
I)e boek-ies van A. HANS worden in a1le scholen aaflbevolen, ômclar
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- ,14[i. i-ir:i. r,'erl6rei' ]. of{ertie. - 349. fje" FIel4 va,r
I\4aldeghem""--. Jso.-tl"el'erraretr Iiurs. -- 3.ir.'i-re scrrâ't'in .t"; ,1-*i,i.r,'--'
352. - Hct hu;s tn d.: Llettnt.ll. -- jiî, lfc'll'rienrl virn Llcli Z**rriiiteil. .-
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Elke wce)': vcrsclrijnt ccn rii.irrv 1,,.lckje.
Vraag.ze ili cie boek',vinkels en bij clagbl:r.dverkoopers.

UITSAVT,: A,. FIAJ\{S-VAN DçIE MK]UÏ,MN, CONTTCTT.

--*-:---::-'"-Drukkerij 11. llraekeVari Gr:ett" Wcttercn.,

r! r iil.E | Ë I M I tr I F D f, ! 5 n E xil ![ Et I 5 F f E t n E m E H W & q ffi u ffifi
i A. HA,NS' KINDERBIBL[$TI-{EEK---- E
r *,*__ _ I!
T
I
I
I
I
n
f
I
d
T
Ë
n
x
E
I
Ë
H
n
n
n
tfi
t
f,
1T

s
tË
F
t
il
t!
tr
I
i!
il
U
F(
f
I
t
I
I
T
I
!
I
T
f
T
I
x
a
I

IIe [Ioe htes'

c
E
E
t
x
N
I
m
B
&
FI
tr
n
m
!F
MT

Ëc

H{
tr
H
M
m
g{
H
H
H
m
m
m
a!
Fæ

ffi

Fssuhmr

Nr" 41tr A, HAhJS

vffi,$r dmgr

W
!c
PT

EI
ffi
a
m
H
!t8
ât
ffi
mg
il
n
&,d

HI
W
fit
HËry û r r Ë f, ; r ft a f n r E tr r il n m m il,& m,ff 6r $* rfl il m ffi Ëi m M ffi Bg u tr rË s,ti & i



Nr. 4l l.
A. F,XANS

AE DOIIIITER TAfr DEru VISS{ËHEM,

I.
Emma Hamels (kwam van 't kleine dorp. Ze

rvoonde achter de duineri De Herfstdag was
weer ten einde.

In bet flauwe licht zag Em,na plots e:n hooge
geutalte boven op een duintop En ze schrork. Die
figuur 'kwam haar rbekend voor... Een man. in
een langen zrtarten mantel en cp het hoofd een
breedgeranden zwarten hoed. 'îusschen mantel
en hoed schemerde een bleeilc scherp gelaat.

Ja, dat beelil stond thui.s in een oud boelc. Het
vras de << Vliegende Hollander .:, de i<apitein van
het spookschip, dat gedoemd was aitijd op zee te
varen... De man'i die niet sterven kon, om'dat hij
boete moest doen voor zijn -vroeger bedreven
lcwaad.

E,n nu stond de << Vliegende Hollander >> daar
o1:r het duin. Hij was hier bij ZrvinL'urg aan land
gckomen. En dat heteekend* ongeluk.

Ernma liep weg. En hijgend trad ze haar huisje
binnen.

-- U zoo gehaast) vroeg haar moe,ier. Het is
boos weer. En uw arme r''rde'r en broeder, die
op zee zijn...



'- Zekunnen te Nieuwpoo:'i of Oostende bin-

"'i:'U:TiT't""t ver sesaan' zoo was hun plan'

-' O, moeder' i* i"-"""n ze ochuilen in een

Enqelsche haven'- : ' Ik ben toch ongerust'

Fmma *"vas dat iit''Zt aaclit 'an 
de verschij-

"J;"ilï-';i-àoi"' 
maar zwees er ovef,' om moe-

der nlet angstlger te maken'

-' Hoor dt" *i"d' hernarr' vrouw Hamels'

ze zoua^, ai*i'iit;J';;s dikwiils herhalen'

r,li<ens het huis,jË'iï'"io",.lkr."g, al stond het

:"";;1.';,-..t".' à" hoog" d"i:l:":
- 

L!'-t u,'u' g"'1fi'ï;i;;iiit' i" a" kamer' 
-N*

ttlr',s'"r" tîï;"' d"-?"""t orn vader en zoon' vrs-

.;i;tt oP de wijde' wiide zet'

M.ceder eïr li"tn[t gingSn, vroeg slapen'

\/'.rrr.v Hamels rttitittrt-t"I" bedstede' in het

i"--tri. ;:elf' Émma slieP bcven

7e tag "'" i;;i'Ë'-''e w'k\;" Wat betee'

kenulc ,l* ".rrriij;t*';;." 
den Vliesenden Hol-

I'incler? W"t *ti"i'""' ;;bt"t;n Ïond Zwinburg'

hun dorP? . r- E -*,"-Ë,i"J"iilk toch sluimerde t-*i"l:;hrikt 
wak-

ii,ili'aîl 
-t" 

de nac'ht werd ze 
I

ker Z-e hoorde""";îtt:;' Neen' het was niet dc-

sin'{! Moeder ;;o Emrna spoeJde zich naar

îJ Ï Ja'.': :, i' liÏ,"*::,:il i' #*f 
"U,;

laten en een I

-'-- haar qelaat."

-- Moeder, wal scheelt u nu? vroeg ze ge-
jaagd.

-- I[< heb het tweede gezicht gezien... van uw
vader en Kees...

Ernma kreeg een vreeselij'ken schok. . . Kees
was liaar broer.

Het tweede gezicht... o, zr: wist wat het be-
teekende.

-- Ik zâg uw vader en Kees vervolgde vïouw
Hamels s,chreiend. Ze lagen in iret water. Nlaar
hun hoofd stak nog boven, de natte'haren vast,ge-
plalct tegen de wangen. Ze lceken rnet groote
oogen naar mij. En dan verdrvenen ze. LJ*' arrne
vader en mijn brave jongen zijn vcrdron,ken.

Nu wist Emma wat de verschijning van den
Vliegenden Hollander beteelcend had... 't On-
geluk was gelkomen...

Zulk een visioen... het was het << t',veede ge-
zicht >>, en alle visschers gelocfclen er aan.

-Toch zei Etmma no'g:

-- 't Is misschien een akelige droom, moeder.
--" Neen, neen, 'paai me niet.. 't Ongeluk is

gebeurd, het scheepje rzergaan,.. vader verdron-
ken en Kees oo,k... Zet de klok stil. Ë,n span
een laken over den spiegel.

Hel waren teekenen van rcuw. Zwijgend ge-
hoorzaamde Emma. Dan rak;lcle ze het vuur op.

- Ga om oom D,avid... we zijn zoo alleen,
'zei vrouw Hamels._ 

B



Siroedig was ze aan het hu,sje van oom David.
Lang moest ze niet kloppen.

'-- Is er iets met moeder) vroeg oom David.

- 
Vader en Kees zijn verdronken, snikte

het nneis'je.
F,n ze vertelde wat moeder gezien had.
-- 'Wat is er) klonlç het uit de bedstede, in

dezeJfde kamer, waar tante Anne-Mie sliep.
--. Willem Hamels en Kee" zijn verdronken.

Dora hee,ft het tweede gezicht gezien, antwoord-
de ocm.

__ Moeder vraaqt of ge kornt" .

- Ja, kind... ik ga dadeliik mee...
Oom David twijfelcle niet aan de profetie van

het tweede gezicht... Hij was overtuigd, dat de
vad..r en broeder van Emnra nu op zee het leven
gelaten hadden. Zoo had moe.Jer ook het tweede
gezirl-rt gezien, toen zijn broer Johannes in een
wiltlen nacht als dezen verdronk.

Oom en Emma verlieten samerl het huisje en
rn'orstclden cloor den huilenden wind. Plots greep
Fmma haar oom bij den arrn.

- 
Daar... daar... fluisterde ze. Zie, op het

rJuin
._. De Vliegende Hollander! kreet de vis-

scher.
Duidelijùr zagen ze hem in 't matte licht dat

cloor 't donker scheurde. De zwarte mantel f,lad-
derde in den wind.

4

-- Laat ons,veldqr gaan, zei oom David zacht.;- H" Jo! klonk h";. 
.^"' &Lr uL

I.rat was volgens de_ oude 'rerhalen de lcreetr.an den VliegJnden È"-il;.]_;.",
r-re stoere man nam zijn r.icht bij d. hand en

;:j 
n""t mee. ze '*tt.r,'h"t';;;"" op een loo_

.- Ho.Jo! galmde het nog achter hen.

E*;rï 
hdb hem _r.r, urorJ ook al gezien ! zei

-- O, dat we nu door den Vliegenden Hol_Iander bezocht 
T?:t.9r, worclen. E, .ulnog meererg3 gebeuren. Hij hlijfr il";;;"i'dol"r,.Ze ]<wamen aan Emma,s h,;i;:'

j"; * "?:T;Hi.i lr rlylyn,:: J,",."ïverdriniken,
Hn vrouw HameÏs beschreef weer het visioen,tusschen snikken en zuchten-]".'--
- . Ju, Dora, ,t is de *ii'à*'Ueeren geweesten we moeten erD;;il ;;;'H Lii"ii:Jï, J'il":iif:]'."H'weet, dat ook de zee h"u, â*JJl" 

"ur terugge-ven, zoowel als de graven o,p het f."a. n" ,rll.iu da.arin.

- 
'1 Is, zoo vreeselijl< te moeten denken, datWillem en Kees nooir;"";1;;-sî;;"". Nu benik een arme weduwe.:- Hoor eens, iX< beî ":"h nog... IVe zullen



u h:lpen, Dora... Alles lij <t r,u er,g donker voor
u.. God zal licht brengen... Vertrouw daarop!

Oom ibleel in het huisje.

- 
De << Martinette >> is oo!, op zee; de sloep

van mijnheer Van f,)aanriel, zei hij. En ze is
slecht. Ze had herste{d moeten worden. Mijnheer
Van Daandel liet ze toch vertrekken. C,:d zij de
bemanning genadig ! Hoor den storm eens !

De oude geestelijke van het dorp kwam den
vrlgenden morgen. Tante Anne-Nl[ie wa$ rlaar
hern toe geweest.

-- Wat hoor ik... een tweerle gezicht gezien?
vroeg hij.

-- Mijn man en mijn zoon! snikte vrouw Ha-
mels,

.- Maar ge neemt bijsiel,rc,f voor waarheid
aan. heweerde de pastoor" Ik ontl.'en niet, dat het
tweer{e gezicht menigen lceer is uitgekornen, cloch
niet altijd.

-- Mijn rnan en Kees ziin dood ! riep vrou'v
Hame.ls. Waarom me te paaien?

-' En er zal nog iets et'qs Â:lreuren. beweerde
oorn David. We hehben Cu:n Vliegen trloliander
gezien

. - Maar dat is nu zelser bijgeloof. zei de pas-
toor Er is geen Vliegende Hcllander. Een fabel,
ynenschen! Hoe dikwijls moet ik het nog herha-
Ien? Een oude vertelling met een diepe betee-
kenis, dat is waar. Een zee,kapitein, die altijd God

6-

verr,.loekte 
", ,ro,g ,t metlst in de heftiste stormen." 9."{ uitdaagcie. E";î;;;=ronCi'lolen op rnoet hij blijven

E-en c ud 
"" 
;;il 

_-q i::,;JË " 

r,: 
:iï:'J:i::;ilï:

#t:;.;;"îîîf,ïf;:i$'f;:'T", ", "'",, ""Ëu
h.:1i;ii:::' bemoedigde ,'roL,w Hamers en*_ God, dt. iî vogelen des Hernels voedt enrie, leliën der velden =""-f,.Irfl,ir,oolr rzoor 

""r, **a,r*,e, zei hij. 
bekleedt, zorgt

. I.ren volgenden dag was .,. b.ï .-have'. Een sloep was binner, ,.ro"rTng 
aan de

*_ Koo Baas en ,iin 
"-àtÈ,,r:,"Ë_*. die daarstond. Ze herb,ben, i' i"- br*; Irlï'r.ua., 

en Keessevicht. .. Ze zullen 
";";;;.'h;;b"".1 iï;:.ïî^'ï0.:'". ;;; "iïl",n.rs roe.

),"{., :: ï:"il:"ii, :11 Ë*';_:';:i,fiï;:;hceft het tweede gezicht gehad"

,",î J}-f::"n.,'Éu" r'"i''ij. H"-errs en zijn

,*^; 
;;'ft;;:=il ii,"ïi,::",i/: 

"::i:* ,fiilangs he-n heen... V/" h;;;i.r""Ë,pen . I\4aar we konden ;;;;;ï;.;,1*,,irT""'îîstorm. die er ons langs.;;;;: iili,au't 
"n God,dat .^/F zelf ontko*.r,1i1rr.--- " L L.



E*m. li"p naar moeder. Ze begon ntr te
schreien.

- 
Koo Baas en zijn volk zijn binnen geko-

men, zei ze. Ze weten het van vader en Kees...
Ze l:ebben hen hcloren roùpen. maar konden niet
verstaan wat.

Er waren twee ledige plaatsen in het huisje.
Maar van de << Martinette >>, de groote sloep

lan mijnheer Van Daandei wist Koo Baas niet.
II.

Mijnheer Van Daandel rvas reeder en bezat
v eel vis,schersschepen.

De familie zat in de rijk bemeubelde huiska-
rner

Mijnheer en mevrouw waren hier, en hun
dochter Sophie en hun achttienjarige zoon Ri'
chard, die al bii zijn vader op het kantoor was en

zich soms zelf den meester rn"aande. De familie
spra'k over het nieuws door Koo Baas rneege-

bracht over den dood van Hamels en zijn zoon,

- 
'1 Is erg voor de weduwe, sprak de heer

Van Daandel. Haar man en zoon kwijt. Ze had'
den een eigen scheepje gekocht. Die lui hadden

beter de centjes gespaard. I-lamels en zijn zoon
waren hij rnij. Maar Kees wild-e zijn eigen baas

worden. Zoo ziin er nog... En op slechte bootjes

steken ze in zee'
Onze vaartuigen zijn ook niet allemaal

I

rran eerste klas, merkte de zoon Richard op. De<< Marrinette >> heeft ;;;;t";;n,i"h laten hoo-rexl
--- Zoudt c" q?t buiten n:et gaan vertellen?vroeg de vader nijdig"
-.. Nâtuurlijfl< niet...

- Onze booten zijn heel p;oed. Koo Baas isin denzelfden storrn geweest. Zijn boot hield het

f::*:, En de u vr.i,i""tt;';..-;i 
"".neens terug

- Koo noemde Àet een miraleel, dat hij ont-snapt was, beweerde Richarntr l,i. t 
"U f,".i, " -tuurliik dadelijk den mond;J;;r. Ze moerenbij mij met zulke praatjes ii"r 

-to_".r. 
Maar,papa. onder el,kaar mogen w,: wel eens zeggen,wat \^'e denken. In ellc ,guval zijn de U."r""?"""jverzolr,erd, de mens,ch"" 

"i.t.--r-' 
s\

'- Hamels en zijn zoo:r hadiden uw dienstwel verlaten; maar we zullen J" *.,.l.r*e tochwat steunen, nietwaar? vroeg mevrouw.
-. O, zeiker, Ienig er d",r.u"J.'. E", j" doch-ter 'kan ,y"oL tr<rijgen in de ""iù"fr"ierij en ereen goed loonr verdienen. Het is h"u, p[i"[,t h.;;moecJer bij te staan.

- Ik zal het haar zeggerr. I7e zullen er mor-gen heen gaan, Sophie. 
-'"

_ -_ N{oeder en ulochter _qan)en op urmenbezoekd3t staat deftig! o_ordeelde ni"lrrra. Ik bennieuwsgierig of we de << Marri"";;; terug zien.

-9



Hij zei het onverschillig, i.!s waren er geen
nre:rschen op die sloep.

Een jonge man trad in de kamer. Hij had een
knap gelaat, golvend blond harar en was flink van
gestalte.

- 
Goeden avond, zei hij.

Hij was een neef van Van Daandel, en een
dichter. Hij logeerde hier err betaalde kostgeld..
Hij was naar de kust gekonlen om verhalen te
zodken voor zijn gedichten. Hij heette Wiliem
Breedens.

- 
Er is hier groot nieuws. zei Van Daandel.

Ge weet wat we u verteld heh,lrcn va.n het tweede
gezicht, van een visschers,vrouw, Welnu, die
'/rolrw had gelijtk: vandaag is een van mijn vis-
schers teru,gge,keerd, en hij i-reeft de twee vis-
schers zien veldrinken.

Bree'dens luisterde veribaasc toe. Hij hacl eer-
bied voor de visschers en von{i hen een fiink ras.
Hij voelde medelirjden rnet de trvee verdronkenen"
Over de << Martinette << had rnen tot hern niet ge-
sprolien.

- 
Hu, i'k bewonder de visschers. zei Willem.

Bij hen is gevoel, waarheid, naturrr .. Zoo innig
is de band tuss,chen menschen die el'kaar bemin-
nen. dat ze elkaar zien in uren van gevaar en
afscl..cid llerrl(,ii ...i,:,r clen rlncd, al ziin ru -r.,lrarr-
een... Het twee'de gezicht, ha, daar rnaak ik een
grootsch gedichi over !

-- lf) -

Richard trreek spottend naar hem. Bij vriendennoernd,e hij Willem BreeCenr .r"",",...

- lV.[evrouw Van o^""lÏi en ,sophie zouden een
i*ro* brengen aan de nn.ar*.: Fiu*.Ir. WillemBreedens vernarn rlit en 

"r._r*aïïâmes te mo-gen ','ergezeilen.
F{i; wiide de vrouw eens zien, die het tweedeg.ezicht rhaci gehad. Ze moest ,;;;r" een hoofd-figur-rr worden in zijn g.di"h;.

-, 
N., den,mi,Cdag grng; ze gerlrieën heen. In hetaorp werclen ze eer,biedig begroet. M"rror:* Vu,

P.l:,"d"t 
rknikte d", "t.rif ,:;;;;, Ze genoot fei_

::11t* ,"u" haar aanzien. Ze u,ist zelve niet, hoeIrot,s,ch ze was.
Vrourv Hameis 

-en Emma zaten in huis. Nogaltijd bedekte een laken .t:. 
";i;;;l en zweeg de,:ur{.. iclol< ais ro:uw over hen, *Ër- plrutsen hierjediq lflgysr.

- _ 
De dames en Willem traden binnen. MevrouwVan l)aande,l stetrie *ij"h;u; ts;;à;", voor.*- Ik heb van uw treffend visioen g"hoorJ, ,.iWiiienr. Ik ,ben er zeer van onder den indru,k. Gernoet uw man e,n zoon wel innig bemind hdb_be' orn zullr een sterke .i.il"";;;ir"h.p te be_zitten.

' \,'rouw Harnels begreep clie hooge wootdenniet. 'lVat wist zij .,rur, 
=i*l"g,r*""rr"Jhup.

- It -



* irlal,r.rrlijk had i[< mijn man en mijn jon-

t"r, I;"f, ,or^L ,.' O, ze war3n z-oo goed voor
';;tj..:i'Is'on"".uliik, 'dat-ik ze beiden zoo ineens

ilù;U"". J", rnijnhter' ik zir'g ze met het hoofd

t;;i," ;;t"r, i,ui haar langs het 'sezicht' Toen
'îi"r"ïf.'lr"t, att ze nooit meer zouden terug[<ee-

;";;:.:^C;'h.fro"ft me zwaar' maar ik moet het

gelaten dragen.
Met Jret scheepje hebi ge alles 'verloren'

Ëeke:? vroe'g *""'ot'* Van Daandel'

-_ Alles,, mevrouw' Dat hrint ge-wel begrij^

r>en. We konden het niet verzci;eren' De 'som was

i""ï";;:.. o, ;" hadden zoo voor het bootje ge-

'epa-ard.

- 
't Is jammer, dat uw nlarr en zoon niet bii

ons in dienst gelbieven tlraren'

-- Een *."*"h streeft naar vooruitgang' hé'

mevrouw)"'--È;*a kan werk krijgeu, op onze netten-

br.i*r;j, lr.,volgJt *"tt""t" Van Daande'l' Dat

il;';; ;-r;":J;"-fu' Lo''"" Mijnheer heeft

het nu vergeven dat uw mafi en zoon zijn dienst

u"rli"t.rr. 2" éeàeln toch dweas:"

Vy'ille,m B'"J;;; zag âat een donkere scha-

dtrw kwam to 
"it"t-iZtitht vart Ëmma"' En

dat rleed h"* g"";Igti' *o'''t l:ij voelde ze'|f ook

t"i u*'""d"'""d" in cie v/o.-,rileu -rian mevrouw

Varr Daanaa *"t Itaar 'biitere iiefrittdigheid'

-- Emma ican dus dadetiik aan 't *"ik gr.n,
hernam de dame.

- I'k wil het nog eens met rnoedcr bespreken,
mevrouw, antwoordde Emma.

-- Vrouw Hamels, gij lcrrnt goed naaien,
nieilvaar) Welnu ik zal u wei.k L,ezorgen en mijn
icenniss,en zu,l'len u gaarne wal rneer betaien dan
eelr ander... zooals i,k trouwel',s zelf ook.

--: O, ik vraag niet beter clan te werlcen voor
mijn brood, betuigde de wedu.nre. We hebben al-
lernaal altijd de handen uit ce mouwen gesto-
k.".

- 
We moeten gaan, z.ei rnevrouw Van

Daandel, na nog eeniger, tijd gepraat te hebben
over haar plicht armen te helpen.

Ze legde eerr hanlc,biliet e,p I'afel.
-*- Dat is de eerste hulp, zei ze.
-*-- O, itk heh nooil. van ienranC wa'r moeterr

aannemen I kloeg de weduwe \T/e heibLen harde
Winfers gehad. Soms was ik op hr:t Llunt naar
het armhureel te gaan. Maar rnijn man rvilde het
niet. I-,iever leed hij honger... Ë.n nu...

Zuc,htend rkeelc ze naar het s,:idt Emma schcrof
het blljet terug.

- 
Mevrouw, sprak ze, neem het niet kwa-

li;l.-. maar wenk zullen we gaarlle aano,enien. Een
aalrnoes aanvaarden... neen, dat krrnnen u'.J

niet

-- 12 --
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- Dat is hoogmoed, spn! d" ,."iersvroud,
wat L,ocs.

-- Fierheid is geen hoegtn,red. beweerde Wil-
lern. Ik kan dat gevoe,l zoo goed begrijpen.

--- li< handcl in den geest r.ran vader, hernarn
Emrna.

Mevrouu, Van DaanCel raapte het bi'ljet weer
op.

- 
't Was gaarne gegeveîl, zei ze, maar ik

d-wing u neriuurlijk niet.

- 
Op naair,r'erk ben ik zeer gestel'd, spra'k de

weduwe. Neem l-ret ons niet kwalijk, mevrouw,
rnaaï ik moet inijn dochter gelijk geven. We
hebben nooit iets gevraagd of ge'kregen-

- 
Ge zijt veel te hoogmoedig. Nu, ge moet

het weten. Dus, meisje. mijrrheer wil u op de

nettcnbreierij nemen. Ge kunt morgenochtend
kornen... Ilk moet nu gaen.'. ik heb nog an'dere

bezoeken... Ge moogt mijnheer wel dan'kbaar

zijn.
I).' darnes knikten statig' rnaar Wil em gai

moeder en dochier Hamels de hand.

--- God sterlce u, zei hij .rre t warmte in zijn
stem. Het is een vreeselijke slag ' Zoo ineens

twee ledige plaatsen I Dat lva. zeker vaders ze-

tel ?
-.- Ja, mijnheer, en cl.,t mijn mall 3r nooit

nreer zal zitten...
De lveduwe begon weer te weetleli

_-t4-

-- Toch moed houden I hernarn Breedens.
Cod gee'ft J<racht naar 'lcruis !

l)e dames waren al buiten. Willem voegde
zicl, bij hen.

._ Gij zoudt hier gauw de rnenschen beder,
ven, zei rnevrouw Van l)aandel Moest ge pa-
troon zijn, het vol{< werd baa,s over u.

--- 'Waarom 
nicht)

- 
Ge stijft ze in hun gebrc,ken. Die Ernma is

een hoogmoedig schepsel. Ook al a-ansetast door
den lTeest van o,proer zooals veel jongeren"

-- Omdat ze uw aalmoes weigerde! Maar
nicht. dat bewonder iik iuist! 't Is fierheid".. Ik
ken die karaù<ters uit onze oude vollcs-rerhalen...
uit de géschiedenis en de folklore. Ce rnoest fier
zijn, dat hier nog van dat echte ras woont, af-
stamrnelingen van de Friezen, de Saiçsers, de
Keerlen, de Vikingers misdchien... dat is nu ge,
Iiik, maar van het s,toere volk, dat de lage landen
uit tle zee op'bouwde.

Een oude visscher trad eerl'iedig nader.
-- Mevrouw, is er nog geen nieuws van de

<< \4artinette >>) Mijn zoon is aan hc,ord,, zei hij.
Hij h.eeft zes kinderen.

-- De << Martinette >> is veilig... Ge moogt
me op s'traat niet aanspreken, snauwde de voor-
n^a.më darne.

\Yiilùem vond dat harcl

'_ De << Martinells > is et'n sloep van mijn

-15-*



rnan, sprali mevrouw. Omdat er een bootje ver-
,îaan is, denlçen ze nu dat onze eiloe,p ooù< gezon-
I<en moet zijn. Dat is dwaas...

Willem voelde weerzin vc,or de houding van
me'i/rouw Van Daandel. Hij zwee'g nu.

-- Ik ga niet naar de nettr-nbreierij ! had Em-
rna tot haar moeder gezegd.

f)aar arbeidden afgedan'kte, doodarme vis-
schcrs en oolç ruwe jongens en meisies.

Het kleine werjkhuis, dgt bij de reederij van
,lerr heer Van Daandel hehoorde, had een slech-
ten naam.

- En daar wii mevrouw Van Daandel mij
stoppen ! sprak Emrna verontwaardigd. Eigenlijl(
had ik het haar in 't gezicht moeten zeggen, dat
ilç. er rne te hoog voor acht.

*- Uw vader zou er ook tegen geweest zijn...
' Vrouw Hamels zuchtte., .

--- Morgenochtencl zal ik aan mevrouw Van
Daarndel gaar, zeggen, dat i[< Iiever naai, dan net-
ten te breien, hernam Emma

C),:m David kwam binnen. Hij werd nijdig,
toen hij het hoorde van dat netten breien.

* Ge gaat er niet heen, sprak hij, 't Is er een
ruw l:oeltie. Ze vloeû<en er. I-ia, liever nam ilc u
beiden- lbij mii in huis... Maar houdt samen moed.
Gorl, zorgt... Ge zult geen gebre'tr< lijden. Dat weet
uw man in den hemel nu oo[<l

-16--
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Oc,m David bracht meer troost dan de reeders-

vrollw.
IV.

Tn'ee dagen later sta1:te Tflillem Breedens het

huisje van vrouair Hamels binnen' Emma zat er

bij ltaar moeder.

-" Hebt ge nu werk? vïoeg Willern'

-.- Nog n1et, antwoordde tie weduwe' Emma

wil njet naar de nettenbreieri!'
----- Ik weet het" .. er\ ze heeft gelijk' Omdat ge

in rn.reilijike ornstandigheden veikeert, moet ge

u niet vernederen.
-- Mevrourv Van Daandel brengt geen naai-

werlt. lilc den[<, dat ze boos is, hernam de we-

cluwe.
'.-- Gii kunt zeker wel goet'l schrijven? vroeg

Willem aan Emma.
-- Jawel, mijnheer' Iik morht van vader lang

near school gaan.

-- Ja, dat"heeft de pastoor me verteld' lk hob

*"rk ioo, u. Bij Cen ouden h.eer Lelie vond ik
een hoop boeken waaruit ii-: heel wat bladzijden
wensch te bezitten' Maar de cude heer Lelie wil
die i:oeken niet ver'koopen. I'l-- mag ze wel een

tijdje ieenen. In den handel zijn ze niet meer te

t tij!"". Ik moet 'dus allerlei verhalen die rne be'

lang ittbo"zemen doen afschrijr,'en'Als gij ze voor
miinilt overschrijven, zal ik u fiink betalen' 't
Zij., vertellingen en b.schrij'r'ingen van de stree\

*17-



hier. En ik heb die noodig. Zc-,udt ge me kunnen
helpen )

-- O ja, mijnheer !

-._ Er is werk voor den heeien Winter...
Ge rnoet er niet mee jagen. D:rn zai ik u de boe-
ken en papier brengen. Over de voorwaarden
raken we het -".rel eens. Ce l:ewijst rne een groo,
ten tlienst. Ik zelf kan rne m:t dat overschrijven
niet I'ezig houden.

Emma dankte Breedens vûcr den arrbeid dien
zij grrarne verrichtte Err haar: moeCer was oo'k
L'lijde.

Willem bleef wat praten. Hij dronk zelfs een
lcorn koffie mee. Hij vroeg rraar het leven der
visschers.

Toen hii vertrok beloofdg irij den volgenden
dag een eerste boek te brengen. Het was voor
lrem een goede gelegenheid c,rpie's te krijgen uit
crrde i:oelcen, die hij bij een verzamelaar gezien
had

En hij wist dat hij aldus rvaardige menschen
l,ielp. Hij zou er bij de Van Daanrdels over zwii-
gen.

Den volgenden dag keerde Willem Breedens
in hei huisje van vrouw Harne-le terug. Hij h,racitrt

het eerste boek waaruit Emrna verhalen moest
afsclirijven. Het was in een leeren band en zag

er ?reer oud uit.

Hij sùoeg i-ret open el! wee s lvaal Emma moest

o"îilîî;isi. 
w"'d plots.ble''t H;11.: blik viel op

een plaat enzet"L"i"a"ri'\,u" d;ze den <Vlie-

n"rrd.r, Hollander >> voorstelde'

Breedens merkte haar ontst;:ltenis niet'

-- Dit is een t;;lli;ot"' dtt' << Vliegenden

Hollander >>, zei hii'
E,mma u""*ttl'dat ze clcn geheirnzinnigen

doolaar tweemaal gezren neq ." ,rscirijning in---. Dit is een verhaal """ 1:ri^:;.l.r.rr, hernam
Fri=sland, meer dan sgn ssur'^/ $elii

Bree.lens. lk wil iïb:ù+;l':1]:t-:'-' zo"als een

bcel andert l"g""lî" t" b""1t''ijvirrzen' l/laar ge

moet u nitt ovt'îîui"1' Vt'r dit-verhaal zult

;;;" *'ek noodig heb'ben!
" 

Ëx'*,llï: nos naar clt: plaa! D" "'Vlil-
gen,le Hollander''r"l J"' ."':-'i-l-:il":i,Ï:' :T
7i;r, *ijJtt" 'n3i-rtcl 

en mct zqir'Ûre

ili-Llelk gelaat' , --.'-o-'ulnoit ht' verhaal t3-ld;1tn: 
r

u 'tott' at 
" 
ifitultat-fl"il""*t u een jonqe

kcrer. was, n.t"";i;î;l ""th "t1,9"d 
of zijn ge-

!,c'1. Hij *'u' t# i"i'iti""i*' Hij tartte in den

s t o rrn c 
" 
d' E" 

" 

"'l' 

ti" 
" ";: :i]':i:lÏ',-i: iJ' ;J'f"l;

il::,Jil:;:,ffiIffiiJô'i'"" "" .'t' 
den Ar-

ma.htigt' Hii *ii;"tti"A"t l-;;istand het gevaar
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troiseeren en vreesde storrn, ,." .ro,",i, duivei.Zjjn schip verging niet. N4a"r, d" kapitein, een
tslollarrder, zou ronddo.len op zee. Nu en dan konhij landen... >>

. Y:, s,panning las Emma de vertelling, een fa_
bel eisenlijk.

V.
Van Daandel en zijn zoon kwamen thuis.
:- D" Martinette is toch *"rork"r,-tl"i a.

va.Cer.

,- \4aa1 wees gerust, mar,ra, ze is goed ver-
zekcr,{... De assurantie betaaltl sprak-Richard,

- IE heb over een uur een telegram gehad
':it-Errgeland van schipper Clrau".n]di. 

"Ë "",andere boot vaart. Hij zag t{e Martinette- ver.
dn'ijnen.

_ - Ën de opvarenden) vr,oeg Willem Bree-
.lens. De bemanning)

-. Nog niets van belkenC, :.irtwor-rrdde cle ree-
r{er. Maar zdker verdronken

Vreeselijk ! Hoeveel )

- Zes man en een lcnaair Ik ken natuur.lijk
alle ,lrijzonderheclen niet Ee:., tc-legram is kort.
Ilier ,s het.

El Van Daandel las:
u Zug Martinette zinken. Reddingspogingen

onrrr:gelijk in storm. Alien verrrr,.:*delijË ver-
jro,nken.

Claassen >>.

--20--

- Zouer geen hoop -..t zijn voor het volk?
vroeg Breedens.

f)e reeder haalde de schouders oP.

- Het telegram komt uit Dover'.. Moes'ten

.3r gered zijn, dan zou men het daar weten'
i-. W"t.tt die familieleden het al? vroeg Wil-

lem.

- 
Het nieuws is beù<end. We zijn vlug van

het kantoor weggegaan' om geen last te heb'ben

van klagende vrouwen. Ze zullen wel beweren'

dat de ùartinette slecht was' Er zijn ontevreden
jonge visschers, die ons altijd kwaad bezien'
" ùillu* Breedens was verontwaardigd'

Hce spraken deze menschen over de visschers

en hun familie!
Men ging aan tafel.
Plots klonk lawaai voor

was er gerinkel van glas.
het huis. En tegelijh

- 
Daar zijn de schoelies! zei

verl:leekte. De visschers konren
Richard en hij
ons lastig val"

ler,

'vader. O, hoor ze eens s'chreeuwen"'--- 
n", moet de politie toch hooren ! oordeelde

Richard. Ilk zal uit tt dakraam cp de bende schie-

ten!'' 
- 

Neen ! verbood Willern Breedens met for-

sahe stem.

-- 't Zijn beesten! '

_2L-



--" l{"t zijn geen beesten, maar verbitterdemenschen.

,-_- O, gij spreelit ze-nog voorl En ge zoudtzeker gaarne hier den b"*T ,i"^ kort en kleinslaan I Maar ik sahiet ., op-rlr";" politi" ze niergau'"r,/ uiteen ranselt! verzekerde Éichard. 
"----

Willem verliet de kamer. Èrrlr*U.r"à., ,,t.p-te hij d_oor de gang.
't 'Was 

daar ,buiten nu een onbeschrijfelijk la-waai. Men tierde, _schreeuwa". Ë"*rle, floot.
..Bl:-.i-.". opende de deur. É, 

"toru 
was hetstil. Willem stond daar in het liÀt'van cle gang-

lantaarn.I 
- 

Menschenl riep hij. Luistert laar mij... Ikbegrijp wat er in uw gemoei cmgaat. Er is eenvreeselij,ke ramp gebeurd... Een- sloep ir- ;;_
Éraan..*. O, die zot lreef t de voor,leur geopend I zeidaar binnen Richard. En 'r g*f"rp"l zal in huisdringen. - r- -

. Hii liep door de gang en srûotte Breedens ge_
heel buiten en sloeg d" deu, *"", dirhr.

Ze gooien hem op str.,irtl klonk het rrir
het vol[<... 't Is omdat hil ,."o, 

"rr" "pr."kt.-- Hij is van de familie eir wil ons paaien I
schreeuwde een ruwe stem l)e Martinette was
een slecht schip. De reeder n ilde het niet laten
!erstellen.

-- Menschen, zooals ge nu handelt, kunt ge

-22*

urr znak niet winnen! vervolgde Willem. Geweld
is get:n recht... Gaat rustig heen en verdedigt uw
zaak door vergadering en pers I En treedt nlet op
tegen enkele personen,, maar teger, .lg"*"".à
toestanden en rrrisbruiken, die verdwijnen moe-
ten. Eerbiedigt de nagedachtenis van hen, die in
zee sla,pen, maar wier dood pleit voor uw rec,ht !

Ni:t rnet gejoel kunt ge 't winnen.

- 
'1 Is oOk een mooiprater, die u rnet een zoet

lijntje weg wil hobben, hoorrd,- er een.
Plots stond Emma Harnels bij Willem Bree-

dens.
_- Menschen, i,k heb pas mijn vader en broer

verloren. En i;k heb recht van spreken. Deze heer
zeqt de waarheid. Zoo rnogen we niet hande-
lcn. Laat ons rustig uiteen gaan ! riep ze.

*-- Komedie orn den reeder te helpen. Die vent
paait ons. De s,loep deugde r,iet. Van Daandel
stuurde zu toch in zee! 'klonk het terug.

- 
Mensshen luistert niet naar oproerige praat-

jes ! hernam 'Willem. En luistert ook niet naar
slechte raadgevers en ophiisers. Er zijn andere
micldelen on:r uw recht te verkrijgen !

Flots tyof een steen Willern aan 't hoofd en de
moedige jonrkman wan{<e,lde *n zonk neer. Hij
slaakte nog een kreet en lag dan roerloos.

** Dat is gemeen ! klonk het
* Welke lafaard heeft dat gedaan) vroeg een

ttisccher.
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: ôj'#:i::,r;:$j:;" .lli 
r_ma ont_stel,.{ uit.

., Z" wilde hem helpen opstaan.oul:?u zich nret. ' maar Breedens

- Krc,hard was
I,,oof,i ilJ, :".i o.i;#:= sesaan en statr zijn

, 
_- II( seef u ari" 

-,"ii." 
omschreeuwd" lii. E" d;'";i.,,.i',nt" verdwijnen 

!
Een eerste r"hàt rs in de lucht... ;tî 

o"t.l,ooo.

*Xïï,brauwe boonen ;;;; ;;"-i::; r.,"I"";

."rïï,Î.iollï!, en het volk drong joerend
woedend. eenige jonge mannen werden

*;',fîîi#,1*", dien 
.a,aR uit. zijn kot en

zoon 
is- r.* ,i""i,i:x"*î",î;oï11.#. ;;; D;

-- Help dezer
meenr ! Mi Ë;;;;_ff !, *;,.l::,riî"1ï1iï^:*"6"ïi",;;jî 

q"^orpen !. riei 
-Ë**u.

- ù."-;":;iÎ"u door h''f voll<'
pers! tter te ver! zei hij. Alloh, hel-

Eenige mannen boden zicli aan. De deur derreeders,woning bleef echter crecln*^*

,'" iJ,ïi" ï:: j&l 
*:::J-_"m. ii, ::i:li " xyernam wat er *L 
,u _-

wonde aan het hoofd
.lVloeder wiesch die uit. E,rrnra liep om den

dolcter.
l)e politie dreef intussche:r de bende voor de

rcederswoning uiteen.
De dokter kwam.

- 
'1 Zal niet erg zijn, de eteen is afgestompt,

zer h:tr.

Willem Breedens kwam tor bezinning. Hij
herlnnerde zich dan het gebeurde.

*.- Wilien we u naar het huis van mijnheer
Van Daandel brengen) vroeg oom David. Het
is daar nu rustig, voegde hij er bij.

--- Neen... neen...' De Van Daandel's zijn
ha-rde en wreede mens'chen. Laat mij hier...

- 
Dat is ibeter ook, oordeelde de dokter. Laat

hem slapen. Morgen is hij beter.
De weduwe stond hae,r bedstede af ... Moeder

waakte dien nacht. En ze dacht o'-rk aan de Mar-
tinette... Er was nu wel veel verdriet op het
dorp,

Emma lag boven. .. Ze peinsde aan den Vlie-
genden Hollander... la, zijn verschijning had
wel veel ongeluk verwdkt, mcende ze.
' Twee rampen te Zwinlburg!

Ais de Vliegende Hollander van zijn spook-
schip aan land kwam,'beteekende dit onheil.

Zoo meende Emma, en zoo dachten veel men-
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,îTrl" 
aan de kust' Het was ar 'i

, Den vorgenden _^__^'" 
'iI \zastgeantrerd 

bijge-

dens .'.i;;.i.dl*ï:lno,l;,1:. wilem Bree-

;:lt""o 
rust voor. nan zou h.t h..-lyf ' t"1*' 

",'
. Jn den voormirrJ-^ .--,'rsr 

rierst(i spoedig vol-

1,:i ff ,;1, "_{:""r:tiîiîî1t 
?J."u 

î, Vu,, Daa n.

o, wiil.l i" ;q1'*. É;:l:- verstoord'

rs, spral< 
=". t.l'-lSt 

sPijt me zoc
waart. En roej 

*i"t 
".r.i-'ir"l"'*ut 

er gebeurd

opende, om u ,i l|.,n:i;;;;:' .::i3'"3:i:ïÎ
tl *"u*JH;: il,ii,'Tu'iï l:i':1, r"a *""ï
Ëi fi?iË: rnf knf:,i:.i,Tî:.i,,IJ:ï:-. Neen, u"t*.1"r'jl"i"
meer in u* *o}l^lddt Breedens, ik keer nietbuit.rrg."i;;.;. 

. ."'H 
terug' 

- 
Gisteravo"a *"rj'jî

David î"d.i,;i . r_mma Har,rels 
"r, irurï_.;iII:ier.. _.ch over mij onrfer_a..l"ii, Il";T

,rJ"ïL" armoedig... Een hard bed... dar *an

i,;*ï, Lï "î,i'H 
xïiili *,ç 

iîî î
was een,r""r,ï,îr,îl:;:f:f *j; ?iir#;J:--- 26 -- :t in zee ge-

zernden zonder hersteliingen

- 
Dat is laster. ..

- 
Niet waar... Het moe st hersteld worden,

rnaar dit gebeurde niet en rle sloep sins als een
drijvende doodicist in zee. In plaats van wroeging
te gevoelen, wilde R.ichard nog op de rnenschen
schieten... 'Laat me maar hier! En i'k wil nu rus-
ten il" spreek niet meer.

- 
Ge laat u opstoken dcor deze rrrenschen,

zei mevrouw Van Daandel woedenC.

- 
Ik stook niemand op! sprak Ce we,cluwe ver-

ontwaarcligd. God zal oordeet.en over de Marti-
nette. Er zijn veei gezinnen in diepe droefheid. Er
is groote rouw.

*_ Kunnen wij het helpen dat het stormt )

- De Martinette moest hersteld n,crden...
Maar het get'eurde niet. Ze rvas hoog verzekerd...
Het schip zal betaald worden .. Voor d,: familiè
dey verdronl<en 'r,'isschers is het ellende.

__ Leugen en laster! kreet rnevrouw Van
I)a.a.ndel, Maar met u spreek ili over die zaak niet.

Nijdig ging ze heen, De darne zeg op straat nor-
sche gezichten en vijandige biii<ket. ?e girrg vlug
naar huis.

- 
Al die drukte zal wel koelen,' meende ze.

Wat stoor ik er me aan !

IJaar man was van het kantc'or teruggekeerd en
lag ziek te beid. Mevrourv Van l)aandel ging ;bii

henr' 
- zr -



- Wat scheelt er) vroeg ze.* II( ben zc_ y,;;,;:i:iï,'*
H;, ?:*;"âîi.r ;î", Jr";f;iJ*en 

visschers !

- Ja... maar *";;::'. ù-L,urcrrb'

storr'tl rr wat kunt gij .o uln doen, als het

- De Martin.*^ -^,.,^ r r
sterd wïd;: \iTli.i:: ;:î::.2: *o",t her.
sche tr<ust veel I
f;r".ffi":J:"-"",':',î"f,":.,T,#T:i"ïiHflïi

- Dat h.;"*;;:-'"'etren'.. tl; zond ze uit...
. --* Jawe,, *,"'ri,î' 

^'l:-*::n"'d 
ni"t'--"'

lroeg toch vertr;kr.;;,.::"rfiïi': en ilr riet de
dood van di.î"rr"h"r. _ -;huld aan den

- Ge hebt l<oorts en ge iilt I

- Neen, it 
";l ni"ii',frL'rilil"n schuid, zware

;:ii,T; l:lh:ij:cht me ,j,,.î.r";t het zeg. Mijn
r 
"*.".,.,u ".,.; -;,ï: I 

jht;l.i :: z c o o p sevo ed. . .

en zelfzuchtig. v vvr !!e zwoegetà, wreed

*;f;.-oet zoo niet liggen pickeren, hernam

, -- Ik zie in mij

i:*:: :i"x T:.-ri 
g *iëî:iî:: î::;ï :

j;:ii ; ;i,in J,;'.Tl.iï;.J[; lt :i :;ï"f,;T
*28*

- 
II( zal om den dokter sturen en hij moet u

een kalmeeren'd middel geven,
Het werd in het reedershuii een akelige nacht.

Mijnheer Van Daandel riep soins luid uit, dat hij
de moordenaar was van de b*nranning der Mar,
tinette.

Tegen den mcrgen sliep hij in, Den volgenden
dag was hij wat beter, dcch hij scheen wel ver-
cruderd. De boelchouder van het kantoor moest bij
zijn bed komen.

- 
Ge zult aan de gezinnen t!.er verdronken vis-

qchers een jaar loon uitbetalen, zei de heer Van
Daan'del. Dit is voor eerste hulp.

De hoe,khouder kee,k verbaasd op.

- 
O, er is in mij veel veranderd, hernam Van

Daandel. Ik heb schuld, zware schuld.". 'Wat 
ilc

!çan herstellen, zal ik doen..
Wat later trad Ri'chard binnen. Hij had ge-

hoord, welk bevel zijn vader azrn den boekhouder
gegeven had.

- 
Nu zal ieder zeggen, ,iat we plichtig zijn,

sprak de zoon. Ge handeit zeker in koorts!
Van Daandel gebcod zijn zron te zwijgen.
--- Ik ben rneester en zal het toonen, zei hij.

VI.
Willem Breedens was geltezen en had nu zijn

irtrek genomen in een hotel. Hij wilde niet meer
bij de reodersfamilie terrrg keeien, rnaar toch nog
voor zijn wer,k op Zwinburg blijven. Hij schreef
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verhalen en maakte gedichten over de visschers.Op een avoncl kd--È;;;^. Lr_.t, vair Kad-.o$. Het was onstuimig *."r- 
-

Ze beklom h.t duin, l_ ;;., diepe geul re ont_gaan, waarin het water l<lotste 
""-a.it""C ,;;.Plots stond een gestalr. ,.";;;,;r, .", groore ke_rel mer .." bo."d"" ho"d-.r 

",,,iI 
wijd.n manrel.O, het was de Vli"g"ù""'i-i"ji""a.r...

Emma slaatr<te.""r, gII. Z";il;vluchren, maar
;:j"" 

niet. 't wu" oFhu;;;;"; i" ,r,";l ;;;:
"-_ O, doe rrie geen [<waad, smeekte ze.
- Emmat klonk het.
En plots voelde.-e dat iemand haar L,ij den arnrqreep. 7e wilde zich los *;rr"l; .._ Emrna, wees 

"i"t bung...î't"" het... !Vil,Iem Breedens...
*_ Willem Breedens !

r_- 4"r, ge Tij voor den Vliegenden Holtran_{'ler aan ) vroeg Breedens.

- Ja""
-- 't Is gek van mij.. ik ben verrnomd, als hetzeespook... C). n..-olt l.; il;;;n. Velen zul_I,-^n dat kinderajtig vin.Jen. ,,_î;,i; 

me geweldigrlat ik u schri,k aangejaag.l h"h-.-Eï vroeger ookheb ik u zoo doen Ë"";.:" i,i rr.iToom David ook. . rr..uja.X;i.i i;l:i"::Iegenden van de kusr i\cqri,,,^;. ;;îiras 
altijd eenstudie. Toch heb irc 

ï*;$âJ'*o_ u en oom

David het bestaan van den Vliegenden Hollander
uit het hoofd te praten. Ik haC oprechter moeten
zijn. Vergeef ge het mij)

* O ja, antwoordde Emrna.
* Een dichter heeft soms rare invallen. Als ik

zoo vermomd bij storm rond zwerf begrijp ik beter
,i: r:ude verhalen.

- 
En het was dwaas van mij aan het sprook te

selooven... Nu zal ik rnijzer zrjn... Eigenlijk heb
ik uit die oude boe,ken geleerd, dat die oude ver-
halen fabelen zijn. Er is geen \"liegende Hollancler
die ongeluk kan brengen.

Ze wandelden samen terug.
Oom David hoorde nu ouL wie de Vliegend.:

llollantder geweest was.

- 
Wat gekke streken van zoo'n dichter, zei

hij. Maar mijnheer Breeden: is t,:ch een braai'
mensch. Hij schrijft in de groote gazet van de staci
dat er betere toestanden voor .ir: visschers rnoetert
lcomen. Hij verdedigt ons.

Mijnheer Van Daandel gerras. Maar hij bleet
somber, want hij lkon de ramf) der Martinette niet
vergeten. Hij voerde veel verl:eteringen in, al had
hii daardoor veel last met zijn zoon.

Een tooneelstuk van 'Willern Breedens over de
visschers maakte overal diepen indruk. En er k*'a-
men meer en meer hervormingen. 'TVillem bleel
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te Zwinburg wonen en Emmat F{aniels werd zijn
vrouw...

De visschers haddeil een prachtige eerepoort
gebouwd, versierd met ankels, netten, en scheep-
jes, toen ze trouwden. En aan veei sloepen wap-
nerde de vlag.

Willem Breedens was rijrk en Emma werd nu
een voorname dame. Maar ze bleef nederig en
cleed veel goeds. Als ze armen of zieken rbezocht,
was het uit oprechte belangsteliing. En haar rnan
bleef de raadgever en de vendediger der vissc'hers.

Moeder Hamels woonde bij Wiilem en Emma
in en genoot een rustigen levensavond.

Ze dacht dikwijis aan haar man en zoon, die
sliepen in het groote kerkhof, r/vaar geen zerken
zijn, en als eenig kruis, dat op, het topje der mas-

ten, aan de visscher$sloepen, verschijnt.. . en soms
meezinikt in de golveTr, als om de dooden te delç-

ken"..

Ë, INDE.


