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ltE vEERlilAlt YAil 'T ZWlt
door A. HANS.

rI.

llodewijk van tMale, de heer van Vlaanderen, wilde
aa,n het volk de v.rijheid ontnemen. Toen hern dit niet
g,elukte, riep hij d,e hulp in van den, Franschen Koning.
Deze kwam met een groot leger naar Vlaanderen. De
Vl,amingen verdedigden, zich o,nder Filips van Arte-
velde. De slag werd bijr 'West-Roozebeke geleverd. En
het Fnansche leger beh,aalde de overwinnine ( I ).

llaurens tPieters was ook ten sùrijde gerweest en op
,een Novemberavond van het jaar l3B2 kwam hij terug
in zijn woning aan het Zwin, tusschen Brugge en Sluis.

Het Zwi.n was to,en een groote stroom. Nu is er nog een

kleine inham van over.
'Gysbert Pieters, zijn vader en Geertrui zijn moeder,

beg,roetteni den jongeling hartelijk. Ze kerrden het
nieuws reed,s. Laurens vertelde van d,en sl,ag en van
Artevelde's dood.

- 
Dus, n'u is de Fransche koning rneester? zei Gys.

bert.

(l) Zte <De J'ongen van Vest'Roozebeke>, Nr 27' van dc

Kind,erbibliothee&,. I



- 
Ja... Karel VI... maar hij is nog een knaap en

and,eren zetten hem tot wreede dinge'n' aan. O, ons arm
Vlaand,eren! Wat zal he't nog te lijden hebben! De
Graaf heeft niets meer te vertellen...

- 
Die heeft zich zelf de knech't van een Franschen

vorst gernaakt, hernarn,Gysbert. Als ge vreemde hulp
inroept tegen uw eigen vol'k, wordt ge, door clie zooge-
naamde vrien,den, ook vera,cht.

- 
God zij, Vlaanderen ook genadig! bad moeder

Pieters.
,Laurens stapte na den maaltijdt een ladcler op en:

legde zich in een zol'derkarner ter ruste. Wel'dra sliep'

hij in...
lMaar den volgenden rnorgen was hij ral weer vroeg

op.

- 
Jon.gen, hadt ge nog wat doorgeslapen, zei zij,n

moeder.

- 
Neen, ik mo,et naijnr werk weer opvattenl ant-

woordde de zoon.

- 
Ocù, ik hdb het 'nu al eenige weken' gedaa,n...

- 
Ik kan h'et u genoeg aanzien, rno'eder. tEn het is

hoog tijd, dat ge een kalmer leven krijgt...

- 
Nog een dag erbij, zou me niet gedeerd heb-

ben.
rlaurens Pieters was veerman aan het Zwin. In zijn

boot zette hij de r'eizigers van de'n eenero naar den

anderen oever over; eigenlijk vervulde' zijn, v'ader dat

heroep; maar d'ie was verleden jaar tusschen twee

schepen beklernd geweest en had daaruit' eeni gebrek
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aan de beide beenen behouden. Hij kon sleohts wat
strompelen ,met be,hulp van een stok. ,Ook was hij zeer
verzwakt. llaurens nam.dus het veer waar. Hij was een
flinke,schipper. Toen hij te,n strijde trok, deed zijn moe-
derhet werk.

,Laurens ontbeet nu,., en danr ging hij n'aar dten

stroo'm, Hij dacht aan al de gesn'euvrelde en gewonrde
rnakkers. .. Er deerde hern niets. .. Dadelijk bij den

"iug 
*." er onder de Vlamingeni verwarr.i'n,g ontstaa.n.

'l)e leger'benden hotstenr opeen... Uit zulk een men-
schenhoop waarin velen verstikten, had Laurens zich los
rnoeten worstelen. Hij gin,g weer ten aanval,... maar
och, toen was d'e slag reeds verlore,n.

Laure,ns peinsde hierover, toen, hij zijn boot rei-
nigde... Er hing een nevel over het Zwin en de veer-
rnan kon zelf,s aan de overzijde niet zien. Hij
meend,e,echter gero,ep te hooren... Hij ,luisterde âan-
dachtig.

- 
la, er is gi,nder een reizigex, mompelde hij.

Hij roeide over den stroom. Toen zag hij een,rnan
e.n een m'eisje. Ze war'er' beiden met slijk beqpat en

kwame'n zeker aI van ver, Op ,het schoon gelaat der
jonkvrouw lag angst.

- 
Vss'rrnan, wilt g1e ons over zetten) vroeg de

man, die in een wijden mantel gehuld was en den hoed
diep over het voorhoofd droeg.

- 
,$16p maar in, heer, antwoordd,e Laurens.

* Kan ik langs hier Sluis bereike,n)

-_ .Jawel... 
)



Laurens bood de jonkvrouw d,e hand om haar te
helpen, want dre dijk was glibberi,g van de vettige
klei.

[-aurens blikte den reiziger aan. Hij had dat gezicht
mee,r gezien... 'lV'aar dan toch) Hij d,acht hi,erover
onder het roeien. En' eensklaps wist hij het.

- 
Heer,'gij waart te Roozebeke bij het Vla.amsche

Ieger! zei de veerman.
iDe vreenadeling o,ntstelde geweldig e,n het meisje

uitte een k'reet van scÀrik.

- 
'O, verraad vader niet! smeekte ze. 'We zijn nu

a,rme vluch,telingen.

- 
U verraden, jonkvrouw) herhaa.lde '[,aurens. Ik

ben imm'ers een Vlamingl en ik str'eed rnet uw vader
mede... Gisterenavonrdr pas kwam ik thuis...

- 
Gij waart bij den ruwaard? vroeg de reiziger.

- 
Natuurlijk! We zijn uit het Brugsche en Sluische

Vrije met velen te Roozebeke gewe,est.

- 
O, dan zijn we bond'genootent

_. Ik heb u gi'nde,r gezien. Gij voerdeù een afdee-
ling Bruggelingen âân'...

- Ja... ik ben de heer van Meether,ke... Gister-
avond ben ik thuis geweest... maar Leliaarts uit Brugige

wi],den mij gevangerlr neme'n. trk heb toenr met mijn
dochter Annie kunnen ontsnappen. We hopenr nu te
Sh-lis een ,schip te vin'den, om naar Holland of Enge-
land te ontkomen, tot we een nieuwen strijd, kunnen

aangaan. Gelukkig heetft de drikke mist ons omhuld,
want wij worden reeds achtervolgd...
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* Ôij zijt een d,er weinige edelen, die het recht
van het volk erkenden en on,s hielp.en, zei Lau-
rens. De heererr der k'asteelen doen met dre,n graaf
rnee. En ziJ stotrden in het Franrsche leger tegen
hun eigen landgen,ooten. O, ik begrijp, dat ze u nu ha-
ten...

- Ja, ze zoudqn mij als verrader willen dooderl,
beweerde de heer van lMeetkerke. Recht is voor mij
alti,jd, rech't... En het volk had het lecÀ,t aan zijne
zijde. ,Graaf rl-od,ewijk van lMa,le sehond het...

- 
Verxaders zijn zii, d'ie met een, vreemden vorst

heulen tegen hunr I'and. Ze stonden, bij den' vij,and, zei
Laurens.

Zoo sprekende voer menr over den stroom. Op den
anderen orêvêr wachtt'e ee'rt vischkoopmani uit Sluis.

Hij keek'nieuwsgierig naar den ed,elman en zijn doch-
ter. '

- 
Wilt ge over? vroeg llaurens.

- Ja.

- 
Ik kom dad,elijk... Stap rnaar al vast in de b,oot.

De jonge veerman leidde de heer van lVleetkerke en
jonkvrouw Aninie in, zijne woning en ze,i:

- 
ftus1 hi,er eerst uitl A,ls g,e zoo beslijlct 'en afge-

naat Slui,s binn'enkomt, zult ge te veel argwaan wekken.
Ook daar wonen Leliaarts ( I ).

De reizigers narnen graag het aanbod aan. De zooÉ

( I ) Lelliaarts wa,ren 'zij dJie mpt de Franschen heulden tCgen

hun eigen volk.
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lT.uisterde zijne moeder eenige, woordren toe en, vï,ôu14.

Piete,rs ontving de gasten zeer vriendelijk. Vader lag
nog te bed.

llaurens keerd,e nu vlug naar de boot terug en roeide
met den vischho'opman, heen.

- 
Wel, mijnÀeer {-ens, onaangenaam.weer om tê

reizen, zei de veerman. Zoo nevelig,

- 
Ja, rnaar die heer enl dame, hebben er zich toch

ook niet aan gestooïd, antwoordde de passagier, die
een ,sluw gezicht bezat. Wie zijn ze)

- 
,]!1a31 hoe zou ik dat weten! Ik onde,rvraag' m,ijn

reizigers niet. tDat ware .al tre ongemanierd !

- 
Zekex gasten dier niet gaarne geziea worden,

hernarn,Lens, tDie man trok zijn ho,ed zoo diep over
de oo,gen... Maar dat zal hem te ,Sluis weinig helpen'
\^.ant er zijn reeds ambtenaren aangesteld, om scherp op

cle vreemd,elingen te letten.

- 
\d/3a1es1)

- 
\{/aa16s1) Ge zijt ook te Roozebeke geweest...

en ge weet dus drornmels goed hoe de zai<en s,taan.

Fas zel,f maar op ! Men zal, nu streng zij,n tegenover de

tegenstarlders vam den graaf. lDie 'ambtena'rern moeten
hen beletten uit lSluis pel schip te o,ntsnappen. Ja, pas

gij ooL maar op!

- 
Ik heb gehoorzaarnà aan den oproep der weer-

hane man'nen, en moest dat doen.

- 
Ja'... roâiâï ze zulJen nu heel weinig geven 'om

wetten en al zulke pelkarnentein, verzekerde Lens, 't
Beste is heel koest te zijn. De graaf is weer baas'
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- 
;psrFranschen, die hij gerroepen heeft, zijn de

ineester!

- 
q, dat is h,etzelf'd,e... En die heer en, dame zulleir

wel .vluchtelingen zijn.

- 
pa1 is hun zaak...

- 
J., ieder de zijne,,hé) Ik ga een,s zien, of ik.te

F(eigçrsvliet en ;Koudekerke visch kan opdoen.. .

Laurens had wd harder woorden willen get,ruiken
tegen d'en hoopm,a.n, die zoo weiniE fierheid tooncle.
Maar't was het beste voorloopig te zwijgen.

Toen,Lens ovsï was, roeide de veerman snel terug.

De heer van Meetkerke ,en' Annie waren ,aan 't eten.

- 
Ge kun't rriet naar ,Siuis ! zei rlaurens.

En hij vertelde, wat hij van Lens vernlmen had.
Annie ver)bleekte.

- 
O, dan zij'n we al verloren! jammerdc ze.

- 
rWel neen, antwoordde,Laurens. Ik zal u helpen.

'lVe zijn imme,reL bondgenooten.
Vader Gijsbert was intusschen opgestaan en wist nu

wie de vreemdelin'gen waren.

- 
Ik weet raad, zei hij. De heer kan te R,eigers-

vliet ontvluchte,n' op de sloep van BouCewijn.

- 
O, ia!... riep Laurens uit' Boudewi'jn is mijn

t,roeder, vervol,gde hij tot den edelrnan. Hij woont te

Reigersvliet bij lKnokke. Hij is visscher en zal u op zijn
sio'ep wel naar Zeeland brengen (l).

( I ) Zeerwsch-Vlaand,eren behootde tosn niet tot Zeeland'

Dit ,gewest llag in dien tijd dus veel verder van 't Zwin dan nu'

,7



- 
O, hoe dank ik u ! sprak de heer van Meetkerke

on'troerd.

- 
Vlamingen mo,eten elkaar nu bijstaarr. zei Gys-

l-rer,t, Ik kon nriet n'aar Roo,zebeke... m,aar uj helpen, dat
is in mijn vernlogten. Echter zal de jonikvrouw d,e reis
niet kunnen meemaken.

- 
O, dan mag ik uw voorrstel niet aannemen! her.-

nam de edelman teleurgesleld.

- 
Sti,tr e,ens!... De jonkvrouw kan bij ons blij-

ven... 'We vinden dan wel een gelegenheid orn haar
achterna te sturen... rMaar haar op een, visscherssl,oep
brengen, zou achterdocht wekken. Ook te Reigers-
vlie,t zull'en amibtenaars loeren, U kunnen we inr een
visscher verkleeden en zoo stapt ge aan boord. Maair
rrnreisjes of vrou$nen varen zelden rnee. We brengen de
jonkvrouw eenige weken later op een gewoon schip uit
Sluis. Dan zal het toezicht verslapt zijn. Bovendien zij
word,t ni,et vervolgd, alleen gij. De scheiding zal maar
liort zijn.

- 
Vader, doe wat die goede man zegt! smeekte

Annie. Bekomrnert u 'n,iet om mij. lD'eze brave lieden
zullen mij immers helpen.

- 
Mijnheer van Me,etkerke, met mijn leven ben ik

voor de jon,kvrouw borg, verklaarde [-.,aurens. Wlj
zu,llen haar bij ,een tante'brengen. En daar vindt nie-
mand haar. In onze woninrg 

- 
hs1 veerhtris 

- 
lçeûlsn

te veel menschen.
De edelman begreep, dat hij toegeven moest. Hij

I

had ni.mand in du wereid danr Annie... en het viel
hem zwaar haar achter te laten; maar het kon' niet
an'ders.

Een half uur later waren tl-aurens en de heer van
Meetkerke,gereed om naar Reigersvliet te vertrekken.
De vader ornhelsde zijne do,ch'ter.

- 
Annie... God zegene u, en brenge ons wee:r

spoedig samen, zei hij ontroer'd.

- 
Va,der, gij hebt mij altijd het vo,orbeeld, van

rp.oed en d,apperheid gegeven, sprak het meis'je. Ik zal
het volgen.

Ze hield zich fink erl drong haar tranen terug. De
edelman danl<te ooh'Gysbert. Hij wilde hem eene gel'
del,ijke belooning scheniken, maar de oude veerrman

u'eigerde di,e.

- 
\Ve werken voor Maanderen, zei hi,j frer.

Moeder zou de reizigers o,verzertten, orn danr de boot
terugl te brengen.

il.

Het dorp R-eige,rsvliet zul,t ge op de kaart niet meer

vinden. Er is wel' een vaart onrder d,ien na,am bekend

aan den lJzer bij Dihsmuide enr in dren oorlog van

1914-19 l8 heeft men err geweldig gevo'ohten' In vro'e-

ger eeuwen lag er een Reigersvliet bij Knohke. Knokke
was toen een gehucht van Koudekerke... En d,ie naam

Koude,kerke werdt later iHleist. Maar het oude Reigers-

vliet, Knokke en Koud'ekerke,'zijn sinds lang in zee
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verdwenen. De grolven s.loegen irnmers, bij, geweldige
storrnren land weg.

Reigersvliet was in l3B2 dus een bloeiend vis-
schersdorp. Dien ochten,d lagen de sloepen op het
strand. Ze kwamen, uit zee met vis,ch. Vrouwen en
rneisjes gingen er met manden heen, om cle ladin,g te
l:alen. ,Ookrlaurens ,Pieters me:rgde zich onder hen.
De heer van lMeetke'rke'bevond zich nu inr het huis varr
zijn broed,er. Het was beter dat hij .zich niet ver,
toonde...

- 
Hei, Boudewijn! riep tl-aurens, en hij klom vlug

aan boord van zijn'broe,Cer's vaartuig.

- 
Laurrens. .. ge zi,jt dus veilig uit den strijd terug.!

zei een kloeke jonge visscher. Gysbert's ouds,te zoon.
* Ce kent het treurig nieuws? vroeg Lau.ens na de

hartelijke begroeting.
* Ja, ik heb het zooeven vernomen. Maar wij ver-

liezen geen moed. On,recht hou t geen :tand,
Na nog evem over dien slag bij Roozebeke gespro-

l.-en te hebben, vertelde Laurens het doe!, van zijn
Icornst... EnrBoudewijn was dadelijh bereid den ,heer
van 'Meetkerke te helpen.

- 
En ook andere viuchte,iingen, zul,len d,oor de

visschers van Reigersvliet bijgestaan worden, verze-
kerde de broeder, Wil zljn irnmers Viamingen met
À,ar:t en ziel. Ha, nu willen de Leliaarts wraak nernen,
omdat ze met vreemde hu,lp meester zi,jn, Is de, vluch-
tel'ing b,ij mij'th,uis) Goed, straks ga ik mee enr dan
zullen we alles besprekerr...
t0
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Een uur later keerde il-aurens naar het Zwin terug.
Boudewijn eou den heer van Meetkerke in een vis-
scherspalc steken en zolo rrrêe râaïx boord nemen. Darr
wilde hij hem naar Zierlkzee in Zeeland blengen.

lDen volgenden mirddag lagen de sloepen van Rei-
gersvliert weer zeilree, dus klaar orn ite .sertrekken.

Boudewijn Pieters g,in,g,hef strand op met een ouderen
visscher naast he'm. Dre heer van iMeetkerke was knap
vermomd.

- 
Er zijn hiel ook ali sorldaten op het strand, zei

Eoudewijn zacht. Die moeteni van, nacht stilletjes geko-
men zijn.

Om te beletten dat er vluchtelingen ontsnappen)

- 
Ja, d,us een maatregel als te .Sluis. Maar wij zu,l-

'len hen eens flink verschalken.

- 
God helpe mij !

- 
Weest niet ongerust! Ge heet nu Joos, hoort

De twee mannen klomrmen aarx b.oo.rd.
iMaar daar schrokken ,ze. Daar rladerden, twee krijgs-

heden. 'De heer vanr iMeetl<erke rneende dat hij verra-
den was.

- 
Houd u bedaardr! fuisterde Boudewijn hem

toe.

En aan d,e soldaten vroeg hij:

- 
\fia1 is er aani de hand, maranen,?

- 
Gij gaat uit visschen? klonk het. Dan mroeten, we

eorst uw schip onderzoeken.

- 
lMaar waarorn?

t2

- 
Flebt gij vluchtelingen aan boord?

-_ Vlushlslingen)... Ik begrijp u niet...
De krijgslieden kwamen o,p ,het vaartuigt... en speu,r-

cien overal rond.

- 
\isrnan à, zeiden ze.

Aan dek was nog' eem knecht, rnaar die werd niet
verdacht.

- 
l(grx1 gij dren heer van lVleetkerke? vroeg een der

soldaten dan aan Boudewijn.

- 
Een edelrnan?

- Ja.
*_ lMaar mEnnen, meent ge nu, dat eenvoudige

visschers in vriendschap leven met kasteelheeren? Ge
d,oet rne lachenr! Hoort ge dat, Joos, zoo richtte hij
zich tot den vluchteling. Die sold,aat vraagt of wij
den heer vanr Zevenkerke, qf hoe is de naamt ook...
l.,ennen'. ..

- 
lv[sglksrke, herhaalde de krijgsman.

- 
pa1 is een dorp bij Brugge, hé? Ik weet dat ze

er ter bed,evaart g'aan...

- 
Enr daar woont op het kasteel een verrader, !e.

lvee,rde de soldaat. Nu is hij weggeloope,n,, maar ,hij

moet op het schavot. En pas op, als ze hem hier hel'
penr!

- 
\f/61 zou ,hij h,ier komen doen? riep Boudewijn.

- 
Ge kunt nooit weten. Wie hem durft helpen, zal

er van lan,gs krijgen.
De beide gasten vertrokken. Boudewi'jn leeek den

edelman eens aan en, fluietèrdel
t1



- 
't Gaat best! Die kerels wilden weten, of gij u

zelven, kent.
Ze vermoedden niet dalt een bu,rger scherp naar hen

heek. 't Was de vischkooprnan rl-ens, uit Sluis. We
rveten hoe deze den vorigen drag inr tlaurens' veerboot
overgevaren was. iHij had, toen den heer vanr Meet-
lçerke en zijn d,ochter gezien. Hij verblee,f nu te Rei-
gersvliet, orn visch te koopen.

- 
(Die kameraad' van Bor.rdewijn Pieters is geen

visschers, zei Lens bij zich zelf. Dat zie ik aan zijn
houding... Hij is een vluchteling... dezelfde, die gis,
teren.over 'tZ.win kwârnr... Hlij had toen zijn hoed
wel over de oogen getrokken, maar ik herke,n hem
toch. Boudewijn zal, hern, weg hrengen... Nu, 't zijn
mijn zaken niet. 't Best is zich, in dezen tijd, maar
nret niern:and te, bemoeien. Als ik geid verdien, ben ik
al tevreden.

Boudewijn moest nu nog wat wachten tot de vloed
genoeg rees, ornl heen te varefl... En toen verliet de
heer van tMeetkerke het onrgelukkige Vl,aanderen...
Hi1' dacht aan Annie... O, rnocht zijn, dochter vlug
vol'gen!... iMaar zij was onder de hoede van brave
lieden...

'Dien avo'nd had rnen overal bekendr ge:maakt, dat
de heer van lMeetkerke aan het gerecht overgeleverd
nloest worden, als een verrader. Laurens hoorde dat
en lachte. FIij wist dat zijn broeder's schuit reeds
veilig veritrokken was met den vluchteling. En dit
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qo,ede nieuws ging hijr rne.d,eei.n aan Annie. Het
meisje was re,eds bil Luot"ttu' tante, die op een hoeve,
een kwartier landinwaarts woonde... Ann,ie was er
vermomd als dienstrneid... O, hoe innig dankte ze den
j.;ngen veerman voor zijn hulp!

'Eenige dagen gin,gen voorbij... De Fransche sol-
daten roo'fdenr in Vlaanderen. 't Was een vreeselijke
tijd. Te Kortrijk hingen in de Onze ,Lieve Vrouwe
l<erk, vijrf h'onderd' gulden sporen, van Fransche rid-
iers... Men had die als zegetee'kenen uit den slag van
rGroeninghe bewaard. En daarom liet de jonge Fran-
,sche kon'ing Kortrijk in 'brand steken.

Elken dag kwam Annie in haar vermomrningl naar
het veerhuis. Dan sprak ze met Laurens en zijn, otlders.
Eni de jonge veerman was verheugd toen hij haar
weer een goedlbericht melden kon. Haar vader was
veilig te Zierikzee en Boudewijn, lag met zijn sloep te-
rug in Reigersvliet.

* En nu, zorgen we, dat gij bij uw vader komt,
beloofde de oude Gysbert. 'Nog wat geduld...

III.

Maar er kwam ernstiger nieuws. rDe Leliaarts te

Brugge waren woedend, orddat de heer vanr Meet'
kerke niet gevonden werà, Ze gingen nraar graaf Lode-
wijk van Male. Deze loofde geld urit aan hem, die

tijding kon geven over den edelman. Dat berioht werd
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èvèneens te Sluis beL"nd gem.akt. D'e rleliaarts d,ezer

stede zoud'en hun bondgen,ooten van Brugge helpen. Ze
Iieten de haven bewaken.

Ook de vischkoopman Lens las de kenn'isgeving;
zijn 'oogen schitterden van begeerlijkheid. Er was nu
geld, te verd,ienen,... iEn 't geld aanbad hijt...

- 
Boudewijn Pi,eters heeft d,en heer van. Meet-

lierLe helpen ontvluchten, mornpelde hij. Eerst wilde ik
dat niet vertellen, maar nu kan i,k die som verdienen.
Ik weet immets nieuws van den vluchteling. Maar ik
rnoet het slim a,an b'oord leggen.

Te ;Sluis was reeds een Fransche kommandant aan-
gekomen, gelijk in de rneeste Vlaamsche steden (l).
Graaf Lodewijk van Male had weinig te vertellen in
zijnt eigen, land. De vischkoopman begaf zich nu, bij
dien Franschen overete. lHij verhaalde hoe hij, Laurens
Pieters een verdachten reiziger had zien overbrengen...
't rl-eek éen edelman. En de veerrnan van 't Zwin had
ciien perso.on in zijn huis verborgen... Daags nadien
was dezelfde verdachte kerel, bij Laurens' broeder te
Reigersvliet aan boord. gegaan.

De Fransche kormmandant keek Lens leelijk aan.
Hij was een, rechtschapen mensoh, en, vetachtte ver-
rad,ers als de vis,chkoopman. Ook voor Lodewijh van
Male had hij niet den, minsten eerbied. Maar 'de

cverste moest aan de hoogere overheid, gehoorzamen...

(l) Sluis, nu in Zeeuwsch-Maanderen (Nedeiland) was toen

ook een gemerente van het graafscha,p Vllaandleren.
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- 
'1ls gôed, ik heh uw bo,odsehap gehioord, zei hij

to't Lens.

- 
Krijg ik nu mijn geld, heer) vroeg de inhalige

man.

- 
Als d,e heer van Meetkerke gevonden wordt...

- 
tMa,ar- er is een so,rn beloo,fd aan he,m, die tij-

ding kon geven over den vluchteling, en d,at heb ik ge-
c1aan.

- 
Ik rnoet toch onderzoeken of gdj geen leugens

vertelt. Ga nu, heen! geb,o,od de komrnandant.
,Hij zonrd dan soldaten naar het veerhuis. Laurens

stond aan zijnr boot. De krijgslieden vroegen, of hij de
veerman was,

- 
Ja, die ben ik, antwoordde de jongeling.

- 
Dan nemen we u gevangen! We zullen u leeren

viuchtelingen te helpen! sprak de aanvoerder van het
tro epj e.

- 
Vlushlslingen!

- 
Houd uw mond,t Mee naar Sluist

Moeder kwam naar buiten gelo,open, Qok de oude
Gysbert strompelde naar de deur. ilVlaar ze konden
niets do,en, Ze zagen hoe de soldaten hun zoon ruw
heen sleurden... Twee krij,gslieden bleven achter' Ze
vertelden aan de ouders, wa,arom ,Laurens aangiehou-
den werd.

- 
En wij gaan uw arrderen' zoon halen, denr vis-

r,cher van Reige,rsvliet! zei een van hen. Zet ons over!
Vrpuw Pieters 4ou nur zelf moeten ro.eienl Zii, de

rnoeder, werd gedwongen, de soldaten bij' te staan, d'ie
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haar zoon gèrvàngen gingeni nernen. Gysbert fluisterde
haar toe;

- 
!331 zoo langzaam als ge kunt, en maak een, om-

w'eg. 'lVin tijd.
Toen zijn vrouw met de krijgslieden :n de boot

stapte, strompelde hij naar een hutje dat vrat ve,rder
stond. Daar woonde een palingvisscher, Geert. Gysibert
vertelde, wat er gebeur i was en verqo,lgder:

- 
O, kon,den we Boudewijn nog waarschuwen! Ik

kan niet naar lReigersviiet ga,an.

- 
Ik zal het doen! ant.,.voorrdde'Geert.

- 
Dank ur... rl-uisrter, mijn vrouw zal traag roeien

en eer! omweg mLaken. tloop gij langs dezen oever tot
.ranr het veer van Kadzand. ,Steek daar over na.ar Rei-
gersvliet. Zeg aan rnijm zoon, dat hij de vlucht moet
nemen...

- 
Ik begrijp u. Vertrlouw op mij. Ja, we zijn Vla-

m-ingen, hé!'En we staan voor elkander.
Geer,t babbelde niet langer en vertrok,

- 
God helpe hem en mijn kinderent bad Pie-

ters.
Zijn vrouw had, den, wenk goed verstaan. Ze be'

greep, dat haar man een plan had. Ze roeide zeet

langzaam. lMaar ze handelde nog slimmer. Ze stuurde
cle boo,t op een zand,bankje. Boern... Het vaartuig zat

vast...

- 
We zitten a,an den grond! kloeg moeder Pieters'

Ik ben,ook de veeïman niet... Gij dwin,gt me lot het

werk van mijnr zoon.
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- 
Maar we moeten naar den overkant! zei een, der

soldaten.

- 
Eerst dient het water te stijgen. Dan raken we

v,'eer vlot.

- 
Ce heibt dat opzettelijk gedaan!

- 
Ge zutrt toch wel te Rei,gersvliet komen... en

mijn armenr zoon gevangen nemen net als den goeden
d-aurens !

iDle soldaten waren kwaad. Maar het hielp hun geen
zier. 'trDu,urde wel twee uur, eer de boot weer van de
bank kwam. Gysbert zag dat van uit zijn, wonin.g. ,Ha,
zijn vrouw had zijn bedoeling goed begrepenl

_foo_ 
kon Geert, de palingvisscher, geruimen tijd

v66r de soldaten te .Reigersvliet aanko,men. De brave
buurrnan ging naar het huisje van Gysbent,s oudsten
zoon. Boudewijn's vrouw was daar met haar kindje. En
verschrikt hoorde ze het nieuws.

- 
Mijn man is aan 't visschen. op zee, sprak ze,

- 
Dan mag hij niet terug keeren, lbeweerde Geert.

Ii< zal een boot leenen en naar hem toe varen, Hij
rnoet nu vroor een tijd, naar Zeeland.

- 
Dan ga ik met mijn kind mee, hernarn de

';rouw. Ik wil van hem niet gescheiden zijnt
Ze maakte haastig een pakje. iDit bevatte wat kl,ee,

ren. Alle andere bezittingen rrroêrst ze achterlat en. Ze
sioot snikkend haar woning, rMaar dan be,heerschte ze
zich. Er liepeni nog soldaten rond. Di,e mroesten niets
vreemds aan haar zien.

Geert had intusschen een boot te'leen, gevraagd. Hij
t9



nam ,ook €en net juist of hij aan de kust wilde visschen.
De jonge vrouwlPieters stapte in. En Geert roeide heen.
Hij moest eenige uren hard werken.

Eindeiljk bereikte hij de kleine vloot van Reigers-
vli,et. Spoedig lag 'hij naast.de sloep vani Boudewijn, die
cntsteld, alles vernam. \Hij besloot ook naar Zierikzee
te zÊilen. Hij, nam vrouw en, kind aan boord en h,arte-

lijk dankte hij Geert.

- 
Veel groeten th'uis, zeir hij. God bevrijde ook

onzen armen Laurens!
De palingvisscher keerde terug.

I-aurens was due naar Sluis gebracht. Hij werd, v66r
den, kommandant geleid. Achter d'ien.s stoel stond, een

vertaler. 'Ook [-ens werd geroepen en herhaalde zijn
verklaring. Toen kon de eerlijke veerrRan zijn, woede
n.iet bedwingen.

- 
Gemeene verrader! riep hij. Ge verkoopt man-

nen van uw eigen volkt Welnu, ja, ik heb den heer

van Meetkerke geholpen. Hij is een der onzen. Ik ben

Vlarning en als Vlaming wil ik handelen... Ik ben
geen Judas als die vischko'opnrran...

lD'e 
"Fransche 

kommandant 'kon Laurens niet boos

toespreken. Hij voeld,e eerbied voor den trouwen eer-

,lijken jongeling. Gaarne had hij hena latenr gaan' maar

dat mocht hij niet doen. Laurens werd naar de ge-

vanger:ris geleid.

- 
Krijg ik nu m,ijn geld? vroeg Lens weer'

- 
[-iever sajf ik u een schop, verzÊkerde de over'
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ste. Maak, dat ge weg komt! Uw bloedgeld zal u ge-

bracht worden, maar ik wil u niet langer zien't Ik ben

h,ier wetr als vijand, rnraar alle verraders veracht ik'

Onthutst droop de vischkooprran af' Toenr nu de

soldaten uit Reigersvliet zonder gevangene terug keer-

clen, werd' C,e woede der Leliaarts nog grooter' Ze

eischten dat rl-aurens gedood zou worden' " 
'Weer gin-

g€11 ze naar den graaf. En deze deed'hun zin' Laurens

,Pieters werd veroordeeld, oûl 'aan de galg te sterven'

'Diit nieurn's wekte veïontwaardiging te Sluis' O' wat

schimpte men op de'Leliaarts! Toen Artevelde meester

*.., toorrd.n die kerels zich onderworpen en plat'

,lVlaar nu hun graaf Fransche hulp gehaald had' luchtben

ze hun haat voor het volk' En zij eischten het leven

van een eenvoudigen jongren' iDe veerman van 't Zwin

was bij vele burgers beken'd' iHii werd bemind om

zijn .gedienstigheid. En thans moest hij sterven"'

V.a", en moeder Pieters waren wanhopig' O' wat

weenden. ze ont hun jongen! Annie varr Mectkerke be-

zocht hen.

- 
'1 ts al,les onze schuld! kloeg ze'

- 
\ssn, verklaarde Gysbert' 'Mijn zonen hebben

Irun plicht gedaan. 'Ze zijn Vlamingen' Laurens zal er

seen spijt over hebben'- 

- 
if. ga naar iSluis! riep de rnoeder eensklaps uit'

Jk zal dien, overste om' het leven van mijn zoon smee-

ken. Ze zeggenr dat hij een braaf man is'

- 
Ik vergezel u, zei Annie'

Ze begaven zich naar het stadie en wqrden bij den

?2

Franschen kômrnandant toegelaten. ,Deze iuisterde ont-
roerd naar de bede van de moeder. Een bedienrde ver_
taalde alles.

- 
Ik zatr trachten genade voor uw jongen te krij-

een, 'beloofde de Franschman.

- 
Heer, sprak Annie, toen in het Fransch; laat

'I .aurens,Pieters vrij...rEn neem mij gevangen! Ik ben
cie dochter van den heer van Meetkerke.

- 
Gij zijn dochter! r,iep dq overste verbaasd, het

meisje in haar boerinnengewaad aanstarend.

- 
Ja... ik ben vermomdr! Laat mij sterven voor

tr-a,urens!... Wat hij deed geschiedde orrr ons... Moest
vader het weten, hij zo,u onmiddellijk terug keeren en
zich gevangen geven. Ik doe het thans in z,ijn plaats.

- 
Jonkvrouw, uw taal is verheven, uw houding

edel, maar ik heb geen bevel om u aarl te houden,
antwoordde de overste. Ik rnag uw offer n,iet aanne-
tnen. Keer met de moeder huiswaarts. ,lk zal voor den
f,evangene doen wat ik kan.

Vrouw Pieters vroeg dan om haar zoon te mogen
zien. De komrnandant liet dit dadelijk toe.

- 
Moeder.! riep ,lau1ens, toen de cipier de zware

deur van een half d,onkere cel geopend. had.

- 
O, mijn brave jongen! sniklte d,e vrouw.

Het was een, roererrde ontmoeting. Toen zag Lau-
rens jonkvrouw van Meetkerke. Annie vertelde hem,
wat ze den overste aangeboden, had. De jongeling
schrok,

- 
Neen. dat wil ik niet! riep hij op hdftigen rroon
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uit. lk hdb,mijn plicht van Vlaming ged.an. Moedie

zal ik sterven, zooals rnijn makkers van Ro'ozebeke'

'Eens wordt het l'and, weer vrij. Jonkvrouw denk dan

nog eens aan mij...
_- \ssrn mijr Annie t rGij zijt edeler dan ik"' O'

rvist vader het... hij zou terug keeren!

- 
Hij mag niet! Uw vader zal aan ons volk nog

veel diensiel bewijzen meer danr ik kan' rHij moet voor-

loopig in' Zeelan'd blijven. Vlaanderen wo'rdt weer vrij'

- 
De overste zal u verlossen, hij heeft het beloofd,

zei vrouw Pieters. Wij bidden voor u' mijn jongen' God

zal ons niet scheiden.
Laurens zweeg een wijle, maar dacht:

- 
Genade kan ik nielt vragen. rlk heb niets oneer-

lijks ge'daan.

Hi,j drukte çr dan zijn vreugde over uit dat Boude'

w-ijn ontsnapt was.Hij had dit van den cipier vernomen'

Veel te vroeg voor de moeder kwarn het bevel, dat

ze heengaan moest. Ook Annie weende' Laurens hield

zich fink.

- 
J1q6s1 mijn moeder, fuisterde hij 't meisje toe'

Toen ze de cel verlaten hadden, liet hij zijn trianen

vloeien,. .. Hij beminde het 'leven zoo sterk" ' En' op de

belofte van den kommandant rekende hij weinig'

Toch hield de overste woord"' Maar de Leliaarts

eischten Laurens' leven. 'En de graaf luisterde weer naar

hen... De jonge veerman van 't Zwin moest sterven"'

De stadsschrijver ging het vertellen aan de ouders.''

Toen sprak hii in stilte met Annie van' Meetkerke'
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IV.

D'e Lel,iaarts wi,lden eeni streng voonbeeld, stellen. Ze
rvaren nu i'mrners rneester ,in de stad. De gewone galg
stond. bui,ten de muren der plaats. iMaar thans werd het
stra'Ftuig op de markt gebracht, op een schavot. Ieder
moest het kunnen zien, hoe de veerman van 't Zwin, ge_
kastijd, werd. Dat zou schrik weLhen.

,Soldaten omrin,gdenr het verhoog en hielden het volk
(-,p een afstand. 'De Fransche kommandant zat te
paa,rd. Nu en dan keek hij verachteiijk naar de Le-
liaarts. Sonamigen stonden voora,an in een groep. Ande-
ren lachten uit ramen, of keken van op balkons. Z.e
lach.ten en schertsten.

- 
Troe,p verrâder" van uw volk, mompelde de

overste. Ik begrijp niet hoe onze kon,ing, zulk gespu,is
hel'pt. Maar ja, ook in Frani<rijk wil hij het volL knech-
ten. Ik ga den krijgsdienst verldten. Onzer soldaten zijn
nu geen strijders maar roovers,

Uit de Sint Janskerk (l) luidde de doodsklok...
Trommels roffel'den.

- 
Daar is hijt! riep het volk.

,Soldaten brachten Laurens op 't plein. De jongeling
hield zich moedig. Onder de menigte begonnen veel
vtouwen en meisjes te weenen.Ook menige man \reegde
een traan weg. Anderen, balden de,vuisten, O, wat

(l) Deze kerk is in lS25 arfgelbrand. rMen wijst te Slu.ia nog
een weidp, vroeger het he,tkhof, rondl dlat gebouw.
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men. nu al dulden moest. Maar eens werd Vlaanderen
rreer vrij.

Laurens ,Pieters beklorn het schavot. Een prieste'r

sprak me,t hem. ,De jongeling knielde neer en bad een

wijle. Dan stond hijr weer op enr keek'een vogel na...
Die vloog in, de richting van zijn huis...

- 
Vader, moeder, Boudewijn, Annie goeden nacht,

f,uisterde llaurens. Tort weerziens in den F{emel! Men
zal zeggen', dat ik me dapper heb gehouden...

,De stadssihrijver las dan het vonnis voor. Voort-
ciurend blikte hij van zijn ,papier op naar zijn huis,

dat aan, een zijde van de markt stond. Toe'n hij ge'

daan had, riep llaurens Pieters rnet luide stem:

- 
Ik heb geleefd en gestreden als Vlarning en zal

moedig als Vlaming sterven, gelijk onze broederen te

Roozebeke. Leve de vrijheidt
Uit het volk steeg gejuich op. tDie, woorden' raakten

het harte... 'De tleliaarts echter jouwden' Dei trom-
mels roffelden weer. ;Dan' werd het plots st'il. Van
ond'er het schavot was de beu,l in rood gewaad geko'

mren. rHij sprong vlug op heb verhoog' Nu hoorde men

p,een geluid meer. Alleen de klok tampte somber'
De beul lqgde'Laurens de hand op den schouder.

- 
rMoed, zei de priester.

Maar de stadsschrijver 'hief den arrn 'op en wenk'te

Cen beul'achteruit te gaan. Hij wees naar zijn woning'

tieder keek in die richting. Verha,zing greep de me''

irigte i:an. Uit het huis kwam eea meisje in een lang,

nit kleed. Ze vou'wde de h,anden en bad' Zoo ging ze
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vl'ug n.at den Franschen komm,andant en sprak nret
dui'delijke sternr:

- 
Heer, uit kracht van een oud privilegie, eisch ik

rliet leven van Laurens Pieters, volkomen bereid hem
onrmiddel,lijk tott echtgenoot te nremen.

- 
Anniet kreet Laurens. O, waarom zijt gij hier

gekomen?

- 
De jonkvrouw van Meetkerke, tierde een Le-

iraart. Ik wist, dat ze met haar vader gevlucht wa.s, Ze
is dus h.ier! Dat men haar gevangen neme!

- 
Ja, ja! hui'lden and,ere Lelia,arts. Ze za\ borg

zijn wo,or den verrader van Meetkerke. Zoo lokken we
,hem!

- 
Stiltel beval de overste. Wat beteekent dat?

vroeg hij aan den stadsschrijver.

- 
Een oude, nr,aar .nog geldige keure zegt, dat aan

een ter dood veroordee d,e het leven geschpnken
vrordt, zoo een meisje hem opeischt en met hem on-
rniddellijk in het huwelijk treedt. Het stuk berus,t d.aar

ir, ons stadhuis, antwoordde de ambtenaar.

- 
Haal het mij ! geb,ood de lcommandant.

iEr ontstond nur weer groote beroering onder het
volk. 'Het nieuws, dat jonkvrouw van' lMeetkerke een
'laatste pogin,g waagdq, omi Laurens Pieters te redden,
.rloog van mond tot mond.

- 'De ove,rste ka'n dat niet loeslaan, rneende men
ibij de ileliaarts. tHij laat het stuk brengen, ornr het te
verscheuren.

Rustig wachtte Annie aan den voet van het schavot.
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Ze bleerf bidden met gevouwen handen, de oogen
hemelwaarts geheven. Wie haar zien ,konden, bewon-
derden haar schoonhe'id. De stadsschrijver had haar
gisteravond over dat recht gesproken. Geen oogeniblih
aarzelde zp, otrLll-aurerls aldus te redden. Ze had den
koenen jongeling trouwens lief gekregen, Gaarne zou
ze haar adel afeggen, orn de vrouw te worde'n van
een burger, die getoond had zielenadel te bezitten. De
.reroordeelde zelf b,likte h'aar dankbaar aan. Annie
scheen hem een Engel, toe.

iDe stadsschrijver was spoedig terug. rHij toonde de

vergeelde, oude keure aan den overste. Een diena,ar

van dezen vertaalde ze,-De z,egels waren echt. 'Laurens
volgde in spanning de bewegingen van, den komman'
dant. Niemand kon zich velbeel.den, wat er in zijn hart
omging. De beul dreigde met den d,ood'... Annie wilde
het leven schenken. Wie van beiden zou winnen)
Vreeselijke vreùag t

'Weer was het doodstilL op de markt. ,Ook de klok
zweeg... De ko,m,mandant stak de han'd omhoog.

- 
Laurens Pieters, gij zijt vrij, als gij toestemt on-

middellijk Annie, van lMeetkerke te huwenl zoo ver-
Llaarde hij.

De stadsschrijver zette die woorden in 't Maamsch
.over,

- 
Ik ben bereid Jonkvrouw van Meetkerke te hu'

wen, en dank haar voor haar edel gedrag, antwoordde
de jon,ge man.
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Gejuich lclonk. l-eliaarrs dron,sen dic,hter bij den
overste.

- 
,Die keure,telt niett riepen 2e. De vrijheden van

het volk worden vernietigd!

- 
Stilte! beval de kommandant. Ha, die keure tetrt

rriet, beweert gij! Wanneer werd ze afgeschaft?
De rechten onzer steden werden ,niet vernietigd,

lprak nu de schrijver.
-- rMaar het zal gebeuren! riepen de Leliaarts.

- 
Wat gebe,uren, kan is ,thans nog zoo niet, hernam

de overste. Ik pas de wetten dg1 ,g,emeente toe.

- 
f,,rlaa1 de graaf eischrt de âood, van dien muiter.

Ilij heeft ook bij Roozebeke gesrreden.

- 
Ik n,eern geen wraak op soldaten van een ver-

slagen leger, verkl.aarde de kommandant. En beroep lr
niet op uw graaf ! Ik ben hier aangesteld als *.*r.r.
Heeft heer llo,dewijk van lMale ons nie,t zelf in: het
land geroepen,) Laurens Pieters is vrij. Maar h,et huwe-
lijk moet onmiddellijk gesloten worden, zooals de
keure gebiedt.

-_ En dat wil ik doen, zei de priester. Komr, bruid
en bruidegom, naar de ,Sint Janskerk.

Annie'narn den iarm van ilaurens. .. Zebegaven, zich
naar het bedehuis. ,Dit was in eenige oogenblikken
gewuld met een ontroerde en verheugde menigte.

- 
,las1 ons een bod,e naar,Brugge zenden, zei een

Leliaart tot zijn vrienden. /D'e Franschen zelf zu,llen
eçn nieuw bevel geven, om dien muiter toch te dooden
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en ;J,onkvrouw van iMeetkerke gevan,gêor te nerrlen.
Deze komrnandant heult met de oproermahers!

Geer,t, de palingvisscher, was ook op de markt ge-
w-eest. FIij sn,elde nu naar lr,et veerhuis aan het Zwin.
paar zaten Gysbert e,n zijn vrouw in diep,e, droefheid.

- 
Laurens is vrij ! juichte Geert.

De ouders keken hern vreernd aant... Laurens vrij ..,
tcch vrij. .. Zeî hun buurman dat)

Annie had niets van haar voornemen verteld. 't Pl.an

kon mislukkenr... Dan zou, de 'tel,eurs,telling weer zoo
vreeselijk zijn. Maar nu verhaalde Geert alles. En een

half uur Iater kwamen Annie en \Laurens zelf, n- ge-

huwd... en het was een diep roerend, wederzien. Bur-
gers verschenen ook, wenschrten de ouders gelu.k...

il\llaar ze vertrouvvden de Leliaarts niet... Een vriend
uit de stad had reeds gezorgd 'dat ,een rsloepje bij het
veerhuis aanlegde, De goede kommandant kon door
een ander vervangen worden, die niet z;oo edlel van
'karakter was... Annie en Laurens moesten heen...

- 
En wij gaan mee! verklaarde Gysbert en zijn

Trouw.
Velen ,hieù,pen wat en' vlug werd het huisraadi opge-

Iaden. pe windr was gu.nstig. De sloep voer heen...
c.ok naar Zierikzee, lEn van den oevet van het Zwin
klonk gejuich. het jonge paar na.

De \Leliaarts knarsetandden... Drie uur later kwam
hun bode... Hij had; ,een brisf mee van een Fransch
legeroverste, aan wien de kommandant gehoorzamen

moest. Het'was een bevel l.-aureng Pieters en' Annie
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vanr Meetkerke beid,en naar Brugge te voeren . Ze zou,
den in vrijheid gesteld, worden, .t" d". heer van Meet_
kerke zeÏf verscheen.

Te laat! lD,e sloe,p was reeds in zee...
En de kommandant verheugde zich over de woede

crer ,Leliaarts. Hij zelf trok iook heen... iHij wild.e rniet
m.eer in. dienst blijven vani een vorst, die nu Vlaanderen
te vuur en te zwaard rier verwoesien. ,Er geib,eur.den
inderdaad schandelijke dingen. Het was zoo erg dat
,I-odewijk van, Male zelf vroeg, .er mee op te houden,
Maar men Iuisterde niet narar hem. Hij had niets meer
te zeggen in zijn,igewest...

Lens, de vischkooprnarr kreeg zijn geld. niet. De
f.eliaarts verweten hemi dat hij te lang gez,wegen had.
De herel werd nu zelf bang 

"., ,r"rliJt de stad, door
ieder verach,t.

V.

De sloep bereikte veilig de haven van Zierikzee...
,Laurens zag d,aa1 het va.artuig van Boudewijn. Deze
keek vreemd op, toen, h;i 

"ijr, ,ouders en b::oeder be-
merkte.

'Wa.t 
een vreugde, dat wederzien!... Boudewijn wist

'tt'aar de heer van lMeetkerk.e woonde. Hij bracht An;nie
en Laurens naar een kleine woning.

-- iMijn kind ! juichte c{e edelman, toen hij plots
zrjn dochter aanschouwde.

Beiwogen omhelsde hij haa..

3t



- 
Vader, nu moet ik u vertellen hoe ik gehandeld

heb, zei Anmie.
Ze deelà.e alles mede. lEn dan vroeg' ze:

- 
Heb ik wel gedaan

- Jq, antwoordde de heer van Meetkerke. Ge heb,t
,u gedragen naar mijn hart. 'Qod zegene u, mijn beide
kinderen nu.'Er is iets veel ,hoogers dan "adel: het is de
edeldom der zie,l. En Laurens ibezit die. 'Wees samen
gelukkig. 'Woont hier bij miji tot er voor Vlaanderen
betere tijden aanbreken.

De oudres vestigden zich 'rnet Boudewi'jn in een

huisje .aanr d'e haven. Hun oudste zoon ging nu van
hier ter vischvangst. il-ater kwarn Annie bij hen. Want
ie heer van Meetkerke en Laurene bleven niet ,te Zie-
r'kzee.

'Gent zette den strijd tegen Lodewijk van rMale en
dc Franschqn voort. De Vlamingen hadden nu tot
hoofrdman ,Ackerm,an... 'Ën de heer van Meetkerke en

zijn scho,onzoon sloten zich bij zijn leger aa,nr... om
Vlaanderen van het vreemde juk te bevrijden... Die
worsteling vertellen we wel in een ander boekje.
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