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EEN BLIJDE SINTETRKLAAS^A.YOND.

I.

Frans Vancliik stapte te Rupeimonde in de veerboot
Hij moest over cle Schclcle, s'ant hij r.ooncle te Natten-
Haasdonk.

't Was den 2en Februari van 't jaar 1825.

- Veerman, boos lveer, zei Vanclijk.
* Ja.... Een ger,veldige Noorcl-Wester... en wordt

nog krvacler.

- Dat denk'ik ook

- Ik zie geen passagiers meer... we vertrekken. En
't is mijn laatste reis... Staks rvordt het gevaarlijk op de
rivier. Ik heb de pont al vastgelegd (1).

Frans Vandijk zat op de bank. De avoncl trok reeds als
een sluier over den hoogen, kloeken toren en de kasteel*
ruine van Rupelmonde, het oucle stacljê aan de Schelde..
en tegenover de Rupel.

(1) Toen was er te Rupelmonde nog een pont, die ook vee envoertuigen overzette. Thans ç.ordt tiôt veer rio,rr e,:n roeiboot
bediend.
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De boot schommelcle geu'e1clig. De schelcle stus'c1e otr-

stuimig haar golven voort.
De veerruatr roeiclc kraclrtig. De overtocht cluutcle lart-

ger clan anclers. Xtaar einclelijk toch kon Vandijk het

veergelcl betalen en op clcti clan springeu, clie naar cle''t

oevel ieiclcle. Hij gloette clen schipper e1l belilom clen

hoogen clijk. Hij volgcle clezen cvctr, maar spoeclig claal-'

de hij c1e attclere helling a{. Om z.iin u'eg te verkorten,

liep hii over een siuk lancl, en bereikte een kleine hocve,

u'aar hii it ootttle.

De ltiiken \varell rcecls gesloten. Vanclijk tracl binrleu'

In cle keukeu \\:as het licht en \\iarn1' Irr detr haard

bran<lclc cle turf, clie men uit den lloclern haalcle'

- Gclukkig, claar is vacler, zei vroulv Vanclijk' 't Is

boos ri'cer, hé ?

:- Jî... cett stornl"'
Vanclijk lachte naar ziirt liincleren, Karel, clie zeven

en Kathelijne, die tieu jaar was... Kaatje, tu'ee jaar oud,

was al te becl'

Maai aan tale1' zat lrog een vrou\Y' Ze ledigde vlijtig
' een schotcl pa1r.

- Zoo Nlaria, ook nog op gang? vroeg Vandijk'

- Ja..., maar ik ga sefiens uaar Wintham"" LTrv

vrouw is zoo goed mij rvat te laten eten""' 't Is een hard'

leven voor eett lvedulvc als ik"'

- Ja, clat is rvaar. En smaakt het?

;"ff:::;'-"i haar schotel en stond op.
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- Ik heb heel clen dag geleurd, zei ze. Maar weet ge

't al Vandijk...

- Nectt, ri'at?

- Vacler, Maria heeft van den cluc een kruilvagen
gekregen, vertelde Kathelijne haastig.

't Goeclc kind s,as zelf blij over dat geschenk.

- !a, 't is r,r.aar, bevestigcle Maria. Ben schoone, nieu-
we kruirvagen..... Van clen cluc! Ik heb hem op't kasteel
mogelr halen.

De duc,..... zeiclen cle n-renschcrl, en ze bedoelden clen

hertog van {Jrsel, clie op 't kasteel te Hingene ryooncle.

- 
'Wel, l\{aria, dat is cell uitkomst voor 11, zei

Vandijk. De matrclen n,erden toch tc zn'aar, hé ?

- O, ja.... Nn leur ili gemakkelijker.

- Ik zou nu vertrekken, hernam Vancliik. fk zeg clat

niet om u \\'eg te jagen.... N{aar het .ll'eer rrerslecht....
Ifoot- detr u irrcl eens....

- 't fs \\'aar.... Bazinne, rvel bedankt voor uu' €loede
pap.... ze heeft mee deugd geclaan... goeden avond, bra-
ve kinderen, goeclen avond Vandijk.... Slaapt allen r,r'el.

- Wacht, ik zal cle deur rvat open houden, clat ge ziet,
zei Vandijk.

- Ja, en kijk eens naar mijn kruiu'age11.... hier staat
rij.

- Ben schoon stuk.

- En hij rijdt zoo gemakkelijk... hij gaat van zelf.

- Als ge cluwt toch...

- Ja, natuurlijk... En nu ben ik \veg... ik heb vandaag
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goed verkocht'

- Te beter' We1 thuis !

- Goeden avond I

Maria verliet het hof en Vandijk deed de deur dicht'

- Vader, waarom moet Maria zoo hard rverken? vroeg

Karel' :hiPPer De Pes-

- 
Maria is een weduwe; haar man' s<

seroy' ""n 
F'"t"tf'-""' i' u"'o"c"Tkt- op de Schelde'

Dat is nu zoo *"t À j""' geleden' En Maria moest dan

;;; ;;;.*c1 verdienàn voor haar en haai kindje'
---r- 

Voo, Emilietje"' ik heb er vaudaag nog mee ge -

speeld, zei Kathelijne'
' - !a... E*i1i";; heeft haar vader nooit gekend' 't

arm schaap' 't Lag "og 
l" de rvieg' toen schipper De Pes-

seroY verdronk, zei moeder'

-_ Het ou"' t*" foÀ *""t zooals nu' vertelde vader'

De Pesseroy krvam van Antwerpen en moest naar de kaai

te Wintham' Toen ni: a" Rupel binnen krvam werd het

schip door <le golven àp """ 
bank geworpeq' De schipper

stuikte over boord' Zijn knecht deed- al rvat hij kon' om

' z\jn baas te '"aa"t''-if^ar-'t 
was goln* en vliegende

storm'DePesseroyverdronken'eenigedagenlatervond
men zijn lijk dicht bij Ruisbroek'

- Maria heeft toen zeker veel geweend' vacler ? vroeg

Kathelijne'

--t;;i:!;iek van verdriet' zei moeder' be menschen

hebbenhaartoenveelgeholperi.Hetscheepjewasvcr-

-7 -
nield. De knecht hacl zich met moeite in de boot kunncu
redden. Maria r,vas doodarm. Maar er werd geld bijeen-
gebracht. Toen ze genezen was, kon ze een hoop artikelen
koopen, zoo van alles, garen, band, spel<1en, naalderr,

sajet, zeep en ze leurcle daarmee iu cle streek, In't eerst
verkocht ze veel. Maar de menschen vergaten stilaan
haaÉ ongeluk, haclden zooveel medelijden niet meer r:n
Maria 1<reeg een harden dobber, om door het leven te gc--

raken. Ze moest haar ronde al verder en vercler doen
om nieur,ve klanten te rvinnen. Ze stak zelfs dc Schelcle

over naar Rupelmoncle en Steendorp en ging het lancl
van'Waas in. Dat doet ze nog.

- Maar nu moet ze clie zrvare manden niet meer dra-
gen, zci Kathelijne. Ik ben blij dat ze een kruiwagen
heeft.

- Ja, ik ook, sprak Vandijk. Maria is een brave
vrouw, die flink haar best doet.

- Als ze heele dagen op gang is, blijft Emeiietje bij
geburen, zei moeder. Maar Kathelijne, ge moogt het kind
ook rvel eens lraar 't onzent meebrengen.

- O ja, moedcr !

- Morgen tui het geen weer zijn, vrees ik, hemam
Vandijk. Hoor den wind eens... clie rvordt nog geweldi-
ger.

- God beu'are ons ! bad moeder.

Bn vader sprak haar die woorden na, want bij storrn
rvas het hier een gevaarlijk hoekje te Natten-Haasdonk

en in cle heele streek van Hingene, 'Wintham, Eikevliet,
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Eikebroek en Klein -Mechelen. De menschen lvoouden

er dicht bij c1e dijken van Schelde en Rupel en \'vee als

claarin cloor het \\'oes't opgezweepte \\'atcr gâten geslagetr

\verden. Dat 'n'as nog gebeurd' En dan had men over-

strooming.
Moeder schepte nu voor allen de pap uit' Ze had brood

.gesnecletr en het gezin zette zich aan tafel' Kort qa 't
avondmaal krvamen Karel en Kathelijne om een'kruisje bij

hun ouders crr gingen slaPetl.

Vader en'moeder zaten nog een tijdje bij den haar'1'

Moecler uaaide eir vader vertelcle van ziin zaken, die itii
te Rupelmonde geclaan had' i\{aar soms lvaren beiden heeÏ

sti1. Dan luisterclen ze naar den u'ind clie om de kleine

hoeve gierde, en het huis deecl zuchten'

- Gotl zii cle arme zeelui en schippers genadig, zei

Vandijk, toen hij nog eens de ronde deed om te zien oî

allcs n'el gocd gcsloten \\'âs.

Bn toen gingen Vanclijk en zijn vrourv ook ter ruste'

's Nlorgens \llas de storm nog heviger geworden' Vader

zei, dat de kinderen thuis moesten blijven van school

Het kon gevaarlijk rvorden op den lveg' Er zouden zeker

takken van de boomen vallen en pannen van de daken'

Grauwe u,'olken dreven snel aan van boven Waasland, en

over Schelde en RuPel.

Vandijk ging eens tot aan de rivier' Daar rvas ook de

clijkgraaf, de man, die toezicht had over c1e dijken' Hij
had cenige u'erklieclen aangesteld, die een zr'vakke plaats

moesten. versterken. Zehoopten et zakken zand tegen de
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hellin.q op. Vandijk hielp ook mede. Nog ançlere boeren

verschenen met ledige zakken, die ze met aarde vulden.
Tegen den midclag ging Vandijk weer hpisr.vaarts. Hij

outmoette.Nlaria, De Pesseroy met haar kruir,vpgen.

- B245, clat is een'n'eer,,hé l. zei ze, even rustentl.

- \{aar ge moest Vandaag thuis geblçven zijn.

- En mijn klanten laten I'vachtcn ! Neer1, c.iat kan niet.
federe hoek heeft ziin c1ag, en de mençchen rekenen, op
mijn komst. Ik moet besteldc lvaren afieveren.

- 
Zorg toch, dat ge bijtijcls binnen zijt, lVfaria, ver-

maande de boer.
Thrris vertelcle hij, hoe cle clijk versterkt rverd.

- Maar wâârom r,vachten ze daarmee toch altijd, toi
er gevaar is? kloeg moeder.

- Ja, dat is du'aas.

Vandijk wist rvel, hoe de dijken dikwijls verwaar-
loos<l werden. De eigenaars van de gronden krakeelden
te veel over de onkosten.

In den namitldag bedaarde de u'ind toch wat, en ieder
hoopte, dat cle storm zou gaan liggen. Maar het leek
of de wind even rvat rust genomen had. Tegen den avorld
stak hij iveer op en groeide tot een orkaan.

- O, als er nu mâar geen ongelukken gebeuren ! zei
Vandijk. Moecler, ga rnaar slapen. Ik blijf op..... We
fiioeten waakzaam zijn.

Vrouw Vandijk stookte 't vuur nog rvat aan en zette
koffie voor haar man.

- Wek'mij om een uur of één, zei.ze. Dan zal ik
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wâken en kunt gij wat rusten.
Vandijk zat bij het turfvuur. De u,-ind bulderde ver-

vaarlijk. De boer luisterde of er geen -noodsein zou ge
geven worden.... het luideu van c1e klok of een kanon-
schot. Dan moesten alle mannen en jongelingen naar
den dijk o{n een gat te stoppen en tegen het rvâter te
strijden......

De ;racht tr:roo| traag voorbrj... Even uâ eenc11 vroeg
moeder hoe laat het uras. Ze u'ilde dan opstaan.

._. Biijf liggen, ik zou toch niet kunnen slapen, zei
Vandijk.. .... Ik zit hier warm.

En hij diong aan, dat zijn vrouw te bed bleef. Ze irrad,

het over clag druk genoeg met het huishouden.
De nacht verliep zorrder ongelukken. Maar rnet den

morgen bedaarcle de storm niet. Kathelijne en Karel
moêsten u'eer binnen blijven. En het lcek r,vel of het van-
rlaae niet licht zou u'orden. Crauwer nog dan. gisteren
\varefl de wolken. Soms plaste een regenbui neer..........
Vanclijk zag, dat boomen ontwortelcl r,verclen. Van het
kerkdak \ryas een stuk afgerukt. Het bedehuis was dan
ook zoo bourryva11ig.... Te \Mintham zei men altijd, dat
de kerk van Ilaasdonk maar afgebroken moest worden.
't Was beter- beq,eerden de Winthammers- een nieuwe
bij hun gehucht te bouwen. A1 jaren werd daarover ge-
tu'ist.

't Was een sombere dag. Overal in het rond zaten op
de hoeven en in de huizen angstige menscben...

Het werd namiddag... De storm huilde met onvermin-

- l1 -
derde kracht voort.

Eensklaps zag Vaudijk eenige vluchtende nrenschen...

Hij liep naar bditen.

- De dijk is doorgcbroken ! riep men hem toe.

;- Waar...?
.- Op tr,r'ee plaatsen zeggen 2e.... ook hier dichtbij.
Vandijk aarzelde niet meer. Bleek, maar vastberaden

srrelrle hij in huis.

- Vrou$,, cle dijk is op twee plaatsen door...'\\'e moe-

ten viuchten, sprak hij. Zorg gij voor de kincleren... ik
leid het vee mee.

Maar eerst r,vikkelde'hij Kaatje in een deken, en hielp
hij Kathelijne en Karel kleeden. Vrourv Vandijk was
aan 't weenen gevallen, cloch ze nam haastig het rveinige
spaargelcl en rolde eenige dekens en kleeren tot pakken
ineen.

Haar nran'nraakte de twee koeien in den stal los, en
dreef ze buiten. Hij spande ze gejaagd voor de kar. Dan
hielp hij vrouw en kinderen op het voertuig, laadde c1e

pakken dekens een kleeren... Wat kon hij nog meene-
men? Lang mocht hij niet toeven... En het r,r'as of hij
duizelde. Ben ramp brak aan... hij wist het...

IIij moest zich beheerschen, zijn gedachten bijeen te
houden en kalm zijn. Vlug liep Vandijk weer in huis.
Hij sleepte matrassen naar buiten. Zijn vrouw trok ze

omhoog.... Dan nog lakens en kleederen, snel van bed
en uit een kas gesnakt...
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De hennen liepen fladderend heen en trilden zich niet

laten vangen. FIet kleine varken sparteide tegen, toen

Vandijck het uit zijn hok sleurde, rnaar het rrerd toch
ook op de kar geborgcn. Dan nog acht konijnen...

- Nu niet langer talmen, zei Vanclijk.;..
De koeien trokken de kar voort. Maar het ging, lang-

zaam. En soms scheen het of 't voertuig met heel zijn
inhoud omver zou waaien" De weg leidde dicht langs den
dijk.... En Vandijk zag}ret water door de bres stroomen.

- O, kijk daar.... een vrouw..... r'n'acht even...... ze

kan nog bij ons ! riep vrourv Vandiik boven het geloei

varr derr tvirrd.

-'t fs Nlaria, zei de boer.'Wat doet ze rru toch clien

kant uit... ! En -,vaarom komt ze niet voort....
Maria De Pesseroy rvas ondanks het vreeselijk rveer

toch op roucle geu'eest, en bii <len dijk u'erd ze door bet
instroomend rvater verrast. In haar schrik liet ze haar
kruirvagen los en vluchtte weg.

nlaar rru claclrt ze aan hct voertiug, \\'âarmee ze zoo
gelukkig rn'as geweest. En ze bleef staan.

- Nfaria ! gilc1e Vanclijk...
}Jrij zag hoe de leurster terug liep. Hij hoorde ze roe-

l)en.
' _- Mijn leven... mijn kruiwagen... !

Vandijk gaf het leizeel aan zijn vrouw en snelde de vrouw
ach tcrrta

- Ze wil haar kruirvagen halen en ze zal verdrinken,
bedacht hij met schrik.

{
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Hij rvilde l\{aria redden. Maar ttil t on niet meer...'.'.

TIij zag hoe de ongelukige door deu vlocd r'l'erd gegre-

perr. Ze tuinrelcle omver.... haar lichaant rvercl llogeells

omhoog' gezr'ïierd, draaide rond..... dreef snel heen.

Varrclijk lnoest terug. Zijn eigett vrourv elt kindererr

uarcrr in groot gcvaar, \\'ânt het rvatcr l<lvam ttader en

steeg snel. De boer stormde naar ziin kar. Hij joeg de

l<oeietr voort... O, waarom \vtrcll zc rtiet vlrrggcr.... Had
hij maar een paard gehad !

- Maria is verdronken ! jammerde moeder.

De kinderett bcgottnen ook te schreien.

- Ze wilde haar achtergelaten kruirtagerr halen !

sclrreettwcle Vandi jk....
Maar het ging nu niet orn te sprekerr. Voort moesten

2e... ginds uaar de hoogte, waar de kerk stond.

Daar zouden ze voorloopig veilig zijn.
Velen waren nu op c1e vlucht met karren, kruirvagens

of zonder voertuig, beladen rnet pakken en zakken,
Moerlers, vaders, groote broers of zusters clroegcn kin-

rleren. Er klonk geklaag, geiammer, geschrei.

- God zij ciank, lr'e zijn er ! zei Vanclijk en hij dreef

rle koeien c1e hoogte op, \\-ââr de kerk stond.

Eenigc mannen clurvden aan de kar. Er rvaren hier
rccrls vccl vluchtelingen.

De eerrvaarde heer Hiel, de pastoor, stond daar ook
en'leiclcle cle vrourven en kinderen in de kerk.

Hii had er een groot turfvuur aangestoken. Gods huis
\\ras nu <1e rustplaats voor veel ongelukkigen.
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Vanclijk bracht de nratrassen, dekens en kleeren.
* Niet zoo \,veenen.... gij zijt nu veilig, zei de pastoor

tot vrour'v Vandijk.

- 't trs orndat er eclr schrikkelijk ongeluk is gebeurcl.

Bn vrouw Vandijk vertelde hoe jammerlijk Maria De
Fesseroy u'as. verdLonken. Het verhaal maakte een ge-

weldigcn indruk ( 1) .

- Q, m6sder, lru is Emilietje een weesje, zei Kathe-
lijne.

- Ja,'t arm schaap !

* Eerst verdronl< haar vadcr..... en nu haar moeder....
O, mag ze bij oirs kornen wonen !

- Kind we zulien misschien zelf geen huis meer
hebben..... Ilet zal voorzeker door den wind en het water
omver gcsmcteu rvordcrr.

Bn vrourv Vandijk steunde het hoofd in de handen
en schreide heftig.

Ifaar man stal het vee bij de pastorie. Er stonden ?laar
reeds veel beesten en het \vas er gelukkig een beschut
plekje. De mannen maakten er haastig van planken en

zeilen een afsluiting rond.
Men reed nog langs hoogere wegen om voeder. ÙIaar

de karren plasten reeds door het nat. De vloed kwam
hooger en omringde de heuvel waârop de kerk stond. De
wind huilde voort. De avond vie1.

(1) Het ongeluk cvergekomen
Pesseroy, die haar kruiwagen wilde
iu herinnering nog voort.

aan n{aria-I{atharins. ])e
redden, leeft te Wintham
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Irr de tr,erk brandcle een lamp en ecnige lantaarns.
Kinderkens kreunrlen, anderen sliepen gerust, onbe-
r'rrust vân de ramp. De ouders rvaakten. Door een gat in't dak loeide de r,vind, die ook aan de verr,veerde ramen
rammelde. Buiten loeide angstig het vee.

De pastoor las het avondgebed. Hij bemoecligde c1e
nrenschen. Zoo brak de nacht aalr....

. I{athelijne lag iang uakkcr. Ze d,achL aan Emilietje
De Pesseroy. Die 'zou zeker op moeder rvachten. Te
Wintham .ra,ist men het natuurlijk nog niet van het
schromelijk ongeluk... O, Kathelijne had zulk een mede-
lijclen met het arme rr,.eesje.....

Ifet werd eindelijk morgen.... De mannen gingen naarbuiten. Overal $/ater... Treurig stalien cle boomen, de
huizen en hocven er boven.

Maar de storm was beclaard. Over clen vloed naderden
schuitjes. De overheicl zorgclc, ciat er leven,smiclclelen
aangevoerd lverden. De schippers vertelden, dat Hinge_
nebroek, Spierebroek, Donk, I,uipegem,. Beerclonk de
Nrieun'landen en de \,V'eert blank stonden. Er was veelvee verdronken.I{aar van ongelulil<en met menschen
hacl men niet gehoord. Alleen maakte men zich ongerustover Maria De Pessero]'. Was ze hier in de kerk niet?Toen vertelde Vandijk rvat hij gezien h"d I ;" ,"'hip_pers zouden dit treurig nieuws naar Winth"m brerg"n.

Ook bij de kerk lagen eenige schuitjes. Vandijk roeidenaat zijr' huis. Hij voer nu boven de akkers, r,vaarop hijdierr zomer zoo ijverig geu,erkt hac1. Zijn gezaaid win_
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tergraan was natuurlijk bedorven...

Vandijk bereikte de hoeve. Hij kon niet binnen. Het
water reikte tot halverlvege de muren, fn de schuur was
hooi, sirooi en vlas geheel beclorven. Doode hennen rn'a-

ren in den hoek van 't wagenhuis gedreven.
Vandijk had de trauen in de oogen. Hij was nu ook

een arm man... Er viel niets meer te rectrden. En treurig
roeide de boer naar de kerk terug.

rr,

- Mrel, rvel... zit ge hier ! klonk het.

Een man stond voor Vandijk en zijn vrouw en kiû-
cleren, die in de kerk van llaasdonk aarL 't eten waren..

- Oom Gust ! riep Kathelijne verheugd.
Oom Gust wâs een broer van moeder. Hij woonde te

Ruisbroek, linc1s over de vliet, dichter bij Willebroek
en Boom.

- Dat is wat te zeggeu. hêt. zei vader.
Moeder begon weer vâl1 ontroering te schreien.

- Kor4, kom, moed, zuster... 't Zijn treurige dagen,
maar ge râakt er wel .iveer door, sprak oom Gust Ik ben

hier om u te halen. Mijn schuit ligt aan de kaai te iW"in-

tham en ik ben in de kleine boot zoo ver gekomel.Ge gaa[
mee en blijft bij ons tot hier de boel in orde is.....

_ lr- -
Vànciijk keek zijn schoonbroer dankbaar âan.

-Dat iq braaf, zeihij. Ja, neem moeder err de kincie-
ren mee. Ik moet hier blijven voor de beesten. Maar ik
kan er tegen....

Moecler begreep ook, dat ze naat Ruisbroek moest.
IIet r'r'as koud in de bour,l'va1lige kerk. De rvind drong
door reten en spleten. En het turfvuur kon de groote

ruimte nict verwarmctr.
Wat later hielpen Vanclijk el1 oom Gust moeder en

kinderen in de boot. Allen rverden flink in doeken en
dekens gewikkeld. Vader zou mee vâren naâr Wintham.
Hij kon helpen roeien. Eir van daar zou eer-r schipper
her,r r,vel terug brengen.

Moeder en kinderen zaÉfen nu ook het tooneel van
verrvoesting. We1 honderd huizcn stouclen in het \\iâter,
beweerde Vandijk.

- Gelukkig is de storm bedaarcl, zei hij.

- Maar niet voor goed, belveerde oom Gust. Ziet ge

ginder die strepen.....? Wacht eens tot vanavoncl.
De boot voer tusschen Wintham en den Rupeldijk.

- Moeder, waar zort Emilietje van Maria nu zijn?
vroeg Kathelijne.' 

O, bij buren.... kind. i

- Ze zal het zeker al weten dat haar moeder verclrorr-
ken is.

- Ik denk bet wel.

- l{at zal ze veel weenen !

Kathelijne dacht telkens weer aan het arme weesje.
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Oom Gust hoorde nu ook rvelk een ongeluk er metMaria De pesseroy was gebeurd.

- En zoo uw leven voor een kruiwagen verliezennzei hij.
-- Maria u'as gelukkig met dien kruiwagcn, sprakVandijk. Ze kon nu gemakkelijker leuren. En toen metclie dijkbreuk kri,am ze natuurlijk in cle tvat... Ze liep,zoirder het te u-cteu, naar haar doocl. Hacl ik ze nogmaar kunnen redden !

Aan de kaai te .Wintham 
1ag oom Gust,s schuit, waar_.nce cle man hanrjel c.lreef met voorbijvarencle schepeaop Rupel cn Schelcle.

't 'Was druk aan de kaai. Veel schippers en liedenvan den overkant rvaren hier gelancl o*- ,r"n, .1" over-strooming te kijken. Vandijk hielp moeder en de kinde-i-ci1 aan booicl cn nam clan harteijk afscheid. Hij zouhet vee trachterr onder te brengen t oo* on en zou dan,ook naar Ruisbroek komen.
De schuit voer heen. Vandijk oogde ze na. Hij was te-vreden, dat vrouu. en kinderen ,u 

""rr- behoorlijk ver_biijf zouclen hebben.
Na eenig u,achten kon hij meevarell in een bootclie menschen van Niel naar ff""raorriiracht. De bootdobberde op den vloed. Ecnsf_f^p" ,i"p ill"rrc,
- Daar tegen clie houtmijt ligt een rn"rrr"n.feder schrok

- Dat zal Maria De pesseroy z.ijn, zei Vandijk ont-roerd. Ze is gisteren verdronkeu 
"r, tot hier gedreven.

_ l9_

Ilij vertelcle vlug haar geschiedenis.

- \Àl'c zullen haar meenemen, zei de schipper. Dat
lijk kan daar niet blijven.

Hij roeide naar de rnijt, die halverwege boven het
water stak. De cloode lvas met haar kleeren aan uitste-
kende takken blijven haperen. De houtmijt stond bij

een hoefje, waaryan alleen het dak boven stak.

Ja, 't u'as de leurster. En de manncn haalden de cloode

binnen boord en legden ze op rlen bodcm. De schipper
legde een stuk zeil over haar. Ieder maakte het teekeu
des kruises en deed stil een gebecl.

'Wat verder ontmoctte metl een boot, die naar Win-
tham voer. Er zaten tlvee mannen in. Die namen de
doocle in hun vaartuig, u'ant }Iaria De Pesseroy had te
Wintham gewoond.

Vandijk voer mee naar Natten-Haasdonk... Hij was
somber gestemd en treurig zat hij bij het turfvuur.
Oom Gust had gelijk gehad. Tegen den avond stak de
r,vind u'eer op en het stormde opnieuu,.

De oude kerk schudde. De ruitjes rammelden vervaar-
lijk. Niemand durfcle zich te slapen leggen. A,ls het
dak maar niet instortte.

't Was nogmaals een angstige nacht. Zells de ouclen
wisten zich niet zulk een tijcl te herinneren als d.ez,e. Ze
hadden nog storm beleefd.

- Vijf jaar geledeni verhaalde er eeû, was de dljk van
den Spierenbroekpolder doorge'broken. 't 'Was toen bur-
gemeester van Goethem 's nachts [aar de plaats van
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.de ramp ging om het herstellingsr.verk te besturen. ,s
I'forgens om vier uur viel hij neer en hij stierf. ,t Was
cloor een beroerte varr de koude. ,Toen is er niet veel
overstrooming geweest,

* Over zeventien jaar stond Klein-Mechelen blank,,
herinnerde een ander. Dat was iu Napoleons tijd...

- En over vijftig jaar ... laat zien... ,t was in Juli
van 1779... dus over zes en veertig jaar kregen we een
zomerstorn, zei een grijsaard. Ifet was binst de Hoog_
mis. fk was hier ook in cle kerk. We meenclen dat al
met eens de 'uvereld verging... pastoor Van den Boss{hg
zaliger nam het altaarkruisbeeld ën keerde Zich naar
ons... Ik hoor het hem nog zeg-gen: <I,aat ons Gotl bid_
den, dat lfij ons voor ellende spare !r l{et clonderde en
bliksemde vervaarlijk. Gelukkig cluurde het niet lang.
De wind bedaarde en we hadden geen overstrooming,
maar te Bikevliet en Kiein- Mechelen u,as alles verha-
geld. Och hoe dikrvijls heb ik vacler hooren vertcllenr.
dat hij vluchten moest voor het u'ater ! Natten_Haas_
donk hecft al wat afgezien....

De sombere nacht u'as einclelijk voorbij....
Men hoorcle weldra van meerdere huizen, die ingestort
waren...

Vandijk voer naâr zijn hoeve... A1 spoedi.g zag hij
dat de storm hem nog meer had geteisterd. De schuur
'was ingestort.... Hooi en stroo en vlas clreven rond, zat
verstrikt rond boomstammen of dobberde op de baren.
Yap zijn huis was het dak vertftvenen.

_21 _

- O, hoe kom ik dat te boven ! jammerde de arme
man. Ik ben geheel geruîneerd......

En hij schreide als een kind. A1 c1e vruchten van har-
den arbeid, van zuinig leven, van spaârzaamheid ver-
nield !

ilr.

De laatste storm ha<l ook een polder van Ruisbroek
onder rvater gezet. I\faar cle r.rroning vall oom Gust
stond veilig. Vroun' Vanclijk en de kinderen lvaren bij
oom Gust en tante Lies als thuis.

't Was nu kalm in c1e natuur. Kathelijne en Karel
stouclen op clen dijk eu keken naaf clen oversiroom-
den polcler.

- Gaat ge mee varen? vroe.q Aldries, c1e buurman
van oom Gust, een jonge man van even in dc tu'intig.

I\{aar Kathelijne rvist $,e1, clat moeder dat niet zou
toestaan. En ze schuclde het hoofd.

Andries roeide heen, op den overstroomden polder.
De kinderen oogden hem na. Ifet rvas zoo koddig die
boot tusschen de boomen, die hun kruin uitstaken,
boven den vloed.

- Wat zou Andries nu rl'illen.... hij kruipt op e€rï
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boom, zei Kathelijl1e, een tiental minuten later'

Anclries had op een tak een haas gezien"" Het dier-

tje hacl ooli zijn leven n'iilen reclden'

- 
Dat is een goede voor den pot, een lekker beetje'

dacht Andries en roeide vlug naar den boom toe""

. Hij nam met de eene hand een tak vast' heesch*zich

"p ." 
rvilde met de anclere clen haas grijpen"" Maar

ciat ging niet zoo gemakkelijk' Angstig kroop het

b"".ij" hoog"r. Andries spande zich nog meer in' Wip'

c1e haas sprong naar beneden"' recht in de boot"""""
EnAndriessclrrok.DoorhetZichophijschenr'varen
zijn beenen buiten het vaartuig en zeker had hij dit

een clurv gegeven... De boot dobberde \'veg en de haas

zat tusschcn cle riemen''t'Was net of hij ging roeien'

Het scheelde weinig of Andries was in den vloed ge-

tuimeld. IIij kroop nu geheel in den boom' eî"" zat

gevangefl in Plaats van den haas'

. Wat nu? Om te z\vemmen' u'as het te koud"" Dan

maar roepen....
Kathelijne en Karel hadden iets van het voorval

gezien, maar kondeu toch niet onderscheiderr' wat er

flg"rrtijt gebeurde... De boot dobberde weg en Andries

zat in den boom' En de kin'deren hoorden hem roepen'

- We moeten hét aan oom Gust gaan zeggen' zei

Kathelijne. Er is iets gebeurd'

Oom Gust begreep Kathelijne's vertelling niet recht'
- Hij liep naar den dijk. Ja, daar zat iemand in den

6oo-..... en dè boot dobbertle heen en was gindet
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haast tegen den dijk. Oom Gust riep nog eeuige bulen
c11 samen brachten ze een boôtje in het w-ater. Z,e roei-
derr naar dctr boorn.

- Itré, Andries, 'nrat steekt ge nu toch uit ? vroeg
Gust. 't fs te vroeg om appels te pluklien.

- Die verrvenschte haas ! bromde Andries, blij toch
uit zijn lastigen toestand bevrijd te zijn.

.' Welk een haas ! klonk het.
Beschaamd vertelde Anclries zijn avontuur. De man-

nen,lachten hartelijk. Ze roeiden naar de andere boot
clie tegen den dijk n'as gedreven....

l\{aar de haas r'vas er uit, en over den dijk den niet
overstroomden irolder in gevlucht (1).

't Verhaal deed de ronde. En iu a1 de ellende rverd
er flog eens gelachen.

Twee dagen later krvam vader Vandijk. Hij hacl zijn
clieren kunnen stallen bij een boer te Puurs. IIet rvater
zakte. l\{aar het zou no.q een tijd duren eer men terug
kon.. En moeder weende $reer, toen ze hoorde wat er
met de schuur en haar inhoud n'as gebeurd.

Tr.vee maanden duurde het, eer de geteisterden naar
hun streek konden terug keeren. Toen had men de dij-
ken hersteld en de huizen \l'eer bewoonbaar gemaakt.

Het gezin Vanclijk verliet Ruisbroek. Oom Gust en
tante Lies hadden al clien tijd hun familie liefderijk

/1) Leopold Mees deelt dit voorval mee in zijn < Geschiedenis
van I{ingene en zegt âat het nog van vader tot kind wordt:
verteld.
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.gastvri jhcid verlcelld.
Vader was veel te l{aasdonk gerveest. Hij zou rn'eer

moedig werken. De r,voning u'as versch gekalkt, en cle

rschuur met planken opgetimmercl. De geteisterden had-

.clen u'el hulp gekregcll, maar niet genoeg om de schacle
'te vergoeden. Vacler had geld moeten leenen en één

koe verkoopen, om zijn hoeve 'lveer in orcle te krijgen.

Kathelijnc en Karel gingen naar school, a1s vroeger.

I{et meisje r,vas thuis zoo stil. Ze sptak rveinig, speeicle

niet. iVloeder merkte het lr-el el1 op een avond vertelcle

Kathelijne r,vat haar cleerde. Ze had zoo,n meclelijden

met Ëmilietje, het tt'eesje, Die rvoonde nu bij een nicht

van haar moecler, een vuile vrour'v die altijd bromcle.

Emiiietje kreeg soms slagen.

- 
(), moeder, laat ze bij ons wonen ! smeekte Kathe-

Iijne.
Moeder beloofde, dat ze er e ns met vader zou over

spreken. En dien avond deed ze'het...... 't'Was waâr...

ze had, het ook al gehoord, dat het \veesje het hard hacl

te verduren.... De tneeste menschen clachten er niet
'aan. Men had zell zooveel zorgett door de ramp.

- 
Kathelijne heeft mijn hart geroerd, zei vroulv

Van<lijk.
Zoudt eij het kind dan u'illen nemen? vroeg haar

nran....

- Waar er eten is voor drie kleinen.... zal er ook

voor een vierde zijn. Ge hebt de arme lHaria niet kun-
nen redden.... we zagen haar verdrinken' Wi11en we

_25_

ons over haar Emilietje ontfermen..,. I\{aria cleed toch'
zoo haar best.

- Ge hebt al zoo veel rverk.... En rve zitten op las-

terr. . , .

- God zal ons zeger1en..... Willen rve het doen,
Frans ?

- Ja.... Gij zijt een goede vrouw.... 'Wel, ja, waar
cr eten is voor drie, zal God ons voor vier verleenen,..
ik ga morgen reecls met clie nicht spreken.

En clen volgcnden dag bracht Vandijk het '"veesje
n.iee. De oude nicht rvas blij, dat ze er van af rvas.....
Katirelijne danste van blijdschap. En Karel was ooh:
verheugd..... Ëmilietje had een nieuw tehuis.

IV.

't V,/as Sinterklaasavorrcl.... De kincleren van Vandijk
hadden vôôr het slapen gaan bij de schou'lv gezollgen :

Sinter Klaas kapoentjc,
Leg rvat in mijn schoentje....

l{u sliepen ze. En vader en noeder wisten het al,
dat Sinterklaas appelen, noten en krentekoeken
zou brengen.

't Was een harde Zomer en Herfst geweest. En Van.



-26-

.\s' d((Èl\\
\i,\\

\\:

-27-
dijk had nog niets van zijn

Jaar eindigde in zorgen.
De ouders zaten bij hun

- 
fk honr nog gerij, zei

ophoudend.

- Ja... het staat siil....
baan.

schuld kunnett afbetalen, 't

turfvuur.
moeder, met haar naaiwerk

't Is op cle Rupelmondsche

- Ga eens zien, Fra1S.

Vandijk opencle de tleur'. Hij vernam geluicl van

stemmen. Daar naderden menschen.... f)oor cle open-

staan<le deur vicl licht naar buiten...
* Gocden avoncl, klonk het. 7,ouc1t gij ons kunnen

helpen ?

-- I{omt binnen, noodigde Vandijk.
't 'Waren cerr heer en dame, clie in huis traden en

moecler bood hun dadelijk een stoel aan.

- We zouden nog over wiilen naar Rupelmonde, zei

cle hcer. 'We komcrr van \fechelen. Maar er is iets aan

c1e koets. Een rticl zou kunnen afclraaien....

- Nog naar Rupelmoncle, iprak Vandijk. 't fs al
laat..... En ik weet niet of de veerman aaî den bwt"
kant de bel van hier 11og zou hooren.

- We kunnen niet verder..., hernam de heer. 't Is
te laat om het ongeval te herstellen. Hebt gij geen kamer
voor mij en mijn vrouw? Mijn vrouw is te vermoeid om
nog te voet tot aan de rivier te gaan"

- O, zeker, sprak .cle boer. Zet w, ik zal den koetsier
helpenl
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De heer ging mee naar buiten' Voorzichtig 'brach't

men het rijtuig op het hof' De paarden kregen eel1

ni"u,r:" en voer in clen stal' De koetsier zou logies zoe-

i"n ,. Wintham, dan kon hij morgen den smid mee-

brengen.
De heer ging clan mee in huis' Moecler sneed al brood

voor deze onverwachte gasten' 't Leken rijke menschen'

En mijnheer had eenige pakken en een valies meege'

bracht uit het rijtuig'-^"":n""t 
"n a" a"*" aten smakelijk en dronken c1e

geurige kofiie. Ze tvarett blij een onderdak te hebben'
-- 

Vroo.," Vandijk bracht clan haar slaapkamer in orde'

Ze zott met vader u'el op zolcler gaan' lvaar nog een

matras was.

IntusschenpraattedelreermetVanclijk.Hijhadvan
,de overstrooming in Februari gelezen' en vroeg bijzon-

a"rit"a"r, ou", à" iamp' Vandijk vertelde er uitvoerig

;;;, 
"tt 

sprak over zijn eigen lotgevallen' Moecler keer-

u"ji3'o,"oeren 
hebbe,, l'o" kloefjes bij clen aard ge-

'zet, zei cle dame' Het is Sinterklaasavond' Wij zijn op

reis naar mijr-r getrouu'de dochter die te Rupelmoncle

1 ,oo11t. IlIaar u'e hebben nogal vertraging gehad €n 1111

dit ougeval' We brengen altijcl van Sinterklaas tot

1ql"sq,jaar bij mijn dochter en haar kinderen doot' Ze

'zullen denkeu, dat we'de reis uitgesteld hebben tot

morgen. Ge hebt vier liincleren'

- 
Drie vall ons en ee11 \\reesjet clat 

"r'e 
ingenomen
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hebbcn, antrvoorclde vrouw Vandijk.

- 't Kinclje van clie Maria De Pcsseroy, waarvau ik
verteld heb, zei vader. 't Kind rvas bij een nicht van
'haar môeder.... een ruu' men.sch.

Vrou'w Vandijk vertelde dan boe haar Kathelijne
eigenlijk voor Emilietje had gezorgd.

De heer en de dame \\,aren ontroerd.

- Zooveel schaclc geleden en clan tlog een vreemrl
kind in huis, het is dclelmoedig, zei de heer.

- C)ch, waar er eten is voor drie, kan er ook voor
:vier zijn, mijnheer, sprak Vandijk.

De dame openclc een pak.

- Sintcrklaas heeft me geschenken meegegcven, zei

ze.

- Voor de kindereu van u$'dochter, sprak vrouw
Vanclijk, die be.r4reep, s'at de clame vvilde cloen.

- Die kindererr zullen heel tevreclen zijn, als ik ze

vertel, hoe ik hier n'at achtergelaten heb voof uw
kleinen.

En cle clame boog zich en legcle bij de klompjes cho-
,colade, appelcienen en speelgoed.....
. 
- 

]\l[6a1 dat is te veel ! riep moeder ontroerd uit.
-- Sinterklaas wil het zôô.

- Zeker ! stemde de heer toe. Bn Sinterklaas fluistert
me nog iets toe. Brave menschen, vertelt me nu eens
in welke moeilijkheden ge zit.... Ge hebt veel schade
geleden en alles moeten herstellen.

Vandijk cleeltle dan mee, clat hij vijf honderd gulden.
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schuld liac1 .(1) ' J)at rvas eeu groote som vær hem'

- 
En gij ontfermt u over een weesje' zei de heer""

Welnu, ik rqil ook rvat doen"" God zegt' dat we

elkancler moeten helPen'

De clame knikte' 'O" n""' haalde zijn brieventasch

uit....

- Flier hebt ge vijf honderd gulden' betaal uw

schulcl af en clan met moed vooruit'

Vandijk 16165 geheel onthutst" " Moeder r'veende van

ontl-oering.

En mogen we nu gaan slapen? vroeg cle heer'

Alien begaven zi"h tr:' r'ust""" I{et was voor Van-

dijk en zijn vrouw een blijde Sinterklaasavond'

Kathelijne clroornde dien nacht van Sinterklaas' die

overcleclakerrreedengesclrenkenenlekkersdoorde
schouw rvierP'

En 's lnorgens juichten de kinderen""' Wat haci

Sinterklaasveelgegeverr!EenpopvoofËmilie,een
rarnmelaar voor faatle' een keuken.met potten en pall-

'etjes 
voor Katheiil;;:' n" dan 

-1!ie 
chocolade' appel-

cienen, noten, "np"i;;';oJen' 
't Was een seiuich ro'cl
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Vanclijk en zijrr vrouw clankten voor de milde hulp.

- Mij niet danken. God heeft met het weesje zegen
gebracht, zei de heer, die zelfs zijn naam niet wilde
noemen,

De koetsier kr,vam mei den smid, en na een half uur
konden de goede lvelcloeners hun reis voortzetten....

1)e grootste zorgell tvaren voor Vandijk en zijrr
vrotlw \À,eggenome11....

NAWOORD.

Vôôr nc clit verhaal schreven zijn rve verscheidene
keeren naar de streck van Ëikenvliet, Winiham, Nat-
ten-Ifaasdonk en Hingene ge\À,eest.

Als men van lloonr cn Ruisbroek komt, en even
voorbij dit laatste <lorp een u,eg rechts inslaat, komt
men eerst te Eikevliet, ecn bouu've11ig Corp.... Crrn het
te betleden, nroet nrcn cchter tol betalen aan cleri brug-
rvachter.

Van Eikevliet is men weldra te Wintham bij de
schippers goed bekend. Ijen auclcre u'eg leicit naar de

Rupel, \,t'aar eerl kade is.
'We begaveu ons naâr Natterr-Haasdonk. I{oc

stil en verlaten is het daar. Ecn verhevenheid, en daar
een kapelletje. De oude kerk is vcrdn'enen. Na de over-
strooming van 1825, bleef clc hoogte eenigen tijd door
water omgeven. De pastoor cleecl de diensten in een
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schuur. Toen kregen cle Winthamrners hun zin. Te
Wintham zoll eell kerk, een pastorij en een school ge-

bour'vd wordeu. ()tt 29 l\{ei 1828 werd de eerste steen

cler nieurve kerk , van Wintham gelegd. De inrvoners

vervoerden kosteloos te rvater en te land de bourvstof-

feu. En de afbraak cler kerk van Natteu-Haasdouli q'erd

ook gebruikt.
Toch duurcle dc oprichting vrij lang'. Door delt storm

van 1836 u'crcl eett deel van het clak afgerukt.

Van Natten-Itraasdonk zijn we gâuw aan den Scheicle-

dijk. Aan de overzijde ligt Rupehnonde. De veerboot

vaârt over en \teer.
Hingene ligt u'eggeclokcn itr het rveelderig .gcboomte

van het kasteelpark.
Het kasteel van lfingene, dat aan den hertog van

Ursel behoor:t, is zeer oud, Reeds 8oo jaar geleclen stond
hier een sloi.

Het huidig kasteel is veel veranderd en herbourvd.

In deze streek zijn cliepe putten of wieleri overgebleven

van c1e herhaalde overstroorningen. De dijken worden nu

flink onderhouden. Anclere putten ziit ontstaan cloor het
uitgraven van turf. Over zeventig, tachtig jaar klvamen

veel vreemde boeren hier turf koopen en op hun karren
lqden als brandstof.

In het.schoone jaargetijde kan men in dit hoekje tus'
schen Schelde, Rupel en Vliet, aangename wandelingen
doen.


