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De diligence van Brugge naar Blankenberge
etond 's avonds op de Groote Markt der WestMaamsche hoofdstad gereed om te vertrekken. De voerman hwam ,rit een herberg, met
eenige palcken. Hij plaatste die op het dak, waar
ooh lcisten stonden, Hij bond over alles een
zeil.
. Dan stalc hij zijn hoofd binnen den wagen.
Allen passagiers voor Uitkerlce en Blankenberge)
vroeg hij.
Zet mij af aan den weg ,naar Lissewegel
- een boer.
riep
Goedl 't Zal gebeuren...
-De voerman sloot de deur.
Zelc, ik moet zeker blijf staan I schreeuw^
de een Fransch soldaat, die ook uit een herberg
kwam.
Kom dan op tiidl bromde de voer,

nran.

-t*

llc.zijn ecn soidaat vatt
dat weet ik niet, rnaar uw beste wapen
- Ju,
pot bier ! spotte de voerman, de deur opeis een
nend.

De soldaat, Louis Bertier, was te Blanken.
berge wel belcend. FIij woonde er reeds vier jaar
en was er met een Vlaamsch rneisje getrouwd.
Zoo had hij vrij goed onze taal geleerd.
Maar Louis Bertier was zeer hoogmoedig. Hij
dronk veel en dan snoefde hij nog meer.
't Was in 't jaar 1798, en Frankrijk had ons
land ingelijfd. Napol'eon had als eerste consul der
Fransche republiek reeds groote macht.
Louis Bertier behoorde tot het klein garnizoen
van Elanl enberge, clat daar waken moest op Engelsche schepen, want Frankrijk was in oorlog
met Engeland.
Ga uit dien hoek, ik wil daar zittent zei
Bertier
tot een meisje van ùngeveer zeventien
jaar
Is er elders geen plaats genoeg? vroeg een
- man, die aan den overka,nt zat.
jonge
O, twist er niet om, sprak het meisje, en
ze -schoof reeds op.
* Een soldaat van Napoleon mak kommandeer tot burgers en boer, hernam Bertier. Un,
deux, trois... en kij doet wadcle iklce zek...
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"'De'wagen 2eite zich in beweging en de soldaat van Napoleon kreeg zulk een schok, dat hij
omver tuimelde.
Men lachte luid en Bertie,r werd daardoor nog
kwader.

Hij krabbelde recht, zonk op de banlç neer

en snauwde:
$7ie durf lak met mij ?
-Ieder zweeg nu... De passagiers waren te ver'
standig om den dronkaavd op te hitsen. Bertier
raasde nog wat voort en sloot toen de oogÊn.
Men praatte over het weer, en dan over den
kwijnenden handel.
't Meisje dat in den hoek gezeten had en
plaats maakte voor Bertier, keek naar den jongen man, die haar te hulp was willen l,<omen. Ze
lcende hem niet. Hij moest ee n vreerndeling zijn.
Ze had dadelijk gehoord, dat zijn teal niet van
deze streek was.
Misschien een vluchteli:rg rrit Brabant, oÊ
Limburg, die naar Engelanci lvii, dacht ze"
zoo heette 7s
Anna Goudenaar
\ ris!,
- waren gevreest tegen
dat er ginder opstanden
de
'Willebroek,
Diest, Herenthals eri
Franschen, te
elders. En velen die er aan deel hadden €lerlomen
moesten vluchten.
De jonge man had ook de ocgen gesloten en
echeen in diepe gepeinzen verzonken.

:â*

Misschien peinst hi; aan ziin ouders, zéi
- Goudenaar bij zich zelf. Vie weet, voor
Anna
hoe lang hij van hen gesc[eiCen ie.." 't Ic zulË
een ellendige tijd...
De Franschen speelden den baas en dwongen
jonge mannen van ons land voor hen te vechten in vreemde landen. Ze eischten ook veel
geld, levensmiddelen, allerlei goederen" Cns volk
was niet meer vrij. En wie te luid kloeg, was al
verdacht.
"- Arme jongen! dacht Anna, nogmaals nagr

den vreemdeling blikkend. Hij tmoet wel dqp
per geweest zijn. Hij zou zich nog in gevaar brengen orn mij te beschermeni tegen dien brutalen
Bertier.
De wagen was nu buiten de stad en hobbelde
over ruwe keien.
Louis Bertier schoot wakker.
T7aar ben ik? vroeg hij in 't Franech. O,
ja,-vervolgde hij in dezelfde taal, ik zit in deze
rammelkas naar Blanke,nberge...
Lodderig keek hij rond.
Kij moet nolc opschuift! enauwde hij tot
Arina.
Maar ge hebt toch plaats genoeg, merlcte
het meisje op.
IkL.e wil heb r"eel plaee, hoort kij dadde!

-

-t**

En kij moet doen wadde iklce zek. Un,
trois.,.

deuxo

.

Hij gaf Anna een ruwen 'stoot en lachte

grijnzend. Maar de vreemdeling mijmerde nu
niet meer. Hij greep Bertier L,ij de borst, duwde
de deur open en liet den soldaat op den weg tuimelen Hij deed de deur weer dicht.
Zoo handelen wij bij ons met zulke snui- zei hij, zich weer neer zettend.
ters,
De voerman op den bok had niets bemerkt.
Jongen, gij durft, sprak een der passa.

giers.

Was hij geen lafaard om een meisje te

mishandelenl

__ Maar mijnheer, ge zult u voor mij in

brengen, zei Anna,

Misschien... rnaar

zien.,.

last

ik kon geen onrecht

Ge hebt meer te doen gehad met Fran-

- meende de bcer van Lissewege.
echen?

Vriend, daarover zwijg ik liever, hernam
hij stroot r,veer de oogen.
Sommigen fluisterden over hem. Niemand
bekommerde zich orn Bertier, die misschien wel
gewond op den weg lion liggen
Te Lissewege stapte de boer uit. Hij zei echter niets over 't geval tot den voerman die weer
door reed.
de-vreemdeling, en

*5*-

Eindelijlc kwanr de wagen, fla nog eens te Uit
kerke gestopt te hebben, te Blankenberge aan''
En de voernrlan ontving den vrachtprijs.
Maar waar is Louis Bertier gebleven)
vroeg hij aan den laatste, die rritstapte, een visch'
handelaar.
O, die ligt misschien in een gracht te sla-

*

.

ranscn soldaat.
Anna Goudenaar
_hud tot den vreemdeling ge.
knitrqt, maar deze volgde
h;;; lr, ."r, donkere
straat vroeg hij:
* Jufvrouw, wilt ge me een
dienst bervij.
.
u""t
mij
den
b.Jt".,
**g-ru.,
Oosrende.
I"11
t.,lat ls langs het strand.
- Maar daar loopen
Fransche douaniers en
F

pen.

Is hij dan onderwege uitgestaPt?

- Er uitgegooid!
- Wat? Door wienl
- Door den vreemden snuiter, die zoo evel"l
is -uitgestapt... l-ouis begon Anna Goudenaar

soldaten.

* Ja... Een

te stompèn en die jonge kere! palcte onzen sol',
daat van Napoieon beet en duwde hem uit den

-I

Ce hadt me moeten waarschuwen.

*

- Ik treed niet voor dien dronken snoever
"Wel,
op.- Bertier kan toch alles...
dat hij dan naar

-É-

(l). G.

d"" bi"".rl"", der duinen

Iïl """ lVlaar, mijnheer,
rrolreen...
vervolgde
fluisterend, ik kan u iri", .r"!t ."î'rrirr"lrerArrrr.
aan_
duiden om u naar Engelurd t"
ËË.".
II( moet niet
Erg"l;J:.
*- O, ik dacht her...
"uu,

bolc

-

andere baan is er niet

pad- aan

wagen...
\{661 dat is voor mij een leelijke zaak!
- lUat kondt gij er aan doen? Ge zat op uw

huis sukkelt, 't zal hem wat ontnuchteren.
Ju, maar ik krijg er voor op mijn kop.,.
De- kommandant zal het oproer in mijn \ /agen
noemen... 'W'aar is het gebeurd?
Eïgens bij Zuienkerke.
- Dan moet ik terug.

CIm dien schavuit te halenl

"-.Natuurlijtct Hij masafià"-ri;" war hij wil,
een dronkaard, een Bnoever, maar hij
i, aao

,î

Neen, ik zou te Oostende willen
zijn...
Maar vertel dat aan ,r;"-.nd,
l.rlrrro.r*.
* O, neen, neen... il. Ir-b ottl.gr"p.n,
dat
sij een vreemdeling
ài*
i,ï
*tr."k
hebt
moeten verlaten. ,O,"ijt,
pas toch op, mijnheer.

I

(l) Er wâa toen nog geen
eprale van de Koninklijkc

nattrurtrijlc.

*7 *

Laan

Door uw rnoedige daad om mii te beschermen'
zal de kornmandant u misschien laten opzoe'
ken...
O, ik maak mij uit de voeten. Hoe hom ilc
aan de duinen?
Anna wees de richting.
Danlc u, jufvrouw, zei de vreemdèling'
gij
zult over 't doel van mijn reis zwii'
E"
gen, hé?
Ju, zelcer...

- Vaarwell
-En de jonge man verdweerr in de duisternis,

want Blankenberge werd zeer sPaarzaam ver'
licht door enkele hanglantaarns.
Wie mag hij zijn! mompelde Anna, God
behoede hem. Hij loopt groot gevaar.
ll.
Anna Goudenaar had geen moeder meer en
woonde met haar vader, die cipier of bewaker
was van de kleine gevangenis. Het gaf hem maar
een sehamel loon, doch Goudenaar verdiende
er nog lvat bij door bode te zijn op het stadhuis.
En Anna maakte kant. Ze haà nu haar werls
naar Brugge gebracht.
Hartelijk begroette ze haar vader.

-s-

Zoo, kind, zijt ge daar? vroeg Goudenaar'

De-kant geleverd?
J., vader, en

ik heb nieuw werk

mee.

- Te beter... De Winter staat v66r de
deur...
Anna vertelde dan wat er in den wagen

ge-

beurdil,ï.n",,*e

Bertier kreeg zijn verdiencle
loon" Maar die vreemde jongen deed toch een
gevaarlijk spel. Als de komrnandant hem vindt,
krijgen we hem hier in 't koi, zei Goudenaar.
Voor haar vader had Anna ge en geheimen en
ze deelde hem mee, dat de vreemde jonge man
naar Oostende was vertrokken,
Raar, dat hij over Blanl<e'nberge naâr
Oostende reist. Van Brugge had hij toch een korteren weg.
Hij zal er zijn reden voor hebben. Maar
vacler, zeg het aan niemand. Ik heb hem beloofd
er ov€r te zwijgen.
O, kind, ge weet, dat ik heei weinig praatl
- dicht is nu het voornaamste in dezen ellenMond
digen tijd.
Ik wilde, dat we hier weg waren. Alleen
- menschen worden in de gevangenis gestopt
eigen
en 't is dan 'net, of wij met de Franscfuen mee
doenn zei Anna.
0

Een cipier moet dikwjls tegen ziin zin

en-zijn hart handelen...

Laat ons naar Engeland uitwijken bij Joris'
Hij zou zoo blij zijn...
Ik denk er dikwijls over, maar kan niet
tot die groote verandering besluiten. Och, dit
baantje verveelt me, ik beken het... Vlaamsche
gevangenen bewaken en papiertjes uitdragen,
meest ongeluksbriefjes aan rnedeburgers, dat ze
dit of dat. moeten betalen, boete krijgen; van
alles dienen te leveren.

ken...

Vsdg1,

\

/e

kunnerr in Engeland gera-

'k Weet het wel... Misschien na den Win'

- Nu is het geen seizoen ùm te reizen. Maak
ter...

ons avondeten klaar..,
Spoedig was Anna ijverig aan 't werk.
'k Zou wel ee-ns willen weten, hoe Bertier
thuis geraakt... Hij zal wel alle herbergen aandoen, zei Goudenaar.
Als hij maar niet gewond is... lk had na'
derhand toch wat medelijden rnet hem. Hij kan
daar wei den heelen nacht liggen.
Wat zei de voerman?
- Die merkte er niets van...
- O, 't zal de andere soldaten wel ter oore
En zij rnoeten hem dan mâar gaan zoekomen,
ken.

l^0

*

het avondGoudenaai en zijn dgchter
ze gezellig samen'
g*b"'ikt'

î.*,,

,,,.;il;dd.r,
'p'àk"tt zette haal:]:"1
Vader rookte t"',;il; "i A"tt" gevangenen rn
geen
ffi;;rk op. E, *.r"r, nu J"
d"' zaten Goudehet hok naast d";;i;;'naar en Anna rustig'
dat het bed"
Maar to.n GouiE"tt' opmerkte deur'
een luide slag op de
,tti
"'*j *"ra.-klonk
uit'
\)u;;l-;;"t! rieP Goudenaargevangene'
stq'
een
ue
* Mi**ohien br,-ngen
jon
angst aan den
meide ^t\nna, en ze au"t't nret
gr(-rI vreemdciing'
,\'ader deecl cle deur opert Het *"i I'ouig
IJertier.
-

Anna voelde zich verlicht'
*-tlV*I, Bertier, nog zoo laat hier? vroeg

Goudenaar.

-

zek waar
' maar- -zij moet Napoleon
-- l{a, daar zri zit.' een
solda-at van
i*s" d" lrigu"a":'H;'
*it de voituur t*iit" ' Pif' paf' poef"' hij zal

ziin
eef usiljeer.. '
'Brirtaal

trad Ëertier binnen'
Waar isse de gaillard'

hij'
schreeuwde

de

brigand?

Z.g eens, Bertier, zoo ge eens begon met
u- t";;;";at"Éuldigen over uw gedrag iegens

"*ilrr'do"htert

sPrah Goudenaar'

il

I

TVaddel lk ziin een soldaat van Napoleon...
-- .|a, ja, maar majoor Muscar te Oostende

is ook een soldaat van Napoleon, en hij wil niet,
dat de F'ranschen burgers lastig vallen. En hii
is uw cverstel lVat hebt gij mijn dochter te
stampen, en in uw dronkenschapt Zijn dat de
dappere manieren van een soldaat van Napo'
leon?

i,'

ilI

ilI
-ll

rh
1l

il'

I

Maar ikke spreek van dien brigand...

- Mijn dochter kent dien vreemdeling
niet.
-- Vader, laat hem lcletsen! zei Anna. Hij is

zeker nog niet nuchter.
Ss11ier, ik verzoek u heen te gaan...
- FIa, kij mij wil smijt aan de deur, een sôl- van Napoleon !
daat
ik zal r-r smijt aan de deur, als ge niet
- J.,
vertrekt.
Goudenahr opend,e de deur.
-* Buiten nrr, beval hij.

Ja, maar serieus... iklçe moet weet

- van den brigand...
naam
hier

den

lVij

kenn'en den vreemCeling niet en hij is
niet geweest. Knoop dat nu goed in uw

oor!

f,

t

,$

Itr
1i

tl
ir

I\I

zijn- gerespecteer..
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Bertier. Toen ginge n ze ter ruste. In hi.ar avondgebed gedacht Anna den jongen vreemdeling,
opdat God hem beschermen zou.
Den volgenden morgen werd Anna naar het
stadhuis geïoepen. Een luitenant was bevelhebber te Blankenberge. Hij vroeg aan Anna, wat
er in den wagen gebeurd r ras. Ze vertelde het
oprecht.

Ik zal Bertier een goeden uitbrander ge- zei de luitenant.
ven,
Over den vreemdeling sprak hij niet meer. Er
\ffaren toch oolc in dezen tijd menschen op reis
voor zalçen

i'i,.1

;

i,

:ù'st
îb

#

Ili
$f

tI
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Ï
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-* ps verwaande snoevert bromde hij.
Vader en dochter praatten nog e'/en over

I"

É#

Een soldaat van Napoleon,.. iklçe moet

Maar ongeduldg duwde Goudenaar hem aàil
de deur en sloot deze.

III.
Een paar weken waren voorbij gegaan. Louis
Bertier had zich vrij rustig gehouden, want de
luitenant waE zeer streng voor hem geweest. Hij
had hern zelfs gedreigd zijn verplaatsing aan te
vragen uit Blankenberge.
Anna had niets meer van hem gemerkt" Ë,n
alechts zelden dacht ze nog aan den iongen
vreemdeling uit den reiswagen.
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een zonnige, wat L.oude dag' Goudenaar kwam laat voor 't middageten.
_* Ik mce t naar rnijnheer Van den Braamburg te Lissewege, zei hij. De iuitenant wil van
midâag met hem jagen. Ë,n ik ben verplicht mee
te qaan.
-* Op jacht, vader? vroeg Anna.
Als wilddrager. Z,so'n luitenant gebruikt
- stadsl:cde v.:*r alle s. Hij doet of ik zijn bijeen
zondene knecht ben. En onze menschen op het
stadhuis clurven Ëîeen neen zeggen...
-- Och, vader, in EngelanC bij Joris zoudt ge
daar geen last van hebben...
._. Ik kan toch niet naar Engeland vliegen...
De verorcieningelr op de vischvangst zijn weer
strenger geworden. De }:'ranschen vreezen. dat
de E,ngelsche n zirllen landen am hen hier te ver.
jagen. Onze visschers 'trnoeten vlak bij de kust
blijven.
** Neef Jarcc,b, zai er zich niet aan storen.

.

.

* Stil, kinrl... De ntui' n, heL,ben Eon-rs

ooren, ..
Gor,rdenaar v!'as slecht eezinci.

Hij zag er tegen
op voûr jagers te rnoeten cira'ren cp modderiqe
velden en over grachten te springen
Toen vader en dochter aa:-r,tafel zatèn, werd

-14*

er,ôp de voordeur geklopt: Anna deed open. Een
oude man smeekte-om een aalmoes.
'- lsg6bond, scheer u weg! riep Goude'
naar.

Maar vader, 't is Joosje...
-Anna gaf den gebogen grijsaard wat.
Dank u, braaf kind. God zal't u loonen'
ge-hebt êen goed hart, sprak Joosje.

in de kamer geloerd.
Vader, waarom zijt ge zoo boos op Joosje?
- Anna, to.en ze weer aatl tafel zal.
vroeg

Hij

had al sprekend

'1 Is zulk een gÏuiper! Waar menschen bij-

een- 8taan, moet hij luisteren. Tct ons volk spreekt
hij kwaad van de \Franschen en, als'hij bij hen

is, fleemt hij ze. Joosje is valsch...

Och, ja, een bedelaar praat met ieder

mee.

Goudenaar had geên tijd om ziin gewoon
noenslaapje te doen. Hij moest dadelijlc heen.
Anna voelde medelijden met hem. Wat recht
had zooln Franschen luitenant om van hem zijn
knecht te maken! Maar recht in dezen tijd!
O, kon vader besluiten naar Engeland te
v-ertreklcen. Neef Jacot, zou Êr ons wel brengen.

Coudenaar vertrok met den luitenant naar
de velden achter Uitkerlce. I-lij moest de wei-

.*lâ-=

tasch en het geweer van den officier dragen. Gou-

naar liep te wrokken.
'k Zou het geweer wel v6ôr zijn voeten
- gooien, dacht hij. Maar dan dwong die sinwillen
jeur den burgemeester mij mijn baantje af te
nemen en zat ik zonder werk. Anna heeft gelijk:
in Engeland zou ik rustiger ieven.
Joris, zijn zoon, een stuurman bij de Loqp'
vaarclij, woonde ginds. Hier had de jonge man
zijn brood niet meer kunnen verdienen. Nu en
dan zond hij een brief mee met smokkelaars en
altijd vïoeg hij zijn vader en zuster naar Rams"
gate over te komen.
*_ Kon ik er maar toe besluiten, dacht Goudenaar. O, die lastige reis.
De luitenant stapte vooruit. Hij kende geen
Vlaarndch en Goudenaar geen Fransch. En nu
was er geen tolk als op het stadhuis.
Net goed, dacht Goudenaar, dan behoef ik
met den snuiter niet te praten.
Ze kwamen aan een kasteeltje. Daar wponde
Van den Braamburg, die zeer bevriend was met
den Franschen officier. Hj werd te Blankenberge,
Uitkerke of Lissewege niet geacht, want hii
leidde een losbandig leven,
-- H., Goudenaar, speelt gij voor wilddra
ger, dat zal uw stramme beenen wat loe mâ.

:lÉ:

kenl spotte Van den Braamburg. Als ge uw best
doet, krijgt ge straks een borrel.
Ik heb van u geen borrel noodig! bromde

Goudenaar.

Wat een brutale

bek

I

- J., dat kan wel...
- !(ess1 nu of itr< leg den loop van mijn ge"
- eens over uw rug;!
weer
-- Dat zou u, slecht leunnen bekomen.

Van den Braamburg zei iets in 't Fransch tot
den luitenant, die dan Goudenaar een wenk gaf
zijn mond te houden.
't Was maar 't verstandigst kalm te blijven.
Anna had gelijk. Ze moesten naar Engeland
trekken!
De jacht begon. 't Verheugde Goudenaar.dat
er zich niet veel wild vertoonde. Er werd in deze
tijden van armoede geweldig gestroopt. Een ko.
nijn en een haas waren zoo rvelkotrn, nu 't voedeel zoo duur kostte.
Toch moest Coudenaar heele einden loopen
en hij was erg vermr:eid, taen de luitenant einde
lijk besloot naar Blankenberge terug te keeren.
De twee vriend,en namen afscheid.
'Vfaart ge
daar straks niet zoo brutaal geweest, er zou nu een fooi voor u ,overschietÀn,
eei Van den Braamburg tot Goudenaar.

terug.

Ik heb van u geen geld noodigl lilonk

het

Glud,enaar stapte heen. De weitasch woog
niet zwaar. Maar de iuitenant liet hem ook zijn
geweer dragen.
Op een dijkje kwarn een zonderlinge man. Hij
leek wel een Djypt in zijn wijden mantel. Gou
denaar keek om, en zag, dat die oude man Van
den Braamburg aansprak. Wat zaken hadden die
twee?

Halverwege het stadje haalde Van den
die hard geloopen had, den luitenant in, en hijgend vertelde hij hem iets. Hun
Braamburg,

gesprek duurde eenige minuten.

Goudenaar, vroeg Van den Braamburg
- hebt gij in de laatste dagen den vrêêm:
toen,

den, jongen man nog gezien, die een paar w€ken geleden met uw dochter van Brugge is gekomen?

*- Mijn

dochter is met geen vreemden man
van Brugge gekomen. Die heer zat in den wagen. Zij kende hem niet.
Lornperik, ik vraag u dien uitleg niet. De
luitenant
wil r,r'eten of cij den kerel in de laatste
dagen nog gezien hebt.
Ik heb henr nooit gezien... dien avond niet
en- nadien evenmin.
* En uw dochter)

,._

\\\

'l
* Ook nietl
Maar geen leugens, hoort gel
- \ff3s16rn zou ik liegen?
- '1 l{6n u leelijk opbreken... Denk eeng
- nat
goed

Ik behoef er niet over na te denken. lk

- niets van een vreemden, jongen man af.
weet
Van den Braamburg en de luitenant spraken
weer samen.
Ze wantrouwen dien vreemdeling, dacht
Goudenaar. En ,nu merk ilc, dat de valsche jon
ker met de Franschen heult. Die Djypt is zijn
spion en heeft nieuws gebracht. Wat verachtelijk

volkl
Van den Braamburg ging mee tot Blanlcen.
berge en aan 't kwartier van den luitenant, kon
Goudenaar huiswaarts keeren.
Vermoeid zonlc hij in zijn zetel neer. Anna
maakte vlug 't eten voor hem klaar. De vader

begon over den jonge n vreemdeling.
O, zcu hij hier nog rond dolent zei Anna
verschrikt. Moest ik weten, wrrar hij was, 'k waarschuwdé hem.
Kind, pas toch op. Hij lcon wel.tot oproer
aanzetten.
Dân doet hij het uit liefde voor zij,n land.
- J., ïnaar ge zoudt u zelf in last
- Hij zag er 266 eerlijk en moedigbrengen.
uit. En

-
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dus is jonker Van den Braamburgi êen veaaderl

.

Maar wie mag die Djypt zijn?
- Ja!
Ik heb hem al meer gezien, meest des
avonds.

Waar moeit die'l<erel zich rnee? Dat hij

- zijn ander volk paarden koopt, muziek
evenàls
maakt, de toekomst voorspelt, of potten en pan"
nen vertint. Maar van jonker Van den Braam.
burg is het nog veel verachtelijker.
Anna voelde zich bedrukt. Ze had medelijden
met den onbekende. Maar ze kon toch niet de
duinen tot ;Oostende afloopen, om hem te waar.
schuwen.
Toen dien avond Goudenaar wat sluimerde
bj den haard en Anna spellewerkte, klonken er
eensklaps stemmen v66r het liuis. Men bonsde
op de deur.
Goudenaar schoot wakker.
Wat is dat? vroeg hij.

Anna
deed reeds open. En de luitenant en
soldaten traden met een gevangene binnen.
Anna schrok. iDe gevangene was de jonge man
uit

de{r- reiswagen.

Hier is iemand, die logies noodig heeft.
zei-de luitenant.
Anna verstond wat Fransch.
;- l{srk.rt gij hem als den persoon, die een
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de
paâr weken geleden den soldaat [Jertier uit
vroes de.of f icier'
àitig""."
---Ë;-. gooiie ?
À;â moest wel bevestigend a'ntwoor-

den.
---*

D.urvoor houden we lrem ,niet aan' her-

dat hij tcen
nam de luitenant' 'Maar zoo rveet ik'
zegt'
;d" naar deze streek afzakte' De snuiter
l:cr'r
hcrft
mel-r
dat hij hier is voor zaken' maar
heeft
ooii
in g;rbr"k gezien met *en visscher' en

itil"rti*

;; "d""t inlichtir'gen gevrieg'-l
"îlLn i,:rll
't

uarr**tigheid van soldaten in -roncie'
houd hem voor een spion' dr9 -de i:,ngrtls:1:t'::
vragen
h;h,. We zullen eerst eens inlichtingen l-euven
i;';ti" "ig"r, stad. 'Hij zegt, dat hij. "'anLr ir:ir'rsis. fie weet, wat hii daar uitvcerçle'
schen moet hij in de gevangenis'
--'ô;;à;"aar"
had dit al begrepen e' narr detr
at" tÈ","1 van het gehouwtje' dat tegeri iret
lt"i-i" *"t t"rrg"bo,l*d, maar een afzonderlijke

toegang bezat aan de straat'
ô. f"rouogene sprak geen- woord' Hii deed of
hij Arina niet herkende' Zeket' om haar niet in
ongelegenheid te brengen'
b" io"g" man werd in de gevangeni$ ge-

8toÏ'

Ge heeft hem brood en water, zei de luitenant tot Anna. En nacht en dag zal een schilcl**fr, v66r de deur staan, want iL geloof, dat ik
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nu'groot wild in 't net heb. Blijkt hij een spion te
zijn, dan is de kerel voor den lcogel.
De luitenant en zijn gezelschap gingen heen,
en alleen één soldaat bleef als schildwacht achter.
Goudenaar en Anna zaten weer in de kamer.
Het meisje zou den jongen man nog zijn voedsel brengen. Ze verborg onder het brood eert
stukje spek. Zoo trad ze buiten.
Brengt ge dien jongen wat eten? vroeg de
schildwacht.
- Ja...
Ik denk, dat de sukkel niet veel meer noodig- zal hebben, want, als hij een spion is, wordt
hij neergeschoten. 't Is ;ammer van zulk eeri
flinken knaap. Maar een oorlogstijd is wreed.
Moet ge geen licht hebben?
-:- û, neen ! 't Hokje is niet groot.
-- En de gevangene zal u- niets misdoen.
Hij ziet er treffelij'i< uit.

Anna draaide den sleutel om en opende

de

deur, welke ze weer dicht deed achter zich.
'*= futrijnheer, zei ze, ilc berr de dochter van
den cipier... en breng u wat eten.
1 C, jufvrouw, ik herkende u dadelijlc,
nraar ik r-weeg,, want ilc wilde u niet in rnoeiliikheden brengen. Die Franschen zijn dadelijk wantrouwend.

";

?,3

**

O, mijrlheer, waarom zijt ge in de streelç

blijven

rond dolen...
Omdat ilc mijn plicht moest doen! Maar
- ik niet veel zeggen, de schildwacht zou het
laat
hooren en overdragen.
Hij verstaat geen Vlaamsch. O, mijnheer,ge-zijt in groot gevaar...
Ik weet het... Dat is het lot van een gol'
daat...
Een soldaat, mijnheert
- Jufvrouw, ik heb in u volle vertrouwen...
lk -dien op de Engelsche vloot, die'strijdt tegen de
tyrannie van Napoleon. En ilc werd herwaarts
gezonden met een opdracht, die ik vervuld
heb...
O, kan ik iets voor u dcen? vroeg Anna uit
Gij hebt familie te Leuven)
medelijden.

Neen, dat maakte ik den luitenant wijs'
Mijn ouders wonen te Antwerp€n...--Moeten ze
mij neerschieten, wilt ge dan aan mijn vader en
moeder laten weten, dat ik moedig ben gestorven voor de zaak der vrijheid. 't Adres is:
Dewilde, Sint Jacobsrnarkt, te Antwerpen. Mijn
vader is een koopman.

Maar mijnheer, zijn er bewijzen

- u?
gen
-

te-

*

Ol, dan kunnen ue u niet ter dood verooideelen...

Er zal iets gebeuren... ik kan u niet zeg'
niet bijtijds door vrien

- wat... maar als ik
gen

Jen g"red wordt, zullen de Franschen me dooden'
Anta kon niet te lang blijven. De' schild
wacht leek een goede kerel, maar hij mocht niet
wantrouwend worden.
Het meisje ging dus heen en vertelde aan haar
vader, wat de gevangene haar meegedeeld
had...
Wees voorzichtig, waarschuwde Goudenaar. Ge zoudt uw eigen veiligheid in gevaar
brengen.
Als die jongen gedood wôrdt, hebben die
Djypt en Van den Braamburg het op het gewe-

ten...

opstrijken. Hii
De. jonker zal
- zijn fortuin bijnaJudasgeld
geheel verboemeld en nrr
heeft
aast hij op zulke inkomsten, de ellendige lafaard.
Anna was zeer bekommerd om Dewilde. Derr
volgenden dag bracht ze hem weer eten, maaï nu
stond er een barsche schildwacht en hij ging mee
binneri, zoodat Anna geen gesprek durfde voeren.

Ze hebben niets gevonden...

-24-

*- 25 *

tv.
Weer was een dag voorbij. Anna zat na het
ontbijt te spellewerken. Haar vader kwam opgewonden van het stadhuis terug.
O, er is groot
zei hij. De Engel
- zijn te Oostendenieuws,
schen
geland.
O, vader! En zijn ze meester van .de

stad?..

.

Nog niet;.. Er wordt gevochten... Ons
handjevol
soldaten is er heen. Engelsche sche,

pen liggen op de reede van Oostende.
O, vader, dat is de gebeurtenis, waarop
mijnheer
Dewilde doelde.
Ja... Hij zal het hier voorbereid hebben.
Ik -ben zeker, dat hij eenige visschers heeft gehuurd, die in 't geheim de Engelsche schepen tegemoet gevaren zijn, om ze de.n weg te wijzen
tusschen de Vlaamsche banken.
O, vader, misschien zullen ze ons van de
Franschen
bevrijden I
God geve het...
-Er was ook opgewondenheid te Biankenberse
waar het nieuws diepen indruk maakte. Goudenaar moest terug naar 't stadhuis.
'Wat later
tikte de schildwacht op het raam.
Weet ge 't nieuws
vroeg tij.
- Van de Engelschenall
te Oostendll

-
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Ja... Maar ze zullen de stad
Uostende'
- Muscar, de bevelhebber van"t*,-T:::'
Mujooi
honderd
zal niet wijken' Er zijn ryutl tll twee
van Btugge'
r"ia"r"" ,rit 'Oo"t""d", doch diehulP'
De kerel'
.; c;-lù;en.ter
il;;;.;i
;;;-t$;ïir,""r, heeft àan dien aanval meese'
"

;; zal er den kogel voor kriigen'
il;;
"'ï;;,;"
i"a"u"o, kwarn om- den hoek'
hij'
Arnrru, een aalmoes,
-"""vroeg
L "fË
otiel'
geÀakkelijken
;'" U"lft
zei- de schilclwacht.
Och,

hij is oud en versleten"'

-Anna qing in huis om w'at geld te

halen'

Joosje volgde haar'

man? vroeg hij zacht'
Och, ja...

, - Ft""it hij u niet verteld,
- kwam doen?
streelc
""':"

f;;;i;,

als ge dat weten

wat hii in onze

wilt moet

ge het

hem zelf vragen.
O, 't is maar uit nieuwsgierigùeid'
Hl"t hebt ge wat,'Joosie"' [h moet wer'
ken.

In groote spanning wachtte Anna de gebeur'
af.
tenissen
'--Ë"

l"a"rdaad er werd te Oostende hardneLkig
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gevochten. Van twintig schepen waren vijf en
twintig hortderd Enge'lschen geland, onder bevel
van Ceneraal Coote. En de Fransche majoor
Muscar kon in 't begin slechts 150 Franschen te.
genover hen ste llen. De Engelschen lieten de
sluis der Brugsche vaart springen._ De stad werd
beschoten. Op veel plaatsen bralc brand uit. Onder bevel van burgemeester Van Iseghem werden de vlammen bestreden. Uit Brugge lcwamen 500 Franschen aan. De bezettingen van
Gent en Nieuwpoort waren op weg.
Maar de Engelschen schenen plots bevreesd.
Er was een storm opgestoken en om niet op de
zandbanken geworpen te worden, moest admiraal Popham zijn schepen in volle zee brengen.
Er was geen steun meer van de vloot. Dit ontmoedigde de Engelschen.
De Franschen vielen heftig aan. Majoor Muecar
wilde van geen rvijken weten, Tegen den avond
gaven de Engelschen zich over. De aanval was
mislukt"

V.

Louis Bertier ,kwam dien avond nog in het
huisje van Goudenaar.
Isse leelijk afkeloop voor de Enkelsman te
Oo5tende, zei hij. Ha, zij wil vekt teken de eol-
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daat van Napoleon... Wij heb ze slaak kekeef,
snoefde Bertier, die niet aan den strijd deelgenomen maar te Breedene op schildwacht had gestaan. En rnorken, vervolgde. Bertier, komt majoor de-Muscar voor den vent hier in de prison... allez, tribunaal... en de gaillard zal dood
zijn geschiet... pief, poef ...
En grijnzend keek Bertier .Anna aanr
Ihke moet staan als s,lci].dwacht, vervolgde
hj. Ikke niet kan slaap, maar isse niemendal
dadde. Ikke zal zork dat de brigand niet kan
wekloop... Ha... hij zai leer rnij smijt uit de dili-

u"Ï'r"rrier,

de schiklwacht staat v66r 't gevang, maar niet hier in huis. snauwde Goude-

naar.

-- J., ja... ik zal

bplet". " atter.rtion.. " Kij
zult zeker skreeuw morken als ze pief paf doen,
treiterde hij Anna.

Dewilde had van Anna vrrxrûtrnen, wat er te
Oostende gebeurcie. In snannirr.g zat hij den heelen dag in zijn'kleine ge...angenis. En nu was het
avond. 'Kwarnen de Engeïschen hem niet bevrijden?
Anna bracht ;:ijn eten. h4aar llertier kwam
cnee" Anna eei nieis, ciocl; Dervil.Lr ias cp haar
gelaat, dat alles mislukt was.

*- ?9 ---

Berticr lachte hoonencl" Dewilde bleef weer,
alleen. Hij begreep wat zijn lot zou zijn. Morgenkrijgsraad en de kogel. I)e arme gêvangeD€,
dacht aan zijn ouclers. Een traan welde op"
O, God, J:escherm en troost vader €D [lo€-:
- bad hij. En geef mij rnoed om te sterven voor
der,

mijn land.

Hij strekte zch op een smalle matras uit, maaf
kon niet slapen" Buiten stapte de schildwacht
heen en weer. Traag kroop de tijd voorbij. De-

wilde hoorde gerucht aan cJ.en blnnenmuur" 'Wat
kon het ziin] Hii hristevcle... Na eenigen tiid
viel een lichtstraaltie naaï binnen. Er was dus
een cpening. Dewildd rees clp.
Frobeer of Èe er door kunt, fluisterde Anna.
- geen gerucht.
Maak
Dev.'ilde *ro*n zich door het gat en ontroerd
stond hij den in Ce ka.rner van den cipier. Anna
gaf hem een or,den kaprnante,l van haar moeder.
;- \f,/s mceten dadelijk vlLrchten, zei ze. AIs
de schildwacht iets rnerkt, is het te laat.
Maar gij en lrw vader? {luisterde Dewilde.
- \Ve vertrel..ke:r colc naar Engeland.'We
- het al lang van çrlan.
waren
Iu, Goudenaar hrd i'nr het besluit genomen,
zich naar zijn zoon te T:egeven. Toen Anna zoo
warïll pleitte voor de redding van den gevangene,
zei de ciPier:

* 30 *

Ô" hebt gelilk. 'r is otrre piicht dien jonk,
ben al dez-e verdrukking

- te helpen. En ik
man
beu ook.

Vader en dochter hadden twee pakken gemaakt. Veel konden ze niet ineen€men. Ze slopen door de achterdeur heen. Bertier rnerlcte er
niets van. Langs een achterweg lcwamen ze aan
de duinen. Anna klopte op de deur van een hut.
Spoedig werd er open gedaan door een jongen
visscher.

_- Neef Jacob, we kornen uw hulp

vragen,

zei het lcordate meisje.
O, ik begrijp het al... ge hebt den gevan.
gene verlost.. .
Maar plots sprong Jacob eenige stappen vooruit. Hij had een gedaante hemerkt, gïeep ze vast
bn sleurde ze in huis.
De Djypt, zei Anna verschrikt.
-Maar Jacob trolc den ouden mnn den valschen
baard af en rukte zijn mantel weg.
riep Anna uit.
- Joosje!
Ik heb het al lang gedacht, dat die valsche
- een spion voor de Franschen was, z.ei
echelm
Jacob" Ik zal hem in zee gooien.
Ge moogt hem niet dooden, sprak Anna.
- De vent verdient het tochl brornde
Goude_
- Nu weet ik, waar,om hij zoo rond ons
naar.
huis
loerde en naar binnen keek. Hij vermoedde, dat
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we den geïàngene zouden helpei. En hii heeft
hem verkiikt aan Van den Braamburg.
Dewilde en de visscher kenden . elkaar reeds,
want Jacob had de Britten den weg gewezen. Ze
vertrokken nu allen; ook Joosje moest mee.
Bertier vond het 's :morgens vreemd, dat Goudenaar en Anna zich niet vertoonden. Hij klopte
op de deur, maar kreeg natuurlijk geen antwoord.
Hij had zelf geen sleutel van de gevangenis. Hij
vond de achterdeur open en trad binnen. Hij zag
de opening in den binnenmuur.
Ze zijn met den gevangen€ gevluchtl
- hij ontsteld.
kreet
Vlug liep hij naar den luitenant. Deze $'as
woedend en begon met Bertier uit te schelden.
Dan liet hij de soldaten en gendarmen naar'de
vluchtelingen zoeken, maar te vergeefs.
De visscher bracht de vluchtelingen veilig naar
de Engelsche schepen.
IË hoop in betere tijden naar Blanhenberge
terug te keeren, zei Goudenaar. Maar nu ben ik
blij uit al die verdrukking te zijn.
De Engelsche kommandant ondervroeg de
vluchtelingen. Hij had geen medelijden als Anna
en liet Joosje aan den mast ophangen. Het lijk
werd in zee gelaten. Dat ging zoo in die dagen.
Men bewonderde aan boord het gedrag van Anna.
Veilig berei'kten vader en dochter Engeland,
en te Ramsgate vonden ze joris, die zeer -ver-

blijd was.
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