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eenige weken als een boerenkind leefde. 't Beviel

Alfons Haverkamp en zijn zusje kwanrett beuecieu

En vader vertelde hun dat ze eer: nieu*' .usjc haddt'n

gekregen. De kinderen '.varen er ireel blij mec. F.n wat

later toonde de baker het kindjc Z.ocl'n nieuwe zus

brengt dadclijk heel wat drukte in huis. En de vol-
genden dag begon clan nog de groote vacarrtie. Dic

duurde te Antwerpen' wAar de Haverkamps vrcotlden

zeven wekcn. Alfons was een zeer levendige jongen

Maar hij mroeat nu een tijdje weg. O, dat vond hij hee

plezierigl Hij mocht gaan logeer:n bij oom Jan. f)ie
woonde over de Hollandsche grens, rroq een heel eind

over Bcrgen op Zoom, op een groote hoeve.

En zoo kwam het, dat Fons Haverkamp nu

beet. Ooma hofetcde stond dicht t:ij de Ooster-Schelde.
Dozc was vroeger een mond van. de Antwerpsche ,Schel '

de, maar nu is ze el' van afgeslotcn door een dam. De

Oostcr-Schelde is zeer breed en rvordt druk bevaren.
Men d,oet er van alles. .. .tok mo""els en oesters kwee-
lren. Dit gebeurt op ondiepe gronden. Achter den dijk
lagen de schorren, groote vlakten. met gras en, kruid
bcgroeid. Bij storm liep ze onder water. In den zormer

lagcn ze mceatal droog, en Miel, de oude herdcr ven

voor
hem
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lorn Jan. hoedde er Jo- ) - , ;"1
dikr,vijls uii 1.1".'.,'l, 

oil de schapen. Fona z"t hd,T
Dat was duu, ."n a." ",r"r- ;i"laangenaarnste pleki, ud''rr âan den stroon Ztl!

eren" En dan Lr_ .':'. Elken middag bracht hij Michiâi,ete] En a"" if..i'.,,''*tt,middag bracht hii Michid.fi

l::* il:1i+ 
;:ï:,:: ï :, :ï::î" :ï,.:Tjî;#ig$

,tr:ttr',. En zekeren 
---" \'Ycr oe streek en ook ovcr dcn.!

leir waq ..Ëî:ri:]dng, to"n hij weer aan 't vertcl..$

tÈ ft1'"t"'J"-,1'-ti11'"' die groote vtaktcn "o"d$scnoolmeesrcy .. r . 
:n jaren 

- 
\4,anneer juist zou dc.*

itî{ :',T"..il 
L{ i îï {li:;: Ëî, ; 1r x"îîi$

; : î :: ï: $ 
-. ;il .iJ'' iî; - I i "':l " "o; 

. î:i ;:",:Du ..n,"hl; ";1" 
iï,^,:1 i:ït'" ._' 

_r'::ll:#
jl'f; 

"î 
"ll 

":: : 
t:" "*,.i*,î "*il:1::' ;:ï ":::lTgen.oeg. Deuitsteken. n.-',,I] een wild" den ander dc ioogcq.i

armbanden, l';J.i"** droçgsn gouden ,ingrn col
tagen er .;";:;ï, 

jakken 
"r, .ot k.l. vri, iïi"ir";,i

zilver 
"n 

"r"iÀ-iuqorpels; de trapleuningen *"r* *;;J
veren en qn-r_ goud. De paarden i.r"r, met zil-.Ïveren en soud-* T 5:uq. Ue paarden warcn met zil;..{

llest te ffi;.:iÏefijzers beslagen. E,, t;;;rytd*
rrrer op kon. l-r. *- '' Y." dronk .n ,-uld", 

"fr"f 
fr4:#

:":i ï.:" :^o :, l;:";:i,"i'"i: :î i:k;jYjl$zler... en om ^1"^-"""'* 
leetden er maar voof 't plO-;.È

=;:: 
::*"rii[;1,'i,,ï'i:ï, "ïl Ï1 

"ï,#..:;H-:: 
ij::rj," mer hun "*",,-,1i

Da t is uun,"l,',* ;.i:i:i;î.llî, il, î:i::lîiil$
vtng zelceren

\\\ÈJ4j
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llt
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l)e bal<er toonde het kinclje (blz. 3).
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voer de
werd ,nu

stonden:

een vrouwenhoof d nrct sell ,,,isschr:nlijf . De schipper
narn de meermin mee. Maar clc nreerur;rn. die d.us een
mannen'hoofd had met een visschenlij f. zrn,om achter
de schuit en' sprak toch zoo schoc,p .r- ,i.1r, vrouwtje
terug te krijgen.

Maar de visscher lachte herrr r.rit. Zoo.
haven van Reimersl.raai lrinnen. De
kwaad .n ,i"p zoo luici. clat allen

Rei,nlerswale, 't zal u rouwen,
Dat ge geroofd '" m.ermailr yrouwe,
Reimerswale'zal vergaan,
En a'lleen de toren blijven sraan.

den' De menschen gelcofden dat niet en lachten ermec.
Maar ze lachten toch nier lang. E:. krr,;; ".r, g"*.tdig"storm' lD'e schelde bralc a.- aiit"" door, het waterstrosrnds over't lancl en ir d. rtucl . en, geholpe.n door
j-t: ïtt' .T.., het de huizen, cle nragazijnen, de ker-

Ten :mver' De menschen wilden vluchten. Velen ver-qronken, cvenals hun paarden. koeien. .,.rL.n"; ""ho-pen. Andere mqnsche' g"ruukt"; ;;i,_ *"g, "n 
R"i-merswale ligt nu bt

'""' n:t ;ïïJ::iff"1ï,,::"i,:::" Hier en

-- r\u nog) vrcleq Fons.

I Ju'ik heb er cle steenen gezien... maar gç rrrooter den weg kennen cn r is er 1;cvaarlijk, want in hct
--_6-

de schuit

meerfllan
het ver'

:(.:lrrlr rr: ;ljit i t;eL krtlt:kctl ctl geulct). wrtll gc gcrrrahkd-

iijk lcu,rt r cr:llinken. .rr)() diep is het er. Ën geld heaft

nltrl r:r vrocfïcl .rok t4etr,,.:g '{chaaicl. ia, jongen' er ziin
lri.-'r rare dingerr gebeurd.

Maerr zijt ge t',r.-r 11ooit meer bang voor ovcnltroo'
rning, Miohiel)

O, iie dijk is hoog en sterk. Maar een jaar of

?.even geleden brak de dijk van den polder toch d,bor,

err kw"am het water over 't land. Veel ,boerengezinnen

lnoesten ha;rstig vluchten met hun vee. O, toern stormde
het gerveldigl E,n het was springvloed; d.n komt het

rvater heel hoog" Ik moest ook,naken, dat ik met dc
kudde wegkwam. Er zijn tcen ncE zes schapen verdron-
ken. De domme dieren .,.rlgden ons iliet vlug genoeg

den dijk op en rverden.verrast d,cor het 'water. 't 'Was

noodweer toenl l'-en Irerder ginder aan den overkant
bij Bath Michiel rvees naar de boomen over de
Schelde -. 

schr()i- rlos erller dan ik. Die zag eensklaps
dat er eel r{at irr den dijk rresla:1en was. FIij ging vlug
de'klok van t klotrster te Rillancl luiden, om de boeren
op de vlucht te jaeen. Er zijn cla'rr nog huizen en hoe-
ven 1'e rwo est.

J'och aarclie dat er daar een etad gelegen hoaft,
zei de knzrap, nâar t schorre blikkend:

.la, hé) Err 't is niet te loochenen want dc atecncn
van de straten liegen er nog. En cle l<iokl<en zijn ver-
zonken. Som'mige schipper-s zcs!{cn, dat die klokken

7

met Kerstdag nog luiden.



rrooll
slad,

dutje

Na het
gen<.renrd

zette zich

lVlaar dat kan tt-,ch rriet i

lk heb het ir,<.roit gehrord, i,,..t,r ik kour hier ook

^oP 

Kerstavorrd. J.., 1a, claar ligt cle verdronkenrYlaar let nu wat rrn cl e schripen, clan ga ik een
doen.

- 
D: oude legde zich in,t gras neer erl sliep weldra in.En de j.ngen uit de Etad was nu lrercler op de schorren*an Zeeland. Hij tceek naar d.;;i; "iJuï;;;;aatr het *,erhaal van den ."hup.r. 

"^,*

, un't was of hij d.., storm over de scherde hoordeloeien' zooals deze soms door de stratcn van Antwer-pen gierde en nijdig rukte aan detrren en blinden. Hetwas of hij hut water zich verhefien zas tot geweldighooge, woeste golven, die huizen or --r'ensçfisn .n dier"n meesreurcre" ," d:;ir;;:T"" ""
< Reimer.gwale, ,t ,"1 ., ,";;.;Dat ge geroofd h"bt .";;";;^'., 

\,r.ouwe.Reimerswale zal u"rruun,--' 
^..,

En de roren allee. bî;;;, staan ).Nu wa, ook de
.t. gott;r, ;;; ; 

toren verdwenen' i.gestort, nadat

heere stacr ;; ;:;,,i:::l"r::r;.î.î::.""=, En de

avondmaal zat baas Stcvens,
werd, op de barrk
naast hem. 

voor zl' n

It,

zooals oom Jan
woning AIf ons

-E
_c)_

- 
Oom, Michiel h.eft m" r'a:' middag wat

verteld, zei Fons, die nog maar altijd 'r'orvrrld

de geschiedenis dier vergane stad.
En de knaap verhaalde alles getrou\\' weer.

Ja, dat is de legende, zei baas Stevens dan.
ls't dan niet waar, oom?

tellen wat ik van dat verzonkerr- 
\Usay en niet waar! lk z:rl heter u ooK eenS ver-

Reimerswaal weet.
ook

Maar eerst moet ik u zeggen dat er nooit meermannen
of meerminnen bestaan heb'ben. Dus
den visscher is een fabel.
schorre ziet, lag vroeger
land dat tot het eiland
alleen was er een stad
lasen ook verscheidene

De Scheld., een jongen
rvect dat .a'el, :s niet altiid

Waar ,.:e nu
een schoon

van den waterkant zooals gii,
zoo rustig en kalm als op een

de historie van
de uitgestrekte
en wuchtbaar

aardig*
was van

Zuid-Beveland behoorde. Nict
Reimerswaal, maar bij die rtad
dorpen.

dag gelijk heden, In den Herfst en in den 'lVintcr hoo-
rpn we soms hier de golven loeien Dan jaagt de etorm
het n'ater op, dat seweldig op de dijken beukt. En
moesten de dijken bezrvijken. wee dan onze akkerr...
rn'e e ook onze hoeveltDan zouden we met onr vee moc-
ten vluchten, neefje, en misschien ook wel zondcr vec,
om eigerr leven te reddenl Gelrrlckig zijn de dijken
sterk, Daar zorgt de regecring goed voor. Vroegcr waf,
rlat rriet altijd het geval. Men ha,l het soms zoo druk
rnet .orlosi voeren, dat men de dijken vergat. De gol-
r','n slor,gen bressen in de clijken e. stroorrrden ovcr hot





dat cr rn dcn dijk ccrr gat gc*lag"rr r, as. l]e bud.
l":"1.,dat de heer van Loodijkc .,u.l. klok van hetKatteel zou luiden, oDr de br.,ercn ûl) tc r.ocl)en DanUiit"" di-e den dijh sroppe, l,, 

"rJ,r,erkerr 
M:,ar deeqelman deed niets. Hij zei :

- 
Nu werkt de Schelde vcor ruij . l)e storrn en hetwater zullen dat gat verdiepen .n u"rt"n*en en zoo êenhaven graven,

I)och er gehreurde hcel rv-:t airde:s. Zeker, de stormen de gc-lven inaakten f,", _",-.i,.oJ, ., langer, docht:"t::tr rrer-l nrg ger..erd,.ger. Een orkaan brak ros endo Schelde ovcrstroomde een groot deel varn ,t land.Loodijke en de dorpen rverden verwoest. De edelmanrrloêst zelf vluchte,
dî e re n, * ai 

",,î. "." bï:i:., i:,1,,îilT :5:" î ":ï'an Loodiike verfrok U"r"huï*a'".,^., een anderestreek. Rei.merswaal bleef *"r;;;;'_'", *,,, land er omheen, 6ss1 her had "* ";"ËiJ"i,.'Het was .t beginvan dcn ondergang. Twintig jaar later verwoestte een",::T het polderrje rond de srad. Ook in Reimerswaa,lzelf drong het water. U", ,,o"Jl.I"-",", hoog rn dekerk.De stadsrnurer
e n Reimcr,*";î ;;: il""::ï il::;.:,;:i i;ïrï::;een jaar of vijf uit. Jssn ,;;';:; stadhuis, de ker-ken, veel woningen. _";;r;::'j' "t,
het volgen;l;;:il' magazijnen en de ringmuur in. En

t wu" ï";J;î;,*: î Jffi:î ::J::.Ë;:r:: :rien daarbij leed de in puinen ;;;;" plaats ook nier

l2
t3

wetnig. Vijftig jaar hield Reinrerswaal het rrog urr als
een armoedig visschersdorpje.l(oop'lieden en arnlrzrchts
lieden waren al lang naar Bergerr-op-Zoom of Tholen
vertrokken. ln 1630 brachten
Spaansche krij gsgevangene::. De vissc!ers war en .jp
dat woest eezelschap niet qesteld en qingen ev.eneens
heen... 'loen een paiir jaar later de soldaten weer weg
waren, lag Reimerswaal daar eenzaam als een rulne.
rooals men er in West-Vlaanderen rra den laatsten oor-
log zag. De straatsteenen werden openbaar verkocht.
L)e golven hadden nu vrij spel. Ze bedekten de grond
vesten, woelden die soms weer bloot, en zoo ligt gind'er
een verdronken stad. iDat is haar geschiedenis, maâr
de nrerschèn maken er gaarne een fabeltje bij.

- 
En de klokken, oom? vroeg Fons.

- 
Ook een fabeltje, Klokken die verzonken zijn

kunnen immers niet meer luiden I

.- En die steenen ?

- Ja, men kan soms nog overblijfselen zien van
$traten, heel ver op het schorre. En dat men er allerlei
voorlyerpen gevonden heeft, is ook waar. Dat is zeer
natuurlijk. Er is daar heel wat achtersebleven. De
golven werken gedurig. Ze voeren zand aan en slaan
het weer wqg; wat girteren bedolven lag, kan vandaag
bloot gewoeld zijn. We zullen maar hopen, dat de
dijlcen one altijd be=chermen, went een watervloed ic
vreeaelijk. En nu, neefje, gaan ivc naar bed,'t is mor
gen weer vroeg dag.

dc Zeeuwen hier 4.000
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Welcl r',r, rv45 -\, If ,-.1J.15 t-r p zij rr ka,r,ertjc. Hij'I ).rar)), in dt, richting der Schelde. Daar
'r. i.r.1(', l:en silrc.l, r,ernietigcl d.oor de qolven,
,:lt:11 111s11sçhen ,,nr hulp geschreeuwd,toen de
It:r'en l-.edre.qCe.[n cle steenen \\,ezen nog de
r','e.rr ileim:rswaal prijkte als een bloeiende

k.ek Joor
lae dus de

daar had-
vloed hun
nlaats aan

gemeente.

groot I

Ig een

- 
Z"g eens. Frans, hebt gij

merswaal wel cens gezien ) vroeg
de st eenet 't'arr Ilei
Fons.

De koeiwachter kende ook de leg"-ndt r'atr dc ver-

zonl(sn ttad, en antwoordde:

- 
O ju, meer dan eens ook! Gindcr ver op

3e mee, Zond^g

wel eens willen zien'

niet meegaan, maar Zondag *el'
na den noen? Ik ken de;r we5l er

Maar Michiel zegt dat er krcken zijn'

- Ja, ûraar er rond gaan, hé? Ik weeL

kreekcn zijn. Een stadsmanneke rvilde ook

schorre qaan en viel in zoo'n kreeii ' lk zarg

lk redde hem. 't Was tijd, hij kwanr voor

keer boven. Ik kreeg later vijf frank van

Hij had er wel honderd mogen gcven'

A]fons had een hekel aan dat lrt:g"tt van Frans'

Ot Frans Dekkers kon van aller"" zoo vertelde hii

zelf. Hij had' een koe uit de Schelde gehaald"' hl; had

harder geloopen dan een stier"' hij haC 's nachts een

dief op de vlucht gejaagd met't lleweer van zijn baas;

hij had op de markt een gestolen koe herkend 9n tlen

roover aan de politie overgeleverd' ' ' en nog veel meer'

Toen begon Dekkers weer over Reimerswaal' I lij
zou Zondag Fons bij die steenen brengen' Ja' dat -"vas

de moeite waard om te zien' En misschien vonden ze

nog u'el oude d'ingen' wie weet welke schattenl Dik

wijls toch werd er goud e'' zilver bloot gewc'eld'

Fons beloofde mee te gaan'

schone.

het

Ca;rt
heerr.

rvei. cla t. e r

eens op het
't geltrkkiL<.

d"tr derdelr
zijn va der.

zou

kan
ook
ik

cle,r

:r lail t

i-nile !.r n d.

bara".l.

- ik heb l"rans Dekkers gehuurd on-r de kocien op
di;k te hoeden, zei oom Jan zelceren morgon. Er

1il.

rlai'r I'eel gras, de wei is al kz..al. F-rans Dekkers is

Maar dan beweorde
gereisd had. En zoo

lll b.;r eer)s nret een Iscn:p meegevaren naBf

,,.,t, 3tlede lioeiwachter, al heeft Je jongen veel praats.
i-ir zoo maakte Fons kennis met_ b"Lk.r., en.hij zat

r :,ci l:,.j lrerrr oJ; den dijk aan de Schelde. Frane Dekkers
:.iroe.sI n,-r ailes weten van de stad.
rl,: l:,, c.1,,, n ç h t e r dat hij zeer veel
z.:i hij ook:

7 ijL g.J rn ngelarnd geweest ) vroeg Fon, ver-

Jri I O, daar is 't schoon.l Al prachti ge huizen eIr

la11d.

"]...n. l)
i r :lan

.\ylaar

lk heb
Ik [,en

aar ;s Antwerpen ni
i'rllt!\.erpco. 't Is r.r,e
ll- r | .L.::Ieland ls geen s
dat in de school ge
(jr :er^ ee.st en zal h

ets bij. Engeland ia veel
I vijf keeren zoo
tad, zei Fone. 't
leerd.
et dus wel beter

En
t4 -

weten.
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IV,

,'t Was Zonclagnricldag. -l.och .aachrre Michiel zijn-.T";, 
3^. :"0" L""k .,uu, ,. W.*,". en mompelde:

-- I_--r komt !.erandering in .t weer lk zal deludden;iar de hoeve moeten drijven If:,n zti6 sterk vras zjjn aanclacht geboeid door dekjeine woll<en, da
zich over t schorr 

nij de twee iongens niet zqg, dlc

rr,, p 5 p1 a.,o ",; ;; ::ï::.r'"t I",; 
"", * " apanndng. Nuzou hij cle geheinr

verclronken stad. 
zrnnrge Fteenell zien' de straten d'[

F'n trlch was dc kn.^,., -:^r L r

we r, d a t h i j 
" ".; ;; oulll:.,î l: $:j,:îï:" îï ;:.jj:dief van de hoeve

d i ; k g" r 

" " 
p. 

"' ; : : o ;ïï'.:", ï ;:ï,ïï::: ç::r1:dacht hij telkens 
r

oogenblikken de,,,u"n 
tt't ouders en kwam dan bii

r,a 
" 
* r, 

"," 
ï ; ;; j 

"" 
:": ir,." :ï :.:". ;ï ffi 

r 

to h c vig.
- Ziit se bang

aarzeling *"-urLr'tluJ.t"t* 
Dekkcrs' die ietc van dcro

__ 
9 neen... Is't trog ver

,- Niet heel ver meer,..r<'haapskooil ,t ls a"'rn"";r"'
zlen.

IKnapen : tap I en vc
h jer .,o., , ,ort over het verradcrlijlr
r_- 

.-"r, ctdar moerassig, elders ala een zrnd-xoewlçl1sy vermeecl do kr".l.; l"*, dc
lo -

t,

I
'l
i

qmalste qerrlen op. waarover cle knapen gemakkeiijk
heen konden springen.

Maar in 't Westen l<warn.n u-.rlk1 es op- Daar werd
oniketend. Een breedelangzaam een geweldige reus

geul versperde den weg.

- 
Daar kunnen we niet oçer, zei Fone.

- 
Kom langa hier. ' , ginder is ze smaller.

De jongens maakten een grooten omwcg. iT.IAâ)

geulen,geraakten toch rover de voor. Doch andere
grillig gevormd in den lossen bodem, dwongen hen

telkens zijwaarts te gaan, nu Ocst, dan weer lVest...
zoodat het tweetal slechts lanszaarm vorderde.

de
eenschaaprkooi bereikten. 't llas een ruwe hut, op

Wel een uur was verstreken. eer Fons en Franr

hoogte gebour,vd.

- Nu is het toch niet ver me€r. zeker )

- 
O, neen... vijf minuutjes.. We zullen ons haac-

)

een eindjc voorbij do
waard om het gindor tc

ton, $rant ttralc,. ko:nt het water cP. Wees niet bang.
Fons werd toch angstig en wiidr' terugkeeren.

- 
Nu we er zoo dicht bij zijn I Neen, ik wil de

rteenen ook nog eens zien, cn als gij niet meegâat moet
ge hier maar even op me wachten. zei Frans.

Een bende meeuwen vlc.rg luirJ krijschend voorbij.

- Wat doen die vogels raarl gilde Alfons. Er zal

iatc gebeurenl O, zie de lucht eensl

Franr schrok nu ook.

- Ja. w? moeten terugl schreeuwde hij.
En plots werd de .storm ginds lr,sgelaten. Een hevigc

windvlaag joeg het water op... over dc vlakte. . ,

En cle
.rch orre :

Ptl t. De

t7



dijL

wacht op

I

I-oopen, loopen! r'iep Dckl'-er.'. Terug n^ar den

o, '*'at gebeurt
mel

er I jamrnerde Fons. Franr,

Koln, rap toch... rap...

Daai kunnen we niet doorl kreet Fon*.
Langs hierl riep de veehoeder.

) l:,r r,l'as n tt

:<een tijd
Er doorl schreeuwde Frans.

Hij liep door de qeul, het water reikte hom tot aan

hoe waren ze bij 't korrren geqaarl
om den weg te zoeken.

de knieën, en anglstig volgde Fons hem. Hii kon zich
niet recht houden.,. viel omvcr... in de. geul ... en
angstir klonk zijn gegil om hulp..
weer overeind en bereikte den
vloed overdel..te reed* gansch het

overlcant; lnaar dc

schorre en hooger en

De jongen geraakte

louger steeg het water... Geulen en kreeken wâron
t,nz-ichtbaar... Frans liep vooruit plons<le eontklaps
Ir)t aan de borst in 't water...

o, ik zal verdrinkent riep Fons.
nraarr door rukten nieuwr: golven aan. wilder,
. Z. sloegen in schuim ,.riteen op .t schorre...

en het water vloeide dan snel vo;rt tot het in een gaul
een sterken
keerde...

ontmoet te (:ll hiermee zijwaarts

De.

vloed
vrrlden

storm sierd e cvcr cle

naar 't schorre en snel
kreeken en geulen.

rap. . . het
S.-heide

rol'Jen dc

*'ater ic daarl
en drcef dcn
golven aBn cn

Maar

l:n al

woester..

t8

stroom

En plots qulpte het

l9-

\

It
1

en <londcr.slag rolde bor't::r t!t'

dend scheurdei, bl:ksemflitseir cr'e

blikken sclr.cn de hernel boven ..le

lrog zoo vcr varr derl Ciik etr achter en

r eeds bruiste het rvatci:" ' llr:rns rvi':i

.'.in deu wal afgesio te 'l '

ll stroutll. .{trlrn(Ju-

iucht en bij oogerr

Schelde itr vuur ttr

$iaan. 't Was nooclweer r;e ""c-l:'den 
! De 'troom rçoeltl"

gewelcligl l-ioog verhieven zich 4c witkoppige golven'

huilend rolden ze rlaar 't schorre'

De arme jonlens za:leIr geen ultweg nleer, Ze rvarett

viror hen, t, t"'etal

het.., Zij lvaren

Naar d. rchaapskooit schreeuwde hij.

egen den wind in wcrstelden dc knopen IlLl1\r' c[e

hut, die nog hoc.rg bovcn dcn vloed ee;r reddinrs..r,rrcl

scheen... F{et water reikte ,le knape.r soilrs Io''^ l;r:t rl.'
borst. de wind en de regen zweepten hun gelaat. ..

De veehoeder bereikte het eerst d.n , tal...

inspanning, vârn vreeselijken angst ook.
Vlug, vlug! riep hij tct Fons, die hijgcle \'.ur

Frans stak zijn gezel de hand toe en hielp lr.m u1'

de hoogte.
Binnen in I riep hij luid, wnnt de wind overloeide

zL)n stem.
O, irr de kooi stonden ze te herademen.,. Hier

gevoelcien zc toch niet tneer zoo het 3ewel:l vrtr clen

rvind, al gierde deze om cle hut en schudde hij vervanr-

lijk de muren.
De veehoe'Jer brak irr s::ikI<e.' j,'s. Al zijn ov'ermoed

rvas heen, verdrçenttn vcor a n gst.

rvat er binnen, . ,
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is daar I

We rrroeterr op lrct Jak k,iinrmerr.,,
Iret niet I riep Frans.
is : torlie cle deur in, ornver gewotpen
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Daar lagen nu
klemrnend aan

Baal vnrulrinken! lrutlde .l-.,rr. woor. H.i

zot, hoog

Michiel had het orlwccr /lclI 'r'rilkolllêtl c1i bijtijds dc

Iiepen de

h:,d nlr 
'1.

tv a ter

kclrt

schapen achter den dijk gedreven' Onrustig

hondeir onr de verwarde kuclde !)e herder

Pl.. door den
jongens bemerkt.

-- O' die waaghaizen' rnompelde hij' Wie kunnen

c.lat tcch zijn? Goddank, ze zien cl'en slorm ook aanko-

Ir,êIt, !vâDt ze keeren terug' Als het maar niet te luat isl

Michiel tnoest beschutting zoeken achter den dijk'

de storm was plots losSebroken' De oude nlan lag

helling en keek boven de kruin uit'

Ze zullen verdrinken" ' ze l<lope:i vetk*..t ''I Ja'rr

Iiggle;r kreken, zei hij angstig' En als konden de knapetr

hem verstaan, riep hi,i : < Langs dazrr niet' gaiit linksl '
ki;rar cl e rtent van den grijsaard werd verdoofd door

wild.'i, r'loecl, die schuimend naar binnen sloeg ên
()pspirrte tegcn de muren. Frans lrlampte zich aan den
r.,.:ind r,;isl cn vr:etj e r, oor voetje *ing hij naar buiten.,.
:\cg stelde Fons vert'ouwen in deir n.eeh.eder, inrmers
zijn g:ds.

ii,irI nre njet alleenl riep hij.
.. doe uls ik... houcl u vast I uchreeuwde
toch... de kooi zal voi warer loopent...

O
G

In <ie jt,n,'en rn:cst oclk heeng.lan uit den rtal,

l)ekkers. Kont

,)p cle

''d.uen iji e re ncl en wln
I\'i.,,:.;chcnlevetls zijn kostbaarder da.,n schapet,,

straks bijeen drijven
zijn kostbaard,er...

n bcvendien,

\virlrhoop. Zc moeten verclrinkenl Nooit kunnen ze tot

hier geral<en. l-'ia, ze gaan naar d* scharpsl:ooi' 'ia' dat

is 't ec'ni:e rniddel om misschien nog gered te worden'

Flulpeloos blikte Michel rond' i-iij za'; '-.'ir:mirucl"

-_ Naar 't haventje! zei hij' De schapen zijn nu

veil:g; ze zul,len wel ronclloopen, maar we kunîren ze

L.,rnern ir4;chiel. ik rnoet die kerels gaan helpen'

Hij stor,:1 op, daaide van c'leit dijk en trad op het

:chorr:. ]Varrr 't rvater krvatn geweldii aangestroomd'

Te laa.t, te laatl riep de oude man in vreeselijke

't Schor.re en de Schelde waren thans één stroorn...
ecn woeste, wilde materrnassâ, met hooge golven.

[;,r.r boven den loe.cnden storm ratelde vreesclijk de
donder, terwijl dte blikscm den 6emel scheurde.

tDe knapen ware;r heel rtil geworden. Maar
groote oogen laaide de angst vocr den
van alle zijden beloerde.

hun

vluchter.l vocr den.lood. Frans heesch zich op't daL,.
--\i{ons v;:1, nu buiten. Het water sloeg tot om djn
ruiddel. en.had de Liaap zich niei stevig vastgehouden
a.Lrr dc kooi irij zou door den rvinJ in den vloEd geslin-
gerd z j;r,. Fr*rs stak een hand uit. 't Kostte hem mocite
zijn mai<ker naar boven te hijschen,..
de jcngens, plat op het dak, zicir vast
den rand.

uit
die
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:.{ I

[:ii:rrenkaut I itll d-lt ,J ijk
It'kttrtttrtt

i\'.1:l I'

litgerr..\ll,'en ulct (:c !l l>ootje k,rnden cle )olrgcns r) oq
,,r-rccl rt'olden. .r'ht,epjL's \\'il re r l

c{Lar'çvas een k lein e i:nr'.:tr.

()trr vltltrler (l()(.rt

rl"

,.rlil)cll,

lrruil tlertr

\:en t \v r(l

r ;rsiqeL-l,-',ttdett.

rr,.od !

['-e.t rchrppt'r k',r'lttrt

\,','lk ! .chreerrrvrle \'l ichiel \. olk. rolk!...

tlrt ka juit. lij ttr.lest .r..<:),

vasttr-llrnperr O II]

tehevirien wind niet over boord geslagen lvorden.
verschansin11, cl oor. ,le tt

Wirt is er.r vroeg hij verschrikt.
O, help, help... dààr op i schorre. lrr'.:,,

op de schaapskooi, zej iVlichiel.

nrct rlulrbt: lr l...aLrel,.i)e

[:. r

J.,IlliiIts

ira n rtr^

l)ie
U r.'d

Ll) t-! verioren !. . . De krroi rnoet onlver I

ur^,'Lrootje!lr,:n itr

hetl:.,. t
l),,

()nnroaelijk !... tk zou ve(!.Jairn,.,
,:), red hen ttrch !. . . smeekte de grijsaard. Pr,r-

ten minste... lk zal nrecsaanl...
,,ch-pper aarzelcl e. had vrour..'en iiirrCerert ert

I w.r:] noodtve.:r d. Schelde! De andere varensrnan
liad zeker cle stenrrrren gehoord, \vÉrnt h verscheell ntlrl

,r<rk aan dek "n rernanl het gebetrrde.
Wille.r we t beproeven? vroeq hij . We hebben

den wind in den rug... en !v t-- kunnen verder ilnclen !

Willen we het hepresl's11 ) Anders verdrinken de jon-

i-1 ij
()i)

k"er dc ùlrclrel
tel'u:. Niet vel

.e[,:epjc'

ls

,!lens,.,

Vooruit dan t

22
t dek.

Izat

bii
tk

'l rirr rrranttt:tt
i\4aar zcnder'
<lc klapen:rir:i

t_-

ree"

r: t1 .' l

t li jf
w'ilcl

lijk ger,,'elcl over het dak der kooi heensloegerr'

Dan slaakren beiclen een sil' en Forrs riep

(l

'ze

clan

ir't

toclr
r r.l i I l-r l'! '

.'ch tet'.

lcr l:t lrtt' I'rr trrtttirl

trr'ee schiPPerss(:ilr,( i \\'(: e r ,le t iicPtc tc
zatr n ,r., r, de riemell err Michiel hi,,ld het roer. De oudr''

stutr lri. d,'n slal, ma:r i cle rcge!) \'erborq dien nu

voor zl]n ()9. .I)c ,'cIipplrs rv.cr blik tneer geoefen ({

\\-a:^ ..rzeli,'rclett di't de krraPe: nog oP t dak

7-at e ll.

--- "\l,. ze 't llc)!{ lrraar wat uithoudenl zei Michiel'

We n'r:lcrerr toch snel "' Wie kunnen dat zijn? O' die

rl'a:'r'lralzclr ' ' ' Artnr: jon{eus' wat zullerr ze een dtlods-

lt ir:l r

angst doorutaanl

Ja.
in

nÈist r

lirg

onl zlJ Il

c{ic zic lt

()uders.

Verdrinken l
ir l lll('l-t,r ll
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l),: ,'ri.tc 'clriltPer sPro:'q in zijn bootje" ' d" tndet

li r.';1 ;11 h erti, en bracht zu'etrrgoldels mee'

n) eeg l atll 
'

rei N4ichiel. Dan kan ik ltturen'

:-rl e1. ;.".1 eL-n z',,.(,:-f i,'l'r-lei ronC warrt de boot

l< c, orn!,,eslaqel'l tr' :-r lr it rloor d.:n "t erl . [)e

stt:n het u'el dat hun le,''ett waagdet'''

en .'nkele Potrill'l hulpe. kon.ieu ze

laten r, rdrinkt:n.

i1e toclri rv .cv ,i'1e11

:'lct cle ll " 
lo,':1. lreltle r-ervaarlijk olrer el'l

waren ze, Frans en Fons' Soms meenden

ae den vloed te en, alrr de qol't en al met vreese-

O, nc.n, tlectl ! z' o') de Jirrgen.

nog krampachtiger vastklenrcl e aatr derr ïarlcl vatl



tr()ll\\'
k lopte

Bij,,crqcnbliliken was sansch cle

It'I'ltl
hoven

ùluar rijr, vrit:rrd ve rstoncl het nret
n.rdcrcle een vervaar lijke aolf. [)eklier,

or.r1 . . het braaf. oprecht.
warm voor zijn oudero

stal onder 't schuim
naar hun adem, die

greep F't'ris [>ij zijn
.rogcnblik nrctrrr l

volhardcrt.

g clf sloeg met vreeselijk

s. \tr
ginds

di jk

Alfons

Gr<.rotc

o. 'rt'a t

ha

qltlg

rtJe.
eï I

dat
l1 zlJ n

t och
hart
zoo c4

cen

hield

jas. Eén oogenblik
De

soms plotseiing afgesneden werd. Fons krçunde, zwak_
ker nu toch, als gaf hij iangzaam den strijd om zijn
leven op.'t Werd nu zoo helder in zijn hoofd.'t War
of h;j thuis in zijn bed lag.,Moeder kwam bij haar kind
en hooq zich over hem. Ze glimlachte haar liqveling
vriendelijk roe.Ze ku:te hem op de lippen en flui..:erde:

h,,do]r,en, De !<naper hijeden dan

,'Slaap nu maar en rust, ge zijt zoo vermoeid >.
rusten, heerlijk rusten in zijn zacht, warm bed.
onder de dekens. En Fons liet zich weg glijden...'t Was de dood die hem bedriegelijk lonkte...

Houcl u vast, niet loslaten, ge zult verdrinken !

*chreeuwde ,Dekkers-

Manr Alfons hoordc het niet meer. Rusten, ja, zacht
rusten... Flij hinct reedr; half van't dal: af...
:,tr,'rtr'!ccd en <le golven zorrden het tenger
meesleuren.

'We koment lilonk het in den storm.
l)e!< ker.s h(',,r(le dien kreet en hief het hoofd op.

O, help, help! schreeuwcle i.rij het wild uit.
hacl een l..,oot gezier.l . . . ôpdoen. end in clen
rle . r'huimende golven.

Fons. ze zijn daarl riep hij,

O ja,

d iop

rnoelen
verder
trekken.Noq eerr

lichaam

regcn,

mêer... En daar
stad do hand uit

getaels

hut irr
op cle schriapskooi utteen.

den vlocd verdwenen. Het d ak kraakte seweldig.
Een stond wae ded.: schaarpsk<.:oi

hing met 't halve iijf in 'l watcr, tloch l:'ran'
henr nog bij de jas krampachtig beet.

lk kan niet meer! qilde hij,
L.aat los ! riep men.

I-lerrrel ! 't Nee fje
dc boot gelegd.

van mijn baasl
,,'hreeuwd. rVlichiel .-rntsteld.

't Volgende ..rogenblik lag .rok F'rans Dekkers in de

boot.

En Forrs werd op{enomen eu ir"r

-.- Gered, sered ! juichte Mich:el.
*- 't Was tijdl zei hijgend eeri der s:chipper

we nraar nret den wind rneedrijven en

lanclen. We kunnen de boot dan op den

Fons lag daar, bleek err roerl oos als een lijk Z-ijn
haren plakten nog om 't angstige wezen en het water
droop rrit zijn kleeding. Frans was ook geheel uitgeput,
rnaar had nog 't bew'uetzijn behouden. I-lij schre'de r:rr
van vreugde
dijt.

De drie Inannen sprongen er vlug uit en dttwde' de
boot, waarin ze de knapen nog hadden laten liggen
naar de andere zijde van den Cijlç

- We moeten de arme kerels naar de hoeve van

over de redding. f)e'boot bereiktc ..lt'rr

24
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\vil elDser) lrt ctrËtjn. ,lr. ts tlrr'l,tst lrij, z-ci Nliclrrcl

err detr
herd" r

'.1''
l^ .1-

ii - - l)aal is dc lraas ! riePl r.rrr' E ij nloet LicJ)l'otvclr tt' lr;t-r1:,cn. r.[at is lret begtc.
ch, el p Iots.

n:st itI gelaat

i!r eld e llaa r

cl,' lirndman

l)c trtee sclril:pcr. iralrlen [".rns .rp, terwijI clt:

[)ekkers bij dcn arrn narn. L.n d.r.rr d.n rcgen

*.

.-j.

::

',ùtl .

".!

ta

ir:

ovcr
buiten

rvind rl'orstelden ze !'oc)rr\'a.arts, n.rar de hofstede, gind*
tttsschen de boomen. Hier werd..r ze, eerst nret verl)a.
zing elr schrik, dan rnet liefde ontvangen.

De boer en de boerin or-rtkleedden d
\vreven hun lijf met doeken en legden

leven.lrecl. .\if ons gaf maar geen ieeker,
I-lij is clood I jamnrerde Michiel.

- 
G€ moogt d"n tnoed niet zor,: Èalrr\\' ()pgeven. ze,

een der schippers. Lirat mij eens doen.
I)e schipper paste nu de kunrtnrartige:rdernhalinq toe

r.n plots braakte de jonten een qulp watel. uit.
Wij winnen! rir:p de schippe r verheuqd. Dat za

hem ontlast en.

Alfons loste
verclwaasd de oogen oper).

llog Il)eer rvât er ett cindeliik sl.-,eg

Moederl fluisterde hij.
zrrnre jongen, ge zult ur.' rrr.redcr nog terug

7-len. ontroerd de oude herder.
Nrr in't becl en een lvarnle krrnk ;ran zijn voeten,

hernarn de schipper.
Nosnraals dee d ee;r qerr.eldiee :rlas het huis daveren.

Manr scheen de laatgte kracht van t onweer dat
lhans af dreef . terrviil ook de wind sing liggen.

ntr nazr..,l elkaar rvarm in he?Alfons t:n Frans lagr:n

e

ze

elr

te

IKnapcn
daarno

o r):lt'rtlst !lcweesl I Mtr:rr

I-)e *chapcn looPen te

hel ' er twet qevondert

Arrle ciieren. . ' nlâar Ft'n- tttr l'-rant zijrr t och

G.-red ! herhaalcle cle bot:r' Wat is t:r darl toch

--- Maar ze zijn toch gered' hé ?

\1a.r'r zeker. baasl Ga binnen'

()eve moe:^ten l>lijven tot
cl okter. Vrouw Wilicmsert zei dat

stond l:oer Steren.* bij de

huiverdc van arlgt l' onr hetgeen rd

ren. I-lii qe*'celde ook zeer bezorgdrich
\\'AS.dic t:rai r tenger Dadeli;k zond hij

de jongorrs

op wnrcn.

hij

schcrre, toen Ce stor nr losbrak en ze konden niet meer

lcrug. Zc klomnren oP de schaapskooi en wij hebben

ze cr;rfe;ehaald mct een boot' M'tar wees nu n;et banli

rtrce:. b;iasl Ze slapen beiden rustig'

llctrige oosenb]ixken keek clc ttrndtrri'tr de'r grijsatrrd

.la.
'zer

:lehee!

bijcen rlrijven.
Ll,:u o;rlcnbl,l< later

l:napen.
ktrnnt:n
orn ztl .:
rrnr derr
oPdeh

Hii
qebeu

neef.

f-lij zal boer Stevens lnet a

brrcnl,';13yd,'nC.:ren. De herder
__- Waal is lions tcch ! krer:t

_ l-lier I

__ (loddank! O. rv;rt belr ik

M;chiell
polder. lk

Ilf itI rs cr qeb( urc1,

dr.r'alen door den

l
I

clocl cl cn bliksem doodgeslagen'

gered.

gebeurd )
Ik rvt:et het niet juist' maar /c \4'aren ver up het

r..-- r bolwereerd aan.
vroeg hij darr.

lk zal de schaPCrr

d err

bed en slie pen reeds.
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rei hij. De andere
morgen.
er gevaar) vroeg Stevens

og niet, maar we moeten toch oppassen

cladelrit< naar huis gevoerd

knaap moet zeker hier blii-

Rurt

Tante die gekomen was

<lp door het geroep:
FIet warter, moeder, het waterl

f)e zieke begcn vreeselijk .te ijlen.

riep hij. Ik zal nooit meer iets geheim houdenl O,

qiffenis. moederl Fra.ns, kreet Fon.-. dan weer, wijs
den v;eq! Ërans, ik zal verCrinken. Laten we naar
diik l.open! Frans, ik hoor de kloklcen luiden...

Moe.ier, il: zal het nooit meer doen. nooit meer,

ver-

toch
Iqen

de
meerman is daar. Ilij zal ons grijpenlFrans, Frans.,.

De lijder verkeerde dus in den waan nog op het dak
van de schaapskooi te zijn en ook woelde de oude
leqende van Reimerrwaal door zijn verhit brein.

Tante leede lrenr natte doeken'op het hoofd, cn
einclelrjk werd de arme jongen toch wat kalmer.

Den volgenden
ai vroeg kijken.

clag was hij al veel beter. C)om kwam

(eneesheer kwam.
F.,rn* Dekliers kan al

Is

N
heeft hij noodig.

l)ien avond kreeg Fons hevigc' koorst' Z'-rln gelaat

was vuurrood en eloeiend waÏm.
om bij hem te waken schrok

plotr'

I)"

1^,' r) rc1 en ,

ven tot

28 29-_

*- Fons, nu moet ik eent een \\'oordie met u spre-

ken, zei hii tot den ziel<e'

- 
O, oom, vergiff enis' r'ergiff erris ! smeekte de

knaap. Ik heb slecht gehandeld

- 
't War om de steenen te zien' hé)

- Ja, oom. Maar ik had het u moeteu zeggen'

_ but is waart Maa, ge wist r:iet wat ge deedt. ..tt
- 

lJaL llt w d'r r

ge werdt z\^raâr gestraft voor LIY\re roelieloosheid' Ce

zijt nu gelukkig gered' Ge hadt kunncn verdrinken- En

wat zou ik dan âan uw vader cn rroeder hebben mt'e-

tcn zeggenl

Michiel, de herder' lvas ook een clag ziek door de

ontroering en zijn vreeseliike reis in clen geweldigen

storm. Dat zijn baas hem hartelijk dankte en ruim be-

loonde, kunt ge wel begrijPenl
Frans Dekkers w:: een [aaie gast "s Woendags

stond hij al weer met de kceien aatr den ctijk' E'n als hii

iemand sprak, vertelde hij snoevend' clat 't neefie van

cJen boer aan hem zijn leven 'had te danken'

- 
ptesst ik hern niet vastgehouden hebben' dan

ware hij zeker van 't dak afgegleden en terdronkcn'

zei de veehoeder.
En dit was waar' Maar Frans vergat er bij le voeqen

dat hij den stadsknaap zoo roekeloos in 't gevaar had

g"br"oht, want hij wilde voor gids sbelen en kenrl'

dun *u* niet op 't verraderlijke çchorre'



F-ri.ns l)ekk.rs scheelt toch ve:-iegcn, toen hij Fon"

voor de eerste maal ontmoette. rraaÏ zei dan

kreeken e.n geulen. Dat kon ik niei 1'oonuien'

De schippets kregen van b:ras Steven* ook een ruime

lk wist den lveg wel. maar die storm

haar nogm;rals voor haar vriendelijkheid-

belooning voor hun heldendood.

V.

Einde September zou oom Fone terug naar huis

brengen. De jongen zei tante goeden dag en danlæ

clen herder koô hij nu naar zijn ouders terug. Van zijn
Michiel hod hij hartelijk afscheid genomen. want

opgcspaarde centen, die oom ell tante hem

had hij voor den grijsaard een scitoone pijp en

.loor 3ekocht. L.n Fons groette boer sn loerin
sen en ieder. want hij was aller u'tt.nd geworden.

Tot weerziens! riep tante, toen het rijtuiq wcg-

reecl. Het r.olsend jaar komt ge terug, hé?

l)e c.hair. rced een eind lanes Cen dijk.
Oorrr,

krraa p.

- 
Waarom, neefje )

-- Mag rk nog eens op
Om naar 't schorre

\ve mogen te Bergen-op-Zoorn de tram
Jongen wrpte dus rrit

vrldc de

Ook van
door

gaven.

tabaks-
Willem-

v,'ilt qij eens even stilhouden ) vrooe dc

den d;jk
te zien ) Nu oven dart' want

niet mirecn.
en klom op d"De

30

h et rijtuis

1l

Lttitt 
",.,t., 

den .lijk. Datrr lag de Schclde cn de ;rând

vlakte, grauw en wocst <''nder <lc zwarte lucht' D"

golfjes rolden aan en sltregetr in fonkelend schuiln op

't schorre uiteen. I{oog verhief zich girrds eenzaam de

schaaprkooi. E,n Fons dacht aan dien vreeselijken Zon-

dagnamiddag, toen hii daar op 't dak met den dood

rçorstelde, te midden r,an den rvoesten huilenden vloed'

in den rvincl en regen. *ijl de ]lliksem alles in vuur

?ette en de donder vervaarlijk ratelde'

Ilij zag zwarte etipperr.'' 't ware;r de schapen en de

knai,p zr*'aaide den arm' als wilde hij Michiel' zijn red-

der, clen braven, moedigen grijsaard' nog een af -

scheidsgroct brengen'
_- Dug, Reimerswaal' mompe'lde Fons' lk heb de

steenen wel niet gezien' maar nu kan ik me voorstellen

hce argstig de bewoners waren' toen de storm de

dijken verbrak en het water hoeven en huizen ver-

woestte.

En hij dacht ook aan de vroegere burgers en 'burge-
ressen, en de kinderen van Piet' Roeselaer en andere

dorpen, aan clie van Bath en rMaire' ginds op den rech'

teroever..' aan allen die zoo geleden hadden van de

troun'eloosheid der Schelde'

- 
Neefje. korn nu, of we zien de tratn voor onzen

neus r^'egrijden I rieP oom'

Bergen-op-7-oom reed dat
liep
naa r

Noe
den

één blik oP den stroom

dijk af en klonr vlug in
en 't schorre,
de chais, welke

qinds zijn torert

en Fcn6'

nu snel
verhief .



Twee uur lat'er rras Fons te Mcrxem on dan zag hil
de warrelende, nvoelende stad terug. De drukte leclc

hem nu zoo vreernd.'t Was of hij bâng wds van al dei
geros en geru.

De ongewoonte, zei oom.
Alfons werd thuis hartelijk verwelkomd. Maar zliit

hartje bonsde toch.
Nu moest hij alles vertellen. Oorn had hct niet gè-

! ri.schreven van die redding. <.rmdar Fons' mocdtr zielt
was geweest.

De goede ouders schrokken ger.r'eldig. Vader gaf den
j.ngen een flinke vermaning.

Ce moogt nooit iets geheinr houden, zei hif. En
vcrtrouw ook niet op bluffers en praatjesmaken,

't Nieuwe zusje was al wat gegroeid.

- 
Hier een nieuw koopen en op 't gchorrc êr ccn

verliezen, dat kon toch niet, zei oom. Fonr zal cen
goede les gehad heb,ben. Toch mag hij 't volgerfd jaar
terug komen, maar dan niet meer naar de
stad gaan.

EINDE.
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