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Nr: 383. A, HANS.

IIE HEKS UAH WAI'I}ELMçD

I.

- 
O, Jan, hebt ge mijn Walter niet gezien?

vroeg vrouw Langevelde aan een knaap varl
veertien jaar, die om brood naar Sinaa.i was ge-
weest, en naar huis ging.

- 
Neen, 'W'anda... Is hii al lang weg?

- 
Een paar uur... En iL: rnaak rne ongerust.

Men heeft gisteren weer wolven in de streek se-
zien...

- Ja. Maar we zullen cver clag niei. ronrl
loopen, Wanda.

- 
Ge kunt niet weten... Waar kan rnijn

jongen toch zijn!

- 
Ik zal eerst mijn brood naar huis brengerr

en dan wel eens rond kijken"."

- 
O,ch ja, doe dat...

Jan Karels woonde clp een l:leine hoeve in de
btrurt. In dien tijd 

- 
het was het jaar 1584 --

lag'Waasland n:rp veel plaatsen verwo{:st door al
de beroerten van de l6e eeuw, den oorloE met
de Spanjaarden, 

T- Ï-t 
mËester speelden en



ook door de c'ngeregeldheden'.,Y"lltt er het ge

vols van waren' E" dt verv;ildering *vvâs Zoo

uÏ"ir,"iir'.t^lJr" veel wolven roncl zwierven

itr".h.r, Gent en AntwerPen' -

Ian ,bracht l'"t Ut""J "^ut 
*""der' en zei' dat

w;i;t"'i;;tevelde ersens 'erloren 
was ge'

loopen.t"Ï'1., 
zoek den sukkel' zei rnoeder' Walter is

niet goecl wijs en hij zou aan een ongeluk kun'

nen raken."'ïJ-Ë;;;ls trok langs een wesel woort' Hij had

'Walter vïoeger wel eens me?ï- zien spelen tus-

schen de steenbt"tf-'"""""" -gebouwen' 
die oolc

verwoest lagen' 
"i;;- t"" dL" kant eens uit-

gaan. - r

Toen hij de Steken'sche -v1art 
over gestoken

was, keek hij "'"t*ol "p' 
Uit de richting van

Moerbeke t *.*i"î-'-t*^à" koetsen' die lastig

over den o"tff""îtg-""ttt schornmetrden" Even

later stond en ze 
"ii'"E" 

jan werd nog nieuws'

qieriger. Mo"*ik""n^:tapt; e' uit' Een van hen

*"ttkt. den knaaP

-- Jongen, '9iîi1'.b* 
*"fl :::h ""* 

de oude

baan zijn naar 'de ttdii t"tt.Baudeloo'

- 
O ja, pater' fiiaar ze is. zoo met 'wild gra''r

beqroeicl, dat ze wel een weide geliikt'

- 
O, dtt'doo' vinden we ze ni"t m""'' Kunl

ge ze ons wiizen?

o-4

- Ja, pater... Maar met rle lçoetsen kunt ge
er niet over... Er liggen te veeX putten.

- 
Dan zullen we te voet gaan.

De ouds,te monnii< scheen een voorname heer.
Hij had een zeer fijn gelaat.

- 
Vriendje, hoe is uw naarn) vroeg hij.

-- Jun Karels, pa'ter, antwoordde de knaap.

- 
Karels, Kar'els... Heeft uw vader vroeger

niet op de abdij gewerkt) ,

- Jr, pater... En daarom noemen de men-
schen mij nog den jongen van Baudeloo.

- 
Zoo, zoo... En waar is uw vader?

* Op den akker, pater...

- 
Wel, ik herken nu de baan naar Baudeloo

Vraag uw vader eens, dat hij naar hier komtl
'Jan snelde weg...
Op het oogenblik dacht hij niet meer aan V/a.l

ter Langeveld.
Karels was aan het spitten op zijn stulcje

land.

- 
Vader, zei Jan hijgend, èr zijn daar pate,'s

gekomen. ., Ze moeten naar Baudeloo.. . Ze vra'
gen naar u...

- 
p31s1s) Ik ga mee...

- 
O, vader, zouden hei paters zijn, die dc

abdij weer willen crPbouwen?

- 
Misschien... 

'lVe zullen het hooren. Ik ben
ook zeer nieuwsgierig.

l)
-- u --'



En Karels blgek nu t2o haastig' dat J"t

*J"î"'r-t"J r-'"- bii te houden

Tusschen *.rtooit'11""'"îtit-iku"*"' 
en verr'r'il-

a",aî, u, 
" 

J"" 
- 
uîï,!, *i:lFïïJ,%'* î lrtige hoope" p"]1.'Ïfàri'"." Baudeloo. SeCerr

ttàg de beroemde u"t"-:;^:* 
.roo, Waasland.

fiî,îsJ: "ff;3:i'i3",-:1i"t"ijof" t"'" mee'r

î*u,"ia, u' *'1i:, ï::"-;ï r*:'i'i:ll'1:i.-
:iïx:"'+LË 

''î*#,'".*;a 
rn;15î;J;

zigets.g?h"tb-"ll!"r, L,."ldstormers de abdii van
lijl'-e.tijden'|1:,";':;;rr. p" abt en de paters

Baudeloo geheet

Ëfi;" ;""viucht moeten tt"Tl-ti. 
de streek, die

Troosteioos lag daar het o:ti:T î.""i"ft"a"tt
.ru"*l dt sporen <iroeg van den

oorlog' lie lanq in den vreemde hadrler'

,.T:"i;:iTJ'.'"'i; "3" e,iYeloo zien'

- 
O' a" ^o' 

'ô"i'it it er bii' zei Karels ont-

roerd. ! .. 1 r --^^Lo*" o'n eerbiedig knielde
'""H;; kwam l'ii de bezoekers en e

hii voor c'" J;;:;;'"D"" gaf hem den zegen

"r, 
ii., hern cpstaan. .l nog een flinke,

- 
Wel' Karels' ik ;rie' 9"t 'gl'*.ït Jî,'ii:ii':l-' l; "$ 

"; 
;Ïi:ii:l':,

hebben *o"ili;ii.l"il; eth"d' Ïnaar we zrln e'

tî"n a"ot geraakt'

De aht keelr naar Jan.
. * Een ferme jongen, vervoigde hij. Hoeveel
kinderen hebt ge)

- 
Zes, heer abt. Het is een lastige taak, om

er in deze moeilijlce tijden het brood voor te ver-
dienen, maar mijn vrouw en ik hebben steeds
goeden moed gehouden. En zullen wij nu het
geluk hebben, dat de abdij weder opge,bouwd
wordt.

- 
'Wel, we willen het hopen, hernam de abt.

We zijn pas uit Keulen teruggekeerd, in ons toe-
vluchtshuis te Gent. 'We zien nu het puin van
ons gesticht... Alles moet weer van voren af aan
begonnen wonden. En de verwoesters hebben
Baudeloo venkocht. Er is nog heel wat te verhan-
delen, eer we met den wederopbouw zouden lçun
nen beginnen. En veel andere moeilijkheden moe
ten overwonnen worden. We zijn nu arme mon-
niken, die uit ballingschap terug keeren. De ver-
woesting is zoo ontzettend, dat we nauwelijks de
plaats herkennen.

De abt en d,e rpaters wandelden eens rond en
wezen elkaar de plaats,, waar de kerk en de an-
dere gehouwen gestaan hadden. Gras, distels,
struiken waren tusschen de steenen opgeschoten.
Regenwater stond in kelders en putten. Zes jaren
waren verloopen, sedert de beeldstorm hier zoo
afschuwelijk gewoed had.

--5*-



De abdij .van Baudeloo had goederen be?eten

t";;;.'Sth"1d", *aar ginds waÏen dijken ver'

;;;k;; "r, 
pold"'" overstroornrl'"' :^V;t'is dat hier? kreet een der paters eens-

klaps, zeer ontsteld'
Daar lag .t" ilop;e bebloede kleeren' leder

keek er verschrikt naar'

- 
En hier! velvolgde de- pater' Gebeenten"'

een "f*J"^"*at 
t'i" ' 'daar ook" ' en een

schedel... Het i' "t" "t" kind"' Daar bloed op

i:; ;;... w't mag dat beteelcenen?

- 
O, zeker ""t'-Li"a' 

dat cloor wolven ver'

scheurd is! zei Karels''"':^w"lter Langevei'd! riep Jan 'it'
En hij l,"'ttld"'-ho" àt 1t"âo haar kind ve:'-

*i"^nti en het angstig zocht 
r"'^l'-Z"U.r is de Ë"""p door wolven opgegeten'

hernam Karels' Z""iti" it al meermalen gebeu*l'

__ Q,331 httl"o-t *'ued toe in Waasland?

..rr* IJîut' H"' l' r'itt dus weer een wilclernis'

- 
O, het is J-;" erg geweest' dat men te I-o-

keren wolot"ltge'" l'""tt-lllgesteld' De wreed'e

beesten k*"*"Tt''"titàt" W;ter tot in de dor-

;;;; zelfs tct in de stad'

Arm 'Waa;l.;t--Ê" vroeg-er was er hier

vruchtbaarheid lî *tt""art' zuchtte de abt'

Hij daoht *";^;;;oed aan den tijC toen de

abdij van Baudeloo s zo-mers omringd was door

de ruische"at 
"îJ'"'*elden en malsche weiden

-0--

met het bonte vee; toen in v;elige boomgaarden
het fruit lonkte in al zijn Ll",rren; toen- op de
Ste,kensche en Moerevaart blijde schippers ïo.-
len met ladingen vlas, geurig hooi, dikke turf,
stevig timmerhout, of tichels te Stekene geba,k-
ken.

- 
Wie is die vrouw Langeveld) vroeg de

abt, die treuris naar de bebloede kleeren ké.k.

- 
Een arm schepsel, zei Karels. Ze is zwak

van hoofd, en leeft vooral van wat medelijdende
menschen haar geven. Haar man is over eeniqe
jaren door den bliksem getr,offen en gedood. De
bliksern sloeg in huis; de vrou'w en de knaap za-
ten daar ook en sedert waren ze wat in het ver-
stand geraakt. Het jongentje liep nu veel rond.

- 
Maar nu staan we hier toch gevaarliii<,

condeelde een der paters. 'Er rnoeten dan wolverr
in de buurt zijn.

- 
Als we 'rnet zoovelen staan, zullen .lie

beesten ons niet aanvall,en, beweerde Karels.
-- Wat moet er nu met die treurige overblijf-

sels gebeuren) vroeg de abt.

- 
Ik zal een kistje maken en er alles in leg-

gen, antwoordde Karels. De moeder mag er nie:
van zien. And'ers wordt ze geheel zinneloos. Ik
zal het lkistje naar het dorp brengen; dan kan het
daar begraven worden.

Allen waren zeer onder .:len indruk van c{t:

vreeselijke ontdekrking



* Wie zal het aan de moeder vertdlen?

vroes de abt dan'

-l lk, sprak Karels'
Allen verlieten 

-de 
sombere plaats' Toen ze

.t"n-*ue bereikten, rieP Jan uit:.

- 
Daar is vrouw Langeveld!

Men zag d" t'i" t"oi* uutt den vaartkanl

komen.-":-ô, waar is mijn Walter! gilde ze'

En Jan herkennend' vroeg ze:
--' Ëi"t, ge hem nog niet gezien? t t.-..^i.
D. kt""i durfde niet te antwoorder" l\ârerr

trad oP haar toe' 
,ngen, zei hii,

zelf verlegen. "
- 

Walter is'dood! De wolven hebben hem

aangevallen, hé! kreet ze'-- 
K";J; zocht "tu' 

woo,rden - 
om het nieuws

voorzichtiger tt;; te deelen - 
iVlaar de vrouw

*Ë.;'ffi Éii a"-uo'st en Yil{ e*"oà ze:
*'Ï 

Ç;.kT Zeg àe waarheid! Wat is er met

Waiter gebeurrd?

Ze scheen op de paters niet te letten' die haar

met innig medelijden bezagen 
-

- Ja..' d" ;;Ë"-"' "gl"tteÏ aan Baudeloo!

,tu*.ii.- Karels, die in zifn ontsteltenis vergat'

hoe vreesetii,k i;;;;; $ moeder î': :li:' ^l-

"J'i" "ft"ligt 
overblijfsels zou' moeten zrêD'

Ë lVât'"t dood? vroeg de vrouw'
*-8 *

* Ja...
* O, mijn jongen!
'Woest liep ze in de richting van Baudeloo.

- 
O, nu zal ze die kleertjes zien, sprak de

abt.

- 
Wat kan ik eï aan doen ) vroeg Karels

wanhopig. Een mens'ch verlie.st zoo al zijn be-
daardheid.

Hij rende de vrouw na, maar ze was eer op
Baudeloo dan hij. En toen de man ,bij het puin
kwam, zat vrouw Langeveld g'-knield bij de klee
Ien.

- Ju, ze zijn van 'Walter! schreide ze. O, Ce

kwade beesten hebben mijn kind opgegeten.

- J., het is erg, zei Karels. Kom nu mee..
Ge kunt hier niet blijven.

Vlug wierp hij een handvol gras over het
hoofdje, daar wat verder. De moeder mocht dat
toch niet zien. De ongelu'kkige vrouw ging ge-
vreldig te keer. Plots sprong ze op. Haar oogen
flilcker'den wild.

- 
It< zal de slechte beesten najagen t tierde

ze. Ha, ze zr"rllen mijn kind terug geven.
Gillend liep ze over .de akkers weg.

- 
Ze is zinneloos... ik vreesde het wel.

mcmpelde Karels.
De abt en de paters kwamcn ook weer dezen

kant uit.

-!)--



* Ze is nu heelernaai in het hoofd geraakt !

kloeg Karels.
Hij vertelde, hoe hij de vrolrw hier aangetrof-

fen had, geknield bij de kieertjes, en ze nu de
wolven wilde achterna zetten.

- 
Straks zal ze wel terug l<eeren en dan k.rn

ik ze misschien tot meer kalmte brengen, voegde
hij er bij.

- 
Vandaag krijgen we wel den vreeseiijken

indruk, hoe treurig het gesteld is in ons vroe-
gey zao zoete Waasland, sprak de abt.

- 
O, kon de abdij weder opgebouwd wor-

den, het zou hier spoedig veranderen, hernam
Kar.els.

- 
Als dat lukt, zal het toch nog een heelen

tijd duren, sprak de abt. We keeren immers als
arme tannelingen terug. De beroerten duren nog
voort. Eliendige oorlog toch!

De kloosterlingen keerc{en naar hun koetsen
terug. Ze wilden ook nog cen bezoek brengen
aan Sinaai.

Jan ging met zijn vader naar huis. Hij was
zeer bedroefd over den dood van Walter en Ce

wanhoop van diens moeder.
Vrouw Karels luisterde ,:ok verschrikt naar

het verhaal.

- 
De lkinderen moeten vlak bij huis blijven,

zei ze. En ze mogen niet meer alleen naar het
dorp' 

-- lo --

Karels maakte een eenvouJig kistje. Hij ginq
er mee naar Baudeloo, en legde er de treurige
overblijfselen in van Walter l,angeveld.

Ja, zulke toestanden heerschten op het laatst
der l6e eelrw in het land van Waas Ln el,c{ers in
Vlaanderen, en eveneens in Br;bant en Limhurg.
Er lagen trouwens veel dorpen en hoeven in
puin, alles tengevolge van den oorlog rnet
Spanje,

Karels bracht het kistje naar her dorp. De abt
en de paters waren langs een anderen weg naaï
Gent teruggekeerd. De pastoor kende van hen
reeds de zoo droevige gebeurtenis. Dorpelingen
kwamen uit hun huizen en keiçen rneewarig naar
het schamel kistje.

- 
De hoogbaljuw zou toch flinke rnaatrege-

len moeten nemen, om ons van de plaag der wol-
ven te verlossen, zei er een.

De hoogbaijuw was de voornaamste ambi.:-
naar van'Waasland.

De pastoor liet een grafje n'raken bij de kerk
en sprak daar eenige gebeden uit. Eerbiedig
stonden de mens,chen rond hem en baden mee.

Overal zei rnen nu, dat er vooral op de kinde
ren moest gevraakt '"."'orCen.

Karels keerde naar huis terug. Eerst b,egaf hij
zich naar de woning van vrouw Langevel<I. De
deur was open, maar .de arme moeder bleek nog
niet binnen te zijn. 'Weer spoedde Karels zich

- 11 -



oaar baudeloo. Het pïir,lug er in doodsche ver-nt:"tî+g:_Hij bemer&te cle vrouw nier.

Al;"i:il ffii |u, ï,' dolen I l."o.g hij zich af.

o"*:J;if iil"=rË'ili ;i' dÏni*.;:il;
r,uu, ,,., ,",oË;iï: J;:til. ?;i*"" schenen
haar, stit .' gJr,,k{r:", a"i"ïrï"'JirT_'::ï fJivreeselijk voorval. O"f.-rri ï.1"i'*rhu.rgd,,Jarvader nu thuis was.
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boeren en arbeider,s naa,r de nieuwe gron'den'

Het klooster was een abdij gewor'den, en heett':
Baudeloo. Ik vonci er oo'k werk.

>> Als kind hoedde ik al schapen van de abCir

en de menschen noemdern rne den jongen van
Baudeloo. Daarorn hebben ze u nu ook dien

naam gege\ren, Jan. Later kreeg ik toezicht ovi:'
vaarten, vlieteri en turfptrtterl Ik had ve'el me;

schippers te doen, die me deri << rnan van Bau-
delo" > noemde,n. Dat was een tijd! veravolgdi
Karels. Ik weet nog, dat de abt in een schoont:
l.^oets met vier paarden naar Hulst reed. Daolr

had de ab ij ook een huis ( f ). De pachters vart
ginder kwamen er hun betalingen doen, en [:'e-

spreù<ingen houde'n" Uren'in het ronde haci rnert

eerbied"o"o, Baudeloo. De voeriieden, c{ie virn
Antw'erpen ï]aar Gent redel over de grcoti,

baan, wisten dat ze in de abriij konden over-
nachten en er hun paarden rno''-:hten 'stallen' Eexls

in de ,rveek kwarnen de arrnerl aan cle poort en

ontvangen miide aalrnoezen' trVas er ergens een

zieke, wel, men zei: << Ga ntrar Baudeloo om

kruiden of zalf >. De menschen van het ronde,

kwarnen hier naar de kerk. Groote heeren wil-
clen er begral'en worden' Sorns kreeg de abdi!
kwade dogun. De Gentenaren hebJ:en ze rryel drie

k.eo g*plinderd. IVIaar het ergste was in 1578'

( I ) FIet staat ""ïîjol,

nu zes jaar geleden, toen de wilde beeldstormers
afkwarnen. Gij waart I jaar, Jan, en we vlucht-
ten rnet u en de paters rnee rraar Hulst.

- 
Dat was een vreeseli3'ke tocht, zei rnoeder.

En 's avonds zager, we den hernel rood van Ce
vlamrn'en. De abdij brandde af

- 
Na een paar maanden kwarnen wij terug,

hernam vader. Ons huisje storrd nog recht. Maar
de abdij lag iri puin. De rneubelen,' alles wat
waarde had, was geroofd. Et n" lijkt het hier
weer als in den tijd van Baldewijn van Bocla.
Het is een wil'dernis, en wolven zwerven rond.

-- Het zal straks nog erger zijn als het win'
tert, vreesde vrouw Karels. God beware ons.

Misschien wordt de abdij weer opge-
bouwd, zei Jan.

En dat was de wensch in geheel 'Waasland.

Den volgenden dag keerde vrouw Langeveld
nog niet terug. 

'V/eken verliepen zonder dat mcn
van haar hoorde.

- 
De arrne vïouw is zelcer ergens veronge-

lukt, zei vader.

II.

Jan Karels w'as weer naar Sinaai geweest. Het
winterde nu ,en het had gesneeuwd. J.t had te
lang bij een karnaraad zitten :pelen' Zijn ouders
zouden boos zijn. Hij liep bij wijlen hard, maar
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zoo kôn hij den achterstel toch niet inhalgn' 
-De

avond viel reeds. De weg lag eenzaam' En Jan
dacÈrt aan twee gevaren. Eerst van de wolven,
Verleden week hadden ze bij Lokeren weer een

kind verslonden. Ze gtepen het, toen het even

uit huis kwam om in het schuurtje turf te halen'

E"n d"t beesten had den knaap bij een been ge-

grepen en meegesleurd." É" nu spraÈ men over een nog ander akt lig
creval. M.tt h.d een heks in cle streek gezien' 7e
îu" op eenige hofsteden geweest en had er

"*"*d. 
*oJrd"' gesproken over wolven' Ze

zag $ zoo wild uit met lange haren ontder een

vuile muts en een paar woeste oogen'-J"t 
was doodsbenauwd ze te ontmoeten' Men

r"i d.t ze àe rnenschen zoo kun doen ronddolerr'

.lat di. hun huis niet meer vc'tlden', en dan door

de wolven aangevallen werden' Ja' sommigen

Ë.*."rd"r,, dat âe heks op die manier de wolveri

hielp en ze dus in hun dienst stond'---li 
ai"" tijd waren de menschen zeer bijgeloo-

"ig. 
f" als zelfu de rechters vrouwen veroordeel'

d*i .troo, tooverij, hoe zou dan een eenvouclige

jorrg"" als Jan aan zulke verhalen twijfelen'
'--Â;; J" ko"br,rg schrok Jan geweldig' Een's

klaps sprong i"marnd op hem toe' en schreeuw'fe

wild:

- 
\X/aarom moogt gij blijven leven? Waar'

om? Waarom? _ 16 _

jan sl"a,kte een gil en rende voorù.

- 
De heks! hreun'de hij.

Maar ze vervolgde hem niet. En al beefde hij
nog over heel zijn iichaam, Jan stapte dan toch
wat 'kalmer voort. Zoo rennen, dat kon hij on-
mogelij,k vol houdenl

Nog tien minuten en hij zou thuis zijn! O, wat
verlangde hij er naaï...

Ginds zag rhij een lichtje. Het scheen uit de
ouderlijke woning.

Maar een nieuw gevaar dreigde. Jan hoorde
gehuil. Hij wist dadelijk wat het was; hij had
het in den nacht al meer vernomen.

- 
'Wolven in de buurt, zei hij, en het was of

ziin hart even stil stond.
Wat klodk dat akelig! En weer zette Jan hei

op een loopen. Hij schreide van angst. Het gehrril
klonk naderbij. . . Zelcer hadden de wolven hem
gero'ken en kwamen ze in deze richting... Ja...
het was zoo... Jan hoorde het gehuil achter zich.

- 
Vad€r, moeder! gilde hij.

En het was of hij die bebloede kleeren van
Walter zag...Zou nu dat ool." zijn lot zijn)

Jan stormde voort over de sneeuw! Het was
een wedren om het leven. Dichter bij nog hui!-
den de wolven... Het was of de ondieren riepen:
<<Daar is hij... We hebben L'em. Hij lcan niet
meer weg!>>

__l?-_



- Vader, rrcieder ! kreet de arrne jong,:l:,
Weer.

Het sc,heen,hem nu toe, of :r:j de wolven reed:
hoorde hijgen. Zou de vo. rstr: hem dadelijk bij
zijn been grijpenr, als dat kinC te Lokeren ). . . H;j
had niets om zich te verweren En wat kon hii
tegen een bende uitgehongerde beesten?

O, rlat lichtje ginds! Daar waïen vader, rnc.:..
der, broertjes en zusjes. .. Zau hij er nog bij k'r-
men? Het zweet brak hem ui'r, heel zijn lichaarn
deed hem pijn...

Maar dat gerekt gdhuil. Het leek nu vlalç ac{i..
ter zijn rug... En Jan kon niet meer... Hij snakte
naar adem... Tocùr naar vader en moecler... Hij
werd duizelig, deed nog een sprong. Zijn knieËn
kni'lcten en de lknaap stortte voorover in cle

sneeuw.
Hij zag niet meer, hoe vadcr nadercle en voûi

hern stond met eenr vervaarli.ike riek in de hanil
en 'de scherpe punten vlak in den kop van een
wolf stak, wiens gl'oeien'de oogen hem aanl.^eketr.
Het beest huilde nog een keer... het was als eeir
klacht van pijn... en tuimelde neer. Een andere
stortte zioh op het gevallen dier. een tweede deed
hetzelfde, een derde betwistte de vraatzuchtige
gezellen'den buit. Karels wist, dat de wolven eerst
hun malk'ker zouden verslinden. Dat l<on maar
ednige oogenblikken duren. Vlug nam hij Jan
op, maalhij durfde zijn riek niet los laten. f,)e

t8 .--
: ]' 

- 

':rvr:i::':i'È:i;ri;

I)e Btt'u,tleloohoezte te Sinaui,. -- De bazi,n in gesgtreb
rtot dem sch,ri,iver,



lrnaap woog zwaar. Er was geen tijd te verliezen.
Karels trok Jan bij den arm over de sneeuw
voort. Het huis stond vlak bij. Moeder snelde
toe.

- 
Neem mijn riek! zei de man.

- 
O, is Jan ge,kwetst of al dood) vroeg moe-

der schreiend.

- 
[r,issn, neen...

Vader nam zijn zoon op. Gc'lukkig, ze raakten
veilig binnen. De deur werd gesloten. Karels
legde Jan in de bedstede, welke in de keuken-
muur getimmerd was.

Jan ',hijgde nog. Moeder deed zijn kleeren
cpen, en sprenlkelde hem azijn in het gelaat. De

andere ù<inderen kêken verschrikt toe-

- 
O, de wolven! gilde er een.

De dieren huilden bij het huis en besnuffelden
de deur. Maar ze zou'den niet binnen geraken'

Jan kwam spoedig bij.

- 
Wolven! kreunde hij.

- 
Ze kun'nen u niets meer doen, zei vadei.''

- 
Neen, kind, ge zijt veilig thuis, bemoedig-

de vrouw Karels.
Z.e zag nog den angst in Jans oogen. Er hing

boven den haard een ketel water. dat al stoont-
de. Vader nam den pot op en ging naar boven.
Hij opende ,het vooruitspringen'd dal<venster. De
wolven staken dadelijù< den kop omhoog en hui-
lend sprongen ze tegen den muur, als om hrrn

-20-

prooi te bemach,F.",. Maar K:rels goot den potheer water uit. ôr,d., iïJ;xjil geschreeurvstoven de wolven heen. E." i*"';iet ver en viel.De anderen sprongen op hem

- .1., vreer .lk-aa, ;;;;, leel,ijke beesten !mompelde Karels.
Intusschen 

"""'Ir,î! Jan,de berJstede. Hij zat rruop een ,bankie. 
lij. rot 

""" ï"'r".àa, al gloeicle
'tjl *î'::! ""g' Vud"' L;;";';'îboven,
,", K.rJillË; Ti 

mosen God wer vurig âurr.",,,

:; ir. ;i;"";#*ii'"îi 
ïr",1:Ë"_l* iffi3l:t n roen hoorden 

.*q d. *otr.*.r-hiilen. Ik hieldhet niet meer uit in h,ri", ;ffi*"met den rieir
l,ï::"" 

I'tr zag u over d. *in.;;;;* en begreep

Vader vertelde, -wat hij toen gedaan had.
- O, her is d. h.L",-;i"";:';="i;n gezondenheeft, zei Jan.
Hij verhaalde 'rat hij haar eerst ontmoet hadaan de Koebrug. Z" lad g"vr;;rd, waarom hijrnoest blijven leven. E" L*;';"-.;op *rr.,., .J.wolven gekomen.
Vader en moeder geloofden dat ook. Karelrzei, dat hij den ...olg",;d.r, J;; ;;;, den scho'rzou gaan. Dat kon toch zoo ii.iïiii""n durenM.en moest die toover.s, di.-bà-n-dgJroot. van cle

îild: beesten, gevangen n,emen. Il"ksen werderrtot straf verbrand. 
_ Zl _



lan sliep dien naahg en111-etig' Hij -droomde
l"i;; 

-;; 
à. r'"t.s en van cle wolven' En

'" *oog"n s zag hij rood van koorts'- --- 
ô, had'dËn *" "'nog m:rar als vroeger detr

ziekenmees'ter van Baud'elto! kloeg moeder'

Vader gitg ,tt., het dorp' Een barbier 'fie ook

toor doki.r 
"spe.ld" gaf hem kruiden voor eert

à;k tegen d" ko"tts' En aan den schout ver-

i"U. ttii""lles, wat er gebeurd was' De schout

ùLtoofdà het aan den hoofdbaljuw te zullen mer-

ar"-.lHl kreeg -"t' kluthten over die heks eu

;;; ""É, 
dat âe *oi't" zich vermenigvuldigderr

in Waaslan'd.^" 
D"ïokersc,he jagers vingen er zelfs levencl etr

.r.rkl"ùrt.r, die aan schippers welke ze rn eerr

kooi meenamen "" t* A"itw"tp"tt voor geld lie-

ten zien aan het volk'
Ian moest 'eenige dagen te bed blijven' maar

!t"i.rd" dan toch'

ilt.

De hoogbaljuw, een deftig en vooÏnaam amb-

tenaar, was met zijn dienareJr naar Sinaai geko'

men. Hij wilde ."tli ai" heks van'gen' De schout

had verno*.", 
-ati 

*t" d" tooverkol' aan het

frri" ',t"tt Baudeloo had gezien '

- 
Zou ""t 

it*tt*--Jui d"t'tten- verbiijven bii

het puin van een kerk) zei rle baljuw'
424

Men zou toch eens naàr Baudeloo gaart.
Nieuwsgierigen trokken mee. Ook Karels kwanr
kijken. Er werd aan het puin dus druk gespro-
ken. Plots kwam uit een kelder een vrouw. Ze
keek nijdig naar het gezelschap. Eerst schrok
ieder.

- 
Daar is ze ! klonk het.

- 
'lVaarom moet,en die andere kinderen blii'

ven leven! Waarom eten de wolven ze niet op!
schreeuwde de vrouw.

- 
Dat is geen heks, maaï Wanda Lange-

veld ! riep Karels uit.
En ook anderen hetkenden haar, hoe ze ooi<

veranderd en vooral verouderd scheen.

- 
Neem haar gevangen ! gebood de baljuv,'

;ran zijn dienaren.
De vrouw wilde zioh verweren en ze gilde op

akelige wijze. Maar de knectr,ten bonden haar.

- 
Heer hoofdbaljuw, die vrouw is geen heks,

maar ze is,zinneloos'geworden door verdriet, om-
clat haar kind door de wolven opgegeten is, zei
Karels, die medelijden met haar had.

Nu ;begreep hij, dat ze in haar waanzin ia-
loersch was, als ze andere kinderen zag. Maar
zij zou toch geen bondgenoote zijn van de wo!-
ven, die haar zoontje verslonden had.

- 
We nemen haar mee naar Sint Niklaas,

en zullen alles orrderzoeken, besloot de baljuw

oo



Vrouw Lang"rreid u.Lr"*r nu zeer ,"hr*. ;:.
sprah geeR woord meer en boeg het hoofd. De
hoofdbaljuw tevreden, dat de heù<s zoo spoedig
in ziin macht was, verwijderde zich met zijn ge.
volg.

Karels vertelde alles aan zijn vrouw.

- 
De arme Wanda huisde te Baudeioo, zei

hij. In haar zinneloosheid zocht ze de plaat,*
waar haar kind zoo jammerlijk stierf. Nu begriip
ik, waarom we ze niet meer zagen.

- 
O, ik kan haar verdriet voelen, nu ik die:r

avond heb meegernaal<t, toen Jan in gevaar van
de wolven verkeerde, sprak vrouw Karels.

- 
Als Wanda maar niet verbrand wordt i

vreesde vader. Maar ik zal naar den abt gaan tt:
Gent en voor haar spreken. De heer abt heeft
ook haar wanhoop gezien. I-let getuigenis van
zulk een machtig heer kan veel goed doen.

Reeds den' volgenden dag aanvaardde Karel,;
de lange reis. Het was zes uur gaans en zes ulrr
J<eerens. Hij vertrol< te vijf uur en was rond acht-
uur 's avonds terug. De abtt had beloofd Wand,r
bij te staan.

tv.
De hoofdbatrjuw had een zonderling middei

uitgedacht om de wolven te bestrijden. Men zotr
het niet gelooven, als het niet in de dokumenteli
van dien tijd opgeteelçend stond.

-24-

Hij liet door de felle Lolcernaars een wolf le-
yuld vangen. Men moest het beest een ijzeren
halsband aandoen met pinnen en voorzien van
bellen. Men hing h"- .en tas,ch over den rug
en sta,k daarin... een paspoort. Er stond op ge:
schreven, dat men dei"n-wolf niet mocht^doo-
den, want dat het hem toergelaten was door het
land van Waas te loopen. Het leeflr wel of die
heer wolf tot de jagers zou ku.rnen,ze:ggen: <<C)p-
gepast, val mij ,niet aan I Ik zal u even mijn pas-
poort laten zien en bewijzen, dat ik even veel
recht heb rontd te wandelen als gij! >

Maar wat bedoelde de hoogbaljuw nu eigenlijl.;
nret zijn meester wolf.
..-_ Ygl, zei hij, als het beest rond loopt mei

.zijn klinikende 'bellen, zu,llen de andere wol.,r.r,
bang worden en voor hem wegloopen. En zo..
zullen ze \X/aasland verlaten.

Men zou zich waarlij,k afvragen of die ambte,
naar wel zelf zijn volle verstand had. Kon men
alle wolven bellen aa,nhangen, ja, dan waren de
mensdhen gewaarsohuwd geworden, dat ,lie'beesten in de buurt waren. Doch dan ware het
eenvoudiger geweest ze te dooden, in plaets van
met bellen te bdkleeden. De losgelàten wolf
zwiert dus rond. Men hoord,e, meest 's avonds,
zijn bellen !ii l-okeren, Moerbeke, Stekene, Si.
naêi, tot tegen Sint Niklaa$ toe" En de diere.,r
rohuwden hem, Schapen, honden, alle beestjes,
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die tot voedsel lconden strdkken, maakten zlch
rrit de voeten. De wo,lf met zijn paspoort werd al-
dra graatTnager. Hij vond g*n àt"rr. Nu ge.
beurde het, dat een voorbijganger, die er,gens l.:
bellen hoorde, in de rneeninq verkeerde, dat er
een ho,nd naderd,e. Toen hij de vergissing bemerk-
te. was het dikwijls te lâat om zich te verdedigen.
Het uitgehongerde d,ier wierp zich op h.m en rr.r-
slond hem. '!7e 

lezen, dat de wolf ook kinrderen
heeft opgegeten. De andere wolven wilden om
zijn vreemd geluid wel niet van den gezel met
zijn paspoort weten, maar verlieten daarvoor
toch'W'aasland nog niet.

Zekeren dag hoorden lieden van Hamme den
wolf met de bellen over den akker loopen. Ze
spanden een net van koorden en het dier ver,
strikte'er in. Eer hij de touwen kon doorbijten,
wierp men hem een strop over den kop. Mer'
I'on zijn pooten binden en hem een s,oort van
mrrilband voor doe'n. Een sohipper op de Durme
kocht hem. Hij zou den wolf met het paspoort
en den halsband te Antwe,rpen voor geld ten
toon stellen. Het beest was zwak van het honger.
lijden en daarlbij ttog al toegetakeld geworc{en
Hij stierf in het sohip.

De hoogbaljuw en de hoofdschepe,nen moesten
andere maatregelen nemen en gaven premies
voor het vangen van wolven. Dat hielp beter en
er kwamen meer en meer wolvenjagers.

-26-

V.

De arme 'Wanda zat treurig in een kelder der
gevangenis te Sint Niklaas. Soms kwamen er
ruwe menschen voor het luchtrgat staan en dan
riepen ze:

- 
Hier zit de heks van Baudeloo. Ze za\

verbrand worden tusrs'chen tw,ee wolven.
De ongelukkige vrouw huilde of schreeuwde

niet meer. Ze was zeer kalm nu. Als de cipier
eten bracht, sprak ze geen woord. En van het
voedsel nalm ze heel weinig.

Op zekeren dag werd ze uit haar kerker Ee-
haald en in een zaal gdbracht. Daar zaten haar'
rechters. Als wezenloos stoncl 'Wanda voor hen.
Een der rechters zei, dat zij van hekserij be-
schuldigd werd.

- 
Mijn Walter is dood... De wolven hebben

hem opgegeten, sprak Wanda op matten toon.

- 
En toen zijt gij de wolven nageloopen.

Waarom?

- 
Mijn 'Walter is dood ! herhaalde de vrouw.

En meer koq men haar niet doen zeggen, ook
niet, toen de rechter haar zei, dat ze ze[<er der:
duivel had ontmoet in een bosch,

Jan Karels werd binnen geleid, en hij moest

'ze,rtellen, hoe hij vrouw Langeveld aan de Koe-
brug bij Sinaai had ontmoet en zij tot hern



riep, waarom hij mocht blijven leven. Kort daar-
na hadden de wolven hem nageiaagt"

- 
Hebt gij die wolven opgeroepen? vroeg de

rechter.

- 
Mijn Walter is dood, herhaalde ze weer.

- 
Gij wilt op mijn vragen niet anfwoorden!

snauwde de redtrter haar toe.
Dan verscheen een landbouwer van Ste,kene.

Hij had twee wolven'over zijn akker zien loopen.
Lan,gs een wegel kwam de vrouw. En de wolven
vielen haar niet aan. Ze ontzagen haar dus. Ze
was immers hun bondgenoote, meende de man.

Een ander vertelde, dat hij Wanda bij het puin
van Baudeloo in' den grond zag verdwijnen.

- 
Waarom verbleef gij daar? vroeg de rech'

ter aan vrouw liangeveld. Ge hadt toch een
huis.

- 
Mijn Walter is dood! hlonk het weer.

Een ambtenaar fluisterde den hoofdrechter
toe, dat de abt van Baudeloo gaarne gehoord zou
w'orden. Men liet hem dadelijlc binnen en ont-
ving den geestelijù<.en heer, die den rang van een

vorst had met eerbied.
Medelijdend kee,k den abt naar Wanda. En hij

sroeg het woord. Hij vertelde, wat er gebeurrl

*æ op den dag, toen hij Baudeloo bezocht. I-lij
had dan de wanhooP van die vrouw gæion. Ze
was al zwak van geest, En door dat vreeselijk
ongelu',k werd ze zinneloos. Ze liep heen. l.ater
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Leerde ze nzrar het puin van Baudel,oo terug. Die
plaats lokte haar, omdat daar haar kind gestor
ven was. En ze daCht aan niemand meer dan aan
hem. In haar waanzin was ze jaloer,sch, als ze
andere kinderen zag, En dan vroeg ze, waarolïl
die gespaard bleven, terwijl haar jongen zao
wreed om het leven was gekomen.

Het was de houding en de taal van een zin-
nelooze, Dat had rnet hekserii niets te maken.'Wolven vielen niet alle *u.r""h.r, aan. Ze wn-
ren soms bevreesd, of \adden geen honger. Men
moest medelijden hebben 4net een ongelukkige,
die reeds in hàar hoofd gerââkt werd toà de bùi.-
sem in haar huis sloeg en haar man doodde. Als
de rechters vrouw Langeveld vrij spraken, zou
de abt haar naar Gheel in de Kempen laten bren-
gerr, dat toen een bedevaartplaats was tegen
krantrçzinnigheid en zul'il<e ongelukkigen bij de
inwoners verbleven.

Die pleitrede maakte diepen indruk en het ge-
recht.besloot vrouw Langeveld onder de hoede
van den goeden abt te stellen. De menschen
vermoedden niet, dat Wanda haar leven eigen-
lijk te danken had aan Kare'ls.

Deze was met Jan meegekomen naar Sint-Ni-
klaas. En hij veriheugde er zich over dat de aiit
zich zoo over de arme vrouw ontfermd had.
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De abdij van Baudeloo werd niet meer opge-
bouwd. De abt en de paters vestigden zich in hct
toevluchtshuis te Gent. Jan hielp later zijn v;:.-
d-er. Hij joeg ook op de wolven, tot deze uit
'$Taasland verdwenen.

Later richtten de heeren van Baudel.'o bij h.-:l-

puin een hoeve op. Het was in 1660 en Jan zag
die niet meer.

De hoeve staat er nog en ',vorclt door iret voi[;.
het << Bauloohof >> gdheeten.
.In l82l werd het puin der abCij opgemimci.

Men bewaart er belangrijke stu'kken var: in hel
museum te Sint-Niklaas.

We bezoChten meermalen de schoone, oucie
Baudeloohoeve, die ons zoo levendig aan de vroe-
gere abdij herinnert en aan de ontginning varr
'Waasland.

EINDE
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NASCHRIFT.

Te Gent heeft de Baudeloo abdij nog bestaan
tot aan den Franschen tijd.

In de gehouwen is nu het Koninklijk At'he-
neum gevestigd.

fe Hulst ziet men nog de refuge of het toe-
vluchtsihuis der abdij. Bij Moerbelce is er ook een
vervallen hoeve, die tot de inric,hting behoorde.
Men spreekt nog van een ond.eraardsche gang.

Doch 'bovenal leeft de herinnering voort aan de
zegenrijke rol der Baudelooheeren.
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