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HET 5P8OK VAN DE sÇHELDE"

Creta, de dochter van den veerrnan, kwanr vcr-
schrikt in huis geloopen.

- 
Vader, het spook is er weer! riep ze uit

Klaas, de veerman aan de Schelde, lacl:te
-- Dwaas ki,nd, zei hij. Aan een spook geiooven!

- 
Maar kom dan eens zien, 'i'ader.,.

- 
Waar)

- 
Op 't water... Een verlichte plek, als waarvan

Cornelus sprak.
De veerman ging buiten. 't Was een onotuimige

nrinteravond.

- 
Ge zult u bang gemaakt hebben voor de maân,

clie door de wolken piept, err wat klaarte op't water
werpt, meende hij.

Vader en dochter begaven zich laar den oev,,r,

- 
Daar! zei Creta.
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En inderdaad op de goiven. te midden van den bree-

clen stroom, scheen het af er een licht danste
* 't Is de maan nlet, trkende de veelman F,n

ook geen scheepslantaar,n" IVI:r,.r wat kan het davi zi.in]
;_- fevnçlss had het over een spook"
,- Cornelus is een dwaashoofd. Er zijn geen sp,rken.

Zwijgenô. keek het t'weeial eenigen tijd naar het

fiikkerend licht.
Kiaas Moerman woonde alieen met zijn ze'.rentien^

jarige doch,ter, Greia, een ilinlc meisj e. Ze verving
crikwijls haar vader, om passàgiers over den stroo'm

te brengen v.an den Vlaamsr hen kant naar Zeeland.

Ë.,r 
'was hier nergens een brug over de breede

Fcheide. En wie van den eenen naar cien andere,n oe-

1'er moe$t, nam de veerschr,lit.

Klaas Moerman was de veerrnan, de schlpper, die
'e.oor dat overzetten zorgde. h4aar hij verdierrcle er niet
genoeg mee en kwe,eJ<te ook mo'ssels op de banken,

I;aarvoor was hij soms heele dagen weg met zijn zeil-
boot en dan moest Creta in de kle,ine schuit de reizi-

liers over Ërcnq"n.
Eenzaam ',voonden ze op de Scheldedij'k. Het dorpje

l:rg een half uur gansch den polder in. Maar ze hadden
toch buren: de molenaar Liebaart, zijn vrruw, zijn
clochters Lijsbeth en Anna ep hr.ln zoon Cor,nelus. Vijf
rninuten van het veerhuis stond d.e hooge rnolen, gnn-
gt:ig om den wind in de zell,cn te vange,n.

Çor,neluo van den mulder had gis,teravond een

*4-

tt
d eur,

kwam,

vreemde vertelling gedaan van een spooh, dat op de

Schelde rondzwalkte in een krans van li'cht.
En nu glansde dat licht er weer...
Flots slaakte Greta een gil en grieep ze haar vad.er

Lij den arrn. Uit het water kwam een zwaïte gedaante,
ciie hen snel voorbij vlocg.

- 
O, vader, dat is Kludde... 't waterspoo,k! fluis"

rerde Greta
Laat ons in huis gaan, zei Klaas"
was toch ook geschrokken. Greta greindelde de

't Leek wel een groote hrond, die uit "t water
sprak Klaas.

- 
Kludde kan alierlei gedaanten aannernen, va-

c,er; een hond, een wolf, ee,n ezel, so,ms een mensch.

- 
O,nzin! Dat zijn van die oude, gekke vertellingen.

* Maal vader, boer Leend,erts vertelde laatst toch
coh, dat zijn knecirt dronken van 't dorp kwam en
Kludde in de gedaante van een grooten hond op zijn
rug ging hangen en de knecht hem moest mee sleu-
ren, ..

- 
Een dronkaald ,kan veel fantaseeren...

Vele langs de Schelde geloofden aan een water,
spook, Kludde die de m'ensch.en alierlei poetseÀ speel-
rle.

- 
1631 eï ons over zwijgen! zei Klaas Moerman

Ze't het eten gereed, Greta..,
Na het avondrnaal rookre Klaas ziJn pijpje bij den

h.aard. Greta nam haar breikous. 't Was stil in het veer.
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l,uis, sedeit moeder st'ierf' Klaas zat sindsdi'en veel

1r gedachten. En"t was een akelige tijd ook' De Fran'

,"h.r, up..lden baas in Belgi'ë en Nederland' 't ls zoo-

',vat honderd vijf en twintig jaar geleden' l'l'at we nu

rertelllen. iDe menpchen hadden nie't veêl vrijheic!'

F.ransche oversten verboden nu dit' dan dat' En ze

ciwongen jonge manne'n naaï hun leger te gaan' De

Fru.n""h.'r, wilden al vechtende nog in andere landen

meester worden.
Greta dacht aan 't zond'erlinge licht' Ze schrok

t.)en er eensklaPs gekloPt werd'
* Zou er nog ie'mand over willen? vroeg Klaas'

-- Maar vader, ge mqogt na zonsondergang niet

varen van de Franschen.

- 
,De Franschen, de Franschen"' wat recht heb'

',ren die hier'

- 
Wi,lt ge nog owerzetten)

- 
We zullen zien.

-- Maar vader... het licht"' het spook"'
* c)nzinl...
't Gekl,up klonk ongeduldiger' Klaas deed opçrr'

Idaar 't was geen reiziger, die binnen trad'

K.,laas Moerman herkende François, den Franechen

<iorpskormrmandant, die al larrg hier vertoefde en gê'

urokèn Vlaamsch spla& met Fransch doorspeht'

- 
Bonsoir, zei hii, Ikke koom laat, nolc, ûré)

- 
J*, antwoordde H"ras, die niet vriendelijk keek'

- 
[sgs met êe! order...

- 
W" hooren we niet u.rd.t, du,-t otd"rt en kun-

n(^n er niet meer wijs uit.

- 
Daarvoor wij zijn de baas err heb u vrij kemaakt,

- 
Vrij !

- 
Ah ja... De heer va,t de kastàel speelde de

baas,..

- 
Er is hier geen kasteel. En we waren vroeger

rrijer dan nu!

- 
Kij zijt nooit 'kontent niet, skipper! Maar, al-

lez... ikhe heb een order.., Onze soldaat aktervolkt
een kasteelheer van Gent, een tiran.,,

- 
\f,/a1 heeft hij dan misdaan?

- 
lsse vrûe.ger wekheloop naar de Engelsmans..,

En isse terurk gekoom in Gent, als spion. Hij wil de
Iingelsmans hier brenlç om ons wek te ja,ak. Maar hij
isse verr,aad... En nu wil hij vlucht.Als hij hier koom
om over te vaar, ,kij moet hern vast pak.,.

- 
En als hij s,terker is dan ik! Of als hij volk mee

heeft? Dan wor,d ik misschien vas,t gepakt en in de
lichelde geworpen en ik heb geen zin te verdrinken.

* Ja, maar luister... K:i doet of kij hern over
l aar en zend uw meisen naar de dorp om mij te haal.
Fn ik dan koc,m me1 mijn volk... rKij vaart teruk. en
rle kasteelheer .is gevank! Dir: kasteelheer iss.e nu een
g;eneraal in de Engelsche legcr... en hij kopm hier af-
spreek met mannen om hem te help als hij met Engei-
sche soldaat binnen valt...

- 
Hij zal wel wijzer zij,n 'dan om zich hier te wir--

-6-
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gen, wâar het vluchten zoo rloeilijl.. is met ai het wa'
ter...

- 
Wtj weet dat hij naar deze kani wekkeloop is,

ireweerde François, d'e kommandant. Onze spion heb

hem geziet...

- 
'1 $ps6k hebben ze misschien gezien"..

- 
Wadde isse claade van de spook. Meer mensch

:preek daarfan...
-_ Ja,ge rnoogt wel oppassen, kommandant, als ge

zoo laat op de weqen loopt... Dat spook is Kludde,
cle 'rzaterduivel. Die woont in de Schelde. En elkerr

avond kornt hij aan iand, nu als een hond. dan als een

r oif, of hij verandert zich in :en mensch zoo hooq als

i .,ebaarts rnolen.
'- llaar isse cluddc waar'.)

- 
Ge hebl er ncg van gehoord?

'- Ir,... En wadde doet rlie spook?

- 
lernar.d op cien rug hangen... of den

nijpen coli.., lin bijten en in'i water gooicu.
lei wat rriet cJeugt, k'omrnanclant!

Françc,is scheen onqerusi, a"i z.'i hij, cl:.i hij niet
l,ai!q u'as.

-- Kij weet nu de order, hernam hii, Attention...
eis clt: Lasteelheer lzrngs hier koom, rnoet hij gepakt zijn

De l-çr,nrrnandant vt:r.trols:. En l"laiis qrendeide de

.1 etrr.
-.- De domme, verwaande kin,kel qelooft alles van

rlen waierduivel, zei hij. Hij -was angstiq. Praats ge-

noeg en blLrffen en snoeven.,. Ë,n nu loopt hij zeker
*8-

hard naar huis..' Ik heb hem bang gemaakt, opdat
hij 's a'r,;.nds'in zijn huis zou blrijven. H;e minder hij
tritloopt, hoe minder hij ook de menschen kan lastig
Lan vallen. t-lA, ik zou een kasteelheer gevangen moe.
t€n nen'ren... Ja, di,e Fransche republikeinen haien
de heeren en ze hebben er veel op het schavot ge-

L,racht in Frar'krijk zelf. Veel van onze kasteelheeren
ztjn naar Engeiaird gevlucht, ik zeg niet dat ze aitijd
:echtvaardig en goed waren voor hun 'boeren. 

M'aar
cle Franschen zijn nog erger,-. En ik zal -roor hen geen

i:olitieman zijn.
-_ Wat zoudt ge doen, va.der:, z.ls die heer kwamJ

- 
Een iandgenoot ) Heni helpen ,natuuriijk, als

rir kans zie,..

- 
Maar François zou u straf fen"., misschien in

ôe gevangeni,s stelçen. . .

-- Maar hij zou cr natuurlijk niets van rnogen mer-
i<en. Landgenooten verraden,ha, die Franschn baas-
..,:eler meent zeker, dat we hier schurken zijn!

Vader en dochter spraken nog een poo..;je over het
lrekregen bevel.

Ze schrokken toen er eel-rsklaps lui.J geschree".rw
l.lonk. Er viel iernand tegen cie deur.

-- Skipper... de spook... cloe oop... vi.tr:... vite...
ivlug, vlug).

t Is de kommandant, flui,sterde Kr.laas...

- 
O, vader, laat hem binnen! zei Greta.'t Is toch

\i.raar, dat het spookt.,.
Klaas lachte.

nek toe-
.. Aller"
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** Hor:r hem eens! hernam hij zacht. Laat hem
rnaar even kermen. Hij bl'aft de menschen genoeg toe.

*_ Skipper toch... als te blieft... doe oop.,, toe,
r iie. . . dr: spook zit akter mij . . ,

Dat is nu die moedige kerell spotte Klaas. lk
zai hem dan' maar binnen laten..,

FIij sc,ho,of de grendels weg. F.n doodsbleek sprong
i:rançois in huis.

-* F errnez la porte (sluit de deur) ... vite... de
r,leur gesiuii h.oucien! hijgde hij. Die spook mak niet
.1.-oom ibi'nnen...

De komrnandant viel op een stoel neer.

- 
Fie,bt ge Kludde gezien ? vroeg Klaas Moer-

r'rarr oolijk.
-- Ja, als.een hond... zoo groot als een

L n hij heeft al<ter rnij keloopt, en leelijke
)oept... i-iij heeft tegen mijn l-reenen gesprinkt
zeker gebijt...

François onderzocht zijn beenen, maar kon toch
!'een wonde vinden" Hij kailr-neerde wat. Greia bracht
i,errr ser. glas water.

Skipper, eij moet r{aans met mij rnce, zei de Lom-
t'i a*r clan t.

--.- En mijn dochter all,.en laten, zeker!

-. 
Z.ij l<an de deur eesiuit houd... Ilcke moet naâr

i'uis. ..
En ge drrrft niet arlleen gaan ! Een kommandant.
Varr n:ensken 'ikl<e nit:tbane zijn.., l,kke durf

paard...
dink ge-

en VOOf-

_. l0 _-

v"cht t"g.n alleman"' Mutt een spt'ok i-*se wacide

:inders...

--- En als de waterduivel mij aanvaltl ik

a lleen terugkeeren. Is dat rechtvaard;.; )

Maar François bekornmerde zich rriet

..aardigheid.Hij dreisde den veer'man ntet

L,n Klaas beslo,ot cien bangerik dan maar

zùmen. Sanren vertrokl<eu ze ' ' '

ll

moet slrâks

onr recht-

zware straf.
te qehoor'

Greta bleef dus alleen. Ze was angstig' Ze geloof-

cl,: aan het spook. O, welk een akeli'ge a'/orcli Ën a'lr:

i,riar vader ntl maar veiiig terugkeerde!
Nogmaals werd er geklopt. En Greta !roo;:de een bt:-

l.ende stern, d'ie van CorneJ.ns, den moleniàarszot)n'

L'lijde met dil bezoek, deed ze open. klaar Corneius

l,'as niet alleen. Met hem traden vier ireet'ctr li111r::l'

Ii,n een van hen vr,oeg op hoo'gert toon:

- 
'ïVaar is de veerrmau J'- 
Vader rs naat 't dorp. antwoortide Llreia'

- 
Gij zet ooh de mengchen ôver?

*_ Ja, maar we mogen niet va.ren n;r zuitsottrl er-

!tang.

- 
Dan zuli ge het nu w.el cloen, hernarr, de hecl.

'Wij moeten naar Walcheren.
't Was het eiland aan de overzijde.
* Wacht tot vader terug is!
_- Neen, we hebben geen tijcl.

_il_



De heel legde een goudstuh op tafel en vervolgde:

- 
Zulk loon zult ge nooit onrtvangen hebben.

- 
Maar ili mag niet vareir hreunde Greta.

- 
'En ik zeg, dat ge moet.!

* Doe het maar, Greta sprak Cornelus Liebaart.
ll'- zal ook roeien...

- 
Maar wât moet vader c{enken, als ik weg ben}

(t, mijnheer is zeker de kasteelheer van Gen,t?
En Gr,eta vertelde welke boodschap de komrnan-

r'ant was komen doen.
*- Een reden te rneer om ons haastiig uit de voet€n

ie maken, zei de heer ciie het woord voerdre
Hij gaf de anderen een wenk. En Greta r,r'errl vast-

r{enoïnen en mee geleid.
_* lù/e mceten gehoorzamen, . zei Cornelus. Ik

l*wam van 't dorp en werd ook beetgepakt. 'k Moes,t
r.e heeren naar 't vee::huis brengen.

-. 
We kunnen n,iet anders handelen,'t gaat om

cns leven. 't Spijt o,ns, dat we ,geweld rnoeten gebrui-
ken, zei de heer.

- 
En als de l<ommandant alles hoor.t worden wij

ges,traftl kloeg Greta schreiend.

-- De veni zal niets ver.nemen al,s gij beiden zwijgt.
Ilij ligt in zijn bed te snurken. Ce behoeft nier tot
Walcheren te vê-ren, Wacht maar... ge zult verrast
zijn hoe spoedig ge .moogt terug keeren.

Greta begreep dat ze doen moest wat de vreem-
riel,ingen wilden. Ze koos de groote booi, dan kon ze
ze:len. Cornelus die o,ok verstand had van varen,

-12-

!'ieip iraar. lir't ,po"dig waien ze van den n'ai rveg'

Greta za!. aan 't roer. Cornelus iette op "t zeil' De

l.eeren spral<etr zach't onder elkaar'
',t Was vocr Greta een vreernde reis' Ongerusi dacht

e aan vadcr. Wat moesl die denken als hij bij zijn

terugkomst, merlçte, dat zij verdwenen was. ,' En als

l aan de 6ûren van den k<,rrnmandant krvam?

Ze vond iret geclrag van dc heeren onrechtvaardig"

Ilie deden net els de'Franschen, baas spelen en clwin-

:{en.
Ëensklaps scllrok ûreta.
** Het iicht! riep ze uit. 't Spoo'klicht'..
Ook Cornelus onistelde. Dat licht had men reeds en-

l. eie avoriden gezien. . .

-- Stuur naar dat lieht toe! zei de heer' dic de voor'
r -r:mstc scheen.

-- Oeh, ih durf niet! kermCe Creta. 't Is van 't

'virilter$pook, van Kludde!
** Wat onzin bazelt ge nu)

-* Ja, ja... ''t wâterspook... Het doolt al heel den

,' . ond rond.
*** \.V'at l:ijtreioof I Meisj e, stuur naar dai licht toe,

*n als wij daar zijn rnoorgl gij terug keeren.

-* lVlaar Kludde zal uit het water oprijzen Gn aan

rlr:. boot hangen en ze omver trekken, sprak Cornelus.

) {ij heeft dat nog gedaan.
--.^ Zijt gij ook al zoo'n dwaashoofd ? vroee de

beer. De franschen zijn de lastige spoken nu in ons

land ; andere zijn er nie't. Dat licht is van een boot,
_ t3 _



Crê ons opnemen zal. h,n dan moogl gij beiden rraar

lruis.

- 
Van een boot ! stameide Greta.

- Ja...

- 
Maar neen, heer, het is geen scheepslântaarn.

- 
Zeg ik dat ) Het is een vuurtje, een sein om

c,ns te wijzen waar de boot li,gt.

- 
O, dat is wat anders ! riep Corneius uit. Nu be-

grijp ik het.
__ Ge moest u schamen voor zoo n grooten lurn-

rnel orn aan spokerij te gelooven, bromde de heer.
_ ffii11, Kludde bestaat toch...

- 
Ncenr uw kommandant Kludde. Het is een

rr: c irscir e npla gcr.
Cornelus z\^reeg maar.Die heer kon zoo barsch uit-

vallen. Crela s,tuurde nu in de richting van 't vreemde
iicht, ioch rvat angsliq nog.

N{aar cialr zag ze inderdaaC den vorm van een vaar-
tuig. Cc'lnelus liet het zeil zakken.

- 
Qsn1, riep iemand van 't ander schip.

-- Engelar.rdl antwoordcle de heer.
't S/aren de 'uvachtwoorden,

- 
Voorzichtig,dat ge niel botst! klonk he1 waar-

schuwend.
Maar Creia kende haar vak en behendig stuurde

tc haar boot naast de andere. Cornelus hinq kurk-
zakken uit, oi.dat <ie schepen niet tegen.elkander zou-
ien stooten.

i)e heer saf Cornelus ook een soudstuk

- 
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--. Voor uw moeite, zei hij. Het spijt ons, clat w-e

gleweld moesten gebrui,ken. 't Kon niet anders. Maar
als gij beiden uw mond houdt vernemen de Fran"chen
rr iets.

-- Wij zullen natuurlijk wel zwijgen, verz:ekerde

Cornelus.

- 
,{nde1s gingen we dç gevangeni; in, l:eweerde

Greta.
Z. zug nu, hoe het geheimzinnie lichl voort kwam

van een vuurtje in een ijzeren pot.
. De heeren stapten op de andere boot over.

- 
Wij kunnen nu weg, hé ? vroeq Corrreius,

- 
Jal zei de hr,er. Dus raondje toe. F-n bedankt!

Goede reis,

- 
We wenschen u 't zelfde, hernam de moler-raars"

zoon.
Ci-eta en hij voeren terug. 't Gine nu trager, vrant

de wind r*'erkte niet mee als bij de heenreis. Er werd
gelaveerd.

- 
'1 !ai1 mee dat. we niei ntrar 'Walcheren moes-

ten, zei Cornelus.

- 
Vader zal nu al erg ongerust zijrr. Maar rvat

iron ik doen?

- 
Ge moest gehoorzamen, nct als ik. Wel, ik

I:wam van 't dorp. Opeens sprongelr die mannen van
achter de boomen en pakten me vast. Ik dac-ht dat
het Franschen waren, die me voor een deserteur aan.
Zagen. Maar irk moest pas 't volgend jaar dienen. 'k

l

I

I
I

I
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Maakte me dus niet ongerust, al schrok ik eerst.Ze

zeiden dan in 't Vlaamsch dat ik ze naar 't veerhuis

moest ,brengen. Die groote mijnheer voerrle eicenlijk
r.lleen het woord en hij was barsch'

-- Tegen mij ook! Ik vind hem al .zoo onrecht-
vaardig als François, de kornman<iant'

- 
Neen, Greta. Van Frairçois krijrgt ge nog, 'riat

r,cheldwoorden, als hij u iets beveeit. En cleze heer
gaf goudstukken.

-- Dat is vraar! Maar, dat hij ons in gevaar bracht
!.on hem niet schelen

- 
Hij çiucht .r'cor zijn leve5,,. Wie zou daar mét

zijn boot geweest zijn?
.-_ Ik kon hem in het donker niet heriçennen. maar

ile :iem leei-, op di.e van Joos, den qarnara! visscher.

- 
pn1 is waar ! Hij moet in 't komplool ge.,veest

u:iji-.. En vrif . ciie het licht voor spokerii hielden.
*- F4aai: i!; heb Kiudde urt het water zi<:n kc,men,

l'cwcerile Greta.
* Wanneer?
.-- Van avoncl! En hij heel:t den'kommandant ook

nc irtervoigd.
Greta vertelde nu, w:aarom haar vader nrrg naaï

'i dorp rvas ge€raan. Maar dan werden beiden stiller...
Ze dachten aan den waterduivel, h,et spook der Schel-
cie. En lt was of ze vreesden dat hij, ais in oude vertel..
iin,gen, plots ui,t de golven opduiken en de boct vast-
grijpen zou, orrrr ze. te .doen kanteien.

ill

Klaas Moerman vond het al vreemd, tocn hij te-
iug keerde, det de deur van zijn huis niet gegrendeld
rvas. I-lij trad binnen. De lcrmp L,randde npg, Maar
Greta was er niet.

__ AI naar b.ed? En cle deur nie,t sluiten) mon-
pelde de veelma,n.

L-{ij ging naar boven.

-_ f,1g1s! riep hij.
Maar er kwam natuurlij,k geen antwoord.
Klaas Moerman werd gewaar, dat zijn dochter niet

ur iruis .was,

Dan zag Frij het goudsruk op tafel liggen. Hij bego,n
te begrijpen en liep naar den oever. De zeilboot was
weg.

-* Iemand heeft Greta ledwongen hem over te
zetten,' zei Klaas. Zeker diie kasteelheerl Of Greta
cieed het vriju'ilii,g. Ze haà beter g.ryracht tot ik terug
lyas. Toch is het flink van haar !

Moerrnan staarde naar de rivier, rnaar kon niets
t,rrderscheiden. Hij zou hier waehten. ,, Zeer gerrrst
r','as hij toch niet.

Na een kwartier hoorde hij van de landzijd: stem-
tlten.

!1

'4
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- 
O, Fransche'rr! dacht Klaas rnet schrik, 7-e zul-

lcn alles merken...
Hij wilde haastig in huis loopen, maar de soldaten

lvaren daar al. En Françoig, de kommandant, d'ie in
zulk gezclschap niet bang wus voor K]udde, had hen

van 't clorp begeleid, op bevel van een hooqer offici,er,

"_ Skipper, zei François, r.u wij weeç zeker, daclde
de kasteelheeï naar isse kelooptl

- 
V'aag hem wat hij burten doet, zei de officiqr,

clie alieen fransch kende, aan een taal,rnan die steeds

met hun mee ging.
-- Wat ik buiten doe? hernam de veerrnan. Wel

ik kom juisi va.n het dorp. Di,t kan François getuigen.
Die is hier van avond al gewcest en hij was bar"rg voor
spoken en ik moest hern weg brengen:

Klaas deed het heele verhaal tot groote vroolijk-
l,eid der soldalen.

*.- Maar ki3 verteit leugens! riep François woedend.
ili nit heb gespreekg van sp:ken.

-- Dat is zelf ciurven liegen, I<ommandant.
François herhaalde in 't Fransch dat Moerman fa.

lrels verzon, om een reden ui,t te zoeken voor zijn aan-
rvezigheid buiten,

-* Dat lrransch geparleer versta ik niet, herlam
I{laas. Maar de kommandant zal rvel liegen.

- 
Kij hebt dien verrader gehelpt! schreeuwde

François.

- 
Zoo, zit ik dan in mij,; boot?

- 
Uw dochter isse zeker wekkevaart?

-_ !B -

Françoiu li"p ,r.^, d.n o.rr.r. Dadelijk was hij terug,

Er ligt maar een schuitje! zei hij triomfantelijk,
in het Fransch. De dochter is met de zeilboot weg en

,ien spion !

De taalman moest Klaas verhooren... En deze be-

Lende nu, dat zijn dochter afwezig was toen hij te'
rug keerde.

- 
ls1 ze vluchtelingen over, dan l,ebben cleze

i'aar gedra'ongen, h.trnam hij. Ze moe'st gehoorza-

men. Had de kom.mandant mij niet verplicht rnet hem

lraar 't dorp te gaan, dan zouden vreenrden hier niei
derr baas gespeeld hebben !

Brutaal hield François bij hoog en laag vol, dat
Klaas Moerman hem niei vcrgezelcl had.

De officier zette op den dijk een ',vacht rrit en liet
Klaas in zij n kleine schuit stappel.

- 
De bool achternal gebooci hij.

Moerman zei dat hij met roeien onmorgeiijk lret
zeilvaartuig kon inhaler-i. Eh vraar stevender: .de r"luch-
terlingen ireen ?

- 
Is er geen zeiivaartuiq in de buurt ) vroeq cle

r-fficier aan Françoie.

-- Neen, wel in de haven van ll,-eskens, een ,-rr',rl of
twee hier van daan!

_* Eisch paarden op en ::ijd er met rnijn luitenant
i:cen! Vaar met een scl'ruit naar Viissingerr en beric,ht
cr de overheid, dat de spion uit Engeland over de
Schelde onisnapt is Hij mo,et ergens ginder terecht ko-
n,en. En weer u nu meer dan ge hier gedaan hebtt

- 19 -



Klaas werd in huis geleid. Op tafel lag nog hel goutl-

stuk.

- 
De prijs van 't verraacl, zei d.e officier. Die ke-

rel liegt. H,ij lreeft zijn dochter laten het werh cloen.

Taalman, zeg hem, dat op zulke hulp aan onze viian-
den de doodstraf staat.

Moerrrnan ,beweerde nogrnaals, dat hii van niets wist
en Greta vast en zeker door dwang gehandeld had.

- 
Ze zal terug keeren, u,ndervraag haar zelf. En

wees barmhartig, voegde hij err bij
Maar de hooge officier keek nijdig als een spin,

Er was zoo veel moeite gedaan, om den edelman, die
te Gent vertoefd had, aan te houden. Van avond hacl
men zijn spoor ontdekt. i\{en wist, dat iiij slec}its een
lileinen voorsprong had. Aan de Schelde moest men
hem vangen.,.

En nu weer wâs hij ontsnapt, hier aan dit veerhuis.
,Eenigen tijd ging voorbij. IVIen hccrde dan frerucht

tuiten. De officier ging zien.
* Q'ys1s zal terue zijn, t{ach1 Kla-as, clie t-,innen

moest blijven.
Soldaten leidden zijn dochter en (lornelus Liebaart

in het veerhuis,

- 
Vaderl riep Greta an:;stig.

--- 't Is alies dwang ger.r'eest! kreet Cornelus,die
van den vertoornden olficler al een opstopper had ge,
Lregen.

Greta en Cornelus deden hun verhaal. I\4aar de of-

-20-
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{icier noemde al'les leugen en bedrog' De taalman

bracht zijn woorden oveï.

- 
Mijn dochter I'iegt n,iet! riep Klaas Moerman uit..

Wat kan een zwaL meisje doen tegen vier mannenln

De officier gebood hern te zwijgen'

- 
't Zit hi'er vol verraders, beweerde hrj. Een

-;ent dus, die op de rivier rnet een boot gereed ligt
cm de vluchteli'ngen te ontvangen. De veerman, die

zijn dochter laarl varen. iEen molenaarszoon hel'pt.

Maar 'irk zal een streng voorbeeld stellen. I-let rneisje

l*an hier blijven. Ze is mind,:rjaritg. Maar haar vader
en die jonge lummel moeten geboeid naar 't dorp.

Greta weende en vroeg orn genade. Cornelus wil-
cle zich verzetten.

Is dat recht) schreeun'de hij.
De officier gaf hem een i:lap or,:l de ooren..
_- Lafaard! verweet Cornelus hem, driftig wc,r,dencl.
_- Houd u kalrn ried Kluas lVlcrerman zijn lotge-

noot aan. Greta, ga naar den nr,cleriaar en blijf daar.
'Llet rne,isje zonli voor den officier op de knieën.

Vader heeft geen schulci... hij was naar't dorp!
kermde ze. En ile wercl :Sedwongen te varen. Die man'
nen trokkerr rnij naar de boot.

Maar haar becle orn barmhartigheid wcrd r,iet ver-
hoord. Klaas Moerman en Cornehrs l-iebaart werclen
gevankelijk rneegevoerC. En de heele bende trotrc af.
De officier had het qoulstuk als be'"viis in zijn zak ge-
sto,lcen.



D. urm. Greta bleef allee.t. Z" ".hreide 
luid. Dan

l,ep ze naar den molen. Ze Cacht nu aan Kluclde niet

meer. Er was ander qevaar. O, wat zouden de Fran-

qchen met va.der d,rerl) E,n net Corneiusl
Op den dij,i< stoncl de hooge neolen, In het muiders'

huis heerschte ook onrust. Waar bieef Cornelus? Zou
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lrij zich zoo lang in 't dorp ophouden? De mulder
was gaan zien. Hij wist dat zijn zoon nog al driftig
was en soms te veel zei tot Fransche ambtenaren of
s rldaten. 't Was misschien weer gebeurd, en wie weet,
za1 Cornelus niet in de gevangenis onder den toren,,,

De molenaarsvrouw en haar dochters zagen nu ver-
rast Greta Mcerman binnen komen. En .ze hoorden
het verhaal, ciat hun hevig ontstelde. Allen begon-
t en te *u"rr"r,,

't Duunde nog wat eer L.iebaart thuie kwam.
De mulder zag bleei<.

- 
Ge weei a.l van Greta wat er ge,beurd is, zei hij

Onze jongen zit rnet den veerman onder den toren.
De Fransch,en beweren dat hij vluchtelingen heeft ge-

holpen.

- 
Hij werd gedwongen ! riep moeder uit,

- 
lk weet het rechte niet. De officier wilde me nret

cintvangen. ,En François, onze kommandant was ncr:
gens te zien. Wat is er eigenl'ijk gebeurd, Greta ?

l-let meisje vertelde het nogmaals.

- 
Ais morgen alles beter onderzocht wordt en c{e

c'fficier kalmer is, zuilen Corneius en Moerman vril
komen, voorspeide Liebaart om allen serust te stellen.

Maar zeif was hij ook angstig.
Greta overnachtte iq't molenhuis. Ze kon niet sla-

F;en, en bad voor vader en Cornelus l-iebaart.
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. IV.

Den voigenclen ryorgen ging Greta met den mulder
rri"ar het dorp. Halverv/ege :rntmoetien ze den veld-
r,'achter, iemand van de gerÂeente.

*-' Greta, ik moet u juist komen haien, zei hij,
. - ''',Vaarom, Gerard l vroeg Liebaart.
....-- L,r is een vreemde offici'er, een hooge sinjeur,

:" ;.r van uniforrrn al ie hij misschien vi t:.,_,:, . -,,

rninder geweest dan i,k. Hij raast en vloekt te;:minste
als ,..1: gemeerrste ,kerel. Maar ja, hij is baas. Ilii bc-
weert, dat Klaas Moerm.n en uw Cornelus een En-
gelschen spion voor'tgeholpen hebben over de rivier.
En... ja, 't lijkt me ernstig, mulder, die snoeshaan
wil nu krijgsraad houden. Greta moet getuigen. Het
rechte van de zaak weet ik niet, Door cien taalman
iiel die groote baas nle zeggen, dat ik een ezel ben,
omdat ik niet meer Fransch ken dan <<owie en non
mesjeu> en .<siel voe plee en bonjoer comrnandant>>
en nog zoo'n beetje flauwe cornplirnenten" We zijn
geen Franschen hé ! en spreken onze eigen taal, be-
toogde de veldwachter.
. Liebaart vertelde nu rrat er gisteravond gebeurd

-- Dus toch vluehtelingen de pijp uit ! hernam de
veldwachter. En nu zal die officier van een nog hoo-
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Ëèrên buar op zijn kazak krijgenlDaarom is hij hii zoo

woedend alsof hij vuur ingeslikt had !

-- Maar wat gaat hij met Cornelus en Moerman
doen ?

*- Ja, mulder, wat gaat hij doen ) Laat Greta nog

eens alles-vertellen, er is dwang geweest. Dat Gent-

sche heerschap had wel eens mogen bedenken, dat
onze menschen in groot gevaaï kwamen. Held zijn en

anderen in dr: eilenele brengen, is ni'et eervol, dat vind
ih. Onze heeren denken ook dat iedereen voor hen

moet klaar staan.
Zoo kwam het drietal in 't dorp. De officier wan-

delde voor hel gemeentehui,s cp en neer. Hij zag Creta
en gaf een bevel aan soldaten Deze namen hel: rneisie

van den veldr,,rachter over en ieidden haar binnen.
Liebaart naderde de officier. De taairnein was daar

c o,I<, en vroeg wat de mulde: wensc!:te.

- 
Zeg eens aan den officier clat ilç de vader van

c,en jongsten gevangen ben, vroeg Liebaart.
De offic'ier hoorde dit en keek nijdirg naar den mo-

lenaar.

- 
Vs11sl dien onbeschaamdbrr knuppel, d'at hij

b.lij mag zijn ook niet in de gevangenis te zitten, be-

ral hij den taalman.
* Maar i,k kom voor mijn kindJ riep Liebaart r:it.

"soldaten joegen h.em weg, van een afstand z:';
I ij, hoe Cornelus en Klaas Moerman van onder dèir
toren werden gehaald.

Liebaart riep naar zijn zoon. Clornelus hief zijn ge-
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Loeide hand op. i)" s.r"ng"nen stapien het gemeerr-
tehuis binnen.

V66r de huizen stonden de menschen. Liebaart
vertelde, wat er voor,gevallen was. Men zei: Cat de
cffici,er daarvocrr Cornelus of den veerman toch niet
straffen kon.

De krijgsraad duurde niet lane. Na een kwartier
kwam Greta luid schreiend buiten. Liebaart snelde
raar haar toe.

- 
O, ze zullen vader en. Cornelus morgen dood

schieten! riep het mei,sje.
I)e molenaar werd bleek en beefde. Hij liep het ge-

meentehuis binnen.

- 
Recht, doe recht! smeekte hij.

* Weer die kerel ! snauwde de officier. Leid hem
v66r me !

En de taalman .moest de woorden aan den armen
,rader overbrengen.

* Om verraad wordt uw zoon mor[Ten gefusil.
jeerd, juist als Moerrnan. Morgen om negen uur moogt
r{e van hem afscheid nemen en uw familie meebrengen.
Zeg dat ook aan Moerrnans Cochter. Ik geef geen ge-
r.ade. We zullen hier eens een streng voorbeeld stellen.

Toen werd Liebaart buiten gedreven. 't Gansche
c{orp was vol ontsteltenis. De menschen toonden
zieh verontwaardigd. De soldaten patroeijeerden. Wee,
wie het wagen zou, een poqing lot verzet te doen!
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De gevangenen werden vlug onder den toren geleid'

- 
f6lnslgsl riep Liebaart.

- 
Vader! gilde Greta.

Maar ze mochten niet bij de ongelult-kige veroc'r-

cleelden.
In het molenhuis zat de familie dien namiddas wan-

lropig bijeen. Greta was er ook. Men hield n-rg u"at

I oop. Een broer van Liebaar; was naar Gent gereden

c,m daar den Franschen generaal genade af te smeekon'

Er kwam bezoek, Joos, tie garnaaivisscher' trad

k,innen. En na segroet te hebhen vroeg hij :

- 
Kan niemanc-l ons beluisteren )

- 
Neen, zei Liebaart. 'Wa1 is erJ

- 
Cornelus en Moerman zijn ter dood veroordeeid'

sprak Joos. Ik hoorde het zc'o even, toen ik te Bier-

'.,liet binnen .ro.r. Ik heb de vluchtelingen ook gehol-

pen. Greta, ik was het clie mct mijn boot op de Schel-

rle lag en seinen gaf. Al eenige avonden breng ik men-

$çher! over nêar een Engelsch schip.

-- Maar eij ziit niet gevangen! r'iep ,,rouw Lie-

i-raart bi,tter. O, mijn armen jongen! Morgen moet

h.ij sterven !

- 
luislsv, ik heb meer te zeggen, hernam Joos.

Ik kan slim han,delen, Dat deed ik.met die ontvluchtin-
gen ook. Mijn hond werkte nree. Die zwom naar wal
r n liep dan naar huie. En in een houten doosje aan ziln
hals zaten briefjes. Zoo was ik in betrekki,ng met re-

mand, die hier te lande dc onwluchting regelde.

- 
Maâr waarom kwaamt gij dan niet aan wal
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om die menschen op te nerrren en dwong men Creta
cn Cornelus ie varen?

- 
Als iiç te veel binnén -roer, zo:u het de opmerk-

aaamheid gewekt hebben, zei Joos. Mijn broer bracht
c e viuchteliirgen aan. Gister avond was hij ziek. 'En

L,en voorname heer moest weg. Daarom trad hij zoo
1;eiveldig op.

.* Maar hij is veililg en rnijn jongen wordt dood
gesehotenl kiac,g Liebaart.

* En vacler ook! sniirte Creta.
** Neein, dat zal n,iet gebeuren, verzekerde Joos,
Allen keken hem aan.

- 
Nu Cornelus en Moerrnan door ons in dien toe-

r'tand zijn geraa,kt, is het plicht hen te verlcssen, van
uvonei moet ik een laatste groep jonge mannen over-
l.renge:r, Gentenaren, die wcigeren solr-laat te speierr,
Iln rnet herr haal .ik uw zoon er.r Klaas uit den toren,

Allen keken Joos hoc,pVoi aan.
.- lk heb een plannetie, beweerde de garnaalvis-

En dan nemen we Cornelirn mee naar
Iingeland. Anders maken ze er't voigende jaar een
soldaat van. En Greta, gij en uw vader, vergezelle,n .ons
c,ok. trn Errgeiand verdient een echipper als uw vaoer
nu flink zijn brood.

Joos sprak nog een heelen tijd voort. En er was nu
meer moed in 't molenhuis.
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"t Was avot,d. Bij den officier kwam een haveloos
gekleede man. Hij zei, clat te twaalf uur bii Breskens
r,"el twintig deserteurs over den stroom wilden vluch-
len. Voor een goed loon wilde hij ze verraden.

De officier keek verheugd. Hij had den edelman
r. et kunnen aanho,uden. Maar als hij twintig deser-
teurs snapte, zou de generaal te vreden zijn. En dade-
lijk gaf hij bevelen. Drie soldateq moeten blijven om
clen toren te bewaken. Alle anderen stapten met den
officier in de richting van Breskens...

Onder den toren zaten Cornelus en Moerman treu-
rig bijeen. Ze hadden veel gerveend. Cornelus dacht
aan zijn ouders en zusters En Klaas was zeer om Greta
Lrekornrmerd Ze J:aclen orrr bevrijding... O, misschien
zou de officier tot inkeer koncren. Sterven, iret was hard.
Soms sprong Cornelus c:p en vervloekte hij 't onrec!:t.
En hij noernde de ciorpelingen lafaards, dat ze zoa
icts lieten gebeuren!

Ze hcorden de klok boven hen elf uur staan...
Plots ontstond er buiien irevig lawaai.

- 
tfl31 is dat? kreet Moerrna:r.

- 
Misschien opstand en lrorrren de dorpeli.ngen

ons bevrijden! riep aïl;'_



Ë,rr rvaarlijk de deur vloog opetr' lemartd tratl bin-
nen met een lantaarn. i

- 
Joos! schreeuwde Klaas.

- 
ja, goede vriend... we Lomen u bevrijden! Vlug

r u niets vragen... Greta wacht u... Cornelus... gauw

ze thuis gegroet en er mee r-aar Engeland... Ge zijt
r,iet meer geboeid) Te beter!

Joos had woord gehouden. Een schare Gentenaren
hadden gemakkelijk de drie soldaten overmeesterd,
ladat Joos door list de anderen verwijderd had. Een

rreef, had den officier de geschiedcnis van die deser-

teurs bij Breskens wijs gemaakt.
tt Dorp ontrvaakte. Maar toen de menschen buiten

kwanlen, vvas de bende al weg, en la.gen de .drie Fran-
s-hen onder den tcren, stevig geboeid en rnet een prop
ia den rnond, zoodat ze zeifs niet om hulp kondel
i oepen.

En aan den dijk viel Greta vac{er in de armen er
nam de muldersfamilie afscheid vrln Cornelus. Liebaarts
broer was zonder hocri: uit Gcnt terug rEekee:d. N,laar

Cornelus lçc,n het tirans zonder gerrade stellen. Mer^

mocht niet talmen. De zoon van Joos en een vr,end
badden de schuit van den qarnaalvisschcr aan he: veer-
huis gebracht. Moerman narn zijn spaargeld, Creta
vrat kleederen... En de boot stak van wal- 

.

Dicht bij Breskens r.rias de officier met zijn solda-
ten aan't doien, want de giCs had zich plots in de
cluisterni,-q uit de voeten gemaakt,
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De offi"ier begreep clat hij btd'ogtt' was' l{ij ver-

moedde een nog erger gebeurtenis.

Hij keerde met zijn soldaten terug' Op het dorp

r,^ras alles stil. Maar de officier zag àe wacht niet'meer

Hij kon den sleutel van de torendeur niet vinden en

noest een smid halen om het slot open te breken' En

laen zag hij de gevangen solrlaten'

Hij was razend. De soldaten moesten naar den dijk'

maar het schip was al weg. De officier stormde naar

den molen. Liebaar't en de zijnen 'lagen te bed'

- 
\t/âar is uw zoon? schreeuwde cle officier'

De mulder stond oP.

- 
Jongens van elders hebben hem uit dên toren

gehaald en hij is met hen weg. Ge zoudt toch niet ei-

schen dat ik hem belette te vluchten'

- 
Maar waar is hij heen)

- 
Zou ik het zeggen, als ik het wist) Liever liet

ik me dood schieten. Ik ben vaderl
Nijdig nam de officier den molenaar mee naar 't

cl orp.
Maar den volgenden dag kwam de generaal uit

Gent. Die onderzocht alles.

- 
Den veer.man en den .: ongen Liebaart haclt ge

kunnen dood schieten, doch de vader is onschuldig,

zei de generaal.
Liebaart werd vrij gesteld François kwam van Vlis-

$rngen terug. Hij kreeg een flinken uitbrander'

De vluchteii'ngen bereikten Eng,:land. Nu wisten
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eotn"i.rc en (lreta, dat de
rras gew-eest, de hond, clie

had gejaagd.

hond van Joos".. Kludde
ook François op de vlucht

Vele jaren later toen de F-ranschen weg waïen en

Corneius ,met Greta getrcurud was err met Kiaas in het

','eerhuis woonde, l<wàm een edelman op l.rezoek. Het
lças de vluchteling uit Genl

Nu gaf hij Cornelus, die l(laas opvolgdè, als veer-
schipper, een nieuwe, schoone boot, Allen spraken nog
over dien roerigen avond.

. Maar Greta en Cornelus rvaren nu niet meer bang
loor een spook van de Schelde,

Ë,INDE.
De boekjes der Kinderbibliotheek kosten nu .,60

t'entiemen.

Van A. I-lans' Kin,der'bibliotheek verechijnt elke weelç
een boekje. Men kan het in de boekwinkels koopen,
,ls er geen winkel, dan aboneere men zich. 7.80 fr.
per drie maanden.

A. HANS-VAN DER MEULEN,
Kindrerbibliotlueek, Contich"
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G'rc,ta. dre,t dt hond van Jood, Khddû Tag go"tcst. dc h.ond, tls
ooù, F..rr.ngolr op dc TtruÉ.ht hod gejaae4

Velc 'janen lâ,tsr. tqen dc Franwtrren rv€g raneûr.'cn Cornelpn
mct Gt]etra gehouwd w,as Ê:n ûtet Kla,ias in het veerhuls wowrd,o.
twam cen od'ei'man op beaoek. IIet l,as d,e viuehûeling uùt Gen'f.

Nu gef TriJ Cornelus, die Kl'ras opvolgde als voersch'ipp€r,.ee$
nieurc, ætxoonr boot âl,len rpraJren no,g over drelr noerjgen'
avon'd.

Maar Gret.e êu oorncl,ruÉl çtrsrt ûr alai octtctl hnmg votr oeo
*ruroorh v&n dF 6cbÊldû.

lr[sDa

BE$TE flTHSVNEflII.!ES,

ûRATIS PfiEWIE VEtr m' lmr
'tcilct excmplaæ' tnzcr Klndcrbochics ls nû êcfiu[n-

ticrd. Bcwtnr'dezc boehics zorguuldig en oerzamel r* zoo-
oecl rnogeliik. Uot ccn wcinig {eluk hant U indcrdaad oeel
Eeld oerdiencn

Elhc moand aoùlen cr daor trehhinE VIJF nummets
aangcduid dcwclhe elh acn Eom uan Frs 100,- in feld
behomcn. Hct aollcdig boehie'met het whnend nummet
*toet ona ingezonden worden, om de priis van Frt 100,-
$n cn{uongst tc hunnen nemen, Wcrp uw bochjet dus niet
weâ, maal bcwaæ ze minstens een maand, het b mtgeliih
f,et U i*i*t hct sinnend nuîuner in wt bez,tt hc&.

Eicr hct nummcr :

çrzgtg ;N

$TIS çOE' EEWAREN - TREKKING EINDE DER
lIAAND.

hË(.rtJ Bnah?, WcÛtcrc.


