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I.

Frieda Van A,keh was tijdens den oorloq in Enge-
iund g.*."st. Ze woonde toen met haar ouders,, broer
en zus te Windsor. Dit stadje list aan de rivier Theems.
Ln elken Zomer had Frieda gezier:, thoe ook honderden
Engelsche meisjes aan waters,port doen.

Zij leerde er eveneens ïoeien en zwemlnen.

- 
Ge konât best als 'matroos de wijde wereld in-

gaan, zei vader som.s.

Moed.r vond dat Frieda te ,wild werd.

- 
\s1 een ,j,ongen, verrnaande ze dikwijls.

Jaak noernd,e haar dan wel eens spcttend: << Mijn
broer Frieda >>,

Niet dat het een rneisje verboden is te roeien of te
zvr'emmen. Maar Frieda " was 'vyel wat overCreven in
alles wat ze deed. Ze zag geen 'gevarea... Ze toonde
zich ook menigmaal te lawaaiertg. Ze was gaarne een

haantje vooruit, En toen ze na den oorlog te .r\ntwerpen
terug keerde, lhad ze er p'lezier in haar vriendinnen door
al haar kuren te overblufferr.

Haar oom lVlichiel had dicht bij Austruweel een

bootje liggen. De man joeg dikwijls op waterwild. En

nu nam hij soms Frieda mee. Maâi het meisje wilde
liever zelf kapitein zijn op het schuitie.



Ze|!<erenDonderdagmorgenhadzeeenafspraakje
met haar vriendinnen' A""u Driesen's e'n Maria Diel-

,j"t" u"-.ulkt. Ze zouden 's 'middags gaan varen' Eetst

hadden de andere meisjes wat geaarzeld' Maar Frieda

snoeFde op haar kunst. Zethaà in Engeland heele dagen

op de Theems gezworven' Niemand kon haar roeihunst

,rlob"t.r"rr. En ze zou die o'ok aan Anna en Maria'

leeren. Zoo lieten de vriendinnen zich overlhalen' Maar

,ri"*.rrd vertelde thuis iets van 't plan' ln hun hart '

wisten ze wel, da;t ze verkeerd handelden'

Er was nog een bezwaar' Hêt bootje van oom

Miohiel [a.g aan een kettin'g en deze was met een slot

aan een paal bevestigd' Het sleuteltje van dat slot wras

i,i 
""r, 

palingvir*oh"i ai" nabij d'e Sohelde woonde' Als

ai. tol"ar het sleuteltje"' en ook de riemen wilde

geven.
lDadelijk n'a het eten vertrok Frieda' Ze zei aan

,moeder, dat 'ze naar een vriendin 'ging' Ze voel'de wel

wat wr'oeging daarovet' Zdker ze ging naar een vrien'

din... en toch loog ze' Want ze liet moeder verondêr-

stel,len dat ze den middag ging doorbren'gen in het htris

dier vriendin.

- 
Moeder is'ook al'tijd zoo bang' zei Frieda tot [ret

stemmetje, dat verwirjtend in haar binnenste sprak'

Het meisje begaf ziclh eerst naar Anna'Driesens' wier

ouderseenldinkelhaddenopdePaarden,matkt.Vader
en,moeder en twee groote zusters hadden het daar

altijd zeer druk in den winktl' Ze moesten niet alleen

1
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de lilanten bestellen, rnaar veel pakken gereed maken
tegen morgen. Dan, was 't Vrijdag en kwamen er
voerlieden van den bnriten naar Antwerpen, Die moes-
ten die pakken Eleenemen voor de winkels op d,e dor-
pen in de Kempen en in den Polder.

Bij Drie:ens werd er door ,al dat werk niet zoo stren,g
op Anna gelet. Deze kon vrij met Fri,eda meegaan. En
nu om Maria Diéltjens die eenige huizen verd,er woonde.
Zij stond al aan de deur, maar zei dedelijk :

- 
Ik ga niet mee.

- 
Moo,gt ge niet uit ) vrogg Frieda.

- 
Ja"wel... maar ik durf niet gaan varen.

De anderen laohien om haar vrees. Frieda noemde
Marie een flauw meisje.

- 
lk ,kom nooit meer bij u, dreigde ze. Gij ver-

trouvrt me niet. Ge ge'l'oo'ft niet dat ik goed kan roeien.
Ook Anna was ontçvreden. Eindelijk liet Maria

Dieltjens zich toch overhalen. Maar Frieda moest
beloven, Qatze weer vroeg naar lhuis zouden ko,men, Ze
ging dan oo,k mee, zonder no.g in huis terulg te keeren.

't Was een heel eind naar A,ustruweel. De meisjes
kwameù voorbij de dokhen, waar het vol schepen lag.
Ze moesten oppassen voor al de wa,gens, auto's, ook
voor lokomotieven met lange rijen wagons, die de
straat kruisten,

Eindeli'jk waren ze te Austruweel, 'het klein dorp,
dat daar zoo rustig aan de Schelde ligt.

Frieda giryg o,m''het sleuteltje en de riemen. De



palin'gvisscher was niet trhuis' Maar zijn vrouw zat aan

i. a."t een net te lherstellen' 't 'Was een schoone Mei'

*taa"*. De vrouw kende Frieda wel en zei haar vrien'

i.it;f. !o"d"t f,ag' Ze hoorde de vraa'g van het meisie'

- 
E" is mijnheer Miohiel niet meegek'omen? vroeg

ze.

- 
Neen." hij kon vandaag niet"'

-Maarvindthijhetgoed'dat'gijzoornetdrieënalleen gaat )

- 
Ja zeker.., Ik kan immers zoo goed varen als

hii. 'k H.b d"t in L"ngeland geleerd' 
^'-''': 

J., 'k weet 'het"' maar op de Sohelde is't niet

als oP een stil watertje"'

- 
En de Theerns dan !

- 
Die ken ik niet" '

' 
- 

pa1 is nog *tt t"dt'" dan de Schelde!'t Is de

rivier van Londenl Ge zoudt d'at moelen zien-l

Maar Friedu t"'*tt* ' 'àat ze altijd boven Londen

geroeid had, waar de Theems een rustige rivier is'

turr"h.t velden, weiden en Parken'

- 
Dus t"t'"ioi'ig-t'1""t'"'*aande de vrouw' Ze

,to.td op, haalde het sleuteltje en de riemen'

Frieda ktipooiSd" eens tegen haar vriendinnen' Ze

b"1o6frd'e aan de *"t* van den palingvisscher' dat ze

nret lang zouden uit blijven'

Vroolijk gingen Frieda en Anna naar de boot' Maria

was toch *u' tt'gutig ' Ze wate liever aan wal gebùeven'

6

Ze had toch zulk ,groot
vertrouwen niet in de
kun:it van Frieda,Maar
Maria d'urfde niet t'e

weigeren. Ze was nu
meegekomen. Ze werd
niet gaarne uitgela-
chen. En ja, ze zou het
morgen toch ook ple-
zierig vin'den, orn aan
de andere vriendinnen
op s'chool te vertellen
da.t ze zoo maar met
hun dneën op d'e

Schelde hadden ,ge-

roeid.

Frieda gevoelde haar
:reesterschap.

-- 
Ik ben de kapi-

tein, zei ze. En ge-

wrchtig draaide ze het
slct open, maakte de

kettir,g los, haalde het
boot'je geheel naar
den lcant e:r legde er
de riernen in.

- 
Stalpt in, zei ze,

L)at is anders dan op

\4aar de hooge toren keek ver boven

de stad uit (blz. 8).



een kamer zitten 'of naar de winkels staan kijken'

Zel<wa,ooott t"t iooà tt' *tt" ieder de plaats' Zij

zou roeiên' Anna rnoest sturen' En Maria mocht voor-

loopig kijken, thoe ze dat deden'

- 
En nu vertrekken we' hernam Frieda'

Ze siakvan wal' t" "tttt 
zi'dh aan de riemen' En ja'

hoor, ze kon roeien"' 't B'ootje ging goed vooruit"'

IVlaar 't was ook eb' En de stroom we/kte dus iSoed rne'e

Frieda kreeg het al gauw warm' Ze haalàc de rie-

rnen in, en zei

-_ We kunnen ons wat laten drijven' lk zal nu eens i

siuren.
Ze gin,gaan't roer en begon weer over Engeland.'te

,o;;;. Z. vtrtelde' dat daa' 's Zomers v'eel rijhe

rnens"hen rnaan'den lang op het water woonden' Ze

leefden dan 'op ""'t"t"'h.-t 
of oo "tt 

huisboot' Ze sprak

cck ovel de roeiweistrijden te Henley en'rte Gf'ovd'

Nu en dan keken de meisjes eens rond' 't Was of

Antwerpen zacht achteruit schoof' Maar de hooge

toren keek .,t'bottt de stad uit' Van grooten afgtand

reeds zien d. A''t*t'psche zee'lui hem als ze uit vreemde

I:nden terugkeeren' En clat is al eeuwen zoo'

- 
Daar k'omt een losse sleepboot achber.'ons"' We

gaan er eens dicht bij, zei Frieda'

- 
O neen'.' we zouden er tegen ku'nnen hotsen'

riep Maria Die tjens'

- 
I,k kan inmers sturên' Dat de'den we in Engeland

zco dikwijls. Wees maar niêt bang' sprak Frieda wa't

verwaand.
E

En werkelij'k, ze gelukte er i;r vlak bij de sleepboot
te komen, al riep de kapi,tein daar:

- 
Wilt ge wdl eens uir den weg blif ven !

- 
Ik .kan zoo goed \7a1sn als gij, antwoqrdde

Frieda. Wil ik uw sleepbo,ot eens sturen,) Als ge een
sfuurman noodig hebt, huur dan mij maar !

Nu moesb de kapitein toch lachen.

- 
Trek ons liever een ein.dje mee. Dat 2ou notg eens

hoffelijk zijn t hernam Frieda.
Een kneihtje wierp een eind touw uit. Frieda greep

het, en ,bond het aan een ring in den kop van de boot.
--- Dat is ,braaf, riep ze.

Ja, nu voeren zê rlog aangenamer

- 
W.ai moet ge heeh? vro€;g de kapitein.

- 
O, nog een heel eind... ik zal 't u wef ze,ggen.

.De meisjes zaten genodglijk samen. Frieda hield het
roer. Ze wees naar t,orens aan heide zijden en noemde
de dlorpen. Ze wist dat alles van oo,m Michiel.

- 
Zoo zouden ,we naar Vlissingen kunnen varen,

beweerde ze.

- 
Neen, neen, wedervoer Maria wat angstig weer,

'\Ï/anneer zouden we dan thuis zijn)

- 
Maar we zullen 't immers niet doen, stelde Anna

Driesens 'haar gerust.

- 
Vlissingen is heel ver, verzekerde Frieda. Eersl

krijrgen we Li,llo en Doel... Dan zitten we tegen'Saaf .

tinge... Oom Michiel gaat er eens met me heen.

- 
Naar gaaflrin{g,e) vroeg Anna.

I



- Ja...

- 
Is dat een dorP ?

* Neen, nu niet rneer' 't Zijn gronden' die soms

bcv,en water liggen en dan weer onder' Vroeger lagen

cr dorpen op. Oom Michiel heeft mij de geschiedenis

vertetrd.

- 
I{oe is ze dan'} wil'de An'na weten'

- 
Vi/el, vele honderden jaren geleden lag daar een

stad, die Namen heette' De menschen ver'dienden er

vcel geld met scheepvaart en handel' Ze werden'alle-

maal zeer rijk' Maar " 
*o'd"t daarbij ook hoogmoedig

Zelegàen gouden trappen vool de- deuren' en maakten '

-""a." klopp"'"' D" ptu'd"t' werden rnet zilver besla-

;;;. b" -rrorr*"t' droegen groote' gouden oorbellen'

kettingen en ringen' De mannen staken sorns hun pijp

aan rnet bankbriefjes' En feesten àat' ze te Namen

deden! Elken dd:^-, eten en'drinken en dansen! En dan

a,i.*rif" vechten! De menschen waren slecht' Ze hadden

zooveel geld en ze verkwistten het' Maar als et arrren

1,an de dorpen kwamen, kregen ze niets' De rijken van

Namen :cholden ze uit. En ze gooiden er rnet steenen

naar en riepen, dat de armen die rnaar 'rnoesten opeten'

t"r, ota. .rro,,*, die brood' hal gevraagd' voor haar

k:nderen, *.'a *t'i"*en' Ze bloedde âan haar hoofd'

;;;;"t duo "oà 
b'espotten! De vrouw keek de men-"

schen aan en riep, a"t Cod de stad zou straffen voor al

die. slechtheid van de inwoners' De bende joeg haar

weg.

10

Eeniqe dagen later was 't Kerstmis. Niernancl ging
naar de kerk. Maar in alle hertrergen was het feest tot
i.rr. den nacht. Ze aten en dronken daar, zongen,
schreeuwden, vloekten, tierden, sprongen als wilden.
En ze hoorden wel, dat het stormde. De wind was
geweld'ig. De pannen stio\.en van de daken. Boomen
vielen omver. Maar de Namerraars luisterden niet naar
cien storm. Overal duurde het feest voort,

Een visscher kwam in de huizen en riep, dat de dijk
aan de Schelde waggelde. De mannen zouden moeten
.kcmen om hem te versterken rnet aarde en hout. Maar
ze wilden niet. De Schelde kon niets aan hen doen,,
zeiden ze. Ze vierden nu feest en 't was binnen beter
d:n in den storm. De meesten waren ook veel te
dronken onr te werken. Hier en daar gooiden ze den
viescher buiten. En 't getier en al het lawaai duurde
maar voort.

De visscher kwani terug.

- 
I)e dijk zakt wel3r! riep hij. O, komt toch helpen.

Aniers loopt het iand onder water.

- 
!/a1 kan ons iret land schelen! riepen de Name-

r:aa-rs. Dat moeten de boeren maar weten. Zij kunn,en
rverken. . .

- 
Maar van het land zal het water in de stad

eiloornenl zei de visscher weer.

- 
,p61 kan niet. Niemand kan aan Namen raken.

De Schelde ook niet. We lachen met de Schelde.

De dr.onlcaards lieten de bekers ,weer -ullen. De

il



wijn stroomde over de tafe.ls. Nog eens kwam de
vissoher..

- 
De Schelde overstroomt het land! riep hij nu,

trrààr zê $'ierpen hem aan de deur.
En 't v*-ater kwam in de stad. Water is sterk- Het

smeet de muren omver en spoelde de keien uit de stra-
ten. Het liep in de ihuizen. Toen werden de Narnenrars
toch irang. Ze sprongen naar buiten. Maar hct water.
reikte tot de knieën. De menschen waren te dronken om
cp, de beenen te staan. De wind liet hen omver tuimelen"
en ze verdronken. Anderen liepen naar de bovenka-
rners. Maar de Sohelde'wierp de huizen en kerken neer.
Fleel de stad moest er aan. Sornmigen ontsnapten met
b<iotjes. Maar de meesten verdronken in dien schrik,-

kelijken nacht. En zoo werd 'de stad gestraft. Namen
verging. Waar de stad stond, ligt nu Saaftinge. 't Is

allemaal sliliL *.t lisch en riet. Soms liggen er gto.ote

stukken bloot. Schippers varen er heen en zierr dan nog
gedeeltien van straten.

- 
Van de oude stad? vroeg Anna.

- 
Ja, en 'ook de grondvesten van huizen. En ze

zeggen dat mei Kerstmis de klokken nog luiden onder
water. Maar oom Michiel geloo'ft 'dat niet.

Zoo vertelde Frieda. En de meisjes luist'erden aan-

dachtig toe.
Oom Michiel had ihaar een lelgende o'f overlevering

verhaald. En die bestaan er veel langs de zee en de

kust.

t2

Of 't dan niet ,

en de stad *"*"Jl';::,Tj_rî::iiË ï?.î 1ï ;{:;gebeurd zooals Frieda verhaalde. ô.'^.rr"t en fanta-zeeren gaarne. Ze vertellen de gesihiedenis ,clp lunmânier, En dat is wel eens aardi,g om te hooren, maarwc moeten ook de ware gebeurtenis kennen..
Het Land van Saafrin,ge _." *"i."]--J.r, Ul".runatewest... Gravin Marbaretha van Vlaan,deren en graafGwijde- van Dampierre gaven aan d.e b.*orr"r" allerleivoorrechten. Er stonCen twee kasteelen, 

".., .rur, ù.r_garetha en later een van Maximiliaan.van Oostenrijtrr.
De laatste tbou,wde het slot in 1484, om Antwerpen teverdedigen.

Ge weert, dat Willem van Saaftinge deel nam aan denGul'den Sporenslag. iHer was de rlonrrik, die bij TerDoesr op het land werkte, toen hij i;";. d;r;;Vlamingen bij Korrrijk streden. Hij spande zijn paardenuit en reed er mee naar Brugge. Een v,eiwisselde hijdaar voor een wapen{ysting en een zwaard. Op }retander draafd,e hij naar Kortrijk, waar hij ""e ii;:,ijJ"
aankwam o,m da,pper te strijden.

iWillem iheeùte dus naar dit land van Saaftinge. Dat
kwam, doorda.t ,hij vro,eger in 't klooster van Zande
woonde. En de monniken uit dit klooster hebben daar
ten No,orden van Hulst aan ,d,e Schelde, Saaftinge
gevormd. Door dijken te leggen en kanalen te graverr,
ma,al<ten ze van moerassen een vruchtbare streek.

Die monniken van Zanàe bezaten nog kloosters met

t3



hoeven e:r groote schuren. Eigenlijk bewoonden ze hier
maar een bijgesticht. Het hoofdgestictht was de aibdij
çi:r Duint:nrbij Coxyde. r."iet ver van Veurne. Er is daar
ncE een 'hoeve over, Bogaerde. Een ander klooster
::tond fe Lissewege bij Brugge. Het heetrte ter Doest.
Daarvan kan men nog een reusachtige schuur zien, die
door het volk 't Groot Ter lD'oest wordt genoemd,
Byoeder Willem zal dus van Zande en Saaftinge naar
Ter Doest verhuisd zijn.

Maar nu keeren we naar Saaft,irlge terug, Uit moe-
rassen kreeq men er Eoed land. Dan ontstond daar de

stad Narnen. F.n de Spanjaarden bouwden er in de
jaren 1500 het Sir:i-Annafort, dat Hulst moest bescher-
rnen.

Hoe it clat alies nu verd'wenen? O, niet in één nacht,
rnaar sluk na stuk, veie jaren lang. 't'Was irnmers zoo
dikwijls oorlcg, Err "lr er gevochten werd, stak men
hier en daav dijken r-loor, om land voor het front onder
Ivate'r tù zetten. Cf men deed dat, om wraak te nemen

en een bevclking te mïneeren. De menschen waren dan

[(. arm, om de eii;ken flink te ]rerstellen. Trouwens,
velen vertrokkerl naa.r mstiger streken. Zoo verdwenen
leeds in 1\74 en 1583:tukken van Saaftlnge. Maar
cie stad N;rmen bleef toch lang bestaan.

()p Kerstdas van het j;rar I 71 7, brak een hevige

stcrm uit. ()p veel pl;ratsen was er overstroontin'g.. Saaf-

tinsc had het erg te verduren. Namen werd veriwoest'
()ok het Sint-Annafort stnrtte in. Nu lag daar een

l4

grauwe vlakte, meestal door de Schelde bedekt. De
kerktoren van Namen stak langen tijd boven. Later liet
nien hem springen. Zestig ijaar geleden voncl men nog
doodki:ten. Schippers haalden er ook stesnen o,nr
huisjes en stalletjes te'b,ouwen.
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Van Anlwerpen n?ar Saaftiage.

Maar men heeft al weer stukken van.saaf tinge rJroo,g
gelegd. Dat verdrongen Iand be-.,inCr- z!i,h voor 't groot-
ste deel op Nederlandsch gebied. Iri 1846 kreci3 notaris
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Goosens te Calloo verlof van den'Hollandschen [<oning'

Willem II, om schorren van Saaftinge in te dijken' Zoo

vormde men den ProsPerPolder'

Dat kl,o'lcluiden is oo'k een sprookje' Ja, de oude klg!
van Na,men luidt nog wel, maar niet onder'water"Çi
han,gt in den toren van Grauw, een dlorpje in Zeelan'$t

dicht bij H\rlst. Op die klo'k leest men in 't Latijri :

< Looft den Heer met helklinkende cymbalen' F' Uema

heeft mij gemaakt te Amsterdam in 't jaar 1664 >' Een

und", dorp in die buurt gebouwd, hèet Nieuw-Namen'

Il.

Doch ,we zouden de drie meisjes in hun bootje wel

vergeten. WaLvseren ze gemakkelijk met die sleepboot

mee !

- 
Maar we gaan veel te ver, zei Maria Dieltjens

or1gerùst.

- 
We gaan niet,

ver ?...
we zilùten. antwoorddb Frieda' Te

-* Ge moet telug roelen...
* p61 kunt'ge denken' We zullen ons weer aan een

sleep,boot laten lb,inden, die naar de sta'd terug vaart" '

- 
Als die maar komt...

- 
Er zijn altijd slee'p'boot'en ' Zie' àaar vaart er ook

al een naar Antwerrpen. Maar we kunnen die niet meer

halen. En't is n'og vroeg. We zijn pas vertrohken'

Maar de meisjes waren al een heel eind van Antwer'

l6

pen. Liefkenshoek verscheen tusschen de boomen. Dâar
staat een hospitaal. Als een schip vroor Antwerpen
z,eken aan boord heeft, npier kwaal besmegtelij,k is,
vror'den de lijders in dat :hospitaal gebracht. Ze zouden
anders een besmdttelijke ziekte in de stad en van daar
in 't geheele land kunnen velbreiden.'En nu halen wij'
iets uit den vroegeren tijd op. In 1866, toen uw groot-
.rader een jongen was, vertrol< in de M,eimaand een
s:hip met landverhuizers vatl Antwerpen. Twee passa-
g.iers konden de reis niét mee doen. Ze waren ziek naar
het Sint'Elisabethgasthuis gebraoht.Daar stierven ze van
de-.cholera. Het schip was pas te Calloo, toen er al nieu-
r,r'e,'zie'ken aan boord \araren, De kapit'ein wilde ze aan
l.nd'br.ngen. Maar de mensohen van Calloo wilden het
iriet. Da kranken werden dan naar Liefkenshoek in 't
fc'rt gevoerd. Maar .de cholera was al verspreid. In
sommige lgezinnen te Antwerpen stierven op een dag
r-ader; moeder, twee, drie, vier kinderen. So,mmige
straten waren afgesloten. Niemand mooht er door. Er
waren daar te veel lijders. In het kindergasthuis lagen
300 knapen en meisjes. In,het stadshosrpitaal stierven er

iri die maanden 1200 menschen. Ja, 't was een bange
,.. r
rrJ Cr.

Men moet zeer voorzichtig zijn jegens schepen die
uit verre, vreemde landen komen. Liefkenshoeil iu d.
plaats voor het onderzoek. 'Wat verder ligt Doelr Aan
de overzijde zagen de meisjes Lillo, eigenlijk een "fort,

vraarbinnen in een nauw straaùje en aan de Sohelde ool<
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burgers wonen. Er zijn tolibeambten gevestigd voor de

vaartuigen,
Frieda's bootje gleed Lillo en Doel voorbij.

- 
16o eens, waar ,moet ge nu eigenlijk naat toe ?

vroeg de sleepbootkapitein wat verder.'

- 
\441 Antwerpen t... riep Maria Dieltjens.

- 
fl6s, naar Antwerpi,ent En \ge koml van de gtad'

- 
l!1361 we moeten terug...

- 
\d/6orrg ge dan nidt hier aan den Doel ? Dait

rrreende ik toch. Hoe zult ge nu in Antwerpen geraken?

- 
Roeienl verklaarde Frieda fier.

- 
Roeien) Tegen 't tij op...

iDre kapitein zei wat tot zirjn knecht' Dan riep hij :

- 
Maak het to'uw 'los, en waiht te Lillo op een

andere sleepboot.
Frieda deed wat de kaPitein zei'

- 
rWel bedanktt schreeuwide ze nog'.

- 
7iet, dat ge .maar zoo rap mogelij'k teru'g in de

stad komt, riep de kapitein hun toe' Gij zijt hier haast

in Holland.
-- Nu ziltén we hier, zei Maria'

--- [,n wat geeft dat? 'We #achten op een sleephoo't

en we keeren 'hssl ,plezierlg naar lhuis terug" ' Weet ge

wir-t, we hebib,en al den tijd.'' We varen de sleepbo'oen

tegemoêt... Dan-kunnen we zegger., dat we in Holland

geweest zijn.

- 
f\ssn, neen I riep Maria uit' De kapi'tein 2si ont

naar Lillo te varen.

l8

- 
Ik'ben nu de kapitein, hé! Anna]

- 
Ja. . . maar nu norg verder varen !

-_ Oo,l< al bang ?

- 
O, neen...

- 
lfi/elnu dan! We gaan een sleepb,oot tegemoet.

Er zal er wel Ê-au\/ een komen. Laart mij maar doen...
En weer'dreven ze rneit het tij af. Maria smeekte terug

te keeren, maar Frieda lachte haar uit. En Anna spotte
mee, doch 't iging haar niet van harte.

-.--- Ki,jk, dat ,moet ,Saaftinge zijn! riep Frieda wat
later; en ze wees naar een grauwe vlakte.

Anna en ook ,M'aria keken nieuwsgieri'g t,oe.

-- \f,/ss,1 g,e wât, we varen er .eens heen, hernam
Frieda. We zuller,r miss,chien ook de straatsteenen van
het oude Namen zien,

-. 
[.,fs6n, neen ! dan komen we van'd,aag: te Antwer-

pen niet meer terugt zei iMaria.

- 
l\ilaa1 't is nog vroeg! Gij durft nu toch niets.

We kunnen van daar de sleepbooten ook zien, En .als

ze .in het zicht komen, varen we er seffens heen.
Frieda s,pràk also'f ze een paar sleepen besteld had,

om haar af te halen. Ze rrarr. 'de riemen weer op en zei
hoe Anna stu,çen moest.

- 
g/61 roil.., we morgen op school veel kunnen

vertellen ! snoeÏde Frieda. Zie Maria nu eens benauwd
kijken. ilVe va.en niet naar Entgeland, hoor I

,saaftin,ge lag toch erg ver af. Frieda zweette e zag
zoo rood als een kriek. Maar ze ,wilde 't niet opgeven.
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* Had ik 't geweten, ik was niet meegegaan, zei
Maria Dieltjens.

- 
O, gij flauwe meidt riep Frieda.

- 
Ge zei dat we vroeg zouden terqg,ks616n...

.- Maar we zulllen vroeg teru,g zijn t

-. 
E.n 't is nu vo,orze,ker al laat t

- 
Laat? Ge weer nie1t, wat ge zegt! Zal ik u aan

den kant zetten) Ge moet niet in de boot blijven, als
gt niet wilt.

-- Aan den kant? En hoe moet ik dan te Antwerpen
t: Lîrâl(en ?

- 
Ge wandelt naar Doel en vaart rnet de overzet-

boot naar Lillo. Daar neernt ge de tram naar de stad,
Ge hoort dat ik hier ook al dren ,weg ken.

-_ De tram... en ik heb geen centen...

-- lk ook niet...

- 
En ik ook niet, voegde Anna er bij.

-- Met mijn boot brerug ik u voor niets te Antwerpen
terug, hernam Frieda. Toe, trek niet zoo'n kwaad
3ez::c,ht,. De sleeper komt immers.

- 
Maar ik vind toch ook, ciat Saaftinge ver af is,

sprak Anna.
Frieda keek eens om. De afs,tand viel ,haar zelf tegen,

?j:.*t""*. 
vlakte scheen maar altijd even ver te blij-

* Als ge dan beiden ,terug wilt, zal ik toegeven, zei
Frieda. Maar ik vind het toch flauw;

Ze o,ordeelde 't echter ook maar beter, om Saaft,inge
te laten liggen.
2tJ

- 
Ik zal de boot keeren., vervol,gde ze.

En dat luhte. Nu moest het meisje krachtie roeien,
tegen den stro.om in. Zij ùrijgde soms.

- 
Gij laat ,milj o,ok alle,en werken, bromde Frieda.

- 
I,k kan niet roeien, zei Maria.
Neem een riem, ilc zal 't u leeren.

De vriendin deed het. Ze stak den riem in ,t water en
trok hem dan achlteruit, zo,oals Frieda zei. Maar opeens,
tuimelde Maria achrterover, en de riem gleedi in de
Schelde. Frieda lachite luid. Maria had meer lusrt om te
schreien, toen ze verschrilat rec,ht kratb,belde.

- 
De rieml riep Anna.

De riem dreef snel weg.

- 
We moerten hem terug hebben, zei Frida.

Ze roeide zelf nog, maar de booit draaide heen en
weer. En de verloren riem verwijderdie zir:h meer en
meer.

Maar de bocrt zelf was niets lgevorderd. Integendeel,
de stroom voerde ze mee... achteruit

-- Dat is nu ook een spel! kloeg Frida. Kondt,ge
clerr rie,m niet beter vast hou.den? We i<rijgen hem nooit
terug. En wat zal oom Mic,hiel nu .zeggen)

- 
En hoe',komen we te Antwerpen terug) vroeg

Anna

- 
O, i'k kan wrikken, verzekerde Frieda.

- 
\ffs1 is dat?

- 
Kijk...

Ze narn het roer uit den haak en legde het in de
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bcot. En nu werkte ze met een riem aan den achterste-
ven. Ja, ze kon het. Maar de stroom was ster,ker dân
Frieda. 't Schuitje dreef verder af. En poef ! eensklaps
kreeg het een schok. De boot was op een plaat .lgestoo-

ten en zat vast. Hoe Frieda ook duwde en stak, het
vaartui,g be,woog zich niet meer, 't Zat ,onbeweeglijk in
de modder, aan den rand van Saaftinge. De meisjes
zagen echter geen straafsteenen. Rondom hen was er
c,:rdiep rarater.Daar verder iagen grauw-zwarte sch,orren,
doorsne.den van geulen en kreken.

Maria ibq3on te schreien.

- 
Dat kornt er nu van, zei ze.

--- Dcor uw schuld, verweet Frieda haar.

-- Ik kan niet roeien... maar ge zijt te ver gegaan.

-- 
'Ioè, toe, van de sleepboot zullen ze ons wel

ti"., .r, helpe:r.
Maar er was geen vaartuig te bernerken. De S'chelde

is daar zeer breed. En onze sohipbreukelingen zaten in
ecn uithoek. De dijk was wel niet zoo ver af. Maar daar
viel geen mensch te bespeuren.

En vrat ook onaangen.aam was, de zon duikelde weg.
ùleiweer is dlrkwijls zeer wispelturig. Donkere wollcen
krva.men opzetten. En 't bei3on weldra te regenen,

Ook Anna kreeg tranen in de oogen. En Frieda had
geen praat meer nu,,.

1J

Ze roeide zelf nog... (blz. 2l).
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III.

Jozef, de schaapherder van de Sint-Annahoeve in
den polder, zei tot zijn honden, dat de regen nu aan-
houden zou.

* pa1 is voor heel den avonJ en den nacht, verze-
kerde hij. En daarom .gaan we wat vroeger naar huie.
Hij maakte een gebaar, dat de honden beter verstonden
de.n zijn taal. De dieren'begonnen dadrelijk de scrhapen

van 't schorre te drijven. J'ozef zag dat er geen enL,el
achterlhleef en beklom den dijk.

lMaar halverwege bleef hij staan. Hoorde trij daar
geen stemmen) Jozef stond of zat hier altijd moederziel
alleen bij Saaftinge; hitj kende alle geluiden. Een
vr,eemde moest Frem dus dadelijk treffen.

- Ju, iemand r,oept, mompelde hij... En wacjht, ih
,hc or meer dan een stem. Dat komt van de Schelde.
Zouder er daar mensctren in nood zijn?

Hij keeh naar de rivier. Maar 't was'of de regen deze
rnet een sluier hedekte. J'ozef had echter scherpe oog:en,'
Hij zag na eenige turen rwat vreemds. Cindg in den hoek
moet een bootje zirtten, spralc hij.

Achter den dijk etond de ùroeve. 'De sohapen gingen
er al igedwee heen. Ze kenden, den weg.

Jozef stak twee vingeren in den m,ond en .floot.
Vcldra zag hij Bert, den zoon van den boer kornen.
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- -Scheelt er iets) riep deze.
J,ozef wen,kte hern en ver,telde dian wat er gebeurd

was.

- 
'k Zal eens gaan zien, Àernam Bert.

Aan 't sluisje lag er een bootje van de Sint_Anna_
hieve.'t Gebeurde wel dat de schapen te ver op een
schorre verdwaalld waren en door 't opkomend water
ingesloten we,r.den,. Dan moest men ze afhalen. En Bert
ging ook soms voor zijn plezier varen. Hij kende al de
geulen en kreken van Saaftinge.

- 
D_. drie :meisjes riepen inderdaadr om hulp. Ze

konden niet v.er meer zien. De rggen verduisterde de
fcÀe-lde. Er rv,as geen sleepboot te b,espeuren. En wat
konden ze d.oen met één riem)

Ma,ria ,had haar franen gedroogcl. Ze scheen zelfs
r.a,eer moed te helbben dan FrieJa die stil zat ts ss,hr.1...
. 

- 
Ze zullen ons wel hooren, meende Maria. Madr-

w-at moeten ze thuis denken ?

- 
Mis{,chien komen we .vandaag niet ineer in de

stad terug, kloeg Anna.
'Wat een gcluk dat de wind niet opstak! Dan zou het

'water wild ,opgeslagen zijn!
Maria Àad vo,orgesteld te voet door het water naar

de;r drijk te igaan. 't Moest toch on,Ciep rzijn, vermits de
boot aan den grond zat. Gelu'kkig dacht Frieda aan wat
oom Michiel no,g verteld had. De Schelde was hier zoo
bedriegel'ijk. Op de eene plaats reikte het water maar
tot aan de 'i<nieën, maar daarrlaast lag so'ms een kolk,
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waarin een volwassen mensoh kopje ,onder duikelde.
Ook kon men in het slirjk wegzinken. Dat was kort v66r
clen oorlog'nog gebeurrd met een man, die op Saaftinge
ging jagen. ,Men, had hqm niet ,kunnen redden. Neen,
de meisjes mo.esten maar stil in de boot blijven... En
zoo verliep de tijd. Ze werden nog banger, als ze aan
het verhaal van Namen'd,ach.ten. Saaftinge leek hun nu
zoo geheimzinnig. De schip,pers noemden dat oord wel
e:ns het groote 'keikhof.

'Weldta zou de avond vallen. Zo,uden ze hier den
nac\t moeten bllijven) Bij die gedaohte begonn,en ze
weer luider te roepen :

- 
Help ! help I klonk het.

Meeuwen alleen 1'l,o,gen hrijscàend rond. O, dat
r*'achten duur'de |,ang. Ze waren al doorn.at.

M.aar ei.ndeli.jk toch hoorden ze een s,tem. Ferst
s.'hrolcken ze n<rg...

- 
Wacht rmaar... ik ben dadelijk bij u, klonk het

dan. Dat was een redderl En nu vervulde groote
vreu3de hen.

Bert was daar. Maar hirj moest een heelen omweg
tnaken door de geulen. Dan lag zijn boot dicht bij.
Doch ze kon niet vlalE bij die der meisjes komen.

Bert deed zijn,kousen uit en stroople de broekspijpen
op. Dan waadde hij door't water.

- 
l(s'p, zei hij, wie eerst, ge moet op mijn rug

zitten.
Hij droeg ze een voor een zoo in ziljn boot.
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- 
En nu gauw naar de hoevel zei hij.

- 
Maar onze bootl kloeg Frieda.

Bert keerde teruig. Nu het schuitje leeg was kon de
kloeke boerenzoon het van de bank afduwen. Hij bond
het achter 't zijne en roeide naar 't sluisje.

- 
Maar hoe komt gij daar. .. gij z\jt toch uit de

stad zeker) vroeg de jongeling.
Frieda verteld,e in 't hort hun wedervaren, Ze was nu

toch beschaamd.
Vrouw Van Dlamme, de boerin der St. Ann,ahoeve

keek vreemd op toen ze daar eensklaps drie doorna,tte
gasten kreeg,

- 
Zljt gij geen meisje van Driesens, den winkel op

de Paardenrnarkt? vroeg ze aan Anna.

- Ja...

- 
O, ik kom dikwijls bij uw ouders... En sij zijt

nu hier! Maar hoe ter rwereld is d,at gebeurd! Maar ja,

dat kunt ge strarks vertellen... Ko,mt mee... eerst droog
goed aan en in bed... anders wordt ge ziek.

- 
Maar we rnoeten naar Antwerpen terug.,, zei

Maria.

- 
\,/3nd6ag nog! Dat kunt ge begrij'pen. 't ls een

heele reis naar de stad,.. Maar eerst drooig goed aan,

En de boerin nam de meisjes mee naar een binnen-
kamer. Ze haalde linnen 'van haalkinderen. En een

kwartier later lagen Frieda, Anna en Maria onder de
dekens in een ,groote bedstede, een soort van lcooi in
den muur gebouwd. Hadden ze nict zoo aan huic
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Baas Van Damme kwa'm binnen e n hoorde het ver.haal (.b.lz.3l).
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gedacht en h,un ondeugendheid gevoeldt, ze zouden
rnisschien wel .gelachen hebben als ze elkaar bekeken in
ciat veel te wijde goed. Maar nu waren ze erg bedrukt.

De boerin koolrte een pot melk. De kinderen moesten
war,rn drinken hebben.

Baas Van Damme klwam binnen en hoorde het ver-
haal.

- 
We rnoeten de ouders waarsohuwen, zei hij. Die

menschen zouden dioodelijk ongerust ziLjn. Er zit niets
anders op dan dat Bert naar Doel tgaat en met mijriheer
Driesens telefoneert.

En Bert vertrok door wind en regen langs den slij-
kerigen polderweg.

Mijnheer Van Alken was al naar Driesens geloo,pen
en lD'ieltjens naar Van Alken. Het was donker en de
kinderen 'bleven uit. Wat waren de ouders ongerust.
Maar eindeli'jk ho'orden ze he,t nieuws. Uit Doel was er
getelef oneerdt'geworden.

Jaak Van Alken izou naar de hoeve fietsen. 't Was
w'el slecht weer en' donker. Maar hij kende de wegen.
En op zijn fiets ,brandde een flinrke lantaarn.

Toen Jaak bij Van Damme aankwam, sliepen 'de

meisjes gerust. De boer had voor alle . zekerheid den
dokter laten komen. En die zei, .dat een goed nactrdje de
drie schipbreukelin,gen wel heelem.aal herstellen zou.

Jaa,k reed naar de siad terug. Bij zijn ouders trof hij
,ook, den vader va{r Anna en dien van Maria aan. Ze
waren nu toch. rmeer gerust gesteld.
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En den volgenden dag bracht Van Damme de kin-
deren in zijn koets thuis. Zeker ,de ouders waïen geluk-
kig de meisjes in gezondheid terug te zien, maar een

flinke straf bleef niet u,it.

- 
En'u zullen we eens wat korter houden, zei mijn-

heer Van Alken tot Frieda. Ik houd niet van menschen
Cie alles kunnen... met hun mond.

- 
Mijn broer Frieda ,wilde kapitein zijn en leed

schi'pbreuk op Saaftintge! spotte Jaak.
Op school zwegen de meisjes maar over hun avon-

tuur. Van al heÊ bluffen ,ovelhun durven kwam er nu
niets.

Oom Michiel b,romde geweldig. Die moest nu met
één rie.m orp zijn rug naar Van Damme, gm zifn boot
teru,g te halen. En bij den palingvisscher te Austruweel
.qaf hij streng verb,rd nog ooit het sleuteltje af te geven

aan die << bakvisch van zijn nicht > of iernan{ anders.
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