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DE VERDRONKEN STÀD

I.

E,r woonden ook visschcrs, die met hun schatten op d,e Schelde en
ap àt zee vo€re'nL

Een visscher ving op zeke,ren dag een zegm,e,ermin... Dat is een
raa,r schepsel, balf vrouw, half visch... allob, ern v,rouwernhoofd rnet
oen visscrhe'ni,ijf. Da pchipper na,m de meermi,n me,e. Maar de m'eerrna'n,
d,ie dnrs e.e,n rnannenhoofd, had m€f €€,n vissche,nli.lf, zwom. achær de
sclruit en sprak toch zoo schoo'n om zijn vrouw,tje terug te kriigcn.

Maar de rnissche,r lachte h,em :urt. Zoo, de scbuilt voer de have,n
van Reim,e,r,swaal bin'ne,n. De meerrman werrd nu kwaad e'n ,riep zoo
lu.irl, dat allen bet ve,rstond€,n :

Reimetstoale, 't zal u toutoen,
Dat ge getoofd hebt's meetmans ûtouwe,
Reimetsuale zal uetgqan,
Eà alleen de toten Slijtten *aan.

De meenman 
'zeî 

dus, d,at dte stad ve,rwoest zo,u worden. De men-
sche,n geloofd'ein d,at n,iret en lachte,n €r mere. Maar ze lachten toch ,niet
lang. Er ,kwam een geweld,ige sterm, De Sctrelde brak de dijken
door, h,et waler slroomd,e o,v1er 'rt rla,nd en i,n dê stad, en., gehol,p,err
,door den wi'nd,, srneet het dre hu.izen, de ma,ga,z,ijne,n', de kerk'en o,m-
ver. De menschen wil:den vl'uchûe,n. Vele,n verdro,nkre,n, €v€,nals hu{r
paar.den, koeiçn,, 'vark€ns, cchapen,. Àndere m€nsclran geraakten ve'ilig
weg, en Reim,erswale l,igt n.u begraven, onder 't srhorre... H,ier en daar
kan m,e,n ,nog E€n stukje kalsi,jde zien,

- Nu nog ? vrro€g Fo,ns.
- - Ja, iJc.h,eb er d,e s'teernernt gez.ie,n... 'm.aair ${e moet er rden w-eg

ke,nne,n e,n 'rt is gevararlijk, want ,in het scho'rr,e zijn veel kreken en
geulen, waar ge gemakke'lijk ku'nt vendrinken, zoo d,iep is he,t e,r. En
geld heefr m,e'n er vro.eg,er ook ge'noe,g gehaald,. Ja, .iong'e,n, er z'i'in, hier
rare d,i,nsen seb€urd,

- Miar frjt g. .tu n'ooit m,eer bang voiorr overstr,oomring, Michiel ?

- O, dle d,ifk ,is hoog ern sterk. Maa'r ee.n jaar of zerte,n geleden brak
de diik van den polder tocitr doo'r, en kwa,m he,t waûer ov€tr't i,and.-Veel 

bocrengezi'nne'n.m-o€stern ha,astig rvluch8en m€t hun vee. O, foen
stor,mdie het geweldig ! En het was spri,ngvloed, ; dan k,o,mt hiet wa.te'r
tre,erl ho,og. Ik moest ooik make,n, dat ik ,met d,e kudde we'gkwam. Er
zijn to,en no'g z'es schapen ve,rdronkern. De d,omme d,ieren volgd,e,n ons
n,iet vlug gern,o,e'g die'n d,i'j,k op, en we'rdien v€rrrast door het wate,r.
't Was nood,we,er ûoen ! E,en h,erd,er ginde,r aan den overkant bij Bath.
Michiel w,e.es ,naar rde ,boomen ove,r die Schelde , schrok rnog erg€r dan
ik. Die zag ee,nsklaos da,t Er €'e,n, gat in' den drijlç geslagen was, Hi.i
ging vlug dre kl:ok vàn 't kJooster te Rilland rluiden, om de boeren op
de vlucht te jagen. Er zijn d'a'ar nog 'huizre'n 

en lroeven v€rwoest.

- Toch aâ'idôg dat ei daar ee'n stad gelerqern bee{t, zei de knaap,
naar 't scho,rre blikkend'.

- Ja, hé I E,n 't is niet te lo,o'ch,c,ne,n wâ,nt de steenen ran de
straiten I'iggon er 'nog. En de klo&ke4, zij'n vetzonke'n. Sommige
sclrippers zeggen, dat die klok,ke,n met Kelstdag nog I'u,iden.:- Maar dat kan toch niet !

, , 
Atrfons Haverkamp en zi.trn zus.ie kwame:n .be.neden, En vrder ver_reroe nun oal ze c.en ,n,!eu,r, 

Zusj€ hadden gekrege n. De kinde,r€rn we_re.n er heel bli.i mee. En war lao;r toonde aî baËerïer-ki;ffi.'â;i"
nreuwe zus brengr dadeii.jk heel wat drukte in tuis. gn Oe"vblo""aioag Dcgon- dan. 'nog de groot€ vacanti€. Die duurde æ Àntweîoen.lvâar de hlàyerka{Lps rv-oonden, zeven weken. Alfons *r, oo âËle1'endrge.Jongen. -Maar hi.j moesr nu €en rijdje weg. O, d;; 

"""a-ti,;neer plezr,e.g ! .tsfiJ mochr gaan logeeren bij oom-Jan. Die woo.nd,iover (,e floltandsche grerns, ,nog ,een he,el ,ei,nd, over Berggn op 7notn,op een groote h,oove.

,- EI roo.k*1T fr...r.d.atjols_ Haver.kamp .nu voor eenige weke.n alseen Dos*nk-rnd rcetde, 't Beviel hem best. oorns hofstedJsrond d,ichtbij de^Oosrer-Schreld,e. Deze was nr*g.i u*-*"nA van de À;Ë"#:sjhe Scheide, maÀ( nu is ze er van"afgeslote;-;";;-;;;;;:-6.
Oosær-Scheld e is zeer breed ,en *".ai aioî ,È.ïirun. M.n-âJi;; 

"r;alics.'. ook rnossels rn oesrErs kwe.ken. Dii g.L.ort oe 
"nai.*-aôolde n. .Àcbter. cie n d ijk la gan d e uot,or". n, e."i i.- uirl"ïni"i".';"::î

K'ru.rd bgroe'd. tiu storm liepen. z.e ond,er waDer. In den zomeî lagenze meesral droog, eI Michiel, d,e oude ,herder van "". J;;-h;eà;
e-r da'n d,e schrpcn. Fons zar hee.l .dikwi,ils bij hem. Dar was daar ia,nden.srroorn zijn. aangenaamsue pl,ak.ie. btt.i *iaars uri.htïii iii:chr'el cter. -Ln dan bleef hij een heeren tijd pra,ren-. Michiel Éendcallerlei verhalen over dc srrë-ek ,en oot oueïaien ,';" 

-il-;k"*;
midda& men hi.i w€re,r ârD'Cveroelle,n *"r, ,.id,. h;.d,;; ;- . 

--*:"
*- Ge ziet in d,e ,9chelde, die groore vlakre zand. ôu*i uul.,ton_ilerden jargn --' wanû'eùr juist zoï d. schoolme,ertu. 

" tut.i to"nu.zetge-l-- !ag Faar.e,en sradi, die R.,eime,rswaal hA;;; ;" bù;;Jreîr:
ron a,kkers,.juist als achrer den di.ik, en s[ond,e,n ."'g.oo,tË ho;;;.'Dr
incnsche. die er rvoonden, war'en zeer rijk, maai'oo.k hoovaaidio.Hun kle,eren waren nooir schoon genoeg.5.;;;-rild. à;;;A;â;oogen uiæteken. De ivrouw,en d,roe!.n gôuden .ingen en ;ilb;;à-ilzijden jrkken cn rokk,en,, Voor d:e luizin *"r.n oî gouden ,aorpets I.d;e rratr)l'euningen war.érn v.a,n z.ilvet en, zelf,e 

"r"-!"-"J. D.-ilff;
wÀr'en met zi,i,v,eren en gouden hoefijzers beslagenlgn'i*.l-riiid
feest te Reimerswaal. Meî dronk en srirulae, ilro'r-.iilt 

"irt "; Ë.;: it
m,ensch,en leefdon er maar voor' ,r ptrezier... €n om ;tka;;';;.Ë,1.f-
fan d,ror hun groorheid en ,pracht. Dat.kon 

"i; 
Èiij;;;;u-r;;.'Ë;.

rx)ogmoed zou gestratt wordan.
_a
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- lk heb het ,nooit gahoo,rd, maaa ik kom hi,er ook nooit o
K*st:rvond. Ja, 1a, daar ligt de verdr,onkrern otad. Maar ler nu war o;
de schapen', dan ga ik een dutje doe.n.

. Qe "udç 
legd;e zic,h in 'r gras-noer en sliep werldla in, En de jongern

uit d,e.stadl_was,nu f,lerder o[ de scho,rrc;n van Ze,eland. Hii keek riaer
,de rrijd,e vlakte- en dacht aa4 her 'verhaal van den sch,apei.

En '.t was of h,ij d,en sto,rm over de Schelde hoorde ioeien, zooalc
dczc soms door de stratsn varn Àntwsrpen gierde ,en nffidg ruktr aarn
dcuren an lrlinden.. FIer was of. Lrirj h€r re?,rer zÂeh Teihqffe,n zzg
tot ge_weld.ige lrooge, woeste golvern-, dic hu.,i,zcn omv€r wlerpen c.n
monschcn .me,esl,eurd,en in d,e,n dood.

Reimetsuale', 't zal u touu)en,
Dat gc geroofil hebt 's meermsns ûtouuJc,
Rcimcrsuale zal ûergaan,
En alleen de torcn blijoen *aan.
Nu rvas ,ook de toren v,erdwencn., ri,n cstort, n,ada,t de golvon

aan,zltln, muren l:adden geknaagd. En dc txelr otad ùag verà,nkc,n
in d,e Sctrelde. .

TI.

Na het avondmaal zat baas Stevens, zooals oom Jan g,e,nocrnd
' werdn op de bank voor zijn woning. ÀIforns r*tte zicb, maàsr hem,.

- Oom, Michie,l h,eeft me va,nmiddag wat aardigs verteld, zci
Fons, d'ie nog ,rr12r. alti.id vervuld was van d,e gesch,ieden,is dier vsr-
ga,ne ûtld.

En de knaap verhaald,e alles getrouw wecr.

- Ja, rdat is de il'egc,nde, zei baas Stevens da,n,.

- Is h,et dan niet waar, oom ?

- Vy'aa,r en nie,t waar ! lk zal het u ook ee;ns vertellen ïrat ik
van dat verzonk'en Reimerrswaal w€et. Maar ,eerst moet ik u zeggen
d,at er nooit meermannan of mee:rminnern besta,an h,e benn Dui''d,e
hislorie ,r'an dp,n visscher .,is eern fabel. Waa,r ge n,u de u'itge,stre,kte
schorre ziet, l,ag vroegerr e'en schoo,n en, vruchtbaar land dat tot h€t
t,iland Zqid-Bevela,nd ,behoorde. Niet allere,n was €r een stad Rei,mers-
waal, maar bij die stad, '!age,n ook versch,eid,ene do,rpen.

De Scheldrer. eern .fongen va.n dern waterrkant zooals gi.i, we,et dâ
wel, is ,n'i,et altijd zo,o rustig e'n kalm a s op een dag gelijk heden.
In de Herst ,ern in de,n Winrter hoorern w,e soms hier d,i Eôlvà,n loeien,
Dan jaagt dg storlm thet water op, dat geweld;ig op de diilken beukt.
En moes[e'n de dijken b'eewi.iken, wee dan onze akkers, wBc ook
onze ho,eve ! Dan zouden we me,t ons vee .moetern vluchten, neefje"
'an missch,ien ook werl zander v€e, om eig€n l,eve/n te reddcrn ! Gclrrk-
kig pijn d,e 'dijk,en sterk. Daar zorgt de rege,errin,g goed voo'r. Vrocge,r
was dat ,niet altijd [r,et geva . Me,n had hert soirns zoo drulk rnet .

oorlog voerren, {'at me,n de dijke'n v,ergat. De golven sloegen bresse,n
in dre fi.ikgn en stroomdienr orv€ir h€t land, vsrwct€sttern h'oeve,n en
dorp,en, ,brachrten i,n de pold,ers vern'ieling ren d'ood, Er zifn wæ-

sElijke waterlvoede'n ge'w€€st, waarbij' hondiErden rnensche,n omkwa-
rrlr€:n. Àan d,an ,<rverkant ligt Bath, ,bij db ,boomen, welke ge van den
dili,k knnt zien.'t Is een oud for,t.Maar h'et eigenrlir.lke Bauh was vroe-
ger e€n d'orp, dat ecÊroer ,al wel d'rie hondar'd jaren gele'dc,n door tret
w,ater verrnield werdr. Niat ver van daar ligt Maire, eern groep huizen.
Vro,eger was Mair,e ,ook een dorp, dat e'ch,te,r eve,nee,ns vergaan is.
Bi,j'na al d,e inwone'rs verrdrronke'n ,met h,u'n v,ee. Vijrflig p.ersorne,n wa-
r,en op 'tr,et dak van d,e kerk gevlucht e^ aatant daar twee dagen on
drie nachte,n, zoltuder ',t .minste voedsel en 'i'n den i,jzigen Novernber-
wind irn doodsal,gst, wa'nt het waterr beukte 'nog altijd, 't geb'ouw.
Den de'rdien d,ag werde,n z.e getretl d,o,or manrne,n van Berge,n ap z,oom,
,die i,n bootjes kwamen.

En nu over Rre,i,me,rswaal'. Ro,nd 1500 w,as he,t ee,n bloeiende stad;
rnet schoone ttruizen van koopliede,n, m€t ma,gazijnen, een v,i,rschcrr-
wijk en een tr.lven. Er ya,ren kerrken. openlbar€ ge,bôuwen, kl,oos-
ters. Derbewoners dreven handel met Vlaa,ndreren en Brabant.

Dich bij die- stad stond he't kastee,l Loodiike, en daar wo,ondc
een ed,elman. p,ie wras j'aloersch van Reirnerswaal. Hij wenscb,te hij
zijn 'kastael en d,ocp oork eon harven. Maa,r geld, €f, voor uitgeven,
d,at wi'lde bij qiet.

- De stoim zal wcù eens Ê€n havan voor m,i;i makrur, dacht hij,.
En eens, ûoren [r,e_t storrnd]e, kwam, men ùrenr zçggenr, dat crr in

den dijk eeln gart geslagen u'as. De bode m,eende, d,at dc hecr van
Lood,ijrke nu d,èl klok van ûret kasteel zoq lu'iden, om dc ,boer-en op tt
roepen. Dan konden d,ie den dijlk stopp€.n tn v€rst€rkÉ'n. Maar dc
ede,kne,n deed .nie,ts, Hilj zej :
. 

- Nu werkt 
'dre 

Scheldô voor m,ij. Dc storm c.n h€t watcr zul[cn
dat gat v,ardiep,en en wrle,n,ge'n e,n zoo een hawn grave'n,.

Doctr cr gebeu,rde heel wit andief,s. 7*ke'r, de stor,m en dc go'lvtn
maakæn hef gat dieper on 'langerr, doch het weer werd ge"wel'digel"
Eern orkaan brak los en d,e Sche'ldc o,verstr'ooind€ een grroo.t deel van
't land. Loo'd,ijke on d,e dorpern werdlen wrwoest' De edelrna'n moest
zelf r'luch,tern, evonal-s de 6oeren. Menscrtren en dieren verzo'nken-
Dorpen lagen vc,rzonlken. De heer van Loodijke verûrok beschaarnd
naar een and,ere stre,ek. R,ei,m,erswaal ibleef gespaard' met $'a,t land er
om heen, maar het ha'd ook veerl, geleden. FI'et was 't begin va,n den
o,nrderga,ng. Twintig jaar late,r verwo€stte een storm hgt,_poldertje
rond ôe Jtad, Ook iirn' Reim,erswaal zelt drong he,t water' tr{et stond
d,rie m,ete,r hoog irn de kerk. De' 'stad,sm'ur,ern moest€ l nlr dcn vloed
wae,rhouden enReimerswaal was a,ls een eilanrdje' Het hield 't nog e'en
jaar of vijf uir. Toen stortte hret stadhu,is, de kerken, veel wonin-
gen magaiijne,n en d,e ringrnuur in' Ern trert volgend ja-a_r brak dan
nog 'e,en 'gevr,eldige brand uit. 't pas oonlog tusschen- Nederianders
en*Spanjàârden, !n daarbij leed d- in puin vallc'nde plaatc ook niet
weinis- Viiftis ia'ar hi,eldReimerswaal'het nog uit a'ls een arm vis-
schersiorpi?. Ï.ôo'plied,en en amEachtslieden wa,ren al lang naar
Bergen oi-Zoom 6f Thol,en lerrtrokken. ln 1630 brachte,n de Zeea-
*,urr- hi..'4,000 Spaansche i<rij,gsgeva'n'gen€n. De visschers warén op--4-
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dat woest gezelschap ni'ec geoteld, einr .gingen eve,n€,eins ûree,n'... Toen
€en paar jaar later de soldatern, weier weg waren, lag Reii,merswaal
.Caar ee,nzaarm als,een ruine, zooals men ,er jn West-Vlaandere'n na dern
laatsten o,orlio,g zag. De straatsteenen wcrd,e,n, ope,nibaar vrerkocùlt.
De golven [radd,en ,nu vrij spel. Ze bedekte,n de grondvesten, w,oel-
'den die soms wee,r bloot, en zoo ligt. ginder eern verdronken stad.
Dat is haa'r gesc,triedEnis, rnaar da m,e,nschen m,ak'ern €( gaarne een
ta'beltj'e ;bij.

-En de Jclokke,n, oom ? vroeg Fo;ns.

- Ook ,een, fabel,tje. Klokken die vecaonk'en zijn k'unnen, rimûeru
n,iet m'eer luidtan !

- En, d,ie steernsfl I

- Ja, m'en kan soms nog overb,lijrfselen ziem yan straten, heel
'ver op het schorre. En d,a.t. 'fiùen ar alle le,i voorw€rpen gpvo,nrdbur,
lr,eeft, is ook waar. Dat ,io zeer Inartuuil'ijk. Er is da,ar heel -wat acf,r-
tergebleve,n. De golve,n w,erken ge'durig. Ze vo,e,ren za'nd' aan e,n
sl,aan het weer weg ; wa't gistare,n bedolven lag, ka,n vandâag bloot.
ge,woeld zijn. We zullern maar !lope'n, da,t de di,jken ons altijd, be-
saherm,e,n, wanû oen watervloed is vre'eselijk. En nu, nce,fje, gaan wie
n,aar bed, 't ,ib morgen, weer vroeg da,g.

Weldra was Àlfo,ns orp ai:1nr karnertje Hi,jr kee'k door 't raarn, in
d,e r'ichti,ng de'r Sobçlde. Daar lag drus de veizonken stad, ve,rnietigd
doot d,e golven, 'daa,r ha'dlden ,mensctre,n ,om hulp geschree'uwd, toen
dc vlo,qd hu.n rlevren bedbe,iigdle. En drg dt€enrû wezen nog de ptaa*
aan wâar Re,imerswaal prijkte als ee,n bloeieurde geme'eniô.

III.

- Itk heb Fran; De,k,kers geûr,uurd om dc t<oei,en op dcn diiik
te hoedien, zei oom Jan. z,e,kqrern mor,gtn. Er staat d,aarr veel grrac, de
wei is al kaa{. Frans Dek,ke,rs is een goede ko'ewach,ter, al lreeft d,e

-iongen wel ;ptiaats.
En zoo m;âakse Forns ,ke,nnis met Frams Delkkers, on rtrij zat vee*

op de'n dij,k aan de Schelde'. Dektkers rnoest .nu a,l,les wetsn vain de
afad. Maar da,n hewe'erdle de koewac,hte( da,t hi,j zaer v€€l gereisd had.
En zoo zei hij ook :

- Ik bc,n 'ee,ns met Bern s,chip m,eege,var€rn ,naar Engelarnd,.* Zilt gij' 'i,n Engol'arnrd geweest I vroeg Fons ve,rbaasd.

- Ja ! O, daar is ',t schoon !- ÀI prachtige tru,izen on kaeæelen
Daar is Àntwerpcrn n'i,ets bij. Erngeland is ve,etl grooær da,n Antwe -
pe,n. 't Is wel vijf kc,eren zoo groof !

- Maar Engela,nd is goen slad,, ze,i Fo,ns. 't' Is ee'n larnd; Ik heb
dat in dre school ,ge,leerd;.

- Ik b€fl €r gew,eest en ea,l het d.us wcl beÉe,r werûe,n.

- Zeg,e'ens, Frans, hebt gij d,e ste'e,ne'n va'n Reim€rswaal wel e'ens
gezien ? vroeg FoLns.

De ko.ervachter rlcende ook dre legende van dE verzonken sta'd, sn
anrwoordde :

- O. ia... meer dan ee'ns ook ! Ginder vetr op h'et schorre'

- Ii<'zou ze ook wel eens willen zien.

- hù-i;" ik 'niet meegâa'|n' maat Zand'ag wcl' (iaat ge rnce'

Zondac na dren flo:en ?
---l fifutn Michi'el zest, dat er kreke'n zi.in

- Jr, maar çr rot:Jiiti, rra-t"iti *..t *nl' o'o *t 1*ttL6n.z,iin'
g." ,i"ir-irn.t.- *liai eok .etis op het schorre ^grr-n en .viel ,i:r
ioo'n kr'eek. l'< zag 't gelukkig. Ik-redde henr' '" \\as tr'ld' hrl
É;-a; 

.;;;; 
aà" à*t?u," iieer boîe'nu Ik krre'eig later vi.jf frank van

ziin vader. Hii had 'er wel hond'etd mogen geven'
--"ntfà"r 

had"ee'n. bckel aa'n dat liegen van Frans'
6;'Ë;;;b;dË;;'il;;; ;' a'l,l'esl. zoo 'v€ir'tetd€ hii z'etf ' Hij had

ott-rËo* 
-im-aF 

ddt,tlàB Gtttt"là' r'ij l'a ha'rdrer ge'loope'n' dan *eû sti'r'
tiî Ë;à 

-'l 
nac,lrt's een"dief op de vlucht gejaagd met h€t. gew€er

vin ziftn baas : h'ii had op de markt een gestolen rko€ 'herl(€nd en

d; ;;;-;in'de politie ôvergeleverd"'en nos.veel .meer'
Toe,n besdn Dekk'ers weer orver Reimerswaal' r1U zou Lonaag

r""*-ti; ai?-tæ."*î b,.,'ngrn'. Ja' dat yas dç m'oeite waa'rd om t'e
^rili. ËÏ;i;'.ii;;;àuïi*.n.g wel ouda $"etl: wib weet',welke
schatton ! Dikwijts toch werd' er goud en zllver hloot gewo€is'

Ën Fon:s betroofde mroe g: gaan'.

IV.

't 'Was 7'anÀagrr,liffiag. Àan dc h'erberg bii.'den dijk las 1:!
sloeo. Michiel, de herder, praâtte ov,qLn met den vtssch,er €n gr'ng- gan

ii# ai' t'.i'iËinl-rË-."a'.'-an ktek naar'-q Westen en momp€ld€ -;"'-:--É;-Ëili 
"*tnati;ng 

;n tr"t weer. Ik zal d'e 'kud'de naarr d'e

hoeve d,ni:iven !--ir; ;Ë,-Jârk 1or* zij,n aa'ndacht geboeid door de t<leine wolk€û'
d; h,ii d.- &;;-.ioneo"o"'ni.i àag, ar|"zlcn over 't schore voortspoe'd-

dpn.*îon, 
Haverkamp venkc'erde in hevi'ge spalnii'ng' Nu zon h'ij d'e

-gll#ffi 'ff ,'J-Ërffi,'ff 'f i,ïî:î'#:lJ:'fi.'i:i#'âl'*"dathii
verkee.rd handelde. waaçom was hi,i.,ats ,een dl'ef van de ho€ve ge'

i;;;^;;ï."-ïttttis-ntar d'cn diik geloopen zoodat hii et nos

i#";*;;d"I'vf;;;;fr àî.t,t-m; t'it'e'Ts aan ziin ouders en kwam
d"; biiïôù"blikken ;; lust op ô* terus te renne'n ?* 

r"ri." 
-t 

it- ;;;i;ft;; niir de stee'n'en, ble-ek te he'vi g'
:init g" t'ang'l vroeg Deikkers, die iets van deze aarzetr'ng ge'

merkt hadi.

- O, nEen..' Is 't nog ver ?* N'iet h,eel v'er *;ii È;; eiindie voorbi.i de sch'aapskooi ! 't is
de moeite waard 'om het gi'nder te zien. 

-*'É;'dË 
t"æÀ" tt.eteri voorrt o-ver het vertader'l'lik;s- schorre i

hier-ra"asi, dair rnoarisdg, el'ders als ee,n za'ndput. De koe*'athter
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verme€d de kreken, zæ.ht de smalbte. gieulmr op, w,:raûonrcr de knapcn
gernakkelijk heen kondie.n springe,n,

Maar in 't Westen kwamen wolkjes op. Daa'r wrrd langz.aam ern
gcweldig,e reus o'ntketend. Ee,n ,breede geui versperdb den wcg..- Daar kunaen lye nriet ove,r, zei Fons.

- Kom langs hier... girnder,is ze sm,alle,r.
De jongens maakte,n €en grooten ornweg, maar gcraakten toch

over de voor. Do,ch andere geulen, grill{g gevormd in de lossen bc-
dcim, drvongsn hen 'telk,ens zijwa'arts ,ûe gâan, rnu Ooot, dan, weer'West... zooCar lle! tlvrr3tal sle.cl:ts langzaam vorrderde.

Wel e,en rlurr{/f,s ver-cti'eken, e,er Fons en Fra,ns dt cchaapskooi be-
ieikûen. 't S,/as een ruwe hut op een hoogte gebouwd.

- l"iu is het tocir niet ver meer, 'zek'er I
-' O, nee.n... viju'mi,nuutjes... We zui!,len ons haasten, wa,nt straks

korn,t lret wa,ter op. Wees ni,et 'bang.
Fons werd toch angstig .en lyild'e terugtr<,eierern.

-- l{u il/c L€r zoo <ticht bif z,ijn ! Ne'e,n, ik wiil de eûoene,n ook
$og e?ns zien, en ais gij nie,t m,eegaal mo,et ge *r,icr maar cvrn op ûrrc
rvachtel, zei Frans.

Eê,n {i""'e,nlle flrê,eur.r/,en vloge,n. luid kr'iischend voorbij.
- Wat cioen d,ie vogeis raar I gild,e Àlfo,ns. Er 'zal iets gebeu-

run ! O, zic d,e irrclrt ee,ns !
Frans scl:rok nu ooli.
-- ,]a, we mocten terug ! schnee,uwde frÂj.
En plots u'erd de storm ginds llosgelaûen. Een hevige w;ind,v,laag

iotg het lvafer op... ov'ef de rtlakte...
-' T-oope4. loopen I ri,ep Dekkers. îerug naat den dii'jk !

- O, r,r'at gebeurt ,er ! jamme,rde Fono. Frane, \'r,âcht op mc t

- Korn, rap toch... râp... rap... het water is daâr !
Dc storm gi'er'dle over de Scheld'e ,an dr'eef 'd,en vloed 'naar 't schorre

en snel rold,en d,e golven aan €n vulden' kteken Gn g€ul€n.
-* Daar ku,nnen we rnie! door ! lkrreet Fons.
-- l,ang hier ! riep d,e veehouder,
Maar hoe warel;l tzè t,ij 't kome,n gegaafr ?-Frt was nu g€€n ijd

om d,en weg t,e zo,ek,en.-

- Er 'd,oor ! schlre'euwd,e Frans.
FIii li'ep dqor die geud, lr,et waier reilkte he,m tot aan d,e knieén,

en ang3rg volgci'e Fo,ns, Hij !g.n zich niet recht houden... viel omver...
in d'e g.enl... eq a,ngstig klonk zi.!n, gegil om tru,lp. De.i,ongen geraak-
te w€er overeiud,en tre,ileikte den overkant ; maar de vloed overdekte
reeds gansch i[lec schqrre ,e,n hooger en ho,oger steeg het w,a'ter...
Geule,n en 'kre.ken rvaren onzich'tbaar... Frans li,ep vooruit... plonsde
eensktiaps ûot aan d,e borst in 'rt wat€'r...

- O, ik zr,l verdrinkcn ! r,iep Fons.
En al m:a,i r.loor ruk&n n,ieurrye golren aa.n, wildret, woeste(... Zr

sloegen in scbuim niteen,op't schorre...'en het 'water vloeid,e dan
snel-'voort tot 'h,et in een geu.l een sterken stro,om ontmoette En hi'er-
lrree zi.jrv:etts keerde . . .

Een donderslag rolde boven den stroom. Àanrhoudend schreurien
btrirksemflitse,n de J,ucht en 'bij oogernblikkern sc'hee,n de freimel bov,en
'de Scheld,e in vurur'!€ slaarn. 'tt $y'as 'noodweer gewo,r'd,en ! De stroorn
woelde geweldrig. H,oog verrhieven zich de wi,tkopp,ige golvsn, hui-
le,nd rolden ze 'r,laar 't schgrre.

De arme jonge,ns zagen Ee,e:n uitweg me'et. Ze waren ,nog vÉ,r vârr
len dijk e,n actrter €in voor he,n, overral re'eds bruisæ het water...

Frans wist het... Zij wrr:n vâ-n don wal aËgesio:,"n.

- Na.ar d,e sclraapskooi I schr,eeuwid.e- hi,j.
Tege,n den wind'in'u'orsûeldcn de lknapen ,naar d,e hu't, die nog

hoo,g boven de,n vloed ean re'dd,ingsoord, scheern. Htt water reik,te de
,knape'n soms tot aan d'e borst, de wind,e'n de rege,n zweepÈen hu.n
g€laat.

De veehoodrer bererikte tr,et ,eersr het dal...

- Vtug, v'lug ! ri,ep hi,j rot Fons, die h,ijgde van inqranning,
van ureeselijke angst ook"

Fra,ns suk zitrn gezel d,e trand to,e en hielp hem op dc hoog:e.
Binn,en iin ! riep hij luid, wan,t de wind ove,rloeide zijn ste.rn.

O, iq d,e kooi stonde'n ze te hetademe,n... Hi,er gevoelder' ze loch
niet me,er zoo het geweld van d,e'n wind,, al gierrle dcze om ie hut
en schudde hij verrvaarlijk dc muren,

En plots gulptc het 'water binnen...
De veeh,oed,er brak in sn,ik,ke'n los. Al z,i$n ovcrmoe'd was hcen,

verdrvencn Yoo{ :ngst..
- We gaan verdiinken I huild,e Fons wqer. Het water is daar !

- We m'oetan op het d,ak klimrnen... zoo hoog komt het niet !

dep F4rc.
Plots stortte de deur in, omver geworpern doo,r dien wilden vloed,

d,ie schu,imend n.aa,r hinnen sloeg en opspatte æge'n de m,u,r€,n. Fra'ns
kla,mpte z,ich aa,n den rvand vast ern voetjc voor voctjc gi,ng hi.f
na.ar buiten... Nog steld,e Fo,ns vortrouw,en in d.cn v'ee',hoeder, im-
rners zijn gids.

- O, laat mc niet alleern ! riep hij.
-- Ga mee... doe als ik... houd u vast I schreeuwdt Dekkers.

Kom tocb... de ko,oi zal vol waær loopen !...
En de jongen moest oo]1 haerngaan u'it d'e'n stal, vluch'te'n voor

den doo'd.-Fralns heesch zich op ''t dak,.Àlfons $'as tru buiten. Het
rvater sloeg fo,t om zijn middel, ien had d'e knaap zich 'niet stevig
vast gehouAen aan de kooi hi.i zou door d,en wind i'n den dloed ge-
slingùd zij,n. Frans stak h,eim een h,an'd uit. 't Kostt'e h,em moeiûe
zi.in m.akker naar boven te hijschen. Daar lagen ,nu d,e jonge'ns, plat
op lr'et dak, zich vast klrelnrn'e;nd aan {e n ran'd',-'t Schorre en de Schelde wa,rern tha,ns âén stroo.m... €en woeste,
wilde u'atermassa, met hooge golven.
En boven den loeiencle,n storm raûeld,e vrereselijk de donà,er, terwi,ii
de bliksem d,En h,emell scheurde.

De kn'apen ware,n he,e'l slil geworde.nr. Maar uit hun oogen laa,id€
de angst voor den do,od, d.ie hu'n va,n alle zi.jd,en beloerde:
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Michiel had het onweetr zien aa'nkornsn en bi1'tijds de schape,n:
aclr,ter dreô dijk ged,reven. Onrustig liepen de bonden om de vcr-
w.arrdre kudde.-De-herder had nu dre iorn,aerns be,m,etkt.warrde kudde. ha.d nu dre .iorn,gprns be,m,etkt.: O_r- 4i. waagihal.zn'\,- 'momp'elô,e.Éi,;. wie kunne,n dat toch
zijn ? Goddank, ze zie'n-den stodmr ook aankome,n, wan't z,e keeren
teius. Àls he.t ma,ar ,nist t€ laa,t is !teiug. Àls het ma'ar 'nist t€ laa,t is !

Michiel moest beschu,tùing zoeken achoe,r 'dqnMichiel moest beschu,tùing zoeken achoe,r 'dqn diiijk, wa,nr de stofln
was plots losgebroken" D'e oirde man l.ag op de bell'i,ng e.n kerk boveri
d,e kruin ult.-- -'i, îoll'.n verd,rinken... ze loopem verkee,rd, daar liggen' krr-
ken, zei hii ancstie.

En al ktndeî de knapen' hem verstaa,n, riep hij :

- Langs daar niet, gaat [,i,nks !
Maar de stem va,n den grijsa'ard w,erd. verdoofd door d'e'n Etere*'

den u'ind.

- Mensch'enlevens zi'jm kostbaatder dan schapen, hetnarn Michiet.
Ik m,oet die ker.els gâa,n'helpsn.

Hij stond op, dàalde va,n dren drffi en tra'd op het sch'o're, Maar
't waler kwam gew,aldig aangestroomd.

- Te laat, te'laat ! iiep dé oude man i,n vleeselijke watthoop. Ze
mog0€n verdrin.ken ! Noo'it kunrnon ze tot hi€r ge.raken.. }l^a, ze gaan
rraar dle schaapskooi. Ja, d'a io 't ,e,onige ,middel onn ,rn'issch,ien nog
gered te wordBn.

Hulpeloos bli,kte Michierl romd. Hi;i zag nie.rna,nrd.

- Naa,r 't haventie ! zei ,hii. De scha'pe,n zirin n'u- i.{aa'r 't haventje ! zoi ,hij. De siha'pe,n ziiin n'u ve,i'lig ; ze-zullen
,l rondloopen, maat w€ kunnrern zc straks'b,ifee'n drniljve nr ! E,n, bovern-wel rondloopen, maat we kgnnen 4l str

diein, mcnsch,enlevens zijn kostbaarr&r...
Om vllugge,r te ku,nné,n doorstapô,e,n; ketrde Midhiel naar dcm bin-

nenkant van d,en dri,jk ,terug. Ni'et ver va'n daa'r u/âs ae'n kleine have'n,
waarr trv€e sch,eepjci lagen.-Àlleen, tnet €€,tr bootjb' kondeû de jm-gens
nog gered word,en De Gch,eepjes war,en met dubbele kabels vastgebon-
dsh.

- Vol'k ! schneeuwd'e Michicl. VoIk, volk !... Er is nood !
Een schirpperr kwarn uiit de kajuit. H'ij.mgeoq z'icrh vastklampen- a:,n de
verschaniing, om door d'en,,h,evigen wirnd ,ni'et ove,t boord gesla'gen æ
word€,n.

- Wat is er ? vtoeg hij verscbrikt.

- O, heJp, h,elp...-'daà'r op 't schorr'e. Twte .iongens op de
schaapskooi, zei Michicl.

-- D,ie zijn v,erlor,en !... De kooi most o,mver !

- O, red hen i,n uw boodje !

- Onmoseliik !... Ik zou vorqaa,n...

- O, red"he,ri toch ! smsektr de griisaard. Pro'beer bet ten m,inste.'-
Ik zal m,eegaan !...

De schiôber aa,rnelde. H'ii,trad vr<tuw on ki'nderen en 't wac nood'
w€er oD dè 

-Sctr,etrde 
! De anrd,e,re vat€rnstnani llad zeker de sûemûren g€-

hoord,^wanr trij vorschee,n nu o<lk aan'dek €,n vernam het gebeurrde.

- S/iillen we-'t beproeven ? vroeg hi'j. r*re hcbbon d,on windt in dtem

* l0 - - ll *

x_u'9... en_ we_ ku,nnen verll,gr l,anden ! Will,ein we hct beproev,e,n I Àn-
dets wrdninken de jongens...

- Vooruit rdan t
De eerrsûe sch,ipper sprong in zilrt,bootje... de ander kwam bi.i hern

e,n biach,t ,zwemgordels me,e.

- lk'zdl' m,segaan, izc,i Miohiie,l. Dan ka,n iik sturen.
lode,r rd,e,e'd ,e.e1n zw,emgo,rdel ro,nd, 't lijf want de bo,ot 'ko,n omsla-

gen doo'r d'eni wilden vloed. De d'ri,e nna,nnen'w,ioæ,n het wel dat ze hunr
leven, waagden.. Maar zo.nder €e,n enk,ele pogi:ng û.ot hu,lp ko,nden
ze dre k'n'ap.o4 gind,s toclr nier laûen verdrin,ken.

En de ,tocht 'wend aangev4ng'en, Ftret lichte vaartuig rees met dEm
vload, hrellde dan vervaarlijk over e,n scheern w,e,e,r in de di,e'pte te Slij-
d,en. Dr tw,ee schippers za,te,n aan de ,riemcn, en Michiel hie,ld het roei.
De oudie stuur.de naar dc,n stal, rmaar de rege,n verbo.rg die.n nu voor
z,ijn oog. De schip6rers w.ier ,blik ,mc'or gèoefend wis, verzekerdiern
,achtet, dat d,e knape,n ,nog op ',r d,a'k zaten.

- Als ze 't,nor rnaa,r wat uit}rouden ! zei Michibl. We ,nadsren
toch snel.. Wie kunne,n dat zi1,n ? O, die waaghalaen... Àrme jon-
gens., wat zullen ze e'en doodsain,gst'd,oorstaam !

"f
Jl, 1,ngstig waren ze, Frans en Fo,ns. Some ,meenden ze in den

v'll,oed te liggen, als de go,lven al mê,t vreeselijk geweld oveir het dak
dc,r kooi hoensloegen.

Dan sl'aakte,n beiden 6en gil, ,en Fone r,iep o,m zi.in ouders.
Vsrdrin,kon ?* Or :rÊ0r, ifle'ein ! zoo lbadl dre airme jongen, die zieh krarnpach,tiger

vasÈklemrde aan den, 
'ra'ndi 

van 't dak.
O, *''at gi,ng er ,i.n zi,jn hart om. . . het braaf, oprecht, rro[rw€ hairt.ie,

dat ,tooh zoo warm voor zirjn ouders klopte !
Bij oogenbllklken was gansch de stal o'nder 't scbuim bedolven. De

knapen ùr,i'jgd;en dan naar tr'un adem, 'd,ie soms pilotse.li,ng afgesneden
werd. F,o,ns kreu,nd,e, zwakke,r nu toch, al saf hij J,a,ngzaânr dbn srrijd,
om, zijn lev,en op. ''t W'erd he'm nu z'oo ihre,lder 'tn ziyn il1ooffl. 't \ll'as
of hi1i rhu,is in z|1n be'd .l,ag. Moed,Er rkwaln ,bi.i haar 'ki'nd en boog zich
,over h,em. Ze kustte ihem op de, lippen e'n f,lu'isterdie: << Slaap nù maar
,ern rùst, ge zijt zeer rv€rmoei'd >. O .ia, rust€n, hreediij,k ruston in zijn
zacfrt, wa'rm be'd, 'diep o'nrdm de dek,erns. Em Forns lie zich weg gliidien.

't Wasdre dood dii€ b,em beddegeli.iik lloktc...
- Ftroud u vast, 'n,iet loslacern, ge zult ve'rdr,inrkle,n ! sctrreauwd,e Dek-

kers.
Maar Alfons hoorde hot niet m,em. Ru.ste,n, 1i, zacbt. nrot€rn...

Hij hi'ng hatf van 't dak a'f... Nog een stonovloed ,en de golven, zouden
he.t,te,n,ger liohaam meeslcuran.

- \l/e komûn ! klonk het i'n, disn stordn.
Dek,kers hoorde dribn kreet en hi€,f h* hoofd, op.



- O, hellp, help ! schreeuwde trij het wild uit'
HijÏJ-;;;6ô"i ga.,it.-. ôpdôtmend in den resen' bovcn dc

sch.uirne;nd,-e golve,n.-- 
- Foni ie ziin daar ! rieP hij.
Maar ziirn vrrionrd va,rqrond he't triet meer"' En daar naderrdt ctn

#;;?iikîïdf.'ô;kË;;; ;dÈ d* hand uit on grecp Fons .bii.zil". se'-'

Ëï"îÏiïuïl-"orr*J*n' 6én oogenblik maar ! De.golf sJoc.s myt

vree'se,,ijT<. geweld op de schaapskooi uiteen' Een stond was d€ nut Il
à.r 

-ri.iràïu.rdwenen. rt.ï att kraakæ- geweldig' .$fgns, hing mct
;,t fr"l* li,jf i,n 't warter, doch, Frans rhield' tre'm nog bil de J'as kramp-
achrig beet.

-- Ik kan nieË mEerr ! eildb hii.
'* Laa,t loc ! ,riep ,me,n.
gn Fons,"*.d oipg.oo-"t*,n 'in dc looç eeleo'd'
_ Groore Ftremel ! iirËr.i,. 

"ir Ài:" o"i"r f'schreeurzde 1vtictricl

ontsteld.
't Voloende oosenblik t1g ook Frans Dekkers in de boot'j C".ia, se,red;-! juichte 'Michiel.

- 
;.'w;;ilj-t zlibifgcna ce4 dlr schippers..Nu mo€ten ": ry,1

den wind meediijven en ginds verder l'enden' Wc kunnen clÈ t'ooi dâ'n

op 'd,en dijk trekken.-' 
Forn lag daar, bleck en rosrloos als -æ'n li'ik' Ziln. irar,el -ol1k11.ot o* 'tî,nssÊise w€zôn ûnhet water 'droop ui't zi.ln kleeCtng' trrans

,i! "rt leh"eel"uitgeput, mllr hed nog.'t bewustzi.in |teho*dco.

Hij ,;Ëifi "o:"À""vi*ea. 
o,u". de redéing. De boor bereikte d.n

dijk.
De drie manin€n sprong?n tr vlug u'it 'e'n duwden Je hoot' n'aarin

".;; 
Ë;;;"os-h-"?Jo"-liten ligËn, nâar dc andere ziiclc van dcm

dijk.

- We mocûern de arm'e'kerels ,naar de hoeva van rWillemsen brcn'
sen- dËË-;i=àiïtitr bij, zeî Mictriel. Frans gi.i rnoÈr hproev?n t'
Iooi.n, dat is 'het 'b€ste.

Dur*o.sch,ippe,rsnam'EnFonsop,æ.rwijldel:e'rdi:tf:ransbijden
i'iii.'eîà'.ôi â.'n 

".srn 
en d,en' w,irnd wo'rsteldel ze voorwazrrsarm nam. En de,n ,regen 'en d'en, wrirnd w

'il;; d;"Ë;f;;a*' iltat ,r"*ihen de -born'eir' Hie: -ri'zrden ze' eerlt mct

".ibarins 
en schiik, dan met liefde ont-vrngen" ËïËL""r" Ë" î.: îàrr-lî'""i1-t*"àaùÀ de [<,naôen er wÎ€van hun -lij,f

*;à;Ë;;-ËcJ;-;; À;;;;; ie bed' Aticns gaf maar seen tecken

va'n leve,n.

-- Hii is dood ! jammerde Michiel': èÏ'*1"àit'Ïn'-'-"'J-i'lit ,oo gauw opgeven'' zei eEn ôer

schippers. Laat mij eens doen.""1,i.'-riiiipî.i prÏrc ù. i"",rl*rtie. ademha,ling toe ,en ploÉs b'raak'rc

o'IT'ii: îT"iif 
'*iiii 

Ëlt''rr,,ipper wrheugd . Dat zat hem ontlas-

te'n 
1a 

-

Àlfons losta nog mee,r waer en cindclijk sloag hij verrdwaesd de
oogûn spen.

- Moedier ! fluirærde foiJ.

- Ja, a'rme jo,ngen, ge zult uw moeder nog tcrugz.ien, zei oot'
roerd dre oude flerder.

- Nu ,in 't bed €n ,eefl wârme kruik aan zij'n voete,n', hcrnem dje
s&ipper.

Nogmaals dced ean geweldige slag het huis d,avcren. Maar 't sc[ree.:l

'dt laa,tste .krach,t va,n 't onweer, dat rhans :,fdrecf, tetwijl ook de
w,ind gi,ng riiggen.

Àlfons rn Fra,ns lagen n.u naast cllcear warm in het bcd en slicpcn
reeds.

-* Drar is de baas ! rep Michiel plots.
H{i zag boer Stevens met ahgscig gplaàt owr dcn boom'gaarrd *rrdcæn"
Dr fundm sncldc ,na,ar buiten,

- Wrar is Fons toch ? krrcl de landimern.

- Flierr !

-* Goddank ! O, wat ben iik ongeru$t gew,a?et I Maar wat ii rr g€-
bcnrd, Michiel, ? De schapen loope,n, te drwale,n door dren polld[û. Ik
leb cr twec gcvondc,n door den ,bliksem dood,geslagcn.

- Àrm'e dierren... Maà,r Fo,ns €rn, Frarns z,i:irn to.ch gered.

- Gered ! her,traralde de ibo,er. Wat is er dâin toch geb,curd ?

- Ik wcet h,et nie,t jnrist, ma,ar zk wanen ver o'p hdt sch,orre, trocn
'd,e storm losbrak en ze kondre,n .niet m,eer terlog, Ze kllornme.n op de
xtaaprkooi cn wij hrbben zc w af,gebaald rnct ccn boot. Maar w,eec
as ,nict ba,ng m,eer, 'baas ! Ze s,lapen beidren rustig.

-Eenige oogenblikkon kcek de landman den grijs,aard geh'e'eil ver-
'bouwerc'erd, aa.n.

- Maar zeker, baas ! Ga binncn. Ik zel dt xlr.ape'n biicen drijvern.
Een oogenblik laûer stond boer Stevens bij db k,napen. Hi.j huiverde

vl,n angst, o,m h'etge,e,n frr,ad k'u,nrn'en gebeu,re,n. Hii voelde zra\t zoo
taer bezorg'd om zijn neef, drib maar,ûenger was. Dadelijk zond hii
'orn dçn dokter. Vrourv Willemsen zci diat de jongens op db hocvr.
rloeltrcn bliyven to:. ze er boven op warsn.

De geneesheer kwam.
- Frarns Dekkers kan al dad'etrift ,naa,r huis'gevoerd wor'den, zei hii,

Dr andere 'knaap moet zeker îtier hlijvcn tot morgen.

- Is cr gev.aar ? woeg Stevens.

- Nog ni,et, maar rre rnlo€t€[r toch oppassc,n.. Rust hetf.t hii
noodig.

Dien a,von,d kreeg Fons hevigc k,oorts, Ztr1n gela,a,t. was vuurrrood c,n
gloeiend rrâr'm.

Tante die gekome,n wâs om bij hem te wakcn, schrok plots op
door het gcro€p :

- Het water, moader, het water !
Dt zieke b,cgon v,reeselift te ij,lern.
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Moeder, ik za hrer nooit-m'ûer d'oen,. nooit rmeqr,-riep hii' Ik
,rt r""lïi]Ë-;.Ë,i,* it&ào". I o, versiffienis' moeder ! Frans"-ktes't
ffi#Ë;;;ïÏii;t";[-à;qwÉ !..Frans, k zet verdrlnken' Laæo
i'-i'î"ï"a*-àiir.-Ïà"e.i J-?ttË ik hoo; de klokkan luide'n"' de

;";;*Ëd*i. rt'ijZal ons grijpe'n ! Frans' Frans"'
'"'iiiii:à.i ;;i:;";a; fi; i* a.i *i'.'n noc qp het dak van de schaapr

k;i-;-;ij,n €û ook u,".;d'. J't ouat t*gu"ta'^u van Re'irrne'rswaal door

zirin ver,hit brei,n.-'il;ï;'i*d.î.- 
""ct. 

dqeke'n op hæ hoofd, e'n eindelijk wetd d'e

anme jongen toch wat kalmer'

De'n volgand,e'n dag was h'ij al veel eter' Oo'm kwam al vrceg
kijke n.

-F,ons,numoe,trkeenûeenwoordjemetuspreke'n'z*ihijtotden ziekr.*"11,îoro, 
r,ergiffenis, vergiff'enis ! smreek'te de knaap. Ik heb elecht

,cehandsld'--'I';i-Was om de sceenen re zien, hé I

- Ja, o,orn. Maar ,ik hadl"&re't u rmoreten zlegwfr'

- Ïfitï'îtl;îM;t ge wist 'n'i'e't wat ge d'oedt" le'|n s. w-€n{ zYer
on,rn"flr'îoî, ;; *;i;i;":,Éeid. Ge zijt n[ gelukkig g-ere'd' Ge tradt

Ëil;; ,r'errdrinken'. E'n wat zou ik dan aa'n uw vader en nnoedcr

hebbe'n. moeten zegg€n !-"-ù'i.lri"f , â* t u,rËî., was ook een dag 4ick_d,oo'r d,e o,n'rro*ring en

,i;rï*.r.iiit. iri, i" den-gew'eldigen Jtorm'-Dat.pijn baas h'em har-
,reiijk dankt'é en ruim beloonde, ku'nt ge-r*'el begrt'1pen' -r r-:: -r -..^^---- 

Ë-i"nt n.tkers was e'e'n taaie gast' 's ,Woensda-gs sto-nd lrt'1 ql. $':91

*.i du koeien aan d,en dijk. En als h'ij iem-and sp.r.ak'. v€$elde,nrl
snoevend, dat 1t 'neefje va'n 'dan boer aan hem zl.ln il€vein 'rla4: r€

'd.anke'n,""'l-'[io"u, ik h,em ,ni'et vastgeh'ouden hebben, da'n ware hij zeker

utn 't'àiolt-riË.g1.Àun ,en ve,rJ(o,nke'n, zei d'e vechoeder.'"'br' a'i,i'-"J;;;ài. M;;t Fiins uioent et bij te voesen aa,t.fij '{q1
*t"Jtk*p zoo roekeloosin 't gevaar.fad gebracht' wân't hr'l wlld'e

i,iï^;itr" ;Jri, Ji-Ïàrà.- d,.r, î.s nier op'' t verraderl i lke .scborre.'"Ë,.f"""Oïf.f.uit u.6u*"-i*Ï-verle?en, toeir trij Fons voor de eerstc

maal .o'nûmo'ett€, maar zei dan : .*":"TË;;;ffi;ï&Ç;r;îtir 
di,e storm vuld'e de k'reken an geule'n'

"'B::tiiJ.'riir?;:3oiâ" baas $re,vons ook ,æ,n ruirne beloo,ning voor

hun heldenm,oed.

***
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Eindc September zo.u oorrrr Fons t€rug naar huis bre'ngen. De jo,ngen

irei tan,ce goeden dag en d,ankte lraa,r nog'maals voor haar v,ri,endelijk-
,heid. Ook van Mich'iel hadr hid 'ha,r't'el,ijk afscheid gsnom€in, want
,door de,n her'dieLr korn h,ij naar aijn oudprs re.rug. Van zijrn opgespaarde
centgn, die oom ,ein rtan,te ,h,e,rn gav'en, lrad h,ij voor den gr,ijsaarrd een
cchoone pijp e,n tabaksdoos gekocûrt. En' Fons'gro,ette boer e.n boerin
Willemsen en ,iedcr ,want h,i,j was all,err vr'iÈnd, gewo,rdern.

- Tot woerrzie'nl ! r'iep tan:te, ûoen he.t ni.ltuig wegreed. H,qt vol-
gend j4ar kom,t ge terug, hé ?

De chais rreed ee,n eindr langs dnn d,idk.

- Oom, wilt ge ee,ns eve'n stilhoud,en ? vroeg de lonaap.
-- Waar'orn, ne'efje ?

- Mag ,ik ,nog €ene op dtgn diJTk ?

- Om rnaar ':t scho,rre Ee zie'n I Nu even dan, wa,n;t we mog€,n te
Bergen'gp -Zoom, d,e cra,m nie,!,misrse,n.

De jonge,n wi,pte dus u,i.t ,foet rijtuig e,n klom op de kr,uin van d'ein
dijk, Daa,r l.ag d,e Scheild,e cn de zandvlakle, g.rauw en wo€st ond,er d€
zwarte lucht. De ,goilfjes rolde,n a,a,n en sloegenr, i,n fonkele,nd schuim
op 't schorr,e uitecn. Hoo'g verhilef zicfl ginds e'e,nzaa'm de schaapskooi.
En Fons dacht aa.n di:en vreeselijken Zondagnamiddag, toen hij d'arr
op 't d,ak ,m€t dren, dbod worstelde, ta midde,n van d,an woestsn, hui-
lend,e,n vloed in de,n rv,ind €,il r€[€r2 wifl de blikse,rn al,lcs in vuur
ze0De'orù de do,n'dcrverva'a,rliii,k ratelde.

Hij zag zwar'ra stirppe'n. .. tÉ 
wa,rrcrn de schapen en de knaap zwaa'ide

ld,e,n arm, als wild,e ftrirj M,ichiel, zij,n ,r'edder, dErn braven, moedigen
grijsaard, nog,eLen afscheldsg'roet brenge,n'.

- Dag Rei4lerewaal,'m,omlrelde Fo,ns. Ik heb d'e steenen wel niet
gezien, maar ,nu kan ik me ,voo,rsterile,n hoc arn,gstig de bewo,n'ers rvar€n,
toen d'e sto:rm dle drijken verbrak en het waûe,r h,oevan e,n, lr,u,izon ver-
woestûe.

- Neefje, kom nu, of we zien dr€ trâm voolr onzen nieus wegri.i
.den ! riep oom.

Nog éln bliik op d,en stroom en 't schorr,e, e'n Fo,ns liep d,e'n dijk
af en klom vlug i,n d,e chais, u'ellke nu snel naar Bergen-op-Z'oom reed
dat g'inds zijn to'r,en verkrief.

Twee uré,n later was Fons te Me'rksem e,n d,a,n za:gbi1 de watrelern-
d'e, woelende stad ærug. De d'ru,kte leek h'em nu zoo vreemd. 't Was
of hi,j bang was va,n al 'da't gerots,en Berrij.

- De ongewoon'ûe, zei oom.
Àlfo'ns werd ,tilruis hanteiij,lç ve,rwelkomC'. Ma,ar zi.in hartie bonsde

toch.
Nu imoest hi.ir alles vertelle,n. Oom ,tr,ad h,et 'niret gesch,r'even van die

redding, o'mda't Fo,ns' moerder z'ieik geweesr was.
De goede oudets schrrokken geweldig. Vadrer ga,f den iongen een

'flin'ke verman'ing.



- Ge moo'gt ,noo,it ,ieta geheim houden, zei hid. En vcrtrourv ook
nict op bluffe'rs en praatjesmaktrs.

't Nieuwe zus.ic was al wat gegroeid.

- Hier een n.ieuw koo.::r eà ô 't schorre er co" v.'rli"zcn' dat kon
tocb nict, zei oom. Fons zal een' igoode les gehad hebben. Toch,mag
hij 't volgcrnd jaar !"rug komen, maar d;a,n niet mee'r 'naar de veîdron*
kan sta{ gaan.

EiNDE
Het volgc,ndc boekje heet :

DE VERBORGEN VEsÎ/NG
Weæ ccn oerhaal ool geheimzinnigheii. Wanncet kapitein ,Ieut

met dc t Muitet > nau de ttcsting rtaatt, bteekt daat een geuteldigc
*tijd los.

BESTE IIATSVRIETDJES,

&AATIS PREffilE VAil ,FRS l{10 ,-
Ieder exemplaar onzer Kinderboehies is na genum-

merd.'Beu;aar deze boehies zarguuldîg en ûerzemel ze zoo-
ueel moSeliih. Met een ueinig Eeluh hunt U inderdod ueel
geld uerdienen.

Elhe maand worden er door treh,hing VIJF nummers
aangeduid dewelhe elh een sam uoln'FRS /00,- in geld
behomen. Het uolladig boehie met het winnend numm,er
maet ons ihlezondefl taorden, om de priis uan Frs 100,-
in o4tuan(st te hunnen nemen. Werp wn boehies dus niet
ueg mûsr bewaar ze minstens een rnaand, het îs moSelijh
dat u juist het *'"""ril,"li;iï#:ï,bezit hebt'

I4462fi

DAS GOED BEWAREN - TREKKING EINDE DER
MAAND.
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Drnkkarii R. Bracfre-Coorlsr*n, Wctte*m


