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Nr 172
A. I-IANS

EEN AVONTUURLIJKE REIS

Arthur Bogaar'd had een kaart 'op tafel uitge'
spreid.

- 
Zie, zoo rijderr we, zei hij. Van Antwerpen

over Merxe,m naar Capelle en Putte. Daar is de
Hollandsche,grens. En dan over l-loogerheide naar
Bengen op Zoom. En vandaar is het maar een heel
klein eindje meer naar Tholen.

Zijn ouders en zijn zuster Anna keken toe.

- 
't Is toch een'hee,l einrd per fiets, meende:

mevrouw Bogaard.
't Is best te doen, sprak vader. En ze zijn ge-

drieên... Anna is de oudsté en moet zorgen, dat
de jongens niet wild rijden". Wie ver wil fietsen,
moet zonder overhaasting, geregeld door trappen.

Moeder,kee[< glimlachend naar haar veertienja-
rigen zoon, die loo veel moed op cle buitenland-
sche reis had.

Want Arthur, zi{n zuster Anna en zijn vrieird
I



Alfred Vanboven zouden naar 't buitenland gaan,
naar Nederland.

Toen in 't droevige oorlogsjaar l91 4 Antwer-
pen door de Duitschers beschoten werd, vluchtte
de familie Bogaard, evenals bijna de gansche be-
volking uit de stad. Met duizenden en duizenden
trdkken ze naar Hcrlland. Alfred wist er niels meer
van. Hij was toen twee jaar en lag met allerlei
paklcen in een kinderwagen, door vader v,oortge-
cluwd. Anna herinnerde 't zich noq flauw, dat ze

aan moeders hand trippelde. Ze was vijf jaar toen.
De familie was eerst te Bergen opZoom terecht

gekomen. Maar daar was geen plaats meer. Vader
bleef er niet klagend ron'd loopen. Hij trok met
de zijnen verder. En te Tholen vonden ze onder-
dak bij visscher Poenman. 'Wat was de familie Bo-
gaard er hartelijXr ontvangen geworden ! Ze bleven
er ,bijna een jaar. Toen wilde vader naar Antwer'
pen terug.

Maar lt was vriendschap gebleven met de Poel-

man's. Visscher Poelman en zijn zonen Jacob en

Kees, kwamen soms met mossels naar Antwer-
pen. En als er tijd was, gingen ze even bij de Bo-

gaards goeden dag zeggen.
En nu waren Arthur en Anna uitgenoodigd om

eenige dagen op Tholen door te brengen'
't*W.t gtoote vacantie. Arthur had gevraagd

of zijn vrie,nd Alfred VanL'oven hem mocht verge-

2

zellen. En Poelman en zijn vrouw vonden
best.

Cvermorgen zou c{e ieis plaats hebben. En
per fiets.

het

wel

' D" vurig verwac,hte dag brak aan. En v66r vij-
ven sprong Arthur al uit zijn bed. Haastig liep hij

r fiââf t venster.
_- Prachtig weer !

Bij regen hadden
Maar daarvoor lyas

Arthur bonsde op

- 
Schoon weer !

lang liggen !

Hij sprak stout nu. Want Anna was altijd eer
op dan hij. . . En moeder moest Arthur sorns een
natte spons in 't gezicht wrijven, om hem uit
bed te krijgen.

- 
Houd u wat bedaardl vermaande vader van

zijn kamer.
Arthur had hem gewekt door zijn lawaai.

- 
Vader, 't is prachtig weerl

- Ja... maar kruip nog wat in bed... Anders
zijt ge al mne eer'ge vertrekt! Gehoorzaam!

Arthur durfde niet tegen spreken. Hij keerde
in zijn bed terug. Maar slapen kon hij niet meer...
Gek toch... anders had hij zoo'n moeite er uit te
komen... Dan was het zoo prettig zich nog eens
om te mogen draaicn en de oogen te sluiten.

3

juichte hij. Er is al zon...
ze de reis moeten uitstellen.
nu geen gevaar.
de deur van Anna's kamer.

bulderde hij. Blijf nu niet te

i
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Arthur dacht na over de reis. De fietsen waren
in o1d_e. 't Zou jarnmer zijn, als ze een platten
banrd lçregen. Maar in 't .taschje achter i zadel
,was al't noodi,ge orn een lap te leggen.

- 
'Wat zal 't plezierig zijn, zei Arthur half

luid.
En van ,genot trappel,de hij de dekens weg...
Arthur hoorde het op een toren vijf uur slaan.

- 
Nog zoo vroeg, dacht Arthur. Y6ôr zes za!

ik niet mogen opstaan. Nog een uur... Hoe ge-
raal< ik er door i

't Was vervelend wachten.
Eindelijk hoorde'Arthur ,het zes uur slaan...

- 
Nu zal moeder opstaan ,en dan mag ik er

ook uit, dacht hij.
Een kyartiertje later ging ,moeder naar. bene-

den. Wip, Arthur.storad a\ vô6r cle wasc,htafel. En
hij kleedde zidt. Zijn zondae:1 ak mocht hij van-
daag niet aandoen, orrn te fietsen. Dit lag al netjes
opgevouwen met linnen eir zakdoeken in een
strooien mandje, dat op den zadeldrager stevig
vastgebo,nden zou worden.

Arthur kwam in de keuken.

- 
Goeden [lorgen, rnoeder, zei hij.

- 
D.g, jongen. Nu kunt ge er wel uit, hé? 'k

Ben blij, dat 't goed weer is...
Ze spraken over de reis.
Een tr<wartier later verscheen vader ook. Bo-

gaard was opzichter in een magazijn aan de ha-
4

ven. Hij moest te half acht o zijn werk zijn. Maar
hi'j ontbeet gaar:ne rustirg en praatte dan nog wat
met moeder.

Anna bracht Grietje van b,oven mee, een acht-
jarig meisje, dat ook al wakker was geworden.

Grietje had het eveneens goed naar den zin,
n'ant ze ,mocht vanmiddag ,rnet moeder naar den
dierentuin.

Vader gaf zijn kinderen het noodige geld.

- 
't 'Wat ,bedeelen, zei txij. R'ijk zijn we niet,

dat weet ge... En Anna, hier is no,g een briefje,
ciat ik gaarne zou terug zi'en. Het is voor geval ge

iets onvoorziens zoudt tegen komen onder weg.
De familîe gebrurikte 't ontbijt. Vader gaf nog

eenige vermaningen. En bij 't afscheid wenschte
liij Anna en Arthur veel plezier.

Vader ging naar zijn arbeid, opgewekt en

m:oedig gelijk altijd. En als zijn kinderen genoten,
dan was hij ook ilelijde gesterrnd.

- 
Waar btriift Alfr"ed nu toch! brornde Ar-

thur.

- 
Maar jongen, de afspraak is om acht uur te

vertrekken. En 't is nog geen half ac,ht, zei moe-
der. Wees kalmer... Ik ben bang, dat ge straks op
uw fiets ook jagen zult. En dan zweeten en,kou
vatten. . .

- 
We lmogen niet hard rijden, moeder, ant-

wo,ordde Arthur. Dan kan Anna niet volgen...
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- 
Ik ren niet, Eprak de zuster. 'lUe hebben den

heelen dag voor ons.
Even over half aiht was Alfred Vanboven daar

al. Beleefd groette hij vrouw Bogaard'

- 
Schoon weer, hé) zei Arthur.

- Ja... tr,k ben vannacht wel drie keer uit bed
geweest om te zien of het niet regende. Gelukkig
schenen de sterren

- 
Wij zijn weg, hé? rieP Art'hur uit.

- 
Maar heb toch wat geduld, verrnaande

vrouw B,ogaard. Jongen, ge zljt veel te gejaagd.

- 
Moeder is even naar den winkel en komt

seffens nog eens, hernam Alfred'
Vrouw Vanboven trad wat later binnen.

- 
Goecien morrgen, groette ze. Wel, wel, wat

treft ge gce'd 'vreer, Anna! Kijk, hier heb ik wat
meegebracht.

Ze reikte Anna een pak chocoùade toe'

- 
p[3a1 dat moest ge niet doen, merkte vrouw

Bogaard op.
2e wist, dat vrouw Vanboven het niet breed

had. Alfred's vader werkte aan den spoorweg'
maaï er waren zes kinderen te onderhouden' Ën

de oudste dochter was ziekelijlk en de zorgen van

den geneesheer en de versterkende middelen kost'
ten veel geld.

Uit dankhaarheid dat haar zoontje zulk een

prettig reis'je mocht doen, had Alfred's moeder dat

pak chocolade gel<ocht"
6

- 
Onderwes moet ge alle drie er nu en dan

een stukje van eten, zei ze. Dat is kloek. En ik
geef gaarne iets rmee, vervolgde ze, zic:h tot vrouw
Bogaard richtend. Ce zijt zoo goed voor Alfred.
Hij heeft veel moed op die reis. En zijn oorn leent
hem zijn fiets. Ieder is vriendelijk voor ons.

Een moeder qunt haar kind zoo gaarne genoe-
gen.

- 
Willen we lru gaan) vroeg Arthur. We zijn

toch ,geree'd. En Poelman verwacht ons tegen
twaalf uur.

- J., ure verirel<ken, stemde Anna toe.
De moeders hadden dadelijk nog aanbevelin-

qen. De kinderen moesten toch voorzichtig zijn.
In de stad was 't zoo dru,k.

En toen kwam het afscùreid. Bij de moeders was
er een traantie en toch ook een lach.

Anna en de jongens reden heen. Ze geraakten
veilie br.riten de stad en door het nog drukke Mer-
xem. Maar dan wercl de weg rustiger. En wat was
het schoon bij Mar,iaburg en Capellen, in al die
parken en hoven rond kasteelen en villa's. De vo-
gels floten tussohen de takken.

Vroolijk fietste het drietal voort. Arthur had
wel wat vlugger willen trappen, maar Anna wilde
irrt-mers nie,t rennen.

Zoo i<wamen ze aan de srens. En hier hingen
de tolheamhten aan ieder rijwiel een loodje. Dat
moest er aan blijven tot onze reizigers terug keer-
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den. Dan konrden de bearmbrten zien, dat het geen
rijwietren waren uit Nederland ingev,oerd, waar'-
voor invoerrecht hetaald m'o,et worden.

Anna en de jongens konden verder.

- 
Kij'k, 'çvaar die paal staat, begint Necierland,

zei.Anna.

- 
lllsrs1 de huizen zijn aan elkaar gebouwd en

't is toch hetzelfde dorp, meende Alfred.
't Zijn twee dorpen, al zitten ze aar' elkaar

îast, hernam Anna. 't Ee'ne iheet Belgisch Putte
en it an,dere Holland,sch Putte.Er ziin verschillende
scholen en"kerken. En in de winkels aan de eenen
kant van cle 'grens re cerren ze rnet franken, en in
de winkerls aan den anderen kant rnet gulclens.

Ze zagen op HollanCsch Putte het borstbeeld
van den schilder Jordaens. Het monu,ment staat
op zijn graf.

- Joridaens was een Antwerpsche schilder.
'Waarom zou hij ihienbe,graven liggen ? vroeg Ar"
thur.

Anna wist thet wel.

- Jordaens woonde te Antwerpen, zei ze. Dat
is zoo wat drie honderd jaar geleden. Hij beleed
den pro'testantschen godsdienst. Er was toen geen
protestantsch kerkthof ,te Antwerpen. En Jot"
drae;ns werdr ,begrav'err in het protesiantsch kerkje
,van Hollandsch Pu,tte. Dat kerkje stond 'hier;
het is afge,broken. N4en 'heeft toen het graf her-
steld en er een gedenkteeken opgezLet.
6

Arthur was tihans voldaan.
--- I-aat ons nu voortrijden, zei hij. 'SVe zijrr

nog niet hal{ weg.

II.

Ons drietal volgde dan een eenzaïne baan, die
,Jikwijls door bosschen leidde.

En die weg iiep wat op en af. Arthur kon niet
weerstaan aan den lust, o,m bij een d,alende helling
ioch e,ens fl'ink door te trappen.

*- Alfred, v{e trnoeten eens koersen, zei hij.
,Anna, als ge nriet kunt volgera, zullen we ginder op
u wachten.

Airna liet de jongens doen. Ze schoten weg als
een pijl uit een boog en waren al gauw uit het ge.
zicht verdwenen. Anna fietste katrmpjes vo'ort...
Ze wiide zich niet verrnoeieu.

Krak, i<rak, lcrak, raielde haar rijwiel eens,klaps.
Er haperde wat. En verschrikt sprong Anna van
haar fiets. Ze lceek wat er aan scheelde. De ket-
tin,g lvas'van heit kiamrad gegleden en zat vastge-
kneld. En,nu waren'de jongens net weg. Anna
fmtselde aan de ketting, matr.l kreeg ze niet los.

--- Jufvrouw, ,heht ge br,rak? ki,onk het eens-
klaps.

Anna sclhro,i< een beetje. Ze zag een jongen, net
gekleeden man staan. 't Leek wel of hij zoo op-
i:"r,lis vâTl aohter struiken was verschenen.

J,
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._ i-aat eens zien, of ik u kan helpen, ver-
volgde,hij. De ketting zat te los. 't Is nilt erg.

Hij haaide uit Anna's fietsraschje een sieutel
en spoedig was het ongeva,l hersteld.

-- Zie zoo, nlr ga ik eens op uw fiets weg rij-
den, zei de man. Houd u'heel *t,il, of ik gooi-u in't warter van die gracht.

- 
Gebruik dan maar uw voeten ! spotte de ke-

rel, e,n h,ij reed heen.
Anna barstte in tranen uit. Ze kee'k of er nie-

mand helpen kon. Heel in de verte zag ze gedaan-
len. Ze liep ze tegen. 'Weldra 

merù<te ze, dat hei
Arthur en Alfred waren, die zich zeker ver\Mon-
derden over haar lang weg blijven.

De jongens trapten traag de helling op.

- 
Waar zit ge toch I riep Arthur. En waar is

uw f iets ) vervolgde hij vey'baasd.
De knapen stapten af. En weenend vertelde

Anna het gebeurde. Allen waren verslagen. Welk
een vreeselijke stoornis in hun reis! En wat nu?
Maar Arthur aarzelde n,ieit lang.

_- Ginder ver rijdt de dief nog, zei hij. Kom
Alfred, we moeten er ,achter. Hij zal c{e fiets
terug geven.

- 
Pas toch op, waarschuwde Anna. Hij zag

er een gevaarlijke'deu,gniet uit. En misschien heeft
hij wel een revolver.

-- We zullen hemte Futte aanklagen en daar
zullen de men'schen ons helpen, herna.rn Arthur.

De jongens spron,gen op de fiets. En ze vlogen
heen. C), wat trapten zel Maar ze zaeen den dief
een zijweg inslaan... De kerel was zoo dom niet
om door Putte te rijden.

- 
We volgen hem toch! riep Art,hur. Ik wil

die fiets terug hebben.

. Op zijn gezicht lag zoo'n valsche grijns, dat
Anna zeer bang werd.

Toch snilkte ze nog:

- 
Mijniheer, neem rmijn fiets niets... ik moct

een verre reis doen.
t0 I
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En 'de jongen,s nernen oo,k den zijweg, een aar-
derr baan m,et een hard zijpaC. En de knapen trap-
ten ais ibezete'nen. Ze wonnen op den dief. Jam.
m'er, dat de streek ::oo verrlaten was.

- 
\Ve pakù<en hem toch aa,n, zei Arthur.

- Ja...
Het hart bonsde ihun tot in de keel. Maar de

jongens voelden het onrec,ht van den brutalen
roof. En Anna,rn,o,est,haar fiets terug hebben.

De dief lhoorde de 'knapen niet achter zich aan
ko'men. En hij scheen zich veilig te gevoelen. Hij
reed nu op zijn gernakje...

PLots sprong .A,rt,hur van zijn rijwiei en liet dit
vallen. Fiij liep voorui't en greep den schelm van
achter aan. De dief verioor zijn evenwicht en tui-
melde ,omveï. En Arthur zat al geknielC boven
hern. Alfred thielp. Ze wilCen rnet hun tweeën den
kere;l o,ver,meedteren. Maar wat dan ) Ze hadden
niets om hem te binden.

De dief was,eerst geweldig verrast. i-lij worstel.
de o'm'l,os te komen.

- 
Wij willen de f iets terug ! riep ArlF,ur.

De }<ere'l merkte, Cat jongens hem overvallen
tt"ttïnnuers, 

laat me ,gerust ,en maakt, dat ge
weg komt! raas'de hij. Pas op,of ilk verrnoord u!

- 
Ge zijt een gemeene dief ! sdhreeuwde Ar-

thur.
De marn wrong en kronkelde zich als een paling.

t2

En Arthur voelde wel, dat de dief toch sterker
was dan hij en Alfred saimen.

- 
Help, ihelpl riep hij, zoo luid hij kon,

Misschien was er wel ergens iemand; die ,het

hooren zou.

- 
Voiïhouden, zoo wakkende Arthur zijn

vriend aan.
'Woeldend gree,p hij zelf den dief bij den nek

en duwde 'rtlhoofd tegen de aarde. Maar de schelm
spantde'tihans ook 'al zijn krachien in.

En met een zwaai van ziin li'chaam wierp Lrij

A,lfred van zic,h af. Norg een wrong en ook Arthur
rold,e omver. De di'ef sprong snel recht. Aifed was
echt,er eveneens al overeind en greep vltlg zijn
fiets, die ihij als een wapen gebruikte. ITiS gaf den
rnan een opstopper mgt het achterwiel.

- 
Leelijke jongenl tierde de lcerel.

Maar schuw lkeek h'ij o'm zich 'heen. Cin s na-
derde iemand. Ftij liep over clen akker. Blijx-baar
had hij het lawaai gehoord en de'vechtpartij gsr

zien.
Arthur, die ook weer recht'stond, zag den boer

eveneens en wenkte hem.
De dief was nu zeer geiaagd. Hij wil'de de fiets

van Ar,thur grijoen. Een rnannenrijwiel bleek hern

heter dan dat van Anna. Maar Artlhur vatte zijn
L,odoeling. Hij ,had een dikken tak opgeraapt, en

gaf clen schelm een fiksohen siag'op de ha.nd'

De man wierp eï een scheldwoord uit en zette



't op een loopen, tot groote vreugde der
L)e boer kwa,rn nu nader en vïoeg, wat er
beurde. De knapen vertelden rhet.

JOngens.
toch ge-

- 
'V7at 

een deugniet a:u dat zijn) sprak de
boer. Hem achtervolgen helpt niet. Ge hebt dus
cle fiets terug. Ik zou u natuurlijik een handje ge-
holpen rhehben, maar ge hebt u goed uit d"r, *Lg
getrokken. Ge zijt flinke gasten. 'Weet g. *.i,
geef het bij de politie aan. Die zal dan den dief op-
zoeken.

De jongens veegden de aarde van hun kleeren.
De fietsen waren gelukkig onbeschadirgd. Ginds
nader.de Anna.

Opgewonrden nog keerde ,het drietal naar den
hoofdweg terug.

- 
Als die vent maar niet weer keert, zei Anna.

- 
Hij zal lhet nu wel laten, meende Arthur.

Ze zagen op den weg twee mannen per fiets,
die in dezelfde richting reden.En voorzichtigheids-
halve volgden ze didht aohter hen. Zoo kwamen
ze te Ho,ogerheide, een dorp. En daar vroe,gen ze
naar den veldwaoht,er. Ze vertelden rhem het ge-
beur.de.

De. man maakte er een verslag van en zette
van het drietal naam en vroonplaats er bij.

't Was een heel opcnthoud ,qeweest, dit avont.
uur. En de lrinderen 'bleven er onder den in,Crul,
van. Maar 't zou vool de jongens aan de kama-
raden het vertellen waard zijn.
t1

De reizigers hadrden al eenige keeren lan de

chocolade geproefid. Ze waren nu spoedig te Ber-

Een op Zoont, een stad. Daar dron'ken ze een glas

limonade.

- 
Nu isrhet niet ver meer, zei Arthur. We

zullen te twaalf uur nog in Tholen aankomen' 't
Zou toch eïg'geweest zijn, hadden we naar Ant-
werpen moeten terugkeeren. En te voet, wij naast

en Anna zonder f iets !

Maar 't was nu zo'o niet !

III.

De jongens en Anna fietsten nog een half uur-
tje. En plots stonden ze aan een water. Aan den
over'kant lag een stadje. Het was Tholen. Men
in,oest overvaren o,Irl €r te komen. Tholen ligt op
een eiland, dat ook T'holen .heet en nog versc'hei-
clene plaatsen draagt.

- 
Daar staat Kees Poelman, zei Arthur.

De vijftienjarige zoon van visscher Poehnan
r.erwadhtte de togé's te'gen twaalf uur en was over"

gevaren om ze hier af te halen.
Verheu,gd kwarn hij aangeloopen.

- 
Goeden dag, zei hij, allen de hand gevend'

Veilig ,aa'ngekomen )

- Ja, maar toch na een heel avontuur, ant-
woold'de Arthr:r.

J
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Hij mioest dit dadelijk vertellen. Kees Poelman
sohrok er van.

- 
'Wat 

een schavuit, zei lhij op z'n Hollandsch.
jammer, dat hij n'iet aangehouden is geworden.
l-ia, ik had bij jelui willen zijn ! Wat zou ik hem op
zij'n snuit getrormrneld heb,ben !

En Kees Poelman toonde zijn flinlie visschers,
vuisten.

Ze gingen ap de pont, een platte, ibreede schuit,
die gedurig over en weer voer.

C.u, ikwu- n6g eeïr autobus aan.
* ffieg1 die o,ok op de pont) vroeg Arthur.

- 
De bus, ja... want straks rijdt ze verder

naar de dorpen.
-_ Mogên de rne,nsc.hen er ni'et in blijven zit..

ten ) vrceg Alfre'd.

- 
Neen, vroeger wel. Maar verleden jaar is

er een groot ongeluk gebeurd. Iik heb het gezien;
i.ir was juist raan de ,haven. De 'bus uit Bergen op
}loom rkwam met de po,nt iover. De rneeste men-
schen waren er blijven inzitten, want het was
donker en he't waaide. Lln ge ziet, dat er over de
pont geen dak is... De bus ree' aan den overkant
-zan de pont de steile heiling af. Maar onder-
weg viel'de ,motor stil. i)e r'emrnen werkten niet.
De ,t,us iiep van 'Je helling a,lhterwaart's terug naar
l,-eneden. De chauffeur sprollg er no'g uit. De bus
verdween onder water. O, we schro'kken alle-

r6

maal zoo. En niernand kon dadeli,jk de arme men.
schen, die e,r in zarten lhelpen.

--- Hoeveel) vroeg Arfhur.
-* Zeven! Na een half '"rurtje was de bus bo-

ven. Maar al de passagiers waren natuur,lijk dood.
O,'t was verschllkkeli'jk! Nu ma,g,bij't overvaren
niemanrl meer in de hus blijven zitten.

Terr,r'ijl Kees F'o^el,man .dit ver'telde, voer de pont
over. 't Water hier heet de Een'dracht; het is niet
bree,d,, maar wel'di,ep. 't Overze,tten duurde slechts
eenige minuten" En nu warern onze reizigers te
Ilholen.
. Virssclher Poelman woonde aan de haven. Er

was noig sgn ,groo,te 'zoorr, Jacob.
Visscàer Poel'man en zij,n vrouw, die een witte,

de Thoolsihe ,mu^t's droeg, ontving de Antwerpe-
naars zeer vriendelijk.

- 
\ù/elkom, ze-iden ze, en dat meenden ze op-

recht.
Na de rbegroeti,ng vertelde Arthur weer het

avontuur. Vrouw Poelman sloeg de handcn te sa-
men,

- 
Menschenkirnderen, wat ziin er toch deug-

ni'eten c1:r de wereld! kloeg ze. Zoo'n slechterik.
En hoe durfiden jelui lhem zoo aan te pakken.

- 
Flink ge'daan, jo,ngens ! zei visscher Poel-

maÀ. Zoo mag ilk het hooren. De handen uit de
miouwen steken. Niet op je kop laten zitten!
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li4aar nou €Taan
inspanning wel

we aan tafel" Je
honger heb,ben.

zult van a0û n

. ;..'..a?'a
-" :: /'..

;:.:''1.:;"',,

.: a::.
'<. t'.\

Teekeninq van den Balc.

__ Jelui wiilen je eerst wel eens wasschen,
l'roeg \/rouw Poelman.
r8

hé)

.fa, dat was noodi'el En toen zaten allen gezellig
aan tafel. En visscher Poe'hman herinnerde aan
den akeiigen oorlogstijd, toen de familie Bogaard
lrier verbleef.

Na het eten leidde Kees dc logé's het stadje eens
lond. Het w4s gauw bezien. Tholen is niet grooi.
Er is een liei s'tadhuisje met een fyaai torentje,.
vraarin de kiokken spelen. Vroeger was Tholen
grooter en in dien tijd werd de,oude kerk gebouwd.
E,n de hooge toren ki'ikt als een ïeus op 't stadje
neer. En hij ziet nog veel verder, naar al de
groote hoeven en weiCen en akkers, en naar nog
zes andere gemeenten van 't eiland. En hij ziet het
water rond het eiland, hier s,mal, daar breed.

't Liefst waren de F"inderen aan de haver,r. Daar
waren veel scheepjes van de vi.s'schers, die oesters
en mossels kweeken.

En K.ees vertelde, dat de kleine mossels uitge-
zaaid worden op ak,kers. Maar die akkers zijn
baniçen in het water. En het ryrosselzaad groeirt tot
groot,e, vette mcssels. N4aar op de akkers is veel
werk. De tr<leine mosseltjes'rnogen niet verstikken
onder onlcruid, zeewier en zoo voort. En ais de
str,oorn te stenk is e:l cle mosse ls op hoopen schuurt
moe't de visscher ze weer uiieen spreiden. En hij
Lrrengt de haif gegroeide rno:sels nog eens op an-
dere banken, net als de boer, die zekere vruchten
verplant. Ja, werk is er genoeg aan'de mossels.

Zao vevlelde Kees, die nog naar school ging,



maar ook ,iikwijls zijr"r grooten broer Jacoh en
zijn vader hielp in het rnosselbedrijf.

De iogé's verruraakten riah opperbest op Tho-
ien. Den der'clen ,Cag reden ze naaï de andere dor-
pen.

ls Avonds las virsscher Poe,lman de gazet.

- 
l-u[b1er eens! Nieuws over jelui dief, zei hij.

En hij las laet iber,icht r/,oor:
<< Gistere,n mor,gen had een brutale aanval

> plaats op den weg van Putte naar l{oogeriheide.
> Drrie kin'deren, een meisje en twee jongens, uit
> Antwerpen d,eLden een uitstapj". Op zeker oo-
> genhlik reden de jongens een eindje voor. Het
>> meisie kreeg eern ongeval aan de fiets. Een rnan
>> zo.u haar helpen. Hij herstelde het rijwie,l, rtrraar
>, reed er dan zeif op voort. Ftij bl'eek dus een ge-
)> rneene dief te zijn. Maar de jongens, clie inmid-
>> dels terug keerden, achtervolgden den schelm,
,:, haalden hem in en L,egcnnen moedig een ge-
>' vecht om de fiets te veroveren. Toe,n een land-
>> bou'wer naderde, sioe,g de dief op de vlucht,
)> rnaar zonder fiets. De lcirnc{eren meldden het ge-
> beuride aan de poli,tie te Hoogeriheide. De politie
>> stelde een onderzoek in. De lbrutale dief werd
>> oolk elders opgemerkt. En uit de beschr_ijving
> blijkt dat men hier te doen heeft rnet zekeren
>> tr-eendert Versoo, die'te Rozendaal in een kan-
> toor is b,innen geibroken. Hij werd er bij de
>> brandkas verrast door den ei,genaar, die gerucht
2A

>> gehoord had en opge'staan was. Leendert Ver-
>> .soo was geen onrbekende voor hem. De schelm.
>> sloeg den handelaar neer en kwetste hem. Maar
> hij durfde niet L,lfu'ven en sloeg op cle r'luchl.
,> Sedert wordt hij opgezocht.

>> Daar L.eender't Versoo o'ok met het gerecht te
i: Ant'werpen nog af te rekenen heeft, durfde hij
>> zeker niet naav tselgië te viuchten. Hij zal het
>> ri-jrra7i.1 wilien stelen hebfrren, t{rn wat geld te
> maken. tr-lij wordt nu ijverig opgezocht >.

Zoc' las vissclher Foelrnan voor.

- Je heibt dus een echten scirelrn ontmoet, zei
iiii. Era'\/e rnogen G'od danken, dat alles zoo goed
afgelo,open is.

De kinderen waren weer onder den indruk van
hun avon'tuur. Ja, dit had anCers kunne'n eilrCigen !

D:e firelt had te R.ozen'daal den eigenaar van het
kantoor wel neergeslagen en gewond.

Strl giLngen allen dien avond te bed.
's Anderdaags,l<wam er een brief van vader Bo-

gaald. Anna,had alles geschreven' En vader prees

de jongens. Doch bij het terug keeren rxroesten ze

rnaar !ï'eer te Hoo,gelheide wachtern tot er nog fiet-
sers in Ce richting van Putte reden.

Onze Antwerpenraars kregon te Thoien veel be-

I<ijka. De rneruschen hadden het bericht in cle ga-

zet ,ook ,ge'lezen en vernomen' dat de Antwerp-
sche kinderen rbij Poelrnan verhlevne'
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tv.

Jacob Poelman moest met de sloep naar de n"los-

setrbank. En Kees, Anna, Aifred en Arthrir tnoch-
ten meevaren. 't Was een heete Zomerdag" Maar
op 't water zou het koel zijn. En vroolijk voer hel
gezelschap heen, de Eendracht uit en d'an op een
breed water, de Ooster-Schelde.

- 
Kijk, zei JacoL, Poeiman, waar al die persen

boven het water uitsteken ]iqgen onze mosselban-
lcen.

-- Uw akkers dus? vroeg Arthur.

- Ja, we zijn mossetrboeren. Maar nu zai ik
je wat vertellen. Al die akkers, die gronden, dett

is ondergeloopen land. Viei" honderd jaar ,geleCen

woonden er menschen op. Dan stonden daar hoe'
ven en werk'te men er op de velden. Er lagen dor-
pen en er was een groote stad, Reimerswaal.
Maar door overstrooming is dat allemaal onder
water geraal<t. En bij die overstrooming verdron-
ken dilkwijls veel menschen en dieren ( 1 ). Veel
van die gronde,n komen bij I'aag water bloot' En
'rne kunnen nog wanldelen'dan, daar waar Reimers-
waal gelegen heeft.

- 
O, laat het ons eens doen) vroeg r\rthrir.

(l) Zie onze toek jes: << 't Verdronken Land van Saaftinge >>

c n << De vcrdronken stad >>.
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*- !7e zullen zien. Eerst het werk, sprak Ja-
cob.

I-lij moest de mossel'ban'ken van kruid zuivereri.
Maar daar'na voldeed hij aan 't verlangen der pas-
sagiers. H,ij voer naar een groote blanke bank, die
b,oven water u,itstak. Jacob legde er bij aan. En
over een plank konden de kinderen aan wai. Ze
stonden nu op'de Lrank. Er was niets te zien. Toch
vonden ze het eigenaardig daar te wandelen, waar
de groote s,tad was geweest.

Maar er nader.de nog een vaartuig, een motor-
l:oot. En rnet den schipper zaten er twee maré-
chaussée's in, zooals men in Nederland gendar-
men noemt. Een van de maréchaussée's rrroeg aarr

Jacob of hij geen ro,eiboot had gezien.

- 
Neen, antwo,ordde Poeliman. Zit je een

deugniei achter de veeren ? Die Leendert Versoo
misschien ]

-- Ja... de scrhelm is dicht bij Bergen op Zoo,m
gezien. En hij heef't er een roeiboot gestolen.

- 
Toe maar! Eerst de fiets van die juffer daar

en nu weer een boot I

- 
Zljn dat de kinderen van op den weg tiij

Putte) vroegen de rnaréchaussée's.

- J., hernam Jacoib en hij wees Anna, Ar-
lhur en Alfred aan.

-- Wel, jongens, je hebt je flink geweerd, her-
nam de gerechtsdienaar. Ik wenscir je geiuk. De
deugniet zal nu in die boot naar een der eilanden
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willen ontsnappejn. Visscher, n:roest je een ror
boct zien, meld lret dan op Tholen aan de politi

-facob ibelo,ofde ]ret en het motorvaartuig v€
trok.

-- Zoo, zoc, ip dile scl'relm nu hier ergens in de
buur,t! sprak Jacoib. ik 'Wou, 

'Cat rrue,hern eens bij
de'kladden kornden krijgenl

jacob wilde nsg €veû naar een andere rnossel-
t,ank" tr-iij ,strlurde er de ,sloep heen. Daal was ock
nog wat te doen. Idaar opeenshe,gon het in de ver-
te te rorl-rrnellen.

-__ 'Wat is dait ! zei Jacoh,, en hij ,keek iraar de
lucht.

-* Het weer is gauw aan 't verandeïen, her-
nam'hij. We varen naar huis. Er komt een zwaar
onweer op.

M,aar de toren van Tholen stond nu ginder heel
ver. En de wi'nd was gevallen.

Jacob en Kees zeuten groote roeispane'n uit.
Artlhur en ,/llfred trcklken rnee aan de riernen, om
zo,o Ce sloep naar de haven te ibrengen' 't Was
zwaat werlk en ihet vaartuig vorderde traag. De
hemel betrok meeï en meer. Bezorgd keek Jacob
naar'de donkere rvol'ken. Hij hield niet van die ver'
rarsingeln.

_- (sgs, we zullen ginder naar den 'wal roeien
en in de kil gaan schuilen. We halen de ha,r''en tocir
niet meer, voor de hui losbarst, zei hij.

21

- 
Er is toch geen gevaarl v:oeg Anna ang-

^r 
j 

^"ù LrB.

-- Wel neen, antwoordde Jaco'c. Maak je maar
niet o,ntgeru'st.

Men zag nog eenige andere schuitjes vluchten.
't Waren als stippen op de sro,ote watervlakte.

Piots was het of de wind uit het wa:ter zelf op-
schoot. Er ginrgen e,ensklaps grocte golven. De
sloep sclhom,melde er van. E,n Anna slaakte een
gil. Arthur en Alfred keken toch ,cok benauwd.

Kees en Jaco;b haalden vlug de riemen in, en
spf,oneorl'orp. Nu was er wind" En ze koncien zei-
len... Maar Jacolb durfde maar een klein lapje
hijschen. An,d,ers zou ,de sloep al te snel voort ge-
jaagd worden, zoo zelfs, dat ze wel over den kop
of terzijde zou l.:unnen slaan.

Wat stoof ze nu vooruit ! Jacob zou toch in de
kil schuilen.

Een vreeselijke donderslag ratelde. Het werd
biina don,ker. Maar nu en dan :-'choot de bliù<sem

iangs ',t uitspansel en scheen dc gansche Ooster'
Schelde in'vnur te ze,tlten.

Anna lklemde zic,h. angstig aa- de bank vast. 't
Schreien stonid 'haar nader dan 't lachen. jacob
h,ield me,t vaste hand 't roer. K:es stcnC rnet het
touw van 't zeil in de hand. Nu en dan gulpte wa-
ter binnen boord.

- 
Niert ibang zi'jn! ri'ep Jacofr, telkens tot zijn

passagiers. 
25



Hij stuurde nu recht op de kiJ aan, een kleine
bocht van de kust, adhter ,een dam. Daar ,"r.t 1,.,
ru,stiger zijn. Wat huilde de wind nul En de Oos-
ter-Schelde scheen ,te koken en te borrelen. En ,t
was of de wind met het schuim speelde.

De sloep schornrrnelde als een wieg, rnaar danste
en huppelde tegelijl<.

Anna sloo't soms de oogen. Ar.thur en Alfred
zeiden niets. Ze keken elkaar aan. Kees iiet het
zeil vallen. Zonàer zeil gi,ng het al vlug genoeg...
Hii nam nos ande're maatrege,len.

Ondanlks zijn ans,st moest Artlhur Kees toch be-
wonderen. En JacoL, niet minder. Die twee kerels
Lrleven kalm, als stonden ze op de kade van Tho-
len.

- 
U goed vasthouden I schreeuwde Jacob.

De sloep ging omhcog, daalde weer.-. Een deei
water sloeg naar binnen. Anna slaakte een luiden
gil. Ook Arthur en Alfred riepen om hulp. Maar
het vaartuig lag dan stil.

- 
W'e zijn veiligl riep Jaco,b. Niet bang meer

zijn.
Alfred en Arthur zage\ naast zich land. En ze

kregen een heerlijk gevoel van veiligheid. Dc
sloep was te,gen den dijtk geslagen en zat in 't slijk.

Jaco'L, zou eerst zijn passagiers van boord hel-
pen. Kees stak oork een handje toe.

Er kwam wâter tot op cle helling van den dijk.
De kinderen gingen van 't schip en kropen irr den
26

bulderden wind langs den dijk omhoo,g. En aan
den anderen kant van den dijk was het veel stil,
ler.

- 
O, we zijn gered ! zei Anna verheugci, rnaar

ze beefde nog.
Thans sloeg de relgerl neer. 't Was of hei water

met bakken ne€rgesrrneten werd.

- 
Loopt naar die hoeve ! riep Kees. ik moet

Jacob nog even helpen.
Didht bij den dijk stond een boerderij. Arthur

en Alfred trokken Anna mee naar daar.
Toen ze op het hof versChenen, werd de deur

van het groote huis al,geopend.

- 
(ept gauw binnen ! riep een vrouw.

En nu stonden de ikinderen in 't droog.

- 
Door het onweer overvallen, hé? vroeg de

boerin.

- 
We waren in een boot, antwoordde Ar-

thur.

- 
Toch geen o,ngelukken )

- 
Neen... De visschers ieggen de sloep vast.

- 
Ge zijrt alle drie doornat... Ko,mt mee in de

keuken !

Daar waren de,boer, zijn zonen en dochters.

- 
Gelukkig, dat je binnen trent, zer de baas

der hoeve.

- 
Ze waren in een boot, vertelde de vrouw.

't'Water druipt uit hun kleeren. En dat meisje
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zieit do'odrsbleek. Ik zal ze droo,g goed,geven. An-
ders worde'n.ze zi'dk.

- Ju, sprak de ho,er. En stop dat n-rersje wat
in 't bed. Dat is 'it warrmste.

Een der,CocLtters nam Anna mee naar haar lca',
rner. En de boerin leildde Arthur en Alfre'd n,aar

f-,oven. Z,e gaf htln onder- en bovengoed van haar
zorons.

- 
Velkleedt u, zei ze. Dan zal ik straks uw

nat'te spullen drogen.
To,en Jacc'ib 'en Ke'es Poe,lrnan ook verschellen'

lag Anna te bed en zaten de jongens in droge klee-
ren, a'l's twee Th'oolsche boerenz'onen.

K.ees en Jacob lbleven in hun natte plunie, ze

waren dat gewoo'n, zetàen ze"

JacoLr verlte'lde 'dat de sloep nie't hescha'digd was.

Hij ha'd ,ze kunnen vasLt sjorren tegen den dijL. rt

Had een ongeluk kunnen wo'rden lrlaar "t was

goeci afgeloopen.
._ p2s1 is er nog een, die kornt 'schuilen, zei

dè boer cl,oor 't raam kijkend. I-{ij gaat naar cie

schuur.

- 
O, dat is hijl nie'p ,A.rthur uit.

- J., bevestiigde Alfred'

- 
Wie ) vroeg Jacoib.

- 
Die Leendert Versoo ! Ik herken hem heel

goed, hernatn Arthur.
De,boer had het L,ericht in de gazet oolc gelezen

en keek vreemd op, nu'hij hoorde, dat Artilur en
28

Alfred de hedoelde Antwerpsche jongens waren.
jacob vertelde dan, wat hij van de maréchaussée's
gehoord had.

- 
De veint is met zijn roerihoot oo,k naar wal

moeten vluchten voor den storm, zei hij. En nu
Ico'rnt hij hier sahuillen.

- 
En ilt ben op zuilk ,gezelschap niet gesteid,

verzekerde d,e hoer. Nu sihuilen en vannacht ate,
Ien.

- 
Willen we helrn gevangen nemen err trin-

rien ) vroeg een der rzoons.
En dadelijl< waren o,o,k de anderen gereed, al

verrnaande de Lroerin rnet zoo'n de'ugniet voorzicli-
tig te zijn. Een der boerenjonrgens haalde een fiini<.
touw. En ''t groepje trok doo,r den regen naar de
schur-li. De c{onder en L,liksern waren al veel in
kracht verrninrde'rd.

jacob en eerf, der zonen van de hocve tracien 't
eerst Lrininen. Lee,ndert Versoo zat op een omge-
keerde mand. Versohrilkt sproïrg hij op. Hij keek
rvantror-lwenci.

Jacoib en de boer,enzoon grep'en hem vast. De
anderen hielpen nu oolk.

---- O, wât doert ge, wat wilt ge? kreet de aan-
gehou'dene. M.g i',k hier niet schuilen) ik neem
toch niets weg !

--- Nee'n, rdat zou Leendert Versoo niei ciurven !

spotte Jaco'b Poelman.
__ l-gsnjsrt Versoo ! Maar zoo hee,t ik niet !
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Arthur en Alfred waren thans ook in de schuu.
geikomen.

.- ,f{sil<snt ge die jongens} vrôeg Jacob,
_ Neen...
Maar hij zag, dat Versoo weer verschrok en de

knapen dus wel herkende.
Versoo smee,l<te toch om l'os gelaten te worden.

Als ge hem hoordet, was hij de braafheid zeif.
Mà.r gebonden werd hij op het stroo gelegd.

De man wilde toch niet bekennen, dat hij Versoo
was. Hij beweerde, dat hij te Stavenisse woonde,
en een boodschap te Tho'len had ge'daan'

- 
In een roeiboot, hé? vroeg Jacob Poelman'

Maar de gevangene wist ook van geen roeiboot
af.

- 
Ge vergist u toch tliet ) vroeg de boer aan

Arthur en Alfred.
De jongens verzekerden dat deze man de fiets

van Anna had willen stelen'
De vlaag ging over. En een der boerenzoons zou

d"n g*v.ngene rnet een gerij naar Tholen bren-

g".r. J."oh en Kees rhoesten naar hun schuit'" 
- 

De kinderen kunnen ns'g niet mee, sprak de

boerin. Hun kleeren zijn nie,t droog' En het meisje

ziet nog rbleek. 't Best i's dat ze alle drie tot morgen

bij ons blijven. Met de gezondheid moet je niet

spotten.
Ën zoo bleven Anna, Arthur en Alfred bij een

Thoolschen boer overnachten' De boet'enzoon
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leverde den gevangene aan de politie over. En Ja-
cob en Kees voeren op hun sloep naar de Thool-
sche haven.

Den vo,lgenden dag werden Anna, Arthur en
Alfred per gerij 'ge{bracht. Anna had weer kleur
op de wanlgen. En o,ok de jongens gevoel<ien zich
frisch en gezond.

De maréchaussée's van Bergen op Zoom waren
a! seweest en ha.dden Leendert Versoo herkend.
'Ioen viel de clief door de mand. Hij locchende
niet meer. Hij had in 't kantoor te Rozendaal wil-
len stelen en clen eigenaar neergeslagen. Toen hij
larter Anna al'leen bij haar fiets zag, kwam plots de
gedachte op het rijwiel te stelen en te verkoo,pen.
In België durfde Versoo zich niet wagen omdat hij
te Antwerpen een winkelier afgezet had. In de
gestoilen roeiboot wilde hij naar Zuid-Beveland
ontsnappen, on1 naar Vlissi,ngen te wandele,n en te
trachten op een scllip naar Enrgeland te geraken.
Maar nu zat hij in de gevangenis. En er kwarn nog
meer;kwaa'd van hem uit.

Arthu'r, Alfred en Anna hadden geen verdere
avonturen meer. Ze bleven no,g een week te Tho-
len. En in de gazet lazen ze ook het verslag van
Verso,o's gevangennemin.g. En wat hadden ze veel
nieuws naar huis ,te schrijven.

Eindelijk kwam de dag van 't vertre,k. Kees zou
mee gaan naar Antwerpen. Hij hacl ook vacantie.
Kees was dikwijls ,met de sloep te Antwerpen ge-



wees,t, maar hacl eigenliik nog nooit goed de stad
gez,ien. En Arntthur en Aifred zouden hem eens
rond leiden. Gevieren re,Cen ze terug. Kees had
odk een fiets. En nu w:.ren ze niet bang voor een
aanval. Trouwens zoo ierts gebeurde toch gelukkig
l,eel zelCen op dien weg.

Thuis was er natuurlijk o,oii< veel te vertellen!
En aan de lca'maraden dan !. . .

Etr twee maanden later rnoesien ze nog eens
naar Holland, nu naar Breda. En met den trein i
Vader Bogaar ging mee. De reis v*erd betaald
door het Hollandsch gerecht.

De kinderen moes,ten komen verteilen, wat er
met de fielts geheurd was. L,eend'ert Versoo zou
verantwoorlden voor zijrr daden. Flij kreeg vijf jaar
gevanqenissrtraf ... De rnan was zoo ver gezonken
do,or den dranrk.

Anna, Arihilr en Alfred spraken later nog dik'
wijls over hun av'ontuurlijikg f.i*.

EINDE.


