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Nr' 387' 
A. HAN'

DE BËD[DUE HEEh

I

Jan Karels wachtte het Vee der haêve, die vier
Londerd jaar geleden bij het lçasteel l-oodijke in
Zeeland stond. Over den polder zag hii d. ior.^*
van Reimerswaal, een stad aan de Schelde. Hij
ging er 2oo gaarne eens naar toe. Dan slenterde
hij langs de kaden en keek naar eigerr en vreemde
schepen in de haven. Eens was hij met neef Ge-
rard, een matrooà, mogen mee varen rraar Ant-
werpen. En nog elken dag dacht Jan aan die heer-
lijke reis.

Hij leiclde hier een eenzaam leven. Vader was
houtvester voor het kasteel, daar in het bosch,
waar hun huisje stond. En op een heelen dag zag
Jan niemand, dan eenige lieden van het slot, of
den kasteelheer.

En den heer Adriaan ontmoette hij liever niet,
want die was een harde, grove meester, Meer
hield hij van de kasteelvrouwe, doch zij ging wei-
nig uit.

Daar naderde een jonge man.
I,-



- 
Gerard! riep Jan blij.

Het was zijn t'r..f, de mat,roos. uit Reimers-
waal.

_- Wel jongen, zit ge nog altijd bij die dom-
rne koeien ? vroeg Cerard. Wanneer gaat ge nu
-raren )

-- Moeder is er tegen, dat weet ge wel. An-
ders... o, ik verlang er zoo naar.

-_ Ik breng hier een zooitje visch naar uw
rnoeder" Die lust ze zoo gaarne.

En Gerarr:l hief een wél gevulden netzak op.

- 
Maar .|an, vervolgde hij, nu moet gij zor-

gen. dat ik rnorgenochtend een vetten haas kan
ûreenemen. lk blijf overnachten.

- 
Ik mag geen hazen vangen...

-_ Gij hebt het al dikwijls gedaan.
_* Ju, rnaar twee weken r;eleden is het heer

Atlriaan ter oore sei<om,en cn ik kreeg een pak
stokslagen. z\i de hazen zijn van den heer.

__ Maar ze vreten de vruchten op van zijn
boeren. Jo*g.t't, zorg dat ge spoedig aan boord
van een schip liomt.

- 
O, mocht ik rlaar! Spreek er nog eens mer

moeder over I

__ J., Jrtr... Maar zeg, strik toch eens eeTI

haas voor me... Zoo'n mijnheer kan gemakke-
lijk zeggen, dat hij er baas over is, ik vind dar
echter een onrecht. Hij heeft die hazen van nie-
mand gekocht.

2

*-. Neen, ze worden in het wilde geboren! Ik
weet het wel, maar heer .Adriaan is hier dre baas.
En wij zijn allen in zijn dienst.

- 
Hoe is het... krijg ik een haas) \zroeg Ge-

rard.

- 
Ik zal mijn besr doen. lk kan alleen maar

een strik zetten en moet afwachten of zulk een
langoor er in wil loopen ! Wat nieuws is er in de
stad ?

- 
Nieuws) trk weet er geen... O, jt, ze zijln

er kwaad op uw deftigen heer Arlriaan. Ze be-
weïen, dat hij de dijken slecht onderhouclt. En als
ze hier doorbreken, stroomt 'lc' zee over het ei-
land naar Reimerswaal en is het daar ook ellende.
Ik hoorde dat gisteren in een taveerne... Ik ben
een maand weg geweest, naar Vlaanderen er,
Frankrijk.

- 
'lVat ziet gij veel !

- J., maar ik ben niet aan boord. om veel. te
kijken, doch om hard te werken. Ik zit niet heele
dagen lui in het zonnetje als gij.

- 
Dikwijls ook in den reg€jn, Gerard.

- 
Dan kruipt ge in het droog, maar ii< zou me

dood vervelen, als ik aitijd op die beesten moet
gapen. En dan moeten dansen naar de pijpen van
âen heer, die over alles baas wil zijn, over de ha-
zen en den wind, en zeker ook over de l<ikvor-
schen...

- 
Maar die storen zich niet aan hem, want

.-3.-
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verleden Zamer heb ik dikwijls 's avonds in de
kasteelgrachten moeten ,o.r"r, met een- JJr;; ";;de kikvorschen te doen zwijgen, àie zoo- luid
kwaakten, dat mijnheer niet ËJr, 

"lup"rr.
- En moest gij dan niet slapenl

- O, daar vraagt mijnheer niet naar!

- Ge rnoet naar zee, jongent Nu, ik praat erbij u thuis wel eens over.

- Ja, doe dat.
Van achter een haag trad een heer te voor_

schijn.
-_ Luiaard, moet gij uw tijd verbabbelen)

snauwde hij nijdig tot den knaap.

- 
Maar, vriend-schap, zal jrn beter op tl .

koeien passen als hij rilr, *oird di"ht ho"dil
vroeg Gerard.

- 
Zwijg gij, brutale kerel. Ge weet zeker

niet, wie ik ben...

- Neen man, ik ken u niet en itr heb er geen
spijt van, want ge lijkt me een bullebak.

- Welnu, dan zeg ik u, dat ik de heer van
l,oodijke ben !

- O, zoo! Heer Adriaan van Loodijke?

- - J., natuurlijk ! En vraag nu maar vergif-
fenis over uw onbeschoftheidl

Gerard lachte luid.

- Op mijn knieën zeker! riep hij.
De heer van Loodijke hief zijn slok.op: Dat

waè oen gewoonte van hem, als hij zeer kwaad
werd.

- 
Vriendschap, probeer ;;iiet rne te slaan,

waarschuwde Gerard.
Hij trok zijn mes uit de scheede,

- 
Hier is mijn kortjan, vervolgde hij En iic

zou rlw lange ooren afsnijden !

- 
Wie zijt gij l

- 
f,6n jongen, die op veei zeeên gevaren en

meer menschen gezien heeft dan den heer van,
Loodijke. Ge doet wijs met uw stok weer te laten
zakken, want een vrij man als ik, laat zich niet
slaanl Zoo, zoo, gij zijt de heer van Loodijkei
Wel, tuiten uw ooren niet van al het gepraat ovel
u te Reimerswaall Versterk liever uw di;ken in
plaats van een fatsoenlijk mensch toe te blaf-
fen.

-* Daar hebt gij niets mee te maken, wilde
matroos t hoonde heer Adriaan.

- 
!\{4116os, ja, dat ben ik, maar ik werk vc.:"

mijn boterham en gij laat anderen zwoegen.
Jan luisterde verschrikt toe. En hij deed zijn

neef een teelcen om toch te zwijgen.

- 
Nu, vriendschap, ik ga er van door! Word

maar wat kalmer, het is te schoon weer, om
kwaad te zijn. En denk aan uw dijken! sprak
Gerard.

Hij verivijderde aich."

-4* ;*5-



- 
Hoe kent gij dien boef ) vroeg heer Adriaan

aan Jan.* Hij is mijn neef, heer.
* f66, zoo... Prachtige familie

nu nàar uw huis?

- J., heer...

Gaat hij

- 
fsç, zot... Let gij maar oP uw vee!

Heer Adriaan stapte toen ook r,l'eg'

- 
Z"g, ge hebt er van gekregen, hé, treiter"

de een ià"g.", die nu oolç van achter de haag

kwam.

- 
Jsun, de , spion en verklikkerl hoonde

J"t.
Tegen mi'i is heer Adriaan altijd vriende-

rijk
__ l3t1 mij gerust! snauwde Jan'
Gerard was naaï het huisje. in het bosch ge-

gaan,
_- D.g tante, z.ei hij tot Jair's moeder' vrouw

Karels. IÈ bttt terug van de reis en kom u eens

bezoelcen, lk heb een partijtje visch voor u mee-

gebracht.

ziel
Ja... D* eeeiucht maakt immers gezond'-

- 
-O, 

de l,:rtdlucht ook" ' Jan is' Goddank'

v,,el te pas... {le komt me zeker lveer bespraten

om hem te laten varen )

"* O, daar spreken we stralçs wel eens ovêr'
*6*

I
t
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ttt
Ik heb daar uw fijnen heer Adriaan eens goed de
waarheid gezegd.

De,matroos vertelde zijn ontmoeting.
---- O, wat zijt ge onvoorzichtigl kloeg vïotrw

Karels dan. Wij krijgen er maar last mee.

- J", moei. 'Waarom komt ge niet naar de
stad wonen? Daar zou oom heel wat vrijer zijn
en ook veel meer verdienen !

- 
Och, jongen, we liunnen het er niet wen-

nen... Maar wie weet, wat er hier nog gebeurt.
Mijn man zegt, dat we achter slechte dijken zit-
ten, en er werkelijk gevaar is voor het land. Heer
Aclriaan laat ze maar in dien toestand"

* Ja, ze klagen er te Reimerswaal ook over.
Zoo zaten ze te spreken, toen ze buiten ge'

rucht hoorden.

- 
Daar is rheer Adriaan rnet volk, zei vrouw

Karels ontsteld.

- 
l(e61 de boeman weer ruzie maken)

En Gerard ging aan de deur"

- 
Daar is de bullebak! Neem hem gevangenl

beval de heer van Loodijke tot zijn knechten.

- 
Wel, gij giuiper, hebt ge helpers gehaald ?

riep Gerard. Mij sevangen nernen, een burger
van Reimerswaal...

- 
Ge hebt visch gestolen trit mijn vijvers !

- 
Dat liegt gel

- 
Vooïuit, pal<t l"rem vast ! herhaalde heer van

l,oodiike.
*7 *



Ma"r tierarcl trok weer zijn rrres.
** trk heÏ: nog stand gehouden tegen vier ne.

gers op de Afrikaansche trcust! TUie wil er eersi
zijn neus lcwijt? vroeg hij.

De mannen aarzelden. terard was een stoere
kerei en hij stond daar vastberaden.

- 
Geef gij het voortreeld, hernam Gerard tor

heer Adriaan" [Jw ooïen zijn toch te lang! F-,"

mag een stukje af.
** Neef, wees kalm! smeelcte vrouw Kareis.

- 
En me laten binden als een kalf ! Ha, neen,

tante...

- 
Maar het is een misverstand. Ge hebt die

visch uit de stad meegebracht

- 
Dat weet die kerel ook wel, maar hij zoel<t

iets uit, om rne rnee te leiden, daar ik niet voor
hem op rnijn knieën gevallen ben ! 'Wie kornt er
nu eerst?

Niemand scheen daartoe lust te gevoelen, l'
schold de heer van Loodijke zijn dienaren voo:
lafaards uit.

- 
Tante, ik wil u niet in ongelegenheid bren-

gen, zei Gerard. Croet oom van mij, . . ilç keel
naar de stad terug.

Hij stak zijn mes vooruit.

- 
\ffee wie rne aanraâkt ! Het gaât er Coor i

wnatrschurn'de hij.
*-- Pakt hern I tierde heer Adriaan.

*-s* *9*'

Maar zijn mannen durfden niet te gehoorza*
men.

Teun, die door Jan een spion was genoernd,
wilde Gerard toch een beentje lichten, maar
kreeg een stornp in de rnaag, dat hij ornver tui-
melde.

- 
ps61" dat is voor u! schreeuwde Gerard'

Ge zijt nog te jong voor mijn rnes"
Toen wandelde hij kalm verder. Hij zocht .fan

weer op en vertelde, wat er gebeurd was"
._ Ce geeft me maar eens een haas op een an'

deren keer, zei hij. Ik wil uw ouders niet in last
brengen, want natuurlijk neernt die lafaard wraak
op mijn familie. Och, het zai misschien uw vader
âansporen om naar de stad te verhuizen Tot
ziensl

De heer van Loodijke voer tegen zijn voll< uit
en keerde nijdig naar zijn kasteel terug.

Teun kermde nog van de pi'[n
* Die kwam goed aan, hé! spotte Maarte'n,

de lcnecht, want niemand l<on ,len valschen flee-
mer verdragen, die voor heer Adriaan allerlei on-
gure werkjes rnoest verrichter'. als volk bespie"

den, straffen overbrengen en zrlo meer.



II.

Op,dienSepternbernamiddag van ,t jaar 1530zat ritlder Adriaan, de heer 
"ri f-î"ai;Ë;; Éi.;merswaal, in een kamer van zijn kasteel. Vrouwe

Johanna, zijn zachte ."lrr*.;;;; ii;il iuî g;zelschap. l)roomencl. sta.ar"de î"àoo, het hoogeIaam naar de Scheld.e, die ginds 
""t t", J"r,l"iiilag te blekl<en in de herfs;r;;^ô; keek ze naarde heir,baan.

_* Het gezelschap is in aantocht. zei de lcasteel_vrouw.
Men had heer_Adriaan bericht clat heeren uitde stad hem wilden spreken. 

----"

Die lui komen mij weer yervelen ! Maai. ikzal ze kort aar: den_ k.nt zetten | Ëromde hij.
, 

_; Waarom hebben ,Jie bu;ger. , *.., ondernoucl gevraagdl

..- Om, te spreken over de dijken. De dijken:zijn naar hun rneening in *l".FrtËr, toestand, hetwater moest hun staC eens overstroomen I Bï ji"gedachte beven ze. En a* Lur"i*-J.rud*r, *i1 î.wet willen stellen.

- _Mij dunkt, Adriaan, cle Cijken rnochten wel
eens degelijl< nagezien worden

-* Dat die i./àn Rr:irrerslvaal het zelf clarr' doen. Zij vreezeii vour t 
"n *tua,- *aar ik zou deherstellinggwerken moeten betaleni n"-n,ï.] J_f0*

zoo'n belangstelling in die zalcen toont, rvil ik u
wel een geheim toevertrouwen" Gij kent Reimer-
waals voorrecht, waarop de burgers het meest
fier zijn.

- Welk is dat?

- 
Alle goederen, die van Zeeland naar Bra-

bant vervoerd worden, of omgekeerd, moeten in
hun stad ter markt worden gebracht. Dat is een
keure van véôr 200 jaren. Goed, ik zal die keure
laten, maar een nieuwe haven r-loen graven, een
haven van Loodijke. En van hier zullen schip-
pers uitvaren, en mij zullen ze hun tol, en mij de
kooplieden hun marktgeld betalen. Ik ben heer
van Reimerswaal.

- 
l![3s1, Adriaan, is dat niet in strijd...

- 
Met een keure van v66r 200 jaar! Maar

toen was er geen haven van Loodijke, dus die
kon ook niet in 't verdrag begrepen zijn! Ik heb
geld noodig. Er zal een haven van de Schelde
naar Loodijke komen. Dit werk kost veel. Wel-
nu, luister verder. Ja, de dijk ginds is zwak...
Laat de Schelde haar maar een duwtje geven.
Dan vormt zij voor mij een inham en een haven.
zonder dat ik diep in den zak behoef te tasten.

- 
Adriaan, kreet vrouw Johanna verschrikt.

Dat meent ge niet, dat kunt gij niet meenen!

- 
Of ik het meen! Daar ligt de ki!, waar nu

visschers meren. AIs de Schelde daar werki,
wordt de kil een haven",. de groote haven van

lr



Loodijke... TVe zullen iteimerswaal een hpol
stoven. F{ier.lcomen de schepen van ,ll. land"n.* Maar, Adriaan, het water o"., tr"i hill;_
ten... hoeven vernielenl

Zoo erg niet... in September en October
hoeven wij nu ju_ist niet zoo'-tt vreeselijken 

"t;;;te verwachten! Een kleine doorbraak...

- 
Maar als de storm nu eens vreeselijk woedt I

- 
Och, dan zitten wij veilig op d"="r, b"r;h;,

die van het water niet veel liji"n l<an. '!Ve zull
len samen gerust naar den vloed lcijken. Er-à"
boeren kunnen vluchten.

- 
En hun hoeven)

- 
Bouwen ze weer op! Maar mijn haven i:.;

er... Zij denieen imrners ook alleen .., hun b"l
Iangen. 'lV'at geven ze om hun heer) V.r, *Jrg"r,
wilde mijn eigen volk rne nog nier helpen te!.r.
een onbeschoften matroos.

- 
Adriaan, moest ge dat laten gebeuren, dan

zou ik u moeten verachten! hernaÀ cle vrouwe.

- 
Geen tranen I Mijn zaken zijn ten slotte de

uwe niet... mijn bestuurszaken! En genoeg nu.
die lompe, verwaande burgers zijn daa1. Ik !a z*
eens spoedig afschepen.

Johanna bleef alleen. Op haar gelaat lug
schrik, en droefheid. Johanna vouwde d" hrrrdui
angstig samen" Ach ! veel had ze al moeten ver-
duren van den ruwen rnan, die haar,fijn gevoel
soms zoo scholqte, want Adriaan van Loodi;ke,

t? *-

illT.hti lr"ul adel,-kon barscher en lomper zijnqan de grofste kerel.
Intusscher, b-eeaf- de heer van Loodijke en Re!me,rswaal zich- bij de afgevaardigden jer stad.

_,_ 
t"T*l.nd keek hij naar Kasper Van Drielen,oen stadssecretaris.
* Mijnheer van lleimerswaal, ik stel u de af-gevaardigden van Reimerswuul lroàr, ,pralc Kas_per, en hij noemde de heeren ol:-

- 
Ik ken u allen. Laat ons ,ri"t ,oo stijf doen,zei de heer scharnper. V/aar.* tr"l, gij een on_

{:.lh.ld,g",.r..gd? Is her "r* Jù kwesrie der
ctryken I Laat dan hooren wat gij rnij te meldenhebt" -'- o-r ^'

. Beslist sprak Kasper over den toestand der dij-ken, die een zwaren storm niet meer verduren
konden, en hij w€es op de vreeselijL; g;;;Ë;;
voor het arme eiland, de .relden, d" doîp";,-;;
Reimerswaal.

. -: Et gij wilt dat ik de dijken op mijn kosten
laat herstellen? vroeg heer Âdri..rr. Dut i, .roo,
'r wel voorcieelig!

- Die van uw streek, wij zorgen voor de onzebii 9e stad, en alle gemeerri"r, iro"ten hun zee-
weringen onderhouden volgens d. r."rord"r,irr_
gen. Maar uw dijken zijn hJ slechtst.

-- Fraai uitgevonden en in uw voordeel, her_
nam de edelman". Wl:l ligt de zwaarste dijl{}

. Ginds v6ôr Loodijket Wat ii;r, u* dijken irl-;;r--* t3, -*



gelijking met de mijne? Maar als er hier door-
braalç is, wordt ook uw stad geteisterd ! En nu
geloof ik, dat de stad wel 't grootste deel der on-
kosten betalen kan. Mijn kasteel loopt geen ge-
vaar. Gij hebt de belangen van, duizenden inwo-
ners te behartigen.

Nog lairg werd er over dit punt geredetwist,
zonder dat rnen het eens werd, en soms klonken
de stemrnen hoos en bitsig. Eindelijk stuurde de
heer van Loo:lij1ue de burgers weg met de belofte,
over de raah, ncg eens te zullen nadenken. Maa-
toen de afgevaarcligden 't slotplein verlieteri,
mompelde hij:

- 
O, gij verwaande kerels, wat redetwist g.:

gaarne met een edelman ! Geen dijken herstellen.
Ze moeten iireken, om mij een haven te geven.

De heer van LooCijke ging uit Hij begaf zich
naar den dijl<. Ja, deze was slecht, en op veel
plaatsen afgez:akt. ûp een punt vormde hij eeri
bocht. Daar iag een inham, een kil, waar soms
kleine scheep;es aanlegden.

- 
I-lier moet mijn haven I'omen, zei de heer

van Locdijke. Ais de zee do.r;r den dijk breekt,
slaat ze een diep gat in het land. En nadien trekt
ze zîch terug. Maar het gat hlijft en dat wordt
mijn haven, Dan moei ik ze niet delven, alleen
wat fatsoeri geven. En hier zullen de groote sche-
ren :aniegsen en mij tol betalen.-. Hier krijgen

t4 -

we voorspoed... en inkornste.r vocr mij... Men
rnoet durven !

Tegen den avond begaf de heer "ran L,ood.ijke.
eich naar het huisje van Jans ,ruders. I{ij verbood
hun, dien onbeschoften neef log in hr-in woninr4
te ontvangen. Karels en ziin echtgenoote hadden
gevreesd, dat hij erger te keer zou giaan.

_- Qç}r, eigenlijk zou.den rnie lreter in de stad
wonen. Gij kondt er werk'rzindcn op een scheeps'
werf. zei de vrouw, toen de lreer weg rt'as.

- 
Ik ben gaarne in het toscli. het eenige

op ons eiland, maar als cle heer zijn rJijken niet
herstelt, zullen we wel moeten verhuizen. l)an
gaat het hier verkeerd" Ik begrijp niet, dat heer
Adriaan zoo nalatig is. Zijn girederen worrlen hc'
dreigd. Uit de stad zijn ze var.daag geweest onr
er over te spreken. Misschien zal hij nu handelen,
maar hij is erg lcoppig.

Jan kwam thuis en moest cens vertellen, wat
er aan de weide gebeurd was

- 
Heer Adriaan denkt in zijn hoogrnoed, dat

ieder voor hem buigt, hernam vader. Ge moet
rlan juist Gerard hebben, een matroos! Het spiji
me toch, dat hij weg is. lk hoor hem zoo gaaïnc
vertellen van zijn reizen.

- 
En ik wilde, dat ik mct hem mee rnocht

varen I wenschte Jan.



- Och-jongen, ge- kent de zee niet, beweerdemoeder. Her is ,"J boorà ""[""r.i-;rËr.".i"i.praat er niet over, wii zijn merrsch.r, ou, h"t lurn,l.

m.

_,I_"1 maand was voorbij gesaan, Jan Karelsgrng vroeg naar het bosch. Èi;'t.rJ er een strikgezet' Morgen was het,z;;drs #ï"n mo"ht hijnaar Reimerswaal .p b;r-;.ï'bi"i.rurd, die te_rug was gelceerd van. een koriËr.- r.is. En Janwilde een haas ,oo, hu- ;;;;;;". Hij verzweeg dat voor vader ." *"*J., -Ii; r,._ verboden te stroopen.
Lr zat een haas gev_angen Jan doodde hetbeestje, d3l.l"* sparlelde Ë" ,r"Ë'Ë.;;;,1.; ;îkaproen. Hij zou he! 

.9re_ens ;; ;; 
-w.id" 

verber_gen tot morgen... Hij bernerkte niet, d;;;schen de taklcen van een sËruil<. *1"il;lu;;";j.hem bespiedden.

- Welgernoed ging Jan heen. W'at later hoeddehij het vee en à.Jt ,"r""r'Ë.i";; 
"iî'aÏi"il_van rnorgen.

, Ee-n paar uur later l--,wam Maarten, een derknechten met een
jaar naar d" *rid".Jongen 

van ongeveer achttien

, - Jan, vroeg l\{aarten, waar hebt gij dienhaas verstoptl
.- Een haas ! herhaalde de knaap verschrilett6-

Het was of alles rond hem draaide.
_ - Toe, zeg het maar gauw. hernarrr Maarterr
Deze lafbek hier heeft u verraden en hij moesl
o'an mijnheer mee gaan met mij

- 
O, Teun, de vaischaard, heeft me bespierJ

en verlclikt ! riep Jan woedenC uit en hij baldà d..
vuist naar den spion.

- 
Er mag niet gestrûopt worden ! zei Teur

met zijn lijzerige stem.
Jan haalde clen haas uit een hollen troom.
-- Ge moet mee naar het kasteel. Teun zai

op het \ree passen, hernam Maarten.
Jan gaf Teun een stamp en veïgezelde dan de.,

knecht.

-. Ju, jongen... Teun is een valschaard, ,'-'hij ir naar mijnheer lçr:men loopen om te verfei
len, dat gij een haas gestrikt had" Hij wist ook
Waar het beestl'e verborsen :za,t. Erg tegen mijn
zin, kwam ilc u halen. V/e mocten allen na-a-r d,
oijpen van heer Adriaan dansen.

Jan vertelde waarom hij den haas gestroopl
ltad.

- 
Och, vriendje, ik vind het niet erg. be

tryeerde h4aarten, maar wij, arrne rnenschel
moeten de hazen aan onze vruchten laten knab-
belen en ze cian nog eerbiec{igen als mijnheer
zelf. En vrie lveet of al de hazen vannacht nier
verdrinken

- Hoe zoo) 
17 *



-_ Er dreigt storm... Ë,n wce onzen dijk dani
Er is niets aan gedaan. Zie eèns nâar die zwarte
wolken boven de Schelde. Daar broeit iets ! Ais
de dijk bezwijkt, zal de zee niet alieen hazen,
maar ook menschen vangen ! !-{et lijkt wel of onze
heer gek is in zijn zorgeloosheid .. Maar hij tem-
peest liever tegen kinderen als gij. Er zit wai
voor u op!

- 
Ik heb dan wel zin onr weg te loopen !

- 
Dan verhaalt hij het op uw vader. Korn

liever gewillig mee.
...* Hij zal me weer laterr gÊeselen...

- 
Als ik het moet cioen, zullen het zachte sla-

gen zijn, beloofde de goedhartige Maarten.
. Wat later stond Jan r'66r heer Adriaan. Deze

schoot in woede toen hij den haas zag. Hij schold
jan uit.

- 
En steek hem nu in den toren. de ketting

aan zijn been,.. water en droog brood voor drie
dagen! beval hij dan,

Jan was te fier om genade te vragen. Hij werd
gevangen gezet,.. Drie dagen en drie nachten in
dit hok... Niet naar Reimerswaal. Hij balde de
vuisten.

- 
O, rnocht ik varen, wenschte hij.

Zoo zat hij eenzaam in den lcerker van het Loo'
dijlcsche kasteel. 

$ +: tË

t0 *
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's Avonde hwam zijn vader van zijn werlc
Moeder stoncl in de deur.

- 
ffi6311sn is hier geweest, om te zeggen, dat

Jan in den toren zit, vertelde ze op droevigen
toon.

- 
Wat heeft de jongen r{an gedaan)

- 
Een haas gestroopt...

- 
Weer! O, waarom is hij ook zoo onge-

hoorzaam !

- 
Maar hern daarvoor drie dagen opsluiten.

- 
Cij kent den heer...

- 
Ga ten beste rroor hem spreken !

- J., ik zal het doen I Maar of het helpen
zal...

Karels begaf zich naar het kasteei. Na lang
wachten werd hij bij heer Adriaan. toegelaten.

- 
ls het voor uw zoon? snauwde deze. Wees

blij, dat ik u nog geen boete er bij geef !

- 
Ik heb Jan altijd verboden wild te van-

gen, heerl

- 
En hij doet het toch. Hii moet zeker zoo'n

brutale oproerling worden als die n'eef van
hem, de matroos uit R.eimerswaall .fan zit in den
toren en hij blijft er drie dagen !

- 
O, heer, schenk hem vergif fenis !

- 
\gsn ! Hij zal zijn straf uitboeten. En voo.-

uit nu !

Karels moest vertrelcken. Droevig keek hij



naar {9n ,to-ren en hii had innig n'redelijden- met
zijn kind, al was Jan ongèhoorzaam geweest!.

- 
Alleen in den nacht! En de storm. steekt

op, rnompelde Karels" En ik moet me onderwer-
pen, ik werk bij heer Adriaan, ik woon in zijn-
huis. Hij is een harde man.

Moeder weende, toen ze alles hoorde.
-- O, we rnoeten maar naar de stad verhuizen !

zei ze in haar verontwaardiging. Daar zullen rw9,
toch vrijer zijn...

- 
Ik zal ey over nadenken... En wie weet,

wat er dezen'Winter hier gebeurt. In plaats van
kinderen te kerkeren, zou heer Adriaan beter zijr
Jijken versterken.

Droevig zaten de cuders samen" Ze hadden ook
twee dochters, maar die dienden bij voorname
lieden te Reimerswaal.

Vader en moeder sliepen dien nacht weinig.
Ze dachten aan Jan en hoorden den loeienden
wind.

tv.

Dien av'oncl zat Aclriaan van l-oodijke alleen i,.
de riclderzaal" Vrouwe .fr:hanna was rnet haar
kind r,eeds boven. De edeÏman dronlc en h-risterde
naar den rvind, die hulderend uit het Westen c)vrr
pol.lers en Schelrle schoot.'

-* lJt,zerr nanht rnis"schi.en, rnnmpekle rie rirl
7n ..*

der, dezen nacht han het gebeuren. Een storm uit
het Westen is niet te hevig. O, Schelde, ik drink
oD ons verbond... een kleine doorbraak... -een
haven voor Loodijlce! En groot voordeel voor
rrrij...

Lang bleef Adriaan bij de wijnkan. Zijn hoofd
werd licht; vroolijkheid vervulde zijn hart, en,
als hij aan de burgers van R.eimerswaal dacht,
lachte hij.

Er lcwam nog bezoek. Een man stond in de
voorhal.

- 
Z.g aan uw heer dat mijnheer Kasper van

Drielen hier is en opzettelijk cloor dit noodweer
van Reimerswaal komt. De storm raast en er is
niemand bij de dijken dan een paar angstige boe-
yen. De heer van Reimerslvaal moet het volk op-
luiden en de dijken laten versterken, sprak hii
tot Maarten.

Daar l<wam vrouwe Johanna van de breedc
trap. Ze had de stemmen gehoord. Ze wist wel"
dat haar man bedronken zou zijn.

- 
Mevrouw, ik kwam vïagen orn de klok t':

luiden en het volk op te roepen, zei Kasper. En
er is versterking noodig. Anclels lcarr er een ïamp
gebeuren. Als het volk de klol', hoort, zal het toe-
snellen.

Daar verscheen haar man.
: Wut is me dat? schreeuwde hij. Staat claar

de Lale wettensnuffelaar van Reimersu'aal!
_* 2t



Adriaan, mijnheer
dit noodwecr ûn'! ons te
luiden I

van Drielen komt door
vragen de alarmklok te

Y1
Itl
F.

'*t'.%
'.1 ,ffi
'%;)'t

wet

- 
'ps*, Reirnerswaal z,ou mij hier beveler:

willen geven. Ze hebben zich daar met mijn dij
ken niet te i:emoeien.

_* Het is voor uw verantlvoording, riep Kas-
per van Drielen uit. Cij speelt rnet het leven va:r
uw volk.

-22*

* Maak dat ge weg kornt ! raasde Adriaan.
Hij zond ruw zijn vrouw naar haar karner. En

hij zelf keerde naar de wijnkan terug.

- 
II( moet een haven he}:benl sprak hij.

Wat later trad Vlaarten, zijn krr."ht, biinen,
en sprali op eerbiedigen toon:.* Ik kan niet slapen, heer. De storm neemt
in hevigheid toe, de dijk is sleclrt . ik ben bang...
hoor toch eensl

- 
En gij vreest voor uw lrarhas, hé?

-..-' Neen, heer, ik waak over u en over de
vrouwë en den jonker. De bcot ligt klaar en, als
er nood is, kan ilç u onmiddellijk weg brengen.

- 
Nood, nood.., hier op mijn burcht... gij

wordt suf " oude... of ge hebt in mijn wijnkelder
gezeten. FJaar uw bed.

- 
Heer, mag ile Jan Karels uit den toren

len en bij rnij nemen) Hij is rlog een kindl
.-_ Neen, die hazendief cloet zijn straf

Maalc dat ge u'eg lcomtl Ge verveeit me!
I\4aarten moest heen gaan.
Jan lag wakker op zijn bank. Hii ook hoorde,

den storm... en verlangde naar zijn ,:uders. f,)c
lceten knelde r:m zijn voet,

't Ufgrd dag en nog altijd woei de wind hevig* H. Maagd, moest nu de ramp geb"rr"rr!
zuehtte de vrouwc' .Johanna, ,lie bij haar kincl zat.

-* Heer, ontwaak, de wir,el iu naar 't Noord-
Weeteu geio*perr, en de etorm zal een orkaan

"* 7-3 -
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worden ! hoorde ze op de gang de stem van Maar-
ten.

Ontsteld stak ze de deur open Haar man sliep
zeker -zijn roes uit, nu zijn plicht hem gebooi
ginds hij den dit'lc te staan:

- 
Mlaarten, is er werlcelijk gevaar? vroeg

Johanna.

- 
De wind is orn naar 't Noord-Westen, me"

vrouwe, en alles voorspelt een vreeselijken storm.
De ridder slaapt nog. Ër moeten l:evelen gegeven
worden.

Maar de heer van l-oodijke was al wakker en
kwaad bulderde hij:

- 
Weg van de deur, en stoor mij nietl Ik wil

elapen !

- 
Heer, de winctr giert uit 't Noord-Westen,

en bergen water beuken den <i:jk, antwoordde de
dienaar.

- 
'1 Is.goed, 't is goed, ik kom onmiddellijk.

De ridder kwam nu woedend buiten de kamer
en nijdig riep hij:

Kan ilc de richting van den wind verande-
ren ?

Maarten was heen gegaan ";n de echtgenooten
stonden nu alleen.

_. Adriaan, smeekte Johanna ga naar den
dijk en trioer het volk aân... O, voorlqom. cle

raryp!

'--- ?4 *- J5

*- He en krijg ik mijn haven... de iraveti
van Loodijke! Wees blijde met mij!

-.-- O, luister naar mij, Adriaan, bij alles wat
u heilig is... bij ons kindeke... Adriaan, korn tot
inleeer. Ik spreek voor ons vol.k, voor uw pach-
lers, voor de bewoners van het eiland"..

- Al wel nu, ga naar uw kamero uw zinnen
zijn verward!

H,n met geweld duwde hij de vroirw in haar
.rertrek en sloot dan de deur. Weenend z,enk Jo.
hanna voor de wieg van haar kind neer.

Eenige boeren waren op het plein vergadeld,
sn riepen angstig om hun heer. Daar in de bijge-
bouw.n stonden werktuigen, om den dijk te
versterlcen...

- 
Wat maakt gij allen toch een gern'ekl t Zijt

gij dol? schreeuwde de ridder.
* D'* dijk is in gevaar, heen ! Hoor, te Rei,

raerswaal luidt men oolc al de noodlclok I

- 
f{ssm1 de werktuigen, treuzelaarsI Heb iL,

het u verboden misschien?
De heer van l-oodijke wilele toch nog der,

schijn redden en doen alsof hij alles in 't wevk.
zou stellen, om een rarnp te voorkornerr, Och.
de dijk }<on het immers toch niet houden. er zorl
een doorbraak zijn. Hij kreeg gewis ziin ltaven,
maar 't was goed om bij de hamd tr.: it'ezen feri
einde erger ,te voorlcornen.



Was de edelman dan verblincl door zijn misda_
4ig, ju waanzinnig plan ) Erge*o*rko*"" I Zo.,
de dijk bezweek, was de ,i..o* niet rneer te
keeren I

- 
Op den dijk werd er reels ijverig gewerkt.

Men versterkte den dam rnet uurd., strù, hout.riechtwerk, en sreenen. Doch h;;;;, en hooge::
iees het water en te middag, twee ir"r, ,rog ,.à6,
den vloed, stroornde het rJed,, "r"ùua.rrd ovenrlelruin. Vreeseiijtrce golven r,-.lden huilend aan.

De heer van Loodijlce lachte niet meer. Angst
bestookte hem nu ook, atrs hij d" Schelde 

";;-schouwde. En de arme boeren ! Al hun arbeid was
nutteloos, al hun versterkinge;r schoten met den
vloed mede als een modderige beek.

- 
Uw schuld, heer van l-,oodijke, uw schuld I

riep toen een oude landman, vriens grijze lokken -
wapperden in den wind. Gij i^et h"i z"o ver ko-
men... Makkers, loopt naar uw hoeven en redt
uw vrouw en kinderen, want l-oodijke moet ver-
gaan!

En de heer van Loodijke bleef alleen. Hij wierp
nog een wanhopigen blik op de Schelde zijn troti-
welooze bondgenoote... en vl,rchtte d^r, ir""".
- NoU ha-d hij zijn slot niet bereikt, roen hij eeir
dof gerucht hoorde. Ontsteld zag hij om... Dan
sidderde hij van ontzetting. De dijk was bezwe.
ken, maar 't was geen kleine doorbraalc... Hei
land werd bij de woedende, storrnende Schelde*26*

ingelijfd. De rid'der snelde voort en hijgend kwant

hij op zijn slot aan.-- Alien naar boven, brengt levensmiddelen

ert huisraad mede. " legt de bc'ot gereed! klonken

nu akelig zijn bevelen.
In den"dijk was een gat geslagen van 30 meter

breed 
"r, 

40 meter diep... In enkele uren was het

6".t"" van Zuid-BevËland eetrr zee, want ook op

andere punten waren de dammen vernield' De

"io"a 
overstroornde eveneens Reimerswaal' zoo-

dat de bewoners op de bovenv"rdiepingen vluch-

ten moesten. rË rÊ *
De heer van Loodijke vorrd zijn vrouw be-

r*ij*d in de hal. Het kind schreide naast haar'

}ol,.tt"" werd bijgebracht' J",- lY. had de ridder

U"rorr*, maar 't was te laat" Huilend rolden de

;;1"é" over 't land... en hooger rees de vloed'

Éo"r.r, kropen op de da'ken hunner hoeve en

trokken vrouw "r, 
Littd"t"n omhoog' en doo'ds-

benauwd zaten ze bijeen'

- 
Kijk, lcijk nu! gebood vrouwe iohanna'

Ze tràk ht., *.r, naar het raam" l)e riclder

sloeg de handen voor 't gelaat' Neen, hij kon- het

,ri*t"*rrrrien, hcle daar .en hoeve waggelcle'

instortte... hoe mannen en vrouwen en kinderen

i" a*" vloed vielen, om er nog even om Jiun Jc'

rr*n ,* karnpeu. Een hevig gedruisch' De kasteei"

poort viel neer... Het water beukte nu de muren
*27 *



van 't slot. Maarten snelde bir*nen en kreet:

- Heer, gij moet-vluchten . het slot houdr
het niet uit."" het zal bewijken! De murentwor_
den ondermijnd.

Maarten bracht een boot nabij een venster hal.
verwege het trappenhuis. Johanna wikkelde haar
lrind in een deken. Ze verli,.t het kasteel. En oolt
de trotsche heer Adriaan moest door het raarn
klimrnen. Een tweede boot narn het personeel op.Uit Reimerswaal kwamen vaartuigen ; 

-i;
plattelandsbewoners te redden. Een piatgeb"o*j
schip, maar met een groote kajuit, Lo"r""tu 

""",'-t 
-strot 

Loodijke. K.*pà, .rran Dii.l"n srond aan
dek.

- 
Heer van Loodijke, de srad zendt u dit

vaartuig, om mevrou\ /, Ll, uw kind en dienst_
volk te redden. In uw open bi;ot zou de tocht te
gevaarlijk zijn. 't Eiland staat blank en de vloed
schuimt als een wilde zee.

{l_len_ stapten over. O, hoe diep beschaarn,,l
voelde Adriaan zich nu!

- 
Redt ook anderen... Ginds zitten nog men-

s_chen op daleen. Ik wil niet naar de stad, ,lolarrg
die menschen in gevaar verkeerer., ! 

"prrk "r""*iJohanna.
-- Wij zullen redden wie wij kunnen. Er is

veel plaats aan boord, antwoordde van Drielen.
F{eer Adriaan zag, dat als kapitein Cerard de

:28* -29-

boot bestùurde, de matroos, dien hij had willen
aanhouden

- 
We moeten naar den kant van het bosch,

riep Gerard. Daar wonen mijn oom en tante.
Zij hebben geen boot.

Maar ze troffen Karels en zijn vrouw gezeten
op het drijvende stroodak van hun woning. Men
heesch hen aan boord. En het v.'as of vrouw Ka..
rels uit een verdooving ontwaakte.

- 
Is Jan gered? vroég ze wild.

* Jan! Dien hebben we vergeten! kreet
Maarten, de knecht. Hij is in den toren opgeslo.
ten met een ketting aan zijn t'een.

- 
'Wat! Gevangen! riep Cerard.

- 
Wreedaard ! Mijn kind ! raasde Karels tot

heer Adriaan.

- 
'We'moeten terug naar het kasteel! ,bevai

vrouw Johanna.

- Ja ! hernam Gerard. O, lafaard, tnraar is nri
uSnr praats als toen ge rne voor u wildet doen lcnie'
len!'riep hij heer Adriaan toe Gelukkig, dat er
nu wilde matrozen zijn.

Hij wendde het roer.- 
I

Niemand hoorie het gehuii van Ja.n. Flet wa-
ter clrong door spleten van de muren in Cen to-
ren Hel rees voortdurend. In dood.çangst rukfe
de knaap aan zijn keten.



* Vader, moeder, Maartenl gilde hij, maar
alleen de storm antwoordde.

En nog steeg het water. Het reikte hern tot de
borst. Jan weende en bad. Hier moeten verdrin-
ken als een muis in de val!

De toren schudde. Looden ruitjes waren in
stulcken gevlogen. De wind gierde naar binnen.
De keten schrijnde Jan het vel van het been,
maar loste niet. En zoo nog, dan was de deur toch
gesloten. Nu en dan klonk een plof Brolcken
van de muren stortten in.

- 
O, Cod, help me! smeekte Jutr. Va<ler,

moeder, Maarten ! snikte hij.
Het was een ontzettende marteiing. jan lag op

de bank, maar hij kon er niet recht op staan door
zijn boeien... En het water L^lom. Het spoelde al
om zijn borst, het beklemde den adem. Plots
werd de deur geopend.

- 
Vader! riep Jan weenend weer.

- 
Mijn kind!

Karel.s plaste door het water. Hij greep zijn
zoon. Maar de ketting bond .[an aan den vloer.

- 
Hij is geboeid ! gilde de vader.

Maarten was hem gevolgd.

- 
O, de sleutel! schreeuwde hij. Als ik die nog

maar vind
Hij verwijderde zich. Al r,r':ld rukte Karels aa;r

den keten.

3u --

- D" *liend"iing, d. *r""d.urd, de hff. ti-
ran. Zelt zit hij veilig in de bcot. raasde hij.

De ketting loste niet.

- 
O, God, red mijn kind. ontferm Lr over

ons! smeekte de vader. Maarten, waar blijft gel
riep hij. Maarten, lcom toch!

Wat ;bleef de knecht lang 'wegl En het water
spoelde nog woester binnen.

De toren hon instorten.

- 
lvls311sn! gilde Karels irr doodsangst.

O, hij zou zijn zoon bevrijden of met hem ster-
venl Daar was Maarten. Hij Lad den sleutel der
boeien...

- 
Vlug, vlugl drong Karels zenuwachtie

aan.
De hetting viel neer... De mannen droegen Jal

weg. Door een ïaam staken zc heln buiten, waar
Gdrard behendig de boot had gestuurd

- 
Mijn kind... God zij geloofd!kreet de moe-

der.
Karels bracht Jan in de kaiuit. Daar zat heer

Adriaan.

- 
Buiten gij! schreeuwde de vader. O, lafaard,

lafaard, wat hebt ge ons doen lijden! Buiten... ik
kan u niet zien.

En schuw gehoorzaamde ile heer van Loo-
dijlce.

Van een muur klonk geroep
* Er ie nog iemand! klonk het
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* Teun ! riep Maarten.
Het was de valsche jonkmar. die altiid als ver-

hlilrlcer rond sioop. Hij was in een boot naar het
verlaten slot gevaren, om er te stelen. Maar de
boot werd los geslagen.

1-- W" rnoeten hem ook reclden, beval Gàrarri.
Maar weer stortte een muur in en Teun, dic

een zak rnet buit droeg, verdrreen rnet een gil in
het wilde water. Men zag hem niet meer.
De overstroomingschuimer hal zich zelf gestraft.

De boot bereilcte Reimerswatrl, Het hooger ee
deelte der stacl, door muyen en .Iammen bescherrnrl
lag nog droog. Daar bnacht rnen de vluchtelingen
heen.

Heer Adriaan werd gewei,Jig'uitgejouwd. Hii
verborg zich met vrouw en lcirod in de woning va-l
een edelman.

De dochters van Karels waïen verheugd, toen
ze hun ouders en jan zager,. Deze werden door
den meester eïr de ineesteres der meisjes geholt
pen" Later vestigden ze zich op Tolen.

Jan mocht naaï zee.
De heer van' Loodijke leefde als een veïseterr

man te Bergen op Zoom. Reinrerswaal kreeg een
zwaren slag. Van zijn onclergang hebben we vers
teld in << De verzonlken Stad >>.

H, INDE.


