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Nr, 148

A. HANS

DE $CHAT !il I!E TUEFIFffi

't Was een benauwde tijd in Vlaanderen; zooals iret
volk al dikwijls ondervonden hrd. De Franschen spcel-

clcn er den baas.

Frans Vy'agenar€, een jongen van veertien jaar. hoeddc

vaders koeien op de wcide bij de duinen van Coxyde,
Het was warm weer en Frans lag in de schaduw vrn

een .boom. Ginder rezen de groote gebouwen en dc

scboone kerk op v:rn de duinenabdij. De leekebroeders

vrn dit klooster maakten veel moergronden droog en

ver.rnderden die in vruchtbaar land.
Die abdij is nu verdwenen. Op de plaats staat de

kleine kapel van St. Idesbaldus. In den grond vindt men

nog dikwijls steenen der oude gebouwen.

Frans V/agenare kende veel broeders uit de abdi.j.

Maar nu werkten er geen in de buurt. Het was bier
cenzaam.

Eensklaps zag Frans een man uit de duinen sluipen.
Fr;rns kende hem n'el en eigenlijk werd hij nu wat bang.

Die man beette Karel Seeldraaier en ieder zei. dat hii
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slecht was, dat hij stal 'en ook wel een moord zou dur-
ven plegen.

Frans sloop achter een boom. Het gebeurde wel meer,

dat de koeien zoflder wacht hier graasden. En Seeldraaier

zou het dus niet vreemd vinden, als hij g€en veehoeder

bemerkte.
Frans keek scherp uit. Wat deed Karel Seeldraaier

nul Hij scheen in het zand van het duin te wroeten.
Maar heel duidelijk kon Frans Wagenare het niet zien.

Na eenigen tijd ging Seeldraaier heen en Frans voelde

zich verlicht.
De namiddag,verliep en de knaap dreef dc koei:n

nlar huis,
Hij r.,as verwonderd op de hoeve veel volk te zien.

Zow er rvat gebeurd zijn?
Fr;ns k'w'am nader en zag, dat eenige mannen een

vrouw binnen droegen.. Anderen keken toe.

- 
g/19 is er toch? vroeg Frans aan zijn zuster Veerlc.

- 
O, vreeselijk... De boerin van het Kreekhof lag

bewusteloos in de duinen. Visschers hebben ze gevon'
den en brengen ze juist hier. Ze dachten eerst dat ze

dood vu;.-s, maar gelukkig leeft ze nog.

- 
f{sgf6 ze dan een' ongeluk gehad?

-- 7e is geslagen geworden, 'rvant ze heeft een 'kap
op het hoofcl. En er is veel bloed in haar haar. Ze is

cp haar beste gekleed en ik weet, dat ze eefl gouden
h,rlsketting draagt, Maar die is verdwenen, Zeker hel>-

ben Fransche soldaten haar geslagen. Dat denkt Karel

-4
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Seeldraaier ook, want die heeft Franschen op het strand
gezien.

'Frans 
moest eerst de koeien in den stal brengen. Toen

ging hij vlug in huis.
Vrouw Pieterse, de boerin van 't Kreekhof, lag bleek

als een doode op een bed in de zijkamer. De moeder
yan Frans wiesch haar aangezicht en trachtte de bewus-
telooze tot bezinning te brengen. Een knecht was al

om den dokter.
In de keuken stonden de visschers en andere mannen.

Ze',spraken over de aanranding.
.-- Ja, dat is r,ryeer een kr+'ade streek van Franschc

soldeniers, beweerde er een. Die kerels zijn voortdurend
:r;rn het rooven.

* En ik heb er een troep op het strand gezien, sptak
Karel Seeldraaier, Ze kwamen uit de richting van

Nieuwpoort.
Frans \try'agenare keek naar Seeldraaier. En hii dacl

aan zijn rare doening bij het duin, Een zonderlinge
ged-achte greep den jongen aan.

Frans ging bij zijn vader en fluistetder
--r Kom eèns mee buiten...
:--- \{2216111, jongen/ vroeg boer Wagenare.

- 
Ik morit u iets vertellen, de anderen behoeven het

nog niet te hooren.
Verwonderd volgde Wagenare zijn zoon.
-- Vader, Karel Seeldraaier beeft misschien rvel

vroù\f,' Pieterse aangevallen, sprak Frans buiten.

- 
\ll;111q6 deirkt ge dat?

-6-

--, Toen ik ciezen achrernoen in de weide was, kwanl
Seeldraaier zoo voorzichtig uit her duin. En dan zap,
ik hem in her zand wroeren. Hij kon mij niet bemerkçri,
rv.rnr ik had me achter een boom verdoken" WiË weet,
heeft hij daar niet alles verborgen, wrr hij van urou*
Pieterse afnam.

- 
Jongen, 't is best mogelijk, want Seeldraaier is

een deugniet. En hij vertelt nu, dat er Fransche solde_
niers waren, ofschoon niemand anders ze gezien heeft,
Spreck er met niemand over. Ik zal den schout waar-
schuwen. Àls Seeldraaier plichtig is, zal fri; ,ljn ,r.uf
krijgen.

Dhar naderde een
van de Duinenabdij.
klooster.

monnik. Het was broedêr Gabriel
die te Coxyde stond, een machtig

Broeder Gabriel kend voor zijn tijd veel van gënees-
kunde en werd dikwijls g..o.p.n. Hij teetc flaar v,rouw
Pieterse en zei, dat
ee n ern sri ge.' .ourrrn l'"ff:.:;I'$ji:1ffi, î:' # ;:en zou om en drank van kruiden gaan.

Boer Wagenare wandeld. .en eiid met broeder Ga-briel mee en verrelde hem, wat Frans aan het duin gezien
had.

*- Ik zal er den abt over spreken, zei de monnik.
De abt of oversre der abdij stond aan het hoofd vanher gerecht in de streek

_ Toen boer Wagenare thuis kwam, ontmoette hij erden boer van 'r Kreekhof, den man der gewonde vrouw,Ook zijn zon€n en dochters waren _..iako_ao..-7-_



..,Àriet welk een droefheid stonden allen bij hun echt

genoote en moeder. En nu hoorde $/agenare' dat vrquw

Pieters op weg was gerileest naar haar zuster te Ghy-

velde; en dat ze haar juweelèn droeg, welke thans ver-

dwenen waren.

- 
\,r2js1, Seeldraaier is vertrokken, zei Ftans zaclfi'

- 
O, we zullen hem wel vinden, heb maar geduld'

antwoordde boer Wagenare.

Een uur .later was de schout er, de hoofdman cler

politie. Hij ondervroeg Frans. 't Speet bem' dat Seel-

draaier zich hier nièt meer bevond.

De schout wild nu eerst naar het duin bij de weide'

Frans, zijn vader, eeî zaaî van Pieterse en nog enkll':

anderen gingen mee. De schout vertelde onderwege,'

waarom Seeldraaier Yan den laffen aanval verdacht

werd.
...Frans wees de plaats' waar Seeldraaiet in het zand

gertrroet had. De schout liet er een opening maken' En

daar lag in een doek de geroofde schat: een halsketting'

oorslingers, een beurs met geld.

- 
Se€ldraaier is de schuldige, zei de schout. Vy'e

moeten hem aanhouden.

Niemand vermoedde, dat Karel Seeldraaier alles he-

spiedde. Hij was van plan geweest bij de eerste duister-

nis zijn buit te halen; hij wachtte nog wat aan't duili'
toen hij het groepje van den schout zag nadeten'

-.;.$/at beteekent dat? mompelde de schurk. Komên

ze .de,soldeniers zoeken ; of zoa die rakker van Vy'agenlrê

me bespied' hebben? Tot mijn schrik bemerkte ik' dat
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hij-met de kocien weerkeerde en misschien toch in 'de

v,'eide gevrecst was... En ik zag hem daar op het,hof
dikwijls naar mij kijken en dan met.zijn vader vezelen.
Cpgepast...

En Seeldraaier kroop in het riet van een kreekje
naast Wagcnare's weide en bemerkte, hoe zijn schelm-
stnk veiraderl was. Hij zag dan, hoe Frans 'Wagenrre

aantoonen moesr waar hi j stond, toen Seeldraaier uit
't d:"rin k.lv::rn. En de schelm hooide den schout spreken
over zijn aanhouding

- 
l\l[31i zoo gau\r./ nog niet, mompelde Seeldraaier.

Ik laat me nier opsluiten en aan de galg knoopen. Het
leven is te schoon. En ik heb goede vrienden bij de
Fransche soldeniers.

De schout en zijn troepje verwijderden zich:.

- Gegroet, spotre Seeldraaier. Ja, zoek rné maar. De
4bt kri;jgt me niet in een kelder van de abdij. En Fransje
Wagenare, ik zal het u afleeren nog te babbelen.

De deugniet veriiet het riet.

- 
Jammer van dar goed, bromde hij. Er was een

schat in dar duin. En ik zou er te Brugge veel geld van
gemaakt hebben. Ha, toen ik vanmiddag de rijke boerin
van 'r Kreekhof zag, .yilde ik die goede gelegenheid
aangrijpen. Mer een fermen klop van mijn stok lag
vrouw Pieterse op den grond. Ze beeft me zelfs nret
herkend, want ik kwam bijhaar vân achrer een duintop.
Bah, een anderen keer zal ik gelukkiger zijn."

En de schurk verdween in het duin.
Seeldraaier. woonde geheel alleen in een hutje niet ver
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van de duinenabdij. De schout ging eerst daarheen' maar

vond den roover niet. Hij zond zijn mannen uit. Ook
bo€ren,: hielpen zoeken. In den nacht werd het huisje
bewaakt. Maar de sluwe vos liep niet in de val. De abt
zond den volgenden dag bericht naar Veurne, Duinkerke,
St; 'Winoksbergen, Loo, Nieuwpoorti Diksmuiden; hij
beschreef Karel Seeldraaier en verzocht de overheid zoo
mogelijk den schuldige aan re houden.

Maar het was al vergeefscbe moeite. Van Seeldraaier
hoorde men geen nieuws.
Vrouw Pieterse kwam tot bezinning. Broeder Gabriel
uit de abdij verpleegde haar uitmuntend. De gewonde
vertelde hoe ze aangevallen was geworden, zonder
iemand te herkennen. Maar door Frans wist men nu,
wie de schuldige was.
, Boer Wàgenare was voorzichtig. In de eerste dagen

liet hij Frans niet meer naar de weide gaan, uit vrees

voor wraak van Seeldraaier. Maar de schurk bleek uit
de streek verdwenen. En het leven ging weer gewoon
zijn gang. Vrouw Pieterse beterde en na rwee weken
kon ze op haar eigen boerderij terug keeren.

:t Leven ging gewoon zijn gang, zeiden we. Maar
het had veel berer kunnen zijn, ware het geheel vredc
geweest.

Lodewi.lk van Nevers u/as roen graaf van Vlaanderen.
En hi.i en zijn ridders verdrukten bet volk. Ze eischten
t€ z\Â'are 'schattingen. De graaf rvas veel in Frankrijk
en had een Franschen ridder, den heer van Àspremont,
tot. landvoogd over Vlaanderen aangesteld. Die ridder

l0 -

purrr. d. !,o*ren u..i g.i.t af. Ën zijn soldaten maakteri

trer dikwijls op bet platteland erg bont' Maar de boeren

kwanren darr in opstancl en er werd soms verbitterd

gevochten.

Rond de duinenabdij bleef het nog rustig, maâr elders

in Veurne-Àmbacht was er menigen keer oproet

Nikolaas Tannekin had zelfs een leger verzametd om

de ridders en hun soldeniers te bestrijden ( I ) '
De burgers en boeren van Veurne en Veurne-Àmbacht

gehoorzaamden ook aan een anderen hoofdman' Eusta-

chius Sporkijn, een Veurenaar. Sporkijn had vroeger de -

Veurne-Àmbachters aangevoerd in den slag bij Groe-

rringr of den Gulden Sporenslag. En zoo werd hij door

lrrt volk zeer geëerd.

't 'W'aren dus zotgelijke dagen in Vlaanderen' Boer

'Vd.lg.na.. sprak er dikwijls over met ziin gezin' En
Frans, zijn zoon, en Veerle' zijn dochter, vonden d*n

,,.raaf en den landvoogd akelige menschen.

Zekeren avond kv'amen Frans en Ve'erle van Veutne'

Ze hadden hoter weggebracht en wel wat lâng in de stad

,.'ertoefd. Het begon al donker te worden.

Ze spoedden zich voort op den weg, die van Veurnc

raar de Duinenabdij leidde.

Plots schrokken ze. Eenige mannen sprongen vÂn

.-chter de haag.

- 
Stil staan! riepen ze.

De kinderen gehoorzaamden.

( r ) Men leze ovi r Ztnnekin: << Dc Kerels v,rn Lampernirse >'
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"- iViet verder gaan... klonk het, Ge zult hier bij
ons wachten.

-- Maar rve moeten naar huis! jammerde Veerle.

- 
$112[s moogt ge naar moeder. En nu brar'f zijn.

De mlii:ncn lêidden Veerle en Frans in een oude
schaapskooi, Daar zaten nog eenige gevangenen, een

hetder, een boerenvrouw, een veehoeder en een monnik
der .rbdij.

-.- De kindercn van Wagenarc, zeiden ze medelijdend.

- 
O; war(om lnoeten we lrier blijvenl vroeg VeerTe,

hrlf schreiend.

- 
Die nianr:en zijn de gidsen van Fransche solde-

niers. vertelde de monnik. De soldeniers zullen van
avond, als de boeren te becl zijn, de hoeven plunderen.
En ieder die vcorbij komt op den weg of door het vel,J,

wordt hier gebracht. We zouden de soldeniers kunnen
zien en het de boeren gaan zeggen, dat ze fiio€teû op:l
passen. V/e rnggen de soldeniers niet verraden. En eenige

Vlaamsche deugnieten zijn bun helpers.

- 
O, wist Sporkijn het maar! sprak de herder. Hij

zou met zijn Veurenaars de Franschen wel verjagen.

- 
Maar niemand van ons kan naar Sporkijn toe,

hernam de monnik.

- 
O, wat zal er thuis gebeuren, misschien worden

vader en moeder wel gedood!.. jammerde Veerle
Wagenare.

- 
Kan ik er niet uit? fluisterde Frans.

.-- Neen, die soldeniers houden bij de schaapskooi
de wacht.

l2-

.- Ja, wat zal er. op onze hoeven gebeurenl vr,rtg
crok de vrouw, die daar zat. :

Ze, uras çen boerin. Frans en Veerle kenden haar wel.
,.-,-'Dat de sotdaten ons vee rooven, tot daar, sprak

de vrourv.. Maar ze kunnen mijn man en kinderen doo-
den. O, God helpe ons; Veerle, kind, laten we bidde,r

voor âl de geliefden thuis!
,Nog twee gevangenen werden in de kooi gebracht.
.-- Die hebben we uit het veld gehaald! klonk een

stem.

Frans kreeg als een schok. Die stem kende hij. Het
rnoÊst. Karel Seeldraaier zijn die sprak.

.- F{,oeveel van die brave rnenschjes hebben we al?

vroeg Seeldraaier; die dus ook tot de,verraders behoorde.
Hij haalde een brandende lantaarn van onder zijn

mantel en bijlichtend, stapte hij binnen.
"'- Van alles wat! hernam hij. Maar wien zie ik daar!

Een oude kennis.
Hij wees naar Frans Wagenare,.die wel in den gro::d

had willen kruipen om zich te verbergen.

. Zoo, manneke, gij hier ook, vervolgde Seeldraaier.
'Wat een plezier u te ontmoeten, wâût rve hebben nog e4n

appeltje met elkaar te schillen.
FIij greep den knaap bij den nek.

- 
l7x1 dien jongen gerust, schavuit! beval de herder.

Hoe durft ge u hier nog t€ vertoonen, moordenaar...
Seeldraaier riep twee soldeniers, wânr hij was bang

van den herder'klappen te krijgen.

- 
Help me dezen jongen buiten sleuren, zei hij.
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Ërr Frrns werd uir de kooj geuokkÊn. Ën vrn aeri
cle cleur zei Seeldraaier rot den herder:

- Ge dacht dar ik aan den anderen hoek van Vlaan-
cJelen zat. Uw'schour wilde me ophangen. Maar ntr
;:ullen we hier eens den rooden haan doen kraaien. Ha.
streks zullen de hoeven lustig brandenl

---- Misdoe Frans nietsl smeekte Veerle.

-* Frans Wagenare zal aan een tak bengelen. En
d.rn mag zijn vader naar hem komen kijken; riep Seel-
clraier met haat in de stem. Ik heb het niet vergeten.
dat hij mij bijna aan de galg had geholpen, roo'n
kleine spion. Nu is het mijn tijd om te lachen. Ze beb-
ben Seeldraaier hier altijd een schavuit genoemd en bem
yerachi. Vannacht zullen trotsche boeren Karel Seel-
draaier om hun leven smeeken. Ge moogt het weten, boe
ik Fransche soldaten verteld heb, dat er hicr rijke boeren
wonen. die veel goudvinkjes in huis bebben. Ja, ge

rîûûgt het ook !l'eten, dat ik ze uit wraak den weg heb
gewezen.

-- En om u zelf re verrijken, zei de herder.
,- Dat ookl Ik word een groot€ heer, beweerde Seel -

dra.aier. Maar gij, r'uile schaapswacbrer, hebt te vcel
praâts. Bij de eerste brandende hoeve jaag'ik u in het
vuur. Dan zult ge anders piepen.

.-,Marr, rvilt gij uw ziel nog zwarter maken? vroeg
de ruonr':ik der Duinenabdij. God ziet .en hoort u en zrl
ieken:rchap eischen. En zult ge nu e€n kind mishandelerr i
Breng Frans V/agenare hier terug..,l

t4 -

*- Ge moogt straks bij den boom een gebed voor

zijn zieltje lezen! spotte de schurk. Bereid al vast dien

leelijken herder daar op den dood voor, want hij gaat

in bet r"ilûr els een brood in den oven...

O. misdoe Frans toch niets! schreide Veerle'

Maar Seeldraair:r wierp de deur van de schaapskooi

toc. Veerle..bonsde er op en kermdc:

- 
Laat me bij mijn broer! O, heb medelijdenl

En in haar angst riep ze om hàar vader en moeder'

Frans stond bevend tusschen twee soldeniers.

- 
Ventje, nu maken wij onze rekening eens. zei

Secldraaier. Gij bebt me bespied, toen ik mijn schat in
cle duinen verborg. En ge hebt me verraden bij dcn

schout. Ik moest vluchten. Maar nu leer ik u voor alti id
uw nieuwsgierigbeid af.

- 
O, doe me geen kwaad! smeekte Frans.

-- Te laat gekermd, mannekel Ge hangt dadelijL
àan een boom. Ik heb hier al een touw. Nu kan de

schout u niet helpen en de abt ook niet.'lVe moemn

een eindje langs het vaârtj€. Daar staat een kloeke r.vilg.

Ncem maar zelf de lantaarn. Ik maak intusschen de

strop, om ge€n tijd te vertiezen.

. Seeldraaier dun,de Frans de lantaarn in de hand. I.)c

;rrme knaap dacht aan vader en moeder, Hij zou hen

niet mcer zien. Hij moqst stervcn... .

-_ Seeldraaier, heb medelijden I snikte Frans"
'- Zaoals gij, toen ge aan uw vlder vetteldef . clat

ik het goud van boerin Pieterse in het duin had verstopt,
Gccn trrantjes helpen u...
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- 
l\Àoet ik dan gehangen word€nl vroeg Frans

scbreiend.
De soldeniers waren ;rchter geblevem. Ze hadden 'het

gesprek niet verstaan en lieten Seeldraaier, hun gids'

maar doen.
Frans was geheel in de macht van den schurk,' een

grooten, sterken man.

Sterven! O, de zucht naar het leven laaide zoo mach'

tig op...

-. Licht eens bij, en bekijk uw strop. Die zal wel

sterk genoeg zijn, hê7 vroeg de wreedaard.

Frans verhief de !antaarn, maar sloeg die eensklape

met kracht in het gelaat van Karel Seeldraaier.

De boef week achteruit en tuimelde omver. Frans
ijlde u'eg lângs de vaart; hi j hoorde Seeldtaaier nie t
roepen. Misschien was de schurk wel bedwelmd.

Frans begreep dat hij moest oppassen weer niet in
handen van soldeniers of hun helpers te vallen. Hij ver-

bcrg zich in het riet langs het kanaalije.
Daar werd hij kalrner. En hij dacht nu aan de andere

gcvangenen en arn de plannen van de soldeniers.

- 
O, kon ik Sporkijn waarschuwen, zei Fr"*s tri.i

zich zelf . Hij zou ons helpen. Ik moet naar Ve.-;-.ne.

De wakkere knaap voelde zijn plicht. Hij was hier
toch naar de zijde van de stad. Een eind sloop hij door
het riet. Hij hoorde mannen spreken en hield zich dood-
s til.

't \Iy'aren twee

verstold hen.
van de helper er soldeniers. Fra:rs

llr 
-

-- Nu zullen er niet veel mensihen meer kolncn'

zei.er een, 't Is aïond en het landvolk is niet laat op

de br.ln.

- 
Toch nog wat opletten, oordeelde een and'er'

Sporkijn te Veurne rnoet niet weten, dat de soldeniers

van den graaf hier zitten. Toen we van Loo kwamen'

deden we juist alsof we naar de kanten van Nieuwpoort

moesten. En heel slim zijn we allen naar hier afgezakt'

- 
$ssld122ier kent de kleine !r'egen. We zullen mor-

gen rijk zijn.
-_ O. ik steel straks zooveel ik kan.

- 
Dat is nog te bezien, dacht Frans.

Hij kroop op handen en voeten door het riet, ett

pas een heel eind verder, waagde hij het recht te staan'

Op een draf liep hij nu naar Veurne. En hijgend
kwam hij aan de poort. Deze was gelukkig nog open

en de wachter liet hem door.
Frans zag op de markt een groote groep burgers.

Hij hoorde dat de menschen over Fransche soldaten spra-

ken. Er waren soldeniers in de streek gezien en de

bevolking was niet gerust.

Daar naderde een burger.

- 
l\d1nnsn, zei ltij, we moet€n boden naar Veurne-

Àrnbacht zenden, om te weten, wat die pas 4gngekomen
soldeniers in het schild voeren.

Het was Sporkijn die dit zei.

Frans drong door de menigte.

- 
Hoofdman, ik weet, rvat die soldeniers van plan

zijn, zei hij.
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- 
Gij weet dat. een jongenl vroeg Eustacbius $por-

kijn verwonderd.
-- Ik ben hun gevang€ne geweest, hernarn Frane.

Hij vertelde zijn wedervaren"
_ Burgers, we helpen de boeren van Coxyde! riep

Sporkijn. Haalt uw wapens, vlug, eer het te laat is.
Deze moedige knaap zal ons den weg wijzcn.

Niemand kon de helpers beletten Veurne te verlaten.
want de ambtenaren en soldeniers van den graaf en den
landvoogd waren al lang uit de stad verjaagd.

En weldra trok een geduchte bende gezwind door
de poort. Frans was hun gids. Hij voelde zich nu ver-
heugd. Hij kon veel menschen van ondergang €n voor-
zekeg van den dood redden.

De soldeniers begrepen, dat verzet onmogelijk was.
Ze stonden tegen e€n groot€ overrnacht. 7e rvilden
vluchten. Er vielen dooden, en andere werden gevangen
genomsn.

Frans was naar de schaapskooi gesncld. De bewakcrs
hadden al de vlucht genomen. De gevangenen vermoed-
den nog niet, dat ze al bevrijd waren,

Frans trok de deur open.
Komt er maar uit! juicht hij. Sporkijn en zi.jn

rrljrnnen zijn hier.
-- Frans, Frans ! juichte Veerle en ze sprong haar

lrrocr om den hals. O, ik heb zoo om u gcweend, mrrr
ge leeft nog.

Frans verrelde haastig zijn lotgevallen.

t8 -_

--- God beeft ons gebed verhoord. zei de monni,it
onrroerd.

* Is $eeldraaier gepaktl vroeg de herder.
Dat wist Frans nog niet. Hij zag een groepje gc-

vrngenen. De verrader was er niet bij.

- 
Misschien wefi ik hem liggen, sprak Frans.

Ee nige kerels van Sporkijn vergezelden hem m€t
lichtende f akkels.

Door den slag van de lantaarn was Seeldraaier wet-
kelijk bewusteloos geweest. Maar door het tawaai van
den ko,rtcn strijd kwaÉ hij tot zijn bezinning. En,
urcenend dat de soldeniers dat leven maakten en hun
plundertocht begonnen, stond hij recht. Hij voelde zicl:
duizelig.

--- Kornt eens bierl riep hij. Helpt me...
Maar Frans en zijn groepje naderden. En Seeldraaier

viel yan schrik weer neer.

- 
Ik hang nog niet aan den boom, zei Frans Wage-

nrre tot hem.

- 
Een boom... een boom.. ik weet niet, wat ge wilt

zeg,genl stamelde de schurk.

- 
O, ge hebt bet al vergeten, dar ge me wilder

ophangen...

- 
'1 \fy'as maar voor de grap. Ik zou u naar huis .

laten gaan hebben ! beweerde Seeldraaier.

- 
En mij ook, hé? vroeg de berder. Ge hebt nu

geen kans meer mij te bakken als een brood. Laar ik
dien valschaard den kop inslaanl

- 
Neenl neen, verbood de monnik.
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, O, doe me geen kwaad! smeekte Seeld:aaier.

- 
Àls hij blijft leven, maakt hij weer menschen

ongelukkig, sprak de herder tot den rnonnik.

-- Neen, ik zal braaf zijn en niemand leed doen!

beloofde Seeldraaier.

- 
Deze man is de gevangene vln den abt, zei de

monnik. Hij werd immers gezocht. En we moeten hem

.ran den abt overleveren. Seeldra aier zal voor de rechters

verschijnen.
De deugniet werd gebonden. ln zijn gelaat was

gewond door den slag met de Jantaarn.

De boeren der omliggende hoeven hadden ook het
gerucbt gehoord en kwamen zien, wat er gebeurde. Bij
de eersten bevond zich boer 'Wagenare, die ongerust
rvrs over zijn kinderen.

- 
Vader! juichte Veerle en ze weende en lachte

tttï#:l;r"re 
en de andere boeren hoorden nu, welk cen

groot gevaar hen bedreigd had.

- 
Ge hebt een flinken jongen, zei Eustachius Spor-

kijn tot Wagenare. Een wakkere knaap, die zoo handelt.
Frans was de held van den avond.
-O, wa.t schrok zijn moeder, toen ze alles vernam.

Hoe innig kuste ze haar kinderen en hoe vurig dankte
ze God.

De burgers en boeren doorkruisten nog de helle streek
ortr de gevluchtè soldeniers 

're 
verhinderen elders mis-

daden te plegbn'.

hij
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$celdrraier werd in een kelder van d" duinenabdi j
opgesloten. Ëenige dagen later werd hij ror de galg
veroordeeld en opgehangen.

Eustjchius Sporkijn srreed larer naasr Zannekin bij
Cassel.

Zannekin sneuvelde daar en Sporkijn waarschijnlijk
ook. De geschiedenis zwijgt verder ove. hem.

Een straat te Veurne draagt zijn naam... En nog
iemand anders ook.

Eenige jaren geleden was ik op een feestmaal re Veur_
r:c genoodigd. Veurne had een reus gekregen. En die
reus moest een.naam hebben.

Op het feestmaal zou men hem dien naam geven. De
reus kon niet in de zaal. Hij stond buiten cn keek door
de ramen naar binnen. We zaten boven. Toen herinner-
de ik aan den dapperen keerlenhoofdman van Veurne.
die bi j Groeninge en elders voor de vrijheid van cle

Vlamingen had gestreden. En ik stelde voor den reus
van Veurne Sporkijn te noemen.

Dit is roen ook gebeurd.
Ieder jaar trekt Sporkijn te midden van €en sroer dcor

de stad. Hij stelt een gemcenrelijken strijder voor. G.,
ziet hem op de plaat, waar hij bezoek heefr gekregen
van de reus en de reuzin uit De Panne.

$/e zeiden, dat de Duinenabdij verdwenen is. Maar
van die abdij is nog een hoeve over < Ten Bogaerde >.

-22_

'T VERGAAN VAN SCIJOONEVELDE.

Dicht bij de kusten van Vlaanderen ligt Schoone-
velde maar... diep bedolven onder de golven...

Eeuwen geleden was het een rijke streek wear de

kleiakkers zware vruchten droegen, en de burgers goud
verdienden met scheepvaart en handel.

Maar hoe meer de welvaart steeg, hoe slechter dc

nr enschen werden.
En weldra was Schoonevelde om zijn goddeloosheid

herucht.
Trots keken de rijke eilandbewoners op de visschers

van Kadzand en Reigersvliet of op de schipper$ van
Muiden en Sluis neer. Schoonevelde w.rs een eiland
door dijken omringd en beschermd tegen de zee. -

De mannen en \rrouwen, de koopmans- en reeders-
zonen, zoorvel als hun dochters, leefden in overdaad
en slemperij. V66r de huizen lagen gouden drempels *n
;ran de deuren zaten kloppers en klinken van 't zelfde
metaal. De paarden waren met zilyer beslagen.

Elken clag was het feest. Men at en dronk en sliep
tlan den rocs rrit om weer te beginnen.

De een wilde den rnde,r overbluffen in pracbt vrn

-23-



kleecii.i" in ,jri.,r'reicn en p;.'rrlcn. Malr de kcrk bleef ler-g'

Er, cic o:rde p'iesier h:d vccl verdriet.
I-t!j girg uit om de rnenschen te vernlanen en bij

spr...k van S,rdcrna en Gcrnorah, ctre steden die om hun
sieclrtheid verdoemd en verwoesc u'erden. Hij wekte de

me nschen op :riclr te trekeeren. Il4aar: men lachte i;n

spotûe l1rct he{û.

Keistclag nadcrde. Eri schepen haclden ladingen tvild.

. gevogelte, vleesch eii tonrrcn lvijn rraar Schooncveldr
gevaerd, wafit ei zou \Àresr gesmuld en geslempt wr.i:-
rlen. Overa.l hing de genr rran versch koekenbrood en valt
taarten eir pasÉijeii als w;rgenv,'ielen. Muziekacr i.i,.-:

sternden hur-r spcelfuigen om clen clans te begeleiden.

h4aar ;:an 't Kindeke van Betbtrehem dat lag in een

scl-ramele kribbe, rJacht niemancl.
Ja, Z:^charius" de bejaarde kostet, maakte in de grootc

kerk, waar cle in iood gevatte ruitjes, zuchtten onde:i'

rirn einrk vln <Jen rvincl, het stalleken gereed, En de

oncle pliest et vagi tos rnear ',r,,eenc{e . $,/ie zou in del
Heiligen Kerstnacht, .iezus keimen aanbidden?

. Nog eens rviide rJe priester de rnenschen van Schci-
iravel<ie vrrr!anen"

I{ij begaf zich in ctre st.rcl en hoorde rceds rnuziel<
en gez;-rl-!g, lneai 'f xvarefi lieeleren die den vromen mli i
dedr':r hrriver.- t.

Ove r.rl .fvai.'t de gordijnen hoog oogetrokken. zooti;r-
nrf e !..ii, T:,-';i:n .{e t rj*gedekte rrfels kon zierr. iv.irlt
oçk :ili.r rr.rilrJen 'Je S,.:k'conveIder.aars overmoedig elk;rar
r.lcor <lr weclJc dc ongen uirsteken.
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JJr g*stel zaten ;rl :rarr t.lf r:1 err hcf i eesr begon.

De trrriestqr tracl etrc l:uizelr ï.inrren" en bleei" np drrr

drempel cler feestzalen staàrN eir noodigde de rrrenscherr

rer kerke om daar Christus' geboorte te .vieten'

Maar overal klonk gelach en gespot. En er v,rarcn

er die den dienaar des Heeren vroegen liever mee te eten

en te drinken dan in die kou<le kerk rnis te doen.

-- Z,anâer God kunt gij niet gelukkig zijnt ver-
maande de priester"

-- Ons geld is onze God en we hebben geen anderen

noocligl kionk hel .

Deze woorden rolden voort en rnen herhaâlde en

zong ze zelfs ap cle wijze van een kerkzang: << ûns geld
is onze God en wij hebben geen anderen noodig >>.

Beilroefd keerde de priester naar de kerk terug.
Bij het wijd portaal rrerseheen hem een engei. srr::-

L'nci van licht.
--- Gij el1 nw koster met eenige getroulvefl rnoetcn

nu naar 't lancl van Kadzand varen, sprak de Heincl-
bode. Talm niet, wane er zal een sforrn opsteken, <1ie

g;rnsch Schoorrevelde lrer$'oest.

-" O, laat mij dan nogruaals de onglukkige doola:.rs
vermanen en hun het oordeel aankondigen ! smeel<te

de priester,

-- 'Wat zou het helpeni
"--- Laat ik hun toûnen dat Gocis liefde groor is err

hun nog een kans wordt geboden zich te bekeeren.

-- Coed, vermaan hun dan nogrnaals. Gods lankr
rnoedigheid is groot"
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Dc herder heerde terug naar de woningen waar het
f eest reeds luidruchriger werd en hi j sprak over her
oordeel. dat het eiland bedreigde.

- --:Hij wil ons bang maken, sporre men. Me r ons
geld hebben we sterke dijken gebouwd en de zee mrg
rîzen zooveel ze wil. Ze kan ons niet deren. Het geld
is onze God en we hebben geen anderen noodig.

En zoo joelden de schippers en hoevenlieden, diein kroegen Kerstmis vierden met geld van hun godde_
looze meesters ontvârgen, geld waarmee ze hun ziel
verkochten.

lVeenend keerde dr priester terug. plots luidden de
drie klokken in den hoogen, zwaren toren.

Enkele geloovigen kwamen en armè lieden, gebogen
mannekes, krom gewerkt en vrouv/rj€s in vatÀ klp-
mantel. En ook eenige ouders met kinderen die blijde
naar het stalleke keken.

Maar de priester leidde ze allen naar de haven, w:rar
cen schip lag.

- 
Gaat aan boord, sprak hij.

- 
Àllen gehoorzaamden zonder iets te vragen. Het

was alsof een hoogere macbt hen clreef.
De priester knielde neer en, met her gezicht naar cle

stad, bad hij een De profundis. Toen ging hij ook ophrt schip. De kabels losten van zelf en zonder dar Een
zeil werd geheschen of een hand het roer greep, voer
het schip heen. Een schitterende ster zweefde het voo.
naar ber land yan Kadzand.
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En van op zee hoorde men het woest gezang iler
menschen van Schoonevelde.

Het schip landde te Kadzand.
Toen brak de storm los en begonnen de golven te

builen.
Maar in de huizen en kroegen van Schoonevelde

feestte meh voort... En geschr€euw en gezang wilde
't geloei van den storm verdooven.

Ecn herder kwam door de straten geloopen en riep
ri:t bet nood deed aan de dijken. Hij stormde de feest-
;.licn binnen en sprak vÀn gevaar voor overstrooming.
Men wierp bem buiten.

Toen daalde het oordeel neer. Het water stroomde
;ran, het vloeide onder de deuren, het gudste in de

kamers.

Eindelijk kwam de schrik. Men wilde vlucbten.
Maar 't was te laat,

Snel rees de vloed en de zee huilde tot in de st.rd.

Àngstgeschrei klonk, gegil, geraas, gero€p, geween...

Dronken mannen en vrouwen tuimelden in de golven.
Dansende paren trielden elkaar omklemd en wilden vei-
ligheid zoeken. Maar de vloed sleurde hen mee,..

Anderen r4uchtten naar de bovenkamers en de zol-
ders, doch het water ondermijnde de huizen en de mursn
stortten in.

Enkelen bereikten den toren, De steenen reus wag-
geldc en tuimelde neer.

Ën toen de Kerstmorgen aanbrak was Schoonevelde



veràwe,r.en

î/alcheien.

En ncq

cn bruischte r,!e zee

is het zoo.

tussthen Kadzand cn

Zoo vertellen de menschen. En in een oud boek lezen

r';e: .Schconevelde cr' zeoals het vroeger heette Scoene-
r,'elcl was eel eiland in den mond der Westerschelde.
Hct verdronk in de ve?rt;ende eeuw. De naam is nog in
ee!r zandbank overgebleven. In de Sint Janskerk te

Slur': vaild irrerr rle graftombe van Thomas van Scoe-
neveld, r,viens k;rsreel op ciat eiland stond. Hij ovcrlcccl
in 1417. I/ly sedert is de Sint Janskerk te Sluis af-
l.eb,';r:id. i,}e plr.lrs. liia;lr ze stond, is nu een weide, die
lnen :' 'o 't r.,-:d I..er:khof noemt.

Scr:';^ ,' :!4e i; rTict in ecn nachr geheel verdwenen,
i.1.;'ît; :..c'.,iirl'!r il; hevigr: storrnen af.

'J'iider r dei.: oo::loq 1914- I 9 18 hoorden wc dikwijls
clc Enqrische oi'r'logsschepen op Zeebruggc bombar-
clccreir. Die scllcper lagen dan achter de bank ven
Schoonevelde.

28 -. -29-

hij.

FIET GESCHENK,

L

Hij trok het schuifken open,

Het knaapje stond aan zijn zij

En zaq het uurwerk. liggen:

< Och, grootvader, geef het mij? >

< Ik zrl 't u wel eens geven,

Toekomcnde jaar misschien'

Àls gij wel leert e,n braaf zijt >>,

Zei de oude, < wij zullen zien >.

< Toekomend jaarl > sprak het knaapje'

<< O, grootvader, maar dan zoudt
Ge lang reeds kunnen dood zijn;

Ge zijt zco ziek en zoo oud! >

En de oude man stond te Peiîzen,
En hij daclrt: << Het is wel waar >>'

En zijn lange vingers streelden

Des knaapjes krullend haar.

Hi.j nam het zilvren uurwerk,
En de zwarc keten er bij,

En lci ze in de gretige handjes'

< 't Konrt nog van urv vader >>, sPrak



II

Daar was een grafje gedolven;
De scholieren stonden er rond,

En een oude man boog mer nro€;te
Nog eene knie naar den grond.

Het koele morgenwindje
Speelde om zijne haren zacht:

Het gele kistje zonk n€der;
Àrm knaapje, wie had dat gedachtl

Hij keerde terug naar zijn woning
Dc oude vader, en weende zoox.&t

En lei het zilvren uurwerk
In 't oude schuifken weêr.

Rocalie LQVELINCT
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