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Nr. 382. "A. HANS

!{ET $p00Ks(}lllP

I.

Het schip << Tevredenheid > was van de Rupel
in het kanaal van Willebroek gevaren Het win-
terde hard.

-_ Hier is veel ijs, zei schipper Klerks tot zijn
vrouw, die even uit de warme kajuit kwam.

- 
Ve geraken niet meer te Brussel, b.'

w.'erde Frans, de knecht.

- 
Misschien zelfs niet meer te Willebroek,

vreesde de baas. Kijk ginder eens, en hij wees
naar een donkere massa verder op het kanaal.
Alles ijs... het l<omt van ,beneden naar boven en
zet zich vast, vervolgde hij.

- 
En de wind o-lijft pal Oost, hernam de

knecht.

- 
Op dooi lijkt het nog niet We hebben een

ouderwetschen Winter.
Uit de kajuit kwam een jongen van een jaar of

yeertien. Het was Karel, de oudste zoon. Hij had
ren dikke jas aan en een muts tot over de ooren.



Hij moest aan de siuis te Will.Lro.k viug aali
wal gaan, om eenige boodschappen te doen. Het
was nog een heel eind tot ginder en vader meen-
de, dat het schip er niet meer zou gerakén vrin-
Wege het ij3"

De schotsen ,.hrrrJên larigs iiet vaartûig. De
idotor zuchtte, en had het kwaad, M.r voer ilop
een tijd door.

p631 bij de brug, hebben we het al ! riep
schipper Klerks uit. Er zitten er drie vast. Die
stoomboot ook.

- 
Misschien wachten ze tot de brug geopend

wor'dt, meeride Frans, Ce knecht nog

- 
Neen, neen... Ze kunnen er niet meer

rloor. Doe uw oogen open, jongen. . Kilk, er
loopt iemand over het ijs.

- 
WaarÏijk.

- 
'We zullen trachten een goede ligplaats te

bereiken.
Karel keerde even in de i<ajuit terug. Daar zat

bij moeder zijn zusje Grietje. Drie andere kin-
deren waren bij familie te Baasrodêr.crïr daar de
school te bezoeken. Maar Grietje was al een
flinke hulp voor moeder.

- 
Z"g, we vriezen in, zei Karel, wat opge-

wonden.

- 
Dat is erg genoeg, sprak moeder. Als we

stil liggen, verdiene_n we niets. En het kan lanc

Curen. Toen ik nog een kind was, ae1-! boord bij
mijn ouders, hebben we eens drie maanden tus-
schen het ijs gezeten. En dat was atrmoede, ge-

Ioof me...

- 
Er loopt ginder bij Ce br-ug al iemand op de

vaart, vertelde Karel.

- 
$113fçs kom ik ook eens zien, zei Grietje.

Karel ging weer aan dek. Invriezen, dat was
toch een bijzorrdere geber.rrtenis. En hij wilde er
het zijne van hebben ! Vacler en de knecht had-
de,n het druk om de << Tevrede.nhei'd >> tusschen
de schotsen door te loodsen. En de zoon kreeg
cok eenige bevelen. Zoo kwam men langzaam in
,le buurt der andere vaartuigen. Ja, darar vormde
het ijs één massa, en schenen de schotsen plots
aan elkaar gelascht. Het was geen effen ijs"
baan.

Klerks kon nog dicht bij den wal komen en
met boomen zijn schip aan den oever verbinden.

* Zie zoo, hier liggen we en voor hoe lang?
zei hij zuchtend. Maar er is niets aan te doen.

Voor hem lag een kleiner vaartuig. waarvan de
baas geweldig te keer ging en op het ijs schold.

-- Die domrnerik, zei Frans. 'Wat helpt dat
opspelen nu ! Percies of het ijs den dwaas ver-
staat.

- 
Kent gii dien schipper) vroeg Karel.

'-.- Neen I Aan 
:jî 

,::t hoor ik, dat hij een



Antwerpenaar is. Zijn gezicht en zijn manieren
bevallen me niet. Ik zou liever een anderen ge-
buur hebben. En zijn knecht lij,kt ook al =oà'nrare kerel.

Het ijs zette zich spoedig ooh rond de << Tevre-
denheid )) vast.

Men lug nu dicht bij Klein Willebroek en
Boom, welks hooge toren ginds achter de vlakte
met de kale boomen oprees.

-- Plqz!9rig. hé! ridp de schipper van de
schuit tot Klerks.

- Er is niets aan te doen, vriend.

- Waarom hebben ze geen ijsbrekers in de
vaart I

- - Och, die zullen misschien wel komeirt
Waar moet ge heen?

- Naar Brussel.

- Ik ook. 'lVe 
moeren geduld hebben.

- En armoede lijden...
-_.- Kom, kom, zoo erg zal het niet zijn. Het isWinter, en we moeten Ë"* ,r.rd.rr.n lijk ieder,
een.

- Karel_ zag, dat het motorscheepje < pieter 
>>

heette. Het had een del<ladirg lrurr-trl"., 
"1u".Vader en Frans schoven ."i pt""t ,r.., Unora

naar den wal.

,_..Ytor* Klerks en Crietje hwapqn ook eenq
KrJKen.

-{.-

- 
l(s1s], nu kunt ge uw boodschappin d-ogn'

,"i *t"d"r.'Klein Wilùebtoek is het dichtst bij'
'"*'O:;* iU rnee? vroeg Grietje' die ook

gaarne eens aan wal wilde'
=- 

l\4o.d., sterncie toe. Grietje lrleedde zich warm'

*.rrih", was fel koud. Voorzichtig stapten de kin-

deren over de loopplank. Op der:l oever ontmoet'

ten ze drie ander. schippttskinderen' oolc van

insevroren vaartuigen. Ze kenden elkaar en het

urit.ft" groepje bùaf zich-nu naar Klein Wille-
Ur""t . O-ok ti"t lag de scheepvaart stil op het

kanaal.
De ikinderen keken dan

pel, bij de groote brug. ln
zware ijsschotsen.

stelde
- 

Willen we eens naar Boom gaan?

Karel voor.

- 
Maar ge moet aan de brug tol betalen, zei

Ferdinand, een Dendermondsche schippersjon-
gen"

-- 
-foch niet veel, hernam Karel.

Ze scharrelden het geld bijeen. Aan een kan-
tcortje kochten ze kaartjes en toen stapten ze
-:ver de lange brug. Weldra waren ze te Boom en

schipperskinderen. 'die zooveel op het water
r*"irr.t , vinden het plezierig eerrs dot-rr een stad-
je te slentereïr en r.aar de winkels te kiiken. Er ig
dan voor hen veel te zien.

--$:

eens naar de Ru-
den stroom dreven



'Ëindelijk keerden ze terug. Frans en Crietje
deden te Klein Willebroelç hur, boodschappen.

- 
Hé! waar komt gij vandaan? klonk het

eensklaps.

- 
09* Bert, zei Grietje verheugd.

Ze vertelde het nieuws.
Oom Bert was ook schipper.

- 
Wel, ik lig vast te Willebroek, zei hij.

Straks koyn ik aan hoord" Z"g het aan vader en
moeder. Over een uurtje ben ik er.

De kinderen gingen nu den weg op naar de
groote blrug, waar de ingevroren schepen lagen.

Het was nog vroeg in den riamiddag, en de
jongens spraken af straks een elijbaan te maken.
Daar wat verder liepen er al velen op het ijs.

Grietje en Karel brachten de boodschappen aan
boord, en ze vertelden, dat ze oom Bert ontmoet
hadden.

- 
We zijn ook te Boorn gev.,eest, zei Grietje.

- 
'Wat hebt ge Ca.ar uiigel,oerd) vroeg moe-

der

-- O, eens naar ae winkeis gekeken.

- 
Morgen g;a ik er ook eens heen; ik heb het

een en ander van kleeren te koopen.
Het was thans als vacantietijd voor de schip-

pers, maar clie hielden er toch rriet van.
Karel was weer vlug van bc,ord. Hij stapte wat

yerder op het ijs, en zag zijn kamaraden*0-

- fi.i, Lomt'i,i"rt ,i.p hij. .

Hij zag dicht bij ,de motorschuit Fieter een vrij
effen vlal',te, waar ze ee.n goede glij,baan konden
maken.

Maar een man kwarnr vlug vern den wal af.
' Hier niet speieni verbood hij.

- 
Waarom niet? vroeg Karel.

:-.: Jongen, lirister, ge rnoet voor de << Pieter ii
oppas$en: Blijf rnet uw k.rmaraden van de
schuit weg. Het is een spookschip.

Karel keelc den man verbaasd aan.
-- ffsl is Waar, zei deze. Nooit van een 

"pook-schip gehoord ?

- 
Neen!

- 
Ook niet van den Vliegenden Hollanderi

Dat is het spookschip op zee. N,laar er zijn ook
spookschepen op de vaarten en de rivieren. En
de << Pieter >> is er een van. Geloof me. De schip-
per kan tooveren. tslijf uit zijn buurt. Als ge hem
kwaad maakt, kan hij u leelijke toeren spelen,
Als hij tooverwoorden uitspreekt, moet gij op
dezelfde plaats blijven staan. Ge kunt niet voor.
of achteruit. En erger nog, hij zou uw schip doen
zinken ook, als hij woedend is Ga elders spelen!
Spreek niet met anderen over wat ik u verteld
heb. De spookschipper i<an dat weten, en hij zou
boos zijn. Ik ben eigenlijk ock onvoorzichtig,
maar ik heb medelijden met u en de .ndere lcnà-

-7-



ften. l)aarom waarschuw ik ul 'Zoek e"r, ander,
plekje uit.

Karel verwijderde zich. Hij had iets vreemds
vernomen, en het maal*te indruk op hern. De an-
deren kwamen hem tegen.

- - W. zullen ginder een effen viakte zoeken,
zei Karel.

* Ik dacht dat ge al een goed plo:kje had,
sorak Ferdinand.

_- 'We moqen niet bij die rnotorschrrit spelen.
-- p, liever blijf ik er eeli eind vandaorr, lrur_

nam Ferdinand. D_e schipper heeft vanmiddag
zoo staan vloeken. Vader zegt, dat hij een sl..ht""
lçerel is.

- Ju, dat denk ik ook.
Ze zochten dus een andere piaats en rveiclra

war-en ze lustig aan het spelen
Karel moest toch tellcens tert_lg denken aan wat

clie man hem meegeCeeld had. F{,; zou het uu.rrr.aan de anderen verreld hebben, Lu.,, fri; â"rfi.
niet. De vreemde man had het hern -rerbodo,l.

Aan den oever keken voorL,ijgangers naar de
ingevroren schepen.

Maar de korte Winterdag spoedde ten einoje.
Het spel hield op en Karel kJ"rj. .r" U""ri ;.-.

de kajuit was het licht. warm en qezeliig.
Het kacheltje brandrJe vrcohjl.;

Crietje en Karel waren ooL te Baasrode naar
school ger,veest. En vader en moeder hadden ge-

zorgd, dat er hoe]<er-l aan boord waren Bijna el-
ken avond moesten cie icinderen wat schrijven en
lezen.

Karel kon nu zijn aandacht niet bij zijn boek
bepalen. Voortdurend dacht hij aan de << Pieter >>

en zijn raren baas. En hij schrol< een beetje. toen
zijn vacler tox Fr;rns" den knecht, zei:

-- l)aar straks i,vilrie i]< eens aan boord van de
<< Pieter >) gaân, maat dr: schipper snauwde me
toe. dat hij geen lrez,oek wikle Hij ziet er een on-
gelikte beer uit. Mijn broer Bcrt heeft hem meer
ontmoet en zei ook dat hij een ruziemaker is. Lei
dus op, dat ge niêt lnet hem twist. Ge,baar of ge
het niet hoort, als hij iets ruwi of onvriendelijks
zegt.

Karel was nlr op het punt orn te vertellen, wat
hij van den vreemden rnan had gehoord, maar
het scheen vrel, of hij i:i::t durfde.

Moeder r-ïiende het avc,nd.-:en op. Frans ging
nog even aan clek. Toen hij terue keerde, zei hij,
dat het weer hard vroor.

Na het eien l,,leef merl nog wat praten
Karel siiep inet F rans in het vo,oronder. Beiden

gingen tr:r ruste.

-- Brrr, rvat is iiet koud, itr^ zal toch even het
potkar:heltje stoken, zei Frans



- J., doe dat. We'liggert nu midden in het
ijs, antwoordde Karel" 

Wel'dra brandde het 'vuurtje. Karel had het
luik goed gesloten.

- 
En nu in de kooi! zei Frans.

Eenige minuten later lagen ze onder de wol. .
:- Hebt ge het nog koud] ,rro"g cle knecht.

- 
Neen, hoor!

.- Ik oolc niet...
* We zullen nu lang rnogen slapen.

- Jr, het is vacantie. Mcrgen vraag ik aan
trw vader, orn eens naar mijlr ouders te Brugge
te gaan. Ilc heb nog geen tijd gehad, om ze Nieuw-
jaar te wenschen.

* Ge hebt ze toch geschreve,n....

- Ju, maar een bezoek is aangenamer, hé!
_ - 

Natuurlijk ! Vader zal het wel goed vin-
den.

- 
Dat denk ik ook. Ik ga te Boom op den

trein voor Genr. liu heb ik de gelegenheid.

- 
Zoudt ge lang wes bliivàn)

__ O, neen... Een dag of twee.
Het was nu even stil. Plots vroeg Karel:

"; Fr.ans, hebt ge wel eens van een spook-
schip gehoord )

- - 
Waar ge nu aan denktl Een spookschip...

Ja-, aan de zee, vertellen ," .l"orvan. Het is de
\{iesende 

""t'tl*';,,l.i 
*uo ""t t""ttpii"i*

'foen hij een jong. kerel was, g"loofd* hij nocl'

uu., Goà of ,ij.t ge'bocl. Hij was zeer lichtzi-nnig'

Hi' turtt" in dËn Jro,* God' Eens bij een'orkaan'

;;J; schip in nood was en matrozen tot dcn He-

-"i- o* hulp ri.p.n, bespotte de kapitein hen'

, Hij wilde zonder hulp het gevaar trotseeren en

,rr".rd. storm, zee noch duivel, zei hij' Zijn
schip verging niet. Maar de kapitein, een Hollan-

der, zou ,ottàdol".t op zee. En sommigen geloo-

ven, dat hij nog ronddoolt en zijn schip 's -nachts

verlicht is. Maar dat is flauwe praat' En ik weet

er nog een ander verhaal van.
Laat eens hooren!

- 
Ik heb dat in een boek gelezen' De regee-

ring van Amerika heeft in 1907 op de zeekaart
,Ioen vermelden: << Hier ligt een rots die op een

schip gelijkt >>. Luister hoe dat gebeurd is.

De Zuidpunt van Arnerilca heet kaap Hoorn'
't Is nabij âie plaats dat de rots ligt, die bp een

schip gelijkt. Kort te voren voer daar de boot
<< Crown of ltaly >>, dat is << Kroon van Italië >>.

Op zekeren dag riep de matroos die den uitkijk
had aan dek, dat er een schip in zicht was. Alle
schepelingen kvvamen zien en keken in de aan-
gewezen richting.

- 
Ginds, ginds ! riep de een,.

- 
Ik zie het ook. 't Kan niet voort, schreeuw-

de een ander. Het is in nood. 
'We moeten het hel-

Pen' _- tr



Ën ja, i.d." da.ht dat daar in de verte een zeii-'
schip in'gevaar verkeerde, al gaf meir geen sei-
nen.

De kapitein, braaf gelijk .ir meeste zeelieden,
besloot het vaartuig te helperr. en gaf bevel zijn
boot naar die plaats te sturen.

Ieder verkeerde in spanning Zou neen de be-
inanning nog in leven vindenl \/reernd, rllen zag
geen spoor van menschen, geen schiubreukelin-
gen. die in masten geklommerl warerr of nood-
seinen gaven! Er was geen beweging rian boord.
Er roerde niets. Misschien waren ze allen reeds
dood.

Bom! Nog eens. Boml 'Wat was datl

- 
Terug! We zitten op de rotsen! riep de ka-

pitein.
Dank aan de koetrbloedighcid van den stuur-

rn-an, kon men nog )veg. 't Had weinig gescheeld
of het schip ware op de blinde klippen vergaan.
De boot was in slecht vaarwater Bii",l. kl[rp."
liggen onder het water verborgen.

Het bleek onmogelijk te zijn, het zeilschip te
naderen. En zoo goed als zeker, dat ", g..r,
overlevenden meer op het r.vrak waren, liet aJ k"""
pitein zijn boot den vorigen kuers vervolgen. Hij
had immers niets van teekenen of ""ir"., b"_
merkt. Er konden daar geen rnenschen meer zijn
Ieder vroeg zich af hoe het zeilschip ., e"ruuktll

was. Maa, ook urri"r" r".ii.d"r, zâgehclai vreeiii:'
cle:schip. De bemanning van cle Noordsche stoom-
bobt <<-S.r"it >> kon er zelfs een beschrijving vari
gêvên: zoo goed had zij het gedien' Er werd ilaar-
over veel geschreven in de gazetten, En heù

vreemdste was wel, dat geen storm, hoe fel ook;

$een oil<aan, het zeilschip kon vernieleri. Heù
bleef op de plaats. En dat verbaasde riog ûreêr:
Een wrak houdt niet lang starrd, ge weet dat wel,
De golven slaan het rap uiteeh

Over dat zorrdeding schip werd veel gebabbeld.
En menige zeernan werd bijgeloovig. Men vertel-
de elkander de geschiedenis van den Vliegenden
Hollander, den Hollandschen kapitein. die niet
spreken kon zonder vreeselijke vervloekingen,
wiens razende godslasteringen boven 't geloei
van wind en golven weerklonlçen, merar die ge-
straft werd, eeuwig met zijn schip over de zee
rond te zwerven, En zijn spookvaartuig botste
tegen andere schepen .r, boord* die in dÀ grond.
En men zei, dat de ontredderde zeiler dat spook-
schip was; het lag daar, als om de brave zeelie-
den ter hulpe te roepen, maar in waarheid om hun
schip op de verraderlijke, blinde klippen te bren-
gen. Zoo vertelden elkander de matrozen. En ve-
len geloofden dat. Het vermeende wrak werd als
een spoolcschip aanzien en men \ryaarschuwde er
elkaar voor, om uit de buurt te blijven. Dat_ 13 --



L*u* .ur d. groote i,".r.r ir, À*.riLa ter ooie
en ze gelastten een nauwkeurig onderzoek te
doen. De regeering van Argentinië zond een krui-
ser naâr kaap Hoorn om dat zeilschip eens goed
te bekijken.

En toen bleek het, dat
Vliegende of vastzittende
niets anders dan een rots,
leek.

En dat we:j Can ook ver.meld op de zeekaart,
zoodat E3en ireirschlievendc kapitein, zijn vaar-
tuig meer in gevaar zal brengen, om een ver-
meend wrak hulp te bieden. En zoo dikwijls
wordt iets vreemds voor de menschen bijgeloo-
vigheid, niet alleen op zee, maar ook "p tà"dt...
Geloof me. er. doolr geen Vliegende i{ollander
rond.

_- FXet is dus een fabel?

- 
Die Vliegende l*loilander, dat is de razende

storm die jaagt en joelt, die de zee doet schui_
men en huilen, die eilanden weg sleurt, die land
bespringt, die schepen vernielt... ah ge al dien
praat moet gteloovcn. Ik heb een oom te Blan_
kenlberge. Die l,ertelCe me van den Roeschaard.

- 
'Wat is dat?

. =- 
Moet ge het weten) Wel. vroeger stond erbij tslankenberge een schamel hutje. gebouwd

het spookschip, gêer
Hollander was, maar
die op een schip ge-

-_ lt -._

van leem en twijgen. Daar lvoonde een oude
vrouw, die men een heks noemde. 't 'Was waar,
àat ze vreemd leefde. Overdag vertoonde ze zich

'niet" 
Alleen 's nachts ging ze uit En dan liep

ze langs het strand, en men zei. dat ze de macht
had om de visschers van hun goeden weg te
doen verdolen en uren te laten rondwandelen. Er
was eens een geweldige storm. De zee stond zoo
hoog, dat de menschen te Uitkerke de golven
konden zien. En men hoorde , nog verder' het
schrikkelijk geloei. De orkaan woedde ,-len heelen
nacht 's Morgens bedaarde het weer. Toen hoor-
de men toch ook nog goed nieuws. De hut van
Ce heks was ingestort en de tooveres moest on-
der het puin bedolven zijn" Men zou geen last
meer van haar hebben.

Het volk ging naar het puin zien. En sommigen
roerden er in met stokken of spaden. Maar hoe
verschrokken ze. Eensklaps sprong er een hondje
van onder den afval; het had bellen aan den hals,
die geweldig rinkelden.

" Het hondje biafte niet, maaï het riep luid:
..< Roes, roes, roes )), €r het liep weg- Maar het
werd gedurig grooter en het was een heel groote
hond, die in de duinen verdween. 'Wat mocht dat
nu beteekenen)

De heks was niet verdwenen, maar in een hond
verandend, en ze'kcrn ook andere gedaanten aan-
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nemen. En ze had het er nu opgezet de Blanken-
bergenaars nog veel meer te plagen dan vroeger.
Ze noemden ze dan Roeschaarl

De kwelduivel verzon allerlei poetsen. Gingert
de visschers 's nachts uit, dan gebeurde het, dat
een hond'je voor hun voeten lag Dit werd opeens
grooter en in de duisternis struikelde de visscher
er over, viel en brak een arm of ,been. << Roes,
roes ! >> klonk het dan weer.

Eens ontbrak. bij het uitvaren van een sloep
een der maats. Maar de visscher merkte dat niet,
want Roeschaard verving den afwezige. En hij
bootste hem in alles zoo goed na dat niemand het
bedrog merkte. Toen de sch,riten op het strand
lagen, moest men de scheepslui aan boord dragen
door het water. Sterke kerels namen de visschers
dan op den rug. Zoo Roeschaand zat ooik bij ie-
mand ôp den rug en omklernde diens hais" Maar
hij maakte zich zwaa.rder en de drager boog on-
der den last en wel zoo diep dat hij omver tuimel-
de Roeschaard sprong vlug weg en uit zijn
<< Roes, roes! >> wist men weer, wie er zijn kwa.de
streken uitgehaald had.

't Gebeurde echter oolc, dat Rrreschaard mee
aan boord ging. N4aar daar leunde hij dan over de
vers-chansing, en maalçte zich zaa groot en zwaar
dat hij het schip deed overhellen. De bemanning

vreesde te vergaan.
cler selach in zee.

Roeschaard sprong dan on-

De meertnan van Damme.
Of me nhaalde het net op. En dit woog zwaat'

De visschers verwachtten een groote menigte

visschen te zien... En wie zat et in het net? Roe'

schaard,.. Hii Tnfr.ïen 
gat in en liet zich in



de golven plonsen. En de arme visschers riroesten
Jonder vangst, en met een gescheurd net naar
huis.

. Maar Roeschaard plaagde ook de andere in,
woners, de werklieden, neringdoeners, ambachts-
liedeni Zoo vond iemand een stuk geld. Hij nam
het op. Maar het muni..stukje begoi plots ïor*
te worden. En met een gil liet de vindlr het weer
vallen. Het geld .r.rdw..n, doch om een hoek
lclcnk het spottend: << Roes, roes! >>

I)at was de kwelduivel van Blankenberge.
-- Maar het zijn allemaa! fabels, beweerde

Frans. De menschen gelooven dat niet -..r.Het is als met de rneermin van Darnme Dat is nu
een, dorp bij Brugge. Vroeger was het een groote
stad, waar veel schep"r, uÀrrk*.men en vertrok_
ken. Op een zekeren dag, vinrl een ,"hiop;;-;;;
Damme een. meermin, àat is een wezen, half
rnerrsch en half vrouw, een visschenlijf -"t ;;;vrouwenhoofd. De schipper ,ru* l" mee naar
Danrrrne. Maar het_ mannetje van de -""r_irr,zworn achter de schuit en vroeg zijrr vrouwtje,,""Tg De schipper wilde niet luis"teÀ en koerstede haven binnen. Toen 

"rrL J; ;;errnan zijnkop hoog uit de goiven op 
"r, ,;;,-'*Damme, Damrne, het zal , ,ou*"rr,

Dat ge geroofd hebt, ,s 
-..r*"r" vrouwe,Damme, Damme ,"1 .,r"rg.u;l -'^"

_1r_

Ett d" toren all.*., blijrr"tt staan' :
De schipper bracht de meerrnitt aart wal' Eir

het v,:lk kwam er naar zien' De înee.rmin kroop.

op een steen en zei:

- 
Omdat gij mij gevangen hebt, en ge nog

met ïne laiht, zal Dantttle gestraft worden. De

stad zal zoo klein worden, tot aan dezen steen. Ai
wat er over ligt, rnoet verdwijnen.

- 
En, vervolgde Frans, aan den anderen

kant van den steen lag de haven, waar aan de ka-
den de groote pakhuizen stonden. En die zijn nu
allernaal verdwenen en de haven is land, waarop
de boeren werken. Maar dat is geen straf ge-

weest van meermannen en meerminnen, die nooit
bestaan hebben. Darnme had vroeger een breede
golf naar de zee en die is verzand geraakt. Deze
golf bracht ook scheepvaart en handel voor
Brugge. En in plaats van hun golf uit te bagge-
ren en het Zwin te verbeteren, nraakten de Brug-
gelingen ruzie en krakeel. En toen ze er eindelijl<
aan wilden beginnen, waren de rneeste kooplie-
den weg naar andere steden, vooral naar Ant-
werpen. Dat is wel vier honderrl jaar geleden. Zoo
komt het, dat gij bij ons ie Brugge nog zulke groo:
te, oude huizen ziet, waar die voorname kooplie-
deri woonden en dan de halle, met het belfort,
prachtige kerken. Toen de scheepvaart verdween,
werd Damme zoo stil als Brugge. Veel kantoren

"* r9 --



ên pakhuit"r, ,r"rd*enen. Ë" D.*rn* i, .r""i
kleiner geworden. Maar een l!"teermir" heeft dat
iiooit verteld. En we zouden beter doeir nu te
slapen. Ik heb grooten vaak.

Karel hoorde clie verhalen wel gaarne, maar
hij durfde toch niet aan Fran,r te vertellen, wat
de vreemde man hem over .le schuit << Pieter >>

had gezegd"

- 
Morgen zal ik het aan vader zeggen, be-

sloot hij.
Karel was gauw ingesluimerd en ook Frans

werd soezerig en dof. ln het vooronc{er hoorde
men nu niets meer.

It.

Schipper Klerks sliep in h.t achteronder, en
hij lag nog wakker. Flij kon vanavond niet zoo
spoedig inslapen. Hij bedacht. hoe hij morgen
moest telegrafeeren naar Brussel. Hij had een
vracht gerst in. En rnisschien zou rnen wel een
partij kunnen halen per vraclrtauto. Het opont.-
houd kon hier lang cluren.

Zoo lag Klerks te denken Maar hii had zulk
een onrustig gevoel, en hij begreep niet, wat het
kon zijn, dat hem pijnigde.

- 
Er is geen gevaar, zei hij. Het ijs is rond

het schip lns gehakt;rl*_ 
_n""t 

niet. dat hei perst

oi drukt. Schotsen itu"tt" nie; rireer i"gen bootd

botsen. Wat zou er dan zijn?-"FIo;t 
dacht hij àtn Frans cn Kar''i Het was

,net of er daar iets scheelde'
-- Onzin, mompelde hii' Ze ligger warm in

de kooi.
Maar de schipper werd ÊGg angstiger'. Hij

hield het niet meer uit, en stond op' Vl''rg trok hij

.""ig" kleeren aan' Moeder werd ook wak'ker'

- 
W.t doet ge toch? vroeg. ze

- 
Irk moet eens even aan dek

- 
t16611 ge dan iets?

- 
friggn, maar ilc wil toch eens kijlc..:n of alles

in orde is.---: 
C" zult lçou vatten' Zoa uit het warme bed

naar boven.

- 
lk kleed me goed aan'

Kl"ri.t stapte het trapjt op Achter in cle ka-

iuit las Grietle rustig te slaperr De schipper stap-

i.- U"ii"". 3t, h"t was bitte': koud' een echte

"ti"t"a"ft,.'Vlug 
ging Klerks naar voren' Hii

t-L h.t luik open en schrol" geweldiq ' Een be-

nauwde iucht walmde hem tegen'
_- KolendamP! gilde Klerks

- 
!'y3ns, Karel! riep hij, maar hij kreeg eeen

antwoord.

- 
O, ze ziin misschien beiden al verstikt i

jammerde hii 
)r



. i-ievig ontsteid daalde hij iret trapje af, ije
benauwde gerrr greep ook hem nu", de keel.
Maar versche lucht stroomde toch binnen.

lVlet een ruk had hij Karel vast. D. jong.,
werd niet wakker. De vader torste lr.* frilgJna
naar boven. l)an trok hij clen knecht uit de-Looi.
Frans kreunde even.

^ -_ Hij leeft nog... Karel ook! zei Klerks. O
Go-d, red ze bei en! bad hij,

Hij gin_g op iret trapje ut*"" en heesch Frans
!Pf""g: Flij rnoe-qt al zijn krachren inspannen.
Toch gelul<te het d"n Lrre.Èrt *ok oun ol.L t" I;;t_
gen

Dan bracht hij Karel naar .lc kajuit-- Vrouw, sta opl riep hij.

- 
Wat is er) vroeg J" .ilripp.rirr.*-- Karel en Frans zijn ziek'g"*o.d..r. Karelis hier a1... ik ga nu oro Fru.rr. 

--
Klerks moest den knecht cver het dek sleu-ren. Toen hij in de kajuit k-.*, 

"io.a moederoaar aI.

- 
O, wat i" .": ,?"b gebeurd? vroeg zeschreiend, want bij het licht ir"r, J. U_p, die zerneegebracht haC, zag ze hru, 1"rg", roerloos,het geiaat zoo vreemd rood" 

J --c-

-. 
Kolendamp, antwoord.lt- haar man_ Hetstqojle aangestoken en het ldk ;;h""1 ,licht.Hij betastte zijn zoon.

-22-

- 
Hij is nog warm... hij leeft nog! Dek ze

beiden met dekens, maar laat de deur open ! Er
moet veel lucht binnen,... Ik loop om den dok-
ter...

Hij riep eerst Grietje, die nog 'niets gemerkt
had. en nu oo,k zeer verschrikt was. De schipper
toonde, hoe men cle kunstrnatige ademhaling
moet toepassen.

- 
Nu beiden flirrk zijn, sprak hij. Moeder help

gij Frans en Grietje, gij Karel . Ik ga nu vlug om
den dokter.

Klerks vertrok gejaagd. Maar er moest toch da-
delijk meer hulp zijn" Hij ging naar de motor-
schuit << Pieter' )) en riep. Daar keek iemand
naar buiten.

- 
Kom eens nlee... er is wat gebeurd bij ons!

smeekte Klerks.

- 
Ik bemoei me niet met andermans zaken !

klonk het terug, en het hoofd verdween.

- 
\ish^/3ard ! schold Klerk.s

In zijn angs't liep hij over het ijs naar cle stoom-
J:oot. Het was een Hollarrdsch schip Aan dek
hield een matroos de wachi.

- 
Wie daar) vroeg hij.

Haastig vertelde de schipper, wat er gebeurd
was Reeds kwam een r-'fficier uit een hut. Hij
hoorde ook he.t droeviq verhaal.

--_- Vergiftigine van kolendamp, z:ei hij
Paar? 

-- zi -



* Het laatste schip.... Ik moet om den dok-
ter' .. Maar als er toch iemana -i;" vrouw kon
helpen_ bij de kunstnrarige .ar*i,rfi"g. 

^--.' .."'

--- loop om den dokiter... ik ben ladelijk biju aan boord ,verzekerde de officier" Houd , ,i.i
op!

O, wat stormde Klerks over den weg ! Het ging
cm het leven van zijn zoon en krr".t t t

De officier zei aan den matro"r,- j., hij ookden kapitein moesr waarschuwen Z"li "*jà;hij zich naar de <. T..rr.d.rfr"iJ,
-. Uw rnan heeft rne geroepen ! sprair hij totvrouw Klerks. Het is hier een 

"rg 
g"r."1... Maarilc zie al, dar we -d" jorrg.n L#;; redden. Zeadernen-nog al is het ."ir"t,"t;Ë.-

De_officier was handig., d;;;eder en doch-

lll: E" tien minuren larer i.*.*-ooL à; ,ô;
Eeln.

- 
.".- Kom, moeder, niet meer schreien... ilç zie

:l:11 de jongens gered_ *",d.;, ;;iî; u"*"llorgend. Er rs om een dotrcter gestuurd ? 
.

i J., mijn man is er om i,u", Ëoo*.
- Dan komt ailes in "rd".."-il4;;i., ,.r,rotg_de hij tot Grietje, laar *ij ;i;;'oîri.r,, overne_men,
De kapitein en zijn_ officier haclden verstandvan zulk een behandeling. K"il;; vastberaclendeden ze hun werk.
Klerks keerde met een geneesheer terug . 29

;waren per atrio getomtri.'
._ Het 

"rg"r.'i'u-ul 
voorbij, zei de dokter' ËiL

een inspuiting en ook wat zuurstof.
De kàpiteit ett d" ofûicier hielpen hem. Karel

en Frans kwarnen, reeds wat rot bezinning terug,
maar waïen erg suf.

Eindelijk Ltn d. clokter heen gaan, na nog raad
,gegeven te hebhen. Hij zou morgen weer kee'
,ren.

Karel en Frans werden in het bed van Grietje
gelegd. Klerks vertelde, hoe hij door een angstig
,gevoel naar het vooronder was gegaan.

- 
Anders hadden we ze heiden morgen dood

gevonden, vervolgde hij. Ik lreb Frans dikwijls
gewaarschuwd, dat hij met zoo'n stoofje voor-
zichtig moest zijn. N4orgen goci ik het er uit.

- 
God zij geloofd, dat Hij u dat gevoel gaf,

,zei moeder ontroerd.
Klerks dankte den kapitein en den officier zeer'

hartelijk voor hun hulp.

- 
Dat is niet noodig, zei de kapitein. 'We

rnoete'n elkaar in nood ,bijstaan.

- 
Maar die ikerel van de << Pieter > wilde toch

niet komen, hernarn Kler s, en hij vertelde, hoe
hij daar behandeld was.

- 
Wat een onrnensch! Als ik hem morgen

gie, zeg ilc hem eens flink de waarheid. 'Wanneer

zijn schuit eens zinkt,_zal hij zelf wel hulp wil-
*a>--



ien I Dat i" ,*i.", d" ker*i, di" =oo ,io"j t. 
".ir"i_.Jen op het ijs <Je dv..aas! zei dc kapitein.I)e twee =-.u"a."ïi"_"n-, h;."iiader en moe_der bleven r,vaken" K".r;i-;*';.;;.,* urt*_.'.r, ,,,rustiger;

II I"
's Morgens was de lcnecht zeer verwonderd,dat hij' in de kajuit t", Looi'lrr.-"-'_- lJ:: euoo.ri *; ;;;5g Kr.,k""_-- Wei, ik heL hoofdpijrr. ù'"*;;;;m ik nu)Dit is de kaiuit "n ik.ben toch gisteravond naarhet vooronrJer gegaan !_- Ja, Frans. rnaar ciaar is iets ergs gebeurd.En voorzicl,ri" J*"U";i *i.r"rl".t uli"* _"".--_ Dom ,u.rr"n

t'".,r,.nV.i:id'ï,;:,il""ij"i'il"i;f ,,1,,.];:
* ;:*:ffi.r<"'"t )':;;;ïf"i'.r, diep on-

_- Ti; is ook gered, ..
-_ *Hooer, v..g""f het nre...
-- O, j.... Muuil., i, """ go"d. le.s. Ën laat.rns God danl<en.
De knecht ,ro"ju::u 

nog hijtijd"- k*t*' '"

door. cl op, maar. Karel 
"liep nog

*^--- De jongen heeft nog wat gedroornd en hetwas over een spookschip-, ,;i -ÈË;;:r;;..;î

"_Zt*

'- Ja, dat heb ik ook gehoorcl"' 
"

- 
b,'hij is daarover gist'eravond ai bezig ge-

weest, sprak de knecht'
-_ D; jongens, met wie hij gespeeld h.""{''

hebben ,uk", o.r", u"o iets gehaÏ:beld' rneende de

t"T:Ï"ï"r 
later *.ra K*oei nok wdkker' Hij

scheen goed van pas' en Loonde zieh ook ver-

baasd, dat hij in de kajuit lag'

- 
Ge waart ziek geworden, zei ziin vader'

onpasselijk door de warm'te'
i-lij *iia" hem de volle waarheid nog niet zeg'

gen.
Maar jonsen, wat hebt ge in uvr hoofd over

een spoo'kschip? vroeg vader' 
-

- 
Een spookschip.'. O j., he't is allemaal flau-

we praat "âr, 
die* À"n. En ik was dwaas het

een teetje te gelonven. Gisteren wilde ik een glij-
baan maken bij cle rnotorschuit, daâr voor ons'

- 
De << Pieter >> ?

- Ja. En toen kwam er een vent va-n den wal
en zei, dat ik dat niet mocht doen, want dat de

schuit een spooks'chil: was etr de schipper kon
tooveren.. .

- 
Wat dom geklets...

- 
Ik rnocht het nriet aan anCeren vertr:llen'

want dan zou cie schipper van de << Pieter >) hel

toch weten en boos zijn. Hij kon maken, dat ik

-'à7-



niet voor- of ',achteruit zou kunnen en zelfs, dat
ons schip zonk.

- 
'Wat 

een flauwe man, otrn u zoo iets wijs te
m,aken. Er zijn geen spookschepen. En gij geloof-
det datl

Toch een beetS'e...

- 
De schipper is een ijsbeer. tr-{ij wilcie zeker

geen spelende jongeers bij de schuit voor het la-
waai en daarom liet hij dar zeggen. Er zijn toch
rare menschen np de wereld. Blijf nu maar rustig
te bed.

-- Maar vader, ik voel me beter... Heb ilc dan
vannacht gehoest, dat ge rne kwaamt halen? En
hoe kondt ge dat hooren)

. 

- 
I7el, ik kwam nog eens zien, en Frans en

gij waren beiden ziek van de warrnre.

- 
Was het van tr<olendamp, vaderl vïoeg

Karel, die daarover eens eerr verhaal g"l"r"o-
had.

- Ja, jongen.

- 
O, was het dart] En zouden we gestikt

zijn rnisschien)

- 
God heeft u bewaard.. 

"Nu rnoest Klerks wel alles vertellen, en het
rnaalcte o* op zijn zoon een se,weld,igen indruk.

- 
Stralcs komt de dokter ô*", *rr-dan zullen

we hooren, wat hij zegt. Biijf nu rustig liggen"

.-* Q& .-= -- 29 *'

Moeder verscheen thans ook en'gelukkig k-"{*
ze haar jongen, t*rwill Grietje niet minder blijde

was
Klerks stapte aan dek' Hij moesrt het nieuwe

ijs vlak 'bij het schip los hakken' om persing te

vermijden.
De schipper van de << Pieter >> deed heg-e-ljdg'

- 
Gii 

'"i;t .*r, vriendelijke man' zei Klerks'

Twee jo"gu"* lagen gevaarlijk ziek bij mij en

À" *utg"tiet uw h"lp. Dat is onder schippers

tcch de gewoonte niet'
* Ik rrroei m* met niemancl en niemand moet

zich met mij l:emoeienl snauwde de onhebbelijke

kcrel ru.r,r tertlg.- 
- 

Go =ordt zeker iemand laten verdrinl<err

o, rk?
* l-{et gaat u niet aan, wat ik laat of doe' Ik

hc'D met niernan,i iets te malcen'

ldlerks z\'/eeg rnaar. De l-lollandsche kapitein

en zi3n cfficier en andere sclrippers die het ge'

beurde gelloord hadden, kwamen eens vernemen'

hoe cle patienten het rnaakten'
: Ën is Cat die behulpzame buurman) v'roeg

Je kapitein naar den baas van de motorschuit
wijz'-.rrd.

_- J^, dat ben rkl Ga in llolland praatjes ve1"

koopen I schoot cle ;rarrgewezelle nijd'ig uit,



AIs er hulp ,ie_bieclen is, bestaan er geenBelge', Floiianders. Engetrsch;; ;i andere natiesmaar alleen menscher, ,rn g".d", wil ! hernam
de kapitein.

-("" is het I stemCe een sciripper van Dender-monde toe.

_ 
-- C" Icunt allera naar cle maan loopen.! brom-dede ru11g kerel en hij ,"r,j*-*ur,-;;;;;l;;. "'-
r oen Kleri<s zijn werk gecl;ran had, ging hijweer in de kajuit.

- 
Vader, daar aan den wai staat cle man, dieme dat verteid heeft van lr"t ,p"oi*chrp, zei Ka-rel, die door een raarnpje ,r.r, lrrrit.n kon zien._- Hij vertelde onrroozel** pr.ur, jongen.

, E:l uurrje later- lçwarn d. .l.oft.r. Hi; zei, datde zieken zoo goed als Lreter ;;;;;.* Maar vandaag toch binnen-Llij,r"rr, bevalhij. Er kan iets op J. l""s*; ;;;;" ." het is nuerg guur.

:Jij gaf nog eenige onclerrichtingen.
War later kwan:r ""* g"ri.-- f_ij;-1,.a ook iersvan het ge,beurde vernomen en was nu angstig.Maar Klerks stelde h.* ,J"r;urî"'ior"U dan overden geheimz,innigen man aan den wal en diensvreernde verhalen o,re. clen ""h;;;;, lrrn d" u pie_

ter >.

-* Gc mocht ç,isterelr iriel aan boorcl vaR ric< Pierer >> e* de ,.r,i5;{ *iii.'i'"iï tJo;;:,H;

i, ."lro* voo. L"uo"'i.. Die man aarr d"r, *.i
geeft teekenen en gisteren moest hij Ce jongens
uit de buurt van de schuit houden. Daarorn
maakte hij Karel bang. Dat is allemaal niet

6iluis, oordeelde oom Bert. Let maar op, dât ze ti
il den nacht iriet besteleir.

Oom Bert sprak daarover oôk aan wal. En
fiden, het was niet pluis op de << Fieter >j.

In den iramiddag kwamen er twee gendaririeh
âan Loor . De schipper van cie << Pieter >) vroeg,
of ze hern voor een dief hielderr. De man aan den
wal verdween snel.

N{aar cle gendarmen lieten kalni een deel van
de deklad'ing weg doen. En in het ruim vonden
ze vaten.

- 
Dat is olie, zei de schipper.

- 
Het ruikt hier naar alcohoi" beweerde een

r.ler gendarmen.
De schipper van de < Pieter >> trachtte nos leu-

gens op te disschen. Maar een der gendar"men
gin,z heen en de ander bleef aan bc,ord.

-* Nu weten Mre, tr raarortr er niernand op of
bij d.e schuit mocht kc,rnen en rnen er bang voor
mr:est zijn als voor een spookschip, zei Klerks"
En ook, waarorn de schippeï v.ôo kwaaci uras, dat
hij niet voort 'kon varen. Hij heeft alcohol van
een geheime stokerij aan boord. Ze rnaken daar
genever om de lasten niet te moeten betalen. En
de schuit moest ze naar Brussel brengen. Dat zai
hem nu duur kosten"



in den namiddag kwamen er meer gendarmeii
en heeren. De vaten werden gelost en l,v'egge-
voerd. De gendarmen leidden den schipper en
zijn kn'echt als gevangenen mee. Den volgenden
dag hoorde Klerks, dat ook de man, die zeker op
den wal de wacht had moeten houden, te Boom
aangehouden was geworden,

-- f,sn schipper moet vrij en gerust durven
yarçn, zçi vader. En wie van een spookschip
babbelt, heeft iets oneerlijks te verduiken.

Kaiel wad nu vrel wat beschaamd over zijn
bijgeloof ,

l{ij en Frans genazen. Nâ een paar dagen
inochten ze weeï naar buiten. En Klerks gaf zijn
knecht verlof om zijn ouders te Brugge een be-
zoek te brengen. Ferdinand en de andere jon-
gens waren rblij, Karel terug re zien op de glij-
baan. Na twee weken was de vaart weer vrij.

Frans zou dat plekje niet vergeten. En hij
dacht nog dikwijls aan die'tV,interdàg"rr. ook to"r-,
het schip in den schoonen zorner rustig over de
Schelde voer langs vreedzame dorpjes, waarac,hter
zich het vruchtbare land uitstrekte.
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