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Nr. 253.
A, HANS

HET SP88K gffi ffiffi fr$&$Effifrffi"

I.

Amalia Broeders was vroeg beneden. Ze moest
vandaag op reis. Ze zou de Kerstvacantie door-
brengen bij oom en tante Verlir-rden, te Wieledijk,
bij de zee. Maar 't was een he,ele reis. iin de da-
gen waren kort. Amalia zou dus vroeg vertrek-
ken. Ze kwam in de i<euken.

Grietje, de me id. was al op en lustig brandCe
reeds de kachel. Het koffiewater zong.

_- Jufvrouw, 't heeft lveer hard gevroren.
Kleed u maar waïm. . . 't Zal l<c'ud zijn ,op reis, zei
de meid.

- 
O, Grietje, ge weet dat ik niet bang ben

van den Winter. trk zal te V/ieledijk heerlijk kun-
nen schaatsenrijden op de kneek. Dan is het daar
waariijk fee,st. Er, 's avonds zitten we gezellig in
de groote kamer met de neven en nichien. . û, ik
lOgeer gaarne bij oom Karel en tante Bertha..,.

- 
Maar 't is ver, niet waar?

-l



** Ze wonen ,een heel eind weg en afgelegeri,
dat is ao,r. Eerst vier uur trein, dan met een boot
or/eï' .eei:r rivi'er, en ten slotte nclg in een rijtuig...
Maai" ik hor:p tegen drie uur toch veilig bij oom,
tante, neven en nicliten te zijn. Laat ik nu eerst
ontbijten. '1.. fuIcet nog wat kleeren pakken en te
achl iiur vi:rtrel<.t de trein"

[i:ietje schonk de koffie op, die aangenaam
caol de keu-i:en ge,-irde.

Àrrr;,.iia was de dochter van den koopman
iL,:l:i'.]e;:l û*ni Kar,el, een L,rcrer van moeder, die
,ir.r t.-, -W.cieciik woo;rde, had daar visschersschui-
i.r.,r.. i'lji vr;:s reii,i:i. f-lij had en groot gezin en,
.,o,r.a:,,.,' veel krn,Jelen zijn, is het"plezierig.

ÀnL,:li:l hr:i drie brerers, rnaar eerl was op een
j.r,;:,,r1-i:,.rr ii:. :ien vreelnd.:, om dnut den handel te
i',:'r:; ei:.r,r. t;,,1 eed.e roras gehuwd en de dcrde r.eis'
i.: ;:.',, v,rc;' vaiier in Ârnerika. 't Zou thuis een
s::iile ii.c:'stliiri :zijn. lin nu zouden vaCer en moe,.
ie:' cr,"r neei i:ezoeken, dichterbij en Amalia
mcsl:i tc Wieirdijk trogeeren.

".-{e uvas 'achttierr jaar, en du.s kon ze àe reis al-
i:t ,i ::rl:.en, ai we,s Fret ver en I'rij trastig.

i'Je 't onibiji ging Âmalia haar verder valies
inrtal'-lçen.

\/aier ,en rnoeder wâreïl intusschen ook opge-
staan. '1,e toorden zich met 't strenge winter"
w"ee r niet zoo ingenomen als hun dochter.

-2-

* Een koude reis, sprak mevrouw Brcedel"s
bezorgd.

- 
En er zal ginder veel ijs in de ri.rier zijn-

voorspelde haar man. Dari gaat de veerdienst tra-
ger, Çe zult te drie uur nog nie-,t bij com ,en tante
zijn.

__ 4ir ge rnaar niet in den laten a:,onC -ral!:"

hernam moeder.

- 
Oom stuurt imrners een rijtuig, inerlcie

Amalia op.
Ze redeneerde de bezwaren van haar orrders

ureg.
Vader bracht haar naar 't station.." I\4àar cle

trein bleek een uur te laat. Dat was al ee n veïve-.
Iend begin...

_* ,Ge. zult toch kort na clcn rnidclas aa.n het
veerhr-tis te Beiledarn z.|jn, spr:ak d,e heer Eyce-
ders. Als 't donker wordt, zal de veerboot rnet al
dat ijs in d.en stroorn, niet varen...

- 
O, ilç ben er v66r't donker is, zei Amalia.

-- Jt, jr...
-- De trein kan de vertraging inhaien.".
-- Misschien wel".. Nrr, g,, Ëorrdrlt ,naâï r)ï1r-

standigheden. Vaart de boot vandaag niet rneer,
er is te Belledam, een goerl hotel.

Dat uur duurcle la:rg" [r kwam noq e.en kwar_
tier bii. Eindeiijk verscheen de rr,ein.

Na een hartelijk afscheil van vaCe;:, si.l;:re
:3*



Amalia in. Ze vond- een irced hoekje en 't was lek-
ker warm in den wagon.

De reis begcn. Âr,alia had een boeiend hoeir,
dat voor haar de reis zûil verkorten.

F.erst reed de trein flinl< cloor:. VÏaar toen brgon
hij te sukkelen. Docr de vertraging was de dienst
regeling in de r,v;ir, en in plaats 1,'an << in te halen >>

werd nog tijd vei'loren voor signaÏen.
'T'e lSorghai zou Arnalia overstapp,en^ Maar ze

miste C,e aransi'r".iitiirg. De andere trein had niet ge-
wacht"

-- I-iij moest tc Eelledam de veerboot hal^-,
zei een arnbtenaar.

Amalia rnoest tlvee uur in Ce wachtzaal zitten,
Ze vcilcl het zeer verti,:ietig, maar er was niets aan
te doeir. Z:: gebrr;.ikte er 't middagrnaal.

't \l/as geen één maar'drie uur, toen de trein te
Belledarn aanliwarn.

En Arnalia was cie eenige passagier, die over
moest.

De sc.iiipcer zei. dat hij vandaag niet meer
vaarde.

_- Ove.- een ûr,lr is 't donken, beweerde hij. En
dan zit il< tusscl'ierr ai eiie schotsen. 'k Zou miin
boot kunnen verspeien.

A.n-ralia kreeg de ir;inen in cle oogen. Wat viel
Cit alles tegen,.. .

--- En ntorgen, vc:rvçrlgçiç de veerm;,:r, :.rit het

-4

ijs misschien vast en is het heelemaal uit met va-
rê,n.

h4aar ik moet naar Wieledijk! riep Amalia"
nog erger teleurgesteld, uit.

- Jr, juffertje, moeten, moeten... Wat doen
we tegen de grilien van ,en Winterl Als die zijn
parten speelt, hebben wij daarin te berusten.".
Overmorgen r,r'andel€n we rnisschien c,ver çle ri-
r"ier.. . Maar dan is het klirnn'rer:l over de schotsen.
Ge hadt rnet d.en middagtrein rnoeten komen...

*- Ik heL, de aansluiting gr:mist...
--* Dan is het een c,ngeltrkkige c{ag voor u. Ik

kan u geen beterien raad geven dan in het hctel te
gaen. Daar bran.it de kachel en hier is het ijs-
koucl. 't Z.aI vannacht ll,eer f.:rm vriezen.

-- Maar lcl"lnt qr.j rne rlu lvaar.rlijiç niet naar den
overi<ant brengen ) r'roeg Amal;a in wanhoop"

__ Geen sprake van...

- 
't Is tocir uw plicht de reizigers over te zet-

ten...
-__ Piicht, plichtl En te veronselulcken, is dat

ook plicht, jirffertjei 'Wat zou het clan zijn, als
we midden op de ri',rier: vast Eeraken, en het ijs
de boot pletterde en oirs er bij? Dan zou de veer-
man een onveranlr,r'oorclelijke kerei zijn, een
waaghals, een vent van nir:rncnqfu.ll, hél Ca naar
't hotel.,. en ik rnoet naar huis.

De schipper l(nil;te en.verwiiderde eich"



;\r:raiia ir:,d vrlti l;:;*t-'.en schreien van ot}tgfu-
cheling. Z.t sio:'d nu hier'.' Van avond niet in 't
ge;ellig hr,:.iç van lllrrn en tantc." 

- -- ii';i lrij niet l:.{reï var;n} vroeg een jonge

r.isscllr, *ie lhang r:ader trad'
-*- lir,:,;ii l--îij a*gt, dat het te gevaarlijk is'
*- f-LelçheiCi "--"Va:en er- iwintig passagiels, de

veiilnrr.:;:.t" .,''--,it 'i. '"'r,ri d,:'en' M"aar één, daar is geen

ve;ilier:sie ;r:e.;'r" f'::. 't i;e is een uitvlucht' Als d'e

i11l1r1'6r'.'rr,r e; ieï:-; veL"!ï û-'/eï heeft, zal ik ze wel

,,,"u.;. .l=r", cverk-ant brengen'
Fl;:ns.xiai:s i'.1:eg ,{rr.ra}ia weer hcop.
V..c, vis-s l:et jsi.rii:iq ':iver den prijs eens'
--.- îi. rr rïi?,a-" inee, zei ie visscher.
Zijn baot lag i:.. 't haventje, maaï geluki<ig

\1coi.air;n. ilc vissch.ei ;iep een jongen, die mee

rncest e:r .'''. lt""iir i:eiosfde dezen nog een fiinke
fooi.

-.* trrii:i, steeli f;e.'lrrv in 'i voorr;nder 't L;a-

cheitje aan, cian zit J.r ju{vlruw warm' zei de

vjssche,l 'c;rt i.e-,n knaap.
lin :: Iiir.i:i1w jrlar,inJe e:t', lusiig vuurtje. Arnalia

lrurilic <,:i: ;ri,:ii i;ij . "rte v'ras l"',rhet:gd, toc[ den

overisant t.e :ruilen 
-brleiken.

Ze hoortle ie ijs;echctsen lani{s de boot echui-
ven rF ei' 'rc?e n i;c,i.l;:n. ,ldaar ze dacht aan geen.

geTaar.

De tocht duurde ia-ng. E,n 't was donker, toen
de visscheï naar beileden riep:

*_ Jufvrouw, we zijn er...
Amalia betaaide en de i<naap kr,eeg een goede

fooi.

- 
Ge zijt moediger dan de vee;mart, z"ei ze tot

clen visscher.

- 
Clch, T'eur, vrordt al wat ouder en houclt nu

van zijn kacheltje.." Coede rr:is verderi
A"malia ging aair wal. De kieirre kade was ver-

laten. Er stond geen rijtuig.
-- S/at nu) zei Amaiia, opirreiiw teleurge-

steld"

,Ze ging in de eenige herbers... 'i'Was rlonl<er
in Ce gelagl;ilrrrer. i\,tiaar een vrouw kwarn uit de
keuken, en zei, ciat ;:e eerot clr: lamp zou aanste-
ken.

Is er hier niel een rijtuig van d{/reir.,.iijk gi:-
weesÈ ) vroeg Amalia"

-._ ja... û, zijt gij {ie jr"rf$er, die met de veer"
b,;ot rnoest me.,ekomen?

_ t-
-* {}e vsaart er ir,et op. [in cle veern-lan zdi, Cai

hi; vandaag niet naeer telug kwarn. 'foen is'het
rijtuig weegereilen. I-ieeft Teun dan tnch n'og ge.
varen? '

-- Ik ben rnet een vissch,er gehonren.
** Wie zo:; dat nu ook r*ern]<en i hernam de:

-- 6 '* -7 -



vrouw. Had de koetsier 't geweten, hij to,, na-

tuurlijk ge'wacht hebben. ".
Intusschen hacl de viouw de kleine lamp aange-

stoken. Zekeel,< nu nieuwsgieri,g naar Amalia.
*-- Dat is een leelijlc geval, oordeelde ze.

lViaar ik moet naar Wieledijk.
"*-- 't Is twee uur gaans, ruirn twee uur zelfs. En

in Cat l-;arre weer! Ge zoudt wel bevriezen, juf-
vrûuw. En donkei ziini De dagen gaan nu, maar
open en toe, hé!

--* h4aar is er hier geen rijtuig te huren?
-* il,en rijtuigi Neen".. Een huurhoude; zou

't zauL in .i:ijn soeç: niet 'verdienerr. Er rijdt irn-
rneïs een on'lrrik;us naar Wieletli.!1";, en de rijke
rnensche:r ,.'tr:':: git.Cer laten zich met een Wiele-
dijksche koets brensen. De omnibus komt van-
daag niei ierug, vermits "fei*n, de veerman zei,
Cal hrj geen tweede reis meer deed... Maar Kas-
per zou missr:hien rij*en. L];e heeft een huifkar,
En g'e zit dan tcch beschul tegen den wind.

-- Waar -woont die rnae-r ?

- 
Ik zal om hern stçre1...

-;.* Kan ilç niet naa:' hem toe gaan )

-- C, ge zoudt het nooit vinden, jufvrouw..

- 
T'onia ! riep ze.

Een dochtertje kwam naar voren.
_- Ca eerrs naar Kasper, eli vriias, dat hii hier

konrt i lievai de moeder.

-_8--

- 
Maar 't is zoo koud! klc,e,:: het meisje.

- 
Ge krijgt er iets l'oor, b*I,:rlie lEnralia. Er

ik zal meegaan. Dat is i.ijil ger'.'a'ine::.

- 
Wacht liever hierl dr:rr ,g ic u'"rardin aan'

'V7at moet ge door dien sr:rr:r-r. -ri'jnd iiolen !

- 
O, ik ben er niet bar,g voor.

Amalia gaf een milde i':*i F'n hei meisje wag
nu bereid haar te vergezrll,:r )k valgden een

zandweg en kwamen na eîn vilital rnini*ten aan
een huisje, waar reeds licht bran'Cde

--- Hier woont Kasper, zei het kind uit de her-
b"rg.

Amalia trad binnen. Bij den haard zat een
rnan. 'En aan tafel stopte een vrouw koltsen. Be i-
den ke}<en verbaasd op.

-_- l(un1 ge me ;raar Vv'ieledijk t,rengen met
uw- hrrifkar? .rro,eg Arnalia.

- 
Zijt ge nll nos over cle rivier gekornen i

vroeg Kasper.

- Ja...

- 
Teun zou immers niet m.eer varen.

-- Ik ben me t een visscher gekomen.

- 
Zoa! Dat zal die kerel ook niet vcor nie'

mendal gedaan hei:ben !

_-- Ilç àal u ook goeC beloonen. . .

- 
Wieledijk is ver. En zulk een t:arre avond I

't Vriest, dat't i<raakt...

-*9.*



-:- i:,r,r het spccie i sir"r,ilr:y regen Wiqledijk.."
vneq,:lr de vrou.w er hii.

]odu neneet ArntaHa toch iachen
-** 5r:ri e".. njrr rnee, jr,.r.fvro-,_lw, zei de vrsfuw

wal nijd;c-. Dr << \"lieger:de ï-{otrianeier >> is r:p de
.kilet verschenen, ,en rnet hem. valt niet te gel*-
i.-elr. " .

--* &4aar i;ni ri.jn toch praatjes I fii is geen
- tr /l' 1 ! r rr," ',,/ lj.-rlenrje il,i:jiar,der >>,

---: {,}, ri3' zult J:et ireter weten dan wij, die hier
aan het wat.el x.'one!!...

* 't Is een curT verhaal.'-* $çi, .ia,, or-r,{ is die tr*l.ri}anCer ze}celi ll}ai
rvr:eL ik c:k, s;l hii rnl ;r*g vc,:i +il;l:r wcl.j.:r.,
-nyant hij rirtc.let reLïï/jgi dçien, mce$t r_)p zûe mli ,:iin
vurig lgL,ip. F,4ar.r r.àu r:n rïan korrrt hil 

^** wal.*-- F,ens ln rJe hond.:r..l jaar:. bew"*rde Kasper,'t. Is i,cch latcy :n den o.vonC &rt hij in de duinerr
wandelt, vl.ourul

Kaspei' 'tvas eehtev ::iet cngevoeiig \/ûûr eer:
znet winstje.

**- I-{oen'eel -,vil de jr.ifvicuvr geven} vroeg hij.
*** 'Ëiat n:.*et ge hel:ben ?

*-' "tr urvint;g frank ware niet *veidrevo:n... 't {s
avond en kour{ en dan veï weg ..

*..* '{ r"riniig freurL. is gcetl, a;tte'o*rdcir,: A.rna-
lia ciadelijk {l).

*-, ilan zal ilc inspannen"..
*-- 't Is drrr:, l:io;utle j-. v'rcl",w. Âis dic juf

irïoqirrv' niel ba.ng ie vare c[e:l 'VÏiegenden 
F{ol}an-

de;:, irlr,rcl "1e i-naar te voet gaeil..
*-- 't Is te ver, merkie Amalia crp"

--- ût'in rie htri;,:rg eiapeal eri C*.lr inûr"i{lii r,-,ilr-
Ler:'J rilcren, ;,.1s hei iicht is"

- * iXi moet vr:.n:rvoiil ..i j nrrjn oom zijn, cien
reeder Veriinden.

-"--- t-1, is di,e raij::hee: rv.r r:lrnl :,iep Kasper uit.
Ik lcen hern zeer goed.

Fiij gar 'i:ijra .,'r*uw ei:.rrweiri*, .dai ;*e nLî înaax.
,;ph*uier.r moest mct haar rdi)bï{}î!?. K;,ispe,r ve,r-
voerc{e dilevvijis visch ,.ooi rni-1 ,nhecr Veriinden e:r
clat was een go,ede verdieriste.

lle v'i"eiulv icÏre,ru ûL-,k i-e b,:gn"iji:en, dat re fam,i-
iie v;,n cie;r reeiier' g,:ectr nt;lrt b*lulndetreu.

*.*- Sp:an rjan ir: I uei ze"

. loen veel ruieer i{aar(ie dan nu
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*-- Ë,n hij zal het vanavo:rd wel te
Ce;r. s*.he,,:isie .À:naiia, verbaas.l aver clit*'"- Dl ,r;fv:.çuw hcudt c*er: zot met
gendcn Ëicll;:nile.,rl hernarn de vrouw.
hij juist erg l<.",vaari.

-*-. P*,,Ti:ar hij i;an rcr: trich niet hooren I--- l-Ti? h,'lali alies en hij wil niet r.ritgeciaagci
tryçrr{en. kaepei. blij:f ::uslig }:ij het vuLrr, *prok âo
vrôilw"

lcoucl vin-
bijeeloc,f .

den Vlie-
En dan is

It/ _

( i ) F,en frai:.k had



En ze bc''od /\maiir.r, eeir kop koffie aarr.
't iVieisje uit tie hr';ilr:ig giiig thans heen.
De huifkar stc'ir.,-l r:.:-.t,lig j""iaarl En de vrouw

gaf aan Amalia ','',.' .i.!'.,:lt ;liee oln ot'er itriri
knieën te iegger:" ",..: 

,;'-iliie i;.-,k eert kruiic met
warm Water voar t]:e r'cetell.

- 
Maar spol il-ei rrleer rnlet cien <l Vliegenden

Hollander )), w;ia;lt:})r,iv,'il* .le. toen ae Amalia in
de kar hielp.

il.

't Was een reis iuet irindernissen. Doch Amalia
had weer haar p:'r-ttig: sitinmitg terug. $traks zat
ze immers in de 

",vc,.,.':,'-,e, 
ge:reiiige kamer van oom

err tan+e" Ën zer ;r*ui veei van haar avonturen te
vertellen hebbel.

De huifkar schoi,.tc voort. Arnaiia was blij met
de kruik aan haar vûetsn. Fln de detrcen deed ze
ooL deugd. De 'ovinri vonri nog reten onder de huif
om zijn kor-ldr:n adetn r:aar L,innen te blazen-

--- Ja, ja, er rvorcit veel over den Vliegenden
Fioiliinier gepraal, rei lrlasper. Ge weet er natuur-
lijk nie t .,'eei viir-l, 'ir.rf vrouw, w'ant ge komt ergens
uit "ceri stac{. L\vcr vele i.rc,nderden jaren was hij
een I-ioilar:ilsu-,ii zeel;apiiein, .die niets van God of
zijn gebod 'wiicie wcien. iiij dronk en zwetste en
vloekte zijn volk urt. Eens in een storm, toen 't

schip dreigde te vergilan elr elc matrozen a4gstig
om hulp baden, joeg de kap.itein v.e op. .r'Wer-
ken >>, schreeu"wcie hij. F-n hij vloelcie weer ver-
vaarlijk en spotte rnet f, od. ila*" Ceed hij altrjd bij
storm. En daarvoor werd lnij z.vrear gestraft. Hij
heeft geen rust en kan niet sterven. Altijcl maar
moet hij met zijn schip rcndzr,valken. De zeilen
zijn rood als vuur. Eens in de trrondercl jaar mag
de < Vliegende Floilancler >> aan land komen. En
:ru is hij hier afgestapt. Zijn schip kunt ge over
iag niet zien. 's Nachts is het als van vulrr.

- 
Hebt gij er al eerrs naiir gekeken) vroeg

Amalia.

- 
O, neen, ilç zou ni.et durven; want wie het

doet, heeft kans al rnet eens blind te worden

- 
'ffisn, man, wat ge toch gelooft! Zulke fa'

bels uit den ouden tijd, toen de menschen niet be-
ter wis'ten.

- 
ls61 er ons h.ever cver z.:wijgdn, jufvrouw.

Want 't is niet gced den \n/liegenden l-{ollanCer
uit te dagen. Gij weet dat zoo niet.

- 
O, ik heb ..'air h,:rn gelez.en. E.n er bestaat

een tooneelwerk over hern.

- 
In boeken kunnen ze drukken wat ze wil-

len. Maar wij weten v/ât w.e weten, jufvrouw...
en me't zulke dingen n:r:et ge ;aiei spotten. Dat is
net als de Roeschaard te i:llankenberghe, ook een
<< spook >> die zich in atrles lian vel.anderen, in een
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visscher, een knaap, ".r, 
irorrd en wat weet ik al.

F,n wit, i:et meest met hem spot, wordt 't felst
iicci heir: geplaagd. F-iij duil<t uit zee op en laat de
schuiten kantelen, dat ze vol wa'ter loopen...
Llch, 't is betey er bii avond over te zwijgen.

*.- Tirai bijgeloof I dacht Amalia.
{,;ieije, de rneid, had soms ook rare verhalen,

iniiaï --:;o 'ei:g ais hier, 'waren ciie toch ii,let.
Kasper stak een pijp op en verzonk in gedach-

tr:r'. Amalia zat achter hem en peinsde over haar
avonti-;:'en. w-at zorlden oom e.n l'ante, neven en
nichien vreernd opkijke.n, als ze nu toch ver-
scheen !

De kal s'iokte voort. Het mager pa.ard maakte
g.:en i:aa,:'r. 1\malia begreep, eiart ze geduld moest
ireb!-ien. ?je k-n-am ioch. waar ze wezen wild-e, en
'L r,uas een avontuuriijke reis, waarvan ze veel
aan haar vri.endinnen zou verle'llen.
, Ëen uur verliep. In de verte blonken lichtjes.
Die waren al van h/ieiedijk. En ginds boven de
duinen iichttu- de vuurloren.

.Ê,r:raiir-. i:.eek naar het mooie schijnsel, een bun-
Cel slrail'n, die rond gieden, en den zeeman den
weg tooncien.

De i-;aan was zoo eenzaam ;riet meer. Flier en
Caar -otorrden reeCs visschershLrlten, die tot W,iele-
dijk behoorden.

-14-
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Eensklaps slaakte Kasper eern luiden gil" ' F{ij

trok geweidig aan den teugel
-*- Wat is*er) 'Wat is er? vroeg Amalia'

- 
Hij is daar, op 't duin"' ik rijd. nie.t door""

ik l<eer ter,rg ! zei de voerrrr*an versshritrrt'

- 
D*.r. kerel ! Ge meiakt u zeker Ltang vooi'

een boom?

- 
Ne€n, neen, ée < Vliegen e F{oliander >>l O'

spot nu nie,t met hem.'. Dan komt hij va'st naar

ons toe I

-. 
Maar ge moet me naa-r Wieledijk hren'

gen..'
-_ Ik durf niet.

- 
Ik heb er ., tïo, betaal'd'

- 
Liever geef ik u het geld

- Flauw,e vent... Ge moetit
zie niets...

- 
\il6s1 ik heb hem dr:idelijk

wijden mantel. '.

- 
En 't is donlcer...

- 
Niet zao erg'. ' Er is veel sterrengians'

Kasper had zijn kar gekeerd en wilde naar

Amalia niet Iuisteren.

- 
l-a61 me er dan uiti beval deze boos'

- 
Wilt ge te voet gaan)

- 
Natuurlijk!

- 
O, doe het niet, jufvrouw...

.- Riid dan doorl

terug.
u schamen... lk

herkend met zijn



*. Voor niets ter wereld ! Keer mee terug !

Ik zal i.l morgen brengen !

- 
Denkt ge dat ik niet wijs benl Hoe ver sta

ik hier van Wieledijki ,

- 
Tien minuten...

- 
O, dan zal ik dat wel afstappen ! Maar gij

zijt een lafaard!

- 
Scheld zooveel ge wilt, maar ik tart het

spook.n'ie t! Ik kan er niet aan doen... En gij
speelt met uw leven, ik waarschuw u!

-- En gij zijt een onnoozele kwant!
Amalia nam haar valies en steeg van de kar.
Nog eens poogde Kasper haar te overhalen met

hem weer te keeren, maar ze snauwde, dat hij
zich belachelijk aanstelde.

* 1[sn moet ge 't zelf weten, iufvrouw... Ih
daag den << Vliegenden Hollander >> niet uit...

..- Uw verstand is vliegend, man..'.
De kar reed weg en Amalia stond daar.

- 
f,en reis orn nooit te vergeten, bromde ze.

O. wat bijgeloovig volkl 'k Dacht nier, dat.er nog
zulke menschen waren. N4aar komaan, tien minu.
ten zijn gauw achter den rug. Ik wii van avond
toch bij oom en tante zijn.

't Valies was zvvaar. En Amalia bromde wqer
op den bijgelcovig,en voernran, die haar zoo jam
merlijlr in den steelc liet... Ze ging langzaam
voort en koud blies de wind orn haar ooren.

.-- 16 --".
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Plots hoorde ze een scherpen kreet...

-"O€, 
oe'! klonlç'het.

En ze bemerkte een 3edaante mct ee.n fianpen'
den mantel.

Amalia werd door schrik bevangen. Ze liet haar
valies vallen en snelde heen.

=- Ou, og!'schreeuwde, 't spook achter haar.
'Wat klonk dat akelig!
Amalia zag een hut... Ze bonsde op de deur.

- 
Laat me binnen ! smeekte ze.

- 
'Wacht! riep men.

- 
Toe, laat me toch binrren ! gilde Arnalia,

half weenend.
Dat << oe, o€ ! >> naderde nog . .

De deur werd geopend en een visscher ver-
schçen en lichtte bij met een lantaarn

- 
Wie zijt g,ij en wat is er? vroeg hij.

- 
De << Vliegende Holland:r >> zit achter me...

Hoor maar, hij roept ! O, nu verwijdert zich dat
nare geluid weer...

- Kom in huiel sprak de visscher.
Er zat binnen een vrouw, Cie verbaasd naar

Amalia keek. Haastig deed Ceze haar ve,rhaal.
* Ja, er loopt al eenige avonden een zooge-

naamd spooh rond, z,ei de visscher. En oude men-
schen beweren, dat het de < Vliegende Hollan-
der >> is.. .

- 
Ik zei dat ook in mijn angst, maar het is na-



tuurlijk onzin, hernam Amalia Maar denk het u
in... ii< ga langs het duin, waar de voerman me
afzette. . . E"tr"kltpt hoor ik dat geroep". . en
kornt eï een kerel op me af Wie zou elniet
schrikken )

- 
'k Geloof u, sternde de vrouw toe. 't Is om

een ziekte op te doen. Ge ziet er bleel< van. Drink
een glas water.

Amalia was al dadelijk kalmer.
--- Dat is natuurlijk een mân, die de men-

sche n vrees wil aarrjagen, zei ze-

-* Een gi'appenmaker, cordeelde de vis-
scher

.*- Mooie grapp,en...
- -- Vertreden week heeft er in ons weekblad

een ver:teliirrg gestaan over den < Vliegenden Hol-
lanrier: >) eri r1r.r wil Ce een of andere kwast hem na,
doen.

-- Dc poiitie moest er een eind aan rnaken.
-* Dat is waar! Ge moet naar Wieledijk, iuf-

vrouw)

-- ja, i-raai mijn oom, mijnheer Verlirrden.
----- û, zoa ! Ik ben in zijn Cienst ! Ik zal er u

heen brengen.

-. Gaarne... Maar ik heb een eind van hier
mijn vaiies laten vallen.

-- Ilan zullen we dat eerst zoeken met de lan-
taarn. En tevens neern ik een knuppel meel Dat

,- lB _-

de << Vliegende Flollander << zich dan ecne vel-
Loone !

,D; visscher wapende zich en met Amalia zocht
hij naar het valies.

- 
Als dat spook maar geen dief is, die het

mee genomen heeft, vreesde Amalia
Ze vonden echter het valies En de .< Vliegende

Hollander >> l'iet nu niets van zich merlçen. De vis-
scher droeg de vracht en Amalia stapte naast hem
voort, naar Wieledijk.

I II.

De fam,ilie Verlinden woon,fe in een der groot-
ste huizen van 'V7ieledijk. 't Gansche ge:zirr zirL

bijeen in de gezellige, goed veriichte erl verwarm-
de woonkamer. Maar het was hier niet zoo prettig
nu als anders.

Ernest en Cornelia, de achitierijarige zoon en
zeventienjarige dochter ivaren met 'i rijtuig mee-
gereden naar het veetr om nicht A.malia af te ha-
len. Dez,e was niet op de i:oot. En het bleek nutte-
loos te wachten, wan't er zou gee,n boot meer over
komen. Met dit droevig nieuws kwamen Ernest
en Cornelia bij hun ouders, broers en zusters. Ja,
dat was een teleurstelling. En rnevrouw Veriin-
den voelde zich ongerust.

- 
We moeten ons niet bang mai<en, zei mijn-

_ 19 _



heer. Arnalia kan den trein gernist hebben .n zit
nu misschien, te Beiledam. Er was geen boot meer
en ze zal tot morgen wac,hten. We krijgen straks
een telegram.

N1aar de veer'man had gezegd, dat morgen het
ijs wel vast kon ziten en dan lag de boJtdienst
heelemaal stop.

Zoo was de stemming bij de familie Verlinden
gedrukt. De kinderen hadden zich zoo verbeugd
op Amalia's kornst.

De bel klonk.
. - 

Du., i" ià, telegram zei<er al, zei vader.
Cornelia vloog naar de deur. Ze was er eer dan

de meid.
Er st,onden een visscher en een dame.

- 
Amalia I juichte Cornelia

Men hoorde het binnen.

, -- .1" 
Amalia daar toch ! riep mijnheer Verlin_

cl€n ult.
Allen stormden naar de gang en de logée werd

triomfantelijk binnengeleid.. b. visschér moest
ook in de kamer komer. En na de begroeting deed
het nichtje kort en bondig hae.r lr"ih.ul, i* a.
ee.rste nieuwsgi,erigheid t,e voldoen. Straks kon ze
alles in bijzonderheden meedeelen.

. V34.1, mogen Jan, Karel en ik dien < Vlie-
genden Hollander > eens gevang€,n u"ur, .r"-.r, I
vroeg Ernest.

-20- -21

._ wanneër)

- 
F,lr: dadelijkl 't Is ioch een schande om zod

cle nrenscherr schril'" aan te jagel. We m:eten
voor nicht Amalia dè eer van \{/ieledijk herstel-
len"

-*- Ja., ja, la.ten we hem b;j de lurven vatten,
zei Jan, d'ie zestien jaar was.

-- Ik ga mee, sprak cle visscher.
--_ ik vind het best, spraL de heer Verlinden.

Maar vraag aan den vel-iwachter of hij u verge-
zelt.

- 
We kunnen 't besi alleen af, verzekerde

Ernest.
-- Ja, maar 't is wettiger. Ik zal u even verge'

zelle-n naar den veldwachter.
Er was er ffraar een in 't kleine Wieledijk. Hij

zat nu thuis, want de rustige bevolking leverde
hem weinig werk. De man keelç vreemd op, toen
hij nog bezoek on.tving van rnijnheer Verlinden,
diens zoons en een visscher. Hij hoorde, wat er
gebei-rrd was en rn'elk plan de jongens hadden.

-- ïk ga mee, zei hij ciadelijk. Ik ben gister
avc:-rci ai aar, 't ciuin gewe e st, rlxâar zag niets van
dat spook.

-- * De graËrperimalcer zai zich natuurlijk voor
u verbergen, herna-rn rnijnheer Verlinden.

Hij zelf l<eerde naar huis terug. Ftij kon de



taak ger,;st ai:rr: ;it .iul"g{:tt$ i:'1 rie iwee .anrleren
overlaten.

tr-let 'rijftal troL nar.,r het di.rin.
-- i,)ie zû.lgenei:"m,:le ..1 \"liegeirde llotrlander >>

weet, dai e'.:' vanav,:r:ri r]og 'li;epen binnen k,:-
men en rr,ril n.r cle visr.sr:hers,.len schrilc op lt lijf
jager:, zlis re rtaav i'luis teli:-g ke,-rren, mci.nde de
veldwachter.

Aan 't dr:in ver]rorg cle visr;chel' zijn lantaarn
oi:der zijn ;eici<er.

_* Nu moet er :en van on:r vooruiigaan, zei
Ernest. Àls de içerctl ons trijeet -r:iet, kttni hij ni::i
te v,ocrschijn. L,a.ai ii: ee;, eind voor<lp siappen.

Dai r,va:; lcii gced plan.
El,lesi wa;rdeit{e ia.ngs Ce Juinen. En het ,:li.iur-

cie n;et lang of hij hco:rie 't geroep van: <. O*,
oe!>>

I-lij deecl cf F,ij r'veg liep ,r;-,r zo.r iokte hij 'i
spooi< uit het duirr.

-- Ûa, i;e I ill i.'cl-\ïtl.o '.:, 1 n,;; ...-1 ,:lcl -'; l

zette l""rraest na.
It4,aar l+is ii.;,,,,r,.,e .-,:;i 'ririr r,rr-r. i-iij wiern zich

cp d:n .,: Vlieger:iier, I'-l".riiandet- >>.

** {l; ilr:,}: }ic;Ili sc}iies:1.I*wde irij .

't Spook i/r:ïlt/;;:i;:iaie .licii ir:;;:,ir i-le crrrde:ren ,snel-
den ioe en liri: v;rrrl ,:ve ruand-.

*--- Doe nri.1 Jc.rri ii,"wiieLd. 'i is n-t,riar vr:or de
gr,api si]!iel{Le ;,, ,:< \liii-,g;e;-lji, ilollander >>.
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Hij kreeg van Cer -,..sLiwaahie:; aJ vast tren pa-ar

oorvi"lge ra, zc': at zijn wij:le hoei i:{rokle.
-*-* 'i 'W'es rrraa:r vocrr de grapi herhaalCe het

spook.
--- l.X/el. rlar:. zijn dle lqletsen ûoli voor d,e urap,

si:rak de ;:olitiernan.
*_ Lichr eens b,ii, ve;_r,+lgCc [;j iot ,Cen vis_

s:i:.er, lliit rt'::,:.i':i. lil.:i ".,,r,-ri]r.,-'eil kwast we te doen
h el:ben.

De lan:aal':: lchec.n op '1. gr:,ri;ht -.'an "t spook.
--- David,Lemaire i riep de velCwachter uit.
't 'Was de zooi: rra::r ce.ï] vischhandeiaar, r:€n

treiter van eeir jongen, clie maar' plezier had als
hij nnderen last lccn aandoen.

I'-!ij dru:e r; eerr *,r-der',',"1xxiçL,;:r: rni.ini:ei -;ar, ri iii
graotmoeder.

-*-. IlJauwe 'ir::-:i, L iorncle ';1,.: veldl";achte:i' en
cle kr:re] ki:e,,,g nog vr':t[ pcrren ili den rug.

-*- 'l \4las r:iaar ee;e g.apje
- - .,{ar,i }ili:lnr g. Jai (-c,1 5ri-r;j;, dc men-

s';lren ii.:r:n i.l'.:irr,;]<kr'n "' 
lrlr ilie cr e .r.ri:lrnig,t !t ::ln

;rieLi.-^ Li;je..::, . i,i hei dan s,''lç een grap zijn!
V:jf ,l*ar geleilr,,l:, \,^r'as el' clr :,:oo'p lat,berdoes,
clie grai:rne::: i;itirn;,i,j,:;:,io gij. i,'j 1;:l il,-,:cn vrii
hr:rt;,,i r:.ir.J.. lin 'f i,;rii,e 'i, air -rr:";he, 1.t,;r::.m:i::-, .:,
er zûo va:: verscirr,.ll.,1,.c,n, dai 't arrne lçind uit-
teerde, eri irr.i cil 'l lte,,l l----'i j!:."i .. h,'Ter, r:rlr ::l;n
birrgemeester !



- 
Neen, Iieen... ik zal 't niet meer doenl

kermde David Lemaire.
_ v/el mee en in uw maniel, }:oef r beval de

veldwachter.
De visschev si-ng naar huis. En de drie zoons

van mijnheer Verlinde,n begaven zich met den
veldwachter en zijn flÊr/ât:g€nc lri3e r.ra,i1r :l:,r bitl'-
gemeester. 7e viaren itnlners gi:irl.1 o1'11 .

In 't stadje du'wde de veiCr,ratl'r*;er lavi:i eerst

een herberg binne,ir, -,vaar visschers en kaair,ver-
kers zaten

- 
Hier is cie << Vi-egenCe tr'{oiiander >>, zei hij.

Eerst begrepen de menschen henr rriei maar rta
enkele woord'en uitleg snapten ze het"

Een visscheï sirrong op en gerf Davici een klap,
dat zijn gezicht van linlcs naar rechts draalde.

- 
f islsvsn hebt ge miin vrol-rw doen ver'

schrikken, nietwaardi riep hij nijd.ig uit
-- En dat is orndat rnijn Ccchter vûor r-r op den

loop ging! zei een andere varensrnan.
David l-emaire kreeg een cl,rw, 'dat hij tegen

den veldwachter aantuirnelcle. Deze zei:

- 
Ik zal u maar meenem.en a-nders blilft e',: da-

delijk niets me er van u over.

- 
Ze moesten hem zoc eens eelr dag te kiil<

zetten op de markt ! sprak een van 't gezelschap.
Op straat smeelçte David weer toch naar'huib

te mogen gaan. Maar Ce veklwachter wilde er niet
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v.n hoor.t. Hii t..oht zijn gevang.,,. "ao' det
burgemeester.

Deze Leek ool< zonderling op, maar werd dan

boos.

- 
Veldwachter, zei hij, maak in het hok onder

den toren de kachei aan. En dan rneg <ie < Vlie-
gende tr-lollander >> Caar -,'crnachten..'
" 

- 
O, neen, als't u belieft niet! stainelde Da-

vid Lemaire.

- 
Er helpt geen- schreien aan' jongen Ge

lcunt er eens over uw strelcen nadenken. De men-
'schen 

Coerr schrikken, dat ze er ziei< van wor-
den...

- 
Burgemeester, hij zal 't nu niet r'neer doen,

pleitte Ernest Verlinden.

- 
I-lij heeft het gedaan en tnuet die practijlcen

afleeren. Hij is altijd aan het plagen en het treite-
ren.

David Lemaire w,erd naar het gevangenhok on-
der den toren geleid.

De jongens van Verlinden gingen naar huis en
hadden nu ook veel te vertellen.

Moeder vond het toch wat .bar, dat die jongen
in het hok moest overnachten.

- 
Toe, toe, hij is achttien jaar, zei vader. En

hij verdient straf.
't Was voor Amalia wel een bewogen aan-

komst geweest na een reis met veel hindernissen.
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Ze zat nu in een gema.kkelljL si:el bij lrel lustig
vuur.

Ze hro,rrcie 'Cai er Ël.trgen een groat ijsfeest zou
zijn op de L-veek... En eï wat'r r:og veel aange-
naams in 't z:icht iijJ'l:r: -':l.e vacantie.

iDe veldwachter had l")lvid r'ten en drinken ge-
geve :),, en de ].<achel aangeol-ckeil, in l'let hok. Hij
ging da,r 'Davids c,,tders l:et *i.:l,,eurr{e rrieedeelen"

N,4oedcl L,*rnai.ie 
'bcl3cn i-: 

"/:c'ti:t.i 
. l-.:r':i r,t:r.i'i

:rei, dat David Cie sîraf -r'ercliende en rr-laa,r eens on-
dr:l ii:ie tcien rr.-te:ilt brl:r,":rnen

MiLar r,r'ai i::ier l:igi..rt L,j 'r,-', :,-* l, naar den
burgernr.'eotcï ùm lierrr tc -r'rerlùn zrjn :coon vrij te
laten.

** f{een, dai kan niet, antwoordde de bi-lrge-
:crrcster:. Âis 

'-:en 
vissch.er ol liaairnerker drconken

is en lawaai r-'La.:iri cf twist, stoppen we hern
daar ooir tct 's rnoraens" te. rnenscheir rnr:eien
niet de'aken, :lai- ik lit:rconCe:'icg maak voor Cetr
zoûn van .r:en we igesteïdeir, burger" Ieder s:.elijk.
Uw j.:::,gr:n i.r eve;:.1 schulJig ais iemand, die la-
r.va,ai m.aalçt of i',^zisi. I-iit nroel e,r biijven tot mor-
geil riegen ui,iT.

't l"oJieïrvs, ..lat ,i; << 
1*/iil-gei.*r: ; "-;lanCer >>

vang-en was genorire!! ril eig.i,i, j ., ,-;saili
mair,e her:tte, deeul vlug ie rcnde. Velen, Jie
vast aan 't si:ool< gelcofd llaiiden, lvâren nu
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be-

schaa.md, :;: ''t'vli1$ eilg k'u'ora:""J op dt:n schr{clige'

Ën 'e iTlcli:get15 .'t*, o'ugt rien stonden er tal

va:r gra.lilen en k'leinen bij c{en toren'
Du-a, l.orr..tt:., J.e veldln'achter aan'

I\,6-,",..-.i,..' ,.'i lr l ' :r:matili heeft h':t recht*-"_ lvl(,:,(.

David te sla.an' Denkt er aan!

I-Iii{, trad h:t hck binnen'
*o6.' he!-rt leker ni+l hec'i iekker geslapen?

vroeg hij aan David.

-: (ft 3sn-r'n pianlrl br*mdc, ie jonge man'

- G; irebt an eren geno,:r/ rtit den slaap ge-

hor,rclen. En pas rrrr. o/co'rtÊan ollr' Ge ku-nl naar

in*iu uu*r*. E"nt 'u,,lil*nd rrraal }:reng itrç tl naar de

staC Ï:ii cle :echters !

Da"ricl',+'lldt: ile:: t::or :.tri

laten liggen.
*- lnJccrn Ïl.en-l r,lee.

van oi:it: kleeren, eei

aan .. 't ie fel kor"rd.

I*lij hins Da-ri'l d'en

.n duwde hern buiten.

rran zijn g;rootmoeder

t Is hier geen pakhuis
vel;irv:chter.'F-)oe hem

rnartel over cle schouCers

d,.:

- * ViieEenCi, I'içilanCerl Vliegende Hollan-

,:Jerl joelde het volk'
D*vi.i r.a:c. -len mantel c;p 'len al:m, drong dc'or

hi':'; voli< r:ïl ::ritte het dan ûTl eel loopen'
Thuis r",.erd, hij iri.et rr::ienCelijk ontvangen'
-* Ge i:lijft van 'l ijrfeest eu ook den heelen

Kerstiiid thr-risl zei zijn vader'
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In den nanriddag begaf het geheele gezin van

Verlinden zich naar de kreek. Er stonden hooge

masten met vlaggen. Er waren tenten, waar men

koffie, chocolade, gebakjes en al zoo meer ver'
kocht. Een vrouw bakte zelfs pannekoeken in een

tentje.
Muziek klonk. En een groote rnenigte vodffiÛâ':

melde zich. Men hield wedstrijden voor sM,
senrijders.

Amalia genoot veel. Ja, 't was wel de moeite
'waard geweest, al 't rnogelijlce te doen om Wiele-
dijk te bereiken.

De menschen keken naar haar. Eigeniijk was

door Amalia de < Vliegende F{ollander >> in 't net
geraakt.

Den volgende:r dag kwam Kasper om visch'

- 
'\T/el, we et ge nu" wie de << Vliegende Hol-

lander >> was? vr'reg mijnheer Verlinden.
-- Ja, een jongen van rnijnheer Lemaire"'

Zoo'n deugniet! stamelde de voerman.

- 
En voor hem iiet ge mijn nicht in den

steek, giÀds bij 't Cuin, ,in den kouden avond!

-- Ik ha.C ze gevraagd mee terug te keeren,
mijnheer... Ik kon toch niet weten, dat die niet-
waard zulke streken uithaalde.

- 
Nog zoo bijgeloovig, Kasper. Ziit ge er Tru

van genezen?

?a

- 
Ër gebeuren toch rare dingen, mijnheer...

- 
Niet genezen... ik hoor 't al.. . 't Is wel erg!

- 
Maar van die lichtjes dan mijnheer, in No-

vember...

- 
Toe, houd op. Ik wil die gekke verhalen niet

hooren... Een glimworm of fosfoor op de golven.
en een heele boel natuurlijke clingen meer, dat is
voor u tooverij. En ge loopt weg, zonder iets te
onderzoeken. Een meisje was moediger dan gij !

- 
Ge kunt ioch nie't weten, mijnheer..

- O, ge gelooft nog, dat de < Vliegende Hol-
lander >> 'in 't duin loopt)

- 
Dat niet, mijnheeï...

__ 'Wel, 't andere is even dwaas...
Kasper leerde zijn bijgeloof zoo spoedig niet

af, maar hij was toch blij, dat hij Amalia niet ont-
moette.

De Kerstvacantie vloog om. Maar Amalia kon
na Nieuwjaar nog niet weg. De rivier lag toe en
de veerdienst was stopgezet. 7.e zoa e en langen
omlveg moeten maken.

Wel ging men over't ijs, maar voor een meisje
was dat klimmen oveï opeengestapelde sc[otsen
toch te lastig.

't Was half Januari toen Amalia naar huis te,
rug keerde. En ze had ook aan vader en moeder
en Crietje veel te vertellen.

Dat reisje zotr ze wel nooit vergeten.
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lJavid Lernaire had nu den bijnaam van << Vlie-
genden l-loilander >>. De menschen hielden niet
van hem. F{ij bleef een pl,aaggeest en een treite-
raar,

't \X/as voorjaar geworden. David kwam uit
den polder en ontmoette den pastoor.

--- Ik rnoet u juist spreken, zei deze. Ge irebt
gister artnnd den ouden kos'ter, toen hij in 't don-
ker r-rit de kerk kwam cioen vallen door een touw
te spannen dicht bij zijn huis. Dat zijn rvel grap-
pen vooi zo{l n grooten lummel" De man ligt te
bed mçt een ge&'ûil,d L,een" Ë,n de dokter zegt, dat
hij zeker drie weken moet rusten. Naturr;!iii<. zijn
al de onkosten voor u...

DaviC schrok
-- l let kln zao ers nie t geweest zijn, beweer-

de hij. De kr:ster houdt zich ziek.
--- I{a, gij drirft dat te zeggen... Luister jon,

gen... ik heb het feit niet wiiien aankiagen bij
't s'erc,:chl, riit vr;endschap vaor uw ouders. Maar
nu :3e geen berci.lw tocnt, zal ilc het doen.

__ ,Û, rleen, ais 't u beliefr: niet, mijnheer de
pastt:or, enleel.--te Darrid. tr}ç zal al de kosten beta-
len.

--*- lin den koster ilw veronischuidigingen aan-
bieden.

_* 
"tra.". mijnheer de pastoor.
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- 
Vanduag nogt Ô, het is laf van u... lJeter

u toch I Wat moet er anders van u worden lk zal
van avond vragen of ge bij ,Jen koster ge$teest
zijt...

En met hangen,Je pootjes, zooals men zegt,
ging David Lemaire naar den gewonden man. De
koster zei niet veel, maar zijn vrouw gaf hem een.
flinken uitbrander.

't 'Was 
een vernedering voor David Lemaire,

die altij.d zoo n fat wilde zijn en z'ich veel voorna-
mer waande dan de andere Wieledijkers.

Maar 't liep nu zoo goed niet af. De burge-
meester hoorde het gebeurde, en kloeg David bij
't gerecht aan.

- 
Die lummel wil niet luisteren, dan moet hij

nraar voelen, zei hij tot den veldwachter.
Eenige weken later las Amalia in een brief van

nicht Cornelia, dat David Lemaire acht dagen ge-
vangenisstraf had gekregen en nu wel zoo trotsch
niet meer zou zijn.

Amalia werd aldus aan het spook uit de dui-
nen herinnerd.

EINDE.


