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De Llnnttooze.
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Eene der oudste straten van Oostende is zeker wel,
de F ranciscusstraat, zoo gentlemd naar den patroon der

Capucijnen, wier kloostergemeente zich uitstrekte over
de gansche strook gronds, gelegen tusschen de Capu-

cijnen-,Cirkel-,Schippers-en Ilwarsstraten.Deonderscheidene gebouwen, die men er nog in bemerkt.
getuigen nog im mer van den bltlei deroude gemeente.

Zoo vindt men er, benevens een aantal puntgeveltjes,
zooals men er nog in de kleine Hollandsche stadjes
ziet, en oude Vlaamsche trapgeveltjes,onderhetnummer 49, - naast eene oude vuile muur, waarin men

-
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thans nog eene vuile, doch groote dubbele poort bem erkt. die sporen van vroegere prachtverraadt,- een
uitgestrekt gebouw, waar van 1804 tot 183Q de Rhetorica zich vergaderdc. Te voren was het de zetelder

schippersgilde, de rijkste en voornaamstegildederstad,
die eenen overwegenden invloed uitoefendeop alde zaken,
die de gem eente betroffen.
Thans is het echter tot eene alledaagsche herberg
herschapen.
T usschen de Boon- en de Cadzandstraat vindt mel)
eene kleine opene plaats, waar op Q'
l Juni 1707 de
.

vischmijn ingehuldigd werd,doch dienog enkeltotkleine'
vischmarkt dient. Zij is geheel overweltd en tot haar
huidig doel ingericht; tegen den achterm uur ziet men

nog altijd aan den linkerkal't een oud Kruisbeeld
een eenvoudig kapelletje met een Lieve-vrouwe en een
H . ltochusbeeld, overblijfsels der vroegere illstelling.
D e eenige w oning nevens hetkruis is thans ook reeds

zeer oud,en nochtans is zij verrezen op depuinen van
eene andere,die in de stedelijke Kronijk vermaard is
a1s woonplaats eener ongelukkige vrouw,eene visschersweduwe, wier naam verloren ging, en die nog enkel
gekend is onder den naam van de Zinnelooze van
Oostende.
* *
*

-
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llet was ten jare 1699.
Oostende wastendien tijdedefereprachtigekuststad
niet, die ten huidigen dage de bewondering dervreem delingen opuekt: het was sleehts eene eënvoudige
visschersplaats, die zich vergenoegdem ethare inwoners
-

bijna allen zeevisschers- in hun onderhoud te laten

voorzien.

D e avond viel langzaam in.

Voor de deur van het oude huisje,nevenshetKruisbeeld gelegen,waarvan wijhierboven spraken)stondeen
groep van vier personen: een man, eene Vrouw en twee

kleine meisjes.
D e m an w as een dier ruwe goedhartige zeebonken,
w aarvan (lnze kuststreek er zoo menige opl
evert; hij

had de groote, zware laarzen en den oliebaai (1) aan,
en zijn aangezicbt werd door eenen breedenzuidwester
beschaduwd.Zijneechtgenoote- Tvantdatwaszij,gezien
de smeekende en liefdevolle blikken, d1e zij op hem
wierp, terwijl zijhare beide dochtertjes omknelde,
trachtte vruchteloos hem te w eerhouden.

qNeenhy, sprak de m an,meteenehalf barsche stem .

die zonderling afstak tegel) de vriendelijke uitdrukking,
die op zijn wezen rustte, <ik ga heen, het moetp.
xxM aar, man lief, er is een onweder op handen !
Hoort gij ginds in de verte den dondernietrom m elen?

lj Grove regenmantel, uoorde visschers gebruikt.

10 -'tls zeker een storm 1y

xrW eeszondervrees, 'tisslechtseengrein!('I) Het
za1 voorbijzijn reeds v6ôr mi
jne sloeponder zeilis.p
-

xrNeen, 't is een storm , ik ben er zeker van!'tls
een storm ! W aarom wilt ge toch het gevllar trotseeren.

Gijzoudt kunnen vergaan !> snikte de arme vrouw.
<Nog beter! neemt ge mij misschien voor een
binnenvaarder! Avat is toch zoo een onweertje voor
ons! Zou hetdé eerste maal zijn datmijzooietsvoors'iel? Gij weet immerstoch maar al tewel,dat,indien
wijdevisschengerustlaten,dehonger031:komtkwellen.
Laat mijgaan,vrouw,ik vertrek!p
En zijne hand daaldezegenend neder op de voorhoofdjes der kinderen; meer ontroerd dan hijwe1wilde
laten blijken, trok hij zijne vrouw tegen zi
jne breede
borst; dan stapte hij met vaste schreden de Cadzandstraat doortotaandekaai,waarzijnesloephem wachtte.
Reeds waren zijne gezellen daar,en pas washiiop het
%

dek gesprongen, of het anker werd gelicht, de meer-

touwen gelost,en het vaartuigje schoot deinend op de
woelige wateren voort.
Langs dekaaiheen,vergezelde de arm evisschersvrtluw

methare twee bloedjes de'
2oudeboot,teneindezoolang
mogelijkdienbpdeln te zien,diedenvaderharerkinderen
m et zich voerde.
(1) ken grein is,in zeemanstaal,een ras voorbijgaande onweuer.

11 D aar steekt de sloep de volle zee in.
Plotselings doorschiet een bliltsemstraal het donkere
zwerk ;in de vluchtige klaarte ziet de vrouw haren beminden echtgenoot nevens den mast op het dek staan,

alsofhij aan de golven wilde gebieden.En dezeworden
woeliger en woeliger, a1s waren zijvertoornd op die
luttele planken, die hunne m acht wilden trotsen.
De snerpende wind zweepthaar langs en in hetwezen,

doch zijgevoelt hetniet; een enkelgedachthoudtharen
geest bezig : ginds, te midden dier opgeruide golven,

zwalpthaar man in een ellendig notendopje.
De arme kinderen zelf zijn te moede, alsofiets verschrikkelijks hun te wachten stond.Is het misschien

-

de duisternis, of is 't het gedruisch der stormende zee-

wateren, dat hun hartmet vrees vervult? Althans zii
verbergen zich in de plooien van moeder'skleederen en
ZWiJ
'#en.

Een ratelende donderslag weergalmt over de wijde
w atervlakte en doet den kustgrond trillen.Een tweede,
een derde volgt, ondermengd met verblindendebliksemschichten. De wind rukt de haren der vrouw 1os en

doet hare kleederen fladderen: schierwerktuigelijk gaat
zijachter den vuurtoren eeneschuilplaatszoeken,zonder
echter de 'sloep,die zich almeer en meer verwijdert
uit het oog te verliezen.

1t -G roote God! is hetgeen droom ,geen zinsbedrog harer

overspannen hersenen?... Zijziethoe de golven langs
alle kanten het brooze vaartuigje bespringen... Daar!
H et zeil scheurt te midden open en de flarden worden
door den huilenden wind m edegevoerd.Fn op hetzelfde

oogenblik zietzij den mast buigen en over stuurboord
geslingerd worden; het dunkt haar zelfs il1de ijling
harer ontroering -- doch dat
w ellicht slechts een
uitwerksel barer verbeelding - dat, boven het gekraak
van den weggerukten mast, boven hetgieren der winden,
boven het geromm el des donders, haar iets a1s een
notldkreet in de ooren klinkt.
Onbeweegliijkstaatzedaar,terwijlhare scherpe blikken
de uitgestrektheid der w ateren peilen... M eer en lzleer
valt de duisternis in, en ontrukt haar het schouwspel

van

ellendige visscherssloep,in strijd metde over-

m achtige golven...

H et gehuil der winden vcrmindertallengs,de wateren
worden langzamerhand kalmer.

<H ij had gelijk!p murmelt zij: <'t was slechts
een grein... Nu is hiJ buiten gevaar!y
Een onbestemde weemoed ligtover hare wezentrek-ken
verspreid. D e oogen staan haar verdwaald in hethoofd.

Zijneemtde beide halfsluimerendebloedjesopdearmen
en slaat den terugweg in. En na hare kindjesteslapen

z

l'
*
.
)

gelegd te hebben, zetzijzich op deknieëpvoordearme
legerstede en bidt lang en vurig...

Daarna sluilnert zij ook in.
* *

De morgenzon rees ten hooge.

Eene deerlijk gehavende sloep schuifttraagzaam over
de rustige golven de haven binllen. Vijf mannen ziin
er aan boord. T usschen hen kun m en een der m aats

herkennen, die den vorigen avond vertrokken waren

met de sloep, die wij tegen de golven zagen kampen.
Die boot echter wa#s vergaan !...

Hij alleen werd gered!...
Bi
j de verongelukten bevond zich de echtgenoot der
vrouw, die zoo angstig het vertrek der sloep had bijgewoond... Zij u'tls weduwe!... hare kinderen waren
w eezen !...

Doch onze visschers zijn el1 waren immer met hart
en ziel aan elkaar gekleefd... Zijbesloten derampzalige
te ondersteunen zonderdatzijhetvermoedde,en hielden
het vergaan der sloep voor haar verborgen.
Er verliepen vele, vele m aanden.

Eindelijk dorst de eenige geredde van het vergane
vaartuig het niet meer wagen nog langerheterbarmelijk
afsterven des Nisschers te verzwijgen. Op zekeren dag
beyaf hij zich naar de nederige woning,enmaaktemet

14 -veel omzichtigheid aan de vrouw bckend,dathaar man

voor zijne oogen den dood in degolven gevondenhad.
Hartverscheurend was het antwoord dat hij ontving.
<4Gijbedriegt u, mijn vriend,hij is in hetgeheel
niet dood, maar hij heeftzijnereiswatlangergetrokken
dan naar gewoonte. Echter vergeet hij niet ons alles
te doen toekomen wat wij noodig hebben,om in onze
behoeften te voorzien. Zie slechts: brood, visch, en

hiery voegde zij er bij, lzelfs geld.p
H et was de verborgene aalmoes der visschers.

Doch sedertzij op dien avond denstrijdderdeerlijk
gehavende sloep tegen de golven had bijgewoond:was
eene verzwakking in hare geestverm ogensontstaan ;het

lang wegblijven van haren echtgenoothad dien toestand
verergerd, en het verneme
$n dat zij weduwe wag, al
geloofde zij dit niet, had den laatsten sprankel van
haar verstand uitgedoofd.
D e arme vrouw was zinneloos 1

Elken morgentrok zij,welk wederhetotlk zijn mocht,
naarhetstrand.Daarliepzijden geheelen dag metverwilderd wezen en loshangende haren rond , en alle

oogenblikken herhaalde zij:
<Kinderen,uw vader is nietdood1...Neen,hijis
niet dood 1..:Zietgij ginds in de verte datwittezeil?...
Daarishij!...Kinderen, uw vader gaataanlanden !h>

15
En de arme kleinen,die te vergeefs om vader kermden,
konden hunne smartnietbedwingen en barstten in tranen
los.

En wanneer zi
Jdan eene schuit, hetmochtdan ook een

garnaalbootje ofeenesloep wezen, dehaven zag binnenzeilen dan spoedde zij zich naarde kaai, en dansteen
sprong,wierpkushapdjes naar debemanning en stuurde
henallerleiliefelijke benamingentoe.
De visschersgroetten haar meewarig.

ledereen had toch zulk een diepmedelijden methaar.
Elken avond wanneer zij gansch vermoeid met hare
kinderen te huis kw am ,w as hetalsofeen lichtstraalden
donkeren nevel,waarin haar verstand gehuld was, kwam

doorschieten. Althans, zij deed de kinderen voor hun
bedje nederknielen ; zij zette zich tusschen hen, en
allen baden diep en innig voor den armen echtgenooten

vader, waarnazijinsluimerden om van eenen gelukkigen
terugkeer te droom en.
#
*

*

Zeslangejaren verliepen.
Zeseeuxs'en van pijnen en ellenden...
M en schreef 1706.
M arlborough,de Engelsche veldoverste, was meteene

talrijkelegermachttotvöôrdestadgekomenom Oostende
in te nemen, en hij beval debeschieting.De gloeiende
bommen doorkloven de lucbt, en brachten allerwege

onheil en veru'oesting teweeg ; tlok het prachtige stadhuis w erd de prooi der vlam m en.
Eene der laatste bolnmen door de belegeraars op de
stad geworpen, viel op het strand neer, en trof in
volle borst de ongelukk-igezinnelooze,die,gansch onverschillig aan het onheil der stad, daar thans alleen
ronddwaalde, nog immer de sloep verwachtende,waarm ede de vader harer kinderen opdagen zou...

%

s
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De Ketdin van oostende.

4 4

160l...

Bloedig jaartal in de geschiedeniq van Oostende.
Reeds een twintigtaljëlren werd er gewerkt aan de
versterk-ingen der stad, en thans mocht zij zich verheugen in het bezitvalldien steenengordel,- waarvan
nu ntlg enkel één brokstuk, in hat huidige Leopoldspark, overgebleven
sterke omheining, die
haar tegen vreem de overm acht m oest bescherï en.
Albert en lsabellat de vorsten der Spaansche N eder
landen, lagen
X ariakerke m et hunne benden van
verschillenden landaard. Reeds sedert den 6n Juli be-

18

legerden zij de hun oproerige Oostendsche vesting.
een om m ezien
waarvan zij gehoopt hadden zich
m eester te maken. De bezetting wasechter kloekmoedig

en talrijk genoeg om de pogingen van denSpaanschen
prins te verijdelen, en daar deze overgeenevoldoende.
zeemacht beschikte,was'hethem onmogelijk dentoevoer
van levensm iddelen en hulpbenden aan de vesting te
beletten.

Alles voorspelde eenen langdurigen, moeilijken en
moedigen krijg.
R eeds hadden de belegerden m enigen aanval afge-

slagen,doch nu wasookhun aantalmerkelijk verzwakt.
Echter mocht men alle oogenblikken hulp en bijstand
verwachten van w ege de Staten van H olland.
Droevig was de aanblik op de stad. D e alles ver-

nielende bommen, door den vijand in de vesting gew orpen, hadden m enige huizen doen vallen, andere
toonden breede scheuren en dreigden elk oogenblik
in te storten. H et gevaar was allerwege zoo grootdat
m <n d,e poedermagazi
jnen ingerichthadonderdengrond,
en desniettegenstaande, waren e1- nog vele M'oningen
bevolkt.
H et was den 15n Juli.
D e avond was gevallen, dochde voorheen zoo rustige
stad was dien dag uiterm ate woelig.D ichte volksdrom m en

-
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bewogen zich nllar den havenkant,waar een luid rum oer
waarondermenwapengekletteropmerkte,opgestegenB as.
@

En er mocht vrij in Oostende woeling,eene vreugdige woeling zijn; de beloolde hulpbenden waren aangeland onder het bevel van den nieuwen stedevoogd,
Sir Francis V ere.

De hoofden :er opgeheven, stapten de krijgslieden
de kaai over, om zich naar hunne nieuwe legerplaats
te begeven.

Gedurendeeenigelltijd werddelaatsterootopeenigen
afstand gevolgd door eene nog jonge vrouw. sierlijk
naar den smaak des tijds gukleed. W eldra echter
scheidde zij zich van de legerbende af, en sloeg den
weg in, die haar tot in de Lijnbaanstraat leidde.
De klok der hoofdkerk liet e1f bonzende galmen

hooren,toen zijden voet zette in de smalle steeg.
Alhoewel hier en daar nog lichtjes in de woningen
pinkten, hadden de vijandelijke bommen er ook veel
schade veroorzaakt. D och daarop scheen de onbekende

niet te letten, want niet eens sloeg zij de oogen op
vôôr zij aan een nederige woonst kwam, waarvan de
groene luiken reeds lang eene zorgzame hand gemlst
ltadden.

Daar hield zij stil. Een sleutel knarste in het verroeste sloj dedeurdraaidekrijsschendophareheùgsels)

-

Q0

de vreel'delinge trad binnen, ln niets verried verder
dat het htlisje eene bewoonster had wedergekregen.
Den 'volgenklen morgen had de woning nog geene
verandering olldergaan, zelfs de luiken bleven gesloten.

Tegen den middag echter kwam dejongevrouw buiten
getreden en begaf zich naarhetm iddengedeelte derstad.

M et eenmeewarig oog aanschouwdezijdeverwoesting
die haaromringde,toen zijeensklllpsachterzich paardtlnju'-rappel hoorde. Zij keek om :de stedevoogd Vere
kwam , gevolgd door zijnen stal, aangereden, om de
verdedigingswerken in otlgenschouw te nemen.

De jonge vrouw verbleekte, en ging zich tegen eenen
muur plaatsen om de ruiters vrijen doorttlcht telaten.
H are helderblauwe oogen vcstigdttn zich starlings op

Nere,en toen deze haar ontwaarde, kon hijeengebaar
van m isnoegen niet onderdrukken.

Bij deze beweging steeg de N'rouw hetbloed naarhet
hoofd, en na te &'ergeefs gepoogd te hebben eenever-

achtelijke uitdrtlkking op baai- wezell te laten zweven,
verys'ijderde zij zich in de tegenovergestelde richting.
Dusdanige voorvallen herhaalden zich zoo dikwerf,

dat het gerucht ervan tot il1 de rustige Lijnbaanstraat
doordrong. ledereen begon gissingen te maken over de
betrekkingen der vreem delinge m et den stedevoogd, en
hare geburen waren er nog het M eest om bekommerd.

--
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Eenige dagen daarna werd het gerucht vqrspreid dat

Francis Vere door een vilandelijke kogel,in het wilde
geschoten, aan het hoofd gekwetst was, en men hem
#
naar M iddelburg in Zeeland ging overbrengen,om daar
verpleegd te worden. D enzelfden avond vertelde m en,

dat de jonge vrouw gesmeekt en gebeden had om met
de boot, die den bevelhebber vervoerde, te mogen

medevaren:zelfs had zij al harejuweelenbeloofd,doch
alles was vruchteloos geweest.

lfethuisje metde dofgroene luiken bleefnu geslotenl
en zij, zij hield zich daar verborgen. Het was slechts

OP den 19 September, toen Vere jenezen wederkeerde
,

en het bewind der stad opnieaw aanveerdde uit de

handen van ziinen plaatsvervanger den Oostendenaar
Van der Noot, dat de kleinedeurzich rogmaalsopende,
om de onbekende uit te laten, die, evcnals te voren,

thans weder hare kleine dageliiksche tochtjesondernam
en dagelijks dep stedevoogd ontmoette.
O ndertusschen was aartshertog Albert niet werkeloos
gebleven. Reedg menige aanvalwas afgeslagen geworden,
en de laatste, dien van 30 tot 3'
I Decem ber 1601,had

aan beide zijden vele menschenlevens gekost.
De ontroering was algemeen,doch zij belette eenige
ihwoners der Lijnbaanstraat niet,te bemerken dater
op Q Januari 160Q, een der voeiknechten van Vere's

-
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leger een verzegeld pakle aan de geheimzlnnlge Jonge
vrouw afgaf.

Toen zij het aannam verspreidde zich eene akelige
bleekheid over haar gelaat.
-

lllet is dan gedaan... voor goedp, zuchtte zij.

W einige dagen later waren de bevelvoerders der
bezetting ten stadhuize vereenigd, ten einde de laatste
schikkingen te nemen voor eenen verwachten llieuwen
inval.

Eensklaps werd de deur driftig opengeworpen, en
bleek a1s eene doode, doch het hoofd 5er opgeheven,

trad de jonge vrouw statig binnen,en richtte zich tot
den stedevoogd :
-

<
4Siry,sprak zij, lmijne brievell zijnterug in mijn

bezit. Ziehier de uwely

En zij bood Vere eenen geslotenomslag aan.Zonder
haar aan te zien, nam hij hem ter hand en wierphem
ongeopend in hetvuur,datin den breeden haard brandde.

De vlam deed eene wijlde papierell kronkelen,en
toen er niets m eer van overgebleven was,keerde de

onbekende zich om en trad ten stadhuize uit, terwijl
zij vruchteloostrachtte hare tranen te bedwingen.
.En toch bemin ik hem nog!y snikte zij.
-

**
*

Albert had de bcstorming bevolen.

!!
De buksen knalden, de vuurm onden donderden; het

wapengekletter, de kreten van strijdenden, gewonden
en stervenden, dit alles versmolt zich in een akelig

gedruisch, waarboven het <
4Por Dios, Patria, y R eryy
der Spaansche troepen uitklonk.
Verscheidene bressen Mvaren reedsin de vestingwerken

geslagen.Op de belangrijkste van allen,dievanZandhille, stond de eigen broeder van den stedevoogd,
H oratio V ere, met een twaalftal keurbenden.H etbloed

stroomde er bijbeken over den grond, men vocht er
boven de lijken, doch de moed der bezetting verminderde met hun getal.Voet voor voet weken zij voor
de im m er vernieuw de belegeraars, niettegenstaande al

de pogingen hnnner gezagvoerders, toen een onbekende

styijder zich in het gevecht kwam mengen.
N iem and kende hem , niem and herinnerde zich dien
m an m et dit zachte, doch doodsbleeke wezen ergens

gezien te hebben. M et eenen luiden kreet stortte hij
zich op het dichtste der vijandelijke schaar,en het
breede slagzwaard,dathijmetdetweehanden hanteerde,
sneed eene diepe gaping in den drom der Spanjaards.
Aangezet door dit voorbeeld.voelden de bezettelingen
ook hunnen nloed weder ontvlam m en. A 1s w oedende

leeuwen wierpen zij zich op den vi
jand,den oubekende
achterna.

-
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De

zege scheen aan de Oostendenaars te blijven,
die, a1s betooverd door den bleèken krijgsman,wonderen van dapperheid deden;toen een Spaangch ol cier,
zich met onstuimig geweld vooruittlringende. vôôr de
onbekende zich in tegenweer had kunnen stellen, hem
aan het #evest i
den degen
n de borst stiet. Hij
viel, uitte eenen onverstaanbaren kreet en sleepte in

zijnen va1 zijne teg-enstander mede, die weldra onder
de voeten zijner eigene mannen vertrappeld werd.
Afet dezen val scheen voordebeietting alles verloren.

Na een weinig teruggeslagen tezi
jn,hernamendeSpanjaards weer het voordeelvan denstrijd;nogeen weinig
en zij stortten zich a1s meesters in dit gedeelte der
stad, toen een der krijgslieden op het goede gedacht
kw am , van een w apen gebruik te m aken, waar'
op de
aartshertog niet gerekend had: de sltlizel
) werden geopend en de niet m eer teruggehoudene wateren stortten
met zulk een geweld op de belegeraars,datallesmedegesleept werd cn weinigen ontkwamen. En diegenen
welke reeds op de wallen en in de stad geraaktwaren,
werden nu op w einige oogenbltkken verslagen,
O ostende was gered.
En toen op 8 Januari, de zon ten hooge rees, be-

scheen zij hetgruwelijkebloedbad,datOostende'sgrond
gedrtnkt had.

:5 --

De vijandelijkheden waren voorloopig gestaakt men
begon de lijken weg te ruimen.
11) den loop van dien daA vond men ook het lilk

van den (lnbakenden krijgsman. En toen men hem
onderzocht, stond m en gansch verstom d, onder den

breedek) soldatenjas vrouwenkleederen te bemerken.
A lras ging de m are de stad rond, dat de bleeke

strijder,diezoomoedig en onverschrokkenvoorOostende
sneuvelde, eene ionge vrouw was, die om haren hals
een gouden snoer droeg, waaraan een gedenkpenning
hing met de atbeelding van Francis Vere; daaronder
stollden deze twee Svoorden gegrift:

<4E EUw IGE LIEFDE.P

Men verhaalt, dat de stedevoogd, toen hij ook tot
het ïijk der heldin naderde, dier vrouw, die met,meer
dan menschelijken moed den dotldgezochtengevonden
had tusschen deverdedigersharervaderstad, dier vrouw ,

wier naam Vere alleen kende en dien hi
j met.zich in
het graf nam, daar op de knieën '
viel,en bittere tranen

stortte, terwijl hij de verstijfde hand der doode met
brandende zqenen overdekte.
W as het berouw of w as htt w roeging?
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Na eene belegering van niet min dan driejaren,had
de bevelvoerende stedevoogd M arquette eindelijk moeten
besluitel) O ostende op zeer eervolle voorwaarden voor
de bezetting over te geven aan den Spaanschen veldheer Spinola, opperbevelhebber der legerbenden van
aartsht'rtog A albrecht en de onversaagdste en edelste

der vijanden van prins Maurits van '
N assau. Ruim drie
duizend vijfhonderd krijgslieden - delaatsteverdedigers
der stad - verlieten Ollstende op QQ September'1604,
m et roffelende trolnm els, ontplooide vaandels, geladen

geweren en vier stukken grof geschut.

-
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Toen eenige.dagen later de aartshertog de belegerde
stad intoog, was zijne eerste zorg eenen nieuwen stedevoogd te benoemen,doch de moeieli
jkheid was,.dezen

op eene betamelijke wijze te huisvesten.Bi
jna alle de
gebouwen lagen in puinen, en de enkele, die nog recht

stonden, waren toch gedeeltelijk ingestort ofstonden
*

met gapende scheuren, vallens gereed. H etwas slechts
in dat gedeelte der stad, door degeschiedschri
jversmet
den naam van Nieuw Troja bestempeld!tusschen de
W apenplaats en de Visscherskaai begrepen, en waarde
bezetting zich voor de laatste m aal terugtrok vô6r de
overgaaf, dat men nog eenige huizen vond, in betrek-

kelijk goedtn staat,zoo men nagaatwatalverwoesting
de driejarigebelegering in Oostendeteweeggebrachthad.
H et best geschikte huis was gelegen in de zoogenaam de Simm estraat - de huidige Brabantstraat- en
dan nog m oest m en door zeilen het vernielde dak ver-

Vangen.

Daar zou de nieuwe stedevoogd verbliiven.
Langzaam , zeer langzaam keerde de rust weder.

De Spanjaarden,die tot de vaandels van den aartshertog behoorden, en te Oostendelegerden,hadden zich
nedergeslagen aan denzeekantder stad,hetzoogenaam de
Spaansche kwartier, in en-om de hedendaagsche Spaniestraat.

#

-
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W einige, bijna geene, Oostendsche familiën bleven
in de stad, doch weldra kwamen huisgezinnen uit
andere gemeenten er zich vestigen,en brachten opnieuw
een weinig, - o zoo weinig !- leven in de zoo zwaar
geteisterde kuststad.
* *
%

Het was ten jare 1649.
Acht klokslagen weergalm den van den hoogen toren
der St.-pieterskerk. D e avond was ingevallen, en met
hem de stilte.
In de Silllmestraat was er echter nog eenig rum oer.
Eene bende halfdronken krijgslieden vel'drong zich in
de van oudsher bekende herberg : Je Sim m e, het be-

roemdste gastbof derstad,datzijnen naam aan destraat,
waarin het gelegen w as, gegeven had.

Nevens het Capucijnenhof- de huidige Capucijnenstraat - klonk de eentonige stap der nachtwacht, de
stad doorkruisende, om de orde te verzekeren.
1îh een der huizen van de A penstraat, w aarvan de
strenge pracht den gegoeden stand des bewoners ver-

ried, zat op dit oogenblik een bejaard man naast het
open vuur en tegenover hem een jong meisje. De man
was Pieter Lerinckx, eenderrijksteen deftigsteburgers
der stad; de maagd was zijne achttienjarige.dochter
Margaretha, eene dier bevallige engelenkopjes met

SQ
yveelderigen blondell haartooi en grtltlte blauwe oogen,

door de meesters van het penceel te dien tijde zoo
dikwerf en zoo uitdrukkingsvol op het doek gebracht.

Zij hield den lieven blik gericht op haren vader,
w iens voorhootd door zw are rim pels doorploegd w erd.

iHoe!p sprak deze, lhij dorst zoo onhofelijk zi
jn
u zijnen arm aan te bieden terwijl Jozefbiju was!
W at denkt die Spanjaard wel'
/y
-

lM aak u niet boos, lieve vader! G e weet toch

wel dat een krijgsman, en bijzonder een Spaansche
krijgsman,zicb nog al eenseenige onschuldige vri
jheid
durft veroorloven in onze goede stad !p
-

<Ja, ja,p morde de oude. iGouden borduursels

en een lange degen verontschuldigen veelin dejonge
hoofdjes. Doch, gij weet dat ik die Spaansche soldeniers juist niet in het harte draag;één visscher a1s
Jozef Vangroot is mij we1 honderd goudvinken vanhet
z;

Spaansch kwartier weerd.y
De m aagd antwoordde niet, m aar ditgezegde scheen
haar ten hoogste verheugd te hebben, want zij sprtlng
den rondborstigen man om den hals, en drukte hem
een paar lange en dankbare zoenen op de w angen.
<Ot denkt gi1 misschien dat ik Jozef minder

u'aardeer dan gij, Greta?p ging hij voort terwijlhij
het liefkozend meisje zachtjes afweerde. <<W as zi
jn

5!

vader mijn beste vriend niet? En zou het huwelijk
van zijnen zoon met de dochter vanzijnenouden Pietcr
hem in den hem el niet verheugen ?>
dAlen zegt nochtans in de stad...y waagde het
-

.

'

Jonge meisje eenigszins vreesachtig.
<Ja,h> onderbrak haar vader, imen zegt in de
jk'is, en
stad, dat de dochteîr van Pieter Lerinckx ri
-

dat JozefVangroot niets bezit dan zi
jnesloep en twee
krachtige armen,zonder ziin gouden hart te rekenen.
M aar, die z66 spreken kennen Pieter Lerinckx niet!

Neen, om den drommel, zij kennen Pieter Lerinckx
niet...>>

O p dit oogenblik werd er aan de deur geklopt.
M argaretha ging openen en keerde weder,den door-

j latende aan eenen man,in eenen breeden
gang vri
zwarten m antel gewikkeld. D eze trad de kamerbinnen

e11de jonge dochter verwijderde zich.
Pieter Lerinck-x was rechtgestaan.

xrW ien heb ik de eer...?))vroeg hij.
De onbekende liet zijnen mantel vallen enverscheen
in de schitterende kleedij van hopman der Spaansche
legerbenden.
<4lk heet Lopez de Valga !> klonk het 5er uit

zijnen mond, en,terwijl hij op eene hooghartige wijze
de hand op den degen legde, voegde hijer bij:

-

-
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<...en ben edelman !p

De1Vlaming kende de weerde der Spaansche adeltitels.Ieder grondbezitter noemt zich een Don (1) en
kent zich adeldom toe.
-

lAh zoo!p murmelde hij. En luider:

-

lM ag ik 35eten welk het doel is van uw bezoek ?p

-

l1n twee woorden, Heer, za1 ik u mijne vurigste

w enschen openbaren. lk bem in uwe dochter M argarçtha en kom u haar ten huweli
jk vragen.p

Lerinckx voelde zich toornig worden bij dit zoo
hoogmoedige a1s aanmatigende gezegde, en kortweder-

voer hij.
'
lW aart gij het niet, hopman, die dezen namiddag
-

M argaretha uwen arm kwaamt aanbieden, u'anneer zij
de Capucijnenkerk uittrad ?p
llnderdaad, ik heb mij die eerbiedige vrijheid
veroorloofd. Ik hoop toch dat jonkvrouw M argaretha
-

zulks niet euvel opgenomen heeft.?>
G een antwoord volgde op deze vraag.
eEn zou
u,y ging de hopm an voort,leenig

antwoord mogen vragen op mijn eerbiedig verzoek
van zoo even ?>

Lerinckx zag zijn tegenspreker vlak in de oogen,
1)Dpn iseen Spaansche adeltltel.

!5 -

en terwijlhijmoeite deed om een onverschillig wezen
te toonen :

<4AViJ' zijn zeker,y zeide hi
j,xxMargaretha en ik
.,
zeer vereerd dooruw vleiend aanbol,doch wijbetreuren
-

het niet te kunnen aannemen.M argaretha isverloofd,...
sedert lang...y
-

lverloofd is nog niet gehuwd ly hernam dè Span-

jaard.
AGiJ
' zegt uw gedacht rechtuit, hopman. lk zal,
van mi
jnen kant, zalks ook doen. Ik herhaal u dus
nogmaals: Margaretha i
s verloofd, en zijza1 haren
verloofde huwen..., en niem and anders...>
-

En hij drukte op deze laatste woorden.
De hopman wasbleek geworden...eenewijleheerschte
er eene diepe stilte.
44M en heeft m1
k
J
. dus niet bedrogen !p kreet (je

krijgsman eindelijk. terwijl zijn wezen krampachtig
samentrok. lzij is verloofd met Jozef Vllngroot,een
visscherly En op verachtenden toon voegde hij erbij:
lEen visscher !... voor M argaretha 1h>
lDie visscher, hopman, is u wel weerd,y antwoordde de vader. iD ie visscher heeft a1s kind met

Margaretha gespeeld en zalhaar thans a1s zi
jne bruid
naar het altaar leiden.y

lDat is mijn laatste woord!y

-

-
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lMisschien!y mompelde de Spanjaard,terwijlzijn

oogen vlammen schoten. En op hoogen toon :

:'tIs wel, ik weet nu genoeg 1 Gij hebt de
schoonste hoop mijns levens vernietigd, maar, weeser
van verzekerd,gij zult u den naam van don Lopezde
Valga nog dikwerf herinneren.p
D e Oostendenaar haalde Aoor deze bedreiging gansch
onverscbillig den schouder op.
Eene traan was in het oog des kri
jgsmans opgekom en. M et eene snelle beweging vaagde bi
jhaarweg,
en m et den trots. den

Spanjaarden eigen,trad hij de
woonplaats uit. Aan de deur ontmoette hi
j een andere
bezoeker,een jongeling van een twintigtal jaren,met
een ernstig, manhaftig voorkom en.
H et was Jozef Vangroot.
M et gloeiende blikken aanstaarde de hopm an den

jongen, bevoorrechten visscher. Deze had den Spanjaard herkend, die hem om zijne verloofde benijdde,
en verweerdigde zich niet den kriigsman, die hem zoo
onheilspellend aankeek, te groeten. Terwi
jleen medelijdende glimlach om zijne lippen speelde, trad hij het
huis van M eester Pieter Lerinck-x binnen.
De deur ging toe.

N auw een paar dagen Warell er Verloopen, Of m en

57
vond

de duinen het onbezielde' lichaam van don

Lopez de Valga. Een kogel had hem getroNen, en het

wapen, dat hem den dood in het hartgejaagd had,
werd een w einig verder w edergevonden.

ln een der zakken van zijn overkleed vond men een
briefje, haastig in potlood geschreven,waarop de gerechtsdienaars, die het lijk onderzochten, tot hunne
#rootste verbazing lazen :
x
klozef Vangroot vervolgt m il, een wapcn in de

xrhand... Indien mij een ongeluk overkomt,zoo wete
imen dat hij de plichtige is... Hijwil.mijdooden,
iom dat ik ook X argaretha Lerinckx bemin.y
DoN LopEz DE VALGA.
(
tvangroot een m oordenaar!y riep een der ge-

rechtsdienaars uit. wonmogelijk ! Hi
j is de braafste
man der stad ! Die Spanjaard liegt nog na zijnen
dood !y
N iettegenstaande deze overtuiging door iedereen te
O ostende gedeeld werd, werd de visscher toch in
hechtenis genomen. De aanklacht des verm oorden was
te stellig, en het magistraat der stad dorst zich niet

verzetten tegen de eischen van het Spaansche kri
jgsvolk, dat, voor de groote poort des raadshuizes vergaderd, niet ophield luidkeels te schreeuwen :
44A m uerte! J m uerle/ Vangroot a m unrte /y

38 -H et was weldra algemeen geweten dar de 0 .s6,
de sloep, die Jozef bevaarde, sedert eenige dagen in

de haven lag,dathij den avond voor den moord een

kort bezoek bij meester Lerinckx afgelegd àad, en
j zich zegde,om
vroeg svas vertrokken, vermtleid a1s hi
aan boord uit te rusten.
Dit kwam ook overeen m et de verklaring van den
betichte, die echter'geene getuigenis kon aanbrengen

Niemand had hem gezien, daar zijne vaargezellen den
ganschen dag aan wal waren gebleven.

Het gevolg daarvan was, dat de jongeling ineen der
onderllardsche kelders des raadshuizeswerd opgesloten,
om een paar dagen later naar Brugge overgevoerd te

worden, waar het gerechtshof zijnen zetel hield.
Talrijke Oostendenaars waren, den dag, waarop
Vangroot voor zijne rechters verschijnen zou, naar
Brugge getogen. Zii kenden en beminden immers allen

den jongen visscher,waarover thans het oordeel ging
geveld worden.
In tegenstelling met hetgeen iedereen verwachtte,

verried de houding van den jongeling niet de minste
(lngerustheid; met helderen blik zag hij zijne recbters
aan, en.koelbloedig aanhoorde hij de jselijkebeschul#

diging,tegen hem ingebracht.

39 --

lBetichte, wat hebt gij tot uwe verdediging in

te brengen ?p klonk het van den rechterstoel.
= lslechts dit,y was het antwoord. lEr dient bewezen te worden aan wie het wapen toebehoorA ,
w aarm ede de m anslag gepleegd werd.y
l)e rechters zagen elkander aan, en in de gerechtzaal klonk een gemurmel, dat a1s eene ontlasting uit

de beklemde borsten der menigte steeg.

Hoe kon het zijn datmen dààraan niethadgedacht!
De uitspraak van het vonnis werd verdaagd, een
vtlllediger onderzoek bevolen, en welhaast bleek het,
dat bedoeld Wapen den avond vôôr de misdaad door
don Lopez zelve te Brugge gekocht was.
D eze nieuwe mare werd te Oostende met geestdrift

ontvangen men dacht Vangroot reeds vrijte zien ;
doch de onschuld des betichten was nog niet klaar

genoeg gebleken, en hij bleefte Brugge in hechtenis.
M isschien ware hij nog langen tijd gevangen gebleven,zonder een bijzonder en gelukkig voorval.
De soldenier, die a1s bediende bij don Lopez had
gewoond, vroeg eenige dagen later een verhoor bij
den stedevoogd, en verhaalde hem , dat don Lopez,
den dag voor den moord, hem aanbevolen had een

zorgvuldig gesloten ko:ertje naar een zijner vrienden
t. Brussel over

brengen. X et het gedacht, dat cr

-

lr -

schatten in verborgen waren, had de soldenier het
echter bewaard, en na den dood des hopmans geopend

Tot zijne groote teleurstelling vond hij er slechts
eenige heiligdommen in, en eenen gesloten brief, dien

hij, om vergifenis smeekende,den stedevtlogd kwam
aanbieden.

Deze opende hem en doorliep hetschrijven.
In dezen brief, een echte zegekreet van Spaa/schen

haat en bevredigde wraak, kondigde don Lopez zijnen
riend aan, dat hii, het leven tot walgens toe moede,
zich ging zelfmoorden, doch op zulke wijze,dat zijn
vijand, die, zooals hij zegde,hem het hart van Margaretha Lerinckx ontstolen had, voorzeker in zi
jnen
val zou medegesleept worden. Hij beschreet er in, de
lafhartige, welk duivelsch plan hii ontworpen had en
ging uitvoeren, en eindigde met te zeggen, dat hij,o
gruwel, gerust stierf met bet gedacht dat Vangroot,
alhoew el onschuldig, a1s m oordenaar het schavot zou
beklimm en.

Dit schrijven werd aanstonds der Rechtbank over7

gemaakt en den volgenden dêtg reeds betrad de Jonge

visscher,vrijen onschuldig verklaard, terug den grond
zijner geboortestad, die hij eene uijle gewanhoopt had
nog w eder te zien.

-
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Eene maand later heerschte er eene Ongemeene

vreugde in Oostende. Eene talrijke menigte was inde
Sint Pieterskerk- s'ereenigd, om het huys'elijk bij te
M'onen van Jozet Vangroot m et M argaretha Lerinckx.
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Na den stozm .
Blz. 53. De sloep nadert.
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Na dtn Storm .

% * *

H et orkaan, dat sedert eenige dagen onze vaderlandsche kusten teisterde, had uitgewoed. Er woei nog
immer een hevige N oordenwind,doch de wateren hadden
zich grootendeels teruggetrokken, echter niet zonder
overal sporell van vernieling na te laten.

Eene Qauwe winterzon was twijfelachtig ten hooge
gerezen, en bescheen als meewarig het tooneel van

verwoesting, dat onze belangrijkste haven aan zee op
dit oogenblik opleverde. Langdurig en schrikkelijk
hadden de verbolgen elementen hunnen wrevel bot g.
4è
vierd, en alleen de oudste lieden herinùerden zich 'nog
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ooitzulk een vreeselijk tempeest.bijgewoondtehebben.
Alsof de zeewateren hunnen door de menschen in#ePalm den eigendom hadden'willen heroveren, waren

zij schuimend van woede de stad ingestort, waarvan
zij de meeste straten inwaterwegenherschapenhadden.
Van zijnen kanthad de nijdige wind, in bondgenootschap m et de ontketende zeemachten, het op de ge-

bouwen gemunt: torentjes en versieringen van .allen
aard waren afgerukt, en lagen in brokken onder de
wateren verspreid, of .zwalpten nog door de straten
heen.

Op den eertijds zoo âeren dijk was hetschouwspel
niet minder bedroevend. H ier lagen banken tegen de
huizen geslingerd ; daar stonden lantarens onthoofd of
m et geknakten hals ; verder waren blinden en venster..

luiken losgerukt en verbrijzeld, ofhingennogbi
jdeelen
tegen de m uren te klapperen, door de windtochten
bewogen. Ja, zelfs de groote arduinsteenen, waarmede

de helling gesteund was, hadden veel te lijden gebad :
menige waren door de golven uitgerukten verzwtllgen,

of lagen thans te midden der groote plassen,waarmede
het strand ovbrdekt was.
Tegen het gebouw van den Bestendigen Reddingsdienst, dat .ook veel geleden had, stonden nu eene
gansche reke garnaalvisschçrs - m annen aan dien

-
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dienst gehecht - gereed om e1k in ùood verkeerend
vaartuig ter hulp te snellen.
Op het W ester havenhoofd had de storm nog ver-

schrikkelijker te werk gegaan.Zware balken waren er
metbovenmenschelijk geweld uithunnesteunselsgerukt
en weggeslingerd ; andere, als rietstengels middendoor
gebroken. O veral gaapten breede openingen,langswaar
de nog im mer kokende golven ten hooge stegen,breed
uiteenspatten, en m et hun lillend schuim alles be-

dekten wat hen omringde. Hetsierliike gasthofje,dat
over een paar dagen nog op het havenhoofd stond,en
den wandelaar tot rusten uitnoodigde, was ook de
prooi der golven geworden ; de machtige vloed had het
a1s kinderspeelgoed opgelicht, stuk geslagen en m edtgevoerd.
Bij al die verwoesting was de hooge seintoren,
M'aarop het geleivuur des nachts den zeevaarder deq
w eg naar de haven aantoont, alleen pa1 en onbuigbaar

blijven staan, en, niettegenstaande al de woede der
ongebonden zeemachten, verhief hij zich nog immer
ten hemel, als wilde hijde golven tarten.
Dààr) op die thans naakte plek, welke zich a1s het
bovendek van een ontredderd vaartuig voordeed,waarvan nog enkel één mast, door den seintoren verbeeld,

was blijven rechtstaan, bevond zich eene talrijkegroep

-
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visschersvrouwen, waarvan de kleederen in den wind
iadderden. H unne gelaatstrekken, door de zon gebruind, waren nu door diepe treurnis en steeds aan-

groeienden angst verwrongen; zi
j stonden, tegen de
borstwering leunende, de onmeetbare uitgestrektheid
der wateren te peilen. Allen hadden nog familieleden
op zee : de sloepen, door deze bevartln, w aren nog
niet in de haven aangeland.
O ngelukkige vrouwen !
H oe zielroerend is thans hun aanblik ! H oe staren
zij in de verte,a1s wilden zijdaar een zeilontdekken,
dat hun - al ware het m aarvoor eenigeoogenblikken
nieuwen m oed in het gefolterd hart zou storten !

Hoe vreeselijk moest hun toch het gedacht niet zijn,
t hun broeder, hun zoon,hun vader,hun echtgenoot,
het killige watergraf den dood gevonden had, en

ziihem nimmer zouden wedcrzien !
Plotselings kom t er eenige opschudding tusschen de
verzam elde vrouwen, die alleen den m oed bezitten om
OP het havenhoofd de n0g immer huilende winden te
m idden der golven te trotsen.
<D e li
jbont!* klinkt het in de schaar.
ln de verte ontwaren hunne scherpziende oogen een

notendopie, dat op de geweldigste baren a1s een pijl
vooruitschiet.Het is inderdaad de lijeboat, hetranke,
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met kurk omschorste vaartuigje van den Bestenligen
Reddingsdienst, waartegen de meestwoedende'zee niets
vermag, en waarmede men, door de branding heen,
nieuws gaan vragen is van de achtergebleven sloepen
aan de W est-H inder, het vuurschip v6ôr Dover gelegen.
D e lange roeispanen, door de eeltige handen van
een tielltal kloeke garnaalvisschers bestuurd, zweepen

de oppervlakte der wateren.Nu eensschi
jnthetbootje
in de kolken der zee te verzinken, dan ziet m en het
weer bliksem snel op den kam van eene aanrukkende

golfde hoogte opgeslingerd worden,dochaltijd slaan
de riemen met gelijke krachtdoordeonstuimigewatervlakte, en in weinlgen tijd is het tot vôôr het bavenboofd gekomen.

Buiten de bem anning is er niemand aan boord te
bemerken ; op aller wezen staat de bedrogen hoop in
diepe trekken, en het is m et zichtbaren schrik datde
angstige vrouwen over de borstwering blikken,om iets
of wat, wie weet, m isschien nieuws van de leden huns
huisgezins, te vernemen.
Eilaas ! de W est-H inder heeft niets kunnen m ededeelen !
W aar er te voren alleen diepe zuchten en stom me

zielepijn heerschten, weergalmen thans de luidejam-
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m erkreten dier ongelukkige wezens, die op dit oogen-

blik misschien reeds weduwen, reeds wezen zijn.O !
die bnzekerheid, waarin alles gehuld is, die wreede,
martelende onzekerheid, die het hart dier nochtans zoo

moedige vrouwen vaneenrijt, wie zal het vermogen ze
te beschrijven
Eene menigte namen klinken uit de groep op : e1k
derachtergbblevenen werd imm ers toch zoo vurig bemind,

alkon men het wel eensandersbijdie ruwe bcvolking
vermoeden. D e luide smartkreten worden algemeen,en
vermengen zich m et het gehuil der winden en het gedruisch dergolven.Ellte deze? angstig nokkende vrouwen
betreurt immers een bloedverwant!

De reddingsboot ligt vastgesjord aan den voet van
den watertrap, nabij het gebouw van den Destendigen
R eddingsdienst. Op de betraande wezens van de verm oeide roeiers heeft de treurnis ook haren donkeren

sluier geworpen, want nergentlmisschien zijn mannen
van hetzelfde vak z66 aan elkander verkleeld, dan onze
moedige, brave zeevisschers.

lmmers, hebben zij niet allen dezelfde verplichtingen tegenover dezelfde weldoenster,de zee? En is die
zee ook niet hun aller #rootste vi
jandin?
Van OP den seintoren staart men voortdurend de
wijde Tvatervlakte over,... Zou men niet zeggen...?

1!
9tj

Ja... Nog eens met gesppnnen aandachtdenverreki
jker
doorblikt.,. lnderdaad, ginds, in het W esten,daagteen
zeil a1s uit de golven op....het is eenevisscherssloep!...
Zij geeft vlaggeteekens: de vaderlandsche driekleur
boven den blauwen wimpel!
'tls het noodsein !
Eene sloep in nood!y
-

-

iW aar?y
l'
I'en yv esten 1y

Zoo klinkt het thans rond.Ook bij den Reddingsdienst heett m en het gehoord. Eene nieuwe reke der

bestendige redders springt de ltfe-bnatinten onder
de krachtige roeislagen schiet hetranke vaartuigjeopnieuw tegen de wilde golven op, in de richting van de
in nood verkeerende sloep.
'

ln de haven ligt de tuibootl onder stoom gereed om
%

toe te schieten, mocht hijergensnoodig geacht worden.
Het vlugge bootje der garnaalvisschers is voor de
starlings turende oogen der in angstige spanning geblevene visschersvrouwen verdwenen. Van op den sein-

toren echter kan men het nog door de verrekijkers
ontwaren : het schiet immer m oedig voort.
Daar is het de 'sloep genaderd.
D eze is thans ook beter zichtbaar.
De m ast is met zeilen en al over boord geslagen ;

de bemanning heelt echter eenen noodm ast opgericht,
doch is zoodanig uitgeput door haren langdurigen

strijd om het leven tegen de woedende golven, dat
geen van hen de hand kan slaan aan het getuig.

Een paar mannen van den reddingsboothijschenzich
in de sloep, zetten ket zeil naar den wind, en voeren

langzaam naar de haven toe,terwijl de life-boat zich
ijlings terugspoedt om het goede nieuws over te
brengen.
D e vrouwen OP het havenhoofd staren reikbalzend

op het lichte, doch sterke notendopje, datlangzamerhand grooter en grooter wordt, en eindelijk de haven
nadert.

D aar is het.
iN ummer 136 volledig, en drie geredden v'an
num m er Q4Q1> w ordt er geroepen.
Drij geredden !...Dus twee dooden op num m er24Q.
Dat is bet eerste gedacht.
lW ie is het? W ie ? W ie ?h>

Doch de garnaalvisschers spoeden zich terug naar

de aanlegplaats- zijmogen geenen tijd verliezen
terwi
jl de meest tegenstrijdige gevoelens op'
dewezens
der, nu hopende, dan wanhopige vrouwen zichtbaar
ziJ
-n.
D e sloep nadert: de wand draagthctmerk O 136...

- a.
r'
j-

W at moeten die arme m enscbell,binnen die enge ruimte

op den onmetelijken en verwoeden oceaan zwalpend,
toch geleden hebben !!

Doch,zij zien die haven weder, waar zij nietmeer
hoopten aan te-landen,en aller krachten schijnenweder te keeren. Althans, buiten de twee redders, staan
acht mannen op het dek, naast elkandergeschaard a1s

voor eene parade.

Bij het dichter naderen der sloep herkennen eenige
vrouwen tusschen de bemanning den zoo smarteli
jk
verbeidden zoon, vader of echtgenoot, en vallen van
de uiterste wanhoop in de grootste uitgelatenheid,ten
aanzien hunner m eer rampzalige gezellinnen, die na
eene straal van hoop te hebben zien schitteren, zich
thans weer in de zw artste verlatenheid bevinden.

Onderwijlen heeft de sloep de haven bereikt,en
wanneer zij tusschen de beide havenhoofden inzeilt,
ontdekken zich de hoofden der m anschappen - deze
martelaren der zee - en in eene onbedwingbare opwelling van hun eenvtludig en dankbaar hart, slaan allen
eerbiedig het teeken des kruises.

qGoddank !h
> klinkt het van hunne lippen.

En terwijl enkele der vrouwen,weenend en roepend
van geluk, ijlings het havenhoofd verlaten,blijven de
andere nog steeds in de verte staan turen, toter weer

-
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eene lichtstraal - een zeil - de zwarte nevel hunner
eenzam e en ellendige toekom st doorschiete...
En wie weet-...
*
*

%

Eenige dagen daarna werd er in dehoofdkerk eenen

plechtigen lijkdienst gevierd voor de zielen der ongelukkige visschtrs, in den laatsten storm omgekomen.
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Het wijde uitspansel had zich in eenen zwarten
sluier gehuld, en liet de zee geen enkelsterretjeweerspiegelen... Alles was duister op denwi
jden waterplas.
A ls verloren te m idden vall den oneindigen oceaan,

dobberde cene visscherssloep, de 0 .73 op de rustige
golven. D e frissche zeebries deed de uitgezette zeilen
zwellen en stuurde het vaartuig Oostwaarts. Te lmidden van den donkeren nacht was het echter toch te
onderscheiden door de lantaarp, die helder boven op
deà grooten m ast brandde, en door de lichten die,

achter dikke glazen, aan bakboordzijde rood en aan
stuurboordzijde groen getint,waren aangestoken.
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Slechts één man bevond zich op hetdek :hij had
de wacht; de stuurman en de twee andere gezellen

waren beneden in de lage,dompige kajuit, het dusgenaamde logiest.

Zijverveelden zich schromelijk. Het avondmaal was
pas genoten ; een weinig te voren w aren denetten opgehaald, geledigd en wederom uitgehangen,zoodateen
paar uren werkeloos konden doorgebrachtworden.Zi
j
spraken niet; reeds meer dan acht dagen zwal
pten zij

op de zee,en,wat zouden zij nu nog elkaarte vertel1en hebben ! Ieder van hen droomde, m et de (logen
open, aan den aioopellden terugkee
r, en tooverdezich
4

soms aanlokkelijke, soms minder blijde tafereelen voor
den geest.

Uithunnen mond, waarin zijhetgebruikelilkebaardbrandertje klemden, stegen dikke rookwolken op tot
tegen de lage zoldering, en omhuldendegallschekajuit
in eenen zwaren, verstikkenden nevel. D och, wat gaf

hun dat? Reeds lang immers waren zij diemettabaksgeur bezwangerde lucht onder het dek gewoon.

Aan den wand was, in een kistje, de olielamp bevestigd; zij wierp haar twijfelachtig licht, door de
rookgordijn heen, tot in een hoekje der kajuit, waar
de scheepsjongen, een knaap van een twaalftal jaren,
op den vloer nedergezeten was, met een bankje voor

-
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zich,waarop een eenvoudig uit hout gesneden bootje
stond. Van tijd tot tijd blikte hijtersluiks naarzijne
drij medevaarders, alsof hij vreesde van hen eenig
bevelte ontvangen,dat hem inzijnedrukkebezigheden
zou storen. W ant, (lfschoon de stuurm an en de maats
van de 0 . 73 in den p'rond doorbrave lieden waren,

wist hij zeer svel, dat de 44jongen> nietergvante1is
aan boord. A lle de ondergeschikte bezigheden ziln

zijn aandeel; hij moet de aardappelen schillen, het
zooitje gereed maken, en,wanneer de manschappen
hunne rust nemen,de wachtoptrekken.De 44jongen>
wordt in het geheel niet tusschen de visschers m edegerekend, en kenschetsend is het antwoord van den
stuurm an, w anneer m en hem vraagt welke bem anning
er aan boord is :

Vier ZIELEN en een jongen !>
H et was echter reeds vrij laat. in den avond ; zijn
verplichtende dienst was verricht,en hij kon zichnaar
hartelust overgeven aan de gewichtige bezigheid, die
hem reeds m eer dan eenen tochthad onledig gehouden.

Hij vervaardigde immers een bootje, waaraan niets,
hoegenaamd niets, mocht ontbreken.Zelfs had hij het
reeds met den naam zijner lieve moeder gedoopt, en
op

het smalle buitenwandje had hij met onbedreven

hand : Theresia in drukletters geteekend. H etwas be-

-
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stemd om in de hut op de kast der huiskalner te pronken, naast het bruingerookte Lieve-vroul
venbeeldje,

waarvoor alle Zaterdagen een kaarsje ontstoken wrrd.
En zoo een schuitje vervaardigen was geen gemakkelijk werk!Eelst had hij een ruw houtblokje moeten
'

uithollen, dan de noodige vormen m oeten geven aan

vô6r- en achtersteven, en er twee roejes in maken,
En dit had zoo lang, zoo lang geduurd ! D aarna

waren er de bankjes in gekomen, drie bankjes, waarvlln het middelste doorboord m oest worden, om het

mastje door te laten.
00k aan dit laatste,even a1s aan het dwarsmastje
had hi
j langen tijd gewerkt, en zijn weinlg gereedschap
was zoo gebrekkig 1 M et het plaatsen der zeiltjes u'as
llet echter beter vooruitgegaaTl, en nu hoopte hij zijn
w erk dezen avond te volm aken, en er m oeder m ede te

s'errassen bij zijne tehuiskomst.
Alaar daarvoor moest hij zich haasten ;dereisliep
ten einde, en het bootje was we1 af, doch hetmastje
wou maar niet ste!ig recht blijven staan. Hetwiegelde
heen en weer bij de minste beweging, zotldat het
zeiltje er van ruischte.
Dit moest verholpen worden

Indien hijeens met een boutje hetmastjevan onder

-
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vastzette, maar zeer schoon en ehen, zoodat men het
niet zien kon....

llij zag rond.
Om hem heen lagen allerhande houtsnippertjes verspreid, doch het eene was te dun, het andere te dik.

Eindelijk vond hij er een naar zi
jnenzin ;hijbeproefde
het : het m oest nog een weinig verdund worden.

llverig begon hijhette scherpen.
Terwijlhij in deze bezigheid verdiept was,kwamen
allerhande tafereelen voor zijnen geest opdagen. Hij
herzag die Vlaamsche duinen, zoo ruw ,en toch zoo
dichterlijk en schoon zelfs voor hem , ongeletterd
natuurkind
En dààr, biina tegen het oude, verlatene fort Napoleon,waar hij zoo dikw erf m et zijne
kameraadjes gespeeld, eh zoo menige broek aan de
voortlitstekende punten der verwoeste ophaalbrug ge-

laten had, verhief zich een klein, o zoo klein huisje,
geheel tegen de duinen geleund, en m et een zorgvul-

dig onderhouden tuintje voor.
Daarin woont zijne moeder, eene arme visschersweduwe, zijn vader verloor het leven bij den laatsten storm - met zijne twee broertjes en drie zugjes.
M oeder zit llevens de kachel naarstig bezig metklee-

deren te verstellen ;hetjongste kindje ligt nog in de
wieg en slaapt,terwtl de vier andere in de duinen en

62 -op het strand heen en weer springen en rollen,en het

zich nietontzien met hunne bloote voetjes en beentjes
in het kabbelellde en schuim endezeewatertcplonsen,

Hoe vermakelijk is toch het kinderleven aan de
zeekusten 1

Terwijl het jongetje in zulke droomerijen ijverig
zijn boutje scherpte,hadden de visschersmaatsdestilte
verbroken.

<Morgen zien wij de haven!> sprak de stuurm an.

<Des te betery, zuchtte de jongste maat. < lk
za1tevreden zijn opnieuw vtlet aan wa1 te zetten.*
-

< Toch niet om uwe beenen te laten rusten ;

daarvoor hebt gij te veelkwik inuw lijf1>antwoordde
een oude, grijze stoppelbaard. <W at mij aangaat,de
dienst steekt mij niet tegen,en voor goed zou ik het
aan land niet gewoon worden ; m aar dat een rug, die

zooveelwind gehad heelt, dat hij er van gekromd is,
soms naar rust verlangt, dat weet ik !y.

.Rust!rust!y lachte de jongeman,((diezullen
wij hebben,wanlteer wij dood zijn1>
AW elnu,> sprak ernstig de grijsaard, <het
wordt allengs mijnen ti
jd om er een voorsmaak A'an
te ntm en !>
< Praat tegen den vaak ! zoo sprak nu destuur-

6!

man er tusschen,en, den ouden man vriendelijk opde
schouders kloppende,voegde hij er bij AW ij zullen
dien van avond eens anders verdrijven.... Jongen !y
riep hj,den scheepsknaap toe,<op het dek! Los le
wacht af en dat K o beneden kom e !y

In zijn werk opgeschrikt, sprong het kind recht,
liet mes en boutje vallen en klom den trap op,gansch
bedroetd om die onderbreking.in .de voltooiing van

zijn,helaas,nog immer onafgewerkt schuitje...
De stuurman trok de tafelschuif open, en haalde

een pakje vuile speelkaarten te voorschijn.
K o waq om laag gekomen, en het viertal zat thans
rond de kleine tafel geschaard.
-

<<D e stierm an geeft!y zegde de oude m aat, en

weldra waren zij alle vier, met de ruwe prentjes tusschen de eeltigevingersin hun ingewikkeld kaartspelver-

diept. Niets onderbrak de stilte dan van tijd tot tijd
een half onderdrukt barsch w oord of een vuistslag op
de tafel gegeven.
Eensklaps....
Een schok-... een gi1.... een plons-...
-

<De jongen over boord!F roepen allen gelijk en

meteen snellen de vier visschers het dek op....

G een scheepsknaap te zien.

Illings grijptde stuurman eene lantaarn)diespoedig

-
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ontstoken is, en gaat er mede het dek rond, zoodat
de lichtstraleh op het water vallen. lnm iddels is de

grijsaard naar hetroergeslleld om devaarttestrenlmen ;
de twee andere gezellen hebben reeds de reddings-

boot te water gelaten en zijn er in gesprongen,om op
verkenning uit te gaan.
D e sloep ligt onbeweegli
jk.
D e stuurman, die het gansche dek in weinigestonden
overzien heelt, zucht:
lverloren ! reddeloos verloren !p
.

Maar aljbf hij zijne eigene woorden niet gelooven
kon, buigthij zich A'oorover en laat de lantaarn inde
kleine plaats zinken waar het scheepstuig ligt.

Hij schouwt aandachtig in het ronde...
N iets !....

Hij staat op en, terwijl de oude gezel dien tocht
met angstige blikken opvolgt, daalt hij neder in het
onderdek, waar de gevangen visch a1s zilver tusschen
al de kleuren van den regenboog te spartelen ligt.
Alles is vruchteloos.
O ok K o en de jonge maat keeren weder, gansch
mismoedig. Zij ook hebben te vergeefs den geheelen
om trek doorzocht...

De boot wordt terug op zijne plaats gebeschen, het
roergekeerd en de 0.73 zet zijnen koers voort.
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De bemanning staat eene ei
jlesprakelolsralssteenen
beelden, en in het oog van den ouden visscher perelt
eenen traan, die w eldra

in den grijzen baard verloren

geraakt.
< Hoe

mag dat gekomen zijn?> spreekt eindelijk
de stuurlnan.<Zoudejongen,slaapdronken,dooreenen
misstap over boord geraakt zi
jn. Doch neen,slaapdronken was hij niet...lk zie hem nog voor mi
j,een
mesje in de eene en een stukje houtin de andere
hand...En scherpen,
rdat hi
j deed,scberpen,alsofeene
-

geheime macht er hem toe aandreef...*

<En ik,> zegt dejongstey <ik zie nog altijd
zi
jne treurige en halfvochtige oogen, toen hij naar
boven ging...y
< Ik moest hem niet weggezonden hebben !>
klaagt de stuurman, en hi
j slaat zich met de breede
vuisten op het hoofd.
N iemand antwoordt daarop.
N a eerst bemerken de mannen dat een hevigc bries
.

bet vaartuig beweegt.<Verstaat gijhetnu?> galmt
de oude maat, i de knaap is door eenen rukwind opgenomen en over boord geslingerd !>

Armejongen 1
-

44K o, houd voort de wacht > beveelt de stuur-

man) en,a1s bezwaard door wroeging,treedt hi
jlang-

44 zaam vooruit, gevolgd door de twee maats, en daalt
den trapkaf naar het logiest...

Nauweliikszijn zij beneden,of... de drie mannen
komen plotselings terug op het dek gestoven, metde

uitdrukking van den diepsten schrik op het wezen,..
W at was er gebeurd ?

Ziihadden den scheepsjongen gezien in het hoekje,
waar hij gewoonliik kat, en weder was hij bezig met
zijn bootje te scherpen,te scherpen zonder opzien.
Na eene Wij1...
< W iJ
- zijn dwazen !> zegtde oude zeerob.< Laat
ons teruggaan.'
)

<<Begrijpt gijer nietsvan? >vraagtde stuurman.
<Ja,> antwoordt de grijze, <de ontroering misleidt onze zinnèn... De jongen is over ooord.>
<En toch is hij beneden !> valt de jongstehem
-

in de rede.

((Terug !y beveelt de stuurman,
M et eenen onbestem den angstdalen de drie visschers
-

weder

de kajuit at,en u.edertlm staan zij daar,

a1s van de hand Gods 'geslagen....

De jongen zit nog immer op dezeltde plaats en
scherpt, scherpt zoo ras a1s hij maar kcherpen kan-..
-

44K leine !> roept de stuurm an.

G een antwoord-

-

4:

Metvaste.doch trage stappen treedt hij tot bi
J het
kind-...

llûleine!8 zegt hij nogmaals, en wi1hethandje
grijpen,dat het boutje scherpt,doch..
Zijne hand grijpt in de ruimte...
l'tls zijne schim !* roept hij en deinst terug tot
bij zijne gezellen.
iJa, zijne schim !+ herhaalt de grijze maat,
lzijne schim, die hier blijft om datbootje aftemaken,
dat hij zoo geerne aan ziine moeder zou geschonken
hebben...p

Nu zwijgt iedereen... Eene plechtige stilte heerscht
in de sloep... M en hoort niets m eer dan de bevangen
ademtochten der drie m annen, wier blikken starlings

op het werkende knaapje gevestigdzijn...Niemalldkan
zich nog verroeren...
l)e stuurman komt eerst tot bezinning.

lEn dat is mijne schuld!w jammert hij.lW elnu,
wij, wij zullen dat bootje voort afmaken en het naar
zijne moeder dragen... Zoo weze ziln laatste wensch
vervuld!...y

lW ij beloven hetmetu !y roepen deandere maats.
En nu verheft het kind zi
jne oogies tot deze ruwe,
thans zoo ontroerde zeebonken, glim lacht, a1s om hen

te bedanken en...verdwijnt.

Nqm oord.
De volksverhalen : De Zinnelooke, De Heldin van

Oostehde, en Tusschen Puinen en Duinen,die wi
j
in dit bundeltje den goedwilligen lezer aangeboden
hebben, zi
jn, zooals het ten andere het onderschrift
aanduidde, overleveringen uit den volksmond te.en om

Oostende opgegaard. Over een vijftigtaljaren werden
zij dan ook even vermeld in het werkje: Ostende
la m czn, van E. BOCHART.
H etgene wonder is om vast te stellen, is, dat de
O ostendsche overleveringen nooit verder het verledene

ingaan dan tot 1599.ti
jdstip waarop het belangrijkste
wapenfeit uit O ostende's geschiedenisplaatsgreep.W i
j
wiblen spreken van de driejari
ge belegering der stad
door de aartshertogen Albert en lsabella.

De reden hiervan islicht te begrijpen wanneer men
weet, dat na de belegering er nog slechts enkele
Oostendsche fam iliën in de stad bleven, en denieuw'e

inwoners natuurlijk niets van hetoudeOostendewisten
te vertellen.
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W at de gescbiedkundige bijzonderheden aangaat,die
hebben wi
j voornamelijk geput uithet verdienstelijke
werk van onzen geleerden stadgelloot EDwARD VLIEN

TINCK : Het Oude Oostende en zijne Jrfeylrfge Belegering.

Het.vierde nummer van d'it bundeltje Na den
Storm , is eene herinnering aan den woedenden storm,
die, in December 1898, onze kust kwam teisteren

den hevigsten,dien men sedert meer dan dertig jaren
te onderstaan had.

Hetvijfde nummer: < c:voor Moeder! hoorden
wi
j1 metzeen aantal wijzigingen, uit den mond van
eenen ouden stuurman, die het zoo verzekerde hij
ons ten m inste - zelf ondervonden had !
E.

#
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