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jim

Peterson, eeïî lçleine, sh-:we man, traci << De
Vergullde Boot >> binnen, een hertrerg aan de Ëngelsche kust. Daar kv,'atnln .,-ûoral srnokkel,aars,
en kerels, die oneeriijken h.anC,:l dreven.
Aan een tafeltje zaLem ecn s,ci:.e:pskaJ-'itein en
zijn stuurman. Met eiliaar sgri.aken ze Vlaainsch,
maar Rob, den waard, konden ze goed te woord
staan, in het Engelsch.
Goeden rnoïgen, zei !;m. ltob, cen glar
bier...
Jim Peterson l<eek eens naaï de zeelui en vroeg
hun toen:
'p61 barkje in de haven is zelcer van u)
*- Ja, antwoordde de kapitein, die Stevens
heette.

Binnen gevlucht voor den << Vliegenden

>>) hernam Jirn.
Hollander

-l

Wat bazelt qe nu I riep kapitein Stevetrs

uit.-

J., ja, vriend, de < Vliegende

Hollander
visgeraakte
schrik
Van
.
,
is in dL buurt gezie,n '
zijri
kwarrt
scher Doning, d,ie vannacht hierheen
stuur kwijt en iiet hij zijn sloep stranden op cle
Haaienplaat, Hij is gelukkig weer vlot $eraakt;
maar hij is ziek van angst'
De << Vliegende l-lollander >> was in de verbeelding van het z,ee- e,n kustvolk, 't s'pook der grooie
wateren, een 'l'{ollanclsch kapitein, .om zijn godci,eioos leven, gedoemd eeuwig rond te YaFen'

En irn Peterson geloofde, zoo'wel als
.f

>>

de

waard, aan zijn bestaan.
Waar hreeft visscher Doning den <. Vli.gettde,n Hollander >> qezien) vroeg de herbergier aart

Ji*.

Wel, hier v6ôr de kust. Het was' zooals ik
zei, vannacht. Opeens bemerkte hij een vurig
schip en hoorde liij den kreet : << Ho, ha, ho, ha !
ile t Viiegende Hollander > stond op den voorsteven in een wijden mantel. En het leelç allemaal
vl--ruî orii hem heen. Dcning vergat zij'n roer, ('n
de siroorn dreef hem op de plaat' Het spookschrp
verdween dan in de richting van de Haringibaai.
'We
zulilen maar 't best, na donker, thuis blijven,
besloot Jim.
't Bezoek van dien kerel voorspelt niets
>>

-
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goeds, oordeelde de waard. Hij komt nu en Can
Iand en dan gebeuren er rare dingen.
Vertrelct gij vandaag nog) vroeg Jim aan.
.kapitein Stevens.
Ju, zoodr.a het tij gunstig is. We hebb'o:n
- goeden
een
wind, en morgenavond kan ik v66r
den Siheldemond liggen...

V6ôr den Scheldemondl Maar de scheep- op Antwerpen is toch gesloten
vaart
? hernam
Jim.

J., vriend, dat is zoo. Ons land behoort r,u
- eens
weer
aan Oostenrijk en vreemden speien
bij ons voortdurend den baas. ,Jnz" L,"lur.g"., t.ilen niet, maar toch zitten we allemaal niet stil.
We siluipen wel tusschen de oi:,rlogssche;;en van
de Hollanders door. Echter ,ruu, ik nocit naar
Antwerpen. Ik los ons boeltje te Kieldrecht. Dat
plaatsje zult ge niet kennen
Kieldrecht, sprak
neen, daar heb ik
- van gehoord. Ik benJim,
nooit
te Nieuwpoort geweest,
te Oostende, Blanken,berge, te Vlissingerr en Z:e_
rikzee in Zeeland. Maar Kieldrecht is me heele_
maal vreemd.
Een uitstekend hoekje voor ons, beweercle
kapitein
Stevens. 't Is aan de Scl-relCe, maar nict
meer aan de breede rivier. Vlak in cle buurt is het
lan$.ya-n Saaftinge met de staC Namen vergaarj,
en bij dat verd,ronken land ligge n diepe g".rËr,...
!

-3-

Er zijn er zoo veel... Alleen smokkelschippere
en viss'chers kornen er. AIs ik mijn boeltje
t"'Ki".l;
. drecht heb, wordr her op *;r;";';;à,
V1""rlund
en naar Gent ort- Ant-,yerpen g*.ro"rd. Om
echte r,
den Scheldernond birrnen te g"eraken,
moeten w€
van de duisternis partij trekken ur'roo ,;;
;L
gaarne rnorgen,avond achter cle bank
van Schoonevelcl liggen, riet vei. r,an Vlissingen,
maar toch
ver genoeg, orn niet.bij 'de i,.rrven gegrepe4
te
yord:l: In de geulen van Saaftinge, waagt zich
de << Vliegende llailander >> u*U" ïi*.
Stil, stil, dae,g hem niet uit, .waarschuwde
_. - _
Peterson.
Jirn
Die s1rc.,okk.rel Lrrr'.rr"r"l komen.
't Ergste rs, da_i_h;3 nu in
,"uu lr,r*ri zit. E, is
zeter n,ret veel handel, in uw land, kapitein) dan
vervolgde hij.
O, neen
groote bazelr van Europa ko_
- bij ons hun! ,f)e
men
r,uzie uirvechten."
er niets mee te malçen heeft, krijgt""rl"if" iî,
a" gr""tri"

klappen. En zelfs als_ze vrede *àlËi,
Iaten ze ons
poten hetatèn. Z;;-Ë;" wij in dit
i.jaar*F::ben
1785. En 't rnoet_voor mijn ti;d
n"g ;,r"
zoo erg geweest rijn. Kornen we
dus met vreemde waren, die schaarsch zijn, a""
lirra"r, we gretige koopers.
,handelaarl
- -G. zijt dus niet alleen zeeman maar ooL

-- Juist vriencl, hernam

-4-

Stevons.

IL

koop,

l

i

,

breng het gekochte over, en verkoop ginder weer.
En m,et vrl1ellc recht mogen vreemde baasspelerg
mij dat verbieden) Wie niet sterk is, moet slim
zijn. En ik trelc me uit den slag. Ik heh hier in
Engeland allerlei koopwaren ingeladen, en die
kunnen we b,ij ons, wa,ar het, zooals ik zei haast
altijd oorlog is, goed verkoopen. . . 'k Heb van hier
een partij gerst rnee, maar ik zou ook nog een zak
of twaatrf tarwe kunnen gebruiken, zonder mijn
bark te overlad,en. De oogst is in Vlaanderen
slecht geweest. In Waasland heeft het land bijna
niet droog gelegen. Er is vrâag naar vreemd
graan...
Jim Peterson kwam wat naCer. Hij was er altijd op uit zaakjes te doen.
Twaalf zalçken tarwe, kapitein, dan ben ik
u\^/- man, als ge wilt, s'prak hij, De waard kan't
hier getuigen, dat ik van de beste tarwe lever.
't Is juist mijn vak, granen te verhandelen... 'k
Heb puike tarwe... als ge er den prijs voor wilt
betalen. Goed en goedkoop gâan meestal niet samen, hé)
Jim noemde den prijs. En kapitein Stevens
sloeg dadeliik toe.
Maar ik'moet de tarwe eerst keuren, zei hij.
Ze- moet haar prijs waard zijn.
Naturrrlijkl stemde Jim toe. 'k Zie u nict

-
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voor een uil aan, die een kat in een zak zou koopen. Keuren en nawegen.'.

Dan zijn we het eens, tenminst'e als g€
vlug levert, want ik kan mijn reis niet uitstellen'
-_ Ge vreest. den < Vliegenden Hollander
niet? vroeg de waarcl, die altijd gaarne zebvolk

>>

vast hield weqens hun klandizie.

'k Heb dien vent nooit iets misdaan, dus
zal hij mij ook w'el met rust laten ! ,antwoordde

Stevens.

Spot toch niet met hem, waarschuwd'e de

herbergier.

Wel, als hij Liier is, zal hij niet in de richting
- Vlaanderen of Zeeland koersen. In elk gevai
van
vertrek ik. Dus vriend, vervolgde hij tot Jim, als
ge zaken wilt doen, dan opschieten, hoor!
Floeveei tijd heh ik nog?
-*_ Een goed uur... Dan gooien we de ksbels
Ios.

** Een uur, dat gaat. Ais de tarwe u aanstaat
en 't gewicht is juist, dan boter Ltij de visch, tré,

kapitein !
__ Dadelijk wordt ge betaaiti, maat...
straks
-- Tot
Peterson
lecligde zijn gias en vertrok.
Jim
't
En in Vlaamsch zei Stevens tot zijn stuurrnan, dat dit laatste zaalcje nog niet 't slechtste
!

was" In Vlaanderen at men muf of buitengewoon

duur broocl en gr:ede ll:gclseire larwe /,ciLl el gre
tig worden gekncht.
Stevens bestelde vôor hem err zijn rnakker ni;q
een kan b,ier en wachtte. 't Uur was bijna verstreken en nôg verscheen Jirn niet.
-__ Als hij maar niet te veel'beloofd heeft, zei
Stevens.

-* Dat is -fim Peterson's gewoonte niet! beweerde de waard. Hij is een vluqge en eerlijke
kwant.
-* ffi6s1 hij de tarwe ver halen ?
Ik cienh, dat hij ze koopt van boei" -l-rent.
Die- vzoont zoowat een half uurtje van hier... F,rr
dan moet het graan in zakken gedaan en gelaclen
worden. Cij hebt nog wat tijd, kapitein.
*- Ik laat 't tij niet verloopen.
* Er is vocreerst geen gevaar voor...
Ee waard ging eens aan de deur kijken.
Cinder is Jim all riep hij uit. Hij zit voor
op den wagen naast den Zoon van Trent. Ce ziet,
dat hij aan zijn woord is. Ja, ja, dat wist ik wel.
Te beter, s,prak ,Stevens tevreden.
-Hij begaf zich naar buiten, en wachtte met beiangsteliing den wagen af.
Hier ben ik! rzei Jim Peterson. Nog net bij- hé, kapitein ?
tijds,
*- Ja...

-7 -

._ h,r zijn twaalf zakken... Doc nu opon, w.ike ge wilt en ker"rr mijn waar.
De kapitein klom op 't voertuig en wees Çen
zak aan. De zoon van boer Trent opende ze. En
Stevens narn een handvol tarwe, bekeek ze aanCachtig, liet ze doolzijn vingers glijC.n en knikte
tevreden.
Voor een zeeman hebt ge goed verstand
- onze artikels, geloof ik, spr:ak de boerenzoon.
van
J., jongen, een Vlaamsch zeeman is tegenwoordig ook handelaar... Doe dien zak ook eens
open. . . Dat is geen wantrouwen, maar zahen ziin
zaken.

gerust irW gang, zei Jim Peterson. Ik
zaken, ge hebt gelijk.
Voor goed geld, goede waar.
Stevens koos nog twee zakken uit, en de tarwe
bléek van dezelfde goede hwaliteit.
De soort staat me aan, sprak de lcapitein.
Nu- 't gewicht.
De waard van (( De Verguide Boot >> had een
groote balans in zijn schuur, want er werden hier
veel zaken gedreven.
Stevens wees weer eenige zalcken aan, die op
een grooten vierkanten plank gezet en gewogen
werden. Op 't gewicht viel niets af te .dingen.
Integendeel, de boer was niet schriel geweest.
O), ga

- ook zoa. Zaken zijn
ben

De tarwe is aanvaard, zei Stevens tevreden.
- binnen... we rehenen,af.
Kom
De waard bracht nogmaals een kan bier. De
kapitein betaalde de tarwe en den dranlç en men
klonk op de afgedane zaak.
De wagen reed naar de kaai en de zakken werden aan boord gebracht.
_- 1331 ze voorloopig maar aan dek, zei Stevens tot zijn matrozen. We rnoeten nu maken,
dat we buiten de haven komen. Straks kunnt,n
we de tarwe in 't ruim bergen.
Bederf ze toch niet door overspattend zee- waarschuwde Jim. 't Zou jamrner zijn.
water,
gevaâr... Er zijn geen groote golven.
-- Geen
Gegroetl
En de kapitein gaf zijn bevelen. De kabels werden losgegooid en de <. Vrouwe Martha >> zooa.ls
de bark heette dreef af.
De wagen reed heen...
Ik kom dadelijk in <<,De Vergulde Boot >>,
- Jim tot den Eoon van Trent.
riep
Vader zal er dan zijn.
- Ju, jr..,
Jim Feterson J<eek 't vaartuig na.
-_ Die Vlaming weet ze}<er niet, dat de << Vliegende Hollander >> in de buurt is, zei een visscher

-

tot hem.

-
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'1

Ook al gehoord, Laml:ert? vroeg Jim.

-9.-

Ja... ja... Doning mag van geluk spreken,
dat- hij er zoo goed van af gekomen is. Ik va,,rr
vandaag niet uit... De Vlaming heeft kans van-

avond tegen het spookschip te botsen. 'k .l-Ieb h-.t
dikwijls gehoord, dat de << Vliegende Hollander
sv ,plezier in heeft zoo vaartuigc.n in den grond te
booren.
Die Vlarning weet het, dat er gevaar is. Il<
heb het hem gezegd. Maar hij spot er mei...
Hij zal nog wat anders ontmoeten dan den
<< Vliegenden Hollander >>, beweerde Lambert.
Er
komen ginder wolkjes op, die me niet aanstaan.
Er zit storm daar in 't Noord-Westen.
Denkt ge)
- Eer het avond is, slaan ,Je golven tegen de
klippen
op...
't Weer verandert gauw dan. Misschien ook
al -omdat de << Vliegende Hollandef >> in de buurr
>>

ie. ..

't Kan goed zijn.
-Jim Peters on zag de Vlaamsche bark de

ha-

Er waren nu wat meer klanten, sjrcheraars

À

venhoo,fden uitzeilen.
Zie zoo, die Vlaming is de gaten uit, morn- hij. Een goede dagl
pelde
Jim keerde naar << De Vergulde Boot >> ten.lg.

smokkelaars. .
Jim zette zich op een laag stoeltje en ri.ep:

l0

-

tJaae, een groote pot

I

-En hij barstte in luid gelach los'
ZLo'n goed t.uÈj. gedaan) vroeg
waard.

de

Ji,m Peterson sloeg.van plezier op zijn knie.' '
Ha, daar is baas Trentl zei hij.
-Een dikke boer trad de herberg binnen.
't Is gelukt, heeft rnijn zoon rme al verteld,

zei- hij tot Jim.

J., ja... Die Vlaming is weg met 't
meltjel Ha, ha... ilç kan zaakjes doen, hé?

rorn-

Ik begrijp wel, dat ge den kerel bij den neus
maar vertel me nu eens hoe, drong
de waârd aan,'' zijn armen kruisend.
Wel, baa-s Trent had eerr partij oude, muffe
die verl'eden jaar weken in den retarwe,
gen was blijven liggen. Hij had rne al gevraagd, of
ik het zootje niet voor hem kon verkgopen. En
daar vertelt me die Vlarning, Cat hij twaalf zakken tarwe wou hebben. Ik dacht natuurlijlc dadelijk aan dat vieze rommeltje van Trent, en cle
ezel heeft ze met goed geld betaald.
Maar hij vond de tarwe toch uitmuntend,
merkte de waard op.
Begrijpt ge 't nu nog niet) vroeg Jim. Ge
zijt toch ook een sli'mme vogel. Natuurlijk haddr:n
we in ellcen zak ,boven aù die bucht. een schepel
goede tarwe gedaan en die heeft hij gekeurd...

- gehad,
hebt

-il

-

welke o.n de re"i
ginder niet
ze
schijnen
brood moeten eten. Nu
veel goeds gewoon te zijn... Hii is de haven uit

M^r, ik

be}<laag de menschen.

met het stinkend goedje.
J., Jim, dat hebt ge goed gelapt! sprak boer
T'rent, die dus ook niet tot Ce eerlijke lieden behoorde. 'We waren het gauw eens over den prijs
en 't is voor ons heiden een goede dag.
Dan schiet er toch wel een stoop bier over )
r;roÊg een klant, zich tot Jim richtend'
__ Ju, ju...
Peterson rekende met Trent af, die ook een
ronde gaf.
En ieder maakte zich vroolijk over den Maamschen kapitein, die zoo schandelijk bedrogen was
geworden.
Daarna k'wam het gesprek op den << Vliegenden
F{oliander )), en nu viel de algemeene vroolijkheid. Deze kerels, die er geen bezwaar in vonden
te ,liegen en te bedriegen, schenen zeet bang
voor het spook van de zee...
Plots was het of de herberg een schok kreeg.
En men schroh... 't Leek wel, of de drinkebroera
vreesden dat de << Vliegende Hollander >> mqt reuzenkracht het gebouw heen en weer schudde.
't Is de wind ! zei de waard, na een o_oge nblik van stiite. Een storm steekt op.

t2-

Allen gingen aan de deur zien. Uit zee dreveri
zwarte wolken aan.
De Vlaamsche 'bark zal lret lçwaad hebben I
zei- Jirn Peterson. Als .de kapitein met zijn rnuffe
tarwe mâar niet naar den kelder gaat.
Spot niet, waarschuwde de waard. Zao'n
plotselinge om'm,ekeer... ja, 'f gebeurt wel meer,
maar 't kan wel met de verschijning van den
< Vliegenden Hollander >> in verband staan.
Die woorden maakten inclruk. En opnieuw
heerschte stilte.
't Was inderdaad boos weer geworden. De
wind gierde om de herberg. De waard had deuren en ramen gesloten.
,De storrn hield niet larg ran. De regen eloeg
neer en e wind stilde.
't Gebabbel werd weer levendiger. En jim trakteerde met 'i welgelukken van zijn vàlsch op
treden.

Boer Trent vertrok, het hcofd zwaar vah 't
koppig bier. Jim had ook meer gedronken, dan
goed was. En hij zwetste over den êlornmen
Vlaarns,chen kapitein, die voor hand,elaar wilde
spelen en blanlc zilvergeld betaalde vocr muffe
tarwe, welke de varlcens niet wilclen eten.

Hij had verstand van

'l:oerenartilçelen

!

- Jim. Maar hij oriderzor:hi niet wat er verspotte
der in de zakken zat. En met 't gewicht lyaren we

_13_

-ild 'tg"*.est... we zagen niet

op.

een

schepel

van rom,meltje. De schimmel woog ook mee..,
en alles verruild tegen deugelijk geld I Toe, baas,
nog een pot... 'k Blijf van nacht hier, want ik
wil den << Vliegenden' Hollan-Cer >> niet ontmoeten.

Cc

Hij

zijn.

zeer

ontsteld.te
".h..n
O, ik ben blij, dat ik hier ben, hijgde

Hij- was daar tegen het klif.

hi;,

Wie? klonk het.

-En alle gezichten verstarden
De <<Vliegende Hollander!>> hernam

de

matroos.
Een lange vent, een reus, met een krreed'

geranden hoed. En zijn mantel fladderde...
En wat zei hij ) vroeg €r een.
- Ge denkt toch zeker niet. dat ik een praatje
- hem maakte, of hem yroeg, hoe hij het
met
stelde? 'k Zette eille zeilen bij en 'k koerste recht
naar hier... 'k Heb niet meer uitgekeken. Geef
me gauw een grooten pot... 'k Heb er dorgt van
gekregen...
En er Werd nu angstig over den << Vliegenden
Hollander > gesproken.
Jirn herhaalde nog eens, dat hij hier zeu overnachten.

II.

't

Zoa vierde Jim Peterson zijn bedrog.
Een matroos kwam 't rumoerig toonêel storen.
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Was el'f uur. De waard van << De Vergulde
Boot >> zat alleen met Jim Peterson, die ijverig
zijn bedrieglijk gewonnen geld verteerde.
Plots werd de deur qeopend en trad een groote,
stoere kerel binnen.
De waard en Jim slaakten een gil, en rezen

t5

-

lii
gI

op... Maar iàn zonken beiden op de knieën en
staken smeel<end de handen op.
De << Vliegende Hollander '> stond voor hen.
Hij droeg e,en breedgeranden hoed en een wijden
mantel. En rvat keek hij griminigl
Hu,, ho, ha, ho! riep hij uit.
- Wie is Jim Peierson vroeg hij, al scheen
hij- het dadelijk te vermoeden, want hij keek
vreeselijk nijdig î-re",ar rfen s,jacheraar.
De

deel..

Vliegend.e l-lollander > sreep hem bij den
schouder en trok hem recht.
-- O... genade... medelijdenl kreunde Jim.
Gij kent mij )
<<

-

Ja...
En ge hcudt rnij voor een vijand van de
zeelui ! Maar ik bescherm de hrave en eerlijke
varensgezellen. C^il hcÏ:t vandaag een Vlaamsch

-

kapitein bedrogei:, hem mlrffe voor goede
tarwe geleverd... I*lier het geld... die kapitein
moet het terug hebben

I

Ja, heer... ja..., stemde Jitoe.-

Peteraon

Vooruit

-Jim

dan !
scharrelcle in

zijn zali en haalde de zilveI{ij telde ze met bo-

ren stukken te voorschijn.
vende hand op tafel uit.

t6 -

Neen, heer... boer Trent... heeft... zijn

O, die andere bedrieger ! Ge zult er me heon
brengen.
En de waard gaat ook mee.
l{eer... ik heb... niets... ontvangen! verzekerde
de herbergier.
Toe, toe, hier is alles bekonkeld. Gij bevor-

Ik... heet.. Ji*... Peterson, stamelde

deze.

De waard bleef op zijn knieën liggen en hoopte
reeds er goed van af te komen.
De < Vliegende Hollander >> zag het geld na.
-- 1p61 is de volle som niet, zei hij.

I

- die zaakjes! Mee dus..-. beiden op stap.
dert
Maak me niet kwaad of ik kraak u beiden den

li

nck.

We zullen mee gaan ! stotterde

Jim.
- M"g ik het even aan mijn vrouw
zeggen )
Zij- is al te bed, sprak de bibberende waard.
Laat ze slapen ! Ik heb geen tijd. Dat on- moet dadelijk hersteld worden... Ma.recht
cheer voor mel Wat heldenl Die knietjes knilcken
en de beentjes beven als rietjes.
De herbergier en Jim stapten voor den << Vlie,
genden 'Hollander >>. Ze gingen den donkeren
landweg op.
H., ho, ha, ho I schreeuwde de << Vliegende
Hollander
>>.
De waard en Jim rilden van anget. Wat klonk
die krect ahelig!

-_ !7 -

Ën langs den kant aan den weg slopen mali_
nen als schimmen mee . Dat *.,u ,.î.*. j. bc-orr_
ning van 't spookschip.
Hr, ho I riep de < Vliegende Hollander
weer.
>>

Ha, ho! antwoordden

Ce mannen.
-Bij den waard en
Jim brak het zweer r.rit.
Ze durfden zelfs niet iot elkaar ft"i"to"".
.- Vlugger opschieten ! kommandeerde de
<< Vliegende

Hollanrder >>. Me goed gehoorzamen
of anders nemen we u mee aan boord en dan

zwe-rft ge mee over de zeeijn, de heele
*.r"td
rond...
Bij die bedreiging werden de twee kamaraden

nog banger.
Jim was van vrees nuchter geworden.
rru
had hij geweldig berouw or., â. )uuk, En
ai" h"_
zulk een groote winst opgeleverd fr"a...
Zeker had de Vl.u-""È" lupit.i., het bedrog
bemerkt, toen den < Vli"g.*;j.rr- Holl.rrd", u
ontmoet en dezen alles verteld. O,f ,""S.tiik
ook zag de Hollande; alles met zijn spookoogen.
Hoe 't oo-k_ zij, Jim Petersor, ,r..î.nschte
nu rle
tarwe... Maar dat baatte niet. Hij moest
vercier
den donkeren weg op.
Ze l<wamen
eenige visschershutten

"nl"rf,j
moesten.
h.i d..i bi";"; ..rr" .rn
met wie.,wij op gang 7ijn, dacht
Jim. Och, ",.r,
wat

* Z.

* lfl :

zou 't h*ip*.r. Nie*rnd durft den << Vliegenden
Hollander )> aan. Boer Trent zal ook schriklcen,
dat zijn beenen doorbuigen.
Eindelijk kwamen ze aar, cle hoeve waar alies
in de rust was. Alleen de wind kloeg door cle
takken van den boomgaard.
Heer, hier woont Trent, zei Jim met stot-

stem.
terende
Ha, de andere bedrieger Ge klopt op de

- en roept hem buiten, zonder van ryrij !e
deur
spreken. Probeer niet weg te loopen. Mijn bemanning staat rond mij en zou u bij d"4 nek
grijpen en meesleuren nêdr boord. Gehoorzaam
nul beval de << Vliegende Hollander
Cedrieën schreden ze tot aan het huis. En Jim
klopte hard op de deur. Na eenig wachten klonken daar binnen stappen. En iemand vroeg, wie
er daar zoo laat nog was.
Trent, ik ben het... Jim Peterson... 'doe
>>.

open

!

Wat komt gij hier in den nacht uitvoe- Ge zijt zeker dronken! schreeuwde de boe,r
ren?
terug.

Neen, neen... ik ben niet dronken-.. ik
moet u spreken
l(sp l6n morgen terug... Zeg grappenmaker,
ik heb geen muffe tarwe meer..., her!

nam Trent.
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*

Wecr rriet zoo ftauw.., jr" open.,. Lt ir
ernetigl hield Jim aan.
*- Wat is er dan?
.* lk kan het door de gesloten deur niet zeg-

gen...
'

Ce zijt een
- bed te halen...vervelende aap, onl me uit
mijn
Maar Trent deed dan toch de deur open.
En
_

plots greep de

<,

Vliegende Hollander

den boer
bij de borst.
-* Wat is rlat nu) kernrde Trent, doodelijk
verschrikt.

._ Ha, ho, ha,

der.

ho

>>

I bulderde de

Hollan_

-- I.k y"r{aangevallen... Jinr, ge konrt met
,
oleven ! rrep I rent uit.
_- Rooversl Bob, help mel bulderde
hij.
hoorde gestomÀel. En ."o gedaante
, Y*r
dooR
op.

_ Z"c, dat ik hier benl beval de
tot Peterson. Past allen op of ;i ;il;. Hollander

Doord.

"

mee aun

Bo,b, het is de << Vliegende Hollanderl>
waarschunde
Jim.
De zoon van den boer stoof gillend
weg.

__

*Trent. De <Vliegend" H"lt*,iJ..iu

kreunde

* H., hol Ur-., de gevreesde
bezoeker.

Ma*k licht in de keuken.. \'ooruit cf ik draai
den nek om.
'l'retrt
Ja, heer... ik doe het al. . bcrloofde
- schreiend.
hal'f
pslslsen en de herLer';ier, ge kotnt mee
u,

binnen

! klonk het.
't Duurde wat, eer Trent vuur

t-rit den hatid
geRomen en een lar-np a.airgei';olceir h:;.i . lin r',i
zag hij de n <<Viiegenden [--loiiancior )) e ,i inr'.st
zich van schrik aan de tafel r,ast houder*.

*. Wat is er toch? vroeq rrit eell

L:-arigren-

zende kamer de boerin.

lander

Ha, hol antwoordde de <<Viieg.:nde

Fl,;l-

>>.

En 't was of het huis dreiriid.e ..'::r :lieir for-

schen kreet.

Roovers! gilde de vrou'r', die biijkbeiar tot
nu- toe geslapen en de meCedr,eling vËrr1 Jirn Peterson niet gehoord had.
-- Hr, ho ! herhaalde daar buiten de liema.n,
ning.

Ja, ik ben de Vliegende Hollancler
-'
sprak nu het zeespook. Ge hebt vanrnorgÊn al
gehoord, dat ik onder de kusi zwaikte. En ge
<<

>>,

denkt, dat ik de menschen lasi aandoe. Deugnieten vervolg ik... maar braven krijgen mijn bescherming en mijn hulp. Ë,n ili weet, dat die nict,
waard daar Jim Peterson en Cij een eerlijken,
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Vlaamgchen zeelnan schandelijk bedrogen hebt,
door hem slechte, uruffe tarwe voor goede te verkoopen.
Heer, 't was Jim, die het voorstelde!
- En hebt gij het geld niet aangenomen )
- Ja, heer...
- Betaal het terug aan mij... dan krijgt de
zeeman het... En vlug gehoorzamen
Vlaamsche
of ik breek u den nek !
En van onder den wijden mantel kwaln de
lange arm dreigend naar Trent toe.
O, ja, heer... iIç zal het geld halenl stemcle
de boer dadelijk toe.
Hij ging naar een voutekamer. De << Vliegende Hollander >> volgde hem. Jim en de waa:d
durfden zich nauwelijks te verroeren.
Trent opende een koffer en haalde een beurs
te voorschijn. En ,met bevende hand telde hij de
som uit.
Zie zoo, dat is zoo ver in orde, sprak cie
<< Vliegende Hollander >>. Maar nu nog uw
straf I
O, genade heer ! kermde de boer.
- J., genade ! smeekte ook Jim. We zullen
het- nooit meer doen, beloofd,e hij.
Ik heb geen penny aan de tarwe verdiend,
stamelde
de herbergier.
Zwijgt en luistert ! eebood de << Vliegende

-
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à
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,.)

'ili;

bestemd r'r'as
Hollander >>. Ge wist, dat die tarwe
de oogst
voor menschen in Vlaanderen' waar
op een
graan
zult nu zes zakken
-i"l,rk, is. Gijnaar
de kust voeren' Die ziin voor
kar laden, en
;;; ùi"";schen kapitein en hij zal ze aan de ar'men in zijn land uitdeelen'
Zes zakken! kermde Trent'
- t", inhalige kerel, vrekkige bedrieqerl 7'cs
tarwe en geen muffe' hoort ge! Gehoctrzakken
zaam, of ik draai uw nek om'
En weer kwam de lange arrn van onder den
wijden
' '- mantel.
J., ja, ik zal ze geven! zei Trent haastig'
C,
-'- doe me g€en kwaad heer!
Sr""È""n lantaarn aan en uw twee handlangers
'- -] zullen u helPen!
H.tr, ik heb .." d" zaak niet meegedaan!
beweerde de herbergier'
Gij hebt aan àe" Vlatmschen kapitein ge'
- d.i Jim een eerliik man was' ' ' Gij wist
,.gd,
van het bedrog af!
Neen, heei... ik zweer tt...
- Jrr1, tut, zweren hoeft ge niet te doen!
geen getreuzel! Dadelijk' allen naar de
Vooruit,
schuur. Z.s tukk..n met tarwe vullen' ze oP een
laden en naar de kust voeren'
kar
-H"fi
geLl..d als hij was, spoedde Trent zich
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om aan de bevelen van den < Vliegenden
Hollander >> te voldoen.
I-lij stak een lantaarn aan en met
Jim en den
waard, gevolgtJ door 't zeespook, begaf
hij zich
na,ar de schuur.

--

tr-la, ho I riep de <.< !|l.nende Hollân,Js1 p
ho I eintwoordden ,f;n *"rr"n.
-Schuw keek
Trent rond.

Hu,

--- F-traast u I fluisterde Jim.
Ze n-loesten tocli g.hoJrr"*en en hoe eer

al_

tifgeloopen \,va5, irn," b.t.u ;;"|
De lantaayn wir:rp far:,tastis.:h. u"h"d,rr"en
in
-a"
de_groote schuui:"en ze dansten
wanden.
r rent nàin :rakiçen en w€es "p
een hoop irr*.,
cJre blonli als gcrud.
De < Vliegendc j-Jollander >> nam er
vol van op, bekeek ze en oorl-.r-u.rl. een handJ*, .j,-" i" goeil, zei irij. Zulilu l"g er boven
opï
les-

de muf{e... Voor:.;it,.àu uukk"n.
.[im err ,je vu.ra,rd hi.ld.r, C; ;;ii." open en
"lrent
vuidc ze r:et een schepel t. << Vliegenrie

Holiancler )) F'aE n.istig toe.
''frent een paard
_ Dan span,de
voor
Zijn zoo:r Bcb verroond. zich ,,i.,. ôi. een lcar.
hield zich
verdoken.
De zal.lren rvercien geladen.
-_- AJle dric- oo d. kar I ,treval cle Hoilander.
Ik
aal den w.g wil'ren. \Â/'e *o*t.r,'îlu,

"rn de ha-
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ven ei1tr, Inaar op e€tr andet l)ulrl viiir de kr-ret.
De veeleischende bezoelier 1;1:rg 1'orrrop rrIl
riep weer:
* Ha, ho!
Eenige mânnen dolcen op en volgden de kai.
De drie kerels, die zich itls qevaîrge!1en sevoelden, spraken geen wocrd. Ze veri:rngdcn
naar 't einde van den nachteiiiken tocht
De kust was niet ver a"f. Ii.n .[i:n merkte op,
dat de << Vliegende Hollandtr r, l-reir naar de e,,n'
zame Haringbaai voerde.
_. Haltl 'kommandeeri,e dr ., \iliege;riic Hol'
iander >>.
f{6, .ho! riep hij.
-Ën van de zee klonlc het terug:
Ha, ho!
-Tegelijk sloeg ginder een roode vlam op.

den.

'1 Spookschip! dachten de drie karnnra-

De zakken in de boot brengen I beval de
Vliegende
Hollander >>.
't trVas een geweldig, lastige taak voor r{e
drie kornuiten, want weer lcnri<ten cle knieiin,
niet vanwege de vracht, m,aar dccr' de vrees. l)e
< Vliegende Hollander >) mûesl den waard, .!im
en Trent toch eens meenemeïr aan br:ordi
Bij het strand lag een jol en d.aarin-zaten twr:e
mannen, die de zakken tarwe innamen.
<<
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I Vaartuigje was diep geliictcrr.
-- Brengt lret graan aan l;cord err korrll ,hri

teruq! beval de spookl<apitein.
En de twee matrozen roeidcn dadelijk heen"
, De < Vliegende Hoilander >) en cle anderen clie
hem op zijn uitstapje vergezelcl hadcien, omrinsden nu de drie gasten.
Ha, ho! kreet de baas.

- H., ho! herhaalden zijn qe trouwen.
- Wie heeft het touw
rnet de knoopen l
-vroeg
heir,
D.

de meester.
Ii<, heer, antwoordde ien

van zijn mân_

Vliegende Hc,llander )) greep Jim vast,
die van schrik door zijn b*"r*r, zalcte en op clt:
,.

,,

lcnieën viel.
O, genade! kermde Peterson.

.

-._ Trek zijn baaitje uit en geef hem

twaalf

slagen op zijn rug, klonk het.
En zoo werd Jim gegeeseld met het touw-,
waarin knoopen lagen. De bedrieg", L"rrrrd. .ru,
de pijn.
Nu den boer! hernam de < Vliegende Hol_
- >>. Geef hem ook 't volle
Iander
dozijn. Eén slag
voor elken zak muffe tarwe !
O, doe het niet ! smeekte Treni. ik heb
- berouw... Jim heeft
zoo'n
me overhaald... ik
ben anders een eerlijk man.
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-* Geef hem veertien

slagen... nog twee er
bij voor die nieuwe leugen! vervolgde de < Vliegende Hollander >>.
En ook Trent moest er aan gelooven en
schreeuwde als een rnager vai:ken.

-- En nu de waardl ging de

<<Vliegende

Hollander >) voort. Hij krijgt er zes...
'Maar ik heb de tarwe niet verkocht... ik
kreeg niets van den rprijs! kermde de herbergier.

Gij hadt den Vlaarnschen kapitein moetcn
waars,chuwen voor den treclrieger!
Ik wist niet, dat hij slechte tarwe zou leve'

ren.

Als ge niet zwijgt, krijgt ge ook 't dozijn.

-De waard

ontving zes klappen.

-- En nu hebt ge een lesje gehad, sprak de
<< Vliegende Hollander >>. Onthoudt het! Ik hel:
waarlijk toch zin <rm u mee te nemen aan boord.
Gedrieën smeekten z€ om hun vrijheid. 7-,e
maakten een hevig spektakel En de gezellen
van den << Vliegenden Hollander >> iachten, dat
ze schoicten.

WeI, ik zal dan medelijden hebben, sprak
de-spocikkapitein. Als de menschen morqen hooren, wat er gebeurd is, liegt ge 't dan niet af. Anders kom ilc terug.
De << Vliegende Hollander " hield zijn gevan-
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*

genen nog tot de hoot weer lreerde.
*- Trekt er nu van door. zei hij toen.
Het drietarl storrnde naar de kar.
-De << Vl;egencie Hoilander >> en zijn rnannen
scheepien in en roeiden weg. En de spookkapi,
tein lachte cian harteliji<.
-- Is het niei gced gelukt) vroeg hij in het

VIaamsch.

ja! klonk

- Ja,
-- Die ziriien d: geschie denis van hun muffe
tarwe niet gauvr
het.

verEeten, zei rle stuurman.
goeC
gedachr
om voor << Vliegenden
. . :- 8."
Hollander >> te spelen, hernanr kapitein Sieven".
-- Ce hebt hem flirrk na*edaan, hernam cle
stuurman.

Wel, ik had vanmorgen gehoord, hoe
- die lichtqelocvige kerels lroà,
bang
dat spook
zijn! Een visscher heeft vannacht een z\rerm
meellwen ,of eenige hcoge goiven of misschien
een srrrcklceischeepje gezien en... 't was vc,or
hem de << Viiegende Hollander >>. I-lij is met dat
vc.rhaai aan vya! gekomen... En ieder beweerde
nu, dat het zeespook in de buurt was. Wat flauw,
bang volk. Ik zei er rnaar niets op, want dan zouden de b'angerikken nog ruri. gemaakt hebben.
En toen vr'e nu 't'bedrog ontdektËn, kreeg ik. het
in mijn bol als < Vliegenden Holland., > te spe_
len, om mijn geld terug te krijgen.
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De opkomende storm had de <, Vrouwe Mar-

tha >> teruggedreven naar 't land, en men anlrer<le
in de Haringbaai.,De tarwe was haastig in 't ruim
gebracht. Een der zakken scheurCe. En de stuurman ontdekte toen, dat er muffe tarwe was. -Kapitein Stevens liet de zakken onderzoeken en de
waarheid kwam aan 't licht.
Aan land terug keeren en bij den brrrgemeester
een klacht indienen. Zoo was zijn eerste plan geweest.
Maar in dien tijd kon men zulke rare overheden ontmoetsn, kerels, die aitijd partij trokken
voor hun volk, tegen vreemdelingen.
' En daarom had kapitein Stevens besloten zelf
te handelen. Hij moest een list verzinnen en dacht
aan 't verhaal van den < Vliegenden Hollander >.

Hij zou zich verkleeden. Hii had nog wel

een

breedgeranden hoed en een wijden mantel. F.n
van uitgeplozen touw, maakte hij een valgchen
knevel.
En de list was gelukt...
Trent en zijn makhers spraken eerst niet. Maar
toen zei de waard toch:
Als ge nog eens zaakjes te doen hebt, mijdt
dan mijn herberg daarvoor !
En Jim, haal mij ook niet meer in uw be- bromde
drog,
Trent.
waart
Ge
anders blij genoeg vân uw rosl-

-
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mel af te geraken, wedervoer Peterson.

Ze durfden echter niet veel klagen uit vrees,
dat de << Vliegende Hollander >> plots weer zou
verschijnen.
II I.

't Was ochtend,

Rob, de waard, had niet geslapen, en slecht gemuts ruimde hij zijn herberg op.
Twee visschers traden binnen. De een was Doning, die den vorigen nacht gemeend had den
<< Vliegenden Hollander > te zien en de ander
heette Bol.
-- Wat hadden gij, Trent en Jim Peterson
vannacht toch rnet den kapitèin van de Vlaamsche bark te verhandelen) vroeg Bol. Ik was laat
gelai-rd in de Haringbaai, toen ik stemmen hoorde. Ik dacht ,eerst aan zeeschuimers en hield me
koest. Maar dan herkende ik u en de twee anderen aan uw stem. Ge scheent in e,en leelijk geval
te zitten en hebt nog klappen gekregen, en daarom bleef ik gedoken.
Dacht ge, dat we onÊ zoc door den Vlaam- kapitein zouden laten behandêlen) Het
sche.n
was de << Vliegende Hollander >>, beweerde de
waard. Die heeft ons uit huis gehaald.
Bol lachtte spottend.
Ge hebt u laten bedriegen, Rob. Door den
storrn is die bark in de Haringbaai gedreven... ik
heb ze voor donker gezien.
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En van den < Vliegender, [{o]lander >) is het
deelde Doning mee. Ik heb me
gisternacht bang gemaakt voo'i de afgedreven jol
van Burks. Aan den mast wapperde een stuk zeil.
En dat zag ik voor spokerij aar,
De Vlaamsche kapitein heeft zich zeker
vermomd om trioor leeschuimet te spelen, meend" Boi.
Er ging den waard een lich' op.
'Weet ge zeker dat de Vlaarnsche kapitein
in de Huringbaai lag) vroeg hij
Zoa r"k., als ik hier ster, antwoorddu Boi.
Hii ko" niet tegen den stornr Dp en is terugr'.edr.v.r,. Gij, T'rent en Jim hebben vannacht eerr
ludi"g aangevoerd. Ik iacht toen aan srriolçLelarij. maar dan zoudt ge geen klappen gekresr,n
hebben. En toen ge weg waart. roeiden die Vlarningen terug en wat hadden ze ,3en plezier. Ik
hoorde ze lachen! Heeft die kapitein voor <iVliegenden Hollander >> gespeeld om rooverij te ple-

- vergissing,
een

gen

?

En gij hebt geen << Vliegenden Hollander
) vroeg de waard aan Doning.
Neen... ik heb gemict.
- Dan hadt ge beter uit uw oogen moeten kij- bromde de herbergier.
ken,
Hij weigerde meer te vertellen, liet zijn herberg
aan zijn vrouw over en ging naar Jim.
>>

gezien
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-- We zijn bcirogen, aci i* -u.rd nildig" Die
Vhamsche kapitein heeft voor < Vliegenden Holiander >> gespeeld, om zijn geld terug te krijgen.
De herbergier vertelde, wat Bol en Doning hem
gezegd hadden,
Jim sprong op van woede. Hij liep met den
waard naar de kust, om te zie". "of de barlr nog in
de buurt was. Ze zagen't schip niet meerr
Als die vent nog hier komt, draai ik hcnr
dan nek orn, verzekerde Jirn.
Ze gingen naar Trent, die rnet koorts te bed
)ag. De boer raasde, toen hij de waarheid hoorde,
** Ik ben mijn tarwe kwijt! kioeg hij.
O, gij drie domooren, om u zoo te laten
bedotten,
spotte Bob, de zoon van Trent.
En gij hebt heel den nacht op een zolder- gezeten, bromde zijn vader.
balle
Maar ilç heb het spook niet gezien. Anders
had- ik het bedrog wel bemerht.
Praatjes hebt ge nu genoeg!
-Door de meid van Trent raakte de geschiedenis
bekend en er werd veel met de drie lcamaraden
gelachen.

Kapitein Stevens bereikte veilig de geulen van
Saaftinge. En Kieldrecht. En de tarwe deelde hij
uit aan de armen van die plaats en van Vracene.
Vroolijk vertelde hij aan zijn kennissen, hoe hij in
Engeland de << Vliegende Hollander >> was geweest.

EINDE.

