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l.

'War me dcrt een stcrn-i. \/isschel lJaltrrs bereikte rijn
hrrisje achter de Vlaain'r:;clre dr-rinen.

trad binnert. N4,,ecler ,:n vij f kinderen n'nclrtt.n .ng,:duldig ,,p bem
"**- Vu,ler! klonk hel nrt l:lijtlr,.
-- Goeden a'' ,,;rcl vïorrw, . ' dtig kint{crcn aiicrnaal!
zei de visschr.r. !k l-ren u'at laai ,irh I We rverden op zee
FJaltt.r*

r]o,rr den storrn verrast.
Ja, ik was zoo on.geïust, sprak moeder. Maar
(iod,dank, xe zijt daar. Is iedci binnen )
't ergste niet gehadGeluk,lci,l rvel ! We hehL'en
- vroeqer thrris geu'eest :riin maar we moeeten, Joris
Ik zou
hellen. FIij had r.r'at avarij a,rn zijn bcot. ['-n met h€t
ç1[4fu r''r,rer iras het ten hec],: toer hetn op sieeptouw
te nén'ren. 'Nlaar hij ligL nr,r toch in de haven:
Moeder zette het avoncleten op tafel. Vader moest
hard r,r,erken om de vijf gezonCe magen op tijd.te voorzien... En met de or.rders waren dat zeveu personeïi

aan den disch. Blatus was dus visscher, doch met dit
Tredriif kori hij geen sehatten verdlenen'Neen verre van
claar. Maar vader wer:kte h,ard en moeder wag ook vlijt,g cn spaarzaarn. Gebrak wâÈ er dan ook niet en hçt
*e.rin leefde tevreden in het hubie acllter de duinen'
Na rhet avondnraal gingen de twee ,kleintjes te bed.
De drie oudsten mochten nog een uurtje op'nfijven.
Htt huisje schudde in de.n, stort'n.
Boûs weer, zei Bal'rus. Geiukkig brandt het licht
u,p- dcn vuurtoren hel'cler' Zoo weten de zeelui waar ze
rij.n en kurrnen ze de gevaarlijke banken vermijclen"
Ziiq er. menschen nu op den vuurtoren, v'ad€r)
r"rocg Michel, de oudste, die elf jaar was.
feker, de watr*ere z.ijn trou'w op hun post. De
dien wij van hier zien, is di'e van Westcap"
trrurtûrên,
;rcl. l-lii is eigenlij' . een oude ,lcerktoren. Maar de kerk
;clf is al lang door brand vernield. ln de laatste jaren
llet:lt.men do vuurtorens veei verbeterd. ln den ouden
rijd, zoo heb ik gelezen, brandde men vuren op de
'luitqn. Maar men kon die niet ver genoeg zien, Dan
rettc urcn vuutmasten. '.
* Vat waren dat ? wilde Annq, weten. he,t doehtartjc rnan ncgen ja.ar.
î=- O, niets â,nders dian een paâl, waayaan een lan"
taarn Ài,ng. Zoo stond er heel lang geleden, wel over
vljif hondord jaar, eer! te Blankenbcrghe ; in dien mast
wu c@ a.ardên larnp tnet een wie& van hennep. Ellcen
tvoDd b@tegen tweo oude visschers en êen jongen het
zooals mcn
fust Dc [naa,i, ]<lom op

Tï""*aet],

de pers noernde, de visschers reikten hem alles ,aan,
'wat.er noodig was, orrr te zorgen dat het licht he,lder
scheen : ri'e olie,lçruik voor 't vullen der lamp', 'ee i..rrod
r,m .de glazen te reinigen en, eindelij.k een brandehd
ctokje, orr de wiek aan ,te ste,ken. Dan mochten de zeF"
r.edenfgerurit ziin. Ze konden zie.n,'waar ze lande!
rrroesterr. Eens verke,erde het visschersgiide, in .1ep en
roer. L)e lantaarn van den vut-lirnast was verdwenen.,
Cestolen, ja gestolen.., en verontwaardigd baldç rnqq
Je. r'uisten tegen de helaas ! orrbekende dieven. Wat
r"u ? . De arnbachtslieden kregen werk. . Ë,r inoest .qen
llreuw Icus'tlic'ht gemaa,kt worden. Men zou va,n de gele.
.senheid ,gebruik maken, om een goede verbeæring in tg
-r'oeren.. De ia,ntaarn werd zoc, aan een k qrd be:restigd, dat ze neergelaten en opgetrok,ken kon wordçn.
l)e jangerr moe{;t niet meer in den vuurmast,klti:rr.men.
Zijn bediening werd afgesch,aft. Eenigen tijd daarna:
I oorde nrt,n ltie de roovers waren : de Wenduinenaars.
I)c" zaa,k kwam voor de rechtba"rnk van Brugge,qrl de
bewoners van 't naburig dorrp moesten de,helft:der,.on:
kosten van den nieuwcn (( \ruurm'ast> betalen,
Laùer kreepj Blan,kenberghe een stee,nen vuuïtglenr
i\trireuwpoort en Oostende hadd,en er al een. Te Nieuw.
poort ,kunt se tjicn .,;den vuurtoren nog. ziren, Mcn
iioemde hem dcn ruurL:oet ( l). Nu wordt hij niet rneel
f I ) Baltus vertelde dit voor den oorJog,.v,an 9l 4-.1 L
]n l9l4 werd de cucle vuurtoren rr.rr-Ni*ur"pooft vel:
,.1

nield.

gebruikt. Maar vroeger brarrdde men er riet en hottt op'
Zoci kon men veJder uit zee het licht zien en ''vetcn
,vaar de haven was. En voortdurend heeft men de
luurtorens verbeterd en dat was zeer nuttig' Velen
clenken, dat overal waar de zee hel land bespoeld' de
Onze ges. hepen Lunnen varen' Maar dat is zoo niet'
ireeÏc kust is zeer 'revaariijk voor de scheepvaart' Hoozich er uit'
Îren zand, clie men banken noemt' strekken
vaartuiq
een
Geraakt
worden'
te
i)eze dienen verrteclen
vlot te
weer
het
moeilijk
het
zeer
.:,p een bank, dan is
Sleepzand'
in't
lret
kriigen. Al dieper en dieper zinkt
booten moeten dan hulpe bieden en trachten het gestrànde vaarùuig weer'in diep wa'ter te krijgen'
Maar helaas ! het gebeurt maar al te dikwijls dat
lrr vi,ge stormen het schip ver'brijzelen'
Vôôr irusten van andere landen liggen rotsen en
h.lippen, walaroP een verdwaald o'f ontredderd vaartuig
niet zeide,n tot splinters geslagen wordt of lek stoot'
Overdag ziet de zeetnan de kust' Maar hoe zal hij
zich tles nachts beh.elpe'n'? Om dan zijn weg' te vinden
kiikt hii naar de vuur- of lichttoren'
Somrnige vuurtôrens in vreemde landen, zijn op een
rc,ts in do zee gebouwd' De wakers wonen daar afgestotcn van de kust. Nu en dan komt een boot met l:en artd€ïe benoodigheden' In' den Wintcr
'.'cnsmiddelen
als hût lâng aanhotrdgrd stotmt, duurt het soms weken
eer'zoo'n vaartuts e8nleggctt kan' Dan hooren de men'
sclnù drlr niÉr çan da buitenwereld' Maar als hun
I;cht drr Unhdde !o!d'h er vreeæliike ongeluklcen

g"L.rr"r, niet sc,Lepen, die op ic rotsên stoote,n.
Ik heb in mijn jeugd de geschiedenis gelczen van
Gr,ace Darling, een Engelsch meisje. Zij h.a geen moe'
<.ler meer, ook geen broeders en zusters, en wooncle
rlleen met haar vader op een vuurtorên. Die toren
stond op zoo'n rots, waarvan ik u vertelclc. Zç.kcr:cn
nacht ( I ) werd Grace wakker. Ze hoorde kreten rn
het geloei van den wind. Er moesten menschen in nood
z.-jni Haar vader had een boot, maar de golven sloet,en zoo wild tegen den toren, dat er niet aan te denken
viel in het donker ùr'ulp te bi'eden. Gelukkig was de'
r.acht al ver voorbij, He1 meisje had haar vader s.ewekt. Beiden wachten ongeduldig op het licht van -lur
rrieuwen dag. Bij de schemerirre ,"g.n ze, dat op een
.ndere rots een schip eestrand was.
O, vader, zei Grace, misschien zijn er nog leven'
- ..., boord. '!Ve moeten hen e1 af haJcn. Laa,t de
.1.r,

booi in

zeet

Neen kind, dat kan niet. De vloed koml op en
iret- stormt nog. We zouden zelf vergaan.
Vader was al een oude man.
Dan ga ik alleen, zeri Grace. Ik ben sterk en kan

- roeien.
goed
Kind, ge waagt uw leven, sprak haar vaclet wecr.
- IL zie beweging o,p het schip. Als we de arme
rr.enschen
niet helpen, zullen ze verdrinken. O, vader,
laat mij e1 heen varen, snreokte Grace.

(l) 6 September 1838.

lie oud. wacirt.r iicin niet i.rrg., uu' ii" b.d. *""'
stâhn.'Hi,j lict den boot in zee en ging er met zijn dochtër irr. Samen roei,den ze. Ja, ze waagden hun leven !
Ze moesten tegen geweldige golven worstel'en, Maar
dan zagen ze dat er nog negen personen op het voor
schitp waren; Hun tocht kon negen levens redden. Drct
gedachte gaf 'nieuwen moed. De oude man hijgde van
l,ermoÈienis. Grace roeide dubbel hatà. Ze bereikten
de rots. Maar nu was het gevaar niet verminderd. De
Loot lion zelf op de rots in stu'kken geslagen worden.
De vuurtorenwachter splong aan iand want de sohip'
breukelingen r{'aren te zeer afgernat om alleen te komen.De oude man moest hen steunen.Grace hield intussch'en haar boot wat van de rotsen weg. Dat was moei'
iijk, maar hes meisje deed het flink... Een voor een
sukkelden de schepelingen aan... Grace kw'am dan
telkens diehterbij en trok den geredde naar zrch toe.
I indelijk waren allen binnen boord. Ze lagen daar half,
scmmigen heel bewusteloos. Vader ook scheen uitge'
Ëut. En't wa$ dus Grace weer, die vooral moest roeien'
I\4aar ze was zoo gelukkig de negen zeel'ieden op den
vuurtorên te brengen. Ze zocht alle droge kleeren en
ondergoed bijeen, lakens, deken:r, kussns. De vuurtoren
lreleek nu wel een hospitaal. Twee dagen lang verpleegde he1 dapper mqisje de geredden die nog ziek waren.
l{ad ze nu maar hulp kunnen ,halen aan land. Maar de
kust was ver af en de storm woedde nog acht en veertig
uur voort. Eindelijk bedaarde het weer.
Grace gaf sei,nen en vah wal lcwam er een boot. De

-8-

geredden waren yeel beter. Hoe dankten ze Çraqe e1
l',aar vad,er! Ze, voeren nu mee naar de kuqt' In h;:el
E.ngeland werd de geschi,edunis b.kend .r, ,rr"r, tor,dl
lrrieven qelukwenschen en ook geschenken naar {9n
,.,uurtoren... En nu ik di,t ventel denk ik aan een andere
geschiedenis. Ik wil u laten zien, hoe er pveral brave
.nenschen zijn.
Op een rots bij de Engelsche ,kust woonde ee.q we.'
cluwe. Ze had geen kinderen en sleet egnzaamrhlgr
leven in de.verlaten streek. Ze was zoo arm, clat zij
lederen dag hard wer,ken moest voor haar kost- Z"L.r.rr-avoncl was zij bezig aan 't naaien. Op*n"

hui'lde de rvind en de golven beukten de kust.
Ik wilde gaarne,een nu,ttig leven lijdenr'"pr.f d.
\rouw
bij zichzelve. Zou ik geen anderen van dienst
i'unnen zijn ) Het is zoo heerlijk menschen.te helpen.
Ze dacht er aan dat er dikwijls schepen verg'ingen op
de rotsen bij haar woni,ng, daar er geen vuurtor€n
stond om de zeelieden te waarschuwen. En ze ûrad
soms noodkreten gehoord. Haar venst.er zag op de:zee
uit. Indien zij nu's avonds en's nachts een lamp,voor
het raam plaartste, zou die als een vuurtoren de arme
scheepsliedeir behoed,en voor de noodlottige rotsen.
Maar ze was irn*mers aïîn en elken nacht een lamp.aan.
lrouden, dat kostte eeld !
Als i'k elken avond een uur langer werrk krn ik
E;enoeg verdienen om olie voor de lurnp t.'Loop..r. ,"i
.le brave weduwe.
En ze zou haar plan dadelijk uitvoeren, Den volgen.

_o_

dçir avond reeds scheen de iamp voor het venster' Me nig schip werc'[ clp,rr cle zorg der vr,:rtw vo,:r ondergang behoed.
Recds vijf jaren had de eenzalne weldoenster het
iich,t ontstoken, zonder belooning en zelfs zonder hoop
op balooning, alleen uit edelmoedigheid en naastenliefelc. Maar men kende haar al. En de zeelieden, wier
ioven gtred was, begonnen uit. verre lanclen allerlei
warên'.naar hun beschermster te zenden.
Zoo ontving dc weeluwe thée en zijde van Chirra,
ksfic qit [irdie, suiker, rijst en nog veel meer. Ze kon
het tneê3te verkoopen en met het geld ondersteunde
zij arRrcn en zieken. I)e gedachte, dat zij wel deed,
.r'tis haar e€nc genoegzame belooning. Zoolang de

vrouw lecfde brandde iederen avond helder de larnp
rôor het raam der éenzame woning. L,ater bouwde men
cp die plaats een vuurtoren.
Da {*i4deren luisterden gaarne naar die vertellingen
van virder. En ze hadden nog wel Ianger willen opbtijven. Maqr moeder zei, dat het bedtijd was. Gewillig gingen ze naar boven.
'Wat raâsde de storm ! Zoo moest het ook geweest
z:ijn toen Crace Darling de noodkreten hoorde op den
v

uurtcliên.

De rametr hletterden. de wind huilde om het dax.
Iv-làârhct huisje was s,tcrk gebouwd. Gelukkig dat vader
rru niet op zee zwalkte I De ,kinderen dachten echter
aan andere zeelieden, di'e wel in dien storm worstelden.
E'.n ze zeiden het gebed op dat ze van moeder geleerd

*- l0 *-

had{en voor de schèpeli,ngen die in eelaar z!jn'
Spoedig sl.iegien ze in. Vader bleef dien' nachr o'd'
lr{en kon nooit weten of er niet om hulp zou gqseilfd
vrorden. 'En dan môèst dat toch opgemerLl wordsn'
lli.j àine vàn tijd tot tijd even bu'iten Ën kroop dan 4p
handen en voeten de duinhelling omhoog Maar lrij bernerkte nietÈ. Da zee was eeir dbnkrte vld<' Doch wÊlli
een lawaai.maakten de golven I Het licht van Westkappel dat vooral de schepen voor An'twerpe-n dienstbn
lrewees, brandde rustig en helder.
II.

't Was morgen geworden. De storm bedaarde, al
woei het nog sterk. Toen het licht werd ging Baltus
naar 't strand. Plots schrok hij. Dichtbij zwalkte een
groote roeiboot, maar de visscher kon niemand onder'
scheiden. J'och meende hij geschrei te hooren. Zeket
lag een drenkeling uitgeput op den bodem van het
vaartuig. De boot werd door de golven st,eeds nader
gedreven. Baitus had zijn hooge waterlaarzen aan en
siapte een eind in zee. Ja, Àij hoord'e duidelijker het
lekrijt. Spoedig kon hij de boot grijpen. Niemand ep
clen bodem ! Maar vooraan in den kop was eene kle-ine
afgeslo,ten ruirnte, een kajuitje, en daaruit klonk het
geween. Baltus trok de schuif open, die als cleurtje
diende. Hij keek verbaasd toe. Daar lag een kindje,
lan misschien twee jaar oud, warm ingeduffeld,.. en
vastgebonden. En nu het meer lucht kr:eeg zette het
nog grooter keel oP'

.*

r

r

-

\pa61 irrag dat arm ..ha^p vandaan komen )
Baltus. Er moet toch een schip vergaan zijn!
mompeldJ
f,n'ivat i3 er geworden vair de menschen uit deze boot !
Ze'hebben'dat-wicht toch niet alleen weggestuurd ?
Mahi o;i wie zou clie vragen beantwoordetr ! Balttrn
t.iuwde de boot seheel op het strancl. bln dan narn hij
l:e,t kind op, dât nu zlveeg, en hij liep er vlug mee naar
F,ui^s.

' *

$1611w,

vrotilv, nu breng ik u wai

zei de visscher.
Een kind

-*

verrassend$.

I

tr

Ja.

' Eri,Baltus vertelde hoe hij het wicht ontde,kt had...
De kinderen omri,ngden nieuwsgierig de vondeling,
een meisje, zoo wat twee jaar oud. Moeder had het
van haar man overgenomen.
Misschien de eenige qeredde van een schip, zei
ce vrou$' medelijdend.
Ja, dat kan best ! Weet ge wai, ik loop eens rafr
- het dorp. Ik moet het tooh aan d,en burgemeester
naar
rertellen. En wie weet, zijn er daar geeir andere qeredcteri gèkomen, die ons nieuw-s kunnen geven.
, --- Ja, ga seffens en vraag ook aan den dokter dat
inij eens komt. Hij moet dit arm schaap onderzoeken.
I-{et ziet e1 wel qezond uit, maar wie weet, na zoo n
naehl op zee...

il

r-le- oogen.

goed' gcD. vorrdeling had kleertjes aan van fijn
niet'
nrerkl D' M. Andete kenteekenen waren er
eich
begaf
hij
en
* Nu weet ik tooh iets, zei Baltus
?iin
van
.,p weg naar het dorp, dat twintig minuten
huis lag.

. Do*, was niets buitengelvoons gebeutd' De burge'

ï

Het, lag kurkdroog in een soort kombuis. Nlaar ik
waar-

zal-.den dokter spreken. Och, nog wat... ik ben

*t2^_

! h'ergtt wal ile bur
Irjk wat sul van al die ontsleltenis
kenteelcenr'
gêmeester vragen zal, is of et bijzondere
zijn bij het kind.
_- Wat bedoell ge ?
* Wel kijk, het |-1sgf1 een ketting om den hals" '
l)at kan o ?'û"'
Ja, met een medaillon aan"'
vrout\""
schoone
iie- eens Baitus, een portretje"' F'en
Z-eker de moeder !
Dat kan best.
-* En zou ze verdronken zijn ?
*- Misscùrien wel I
trânÊn in
Hoe vreeselijk !en de vrou\/ kreeg de

r

hoorde he't nieuws en beioofde eens te komerr
,i"n.D* dokter zei hetzelfde'Aan het haventje had men
eenige visschers'
r,rets bijzond'ers bemerkt' Ër stonden
vertelde'
;,arr rnde Baltus ook alles ltan dt vondeling
$n den
bur'gemeester
de
['en half uur later kwarnen
'cloLter. Ze keken naar het kind' dat nu rustig in een
dat het goed ge'
"arieg lag. De geneeuh€er oûrdeelde'
zoud was. De burgemeester nam hel medaillon mee'
dagbladen ver'
I lij zou het portret iaten namaken en in
op"
naâmletteis
spreiclen. Hij schreef ook de
i"rreestÈt

"-
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Wilt ge het kind houdeu tot ik nteri'ii/s krijg, r'rocq

,hij- clan. Ge zult er vûclr betaaid urordcn. I-let schaapje
iijkt trre toe van voornante farrrilie te zijn.
Oc-h, Baltus en zijn vrou\{' hadder, nog aân qér.'ri
gelcl ilec,lacht, En zeker z,---u'-len ze het wicht verpleg, n,
I)e burgemeester en de .lokl.er ging-en freen. De
'1c

strande boot moest voorloopiq teger-r het cluin blij r,,,'rr
l.ggen. Op dit vaartuig stond geen naari.
'-" Middags kwamen vier kinderen ui6 schooi. l-let
jongste bleef nog thr-ris. De kleinen r,^/aren bang. dat <lc
l,urgemeester het qev4nclen rnc-isje rneeqenomen zor.l
irebben. Maar gelukkig iag he.t n6g in de rvieg.
N{oecler mag het altijcl hier blij ven } r.roeÊ
[liche]
-- O ja, éh moede: ! drong-en de anderen aan.
-- Altijd, <iat 'weei ik nict. We zuilen hopen dat
de'r,:ader en moecler nog leve,n ol een van beiCen. L.n
ctan zullen die natuurlij k huu laindje terug rr'iilen. I)at
zou bij ur^r vader en rnij tocli ook zuo zijl !
fa, dat beqrepen ze ailen wei.

Eenige dagen gineen voorbij . 7,e'*eren :rlorgen zagcen herder, die bij de ciuinen zijn schapen hoeclrje, dat
iti een doode man op het strand lrrg. I-let sebeurt]e
r';el rneer, dat de goiven eênigetn tij d na een stoïm een
lijk op de kust spoelden. De herder riep Baitus. Deze
kwam zien. De doode moest een zeerran zijn, merkten
tle herder en cle visscher aarr zijn kieedinq,
14 _*
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Flei u'as een plechtig oogenb'lik' {biz' 18)

-. l5 *-

:4: il

e:=:g
l-1ei r'r'as c.en piechtig 'oogenblik

Wie weet is hij rnlsl uit de boot geslingerd waarin

;i< dat kind vond, zei Baltue.
Ja, dat zou wel liunnen, en nog met andcren,
- de herder. XVitt eij het a,an don buygemee-st€r
sprak
paan zeggen ) Ih kàn niet van mijn kudde weg.
Coed, ik zal 'het doen...
-En weer nam Baltus
den weg naar het dorp. De bur'
luisterde
aandachtig,
riep zijn veldwachter
5'emeester
en stapte met Baltus mee. Ze kwamen bij den doode.
De veldrgachter haalde uirt de zakken een portefeuille
trlet wat geld, een uurwenk, nog enkele vooxwerpen
zonder waarde, maar vo'nd geen papieren. 't Was dus
r,ret mo'gelij'k uit te mak'en, wie de zeeffian was, De
burgemeestei liet dan het gevondene naar het..gemeenfehuis br.engen. Als er sorns menschen opdaagden voor
een onderzoek, konden deze die voorwerpen zien en
.rkennen of ze van een familielid waren.
Het lijk moest dadelijk begraven worden. De burgemeeeter zei aan Baltus, dat hij daarvoor mannen
zou sturen.
Over het kind heb i,k nog geen nieuws, vertelde
hij.- Ik heb het bericht in de dagbladen laten zetten.
h{aar ja, de ouders o,f familieleden kunnen i.n een ver
lancl wo:ren. 'We moeten geduld hebben.
O, burgemeester, het kleintje is goed bij ons,
We- zullen kalm afwachten, wat er gebeunt, antwoorddc
de brave man.
De burgemeester groette en ging heen. Een uurtje
lirter kwam'en twee vi'sschers, di,e gewoonliik voor de

_17*

3clctt' I-lallus elt ccrt
buut-rnan traele tr ot.,k nader. Nr'r bcstc'ncl in clicn tij cl
bijrra ovcral uog ceu nlisbrtrik. N'len beslrocf d" zrartrqtrtpoelclc cl,:oder-r waar lnc:ll zt, vond, dus op iret strancJ
L,n er w'erd zelfs geen lijkkist gebruikt. I-let rças ini
bn;grâf

enr; vall

a;:!11iie$tr"-,cIclttrt ztrt

.. maar eeu cnbekende. En nog niet zoo heel
iang geleclen get,eurdle dit ook wel aan onze kust. l-)e
rner:rs.

onbehoorlijk. Ieder :nensc'h
eer. En erelukkig is c{ie ge wocrnte veld*"enen. lvien brengt nr.r z.ulke d,ro,,-j.etr ltairr
,. c begraafplaats en ie gi ze in een kist. '
N4aar vooï den zeenran, dicht bij Baltus' rr'otrin'4
i:,r)ngedreven, werd dus een graf ,rp het strand gedi,1'
'cn. Nlen liet l'ret iichaam er in neer Dan stonc'len cle
,,i-*.schers tcch een r^:ijl stil. En ze baden e\'en- l;let u';rr;
,.en plct-htig oogenbLik. Ze voelden, hoe ccri: dit l'rl
1',11s tlef{en k<.,n. En eïgerrs aaI"r eei-l kusi of it"r ee.tt lra'
r enstad zou er do<.r een moeder of een vroulr. ûlet
! indeien geweend rv,rrdcn onn dezen zeeman, die niet
r reer thuis kwanr.
De visscher.- sloten het graf en gingen heen.

- isschers zelf vonden dan
i.eef t r echt op de laatste

Maanden verliepen, rnaar de burgerneester kreeg
:rcen bericht ovel cie vondeiing. Op zekeren dag krvarn
t.le veldrvachtei aan Baltrrs zeggen" dat de burgcrnecsicr hem wilde spreken.
't Is over clat kindjel zei ;rij. Wij hooren niets
- an de familie. En nu moet de burgerneesteï een besluit
nemen.

**" l8 *-

*-

!f31 dan ) vroeg de vrouw.
Ja, in de stad is er een sesticht, waar v,:ndelin''

gen opgenonren worden. Het schaap zai daarheen mrieten.

tr{..der ke.k Baltus eens aan,
Wat is er ) crcreg de visscher. 'Zeg \et ma:rr !
- Ik vind het erg, da1 het kindj e nu naa.r zot n
lresticirt moet.,. Ik denk aan de onze... En lvat zullen
cnze kinderen bedroefd zijn. Ze hebben hun nieu.rr"
zrrsj.e al zoc, lief I
* Dus v1ol1w, ge zoudt het willen hourlen )
ffi;iay op Llrl' eigen kosten, zei de veldrçachter
- mag het.
Dan
B'3ltus, wat denl*.t qij ) hernam moe.,lçr, Ge moet
t.l -zoo harci werken voor de onzen.
-- Wel vrou*,tje, waar er eten ig voor vijf, za! èr

toch rvel zijn voor zes,
p;is denk ik ook. Dus mag het blijven )
- Ja, ik zou er ook verdriet van hebben, als we
iret- nu moesterr afstaao. Ik heb het gevonden en ik ben
airn hei lief ding gdhecht. I
* Ga dan mee om het aan den burs{emeester. te
zegsen, hernam de veldwachter.
De r*urgerneester vond alles go,ed. Ën de vondeling
Lreeg nu een naam. He,t kind werd Elza genoemd, Ëlea
\,relge,'zcroals Baitus met zijn achternaam heett.e.
En wat waren de kleinen van Baltus verheusd, toe.n
ze hoorden dat het nieuw zusje bleef.
Ja, aan onze kust zijn er ook brave lieden, irrist als
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Ôr"".

Dur"i,ing

e' d" arnt" w"d.r*",

rdaarvan

altijd buiten weren te houdem. Ë,lsje was nu de
jongste. Vader en moeder beleefden veel plezier van
Àun kinderen. De famiùi,e Velge was een der voorbeelcigste van het dorp. In ,het nederig huisje heerschte
een vroolijJre stem,ming
Het <kind van de zee> ,had toch een ander uitzicht
dan de zonen en doch,ters van Velge. Elza was.veel
blonder. Maar zelf menkte ze d,ai niet op.
gebreL

o.d., t"r''

teld had.
Elsje, zooais men het wich,tje noemde, was het kindjc. van de zee... Uit de zee i,rruners kwam het aangedreven, schrei,end om hulp. En Baltus Velge en zijn
vrouw hi'elpen ,het edelmoedi'g. Ze mochten van den
burgemeester ook de boot behouden.

Op zekeren dag lçwam Elsj,e geheel vetelagen van

[,.t dorp. Ze

ru.
Jaren gi,rrgen voorbij. EIsje groeide flinlc op, Ze werd
rog altijd zeer bemind. 'En nooirt voelde ze dat ze geen
eigen kind rvas van Baltus en zijn vrouw, De ouders
hadden het aan hunne jongens en meisjes verboden
dit ,te zeggen, rEn in 't dorp zweeg men er ook over.
Nimmer had men iets van haar familie ge,hoord. En
niemand wiet uit welk land, Elsje afkomstig was. Ze
epra,k nu Vla,amsch gelijk al de menschen rondom haar.
t)p school werd ze natuurlijk'Elza Velge genoemd. En

tot Baltus en z,ijn vrouw zei ze gewoon

<<verder>> en

(moéder>>.

EIza was thans twaall jaar. Ze leerde flink, bleek
vlug en verstandig, cn hielp ook moeder bij het werk.
' Michel telde nu een en twiintig jaal en voer met
vader mee. Hij was €veneens een flinke vissoher geworden, Anna, de oudste dochter, thans negentien
1aar, brac.ht met een zuster de gevangen visch naar dc
siad. Ieder in het gezin arbeidde mee. En men had het
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was om boodschappen gerveest. Toerr ze

in hujs trad, zei ze:
* O, moeder, nu zegt Flip, dat gij nrijn moeder
niet zijt en vader mijin vader ni,et is !
* Flip,.. welke FIip ) vroeg ue.
Flip Klop..
-* O, die deugniet, die straatslijter,
die lanterfant.
I{ij is zeventien jaar, maar werkl irooit. Er komt niets

i

\

I

t

I'

\
1

van die kerel terec.ht !
Maar ùroe kan hij
nu zeggen, moeder t
-* Och, Iuistert niet dat
naar. hem. In plaats van over
een anders va,der en moeder te spreken,
zou hij beter
zijn eigen moeder helpen. Die is arrme wduwê en
z€
r:roct d'en luila,k nog den kost geven. Trek
u nie.tg van
Flip Klop aan ! Ga nu braaf .,n ua
*r* snijden voor de
..
I

Konunen.

Elsje vroeg niæt verder en ging met een
zak naal ,Jcn
graskant aan den wcg.
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'i'o.r, vader
thurs kwanr, ver.telcle moeder hem wat

I'et kind gezegd had. Baltus ontstelde ook mâar sprak:
:-Ja, eens zal ze de waarheid toch moeten hooren.
Maâr nlr nos rriet ! Als ze ouder is ! hernam
- \'elge.
, r,rur',
i)en volgenclen avond lcrvam J!'lsje v,reenerrd thuis.
'i'oen moeder vtoei4 wat er toch scheelde, zei hef meisje
:nikkend :
* O, nu weet ik her ! Ralf heeft het mij veneld.
.- Wat, kind )
* Dat ik in een boot gevonden ben en qeen vader
en moeder heb. lk ben een kindje ,ran de zee.
iVJoeder keek haar man eens aan. Baltus gaf zijn
\rourv een wenk. lfn moecler nam Elsje clicht tesen
zich en vroeg :
Hceft Ralf u van dat bootje verteld, lieveling )
-ttalf was de herder die in de duinen de
schapen
l:oedde'en tien jaar geleden den do.oden zeeman (rp
i.et .strand çlevonden had.
Ja, mc,eder, antvroordd e Ê12a. Ik zei dat van
- en toen zei hij : <Ge moet het toch eens rveten>,
[-tip
-: 'Welnu, ik zal u nu c,ok alles verhalen, hernam
lnoeder. Ën schrei niet. u,ant we hebben u zoo lief als
çns ander'e kinderen,
\1rouw- Velge vertelde dan, hoe een boot kwam aandrijven rnet een schreiend kindje... en vader dat kindje
naar huis bracht... En Elsje luisterde naar haar eigen
ileschiedenis, voor zoover haar pleegouders die kenden.
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'i 'rren

zç: allt--* gch,r,>rcl harl slc,,:it r,: tll,'tç=det (:1.è armcll
,,rrr elen hals eu eenige rr tijd zat ze zeo stil te si;hreien.
|')c,n volgenclcn daq wan ze *'ccr al gettoost. 1\4airr
\'itn llu af scheen [lza veel stillr:r.Soins zai ze lang irr
'r drrin te denken. l)eln keek ze naar de zee. En eel*er'
peir-rsde ze aan haar ouders, di" ze nooit had gekend'.,
Ivlaar na dien dag ook, toonde z.e zich nog teercler jeriens de goede pleegor.rders, die haar buitcn het gestieht
lradclcr, qch,,tt,le tt.

IV,

Weer vcrliepeil tw'Ére j;rren. ()p cell a\.,,rrtl za-t I-.lsjr'
t'is naar gewoonte in het duin. Een darne en een heer'
i,aclerden langs het pad. De dame blcef eensklal,r
sf;ran. Ze zei opgewonden iets iot den heer. l"let'was irr
,::n vreemde taal. De dame kwam nader. Sc-herp keel<
i':e Elza aan,.. En tcen. ,. Ja, het meisje schrok ervan..,
toen begon die dan-re te weenen en ze.kuste Elsje. Ze
...prak drr"rk, doch het was alles voor de vondelins oni.erstaanbaar. En toch scheen het Elza of ze dadel'ijk
van die vreemde vrouw hield.
'W'aar
woont gij ? vroeg de heer in 't Vlaarrrsch.
Daar in dat lruisje, antw-oorclde lilza. fSij I3altrro
\1 el

ge

!

7,ijt ,Àij zijn kind)
Ja... of eigenLijk ben i,k cr:n kind .van ;{e
i1l aar Ilaltr.rs heeft rnij L,ij zich senomen.
-- 23
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zee,

-a ,Waarom zegt ge dat ge een kind van de zee zijt?
:. Omdat vader rnij in een boot gevonden heeft.
__ AI iiirrg seleden ?
Twaalf jaar.

- En riaar zi,j,n uw eigen
ouders )
- Dood denL ik.
-De heer scheen zel,f oolc

|

ontroerd. Hij sprak weer in

oe vre.emde taal rnet de dame, En deze
kuste Elza nog
onstui,miger. Maar de,heer rram de
clame mee naar de
woni.ng van Velge. Baltus was thuis.
Hij en zijn vrouw
koken verbaa:d op, toen er zulk deftig
bezoek kwam.
Mogen rvij u even spnoken I lrrJ"g
de heer.
-Baltus stuurde cle kind,eren
buiten. Mo"d., beefcle
\{'at ; ze scheen te voelen dat
het voor Elza was, dat

Cie_. vreemde mensc.hen kwamen.
De dame zat op een
:;toel te ween€n.
*- Buiten hebben wij een ki,nd gezien,
sprak de
heer. Dadelijk bernerkte deze a._.,"i.,
het op haar
n'ran geleek, en ze voelde, dat
ze eindelijk haar e,igen
ciochtertje terug gevonden,h,eef,t.
_- O, die dame heeft het gezi,cht
van het portret
in het medaillon, riep vrouw Velge
uit.
Ze stond op en ui1 een- l.d" h]a.ld.
zij het kettingje
nret het medaillon, dat door d"r,
b*rg._eester terug
Scgeven l,l.as. En in haar vreemde taal
riep de dame
clat ze rru niel meer twijfelde.
Zelf h*d ," het meclaillon
crn den hals van haar kindje g"h"ng..,.
De heer', die wel Vl."mrrli k";;;,"r"rtaalde

die
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woorden. Vroûw Velge had de kleedjes van de vonde*
ling bewaard en haalde di,e nu eveneens voor dên dag.

Weer bewijzen. O, de letters D. M. : Dora lVlanshof ..:
lret waren die van 's kindjes naarn.
Goddank, eindelijk, eindelijk na al die jaren. heb
ik -mijn kind terug gevonden ! juichte de darne in haar
taal.

Nu deed Baltus zijn verhaal. Hi'j vertelde ook hoe
het,bericht in de dagbladon gezel had.
Mijnùreer en mevrouw Manshof woonden in Por'
- verhaalde dan de heer. Mijn zuster, want ik ben
tugal,
cl-e broeder van mevrouw hirer en dus de oorn van uw
Llza, en mijn schoonbroeder zijn beiden uit Noorrecle burgemeester

;;en. Maar mijn.heer Manshof had een scheepvaartkantoor gevestisd op de Portugeesche kust. Twaalf jaar
geleden brak daar een vreeselijke besrnettelijke ziekte
uit. Mijn zuster werd oo,k ziek. Dora, haar kindje, was
toen bijna twee jaar. De moeder vreesde dat het ook
Lran'k zou worden. Ën ze wilde het naar Noorwogcn

sturen bij de grootmoeder. De vader kon zijn zieke
vrouw niet verlaten. Hij vertpouwde Dora toe aa,n een
lrrave ki,nd'ermeid, Deze zou de reis naar Noorwegen
op het jacht van mij'nheer Manshof doen. De jacht had
cen goede bemanning. Maar helaast het is dus vergaan
in den geweldigen stor,m... Wij hoorden er nooit meer
van. itMjn zuster genas, maar haar man, die haar vol
liefde verpleegde, werd zelf door de zi,ekte aangetast
en stierf. Mijn zuster viel weer in en wel twee jaar heeft
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àe.rn een gesticht gelegen, zwak l'an zinnen,
g"ir..i
". moeuitgeput. Ze was alleen in het ','reemde land. Onze
d.er .was intusschen ook overleden en ik woonde in
Anrelika. Zoo is , t gel'.omen dat wij niets van de inJichtingen over het gevr:nden kindje vernamen. 'Ioen
.nlijn rzr.rster eindelijk geheel hcrsteld wâs err naar Noorwegen terugkeerde, had ze toch nog hoop. Ze heeft
jare.n geschrcven en gezocht. Maar r,vij meenden da,t
het jacht een anderen koers gevolgd zou hebben. Het
rnoe-st een haven op den 'Westkust van Engeiand aancon. Dus, daar had vooral ons onderzoek plaats. Het
doen. Dus, daar had vooral ons onderzoek plaats. Het
i.c-n. Veertien dagen geleden las ik een oud tijdschrift
, rr daarin stond een plaat met een verhaal van een
kindje, dat hier in Vlaanderen in een boot aanclreef.
i;iet was misschien een vertelling, gescbreven door
rerna.nd d.ie de berichten van ur^, burgemeester gelezen

ieeft. Ik dach.t dadelijk aan Dora. In dat tijdschrift
:r,ond de naam van uw dorp vermeld. Mijn zuster en ik
besloten dadelijk naar hier te reizen. Op het clorp hoor-

den we dat de vertelling waarheid bevatte. Men wees
ons dcrn wes naar uw huis. Ge kunt denken dat mijn
zuster veel hoop had. En toen zaq ze het kind op het
dr.rin... het evenbeel6l 1'3r.t den vader. Nu moeten we
n;et. rneer t*'ijfelen.
B"[t"s en zijn vrou\.v hadden diep orrtroerd geluistercJ. 'lhans moest al.led aan Ë,lza bekend qernaakt worden. l-let kind was noe buiten.
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Dnn keek ze nal,;r ds zee' (Ytlz' 23)

-

Mc,eder Velge ging Elza halen en bracht haar bin"
nerr. Mevrouw lVlansho,f beheersch,te zich.
-- Elza, zei vrouw Velge, nu 'hebben we uw moeder
teruggevonden o,f liever, uw rnaeder heeft u .gevonden.
i-let meisje keek wat verlegen naar de dame. Het wa.ç
alles zoo vreemd. Maar hare echte .moeder strekte de

iirmen uit en drukte haar kind tegen zich. En plerts
of al dat vreemde verdween, of ze
c,ie dame al heel lang kende.
Mevrouw Manshof dankte snikkend de goede pleeg"
c ud.:rp. Ja,mrner, dat ze ni,et rechtstreeks tot elkaar koi'rden spreken. Baltus ging dien avond nog met den heet
naar den burqemeester. I-let zakuurwerk van den doo( en zeeman werd nog altijd bewaard. In de kas stonde letters E. W. gegrift.
"Jen
- * Éric Wiebe, riep de heer ontroerd uit. I-{ij was Cc
l":apitein van het jacht. En zeker heeft hij bij de schipt,rer-rk Dnra wiilen redden. Hij legde haar in dat konrl uis. Zelf zal hij met de anderen uit de boot geslagen

rvas het voor Elsje

zij n.

-:- En misschien zijn allen niet in clen boot geraâkt,
z.:i Baltus.
Eric Wie}:e heeft toch zijn taak vervuld erl toen
;r, hij homen rusten bij het huis waar Dora als lcind
(]pgeno.men was.

De heer en de dame overnachten in de kleine ryo-
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r;ini;. O1, 1le vterri4rle lcr{
, lttu

\',{)r

r.l,:

fatntltc,,t.,k r:crr

sL.lt.t

.

Zoti Lllsje -- lllen was n()q nict gewoon alln den
nieuwen naam .- nu voor altiid w.:ggaan ] Het zolr
c,an voor Baltus en zijn vrourv z)jn of ze een eigen kinrl
r^erloren, voor de broers of een echte zuster wegging.
N4aar Elsj e zelf kon niet van hcrn scheiden, En den
.,<rlg.:nden morgen ze; ze :
.._ Nloe.,cler k;rn hier ook konren rvonen I
Meïroun N4ansh,rf en haa. broeder sprakerr eenigerr
r:jd. Iin tocn namen ze een l:es.Iuit. Mevrc,u*' Nlarrshof
;jou. aan <le drrinen een villa bouwen. Het was haar ge..lijk rvaar ze,,.r'oonde, nu zt haar kind terug had. Iln ze
Ircql'cep, dat ze I)ora rriet van haar pleegouclers nloeht
','errrijderen. Over die l:e:slissing u,ar.en nu allen r,'r.
heugd.

Me.rr,rrr"r' Marrshof u'ilclo Vclr{c l:.:Jorrn,,r,. Maar LJai
tus wilde geen celcrl aânil{:rnen. Elsje wist ecrhtel raad.
l.4ichel zou tronwen, cloch hij had nog !{een l:ooi <-:n-r
aelf visschersbaas te worden. Zrrlk en boot kostte
roor de nederige lieden zeer duur. Mevrouw M;rnshr:f
1;ing naar den scheepsbouwer err ,bestelde voor Michal
een flin'ke sloep. Een broer was medeeiqenaar. En toen
cïe sloep gebouwd was, rverd ze <llet Kindje van de
Zee>> genoemd. C)ok Anna rvilde binnen kort in 't hur..eliik treden en ze kreeg van Dora's moeder een nieuw
huisje. Een jongere broer bleef bij vader aan boord,
.llaltrrs en hij ontvingcn een nieuv,, stel netten en ook

ren pakhuis, onr er visch te drogen. Zoo konden
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i.i.n bedrijf uitb,reiCen. Het kindje van cle zee leek nLr
ivel een fee uit de zee, die goede saven uitdeelde'
[)e iongste van het gezin rnocht met Ei*je leerett'
'l.,,en de nieule viila gebouwd lr'as kwarn er een jri{'
vrotlw onr aân cle kinderen onderwijs te geven'
Nle..'roun' Manshof kertde al spoediq V'l:rarnsch' l"la'rr
l- roer was naar Ncrorwegen teruggekeerd: Flij behoefde
nii geen vertaler meer te zijn. Dora leerde ook Noorsch'
'Wat was l)ora Manshof gelukkig ! Ze had nu goecle
in
l.,icegoude.r-s en een liefderijke moeder. Ze woonde
visschershuis
t,e villa, rnaar elken dag kwam ze in het
,: e l:leef nederig en eenvoudig. Dikwijls als ze met
ï,-t.)ea[er lrij het raarn zat en ze zagen, hoe de zon in zec
,rnr1e rging, vertelde Nlevroulv Manshof van vader, die
i,r clt: Fortuq.esche stzrd rustte.
Op ,,.n vr()eg=cn morgen war(:n Baltus etr t'*'ee visnuar het stland qegaan. Ze zochten er het o'u'er'
"cliers
i'iij fsei van Eric Wiebe. Het duurde eeniqen tijd eer zt''
iic juistt: plek gevonden hadden.
l,n de trouwe zeeman werd clat-r in een çit, tta;11: l'rr'rt
k,:rkhof overgebracht. Alle visschers wârerr bij den r.riti aartdienst tegenwoordig. N,Ievrour,r' Mansh,rf lic,'L r[)
i,el :lraf er.n zer,k plaatsen.

ti.lNDlr.

