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iDe bockjes varn A, HANS wo'rden'in alle scholen aa,nbcvolen,
omdat ,zij boeientd en nuttig zijn en aan de kinderen vaLn cigern
lnnd en volrk ve,rtellen,. Dat d,eze uit,gave re€rds aan Nr 325 ir
en veel numimers re'edts drie- en viermaral herdrukt wêùdon,
bewijst hoe A. HANS' KINDERBIBLIOTHEEK overal gevroogd
u.ordt. De m.eegte verschenen boekjes ,ziin nog verk'rijgbaar,
Ziehier eenige van de laratste titels:

3'0'0. 't Portiertj,e va,n Roeselars 
- 

lrSl. De Kleine Toon,eol.
spe'eister. 

- 
3012. Angstige Dageq. 

- 
3'0d. Antweqre,n irn

Blrand. 
- 

304. De Banrnelingen. 
- 

30t5. In het wildc Land. 
-3016. D,e Wo,n,d,erbare Redding. 

- 
30t7. Naar Congo. 

- 
308

Dre Vrien.dlen d,er Slave n. 
- 

309. Fiere ,Margriet l-an Lcuven.
310"'t Avo'n,tuur varn den Schilder. *_ 3ll.'Het Boefje. 

-31,2. Een onverwachte Reis. 
- 

31.3. De Geheimzinnige Teo-
kens. 

- 
314. De Spa,nja,arden te Cheel. 

- 
,15. Zrva:rùe Jan,

* 31'6. De Hel<s van de Mioeren. 
- 

317. De Boschwachter
van Eikenhof. 

- 
318. Het Ju.ffertje van,Parijs. 

- 
319. Do

Wolfjager van Turnhout. 
- 

32t. De Zeeroovers. 
- 

321. Hot
Gezi,n va,n d.cn Visscher. 

- 
322. De \X/ildb Cow-Boy. 

- 
32r.

Keizerr Karel te Gent, 
- 

724" De Spa,n'jaarden te Mechohn.

- 
125. Kerstmis in de Snieeuw'

Elke weeh verschijnt een nieuw boekje'

Vr,aag in de boekwinkels en bij dagbladverkoopere.
UITGAVE A. HANS-VAN DER MEULENT CONTICH.

.. A. HANS' KINDERBIELIOTHEEK
.Drffifit'rJr.

Tweede druk, Nr 262. A. HANS
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1[weecle druk.
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Nr 262.
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IIE VUITTE VROUW

I.

-_ Dus kind, ge gaat vandaagi op eiSen zeilen in ele

werelci, zei Jacob Boudewijn, tot zijn nicht lteniid.;:
Ik weet dat ge veel moed hebt, 'k Zou u toch liever
in mijn huis houden, maar ja, 't is moeilijk overeen
i"e komen met de brommige Kee. En 't mensch woonl
a.l twintig jaar bij me, ik maSze niet de straat op ia-
sen.. 

- Och, oom, ik kan nu best mijn kost verdienen
I)uizenden meisjes moeten het doen.

Renilde Boudewijn zal met haar oom Jacob aa.rr
't middagmaal. Ze was een wees, Drie iaar gelederr

stierf haar moeder, en sedert een paar maanden had
z.e haar vader verloren, Ze was toen in huis {ekomen
L.ij oom Jacob. Deze was ongetrouwd cn Kee, waar-
cver hii gesproken had, nam al twintig jaar ziin huis-
houden waar,

Renilde had wel gemerkt, dat Kee haar niet !n de
rvoningl duldde. De huishoudster vreesde, clat Renilde
haar plaats zou innemen en zii dan een anderç betrek'
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kinS kon zoeken" En op haar jaren w':rs clat niet {e-
rnakkelijk, Kee was bot en knorrig en Renilde had
!-''esloten een betrekking te zoeken. l)an verdiende ze
iraar brood.

En ze vond een betrekking. Ze zou ook huishoudster
worden bii een oud echtpaar op een klein kasteel. Hei
loon was wel niet Elroot, maar als Renilde beviel, zotr
het verhoogen. En nu at Renilde voor't laaTst in'l
l:uis van haar oom, kapitein aan de veerboot op deri
stroom.

- Gelukkig ziil Se niet zoo hee', ver van me af,
sprak Boudewijn, Ge zult wel eens een paar vrije da-
gen krijgen en dan moet ge naar me toekomen. En dan
storen we ons niet aan die brompot van een Kee...
ciat lastig portret! Voor mij is ze goed...

__ Och, oom... tob daarover niet. Ik kon toch niet
ledig blijven zitten, hernam Renilde,

Na den maaltiid mocht ze niet langi meer letten
Schorredam, waar ze heen moest, laS wel niet zoc.,

1rc61 ver maar 't was een lastige reis, En 't werd in
dezen tijd vroeg avond, Oom zou mee gaan naar de
lroot en de bagage dragen.

Renilde zeiin de keuken Kee goeden jag. De oirclc
huishoudster scheen nu toch beschaamd,

* Jufvrouw, als Se uw verlofdagen hebt, moet
ge naar hier komen, sprak ze. lk zal uw kamerlie trr
crde houden.

- .Ja, gaarne, antwoordde Renilde,

-2*

Ze was niet verbitterd.

- Als ge weg ziit, zal Kee er spiit van hebben'

,Dat [aat dikwijls zol, zei oom Jacob loen ze b'ritet
waren.

flier en daar knikte Reniide naar kennissen. Spoe-

rlig waren ze aaî den stroom. De veerboot la$ klaar'
Com Jacob had nu Seen dienst. Hii voer dus als passa-

Siier mee naar den overkant'
Renilcle keek naar 't stadje, dat nu zacht achteruit

iclreen te schuiven ' Zekon de.hooge boornen zien rouC

tret kerkhof, Daar sliepen vader en moeder. Gisteren

had Renilde nog bloemen op hun graf geleèd.

Oom Jacob scheen ook ontroerd' Hii wist niet $oed

meer wat zeg|en. Hii maakte met passa$iers eerl

praatje. Aan den overkant stond een zware wa$en

klaar, de <iiligence, die naar een station van den spoor-

iveg reed. Oom Jacob bracht er ziln nicht heen, En

tartelijk nam hij afscheid,

- 
Als 't u ginder niet bevalt, kom dan $erust teru$,

zei hij. Al waren er tien brom.merige Kee's toch za'-

cr altiid voor u een plaats zijn,

- Oom, ik dank u voor alles, wat ge voor mij ge-

claan hebt, sprak Renilde ontroerd.

- 
Toe, toe, mijn broers kind... God zeÉene u"

Houd moed...
Renilde moest instappen, als ze een goed plaatsie

wilde hebben. Ze drong haar tranen teru$. En ze zaQ

dat haar brave oom ook ean ziin oogen pintrtte, Hi '
wuifde nog eens toen de diligence vertrok.
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Renilde r'oel de zich wat somber en eenzaam nr1

Ze ging rlailr eeii onbekende plaats, na.ar onbekend.c
rnenschen. Ze verliet een harteiiiken oom en vrien-
delijke kennisseii. It\aar ze r^rilde haar brood verdie
rien. lt{a eeri ril yan ongeveer een uur bereikte de u'a-
'rgen een $rootere stad en stopte er aan het station.
lleniicle moesi een tijcl wachtere om er den trein te ne-
nren, die te Schorrerlam stopie. Eindelijk kon ze haar
reis vervolgen. 't lffas een traa{ treintje, dat aan allc
clorpjes en veei gehuchijes stil hield. 't lffas donker,
Toen een medereiziger aan Renii de zei, ciat het naaste
siation Schoruedam was,

't Gebourwtje siond er bij het dorp. Een beambie
ciioeg de kofiers uit derr irein, Een rnan trad op Re-
r,ilde toe en vr:cei of ze .iu{vrouw Boudewiin was. Hi i
had lasi zc in iret riiiuif naar't ldraaienho{ te'orengien

iteniide was blij, d,en zeker wel eenzamen vreg nici
te ruoeten r,r'anilelen, Ze slee6i in een ouderrvets;he
koels

De riI ciuurcle zoowat twintig ininulen. J-]c koels
siople voor een cionkcr hui:;. El blonk geen enkel licti-
tje. Ilc k,:etsier sprong van den bok er: trok aan een

i','el. il-erilde opend.e ze\[ he| portier en stapte uit,

-r Is dit l'Àer K-raaieriltof ? vroeg ze.

-- J;r, juivro'-tw... Ze zouden het beter witte-wii-
',,enhof noemeril Was rr nog maar wal in het riituie
hlijven ziTten. Ze zijn hier nooit haastig.

'l Dunr"de eenige rninuten eer er in de deur een luik-
;e gcoPend werd 
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*- Wie is er daar? vroeg een piepende stenr.

- Klaas, de koetsier natuurlijk. Ge Jrebt het rijtuig
toch wel gehoord ?

- Nèen. .. Ziit gij het wel zeker, Klaas ?

- ïfilt ge sorns een luciler aansteken, dan zai
ik mijn snuitje eens voor dat Saatie houden? Of moet
ik mijn paard vragen even te hinirikken, om te later-
hooren, dat het de koets met de jufvrouw naar hier ge-
bracht heelt? Doe nu niet zao gek, mijnheer Bijl. De
Came staal naast me,

- Ja, nu geloof ik u, maar ik weet Éiaarne wie e-
's avonds aan mijn deur belt. Er loopt altijd gespuis
rond.

De deur werd nu toch geopend. Renilde trad bin"
rren, vreemd te moede, In de ruime hal stond op een ta-
ieltje een kaars, En in dat schijnsel zag Renrlde eeri
kleinen, tuagcren man met een lang, scherp gezich\

- Jufvrouw Boudewijn, welkom op Kraaienhol lk
L'err mijnheer Bijl, zei hij.

Renilde vond zijn piepencle stem onaangenaam.
Mijnheer Bijl had de voordeur weer dicht gedaan,

terwijl de koetsier om de bagagie was,
--- ik ben 's avonds altijd zeer voorzichtig, zei hi';.

Mijn kasteel staat hier eenzaam bij cle bosschen en clc
duinen.

Klaas stampte met clen voet te{en cle cleur en \yeer
opende mijnheer Bijl het luikje.

-- Beschadig de deur zoo niet! snauwcle hij. Clc
schopt er al de verf af!

-6*

- Veel verl zal er niet meer af kunnen. wanL er zit
cr geen op, zei Klaas. Maar ik heb mijn handeri te v:r,

cr:r nog eens te bellen'.. Laat de cleur ooh open!
*- Orn stil een dief te laten binnen sluipen.

- Ge loopt zeker met een diel op uw neus, dai ge

cr altijci ccn ziet? Laat me toch b;.nnen, miinheer
Bii1... ik sta hier met vijftig kilo reisgoed iÀ mif n han

Cen... Ja, heusch, ik ben het, Klaas'.. neem anders

dat oordjeskaarsje om mijn tronie te belichten,

-- Brutale menschen hier, fluisterde mijnheer Biii
tot Renilde, die nog een zonderlingen indruk kree1.

Hii liet Klaas binnen.

- 
ZeL de bagage hier maar neer, zei mif nheer Biil.

--- O, ik zal ze voot de jufvrouw lvel naar hoven
brengen. ..

-- Neen, neen, dat is niet noodig...

- Misschien zou ik de verf van de trap kunnen
r,Ischoppen... spotte Klaas. Zooals ge het verkiest,
rnijnheer Bifl, dan ben ik dus klaar... 't Is tien franlt.
;ervolgde de koetsier.

- X7at, tien frank. .. Zijt ge gek geworden?

- Ik heb ze heusch alle vijf goed "bijeen en hoop
ze samen te houCen tot aan mijn eindie..'

- Tien irank... Ge wilt zeker in een paar izar rlih-
.,vorden...

Klaas begon te lachen.

- 
In een paar jaar fijk worden! Wel, mijnheer

iJiil, nu geloof ik, dat het daar in uw knikker niet

fl
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prluis is. A1 dertig jetar ben ik koetsier en vrachtvoer-
der, en mijn vrouw', ik en mijrr paard zijn tevrederi
rns dngelijksch kostje te hebben. En 't heeit veel
z.orgen 5iekost, om mijn vier kinderen in eer en d.eu$c
p;rool Le l,.rengen. Ze z.iin nu gelukkig Setrouwd. Maa:
moet ik dat. allernaal staan ver:tellen, om mijn eerlijit
vercliend loon te r:ntvangien?

- Viif frank is al ruim betaald...

- Geen cent dan... Ik ga zonder geld heen e'r

stuur morgen rni jn broer, den veldwachter..,

-'leven frairk en half dan..'

- 
Tien frank en geen cent minder. Ik ben geen

overvra6ier, niijnheer B.ijl,
Renilde stond nogi altijd in de hal en vond dit too'

neel zeer pijniijk. Ze opende reeds haar taschje orn
zell t"e betalen, Maar dat wiltie rnijnheer Bijl toch niet
i'ebben.

-- Tien ftankl zuchtLe hij, Nu, dan zal ik ze maa*
italen... Sililt ge me volgen, jufvrouw Bpudewiin?

Renilcle giroette <len koetsier en vetÉezelde den klei-
nen, rnatrleren Ê)an naar de woonkamer,

- Amelia, hier is ju{vrouw Boudewijn, zei BiiL
Een vrij dikke vrorrw, met suffig gelaat, rees uit een

zelel op.

-- Goeden avond, ju{vrouw! giroeLte ze. Ik ben blii
ciat Se aangekomeu ziit. Ge wilt zeker eerst naar r1-û'

l.-anrer ?

{l

- $,441119, antwoordde Renilde, na de Came de

hand gegeven te hebben.

- 
Ik zal u trelpen met uw baiage, zei miinheer

Biil. Een oogenblik.. ' <lie afzetier - 
vervolgde hij to'

zijn vrouw - 
durft tien irank vra$en voor den rit" '

De vrouw bromde iets bii zich zel,l-

Mijnheer Biil slofte heçrn met hei geld. Dan rie I

l..ii Renilde. Samen droe$en ze het reisgoed naar bo

vell,

- 
Fïier is uw kamer, zei miinheer Biji.

Hij stak een kaars aan'
-_ Een mooie kamer, beweerde hij, eeri zachi becl'

een kas daar in den muur vooluw kleeren. A1s $e

klaar zijt, kom dan naar beneden'.'
Renilde blee{ alieen. Ze zachtte . 't Was $een prel-

tige intrede. Ze r,vist nu al, dat mijnheer Bijl t:ierig
en achterdochtig was. En welk ee;r somi;er huis] De.'i

lramer ook, groot en hol, en haveJ.oos. Fiet papier op

cle m'uren was kletuloos $elvorden, en de r'loer bleetri

rn veel jaren niet meer gieverfd.

Maar Renilde wilde moedig z'iin.'Ze pakte iia.ar g"recl

uit en schikte het in de rnuurkas. Ze ciacht aan ha;ll'

oom, aan haar kerrnissen. Maar heL kon hier ureevai'

len.
Een half uur later Sing ze weer rlâar beneden, t

Avondmaal stond gereed.

- 
We zullen juist eten, zei miinheer Biji. 7el tr

nij, jufvrorrw Boudewijn, Ge zijt nu pas thtris bii nns

il
lt

t
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en ge zult hier een gioed leven hebben. \)7e zijn maai
rnet ons drieën... gij meegerekend... veel werk is er
clus niet,

Renilde hoorde al, dat er 5ieen dienstbode was. Ze

zou dus alles zell moeten doen, Maar van werken was
z,e niet vervaard.

Veel eten kreeg Renilcle niet, 't 1ff/as een sobe"-

avondmaal en spoedig gerruttigd. En toen sprak mijn-
heer Bijl over de I'ezighec{en, Renilde zou |eitetriik zetî
ciienstbode moeten zijn,. De man regelde alles, De
!.rouw zei niets. 't Scheen hier een zonderlinf huishou-
den,

Renilde was moe en ging vroegi te bed. En toer.
ze neerlaS, weende ze stil. 't V(/as alles zoo vreemd. Ze
: liep toch spoedig in. 's Morgens werd ze geklopt

- 
't Is tijd! riep mijnheer Bijl aan de deut,

Renilde stond dadelijk op. Ze schoof de gordijnen
'.an voor het raam. Zehad het uitzicht op hooge, wildr,
clninen. Bii het kasteeltje laS een zeer verwaarlooscl
park, Het scheen een eenzame streek.

îv1aar Renilde kon niet lang kijken. Ze was beneden
rroodig. Taen ze de trap afdaalde,. stond mijnlieer Biil
rn cle 6iang.

-- Goeden mcr'gen... We zullen naar de keukerr

{aan, zei liij. Mijn vrouw is niet sterk en bliift altii(:
tot den middag boven...

En in de keuken wees het mannetje de kas ûiet d€:

ievensmiddelen, de potten en pannen. Maar hij moeicig

-10-- - 11 -

zich ook met het gereed maken van 't ontbiit. Renilde
mocht niet te veel koffie gebruiken. ' ' sterke kof fie wa';

ongiezond... en de boterhamrnen moesten dun $esmeerJ
ziin... te vet was strecht voor de rnaag. trleniide rnerkie
cok nn weer, dat ze bîi Âlerife menschen terecht wa"
gekomen.

Den ganschen voormidda$ bernoeicle mijnheer Bif l

zich met haar. Hi j toonde de kamers boven,

--* Maar aan ctrie zijde'tan den gang rnoel 6!e nool;
iiornen, zei hij. D{ ziin de r,ertrekken van mijn vrouvr
en mif. En clie maken we zeil schuoir,

- 
I{ij bewaart er zeker ziin geld! dacht ltenilde

-*- !7e willen r-i niet te veel u'erie opdragen' I)u';

aan die ziidehebt ge niets te doen,
- In den namiddag moest Renilde bocrchapperi

tioen. Mijnhe""r Bijl had alles op een papieri.ie geschre-
.ien rnet, den prijs er bii. ftenilde was blii het sombe,-

hr-ris eens te mcgen verlaten; 't Was zacht weer. Het

ciorp lag een klein hal{ urrr van 't Kraaienhof , De weg

iiep langs de duinen. Op een plaats rvas de duin'en

rij aigebroiien door een zwaten dijk, n'ciire een inhanr

unn cle zee afsloot. Die inham bestond uit een $rootc
,:andvlakte, welke zichheel ver uiistrekte, tot waa-r dt'

g;olven er in schuirn op braken'
R.enilde blee{ staan. 't Vas hier zoa woest en loclr

.,oo schootr!
-r I)*9, jufvrorrw! klonk een slem^
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rl
FIet nieisje keek op. Van het drrin kwam een jr:rrgt'

zeeman tenminste zoo zaÊ hij er uit met zijn olie jr:s

en zuidwester, Renilde groette terr.rf.

-- Dat is hier een verlaten plek, jufvrouw, herna"r,
de jon6ie man.

, --- Ja... Ik stond er juist naar te kijken...
* - Ge zijt een vreemdelinge?
--- Ik woon op het Kraaienhof ... pas sederr. (iste-'-

avond.
__- Op 'L Kraaienho{l
De zeeman herhaalde dit als verbaasd,

-_ .Ja jufvrouw, vervolgde hij, over zestig jaar was
deze vlakte nog vruchttraar land, waar boerderije.'
stonden. Maar de zee heelt de sireek verwoest... Ei,
ginder verder ligt er een heel eiland verzonken, \J7ul-

pen, maar dat is al wel zeven acht hondercl jaar g:-
ieden. STij noemen dit 't Wulpenzand. Jufvrouw. 't is

of ik u noSgezien heb...

- Mij? Ik ben nooit eerder hier gieweest.

- 
l'och komt uw gezicht me bekend voor... Nrr

rvce'i ik het... ik vergis me... Se liikt op een kennis
Jacob Boudewijn.

- 
Die is mijn oom! riep Rerrilde verrast u:.1

- Jacob Boudewijn van lfielekerke uw oom!

- ik ben te l7ielekerke geboren.

-- En uw oom is kapitein van de cverzetboot. lk
ten stuurman op een Schorredamsche boot en kor,-
nog al eens te \fielekerke... En wij varenslui kenne::
elkaar nos al' 

- n -

't Deed Renilde genoeSen icmand te ontmoetel-., eli .

haar oom kende.

-. Hoe is uw naam ? Ik zal het aan oorn schriiven
zei Renilde.

- 
'Willem Alkema... en ik ben stuurman op cla

.<Nikolaas Zannektn>>, Uw oom kent mijn boot wet. ,tlrr
lij rvoont nu op <'t Kraaienhof> ?

--- Ja. Vindt ge dat zoo vreemd? Ik ben cr huis'
houdster. ilti jn orrders zijn gestorven en ik moet rnijn
brood verdienen,

---' En neemt Bijl iem.and in dienst? Jufvrouw, ik
l,en Aeen kwaad;preker... mAar ik raad u toçh aati
gauw een andere betrekkinS te zoeken De Bijl's zijn
rievreldig gierig en ook menschenschuw. 't Is eén ver
laten buitenSoed.

-- Och, ik zal eens afwachten..' Als fe oom ziei
rnaak hem dan niet ongientst met verhalen over miitr-
lreer en mevrouw Bijl,

- O, neen! Als {e't er moe zijt, kunt ge hee'r

faan.. . Ge zijt een vûj mensch'. '

- Nu moet ik naar't dorp, hernam Rentlde Ik berr

l:lij u ontmoet te hebben, Tot ziens,

-.- Ja, tot ziens I

Renilde ginS verder.Zewas tevreden toch al iemanti
!e kennen buiten I et somber huis.

Schorredam was een flink dorp met een haventj :
i-.n ze zag daar de <Nikolaas Zannekin> liggen bir
lpnige visscherssloepen. Renilde moest in enkele wi t'

: ti



Iiels zijn, Overal werd ne nieuws$ierig bekeken' 'Er'"
cle menschen wilden haar uithooren. Maarr RenildY ze:

,iiet veel.2e vreesde kwaad fe, ve!:nemen \lan mijr/heer'
(:n mevrouw Bijl en ze wilde niet over hauar meesters'

habbelen.
'I<ten ze het dorp verliet, za.{ zn deir' koetsier vârl'

den vorigen avond, uit zijn stal komen,

- Ha, dag jufvrouwl riep hii' Ge zt4:Lo'P't l{raaien'
liof koinen wonen?

. Ja, als huishoudster.
I)e koetsier schudde 't hoofd,

- Is 't niét naar uw zin? vroeg Renilcle" lacl'end
-- o, ieder ztjn zaken... En als 't u be valt op dal

r.Write-lilijvenl:of>>... ik bedoel Kraaienhoif- rnoet ili
er nrq geen zwaar hoof d in rnaken

-- Gisteren sp,:aakt ge ook over T(/itte-sfijve r:lruilr"
,--- Is 'l waar? Ja, dat ontvalt rne soms ,..,. "" Ii'

heb er tweemaal een witte vrouw in't park Éezieç"'"
--' Een la} , dat hing te drogen, zeker? l"'oei, is

er hrer ;r,rg biifelo;r-l?
-- .lrrlvro;w, ik ben dikwijls bij avonci er na,'iri

rlr) ;'?i:, en geloof ine, rni jn ooSen zijn Le goed g;wuorr
ean ''t donker, orn een laken voor een vrouw aan tc
zienll,

-- En wel'ke vrouw zou dat .geweest zijn?

- 
Een, die, luid schreeuwde als eçn kat. .. Ik schriic

niet Sauw, maar toen s{ond rnijn hart stil... 
,Wie 

het
was, dat heb ik ze niet gevraagd. .ulaa1 get rust, wat

u- rnet rust laat!>> En die oude gierigaard wil niet, da.-
iemand zich met't Kraaienhof bernoeii, Dat hii van
<<vasthouden> is, hebt ge giisteren gehoorcl... -Ais 

i,,.
iiog eens voor hem rijden moet, kan hij rne eerst i:re.
lalen,

- Wel, voor witte vrouwen ben ik niet bang, en ik
z,al T,raehten het op 'i l(raaienhof goed te stellen. Goe,
clen dagi, zei Renilde.

Zebega| zich nu huiswaarts en dacht ;

- Ja, bijgeioof zal er hier nog wel z"ijn. f)aaLaa,.
inoet ik .me niet storen.

Tcen ze thuis kwam,' stond rnijnheer al te wach-
ten.

-- $(/at had die ruwe zeeman u te vertellen? vroeg
l.ij met zijn piepstemmetje,

- 
Hii kent rnijn oom. I{ij vertelde me 't eeu err

ander over 't Wulpenzand.
-- En wat zei, hii van mij?
Scherp keek mijnheer Bijl Renilde aan en het meis

;e merkte nu, dat hij leelijke groene oogen had,
-- Maar mijnheer, w-at zou Alkema van u ze{gen?

Hij sprak over mijn oom, dien hij op ziin reize;
r ntmoet.

- 
Praat liever niet met dat onbeschaaf de volk r

Ge hebt gisteren van dien beclrieglijken koetsier g,:-
i'oord., hoe de menschen hier bestaan.

Renilde begreep, dat miinheer Bijl ha.ar bespied
had. Hij nam de mand met booclschappen en woop a!
cie zakjes na.
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-- Ilier is te weinig zout, zei hij, Het scheelt rv:l
z:esti6i gram. En ioch laat ciie vrouw de zestig grarri
bctalen. Zoo zijn ze hier... altijd bedriegen en stelen.r

iliiir:irecr tsijl scheen slecht 6iehumeurd over di/
beiwiste zestig Eram,

l,n in cie volgende dagen ondervond Renilde hdt
-rog.meer, dat Biyl een vrek was. Ook moesi "" h^id
'!\'{.,r'l{en. -br was gieen vreugcle in huis. Dikwijls bromd,:
de man op ziin vrouw, die dan niets temg zei. Het lee\
t{enilde of ze bang was voor hem,

Mijnheer Bijl liet zijn wouw en Renilde nooit at
leen, Hij was achterdochtig. Als Renilde een boocl.
s:lrap deed, merkte Le dat het mannetje haar bespieC-
,... . bn ze zagop een middag, hoe hij't deed. Hif stcn.l
rncl een verrekijker boven aan een raam,

-- Wat een akelige man, dacht Renilde
I-let was geen prettige betrekkin6i, maar ze zou Lraclt

ten vol te houden. Ze wilde niet te Wielekerke den irr_
drul* wekken, aisol ze het elders niet {ewoon kcu
r,r'orden.

--t6=
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'L Was ruw weer. Den heeien dag woedde de si-orm.
Toch had Renilde brood moeten halen in 't dorp. Ze'

worstelde teSen den wind in. Aan 't Wulpenzand
bleef ze staan, I)e gansche vlakte was met woest schui
rrrende golven bedekt, een indrukwekkend gezicht.
IvIaar haar aandacht werd nogi meer gleboeid. Een sloe;,
I,-wam snel aangiedreven. Ze schomm,elde weeseliiL.
Soms scheen ze in zee verdwenen, maar dan dook ze
lveer op,

- O, ze zal op het strand te pletter slaan, vreesde
Renilde.

Maar de sloep werd vaardig in een geul gestuur.rl

e'n kwam behouden achter den dijk aan. En tot haai
yerrassing herkende Renilde nu aan 't roer T7illenr
.4lkema.

Renilde gevoelde bewondering voor hem, \Tillem
l.w'am aan wal.

- DaÉ iufvrouw Boudewijn, zei hij, Niet bang van
den wind?

- Ik sta op vasten grond, maar ik was bangi, dat hel
sclreepje in gevaar verkeerde.



-- Veilig was het niet.. , We hebben met de sloeËie benranning van een barkje gehaald, dat ginder
verder reddeioos op een zandbank zit. Het gaf looi_
seinen, God zij dank, konden we de vijf mannen recl
den. Ze iiggen in de kajuit zee.r uitgep:ut, \X/e konclerr
cie haven niet binnen. De stroom zit er vlak op den
kop van en claarom landde ik hier. Nu moet ik huip
i..alen om de schipbr-eukelingen te vervoeren,

-- Breng ze op 't Kraaienhof, dat is ,t dichtsbil
-sprak Renilde, door rnedelijden bewopien.

- Ju, dat is zoo, maat zou mijnheer Bijl het goed-
r inden?

- Zulke arme lieden... gered van ,zee.,. Ik zat
het hem gaan vragen. In den stal staat een handwa.
gen en $e kunt daarop de mannen vervoeren. Ga even
rnee... dan duw-en we samen den wa$en naar hier.

Reniicie vond !/illem een held. Hii had ziin leven
giewaagid, om dat vau anderen te redden. En zou mijn-
heer Bijl nu weigeren cle ongelukkigen voor een nachi
rn huis te nemen?

iVlet V/illem trad Renilde door 't hek. Mijnheer Biji
kwam hen al te6iemoet.

-- Wat moet die zeeman hier? vroeg hii nif dig. ,t Is
hier verboden toegiangi.

Vlug vertelde Renilde wat er aan de hand was,

l, Ik kan hier geen schipbreukelingen ontvangen
r, erklaarde mijnheer Bijl,

- Maar mijnheer. .. zooveel ruimte, merkte her
nreisje op.

- tE __"

-- Mijn vrouw is zell zwak en kan geen druktd
';erdragien, Brengl die mannen naar het dorp! Zooveel
i.erder is het niet.

- 
Mogen we dan uw handwagen Sebruiken? vroel;

Willenr, die harde woorden terug hield.

- 
Een handwagienl Ik heb geen wagen...

- 
Maar mijnheer, hij staat in den stal, wedervoer

Itenilde. Die arme menschen liggen daar uitgeput en

doornat, En als er nu eerst een kar of een rijtuig varr

het dorp moet gehaaid worden, verloopt er weer veel.

riid
Bijl keek kwaad maar durfde toch niet te wei6ieren
--- Neem dan den wp$en, maar ais er schade aan

liomt, zult ge ze belalen, sprak hij.
De gieri6iaard ging rnee naar den rommeligen stai.

'i'oen Renilde Willem wilde vergezellen, zei'Biil t

- Jufvrouw Boudewijn, bij blijlt hier... Er is no.q
.. eel werk!

- Die schipbreukelingen hebben hulp noodig.
Renilde luisterde niet,.en ginS met \)fillem .u'\lkerr::r

mee.
-- Hoe gi j het bij dien kerel kunt uithouden, be.

grijp ik niet! riep \)Tiliem in den hevigen wind.
lVlaar.er was geen gelegenheid nu om in al dat storm'

iawaai te praten, Twee visschers die aan boord waren,
hielpen \(/illem om de. schipbreukelingen op den wrr-

Sen te zetten. Renilcle hielp toen ook duwen En op 't
ciorp verpleegde ze in een herberS de ongelukkigen, 'i

*-tg* 
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Was al tegen den avond loen ze op 't Kraaienhoj
terug keerde.

-* Jufvrouw Boudewijn, ik betaal u toch nieti om een
heelen dag op 't dorp te zitten, zei Bijl,

- 
Mijnheer, als ge me weigert een taak van barm-

l'artigheid te verrichten, gia ik liever heen, antwoordde
Itenilde op beslisten toon.

-- Zoo bedoel ilç het niet, piepte het mannetje.
Maar ge weet niet, hoe ruw die dorpsmenschen zijtni

- 
Maar toch hebben ze hun leven gewaagd om de

cngelukkigen te redden, Weet ge wat ruw en harcl
was? De schipbreukelingen van hier te weren!

Mijnheer Bijl kcek wel kwaad maa,r zei niets mec:
liij was-blijklraar bangi om Renilde te verliezen. Ze
rverke hard en er zouden weirrigi meisjes zin hebben
in dit somber huis te rvonen.

Een paar irur later was Reniide op haar \<arner. Ze
luisterde naar den winC. Wai huilde hij om de oudc
woning, Ze schooi 'i gorciijn weg en l<eek naar buiten'i iù/as niet zoo erg donker. Ze za{ cle boomen heen
en !ve?r schudCeri Ze dacht aan cie zeelui en bad vooi
I'cn.

Piots schrok Renilde. Ze hoorde builerr een wilcler
hreet. Dat was cle wincl niet, V7eer keek ze do,:r 't
';enster, Daar tusschen de bcomen liep een witte $e-
claante en zwaaide met de armen. Angstig trok hel
meisje zich terug. De witte vïouw waarover de koet
sier Sesproken had. Ja, ze trracl ze nu ook duidelijk ge.

".* ?0 -*-
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zien... O, wat mocht dat zijn? Opnieuw kionk da;
akelig geschreeuw.

Renilde durfde niet rneer naar buiten te kiiken.
7,ehad zin om mijnheer en lnevrouw te roepen.Maar die
zouden haar rnisschien uitiachen. HaastiS ontkleedde
ze zich en ging te bed. Zebeelde nog eeu tijd, Wat was
het hier toch alles akelig! Ze wïlde wel weg, Ze liei
het voor de menschen te ï(/ieleherke. Die zoi.iden kun-
nen meenen dat zq, flaurv en kinderachlig was.

Eindelijk sliàp Renilde in, Rond midclernacht wercr
ze wakker... 'i Was of iemand aan de deur tastte. Ze
richtte zich op. En ze dachi aan cle witte vrourv. M.aai
cat was buiten en dat gerucht hoorde ze hier binnen.
Op eens klonk een vreeseliike kreet. Renilde slaakte
cok een gil. Op de gang was cr larvaai alsoi men er
vocht, En dan scheen men iets weg te sleuren.

- O, wat is dat... wat is dat! zei Renilde vree-
selijk angstig.

Ze bleel luisteren. Een deur werd dicht geslagen,
L,n toen was het stil.

Àlaar Renilde voelde no6i haar hart bonsen. \(/af
iater lroorde ze een stap op de {ang.

- Jufvrouw Boudewijn, z.ijt gij wakker ? vroeg
Biil.

-- Ja, mijnheer... O, wat gebeurt er toch-

-- Wees niet bangl ! 't Is niets. Er was een vreemde
i-.at iir huis geraakt. Ik heb ze 1:uiLen gejaagd. Slaap
rnaar rustig.



- Een kat, dacht Renilcle. Heb ik me daarvo.rr
zoo bang gemaakL? Ja, 't was net geschreeuw van eerj
Lat... En dat vechten... het was zeker mijnheer clic
met een stok sloeg. À{aàr dan die witte vrouw in het
Ltark I

Renilde legde zich weer neer. O, ia, men maakti:
zich dikwijls ban6!, voor een kleinigheid Schijn kon zoo
hedrie6len. Het derurde loch een tijdje, eer Renilde
weer insliep.

Ze werd 's rnorgens later wakker dan anders. Hael
ze nu gedroornd? Maar neen, ge ha.cl een witte fe-
cJaante Sezien en geschreeuw giehoord... 't Geschreeuw
in het park en in huis kon van een verwilderde kaf
voor-t kornen, maar die witte giestalte was in geen ge-
val eeri kat gieweest. Mijnheer Bijl was al beneden.* Ik heb u wat langer laten slapen, zei hij. Het
js een onrustige nacht geweest, hé ?

-_ o, jo...
*- Een groote kal z.at in huis... en 't dier leek wel

'.vild.. . Ik zal er vandaag eens op letten eil ze om.
ier schieten,

Maar toen sprak Renilde over de witte vrouw.
' Het scherp, mager gelaat van Bijl verduisterde.

- O, ze hebben weer die grappenmakkerij uitge-
l,aald? riep hij niictig uit. Zao zijn nu die kinkels uit
t dorp... Voor spook spelen om het Kraaienhof in

eerr kwaden naam te brengen. En ze zul\en ook die kat
jn huis gestoken l-rebben. Misschien is er wel een rûit
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rrrgiedrukt. Maa.r nu zal tk er cie politie over spreken

Zoo hebben ;:e hier twee meiden doen weg loopen. Ze

gunnen ons geen hu|p. Ze willen v zoo banS maken,

<tat Se ook vertrekt. Maar nu moet de politie optre

den,

- 
Ge hebt gelijk, want als 't zoo is, zijn het Se

meene streken ! En ik zal me niet meer bang naken, zei

Renilde.
Mijnheer Bijl vras dien dag vriendeliii<' Ziin vroaw

zei niets over het Seval. Ze zat altijcl maar te suf

ten. In c{en namicldag ging mijnireer tsij1 uit, Hij ruoeÉ

R.enilcle mee, Ze moest 't een en ander van 't dorp
rneebrengen. En hii zou intusschen den bur{emeester
spreken over de spokerij,

De mijnheer van 't Kraaienhof leek net een becle-

laar.

- 
Te gierig om zich fatsoenlijk te kleeden, dach:

Renilde. De teenen zitten hem haast docr de schoenen

En een dun jasje, vaai en op den draad versleten.
Ze onLmoetten cen visscher, die d.en stootrva$en te

'"fi,fot; hjk, zeiBiil... Ge hadr hem wel {isterer,
i.unnen weerÉleven'..

'_..- 't \Vas zoo'n storm, merkte de visscher op'
Bijl keek of cle ortde rommelwa{en niet beschadigtt

was,
*- Zet hem maar neer, lrinnen 't. hek, hernam hii

toen.



iin uret Renilde stapte irij verder,.
--- T/at maken gierige menschen het zich toch moer-

lijk, dacht het rneisje,
Op het dorp giirg Renilde eens in 't logiement kijkeri.

De geredde zeelieden waren reeds ilink van hun af -
mattin{ hersteld en zaLLden den volgenden dag ver.
trekken.. Ze âankten Renilde nog hartelijk vooi haar
hulp,

Het meisje deed haar boodschappen. Ze merkte
clat straatjongens Bijl nariepen. Dat rvas verkeerd,--- Ik heb bij den burgemeester eens flink opge
speeld, zei tsijl, toen hij met Renilde buiten 't à;p
was.'t ZaInu wel gedaan zijnmet de spokerij van di..
witte vrouw.

De dagen verliepen en Renilcle dacht zelden noÉl aan
de witte vrorlw. 't Was geen aangenaam leven op ,:
Kraaienhof, maar in haar brieven aan haar oom wilde
ze niet klagen.

't Liep nJ nuu. Kerstmis. Maar Bijl zou hetgroote
Ieest niet vieren. Fiij was te {ierig om een kerstboom te
zetten en zelfs om wafels te laten bakten,

Op een nacht was Renilde niet wel. Zij had hoofd-
pijn, Beneclen bewaarde ze eenige poeders tegen die
kwaal, En ze besloot er een te halen, om toch te kun-
rien slapen. Ze stak de kaars aan. En dan trok zehaar
kleed aan en hing een ouden mantei om, die ze 's mor-
gens Eiebruikte. Het was fel kotrd. Stil opendg ze dc:
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,ieur, om mijnheer en mevrouw Bijl niet wakker !:
maken. Zachl daalde ze de trap af. De keuken zag e{
nu nog akeliger uit. -Renilde nam het poeder in en
r"..:lt cen glas water. Nu kon ze terag naar boven.
Maar plots schrok ze, want ze hoorde gerucht op dr
trap. 't Was zeker mijnheer die haar toch gehoord had
cn nu weer vteezefl zou dat er dieven waren,

' - À{ijnheer, ik ben het, zei Renilde. Ik rnoest iei::
halen.

Ze verliet de keuken en toen slaakte ze een Qil
Van de trap kwam de witte gestalte. En ze begon met
ile arrnen te zwaaien en sprongi wiid naar het meisje
ioc,. Renilde schoof in haar angst cle girendels van de
t-.t'.itenkeukendeur en schreeuwend liep ze naar buiten.
Maar de witte vrouw volgde haar, tierenci en gillend
Renilde rende door het park en dan op den weg, maar
iie vreeseljke giedaante volgde steeds. Renilde storm.
d.e lan$s de duinen, Doch de witte vrouw kreeg haar
bijna te pakken. Renilde sprong ap zij. Ze was juist
iran een dijk van het Wtrlpenzand, 7,e huppelde dieir
cp en af en vluchtte op de zandvlak're.

Nu scheen de witte vrouw toch achter te blijven.
IJijgend bleef Renilcle staan. Ze was a\ z.eer afgemat.
Ze durfde no{ niet terug keeren. Ze wist nu, dat ei'
op 't T/ulpenzancl een schaapskooi stond en ze wilCc
rl,aarbinnen een bescliuttinS zoeken tegen den felleri
rvind. Na een tiidje vond ze den stal Daarbinnen wa;
het toch zoo koud niel. Ze hoorde het geschreeuw niçt
meet' 
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- 
O, die witte vrouw, dacht ze. Nu kwam ze van

L,oven. S/ai is er in huis gebeurd?
Ze kon lraast niet denken, 1ù7el een uur bleel ze

in de kooi. Toen kreegi zehet koud en ze beslooI naar
iret clorp te 6!aan. Ze verliet de kooi. die wat hoo{
stond. Plots trok Renilde zich teru{. Ze hoorde heL
ryater bruisen. Ze be|reep den toestand. 't Was vloed
en de felle wind joeS het water op, 7,e kon nu niei
rneer over de vlakte terug. Ze moest wachten tot het
c.bbe werd. Renilde keerd iir den stal terug, die stonci
hoogi genoeg, Het meisje wikkelde zich in haar mantel.
Wat duurde.de tijd lan{l En de wind nam noSl met
kracht toe. Eindelijk begon het licht te worden. Re-
nilde keeh door de deur. Ze schrok, 't 1ffas of ze met
de kooi midden )p zee dreef. Zoo was, ze geheel door
het u'ater omringd. En dat steeg nogi. Het vloeide bin
r,err deh stal,

- 
O, wat moet ik doen? kloeg Renilde ontzet.

Als ze in cle kooi blee{, verdronk ze misschien. Vlug
riam ze een besluit. Ze klom <lp het dak en klemde zich
vast. 't \Uas er fel koud. Ze zo.t moedig ziin, Ze hatl
Loclr zeemansbloed in de aderen, En ze bad om hulp e r
r-iitkomst,

Het werd lichter, Renilde kon nu duic{elijk de dur-
nenrij zien. Ze wuifde met een za.kdoek, die in haai
i.rantel zat. Iemand zou misschien haar sein zien, Hef
water was al halverwegie de kooi geklommen, maar nû
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zakte het snei, Renilde voelde zich zoo raar w,.rrder
rn 't hoofd, De koude beving haar,

-- Volhouden, rnompelde ze. O, niet loslaten,
't S(/as toen of ze een stem hoorde, die haa-r naani

riep, Maar ze had 't besef niet meer om te kif ken. En
ja, daar was een redder, Willem Alkema. Zoodra t-

licht was had hij het duin beklo'mmen. Dat deed hr;
altijd na een stormachtigen nacht. Er kon immers rroocl

zijn op zee. Ilii had de wuivende gedaante bemerkr',
llaastig waadde hij door den vloed.

-'-- Renilde! riep hij ontroerd.
Ze antwoordde niet rneer. Willem laadde lraar op

zijn rug en plaste tem61.

'-- Niet naar 't Kraaienhof, besloot hij, claar is ze'
i<er iets met haar gebeurd.

Willem wikkelde het meisje in zijn jas. En hiy

zr.w'oe{de met haar naar't dorp, Gelukkig ontmoette hij
een boer met een melkkar:. In 't kort vertelde hij heo.

gebeurde. En op cle kar werd Renilde naar het huis
--an \)ilitrlem's ouclers Sebracht. Vrouw Alkema bemoei
de zich met haar. li/illem liep orrr den dokter. Ni;

.cqn uilr was Renilde weer hersteld. En ze vertelde alles
.,'an dien vreeselijken nacht.

-- Ik zai om uvrr ocm teie6lrafeeren, besloot lfillem
-r.n we zullen hier: alles stil houden.

!-)cn voigenden dag kwarn oom Jacob. Hij hoordc
r u alles.

--- O, Renilde, rvaarom ziit ge daar gebleven? vroeg



Lii. Ge wist toch, dat ge bif mij hondt tem6i keerel
* Ik wou het niet zoo gauw opgeven, antwoofd'

C.e het meisje.
Maar ze was overtuiÉd dat er geheimzinnige gebeur

tenissen plaats hadden op 't Kraaienhof.

- Ik moet er't mijne van hebben, zei oom Jacob.
Hij zag aan den muur een ouden sabel, no{ af -

komstig van Tflillem's grootvader, die onder Napoleon
gediend had.

- MaÉ ik dien eens hebben? vroeS hij.

- Ja, zei ï7ille'm.
-- En gaat ge mee met mij?
Alkema was daartoe dadeiijk bereid,

-- Oom {e zult met rnijnheer Bijl toch niet vechten?
rroeg Reniide ongierust.

- Neen... neen... Maak u maar niet ongerust!
Oom Jacob en lùTillem vertrokken. En stoutmoedig

Singen ze door't hek van 't Kraaienhof,
Mijnheer Bijl kwam buiten.
-- 't Is hier verboden toegang, piepte hii.
Jacob Boudewiin liep op hem toe en gireep !r.em bii

de borst. Toen haalde hij den ouden sa,bel van onder
ziln ias.

._ Doe wat ik zeg! gebood hij, of anders sla ik ur,v

hoofd af en steek het op dit zu,aard.

.- O, miinheer, doe mij geen kwaad! smeekte BijJ
--- Ik moet een onderzoek doen in uw huis.
.* Maar waarom? Ik ben een eerlijk mensch!
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M<,iet r-rw L.op <ip den sabel geplant worden4
iluldercle oorn Jac<-rb,

Mijnheer Bijl beefde van an6!st, Jacob Boudewijn
err Willem Alkema namen hem tusschen hen en brach,
ten hem in huis. Daar kwam mevrouw Bijl aange-
loopen.

_-- O, 't moest uitkomenl kreunde ze, 't Kon niei
blijven duren... Ik wilde het niet, maar ik had niets
te zef{en.

_. Hier is iemand opgiesloten, die soms ontsnapr
r'n dan ronddwaalt, zei oom Jacob. Dat heb ik dadelijlr
begrepen,

-'Neen, 
neen! piepte Bijl.

__ Ja! stemde zijn vrouw toe, die nu kon sprekerr
O, ik was er altijd tegen, maar ik had niets te zeg-
gen! vervol{de ze. Boven zit ziin zuster. Ze is zinne-
loos,

I3iil werd meegesleurd. Zijn vrouw wees den weir
.,aaf de kamers, waar Renilde nooit had mogen ko-
rnen. En daar in een stoel zat een oude vrouw, die we.
zenloos keek.

En de echtgenoote van Bijl vertelde nu alles. Dic
z uster had geld, maar ze was zwak van geest gewor
clen, na den dood van haar man en een eenigen zoon.
En Bijl had haar geld genomen en vertelde in dc
streek, waar hij vroeSier gewoond had, dat die zuster
r,verleden was. Maar hij verhuisde naar hier en sloot
l.aar op. En hij was meester over haar geld, I[aar soms



cntsnapte die ongelukkige. Dan liep ze in haar wil
rrachtgewaad gillend weg. Zoo was ze de witte vrôuw.
Mevrouw Eijl had dat alles afgekeurd, doch ze' wasr

Langi voor haar man. Ze moest" zwi,jgen. Zell te ziek,
c.m het werk te cloen had zehulp gezocht, Renilde wa"
fekomen, En nu werd cie opgieslotene verlost, Wa,'t
r'om Jacob zond \Villem om den burgemeester. Bijl
rnoest cle waarheid bekennen, De giêrigaard was mis,
rladig geworden clr;or zijn drilt naar geld,

De cngelukkige vrouw werd gebracht waar ze goedr'
i'erpleging kreegi. Bijl rnoest haar geld afgeven, iir
werden toezichters aangesteld,

Renilde keerde met oorn Jacr:b mee teruf. Ze zarr
o:err andere betrekking zoeken, Maar een jaar late':
irouwc{e ze met \Villern Alkema.
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