging

naar een huisje, "'g"t' 
achter den dijk aan Re-

ar""ci"*"nt. Daar woonden een jonge man en

een vrouw, die goede kennissen çan hem schenen

î.'"ir".-/. too"'att wtt er gebeurd was en be-

;;5""î." ttrt'' aur Pt""ittl'- even goed hier

k;';;;." du't ut" de andere zij<ie van de grens''

En David zeiden ze - 
moest maar leeren

',mokkelen.
De vrouw zette koffie en br*:od klaar' David

kon echter niet eten'*-'::ô;-', 
t"la*:" staat een bed' " ga slapen'

ze\ àe rnan van het huisje:-"]-tVt""r 
vadet en moeder moeten weten waai

:k ben, rieP David uit'^:'il;#igt dtt ik het hun ga zeggen? vroes

Fennink. Tut, tuî, "'oog"t' 
hoo'*tt ze dat wel"'

- -* 
Maar ze zullen zoo ongerust.zijn"'

* p33pv6n sterven ze niet' Alloh' naar uw

nest..' Ge zijt *" vt" avond een veel te flauwe

knul. trk wii niet la"gt' op dat bange g'ezicht zit-

ien kijken.
De vrouw wees David het b4-:p- 't- zoldertje

D.îr" l;;;; d'" k"""p zich neer' Hij huiverde on-

der de di-rnne ooddeiige d"k:1.t1 dacht T" f-:
,l-t" *.=.Uiga }<arner' Zou hij oaar nu rn lsren

niet mogen terug keeren) O-' hri' voelde zich zoo

;;.ilR;;l Ë" i't hatl hij diep berouw toch met
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P'ennin< te zijn mee gegaân...
David sliep nog niet, toen Peer Pennink naast

hem kwam liggen.

- 
Schuif op ! gebood de kerel, die zich nu zoo

ruw toond,e. En niet liggen blaien of ik jaag u
riaar 't stall'etj,e.

Weer was er onrust op de hoeve van boer Van
Moere. Acht uur... en nog geen David. De knecht
rvas uit om den jongen te zoeken. Pieternelle had
haar broer niet gezien op 't ijs. En moeder vrees-
de al dat David er door gezakt en verdronken
was.

De knecht kwam terug. Hij rvist nu at een
jongen David had zien weggaan met Feer Pen-
r:rink.

- 
Weer met dien nietwaard! riep vader uit O,

misschien gaan stroopen !

't 'Werd negen uur. Moeder was radeloos. Va-
der bedacht allerlei plannen. Maar waar David te
zoeken in de wijde str'eek? Hij hoopte nog aitijd,
dat de knaap komen zou.

- 
Daar is hij ! riep Van Moere uit, toen hij

stappen hoorde voor het huis.
Flij trok de voorcleur open... Moeder stond al

naast 'hem. Daar verschen'en twee tolbeambten.
.- O, r,r/a,t is er gebeurd! riep Van Moere uit.

- 
fsls rnet David! kr,eet zijn vrouw 
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* Hij is rnet Peer Ptnnin'k op 89nB-" ' vefelde

een der ko-*i.r.n en hij verhaalde het gebeur-

de' 
:e vluchtten'

- 
We wilden niet schieten, tcen z

r"rrolfdu hii. W" hebben de pakben aangesla-

;;.H;;ten pullen'genever in"' Uw jongen zal

;;';;", n"ià"'l'errien't zitùen en we komen u

even waarschuwen'- 
De mannen gingen weer heen' 

.

: ti; ;; i""in"-'ia een smokkelaar geworden'

zeiVanMoer'e-"'o"t*t=rdigd'Zoovetishet
met hem gekomen!

- 
Maar het is Pennink, die'hem verlokt!

- 
i[ lt"U Dt"ii al dikwijls verboden met Pen'

trink om te gaan' Hij luiste* niet" ' Ik zal nu naaÏ

Retranchement tj;d";" ' En voortaan ben ik

t"ÏË: 
ik'b"g'ijp ni'et' dat Davicl zoo iets kar'

Coen!

- 
Met een kerel als Pennink zou hij t'ot allerlei

lrwaad geraken' 
rnnen en zijn' 

D; kln""ht moest het gerij insPt

baas verg"t"tt'""]î;';;t ât" ito"d"n'avond

cverdent""tt"""-w9g'redenzenaaÏRetran-
chement. 't D"';i; i;; "l in. rust' Van Moere

klopte zijn vr-ienâîoott op' die verwon'derd wa*

.r*"t dit laat bezoek'
-l.oone rroooaJîrt er gebeurd, was en zei da

delijk: ,,Peer P;;;k to-*t."*"1 bij Bram Tee-

Z8

re. Ik wed dat hij nu ook daarheen is gegaan. Ik
zal rnet u meerijden".

Even later stond het gerij voor het huisje bi1
den dijk. Van Moere beukte op de deur.

- 
Wie is er daar) vroeg Bram Teere.

- 
Van Moere van 't Kalf ... Is mijn jongen

, hier?

- Ja. Wacht, ik doe open !. ..
Bram Teer,e maakte licht en liet Van Moere en

J oon'e binnen.

- 
De jongen ligt boven in bed hij Peêr Pen-

nink, zei Bram. Uit medelijden heib ik ze ingeno-
men...

Van Moere nam de lamp en stapte het zolder-
; je op. Peer Pennink was wakker geworden door
het gerucht en zat rechtop in bed. Pats... hij
kr'eeg van den verontwaardigden boer zoo'n klap
'r'm de ooïen, dat hij weer neerzonk.

- 
Vaderl riep David schr,eiend...

- 
Vooruit !. .. kleed u itan ! hreval Van Moere.

_ Mij slaan! bromde pennink...

- 
Houd u koest of ge krijgt nog wat haver.

t,llendige kerel, laffe deugniet ! dreigde de boer.
Peer Pennink was gedwee. David maakte zich

r.lug gereed.

- 
Van de kommiezen'heb ik alles gehoord, zei

vader. Uw moeder zit thuis t,e Weenen... Ge Coe;
ons veel verdriet aan en schande ook. De vrienci
zijn van dien nietwaard daar!
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- 
O, vader, ik wilde niet smokkelen' rnaar ik

_*",I. ii*"1"u )"" *" in 'r kanaal gegooid

hebben.

--7*ti*,lafttoàl gebood Vun Moere en Pen-

rrink kreeg nog een stomp in-der: rug'
""i;^;il";l"e:*t'o"t zijn vader naar beneder''

- 
Ivlaar rnag de jongen nu in Belgiê terug-

keeren? vroeg Brarn Teere'

- 
Dat gaat u niet aan! snauwde tt{:t:. i

- 
-g"f'r,"U.h, 

'oo 
vrien<lelijkl En wij die irenr

eten en slaPen gaven!"'î;- ù;';" wi'; vijf frank -op 
tafel' "Van u

wil ik niets krijg rlr-l ' "i hij' "Maar. 
huichel niet

Doe maar met uw Fennink vocrrt"'
" 

- 
W; heb ik nu misdaan! bromie Teere'

- 
C" hudt dien jongen naar .len burgemeester

moeten bre4gen, *âutl" zijt een handlanger van

Pennink...
Van Moere luisterde niet verder naar Bram

Teere "r, 
t""'of' î;;;";"rd *an zijn deur af-

;rezet' En een t'tif ""'tjt 
later stond David voor

ïil;.i al''î'* iË"h o""o zijn handelwijze

berisPte.
Onderwege had Davi'd alle-s verteld'

- 
Uw groote schuld is' dat ge niet naar uw

vader, *.t' *"i ;;;;''"htvt'it als Pennink

luistert, r.i ttdJ"ff;;;"ns'.lk zal uw vriiheiC

rn,bind,en tot ge gehoorzamer zijt'
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David kwam dus weer in ziin eigen bed te-
recht. Maar angstig vroeg hij zich af, wat ev nu
morgen zou gebeuren... Hij was op smokkeiari.i
betrapt... En hij kende mensc:hen, die daarvoor
weken in de gevangenis haddeii gezeten...

Den volgenden rnorgen moest hij met vader
mee naar'den overste van de tolbeambten.

- 
Nu zal ik trachten alles effen ,te }<rijgen. zei

Van Moere. Ik schaam me over u...
Met benepen hart zat David in de sjees. Wat

zou de overste zeggen? Ze kwanien in het bureel
De overste had al van de kommtezen de geschie
Cenis vernomen.

- J., ik zou den jongen moeten vast zetten.
sprak hij. Maar om zijn brave cuders wil ik het
niet doen. Ik zal over het geval schrijven naar
Brugge.

David moest alies vertellen. En hij schreide
weer,

- 
We zullen afwachten, wat het bestuur te

F3rugge beslist... Ge hebt gemokkel'd en dat is erg,
sprak de overste.

Hij fluisterde dan nog eenigen tijd tot vader.
David had een paar ellendige ,Jagen. Hij ging

naar sehooi. Daar wist men ook, datrhij met Pen-
nink op- stap was gew,eest om te smokkeien. De
rneester vermaande hem bok streng.

David was voortdurend bang, dat de veldwach
ter of gendarmen hem zouden komen halen oni
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hem naar Brugge te leiden. Hij voelde geen lust
schaatsen te gaan rijden. Na schooltijd bleef hii
in huis. Moeder had medelijden met hem. Vader
wees er op wat de gevolgen van onge:hoorzaam-
heid konden zijn.

Drie dagen later op een avond kwam er een tol-
beambte binnen. En hij bracht goed, nieuws. Het
Jrestuur te Brugge;had besloten de zaak voor Da-
vid zoo te laten. Maar als Peer Pen,nink zich nog
rn België vet'toonde, werd hij opgepakt.

O, er viel David als een last van 't hart. De

Jongen vloog zijn moeder om dcrr hals en beloof -

d,e altijd gehoorzaam te zijn.

- 
Vergeet nooit deze harde les, sprak vacler.

Wat later wer'd Peer Pennink voor nieuwe
smold(elarij gepakt. En nu kreeg hij zes maan-den
gevangenisstraf .

Toen hij weer vrij was, zorgcle David wel nooit
rneer in het gezelschap van Pennink te zijn.

Nu is Davicl Van Moere zelf landbouwer. En
hij heeft zijn streek, die uit slijir en moere'n ge-

wonnen is, nog altijd hartelijk lief. Hij vertelt er
dikwijls van aan zijn kinderen. Maar hij doet het
beter dan Peer Pennink, die op een donlceren
nacht, toen hij een diefstal pleegde, doodgescho-
ten werd.

EINDE.


